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aris müzakereleri netice vermedi 
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"lnkll8pçı Türkiyenin bf.öf yaptığım İ 
sananlar onu hala Osmanh 1 

imparatorluğu telakki edenlerdir ,, 1 
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i Z kayıtsız istiklAI istiyoruz, 
Fransa muhtariyet teklif 
ediyor 

"CENUP MINTAKA
SINl>A BiR Ht;DUT,, 

ı\'IESEL~~SI 
ÇIKABiLiR . 

Ankara, 23 - Yüksek siyasi mahafi· 
.lin Antakya meselesi etrafındaki görüt 
leri ıu suretle hül!sa edilmektedir. 

TUrkiye Milletler Cemiyetinin hüs
nüniyetine emin olmakla beraber An. 
taky:ı meıelesinin Sancağa bir tahkik 
heyeti ıöndermekle halledileceği kana
•tinde değildir. Z'ıra , orada müthi§ bir 

h-- • 
(Devamı 6 ıncıda) M. Deıboa 

.Bir deli bir gemiye 
Ateş verdi 

Jqinde 1'400 kişi olan gemi 
az alS1n mahvoluyordu 

Noradunkyanın ölümü 
Taşnakların hayalihamlarının 

tepremesine sebep oldu 

~ Noradunkyan 

HARAÇ gazetesi
nin Haraçllk 
düşünceleri 

Eski Osmanlı hük6metlnin Hariciye 
Nazırlanndan Kapriyel Noradunkyan' 
m ü~ aya yakın bir müddet evvel öldü
ğü hatırlardadır. Bu münasebetle Pariı 
te çıkan ve Ermeni Taınak partisinin 
fikirlerini neıreden "Haraç., isimli ga
zete bir ooımakalesinde Noradunkyan' 
dan bahsetmekte,bu vesile ile de elan 
bir hayali ham peıinde koımakta oldu
funu hiıııettirmektedir. 

Bu yazıdan bazı parçalan aıağıya 
nakletmeden evvel Taşnak komitesine 
söylemek isteriz ki, artık Türkiye vatan 
dcı~ Ermeniler arasında bir hayali ham 
için haraç verecek kimse kalmadığı gi
bi, Türkler en zayıf göründükleri za-

(Deoomı 7 incide) 

l..ISAN DERSLERi 
1 Kanunu sanı 1937 de başlıyor 

Genfş bir seferberlik 
hazırlığı 

Doktor Şaht 
Aımanvanın müs
temlekeye ihtiya
cından bahsediyor 

Almanyanm müstemleke talebi 
Alman devlet aclaınlan tarafından 
muhtelif ıekillerde fakat her fır 
satta tekrar eclilmeğe bqlamqtır. 

1 
Bundan evvelki nutkunda gene Al -
manyanm müstemlekelere kati ihtiya 
cından bahsctmi§ olan Alman 
iktısat nazın doktor Şaht bu de
fa da Alman milli bankası memur
larına hitaben söylediği bir nutuk
ta demiştir ki: 

··- Dünya,, Almanyanın da mÜa· 
temlekelere sahip olmasına kafi gele· 
cek derecede büyüktür. 

Herhangi bir millete ait araziye 
fazla yaklaıacak surette ilerlcmeğe 
hacet kalniakaızm bir deniZ8fU1 Al-

, , -~- :ı_ :__,:!:;._ _'1_. .. :ı. .. 
men~ VUQIQa ~~ mUDLllQ• 
dUr. Alman milleti fıtlkbalindcn var 
geçmek istememektedir. Almanya, 

(Devamı 6 tncıda) 

lngiltere 
Mecburi askerlik 
yolunu tutuyor 

Bu sabahki posta ile plen Sandey 
Piktoryal iaimli lnıiliz pzetesince o
kunmuttur: 

Aıkerliğe ya~lan gençler adedinde, 
1 

1937 tenesinin ilk aylarmda bir artma 
görillmezse, tngilterede nıecburt asker
liğin ihdas edileceği muhakkaktır. 

Vaziyetle yakından alakadar olanla. 

adritlen tamamen 
koğuldu 

Hükumet kuvvetleri bütün 
cephelerde-taarruza geçtiler 
Moskova 22 (Radyo) - ispanyanın 

bütün cephelerinde, harbe tiddetle de. 
vam eoilmekteclir. 

Bilhassa, Endülüs önünde tam S saat 

aüren müthit bir meydan muharebeai 
olmuı, neticede hükfimet kuvvetleri 

asileri püskürterek bir çok zayiat ver· 
· (Devamı 6 ınc«fa) 

lcçiyi öldüren bekçi 
24 sene oğır hapse mahkt\m oldu 

rın mütaleaıı bu merkezdedir. Ak:s!ırayda bkçilcrden Cemal < lin çifte c:ina.!ıette c~Jxibı muhiıf fefe giJn!m 
Yalnız hava servisi müstesna olmak r1.rn ekrııeği>ıti almak isteJikleri için mahkeme bu oc::xıyı 24 sene ağ1r hapae 

üzere, milcadele ıcrviılerinin, bütün gaçcn sene aynı mahalle bekçileritıden indirmi§ttr. 
ıubeleri, dünyanın silahlandığı bu za- ~ülfikar ve A hmedi öldiirmii.§tü. Resimlerimiz geçen sene yopt1a.a 
manda hazar ordusunun çok dununda Ağır Cezada Cemalin devam eden lm cinayete aittfr, öüiürülen bekçi ~ 

(Devamı 6 ıncıda) duruşm0-81 dürı tıetw"lenmt., ve Cemal fikar, v e mahküm olan k.:ıtil bek9i 
------------- idama n:ahküm edilmiştir. Yalnız lm Cemaldir. 

Bu kadın 
BUyUk bir ceeue1uk vakaelyle 

allkedar o~erak 
Fransa da 
yakalandı 

Sovyet Rusya - Japon harbi 
Çinde mi başlıyacal .. ? 
Esir m·aıreşal .Japonyaya karşı 

asilerle beraber 
hareketn kabul 

etmiş 
Mara§al Şan Kay Şck'in asi Çin

liler tarafından esir edildiği ve rehime 
olarak muhafaza olunduğu malum • 
dur. 

Dün Mara§&lı kurtarmak için 
bazı teşebbüslere giritilmişti. Bun
dan henüz müsbet bir netice alına· 
mamıştır. 

A•llE rl bombardıman 
devam ediyor 

Diğer taraftan asilerin müstah • · 
kem rnev~ii olan Sianfo §ehrine 
doğru, hükumet kuvvetleri ileri ha· 
reketlcrinde devam etmektedirler. 

Ayni zamanda tayyareler, asileri Japony'!ya karşı harp etmeyi kabul 
Matmazel Süzan Linciff bombardıman ediyorlar. Buna da ettiği söylenen esir mareşal 

(Ya:ı.tı 6 ıncada) · (Deııamı 6 ıncıda) Çan Kay Şek 



Yirminci asırda esir ticareti 
Bu başlığı okuyanlar, kendi kendilerine şöyle düşünecekler ''Bu ticaret el' 

an mevcut ve bu pazar da Franoada, Fransanm göbeğinde, Fransanm hükumet 
merkezindedir •. ,. Bunu yabancı gazetelerden, yabancı gazetelerden Türk!;eye ge
çiril.mi§ zabıta haberleri arasında Türkçe gazetelerde ara srra tesadüf ediyoruz ve 
bu yüzden biliyoruz. 

Okuyucular aldanmıyorlar. Bu Fransadadır. Bunu zabıta haberleri arasında 
ara sıra değil, sık sık görüyorsunuz. İngiliz gazetelerine dert yanan genç İngi
liz: kızlan, :Manş denizini aştıktan sonra başlanna gelenleri yana yakıla anlatıyor. 
]ar: 

20 inci asırda esir pazarı Fransadadır. Hatırlardadır. Habefistanın ortadan 
kalkmasına gösterilen sebep, orada esir ticaretinin mevcut oluşuydu. 

Deniyordu ki yirmıncı asırda esir ticareti yapılan geri bir memlekete 
medeniyet götürmek 18zımdır. Çok ga:iptir ki, 20 inci asırda esir ticaretinde 

Habeşistan yalnız kalmıyor. .Medeniyet cienilen mefhumun beşiği gösterilen bir 
memlekette de bu mevcut. Ve bu mem Jeketle alakalı topraklarda bile,medeniye 

tin sakim gördüğü orta kurun adetlerinin yavaş yavaş canlanmaya başladığım gö 
rüyoruz. 

işte Antakya. .. 
Fransız mandasının hakim bulunduğu bu Türk toprağı parçasında manda. 

ter devletin memurları, Aşar vergisini vermedikleri bahanesile yakaladıkları 
Türk kızlarını Surlyenin iç pazarlarında !atıyorlar. Bu gibi ticaretlerin yapıldı

ğını gördükten ~onra, Fransanm mandası altmda bulunan bir yerde mandater 
memurların başka türlü hareket etmeleri beklenebiiir mi? 

Bu misal gösteriyor ki Fransa rruın dasın; temsil edenler dünyaya, bütiln 
ulusların ka.ldınlmasmı istedikleri esir ticaretini medeniyet kisvesi altında yap
maya çalqmaktadırlar. Bunda muvaffak da olmuşlardır. Bu yolda ilk açık imti. 
han Antakyada verilmi.§ oluyor. Zavallı medeniyet 1 

IngUtere ve Fransa 
Habı:flstanda elçlllklerlnl 

Ceneral konsolosluğa 
çevirdiler 

Bu karar Romada bUyUk bir 
memnuniyet uyandırdı 

Hasnun Ruib TANAY 

Yeni Romanya sefiri 
0 TUrk Rumen doatıujiunu muha· 

fezaya çah,mak en bUyUk 
vazifem olacak .. 

Diyor 

.Ingiltere ve Fr:ınsa Adisa.babada.ki 
elçiliklerini general konsolosluğa çe
virmek kararmt verdikle!"Jni İtalyan 
hükumetine remsen bildirmişlerdir. 

ltaıya.:ı Hariciye nazırı bu tebliğ üre
rinc R.>madakl İngiliz ve Fi"a.ns:z el
çilerine İtalya hükümetinin memnınıi- .. 

,. ,, ııı 

yetlcrini bildirmiştir. 
Veşiııgton aalahiyettar mahafilinde 

.Amerikanın da aynı karan vereceğini, 
fakat lm karaı:m ltaJyan fUtuhı-.tmı 
tanmıak demek olmayacağını beyan 
etmektedirler. 

Bel :lkadn Adisabal:;adaki sefaretini 
konsoı generalliğe tahvil edecektir. 

FHr vait v _ notlc!sl 
1ngiltcrenin böyle bir karara varma

sının, lta.ıyanPı Akdrniz ve bilhassa 
Ba!ear ndaları statüsüne r;ayet vadin· 
de bulundukta:ı sonra vereiği tebarüz! 
ettirilmekte ve bundan sonra İtalyan 
imparııforluğur.un Cenevttdede tasdi
kini beldemek tabii olacağı ilave o?un
ma.kt.a.1Ir. Ru, umumiyet:e tng:Jiz -
İtalyan müna.sclıalınm tanzimi için 
kuvvet1i bir yardım olacaktır. 

Edenin fzahab 
İngiliz Hariciye nazın Eden Fransa

nm Londra büyük elçisine yeni İngi
liz - ttalya.n Akdeniz anla.snıa.smm bü
tün te!ernıat• hakkında ıuıhat \'er
miştir. 

Gürbüz ve Güzel 
~ocuk 

MsüatJ>akamo~ 

Foto Etem 
• "ü.cı400kamıza 66 numara ile i.'ltira'I.· 

edem bay Şevki k"ıZı be.~ ya.JıncU:: 
NERM!N 

1 
Kupon: 40 Çocuklıınmzm mUsal 
bakıunruı l~rak edı>tJ!lmelerf için 
bu kuponların toplanması IAzımdır. 

Romany.:ı 3Cf irt Tclerr.aT; 

Romanyanm yeni Ankara sefiri Tele. 
mak diln şehrimize gelmiştir. İtimatna
mesini takdim etmek üzere Ankaraya 

gidecek olan sefir gazetecilere şu be
yanatta bulunmustur: 

"- Henüz itimatnaınemi Cumhurre. 
isinize vermediğim için siyasi beyanatta 
hulunmakta mazurum. Bununla beraber 

şunu söyliyebilirim ki ınühim bir siyasi 
vazife olan Ankara elçiliğine tayin edil-

diğimden dolayı kendimi bahtiyar adde
diyor•ım. fstanbulun yabancısı değilim. 

Buncan evvel seyyah olarak şehrinize 

gclmi,tim. Daha o zamandan güzel ts.. 
tanlıulunur. bende unutulmaz bir tesir 
yaptı. Bütün Avrupayı dolaşmrş bir a

dam sıfatile f stanbul kadar güzel bir 
şehre tesadilf etmediğimi söyliycbili
rim . 

Türkiye ile Romanya arasındaki mü. 
nasebata gelince; bu hususta söyliyecek 
bir şey yoktur zannediyorum. Çünkü 
memleketlerimiz hem müttefik, hem ke-

limenin tam manasile dostturlar. Bir a
ta sözüne göre, bir serveti muhafaza 
etr.ıck onu kazanmaktan daha mühim. 

dir. Bu itibarla Türk - Rumen dost 
tuğunu daima muhafazaya çalışmak en 
büyiik v:ızife:n olacaktır. 

Yarın Ankaraya giderek itimatname
mi Cu:nhurreisi Atatürke takdim ede. 

ceğim. Birkaç gün orada kaldıktan ve 
resmi ziyarctlı!:rde bulıındukttn sonra, 
istanbu1a döneceğim. 

Ba!:C.:ın Anta ntı konser:nin öniimüz
deki şubat ayında Atinada toplanaca
ğını biliyon:unuz. Hariciye nazırımız 

M. Antonesko Atinaya giderken lstan. 
buld.ın geçecek ve Ankarayı ziyaret 

edecektir. Ancak bu ziyaretin tarihi j 
doktcır Tevfik Rüstü ile bizzat M. An
tonesko tarafında~ tesbit edilecektir.,, l 

..t:IAHJ:<;R - Akşam postul 23 Birinclktmm - 1936 

Sa l demiryolları 
-·-·······--··-------... --· r· Bugün 
KublUAyın 

yoD<dlöınümüdü 

. . . 
ı - Frlb ot Jşletllecek 
2 - Türk topraklarından geçen bir hat 

yapılacak onun azız 
hat:ırasını anaıım 

Vı!başuıden itibaren geniş bir ıslahat: 
projesinin tatb•kine başlanıyor 

IE.i:~~raı: 

Bugün inkılap §ehidi Kub' A 

yın ~lanmış taassuba karşı koy 
ken alçakçasına ıehit edildiğini 
yıl dönümüdür. Yedek subay Ku 
bilôym aziz hatırası bugün menfu 
hadisenin cereyan ettiği Mene 
mende, merhumun kabri başın 
ve Ankarada anılacaktır. 

Maarif, bütün mekteplere yap 
tığı bir tamimde Türkçe ve ta.ri 

muallimlerinin talebelere bugün 
Kubilaym hayatı ve inkılaptaki ro 
lii hakkında izahat vermelerini v 
hatırasının taziz edilmesini bildir· 
miştir. 

Maarif cemiyetinin İstanbul ta. 
lehe yurdunda dün Kubilay için 
bir toplantı yapılım§ ve heyecanlı 
n· tuklar söylenerek büyük ~ehi
<lin hatrrası anılmnıtrr. 

Şark §imendifcrleri tesellüm muamelesıni yapan heyet toplantı halbıde : _ K?.bila),n ~lü~ün~n yıldönü-
Filen devlet eline geçmiı olan Şark, ınaıı için yılbapnda.n itibaren geni§ bir i ~u munaseb-tıyle fzmırde mera-

demiryoltarmm yıllardır devam eden ıslahat programı tatbik dil k . A • i sım yapılmıştır. 
e ece tir. y ····-~·!!-~~=~=~=~~~~=~ bakımsız ve sahipsiz halinden kurtanl ni zamanda yıllardanberi dil§ünillen fa. -- G 1 bl k 

kat tirketin ÇlUTdığı .zorluklar yüzün.. 8 r p r 8Ş 
den tatbik mevkiine konulamıyan iki macerası 
ınühim mesele de kuvveden fiile çıkan- Paris 22 - Paria scm.alannda ço) 
lacakttr. garip hir aık faciası cereyan etmiıtir. 

BWllardan birincisi Sirkeci ile Hay- Madam Şapellü namında evli bir ka 
darpap arasında fribot itletilmesldir. dm çoktanberi mühendis Şükeyi s 

• Emt;\k bankasmdan kaybolan beo blD Evvelce bu hususta tetkikler yapılıruı mektedir. tki genç her zaman bera 
llraıım tahkikatı devam etmektedir. trenQz fakat esasen muazzam bir ICY olmayan tayyare gez:intileri yapmaktadırlar. 
bir fpucu elde edJlememl§tir. bu mesele fiil aalıasma konulaınamııtı. EYVelld gün gene, k6çük bir tayyara 

• Erzurumd& yapılac&lc yenl tnşaatm ptA.n ile Mora.n meydanından havala~lat 
Jan Na.tıa velı:&Jetince tasdik edilmfftir. O nmandanberi Avrupa ite ıarlı: mem. • 

• Memuriyetleri deği§tlrllen mcmurtann Ieketlerl arasındaki transit yola dklet dır. T&~yi Şüke idare ediyordu. Bit.t 
ana ve kız karde,,. eri muhtaç oldukları tak müddet eonra belinde müthit bir aı 

merkezi daha z:iyade memleketimiz: fi. ükl 
dirde onlara da harcırah verilecektir. duyan rnUhendiı tayyareyi güçl" e ye 

• Gelecek ııene 20.000 gllçmen ana vatana zerinde inkişaf etmi~ olduğundan fnöot re indirince kurtunla yaralandığını an 
gelecektir. Hunlar !çlll evler hazrrtanmakta artık bir zaruret haline gelmiş bulun· lamt} Ye telefon ederek imdat istemif 
dır. maktııdJT. Şark demiryollar1. da dCYlet tir. Kaclın sevgilisini meydanda bıraka. 

• tt-,manyadakt Tllrk mwill!mleı1n!n bara ı· 'kt el d rak .... ı .. ..- '-- .. ma tekrar bavalanmı• Jı 
dA d:ı. va.z1telerlne deY&m. edebllmeıert 1ç1D eme gCCjtı en sonra son eng e or. J- ...... Uil:ı :ı vwıı 
yapıl:ı.n tc,ebbtı.sn maarlf \·eMleti mcıstwt tadan !1alkmış olduğundan Nafia vcld· ufuklarda kaybolmu§tur. 
blr ,eldll!e ltarştltımıft.Ir. leti borat ehemmiyetle ele almY§trr. Milhendis hastaneye nakledilmi~tir. 

• tcra daireleri yıl~ tlolayııllle ~ :m Kadının ~kibeti meçhOldür. 
inden aonuna kadar mUst.ıı.cel mevaddan be§ Öfrendiğimi..ıe göre Şark demiryolla- ===========================~ 
kaama lıakmıyacaklardır. n şebeke.inin daha geni?letilmesi de nın Edirneye kadar uzatılması da düşG 

• Hukuk fakUlteai ikinci aıni! tnlobeımWbı talnanUr c:den m-lelerin O&fsnda ~ nül-elchdir. t; 

Uç sencllk tcdrlsa.ta tabi tutulmasına Mıuu1t mekte:iir. Bu meyanda gilttl hudut teh TeeellUm ı,ı 
vektıletfrice karar verllmf§Ur. 

ııı GUmrUkler vektııeti zorluklara sebep 0 ri Ecırnemizin İstanbula daha kısa ve Şark demiryollarmdaki teaellüm itl 
la.n dıı.but Uca.ret beyannamelerini kaldırmn yalnız kendi topraklanmudan geçen hararctlt devam etmektedir. Yılbatı 

ğa karar verm.t§tir. bir hatlcl btığlanınnsr için Alpullu -ı kadar §irketin bütün menkul \'e gayri ~ 
* YC§llköy umum ıslah istasyonu yaptığı K.ırkl!reH arasında mevcut §Ube battı· menk•Jll~ri teslim alınırut olacaktır. • 

tecrübeler netıccslndc İstanbul topraklarmm 'er' 

pamuk yeUgt1rmeğe mllaDJt olduğwıu teı<b!t •• ı ı ~ 

::?:.::n::'.=::::~!."'::n::- Mukabele boy e o U-~: 
ya;a~:~re mensuplıırue hUdtnlerln vazife Ça'ltallca lb>ellecdllyesl, Bstanbul .~ 
başından ayrılmaıan ve ız1n ışıerın• ıslah beDecdlnyesnnın otobüslere verd10.•~ 
eden bir kanun projesi hnzırlanmıştır. 1 k 
*İki ııene evvel Ortaköyle BC§lk~ arasm. sefetr trUhSat V85 asını 

da btr nctert otomobille eze~k öldüren sıut Aıa ~ O m D yor 
pn§a zıı,je Vehbi Salt tevkltbnncde sinir buh '\6 U U 

~a;ı geçırdıtı~den Tıbbı adliye na1uodi1mı1J Sebebi Çatalcanın istediği makine mtthen 
dlsl göndermek yardımını reddetmesidir • TUrk - Sovvet ticaret anla§ması yeni 

bir anla§Ina akdine kadar btr mUddet uzatr 
lacal:tır. 

• Sokaklara yeni lAmb:ı.lar DUbattan iUbn 
ren konulacaktır. 

Istanbulla Çatalca a.rasır.ıda işli yen fi bir f enn1 muayeneye h.bi olmad 
otobilsler yilzüıı.den İstanbul ve Çu.ta.1- işlemektedir. 
ca belediyeleri ara.smda bir ihtilii.f çık- Çatalca belcdıyesi bu noksanlığı t 

• Noeli burada geçirmek 
profe.sllr ve talebelerinden 
grup gelmiştir. 

Uzere Romen rnıştır. 18.f i içın otob~s!eri he;r sef ~den so 

kendi vcsa.itilc gömen geçirmekte ..,. 

kendi koyduğu şartlara uymayan o 

mtırekkcp bir Bundan bir müddet evvel Çatalca-
dan şehrimize gelen bir otobüs yolda 

• Maarif vekili 1z:mtrde bUyük bir köy 
mıuıııım mektebi ve :.-000 taıebell sanat cns devrilmiş ölenler ve yaralananlar ol

bUsl~ı in seferine mani olmaktadı1' UtUsü kurulması hakkında tetktklcrde bulun muştu. Bu feci kazadan sonra Çatalca. 
mak Uzerc ızmıre gidecektir. bele,'.liy~si İstanbul belediyf!'Sine r.ıüra- Fak:ıt hu arada. İstanbul belediyesi bl 

• NatJıı ve ziraat vekilleri lzmıre giderek caat ect•rek Çatalcada bir makine mü- ZI otobüslerin muayenesini bur:ıd' 
pamukçuluk ve su işlerini tetkik edecekler hendisi buluninadlğı için Çatalca be- yapmış ve ellerine 936 senesi sefer kj 

eli: Bir grup belediyeye mUracaatıa Adala.rn lediyesıne kayıtlı otobüsl'!nn zaman ğtdmı vermişti:-. Çatalca bdediye met° lf 
artizlycn kuyuları açmak için mUsnade ıs zaman muayenesi iç!n f str.ı.nbul beledi- lisl de bu ecfer kô.ğrtlarmı tanımaın• :tt t 
temı~tır. yesinden yardnn rica etmi,tı. İstanbul ğa karar vem.iştir. b 

"' Londradan bildirildiğine göre Almanya 
ya İngiliz mUstemlekelerinden giııecek ipti 
da! maddeter için lngllterede blr Dtrket tcş 
kil edilmiştir. 

• Frarunz ~ekili Leon mum Fransada 
r;enlşlcmiş ole.n grevleri baatmnak içlll çalı11 
maktadır. 

ve Çe.~1Cll. halkının r.anlarrm alakadar --------------- lıı 
eden bu rica helediyemiz - elde iu\fi Satuk Kralın ite 
makine mühendisi bulunm.:ıdığnu öne ~\'o 
sürerek - menfi cevap vermiştir. Bu Veda nu.kunun P·IOı \n 
vaziyet karşrsoıda Çatalca ile lstan- menedildi >-~ 
bul ar.ısın.da. jc::l:yen Ve hepsi Çatalca Sandey Dispeç ccızetesindc ok\J" " ı 
belediyesine kayıtlı olan otobüsler ka- muştur. ı' 

• 1ngUlz b:ılırlye bakanlığı aıı.bık lsUhba =================== Sabık lngilterc kralı Edvardın t1e' ~· 
da nutkunu havi gramofon plakı.ıt ltı 
Kanada ve Amcrikada sıcak bö~ lıö)' 
gibi kapıtılırkcn, bu plaklarm Jn_~; 
terede yapılamaması ve aatılmarı-- lJ" 

rat §en bir harp vukuunda Cebe!Uttankm 
mUd:ı!ıı.a edilemlyeceğinl söyllyerek burası 

nm müdalM kabiliyeti dııhıı üıt:ün olan Cen 
ta ile mUbadelesİ tavsiye.sinde bulunmu~ 

tur. 
• Almanlar askerllk <:ağında bulunan Al 

mıınl:vm tiUbclerden lWıciz seyahatini me 
netmlşlcrdir. 

ıı YuE"osinv bıışveldll Stoyadlnovlç nocl 
nvlıınm:ılnrına iştirak lçln Romanyaya gide 
cel:t!r. Bu ava lcrııl Karo! ve dışt~lerf bakn 
nı da ı.,tırak edecektir. 

• Jııponyanm Holanda elçisi Ankara bllytık 
clçlli~:ıc tayin ccU!mi!!Ur. 

"' .'..m('rika cumh:.""Idslne rnuharlplcrc 
mühJr:unntı harl.!yedc:ı b:ı~ka pamuk buğ 
dııy ve çelik gibi mevad thrncmı men sal~ 

hlycU de verilmekU-dlr. 
• Mançtlko hükQmetl askerlik mQddetinl 

Uç scne!lk ml'ebuı1 hlzmeb! çrkannııktadrr. 

* Polonya mcc1lstnı1c Yahudfüır aıeyhtnc 

sözler Baytenm~tlr. 
sıı Fran'31% nımı mlldlı.faaıdle allül:&da.r na 

zırlar dU:ı başvekilin reisfü!1 altmdl\ bir top 
lantı yepmt~lardır. 

* tngltterede hıı.tU.ct~ı 500.000 gnz mukc.!l 
yapacak bir !abr:ka kurulmu~tıır. 

• lngillz mallye nazm Çembcrlayn y:ıJun 
da Parise tir ziyaret yapacaktır. Ziyaret 
lntfli.& - Amerikan - Fra.n.sız para anlq 
mr.smm gcnl§lemcsnc allkııdardır. 

* Ameıfüa devletleri toplıı.ntısmcla 3i mU 
hlın lcarar kabul edllmi§Ur. 

yolunda bir tedbir almmıttır. b 
Kral rıutuklannı daima pıakll ~ 

nesretmekte olun "Hirs Mastirs \!(!' ~ • r 
ice,. gramofon kumpanyası bu ıııJ 
ku neşretmiyecektir. 

Londra radyo istaayonu 

nutkun tekrarı müsaadesini 
mektedir. 
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'evıliidııkÜç-urumundan ü'1ıit C ti p da~veH 11 
Antakyayı 
mağDQıblyet 

ile boıraı!KabDDlrJz 
sahikasına .•• • I • ·, .... et iki gUndOr Ziraat Y akAlatlnde 

ıstanbu vı ~Y 9 •.• ,.yor 
kong~esı . Başvekilimiz ismet lnönü iki gün-

EugU' dUrdU c:J caıseslnl denbcri Ziraat Vekaletine giderek 
yapacak Vekil Muhlis Artam ile birlikte ça· "Cumhuriyet,, de lsm:ııl M~ta'k 

Cumhurivet Halit Partim 1ataıJnıl l aktad Maya.lccnı diyor 1d: 
vilayet ko~~J bugün dördUncU cel- ı§mB lır. '-nn Baııvekilimizin · Hususi ve müstakil mahiyetleri t>un-. . . u ça ı~mc:ıw , :r • b " 
sesini yapacak ve dılek i:ll~Umcnının son sevahatinden sonra alınacak zi. dan ~n beş sene evveı tant~l§ ır ce-
raporunu müzakere edeceıttır. . .. db" l teallik olduguv tah- maati J.'ransız arın daha oUn yaratıp 

- b mrnkU J . aı te ır ere mu :- "kliı. rd'kl . d' - . t Öğrcndi:;imi.7.e goro u'>\.U& ce sc- . l _, ._ ,_ J.1:1t1 ı ve ı c:rı ıger oır cemua e 
de EmmönU Halkevi reisi Agah Sırn mm 0 un:n tabi kılmak öyle bir s~yasi zlilümdür 
geçen toplantıcıa idare heytti nıponı- Arasın bh~I sağ olsun ki Türk.ye cumhur:yeti b:mu ancak 
nu şirJJetle tenkit eden muallim Ubey- Hariciye vekilimiz doktor Tevfik muharebe meydanında ve bir mağl<l-
de ce,•ap \•ere<'Pkt1

l'. ed b 1 d v biyet oe-ücesir.dc knbul edebilir. 

TUrk l\u ... u ıstanbul 
~ub~sı boJlUn açılıyor 

Tilrk kuşu tsta.nbul şubesi bugün 
saat 17 de merasimle açılacaktır. 

Rüştü Aras Cenevr e u un ugu ~ L ~ ~ a ~&D n 
nada valdcsi Ankarada vefat etmış ~ u u u • ~ 
ve bu elem verici haber gizli tutul- cadcDesı mı ? 
mustu. Şimdi hariciye vekilimize Pa- N Dçl n ? 
rist~ valdcsinin vefatı haber verilmiş Hak'kı Buha Gezgin bugilw "Kunın,. 
bulundu~ncbn en derin tnziyetleri· da Tcıks:mde !ıuıi cıparlımıınlann om--
mizi arzederİ7 aıııda bir aokağa oorilen '"Lomarlin,, 

v L' m 1. r tacı I ar ismi Uzerlnde dıırmM4, §Unlıın ya:tJtyOT: 

Btr maden ocağından vagon 'ara tahmi14t 

~n yaz fnönUnde açılan B ve C 
kursla.rmı muwifakiyeUe ikmal eden 
kız ve erkek talebelere bugUn mera
simle brövelen verilecek ve göğüsle
rine Tl\rk kucıu rowti takılacaktır. 

kongresinin top- ··ç.,ırtan görmeiiğ1m b:r arka.dqla, 
ıanmasına dogru bir hastahane kapıamda u.rşıı~mıe

tanbuldayken gazete haberlerini 
if ettiğım sırada, Zonguldakta 
maden kıızası olduğunu haber al
or.ı.daki bır d ... stuma oıUtemnıinı 

r yollaması ıçin telgrs.ı çekm:ş-

1 ~ Cevapta deniyordu ki: 
1~0ir değd, ayn.ı gün a rf.nda iki kn
) Oldı.ı. Bunl.U'ın bırinde altı, diğe- 1 
~e dört ışçi oldiı. Evvelki gün de 
•ita bır kaz.ada Uç Rmelı!, toprak yı
•an altında can vermiştir!,, 
uraday:ten tahkik ettim ki, nice 

~!ar olmakta ve bunlar gazete sil· 
tla.rına ıntikal e·memektedir. Işt.e, 
4e dört ceset yatıyor ve öyle sanı

K,l bu da mesküt geçf>cek.. 
Utıcndis b:ıy Cemale 'iOrdum: 
tladiscnın sebeb1 nedir? 

..._ İş\inln manevt sefaletidir! • de
• reknik noksanlardan, yahut mU

~:llslerin ihmalinden dolayı knzalnr 
ertlır. Felfık~Uere, dahil zıyade işçi
seb::biyct veriyor. Zira. aeviyece . 

~ aş'l~Jd rlar. Ekser isi, köylerinde 
gıda alamamışlar, buraya yorgun 
İ§lerdır. lcap ed~ destekleri 

nuta ü ~nerek kazmıı sallıyorlar. 

"- nr:raln, en tehlilte i-yer1erde uy
a Qalıyor. Sonra. diğer bir cihet: 
d.i Ramazan olduğu için, oruçlu 

:ım l e, mutattan daha yorgundur. 
fl-am Uzeıi de, buranın daimt işçl

köylcr!ne giderler, yerlerine ace
tr gelir ve bu g-bi mcvsım!erde ka

da.ha fazla olur. 
Uhndis Cemal. kömllr wne!ellğinfn 

bir kUlttir işi olduğunda ısrar edi
u. 
Seviyeyi yUkscltı:ıek için ne ya-

l"Sunuz? - dedim. 
Bu, pek giiç blr iş. Çllnkü, daimi 

le m:ıhdut bir nısbettedir. ötcki
trqda sıra.da köyden gelir, çalışır 

nne köye gid:?rler. MUessesemizi 
lren göreceks"niz· Mükemmel bir 
anıız vardır. Buraya getird!ğimiz 

r mUhe dlsl re, mem.ırl:r:ı s~y-

•ltd!kt&n sonra, ertesi gece, b:?dava 
lıc ameleye de göstc"ll'lek istiyo. 
l<endllerlni böyle şeylerle alfika
•trnek pek gUç. Yo~nluklarım 
ısUrUp gitmi~·cnler Pk~criyettir. 

etı•er a .. asında da çoğu bir şey an
lc scviycsin::le değil .. H!!r §eY onn 

~. 

mt mü.kiyet h~llne getirerek ecnebi!er 
yerine mili t<şebbüslcre işlettiğ:ni Ata~ur .•ün 
anlam ştıın. Bu gibi muazzam teai- Anka raya ayak 
satın ancak ecnebtıer tarafından işle- bastıgı gün 
tilcbileceğinc da:r ötedenberi mevcut 9UyUk tez~hUrata v •1 e o'acak 
kanaatin aksine, Türklerin ~nebfier- Ank::ra Half.t vi dil, cd~b yat ve ta
den daha mükemmel teşkildt yapabil- rlh komitesi AtatürkUn Anka .. aya 
d"klcrine ve o eski batıl itikadın artık ayak bııstığı ı7 binncl,klnunda Halk· 
yıkıldığına şahit olmuştum. evin ic, bir A'"atürk edtbiya.t .JrÜDU 

Bütun bunlardın çok mtmnundum.. tertip <•imiştir . 
Fakat, insan? Çalışan iıısan? Türk Komıte bli:.Un az?larnman ~ka 

amelesi. İşte yine pırtılar içinde sefil Ankan.<!akf ed·ı: ve şairler. Atatürıı::ilıı 
bir iptidai mahlilk.. Ankarı..ya ayaK bastığı gi!nde TUrk 

Az daha. bu ne\"mit kanaatle Tllr- milletbıin duygularına ter .. ilınan ol-
klş'ten nyrıhı.caktırq. D'yorlardı ki: mağa davet ea:liştir • 

- ~imdi l{oz'uya gid~z.. Orada- - - 1 
ki KömUriş'in tesisatı daha harikula- Rrmenl patrikbanes 
dedir. Tilrkiyenin ikinci elektrik san- Baıedlyef& 1152 b n • ra tazminat 
trn.h ve en bliyUk ocakları orada.dır.. vermeye mahicQm oldu 
Kozlunun madenleri.. Belediyenin, Sürp Agop mezarlr 

Ötesini dinlemiyordum. ğı dolayısiyle erm~ııi patrikhanesi a· 
_ "- lnsan.. Türk l§Çisi..,, diye dllfil· leyhine açtıfıı dava dün ~eticclenmi~ 

nuyordum. ve mahkeme patrikhancyı 152.000 lı 
Ekşi bir nevmitlik bUtün benliğimi ra tazminata mahkum etmiştir. 

kaplamıştı. 
Fakat. tam otomobile bineceğimiz 

sırada, dediler k.i: 
- Müdilriiıiıüs İbrahim Bo&kurt; 

hasta olma.sına :rağmen ~iR bir şey
ler gö:..termek ıçin kalkmıet.ır. Biraz 
bekleyin .. 

Mlidürü bekledik. Bu ~ada, ben 
diyordum ki: 

- P.uranµı en enteresan ziyareti, 
kömür ocaklarının içini gezmektir. 
B:m, evve!ce bural"nnı gördilm. Yerin 
yüz m~· reden fazla derinliğinde, arası ı 
bir metreden daha dar olan iki kaya 
tab:ı.kası arasında, işçiler, yata yata 1 

ve sürüne sürüne on metreden fazla 
ilcrle!"ler, ve bu yatını§ vaziyette kö
milrO ka.v.rlar .. 

- Fjb"s~ıeri k"rlenecejitıden . kcırk

masalc, b:ıyanlan da orny ı kadar in-

ÇARŞANBA 

Birlnclktuıun - 1936 

Hlcı1: 1855 - Şeval: 9 
Glln .. crin CedJ burcuna girme:. 

Vü ... ~;., Baı-.. 
16,ü 

f~l.G.1 12,13 14.33 16.44 18.23 ~.36 

t 
""'ı. 1,09 7,28 9,48 12,00 1,39 12,51 
... o 

GECEN SENE BUGUN Nt:. OLDU? 
Eden fnglll.z harlclye nazın oldU. 

dirirdik.. -==========:..::==~=:===özı7=71n=d;:: 
- lş rnUddE'ti ne kadar sUrilyor? hasta.1 klan sararmı§ fakat g er e 
- Sekiz saat. bir id:ıalist ışığilc yanımım ge!di. 
- Evvelce on altı saat sürdüğü bile B"zl revm"tlik uçurumundan Umlt 

olurdu. şahik:ıJ:ı.rına çıkaran mucizeyi göster
di. Bunun da, ne olduğunu yarınki ya
zımda anlatacağım. 

Bu elemli mesaiyi diişUnUp içimize 
bUsbUtUn kac.;a.vct bas"rken. İbrahim j 
E :nkurt, paltosw·a bürüıımüş. yUzU 

tıın. Uzun konutacak vaktimiz yoktu; 
Ankarada bir yumurtacılar kon· fa.kat lık fırsatta tekrar kavuşmak iB-

gresi toplanması ihtimalinden evvel- teği ikimizde de doğduğu için, adre&
cc bahaetmittik.. lstanbul yumurta- lerimızi değiştik. Onun kartında.: "La
cılar birliği iktısat vekaletinin talebi martin cad:!est., gözüme i!Şnişti Ben. 
üzerine böyle bir kongreye ne derece buna fqtmı. Çünkü lsta.nbulda bir 
ve hangi sebeplerden dolayı lüzum ol ''La Martine., caddesi, Türk milletinin 
duğu hakkında bir rapor hazırlaniq bu adama k3.l'fJ beslediği sevginin en 
ve vek.Alete göndenniıtir. yUkaek bir belir!§l demektir. 

Raporda ayni zamanda yumurta Bu Fransız pirini böyle bir millet 
ihraç nİ7.amnamesinin dcğiıtirilmesi sa.ygısrııa erdiren sebep ne? Bizim için 
lüzumunda 11' .. ~ ...... ':1....,iştir. kılıç mı çekti" Şiirlerinde Türklilğtl 

Hu sıldlsle 
Su 9irketlnln 

mukaveıesl galiba 
feshedilecek 

Na.f::ı veklleti Kadıköy au ıirketinln 
temiz ve sıhhi su vermemesinden ve 
muamcl!ıtmdakı us~llkierden mU
temadi şiklyatler almakta.dır. Ş!,.ket 

muamc!itmda bu yolu bakin ettiği tak 
dirde ~ukave'esiııin feshi cahl muhte
mel gôı WmeJru.dfr. 

1 

Soatcılur bır cemiyet 

, ..... 'Wtası:ru_r:N ~ 
bir cemiyet kunılmaaı lçir, bir te§eb
büs vtLl'dır. lslk.nbulda 200 kadar sa
atçi bulunmaktadır. Miltc3:bbisler es
nafla l.eDla8 etmektedir. 

Roza yerine Fatma 
Konyaclaıı :r.mi gelen 55 YB§mdn 

Mehmet dün Y cnicamide dolaşırken 
F a~a adında bir kadından 18 liraya 
:r ceket almı§tır. 

Mehmet cclcti o!elde gC:aterincc 
bunun bq liralık bir mal olduğunu 
:;;çenmi§, zabıtaya tikayeae bulunn· 
rak Fatmayı ~lattmru§tır. 

Bundan c. IVcl de bu İ'li Roza is· 
minde bir ychucli kadın ~pıyordu. O 
yakalandı, mahkum ccli!t!" Onun ye
rine ..la J:",,tMa ı- 0url,,.na r•ktT. 

ccgara ve rakı 
hırsızı 

F eriköyde nvukat caddesinde bak 
kal Salihin dükkdrıma dün gece yarr 
aı kepenkleri çıkarmak suretiyle hrr 
sız girmİf, 56 paket "'ıkara, rakı ve 
para çalmıştır. 

Hınısm F eriköyde boşta gezer ta· 
kınımdan Deli Remzi olduğu anlaşı· 
larak y-...kalanmııııtrr. 

-A lent f f>spb kllr 

mil övdü? Uğradığımız lu:ksuJıklar 

karşıaıoda, bütün dünyaya y&YJlan 
ününU lrlirsU gibi kullana.rak, bizim 
tara!nruzı mı tuttu? 

Ellinde ka.rtı evirip çeviriyor 'ft 

"La Martine,, nin eserlerini düşünü
yorum. Hayır, bu şairin. bizi minnet
tar edecek hiçbir kitabı yoktur. Eğer 
aekiz ciitlik "'Türkiye tarihi,, ve lld 
ciltlik "Şarka seyahat,, i için ona ka.rşl 
kendimizi borçlu biliyorsak yazık? Bu 
tarih, değersi,., UIUlsü.z ve biltilıı b&tı 
müvenihclrinin iftiralarmı tekTa.rl~ 
yan bi~ kağıt yığınmdaıı başka bir 
eey değildir. ··seyaha.tname,, ye gelin
-· bu _. 'n!rt nt.anmda La lıf.ar. 
tine'e sevgi değil, hınç uyandıracak 

kadar kötil bir ~..:rdir.,, 
HGk~ Suha Gezgin btı11dÖn aonn:ı 

La Maffiniın tarihindeki aleyhte yazı
lan aıroltyor t'6 ya.Ntm §öy~ b&tiri-
1/<Yf: 

"lstanbulda, bqta Kaptanderya ~ 
lil paşa olmak üzere, bütün ıleri ge!en
lerimizin sayg.s..na ka.vuıtuktan, on· 
ların sofral:ınnda bulunduktan aonra 
va.tanına dönerken, La Martine işte 

b:.iyle duymuş, böyle düşU.nmüş, böyle 
yazmıştı. Ona bu ha.ksızlıklan, bu haç
lı kafası ve hristiyan yüreği için mi 
ca.ed.tl:r ~a~ şl yoruz? Ben, b:r f incan 
kahvenin hakkını, kırk yıl güden bir 
Tilrktlll'~ Fakat yurdum ve tar..hiın 
her şeyden tıstttndür. Onlara toz kôn
duramam. TaksLınee "La.martin cadde
si,, g5Uime bauyor ve içimı tırmalıyor 
Ya.nn CDU b 'lgıs'zliğ"m:.zin, duy~ 
luğumazun bir nişanı sayacaklar 

Kim bilir nasıl bir yanlışlıkla bu İf 
yapıldı. Aman !;abuk dön('lim. Çllnk11 
bu sokak vatan üstünde vatanı inciten 
yarayı andmyor.,, 

Bir mantık 
oyunu 

Burlıan Felek~ "Tan,, da ekotlomf 
ilmindeki oehaletini ilan ettikten aot1ra 
ycm:ş'ü:r'n b!ıhulılığından ,;c mııhtel'f 
yt1r'lcn:l:J mııJıte1fJ f."ycıta aahldığından 
'bak.!:::ltıkten aunm b:r arkadaşile yap
t1ğı ~u görilf7T.eyi anlatıy<Yr: 

- Y:ıhu ! dc?<lim. 500 metre mesafe 
Jle b"rbırinde::ı ayrı olan hal ile manav 
dükkinı fiyatl'.lrl arasmda yan yarıya 
farkolıır mu? Bu naaıl i§tir?. 

- Olur, he'l'\ 500 metre değil, bet 
merecfo bile olur. 

- Aynı mal?! .. 
- Aynı mal?!-
- 1nanmam. 
- inanmazsan slncmafara git bak! 

Husuai 65, birinci 50, ikiııcı 35 kurq. 
65 ilk ne 35 ilk arasındaki mesafe ni
hayet --ekiz, on metre. 

ten menedemez. Fakat bana söyleyinia kendisini arada 11-

rada görebilir miyim.? Bu tekilde aıJrrmuı göryaıJan •e 
sevinç içinde hakikate tahvil edebilir miyiz?) 

- Amma o perdeye yaklqtıtça 
ucuz:uy,,r. 

- Y rmiş de hale Yak1aftıkça ucu
Juyor. d~ 

CEVABIMIZ: Mademki bir hata i§lemck için bt'I 
karar.ruzr vermit bir tckildesiniz, bizi dinlemiycce&inize 
filp_he yok. O halde ne diye bize dam117onunwr. 

Cev;.p veremedim. 

Bu ekonomik kaıumlar ~ teJ'· 
Jer Vesa<·llm • -



8t1zellfk Dokto 
• venvor. 

BAVA LA R Uazctomlzo, ''OUulllk doktonı" &drcal 

oe haklkt veya mUatear adlarmızla aora 
cataua .uııUerin cevaplarım L.l sütunda bulurllUlluz. Bu cevapları- Parlate aıılqmıı bulun 
dugumus gilzcllik mUe:ı:ı:~ vermektedir. GUzcillğ!n!zl nokn.zı btrakan kusurlannm btse 
1&ZDlJZ. 

t 

RABn - Akpm Pftlfaaı 

r AL KAZAR 
.DA 

Bugünden itibaren 
mevsimin en heyecanh filmi 

ÇC L 

, 23 BirlncikAnun -1936 

T C R lK SiNEMASINDA 
Cuma akpmmdan itibaren 

s 1 R K 
Muazzam ve emaaJ.iz Rus filmi 

Sovyet fihn sanayÜnin eıı güzel eeeri olan bu filme Moekova 
()pere ve Balet tiyatrolanıun en güzel artistleri İftirak etınİftir. 

SILAHŞORLERi 
JOHNV WAVNE 

- 4 9 - ( tarafından yapılabilen güç bir ameli- tarafmdan Afrikanm 
Kurtuluştan Siyah imza.siyle sorulu- yata mütevakkıftır. li "ll . . .. 

ORLOVA • BOLODIN 
RUl)'UUD en büyük cambezhaneai, heyecanb aduıeler, zenııin 

rövüler, Rus danılan, p.rlglan, meraklı qk maceraaı. 
R0Vf'r1( Ftı M için aörü1memit fedakirlıklar yapılm'fbr. .. .................................... --" 

::ror: Resimlerinize gelince, bir ay için 1 ateş ço ennde geçen büyük 1 
"Biee birkaç re.mı.imi giittcleriyorum. de adresinizi bildirir:;eniz onları size Bir aerıüfeat romanı 

Ql}reoek.Mni:: ki, burnum hiç de gü::;cl iade ederiz. Akai takdirde yakmak - 27 lmmı telanili birden -
• Hallmnnm en fazla 1evcfiii artiatler 

FAED ASTAIRE ve GiNGER ROGER 
tkJğil. Uat tarafı ince olduğu 11.alde UÇ· mecburiyetinde kalac.:lğız. 
lan ue deliklerin etrafı epey gen~.!» ------------
ftCI bir tavriye<k bulunursanız, ço1 
memnun oklcağım.. Sakın reaimlerimf. 
MfJ'etm.ey niı, çok rioa ederim.,. 

Cevap: 
Resimlerinizi tetkik ettik. Siz buı 

nunuzun çirgin]iğini epey mübalaga 
ediyorsunuz. Zaten insanlar, bilhaa 
ll!l kadınlar gariptir. Bazılan çirkin 
olduklıım halde vaziyetlerinden olduk 
ça memnun gözükürler, diğerleri ise 
tamamen aksine, güzel olduklan ha}. 

de muhakkak kendilerinde bir kaba
hat bulurlar. Siz bu ikinci grupa 

mensup .. unuz. Bize gönderdiğiniz 
resimlerden biz, güzel vücutlu, gii7eJ 
boylu, gözleri güzel ve çehresi çok 
..empatik bir kadın göreli:::. Binaena· 
leyh size yegane tavsiyemiz: Oldu. 
ğunuz gıôi kaim. Çünkü evvela bur 
nunuz hiç de zannettiğini.: kadar çir 
kin değil, saniyen ancak, böyle iıJcr. 
,ı,. ih~s"ls 1-~~bc r 1is olan operatörler 

26 klnunuevvel Noel 
ve 

31 k1ncnucvvel Yılbap 

REVEYONLAHI 
için 

Tepebqmda 

GARD EN 
ve Tabimcle 

MAKSiM 
Lokanta danainglerini 

tercih ediniz. 
Danı edip eğlenileceffne 

% 100 teminat. 
Huauat tum, kotion, No.. 
el •facı ve eğlenceler. 
Telefon: Mabiın 42633 

Garden 42690 

Hayatın ucuzlatıl
masına doğru 

Hazırlanan proJalerden biri 

Benzin ve petroluo 
ucuzlatılması 
yolundadır 

Yum alqamdan itibaren 

S A K A R Y A <Eaki Elhamra> •İnemumda 
FiLOYU TAKiP EDELiM 

( FOLLOW THE FLEET) 
yeni filmlerinde görünc.=e!Jerdir. Yeni danslar ... Büyük JM999 .... 

Hayatı ucuzlatmak için alınacak ---------------------------! 
tedbirlerin ilk kıamına taalluk eden 
kanun projeleri maliye vekaletinde 
hazırlanmaktadır. 

Yeni projelerden biri benzin fiya· 
tmm yüzde 22 indirilmesine diğeri 
köylüye verilecek petrolün yüzde 30 
veya 40 daha ucuza verilmesine da
irdir. 

Bir kararname projesi de hariçten 
gelen çimentodan alman gümrük 
resmini 6 liradan üç liraya indirmek
tedir. 

••kerln lstlhllk resmi 
Dahiliye vekaleti §imdiye kadar 

fabrikaların normal istihsali 65.000 

aı~~~ S A R A Y ainemaamda 
Noel haftası r.1ünasebetiyle mün tehap programa bqLyacaktı:r. 

Gftzelllk • ihtişam - Neşe - Kahkaha 
1 9 3 7 1 LORETIA YOUNG 

MICKEV MAUS'un ve en aüzeJ Jönprömye 

Şen Saat• ROBERT TAYLOR · ı T arafmdan temail etfilmit 
:::.:0ı:!n°::= ~~ Gizli izdivaç 

'tV eden 5 la.smılık fılm. F raııaızca tözlü film 
ÇocUklara mahsus fiatlar: Huau'i ve balkon 25, duhuliye 20 kurut 

ton addedilerek alman istihlak reami -------------------------t 
·---------------------ı furmın~u~~~~P~~~ Dahlllye Adana ~IAketl 

H A B E R 
lamqm. Bu projeye göre istihlak VekADetD Sıhhiye Yeklll Partide izah 
Yergiai kilo batma bet kuruı olarak verdi 
tesbit edilrnittir. Teşkilatt:akl de~ı- Açıkta kalanla 

lıtihaal 65 bin tonu tecavüz ettiği şık ilkler nasu 1800 kişidir 
takdirde fazla istihsal için beher 5 olacak ? Ankara 22 (A.A..) - c. H. p Memleketin kültürüne hizmet 
kunıtluk vergiye 1 kul'Uf 40 santim Dahiliye vekaleti tC§kilatmda ba- idare htyeti ba§kanlığındaıı:: 
zammcdilecektir. İstihsal 65 bin ton- zı dcği§iklikler olacağını evvelce yar 
dan eksik olursa, ebik kısmı için de D'U§hk. Ankarada toplanan umumi C. H. P. Grupu bugün 22/ 12 

1 etmek maksadile 

1 

1 ikinci kAnuo 1987 tarihinden itibaren 

Lisan dersleri 
Verrneğe başeıyor 
1000 Kelimeyle tertip edilen ve kendi kendilerine pratik liaen öğ

renmek metotlarmm en mük~cli olan bu takrirleri, dilimize. 
memleketimizin tanmm11 lisan hocalan tlltbik etmitlerıiir. 

Kendi kendllerıne 

Fransızca, Almanca, lngilizce ı 

i 

Her liMn 90 dersten fula aünaiJ-ktlr. 1 

~~~~S~b ~~00 ~! ~~~~~ı~~o 1 
ıörccekler ve bu miktan aylık müavi taksitlerle de ödiyebileceklerdir. ! 
Apğıdakj karneyi veya bir wretini doldurup ıönderinix: 1 

laim ve adreeler okunakb olmalıdır. 

(HABER gazetesi 1 
ISTANBUL " 

Gazetenizin Frane·zce, lnglllzce, Almanca t•ı ll••n 
der•lerln• devem için ebona o•uyorum. Blrrncl 
tak•it olan 120 kuru, il• glnder,lmlfllr. 

Adrea ı 

vergiye 0,0195 nisbetinde bir zam müfettişler kongresinde de görülen öğleden sonra Antalya saylavı 
yapılacaktır. Şeker istihlak resminin bu lüzumun §U şekilde olacağı anla- Tuncanın batka.nlığmda toplandı. 
bu suretle yükselmesi üzerine Iayi· §ılmaktadır • Dırs~Ieri bakanı vekili Şükrü 
hada glikozdan alman istihlak resmi Manalli idareler umum müdiirlü- ogıu raroyt: ~ nı~Ic:>l ıuı.hh 
de arttirılmaktadir. Glikozdan halen ğünün v8zif~i genişletilmekte ve hu tafsilitb malflma.t verecek vazi 
alman 4 kuru§ vergi de 5 kuruta ÇI· ausi muhasebe, belediyeler. köyler olmadığını söyllyeırek sözü Sj 
kanlmnktadır. Alakadarlar vergi nis- namı altında yeni üç umum müdür· vekiline bıraktL 
betinde yapılan bu değitikliğin teke· lük kurulmaktadır. Memurların ta- Sıhhat ve lc;timai muaveıet ' 
rin sab:ş fiyatına katiyen müessir ol· yin ve nasbı işiyle mahalli idarelerin Dr. Refık Saydam, Seyhnn n 
nuyacağmı ve tekerin pahalılatmıya- zat tubesi meşgul olacaktır. tnşması yilzilnden Adana 'iehri vt 
cağını temin etmektedirler. Easen Yeni kurulacak belediyeler umum varında vukua gelen zararlı:.r ve al 
U7.UD uzadıya tetkikler eonuncla bu müdürlüğü tenvirat, bahçeler. abide· • tedbirler hakkmda tafsHAtlı W 
noktalar temin edilerek proje hazır ler, spor mevdanları, mezarlıklar, verdi. Bu imbata göre Adana§ 
lanmqtır. Yeni layiha meclise tevdi yangın ve h~va taarruzundan korun· seylfı.ptan yıkılan evlerin sayısı 
edilmek üzere bugünlerde 8afveka· ma, sağlık, temizlik ve mezbahaları kArgir ve diğerleri kerpiç ve k 
Jete verilecektir. panayır, pazar yerleri, sergi ve haya- olma.k üzere 461 dir. Şehirden • 

Habea imparatoru tı ucuzlatma. belediye zabıtası, bütçe kilometre mesafede bulunan ve 9u 
v ve hesaplar, su i§leri. harita plan ve tında kRlan dokuz köyde yıkılan 

Sofra takımlarını 2600 ıngll,z kanalizasyon olmak üzere on tübe- rin &a'"•· elli ikidir. Biltiln bu 
hraaına sattı d kk 1 k ~-

Lonclra, 23 (A.A.) - Negüsün en müre ep 0 aca tır. kada inhidam& yUz tutmut evld 
gümiif ıofra ve saire takımlannm aa- lsviçrede 'farma- yısı 107 dir. Adana gıehrlnde ve k 
bfJ 2;00 İngiliz lirası getirmittir. sonlu~ un men•ı için rinde a~ıkta kalan halkın nayısı 

Alllidar mahafilden öğrenildi- Ar6yı umumiyeye vilAyetlerden gt-lml§ olup Z&teD 

ğine göre, i~~to~? büt~ ~~y~t müracaat ediliyor olmayan amel~ hariç olmak 
lan artık ~~kemnı§~r •. Kendi~ını~ Berlin, 23 ~.A.) - Milli kon 1800 ı.Jür. Açıkta kalan ha:k K 
yalnız 150 ıla 200 bm liralık Cıbuti sey, farmasonluk hareketinin men'i taratın<1.an derhal gönderilen 
-Adisababa dcmi~olu hisse senedi hakkında bir plebisit yapılmasını İs· yerleştit'ilerek iaşeleri temin edi 
k~tır. ~fih ltalyarılar bu tihdaf eden tqcbbüa ile alakadar ol- ve sıhht vaziy<'iteri gönderilen d 
hıae aenetlennm aatılmamıı protea· .nu§tur. F edemi konsey ise, bu me· hh. · lan ta.raf da.O 
to etmiılerclir. ltalyan)arm fikrince, ıele hakkın~ bir plebisit yapılmaaı· ve sı ıye memur m ul' 

imza 

bu hiae senetleri Haile Selüiyeye de- nı, fakat millete ve kantonlara bu te- nınmuş ve ~uta olaıılann m 
ğil fakat Habqiıtan imparatorluğu· tcbbüsün reddedilmesi tavaiyeainde yerlerde~ _olunan _haata.hane 

1 
na ait bulunmaktadır. İtalyanlar, bu bulunulmasını kararl.-~tmnl§tır. ted&vilen temtn edilmiştir. Sey 

_J sebepten dolayı, hiase eenetlerinin ge ölenlerı.n AYJSl 39 dur. 

--------------------- ! l"tye iadesini iıtemektedirler. Öğreni' lann bu noktai nazarını öğrenmeleri Dr. Saydam, daha ittilıaz ol 
(•) Takip etmiyeceğinb den iıimlerini çidnls. ! \ iiğine göre Fransızlar bu hiae senet·ı üzerine birdenbire bu senetleri •tm/ tedblrlt?re da.l!' aynca malOma.t -- • • ,, ____ ,, .... _,,,,, ........ ___ .. _,_, .. _ .. _, __ , ---·-·-=-.. ---: !eri ile alAkadar olmuşlana da İtalyan almaktan vazaecmi~lerdir. ceğin1 ıl.Ave etmiştir. 

.Mikl 
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arnuslu 
h ·znıet:çi .•. 
Karısı on yıl önce ölmilştü . ı 
Kwnı geçen yılbaşı evlendirmiş ve 

kocasiyle birlikte Berlindeki vnzif esi
nc yolln.nuı.;tı. Evin C."llektar hizmetçi
si Dilber de ölünce yapayalnız kalmış
tı. H:ılbuki bu ihtiyarlık zamanında 
bekar yaşamanın maskaralık olduğun
da. biç şüphe yoktu. Kendi kendine 
şöyle düşündü. 

- Bereket versin ki gençlikte biraz 
tasarruf ettim de şu küçük apartıma
ru yaptırdım. Yoksa şimdi otuz dört 
lira otuz kuruştan ibaret tekaUt ma
aşiyle geçinmenin imkanı yoktu. Da -
madım bana ne verebilirdi? Kendi ih
tiyaçlarını bile tamamiyle yerine geti
remiyen bir konsolos ki'ıtibi... 

Apartımnrurun bir katında oturuyor, 
iki katım kiraya vererek seksen lira 
kadar para nlıyordu. Maaşiyle birlik
te kendisine pek tıla yetişiyordu. Za -
ten gazete okumak, sigara tellendir -
mck ve sade akhve içmekten başka iş: 

de yoktu. Yalnız fiU (Dilber kalfa) ne 
diye böyle erkenden ölüvcrnıişti. Naz. 
minin ölümünü bekliyemez miydi? 

Lokantaların yemek:erini sevmiyor
du. Evdeki işleri kendi kendine yapma 
nm imkanı yoktu. Her hnldc bir hiz
metçi tutmak gerekti. 

Fakat bu hizmetçi onun işine yarıya 
cak gibi bir şey olmalıydı: Süpürmeli, 
çamaşır yıkamalı, yemek pişirmeli, ü
til yapmalı, dikiş dikmeli, ortalık sil
meli, kısaca, bUtiln ev işlerini becer
meliydi. 

Halbuki himıetçi kıtlığı vardı. 

lb@lfl)(ğ}ır~'ınıon en 
S~'VHmDn 

ll2>aıc<al ık O aı ıra 

Bekar bir a.damm yanında çalışmak 
Uzere her işten arllıyan ve her işi ya
pabilen bir hizmetçi arandığım gazete
lerle llô.n etti.. 

Nazmi ertesi gün gazeteyi bir ro -
man gibi tek satır atlamadnn okurken, 
bir gün önce kendi verdiği ilana rasla
dı. Doğru çıkıp çıkmadığına bakarken 
kapı hızlı hızlı çalındı. 

Açtığı z::ı.man yinnl beş yaşlarında 
pek Ş!k, güzel bir genç kızla karşıla
tı: 

- Hizmetçi istiyen bay siz misiniz? 
Nazmi genç kızı baştan aşağıya ka-

dar süzdü: 
- Evet ~a\Tum ... 
- İlanınızı gördüm de, geldim .. 
Nazmi onu salona aldı ve sordu: 
- İlanı, dikkatle okudunuz, değil 

mi? 
- Şüphesiz. .. 
- Yani, her iı:i anlar ve yaparsınız, 

değil mi? 
- Ona ~üphe mi var? Bekar b~r er

keğin rahatı için lflzımgelcn her şeyi 
bilirim ve yaparım. 

- T~kkür ederim, kızım. Ne za
man başlıyabilirsinJz? 

- Ne zaman emrederseniz. İsterse
niz hemen şimdi .• 

- Pek iyi olur... Ortalık darına.da
ğın da .. 

Nazmi salonun ucundaki geniş kol
tuğa oturdu. 

Bu sırada kız bllızwıu ve etekliğini 

çıknrmış, önlüğünü giymişti. 

Nazmi arasıra ona bakıyordu. Sı

vanmış kolları, kısa etekliğinin mey
danda. bıraktığı bacakları, vakit vakit 
onwı gözlerini çekiyordu. 

Genç kız çömelerek masaların ayak
larını siliyor. 

Nnzmi gözlUklcrinin üstünden onun 
cazip hareketlerini gözden geçiriyor -
du. Genç kız uzanarak camları ovalı- ı 

HABER - Akşam postası 

,, 

---

Yazan : Niyazi Ahmet: 

6 a?ne evvel bugUn 

Kubilay, bekçi Hasan ve be çi 
Vefik Menemende ş hit edildiler 
Atatürk Türk gençliğine şöy!e ded : Bun
ların mevcudiyetini müsamaha ile te:Ali ki 
edenler Kubilayın başı kesilirken lal,ay-

dane seyretmeğe tahammül ve hatta 
alluşlamağa cesaret edenlerle birdir 

Menemenden 

1930 yılı 23 ilkkanun gunu 
altı sene evvel bugün, Türk inkılabı 
için üç şehit daha verdik. Takım za· 
biti Kubilay, bekçi Hasnn ve Vefik. 

Milli hakimiyeti için sayısız ev
latlarını feda eden Türk milleti, bu 
üç şehidin adını ebediyen anacaktır. 
Onlar, vatanlarını seven insanlardı. 
O kadar ki, kendi aralarında gezen
lerin Ti.irkiin mukadderatına kıyrnol· 
istediklerini gördükleri an, üstiin 

kuvvet düşünmiycrek nzgın inhlap 
düşmanlarının karşılarına dikildiler. 
Gerçi kendisin~ Mehdi süsü veren 
yobazın adamları çok çabuk temiz 
kanlı öz Türk '.:'Jcuklannı öldürdüler. 
Fakat adaletin pençesinden hiç biri 

bir görilnll§ 

Vefik'c l •. _ ·::ınlar cezalarını buldular. 
:ok yaku. L:.ıı ih olan bu !.:..:ise hak
kında uzun uzn~.ya tdsilat verecek 
değiliz. Divanı harp, irtica hareketi
ne kaıı§an birçok kimseleri hapse 
ve 37 kişiyi i.:.l.ma rr._:ıkum etti. 
Bunlardan ya~lnn müsait olmadığı 
için idam edilrr.:)'.!lller de vardır. Di
vanı h:.rbin kcr~m ile idam edilenle
rin isim 1eri şunlardır: 

"-~;...__=~,ı-_, or 1-'c korn · erin toilarını alıyor. B kendin kurtQ • d1. 
'Kub11nyın bnşı kesilerek yeşil 

bayrağın ucuna takıldığını gören iki 
bekçi derhal bu azgmlara ateş açmış· 
lar, fakat biraz :onra onbr da öldü
rülmüşlerdi . 

BirlC§ik Amerikadan geçen hafta 
londrayn gitmiş olan kabara dansöz 
lcrinden Mis Florans Mrayo, Ameri
l:n:Ia bircok yanşlardn birincilik kaza-

n bnca.klanmn Londradn en sevim
.. h.-r-. ,~ r 1..l,, w , .. ~ ,, idd' n ct,.,..cktccl;· 
Ve ihtimal bu iddiasını tev ik etmek 
tnaksadiyle bacaklarını 50 bin lirayn 
sigorta ettirmiştir. 

sırada elekler blisbUtUn kls:ıldıi;"l için 
çevik ve mütenasip vücudunun gil7.el 
çizgileri daha çok göze çarpıyor. 

Genç kız yoruluyor ve terliyor. 
Önlüğünün ucuyla alnını silerken 

Nazmi yutkunuyor. 
Genç kız mırıldanıyor: 
- Of ... Çok yoruldum ... 
Nazmi güçlükle doğrularak soruyor: 
- Size yardım edebilir miyim, yav-

rum? 
- O kadar iyi bir knlbiniz var ki.. 
Nazmi süpürüyor .. 
Ayni zamanda söyleniyor: 
- Vakit epeyce oldu. Akşam için 

lokantadan bir şey almak lazım ... 
Ghnç kız atılıyor: 
- Öyle şey olur mu? Ben yaparım. 

Her işi yapmak şa.rtiyle geldiğimi ne 
çabuk unutuyorsunuz? 

Genç kız mutfaktadır. Fakat gene i
çini çekerek mırıldanıyor: 

- Oooof .. Hava nckadar sıcak! .. 
- Size yardım edebilir miyim yav-

rum? .. 
- Çok iyi kalplisiniz bayım. 
Gcııç kız kekeliyor: 
- Her tarafım toz içinde .. -· . 

Büyük şef Atatürk Bahkesirdc Şclıit Bekçi Hasan Şehit Bekçi Vefik 
irtica kuvveti için şunları söylemişti: 

Manisada kahveci çırgı Mustafa, 
terzi Talat topçu Hüseyin, tatlıcı Hü
seyin, eskici Hüse~in Ali, Çepeli kö
yünden Himmet oğlu Süleyman, Pa-
şa köyünden Kahya Ahmet oğlu lb
rahim, kas3p Süleyman, ..• o.nifotura
cı Osman, Hafız Cemal, Tabur ima
mı llyns, hafız Ahmet, Giritli lbra
him oğlu lsmail, Menemene:~ Boza· 
landan koca Mustafa, Hacı lsm.ail oğ 
lu Hüseyin, Göriceli Abdülkerim, 
Menemenden Cumaibal5lı Kômil, 
Molla Süleyman, kahpa oğlu Hüse-
yin, çingene Mehmet oğlu Ali, Ha
yım oğlu Jozef, Şumnulu Ali, Os-
man oğlu Mehmet, Arnavut Yusuf 
oğlu Kfunil, Kerim oğlu lbrahim, Se 

- Banyoyu yakınız! Kendi eviniz ========================= 
lim oğlu Bo~nak Abbüs, Alaşehirdt>n 
~eyh Ahmet Muhtar, şeyh Esadın 

oğlu Mehmet Ali, Manisa hastanesi 
.imamlrğmdan mütekait Laz 1brnhim 
hoca, Manisada Emrullah oğlu Meh
met. 

gibi... 

- T~kkür ederim .. 
Genç kız banyodan çıkınryor. Uzak

tan uzağa onun sesi duyuluyor: 
- Yaş odunları satmıya da utan -

mazlar ... Böyle saatlerce uğraştmrlar 
insanı. 

Nazmi koc:ı ~öbeğini sUrüyerek ora
ya koşuyor: 

- Ben yakayım kızım .. Onun usulil-
nil bilirim ben .. 

- Ah, siz~ çok zahmet oluyor ... 
- Bir şey değil .. 

Nazmi Ufliyc U!liye sobayı ynkıyor. 
Su ısınıyor, sonra genç kıza.: 

- Siz yıkamnız! Ben bu sabah ban
yo almıştım. 

~ Genç kız pml pırıl çıkıyor ve yeme
ge outuryorlar. 

Nazmi şarabı fazlaca içiyor ve genç 
kız pek §endir. 

Y c:nckten sonra genç kız ona gaze
te okuyor. O smıda açılıp saçılıyor, so 
kuluycr ve adamcağızı sarholl ediyor. 

Nazmi o gün o ka.da.r çok e-./ i§i yap-

mıştır ki, ba.51 ikide bir göğsüne düşü
yor. 

Şelıit Ktibilay 

Genç kız onn söylUyor: "Halkın ınffctinden istifade ede-
- Sizi yatağınıza götiircylın. rek milletin maneviy:::.n::. tnsallut ç --------------

Nazmi gözlerini açmadan cevap Ye- den kimseler ve onların muakkip ve 
riyor: müritleri elbette ki bir taknn cahiller-

- Sen yat yavrum, ben burnda ra- den ibarettir. Bunlar, Türk milleti 
batım. için şin teşkil edecek vaziyetlerin 

Genç kızın çapkın gözlerinde bir kr..-
ral tı belirdi. Adıı.ıncağızı ba.~tan aya- hudusunda daima amil olrnu§lardır. 
ğa kadar süzdü. Dudak büktü. Sonra Milletimizin önünde açılan reha ufak 
giyindi ve kapıyı çarparak merdiven- larm~a fasılasız yol almas~a mani 
lcri ikişer iki§Cr indi. Sinirli sinirli u- . olm!\ga ç_ı:Jışanl r ~ep bu muesscseler 
zaklıışırken kendi kendine söylenivor- ve bu rnuesseselenn mensuptan ol
du: • mu~tur. Türk milletinin bunlardan 

- Ben namuslu hizmetçiyim. Hem daha büyük düşmanı ohnanıı~tır. Mil 
her işin yapılmasını isterler, hem de Jete aubtmabdır lci, bunlar millet bün 
buna imkfm vermezler~.. yesinde yaptıklan tahrikatı hissetmek 

J(aaircan KAFLI 15.zıınc!rr. Bu:ılann ccvcudiyctini 
müsamaha ile telaklrl edenler Mene-
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(Baş tarafı 1 incide) 
dirmişlerdir. Ölüler meyanında birçok 
Alman zabit ve askerleri vardır. 

İl.yancıların Madrit şimalinde Vilya
nerde mıntakasmda yaptıklar diğer bir 
taarruzu hükumet kuvvetleri, 2 saatlik 
kanlı bir çarpışmadan sonra püskürt. 
müşlerdir. • 

Cenup cephesinde hükumet kuvvetle
ri bir hayli ilerlemişler ve birçok mühim 
mevzileri ele geçirmişlerdir. 

Asturi mıntakasında da hükumet 
kuvv~tleri hakim vaziyete geç. 
mişlcr ve Oviedoyu muhasara altına 
alarak şehri şiddetli bombardıman et
mişlerdir. Birçok binalarda yangın 
çıkmıştır. 

Hükumet tayyareleri Asagon mmta
kasrnın en mühim şehirlerinden biri o
lan Teürelenin istasyonunu tamamile 
tahrip etmişlerdir. 

Bu meyanda asilere siliih ve cephane 
getiren bir tren dı> berhava edilmiştir. 

Franko yeniden asker topluyor 

Avila 22 (A.A.) - Havas ajansın. 
dan Frankonun askerleri, Madritin şar. 
kında ve Guadarramaclan Majadahon
daya giden hat üzerinde tazyiklerini art 
tırmışlar ve bu mıntakadaki cumhuriyet 
çileri ihata etmek teşebbüsünde bulun
muşlardrr. Cumhuriyetçiler. son günler 
de nevmidane bir mukavemet göstermiş 
ler ve hatta Madritin müdafaası bakı. 

mmdan fevka1ade ehemmiyetli bir sev
kulceyş noktası olan bu mevziin asilerin 
eline geçmemesi İC(in mukabil taarruz
larda bulunmu§lardır. 1931 smrfına men 
sup efradın kaffesi. Frankonun bir emri 
üzerine, ay nihayetinden evvel askere 
kaydolunacaklardır. 

ispanyaya Sovyet harp 
gemllerl g tmemı,ıır 
İspanya sularmda Sovyet gemisi 

''K<'msomol,,un bir asi kruvazör tara. 
fmdcln batrnlması üzerine Sovyet Ka
radeniz filosunun Akdenize geçmiş ol
duğuna dair çıkan haberler Sovyet ma. 
haf!lincc tekzip edilmektedir. 

Scvyet resmi ajansı Tass, "Sovyet 
harp gemı1erinin İspanyol sulanna ha
reket emrini almış olduklanna daiT İn
giliz kaynaklanndan çıkanlan haberle. 
rin asılsız olduğunu,, bildiriyor. 

Diğer taraftan şehrimizde yapılan 

tahkikat Karadenizden gelip Boğazlan
mız<lan geçmek suretile Akdenize hiç 
bir Sovyet gemisinin gitmediği neticesi 
ni vermiştir. 

HU~Ometlmfzln bir tavzihi 

Ankara 22 (A.A.) - Bazı siyasi ma. 
hafilde İspanyol gemilerinin Boğazlar
dan rüsum ödemeksizin geçmekte olduk 
lan şayiası deveran etmektedir. Kezalik 
MesS3gero gazetesi ispanya gemilerinin 
Boğazlardan rüsumsuz geçmek talebini 
emsal teşkil etmemek için Türkiye hü
kumetinin reddetmiş olduğunu ve fakat 
tatbikatta istenilen muafiyete müsaade 
edilmiş bulunduğunu bildirmektedir. 

Anadolu ajansının salahiyettar ma. 
kanv1an ijğrendiğine nazaran bu şayia 
ve bu yazının hakikatle hiçbir alakası 
yoktur. Boğazdan gecen gemiler istis
nasız rlisumu ödemişler ve ödemekte
dirler. 

ispanyada mUtareke 
yasıılamıyor 

Diğer taraftan İspanyada dahili har. 
bin daha bir milddet hiç bir tavassut 
görmeksizin devam edeceği anlaşılmak
tadır. Çünkü İngiliz hükumeti, Noelden 
evvel Fransanrn ela yardımile İspanya
da bir mütareke temin edebileceği ümit 
lerini kaybetmiştir. 

İyi malUmat almakta olan mahafiT 

mühlet zarfında cevap istemeğe karar 
vermiştir. B. Maiski Frankonun ver
miş olduğu cevabı küstahane diye tav. 
sit etmiş ve ayni eda ile cevap verilmesi 
liizımgeleceği müt::.leasını serdeylemiş

tir. 
2 - Tali komite, muhtelif hükfunet

lere yeni bir hava kontrolü planı teklifi 
ne karar vermiştir. 

3 - Gönüllüler ve ispanyadaki iki 
t:ırafa yardım meseleleri hakkında AL 
man murahhasmın teklifi üzerine iki 
teknik tali komite ihdasına karar veril
miştir. 

Son dakika 
Asller MüriHen tamamen 

tariladlıdt 

M:ıdrit 23 (A.A.) - Cumhuriyetçiler 
Boadilla Del Monteyi istirdat etmişler
dir. 

Asilerin beş gündenberi devam eden 
şiddetli taarruzlarına karşı müessir bir 
mukavemet gösterdikten sonra cumhu. 
riyetçi kuvvetler, Madrit cephesinin 
muhtelif noktalarında ve payitahtın şi

mali garbi mıntakasında 24 saattenberi 
mukabil taarruzlam geçmişlerdir. Bu 
kuvvetler, her tarafta tam bir muvaffa
kiyet elde etmişlerdir. 

Cumhuriyetçi kuvvetler, asiler tara. 
fından işgal edilmiş olan Madritin Usera 
Varoşundaki son evleri işgal etm;sler 
ve Falanjistlerin Carabancheldeki bir 
çok müfrezelerini tardetmişlerdir. 

Humera-Pozuelo mmtakasında cum
huriyetçi kuvvetler Poadillayı istirdat 
etmişler ve asilerin taarruzlarından ev. 
vel işgal etmekte bulundukları hatların 
daha ilerisine varmışlardır. 

HUkOmet kuvvetlerı Madr.t 
civarında 

Madrit 23 (A.A.) - Dinamitçiler 
dün öğleden sonra Madritin sekiz kilo
metre cenubunda kain Villaverde asile
rin işgal etmekte oldukları bir siperi 
berhıwa etmişlerdir. Asilerden 60 kişi 

telef olmuştur. 
-~~~~~~~~~~~~~~~ 

Doktor 

casus 
Fransız Hariciyesinde büyük bir ca

susluk vnkası meydana çık.'llış ve bu 
skandaim kahnmanl:ı.rı olan Hariciye 
katiplcrıııden Lindcr ü:bıli kadınla 

Gasenfeid isim!l biri tevk:f olunmuş
tur. 

Re3mi maha.filde muhafaza oluna.n 
ketÜmiyEte rağmen, bundan on bir gün 
evvel yakalanan Mm. Lindcrin M. Ro
senfeldin hizmdinde bulunmuş olduğu 
ve kendisi!;? hala samimi .nünase~tler 
idame ettiği söylenmektedir. Bundan 
ba.5ka Linder f"ilah siparişleri hakkın
daki muamelelerden muntazaman ko
misyon·~uyu haberdar eın~iş ve bu 
&.dam daha mUnasip zam."!.nlarda işe 

karışafak kenriı menfatlert'lİ temiı: ey
lemiştir . 

İstintak ha1<imi L'nderi ves!ka a~ır
mak ve Rosenfeldi de ikamet memnu
niyeti hilafına hareket etmiş o!makla 
itham eylemektedir. Sil:ih kaçakçılığı 
hakkmdaki talıkikat ayrıca devam edi
yor. 

lngilterede 
mecburi 
askerlik 

(Baş tarafı 1 inci.de) 
bir ye!;un arze.mekte devam eclers!, hü
kumet mecb:.ui askerliği ihdasa zorla 
sevkedılmiş olacaktır. 

Par!< mento azası arasında adedi git. 
tikçe artan birçok saylavlar buna taraf
tardır. Ve mütehassısların bir kanun 
ldyihası tanzim etmekte oldukları he
men kafiyetle biliniyor. 

Sosyalist hükumet zamanında hava 
nezar~ti müsteşarl:ğı etmiş olan ve şiın. 
diki Vest Ysbngton saylavı Frederik 
Montag son bir nutkunda demiştir ki: 

"Salahiyetli mahafilde söylendiğine 

göre mecburi askerlik için bir layiha 
tan7im edilmiştir. Münasip zamanda 
meclise arzcdilmeğe amade bulunuyor . ., 

"Dl Steytsmen,, mecmuaşmda iyi ha 
ber alan bir muharrir şunu yazmakta
dır: 

Paris müzakereleri 
netice vermedi 

(Bal} tarafı 1 incide) 
tazyik altında bulundurulan Türk ek
seriy~tinin şikayetlerini serbestçe bil. 
dirmelerine imkan verilmemektedir. 

Paris müzakerelerinin drumuş olma
sı da, Fransamn görü~melerde hüsnü 
niyet göstermediği hissini uyandırmış-

tır. Çünkü bundan on beş sene evvel 
Fransa ile yapılan anlaşmada Antakya. 
nm müstakbel idaresinin "hususi., bir şe 
kilde yapılacağına karar verilmişti. Bu 
hususilikten maksat. bugünün şeraitine 

göre yalnız ve tam bir istiklaldir. Zira, 
Sancakta Türk ekseriyeti, parçalı bir 
bohça halinde bulunan Suriye birliğine 
bir yama şeklinde kullanılamaz. 

Diğer taraftan Suriye cumhurreisliği 

seydeki mazbata muharriri de iştirak e
decektir. 

t:eyetım:z fert f ne ziyafet 
Paris 22 (A.A.) - M. Delbos, Rüş.. 

tü Aras şerefine bir öğle ziyafeti ver· 
miştir. Bu ziyafette ezcümle M. Blum, 
Vienot, Suat Davaz ve Numan Mene
mencioğlu bulunmuştur. 

iki hariciye vekili arasında 

Paris 22 (A.A.) - Anadolu ajansı. 

nm hususi muhabiri bildiriyor 
Tevfik Rü~tü Aras dün geldi. Bu sa

bah Fransız Hariciye Nazııı M. Delbo
su ziyaretle uzun müddet konuştu. öğ. 
leden sonra Suat Davazla birlikte harici 
yeye giderek Vier.otla müzakereye baı 
ladı. 

ne getirilen Haşimül Etasi İstanb•Jldan Ye nl bahaneler 
geçerken Suriye ve Antakya hakkında- hkenderun Sancağında mahalli hü-
ki düşüncelerini sarahatle bildirmişti. kfımetin hergün yeni bir bahane ile 
Bu itibarla ve Uluslar kurumu gelecek Türkleri ezdiği görülmektedir. Sancak 
topl:ıntısında Hatay Türklerinin hakkı. ta intihabata iştirak etmiyen ihtiyar 
nı temin edemediği takdirde "Hataylı- heyeti azalarının mühürleri alınmış 
lann hukuku ile Türkiyenin hududu ve kendileri mahkemeye sevkedilmiştir. 
müşterek cepheli bir mesele,, halini ala Vatani partisine mensup bazı kimseler 
bilir ve cenup mıntakasında bir hudut her vesile ile şapka giyen Türklere te
hadisl'si çıkabilir. Türkiye bütün ihti- cavüz etmektedirler. 
maileri tereddütsüz olarak karşılamağa eayra~ tekme merasimi 
hazırdır. Gmç ve inkxlapçı . Türkiye geri kaldı 

cumhuriyetinin blöf yaptığını zanneden Hatay erkinlik cea:l.iyetinin şehrimiz. 
ler, <!ldanmaktadırlar. Ve şayet, Türki. de!d şubesinde bugün bayrak c;ekme 
ye, Sancak meselesinin bidayetindenbe- merasimi yapılacak ve abideye merıısim 
ri yC<lnız hakka ve dostça görüşmelerle le çelenk konulacaktı. Fakat, hazırlıklar 
meselenin halli yoluna girmiş ise,. bu, tamam olmadığından bu merasim geri 
onun eski Osmanlı imparatorluğu oldu- kalmıştır. 

ğu manasına alınmamalıdır. Böyle dü. 
şünenler aldanırlar. 

Paris 22 (A.A.) - Tevfik Rüştü A. 
rasm riyasetinde, Paris büyük elc;isi 
Suat Davaz, riyaseticumhur genel sek
reteri Hasan Rıza. büyük elçi Numan 
Menemencioğlundan mü re k k e p 
Tüık heyeti murahhasası dün iskende
runun müstakbel idaresi hakkında baş. 
lanan müzakerelere devam etmek üzere 
bu sabah hariciye bakanlığına gitmiş

lerdir. 

-~~~~~~~~~~~~~~~ 

Çinde mi 
başhyacak? 

(Baş tarafı 1 incide) 

sebep asilerin henüz Maraşal Şan 
Kay Şek'i serbest bırakmamış olma· 
landır. 

ltalyan Har ıc· ye Ntzırınm 

mar•••• b,r teıgrat. 
Paris 22 (A. A.) - Matin gaze

;;:-_,___, __ Berlınden gönderilen btr u::l· 

(Ba§ tarafı 1 incide) "Mükemmel bir salatiiyet 

Fransız heyeti murn asası hariciye 
bak:ım Delbos, hariciye müsteşarı Vi
enot, Fransamn Ankara büyük elçisi 
Ponso ve şark şubesi direktörü Şavel. 

den mürekkeptir. 

grafı neşretmektedir. Bu telgraf, 
Deustsch Allgemein Zeitung'un neş· 
retmiş olduğu bir haberi iktibas et
mektedir. Bu habere gi;re Şanghay· 
da konsolosluk yapmış olan M. Ci
ano, Mareşal T chang - Hsue Liang' 
a şu telgrafı göndermiştir: 

müstemlekeler elde etmek arzusunda dan öğrendim ki ingilterenin btitüıı er. 
bulunduğunu yorulmaksızın tekrar kek ı:üfusuna şamil olacak bir mecburi 
etmelidir. Çünkü Alınan toprağında askerlik kanun layihasının son şekli 
Alman milletini beslemek için başka _v_e_ri_!m_e_k_te_d_i_r. _________ _ 

Konferansın noelden evvel işlerini bi
tirece~i ümit olunuyor. Türk heyeti 
murahhasası S:ınc<1ğın istikıaJi üzerin
de ısrar gösterdiğinden iki tP.raf tezleri 
ara!'t:ıclaki uzaklık devam etmektedir. 
Maamafih her iki tarafı d:ı memnun e. 

çare yoktur.,, 
Sderber tik ha7ırhjiı 

Havas ajansır..ın verdiği maluma· 
ta nazaran Almanyada geniş bir se
ferberlik hazırlığı vardır. Sivil ahali 
yi derhal seferber edebilmek için çok 
mühim tedbirler alınmaktadır. Askeri 
mükellefiyetten kurtulmuş olan mü
tehassıs amelenin seferberliğin ikinci 
günü vazifeleri başında bulunmaları 
temin olunmuştur. Kadınların bun
ların yerini alacağı söylenmektedir. 

Bütün halk tübakaları zehirli gaz
lara karşr korunma kadrosunda yer a· 
lac."' le tu. 

Fransız hududuna Alman 
tahş datı devz:m ediyor 
Paris, (Hususi) - Bevenden 

bildirildiğine göre, Ren havalisine 
yarı sivil, yan resmi asker elbisesi gi
yinmi~ olan Alman teşkilatlarına 
mensup müsellah alayların geceleri 
trenlerle, Fransız karakullarmdan 
yüz metre yakınlara kadar tahşit edil 
dikleri görülmektedir. Bütün asker
lerde mitralyözler vardır. Bunlar, iki 
RÜn evvel manevralar yapmıslardrr. 
Dün gece trenlerle gelenler, Faveao 
tiineli yanma indirilmişlerdir. bu tah
~idat Paris ve Bernde büyük heye· 
C"'1 ttYarıdrrnıkatadır. 

Bir deli bir 
gemiye ateş 

verdi 
decek bir anlaşma zemini 
beklenmektedir. 

bulunması 

"Sen benim dostumsun. Eğer 
komünistlere iltihak edecek olursan 
o zaman düşmanım olacaksın. T c
hiang . Kai T cheksiz Çin. hiç bir §ey 
değildir .. 

Amerika seferleri yapan İsveç il"< kor u;,ıma · ar Mare,a• asllerln şartlarını 
bandıralı Gripsholm vapuru az daha Paris 22 (A.A.) - Hav:ıs ajansı bil- kabul etm ş 
bir delinin kurbanı olacaktı. 907 yol diriyor: Fransa ile Türkiye aras:nda Belgrattan gelen bir haber Mare-
cu ve 500 efradı hamil olan gemi ls- Hariciye bakanlığında yapılan ilk, top- ~al Şan Kay Şek'in Japonya aleyhi· 
veçe gelmek üzere iken Arkad ada- lantı;\a iki taraf ~ezleri telhisen bir da ne harp ilan etmek de clahil olduğu 
ları açıklarında müthi~ bir fırtınaya ha İT.ah olunmu~tur. hüldc asilerin bütün şartlarım kabul 
tutulmuştu. Gemidekiler büyük bir Cenevre müzakerelerinde olduğu gi. etmİ!ltİr. 
heyecan içindeydiler. Tayfalar bi.i- bi, Ank:ıra hükumeti İskenderun Sanca ---=--------------
tün kuvvetleriyle dalgalarla uğraşır- ğınm istiklalini istem~ktedir. F:ansa i- S ey f et f t O ıre 0 e 
ken üçüncü sınıf yemek salonunda se manda taahhütlerine binaen böyle ser hes t h 1rakıId1 
yangın çıktığı haberi alındı. istikHili kabul etmiyeceğini, fakat muh-

·ı · d k. s Er~nköyüne ba1lı B:ıkkalköyünde Ve müthiş bir panik başladı. Fa- tariyet çcr~cvesi d.:hı ın e mez ur an. 
h •·· .. ı ·ı.ı.t k b kar.sı Hasib::yi ö!dürmekle zannafüna 

l<at gemi efradı fevkalilde bir cesaret cak idaresinde er tür.u te:p.:ı ... ı a u-
k d. alınan ve tevkii edilen Seyfeddiıı dün 

ile ve bir saat süren bir mÜcC'deleden le amade olduğunu söyleme te ır. 
1 · k serbest bırakılmıştır. 

sonra yangını söndürmüı:ılerdir. Bugünkü toplantıya rne::ıe enın on-~ Bun~ sebep, Seyfeddin aleyhinde 
Biraz sonra geminin ön tarafında M ( f d kuvvet!i deliller bulunmayışıdır. 

duran bir adam nazarı dikkati cel-1 Ko~a us a a paşa a 
betmiş ve yapılan tahkikattan yan- Bir kumarhane 
gım bu adamın yaptığı anlaşılmrştır. ba Si 1 d ı 

Deli ~lduğu anlaşılan bu ~d?m yüz-· Sekiz kişi yakalandı 
lcrcc ınsanla beraber gemınm alev . . . • .. .. .. 1 
ve dalgAlar arasında nasıl mahvola.. Emruyet ıkıncı şube uç~cu l:ıs:m ı 
cağını görmek zevkinden kendisini memurları .~ün gece K~c~~ustaf~ pa.şa 
mahrum etmek istemediğini beyan da uzun ~uddcttenbcrı ışlıyen bır ku-

···················································-···· 
MEMURLAR 

ve 
ASKERLERi 

Gazetemizin 

tatillerden evvel hiçbir yeni 
teşebbüsü yapılmıyacağmı 

mişlc:-dlr. 

tavassut 
beyan et. -ınaitteren•n veni 

Mısır sefiri 

etmiştir. Kaptan ve efradın müthiş marhaneyı ba::ımışlardır. . 
cesareti ve fedakarh~ı olmasaydı bir Kumarhane 22,1 lm.unaralı kahvedkır. I 
d ı . t .. I ·· t' · d Burasını pehlivan brahim ışletm~ te-

1 

Lisan Dersleri 
ı Kanunusani 1931 

Franko kUstahane c vap vı:;rmlş 
ı.ondra: 23 (A.A.) - Ademi müda

hale kontrolünün takviyesi, birkaç gün 
ve hatta l::irkaç hafta tehir edilecektir. 
Çünkü tali komite, dün öğleden sonra 
yapmış olduğu içtimada atideki esaslı 

üç mesele hakkında hiçbir karar ittihaz 
etmi~ değildir. 

1 -- Burgos ile Valensiyanın cevapla 
' 

Londra, 23 (Hususi) - Sir 
Nayls Lempton f ngilterenin Mısırda 
fevkalade komiseri iken yeni muahe
dcye göre dünden itibaren sefir ol
muştur. 

e ı, zamanın en uy er ı•rper ıcı e-
. f · l d b. · b b' t dir. Kahvenin gerisindeki odada kumar 

nız acıa ann an ırıne se e ıye ve· . . 
kt' oynatıl<l•ğı zabıtaya ha~r verılroış, 

rece ı. meuru.lı' birka•( defa kahveyi basrnış-
Ven i ;noıiltere larsa. da kumar alat ve •e:saiti me-

K raliçesi iyileşti murlar ir;eri gırincey~ kadar imha ooil-
38 Ölü Londra 23 _Kral, kraliçe, prenses diğind2n eünnii meşhut yapılamamış-

• 

' 

Margeret • Rose ve prenses Elizabet, tır. 
Bir madende . ,ı a oldu PehUvan tb?·a.hinıin göze.tileri vası-

de başlıyor 

Abone olunuz 
Bıt size lisan derslerinin bir forına
suıı dört kuruşa mal edecektir. · 
Gazetemizin lisan derslerini ihtiva 
edecek 90 nüshasınm abone ücreti 
sizin için 360 1..-uru.ştur. 

rı: 

Meksiko, 23 ( A.A.) - Nuevo ~ noel yortusunu geçirmek için Sand- ta.sile ciirmü r.ıe§htıttan kurtulduğu 
Rosita madeninde bir grizo iştiali ol- ringhama gitmek üzere Londradan anlaşılınca zabıta memurla.· dün gece 

Frankonun red mahiyetinde telakki mu~. 38 kiı:;inin ölümüne sebebiyet hareket emişlerdir. yepyeni bir tertibat alarak wsız.ın kah 
edilebilecek olan notası karşısında ko- vermiştir. Hemen yapıl.m yardım Sıhhati fevkalade yerinde olanl veye gmnişler, kumarba.z!aı·r mac:-:ı ba
mite, gerek Frankoya ve gerek Valen_\ hareketleri, 23 kişinin kurtarılmasını ve tutulmuş olduğu influcnZCldnn şrnda cyun oy;ıarken yakrıl:cımışlardır. 
siya hükumetine gerek kara ve gerek! temin etmi~tir. Madenin içinde on kurtulmuş bulunan kralice, szi.i.lüvo:- Ku1~l.:ı.rbazla.1 sekiz kişiJir. Bunla

Fransızca, ingilizce ·ue Alınam-O 1 
dillcrhı.den hangisini takip edeceffe.' ı 
nizi bildirrneli3iniz. 1 
Formalar tonradan kitap ,eklinde 
çıkmıyacaktır. Bunlara ancak abone 
olanlarla gazetemizi toplayanlar sa 1 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Jk9u~r~t~arrıtll~-~v~e~~~ta~s~yona ~rikm~ clan halb s~ nna~mnda~uatkahveti de var~~ 
·e_yı:ı;ı.ı.~~r~dir~·~_:_~~~~~~~~~~~_J 

hip olabileceklerdir. İ ···············-········-·--· ..... ._.__... .... 
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Buğday ve ekmek ucuzlaması 
Devlet demiryolla-

HABER - Akşam postaS1 
======~~-=--~~~~~~ 

Tekırdağında 

LAboa ile adam 
UldilrdUler 

7 

rının elinde midir? 
Tekirdağ 23 (Hususi) - Tekir 

dağına bağlı Barbaros nahiye merke
zinde şimdiye kadar görülmemiş biri 
cinayeti işlenmiş, bir adam ·lahna ile 

Bir buçuk sene evvel başlanan 

Hava Kurumu AJAkadarlar sebep olarak bunu öldürülmüştür. 
u. Yaka şudur: 

Une sUrDyorlar Barbaros nahiye inerkezinde Ar-
Ekmek fiyatlarına yeniden zam} iltizam az ekmek çıkardıkları ve bu navut Kemal isminde bir adam yal

Yapılmasiyle neticelenen buğday fi-1 suretle bir darlık havası yaratmak İs· nız başına oturmaktadır. Bu adamın 
:Yatlarındaki yükselme devam etmek- tedikleri görülmüş ve belediye riya- zengin olduğu şayidir. 
tedir. Mevcut vaziyet devam ettikçe seti bu hususta şiddetli hareket et' Kemal iki gece evvel evinde u- futbol turnuvası 

Ne vakit tamamlanacaktır ? • 
lstanbulun sık sık bu neviden yük- meğe karar vermiştir. yurken arkadaki kapıyı açarak içeri-
aelmelere şahit bulunmas1 da tabii Dün, belediye riyaseti kaymakam· ye meçhul şahıslar girmiş, Kemali uy 
görülmektedir. lıklara bir tamim yaparak bu halin kudan uyandırarak şuraya buraya 

b. •ı.ddetlc o··nu··ne geçı'lmesı·nı· bildirmiş- Sakladığı paraları tamamen almış-Buğday fiyatlarının ikide ır gay- -s l d 
ti tabii yükselmesinin ancak Naf .a tir. Bunun üzerine belediye zabıtası ar ır · 
V b memurla" fmnıarda umumi bir ara•- Soyguncular, Kemalin kendileri-ekaletinin halledebileceği bir se e- "$ da h b 
b l b l k tırma' yapm••lardrr. ni jan rmaya a er verip yakalattı-
in izalesiyle önüne geçi e i ece tir. Bu arada""$yapılan zammı bazı fı- racağını söylemesi Üzerine adam<".ağr 

Bu ela İstanbula Anadoludan huğ- zm ağzını tıkayıp, ellerini kollarını 
day geliminin Devlet Dcmir.vollarm· rmlarm dünden itibaren tatbik ettik· ha b 

ğlıyarak ir çuvala koymuşlar, köy da çok gayri muntazam cereyan edi- 1eri görülmiiş ve bunlar şiddetle tec- d k k 
civarın a i ömür ocağı kuyulann~idir. Gün olur ki lstanhula hiç huğ ziye edilmiştir. Birinci nevi ekmeğe dan birine götürüp atmışlardır. 

day gelmez. ertesi gün 100 vagon on para ve ikinci nevi ekmeğe 20 pa- Soyguncular bundan sonra çuval 
birden gelir. Bu gayri muntazam ra zam bugünden itibaren muteber- larla iki araba dolusu tutan lahna ta-
aelişe sebep Devlet Demiryollarınm dir. şryarak kuyunun üzcriv-e atmışlardır. 
İstanbulun buğday piyasasını, ekmek Zıraat barı kası mu 1aha1e ediyor Arnavut Kemal lahnalann altında 
\ı'azİyetini ve ihtiyacını hiç düşünme- 1 b lda b' km k b h - havasızlıktan bogwularak o··1mu''•tu"r. 
d - l. · .. 1 k · stan u ır e e u ranı ya :t 

en yapt~~ RC ışı guze sev ıyat~ır'. ratılmak istenmesi Ankaradaki ala- Jandarma tarafından dört kişi 
Son ~kı hafta zarfında şehrımız- kadar mahafilde lazım gelen ehem· yakaJanmrştır. 

den çok ıhracat yapılmıştır. lstanbu- miyetle karşılanmıstır. Ziraat ban- -N:-:.----d----------
lun stoklan zayıflamıştır. Şehrim.iz- . d ki ~ 'h. . ora u nkyanın 
d k. ·· ·h t 1 d b kası elm e stoklardan ı tıyaç nıs-e ı mutevassıt ve ı raca cı ar a u-
na göre çok sipariş yapmışlardır. Fa- betinde piyasaya çıkarması için emir o•• ı u•• mu•• 
kat Devlet Demiryolları marşandiz- almıştır. 
deki vagonları buradaki ihtiyacı dü
şünerek getirmediği için piyasa yük
selmiştir. 

Şehrimizdeki alakadarlar İstanbul 
buğday piyasasının şu iki pürüzün 
halledilmesiyle düzeleceği kanaatin
dedirler. 

Ekmek fiyatı 

latanbul belediyes5nden: 
Kanunuevvelin yirmi ·~üncü çar

şamba gününden itibaren birinci ek 
mek on kuruş on para, ikinci ekmek 

dokuz buçuk, francala on dört buçuk 
kurustur. 

1 - Anadoludan hiç rteğilse her --------------

iÜn ıstanbulun günlük ihtiyacı olan Meden·ııeşen 
22 vagondan biraz fazla buğday ge-
tirilmesine dikkat edilmesi. 

2 - Vagonlarda maim satıla bile· Y 8 m Yam 
eeği k~dar bir miihlet verilmesi. ''Dlşlerlm olsa '!ene 
Dun de ekmek Slkıntı•ı vardı ,.-, 

(Baş tarafı 1 incide) 
manlarda dahi, mugalataya ve boş gü.. 
rültüye pabuç bırakmış olmadıkfannı 
göstermişlerdir. • 

Taşnak ahbaplara, şimdiye kadar yap 
nuş oldukları fenalıklara Tağmen dost
ça bir tavsiyede bulunmak isteriz: Tür
kiye vatandaşlanru rahat bıraksrnlar 
ve sonra da. onların huzurlanndan, re.. 
fahlanndan ibret alarak belki kendileri 
de akıllanırlar. 

İşte "Haraç,.tan bazı parçalar: 
''K. Noradunkyan, eski Ermeni nes· 

Türk havalı.urumu İstanbul şubesi-f 
nin tertip ettiği bir futbol turnuvasın
da Feuerbahçeden başka bütün İstan
bul - gı.yri f~erclerde dahil olmak 
ü?.ere - karşılaştırılmıştı. 

Bu m:.çlara 935 senesi yazında Tak 
sim stadyomunda başla.rııruş fakat bu
güne k::.dar hala neticelendirilmemiş
tir. 

Yevmi gazetelerden birin!n koyduğu 
kupa 11,;in karşılaşan on beşe yakın 

klüptcn üçü dömifinale kaldıkları za
man miısabakalar tatil edi!di. 

Dömifinale kalan Beşik~ ile Gü
neşti. Bu iki takım bir musabaka ya
pacaklar, galibi de kura netiC:esinde 
finale kal.nış olan Galatasarayla çar
pışarak "Hava kurumu kup:ısı., birin
ciliğini kazanacaktı. 

Bu müsabakaalrm, bir buçuk seneye 
varan tatil müddeti ne vakit tJımam
Janacak ve epeyce zamandrr, k:iğıtla
ra sarılı olarak bir köşeye bmı.kılmı§ 
olA.n H:ıva kurumu kupası, ne zaman 
"}lakeden,. e vcrilecekt ir? 

Bug'in bu nıaçlann neden tehır edil

dığinı r.raşt:rrmJğa lüzum yoktur, yal
nız bu turnuvanın artlk b•,.atı evvel 
hitirilmı..~i lazımdır. 

Bu k:ırşıla.şıııalnnn hcmf'!l yapılnrn
sı hava kurumu hesabına. ılı> çok fay. 

Beş şehir arasında 

dalı olacaktır . 
Çünkü Beşiktaş, Galata.sa"ay, Güneş 

klüpl<?ri bugtln aynı kuvvette bulwı

maktadırlra. 

Bır uy kadar evvel karşılaşan Gala
tasaray ve Beşiktaş klüplert het'lcesin 
tahmınlerini altüst c<lerek Beşiku;.şm 
2-1 ga.lebesile bıtmişti. 

Uk ,firmi dakikada çok gilY.el çalı
şan siyah beyazlılar iki gol çıkarmış
lar, bundan sonra bütün müsabaka 
müddetini hakimiyetleri altında geçir
meleı-ine rağm~n şanssızlıkları yüzün
den ancak bir sayı kaydeden san kır
mızılıların da müsabakayı mağlQp bi
tirmeleri; bu hafta yapılan Galatasa
ray - Güneş maçının da beraberlikle 
nihayetlenmesi bu üç klU':>ümüzün ay
nı kuv~ctte o!duklarını göstermeğe 
kafidir. 
Bin~nealeyh Galtasaray, Beşiktaş, 

ve Güı:!'ş ekiplerinin bugünlerde kar
şılaştırılması çok ehemmiyttli olacak, 
hele bu maçların hava kupası gibi §e

reflı hir mcmh ket işi olnıası da bu 
chemmıyeti bir kat dnha &rtıracaktır. 

Bu sene lik maçlarını da tek devreli 
olduğundan tekrar çarpışma.lan hbil 
olamayacak olnn bu taknnlaruı hav& 
lrnpa.'>ı nnisab:ıkalarmda k:ırşılıkh yer 
aJdıklıı.nnı gorcmk büttin spor seven
len mcı•ınun t."<lecetkır . 

Futbol 
Ek. fiyatlatına zam YöPı1d.ı· in n yerdim !,, 

ğı ho.1de sehnn mulitclif amtlcrin<Ie. 1
<"" ___ .,...,., ill)':.or 

bilflassa Fatih, Küçükpazar, Biıyarit 
Ve Sultanah::w•tte bazı fmnlann bil-
~asa. p!ar cemiyeti 

Yeni Ginede dolaştıktan sonra mem
leketine dönen İngilterenin resmi bir 

ajaru, yamyamların Goavibari kabilesi 

reisi ile yaptığı bir mülakatı İngiliz ga
zetelerinde neşretmektedir. 

linde Türk hükumetinin mühim resmi 
makamlarını iş~al etmiş olmasına rağ. 
men Ermeni milll işlerinde de faal rol 
oynamrg olduktan g<Srillen tiplet'lten bi
ri ve hatta en sonuncusudur.,, 

Atletizm 
müsabakaları 

"Balkan harbinin arifesinde ve Os- Atlezim federasyonu beş şehir 

ln~iltere şampiyonlu
ğunu Sunderland 

kazanacak 

idare seçimi 
Kasaplar cemiyeti yeni idare he

:V~ti seçimi bu sabah başlamı§tır. Se
çim kasapların Karaağaçtaki cemiyet 
llıerlV""'Zinde yapılmaktadır. 

1095 defa 
ölen 

1731 çocuklu 
adam 

Sahiden öldü 
İngiliz aktörlerinden Palmer isimli 

bir nt. gCÇ4fl halta 70 yaımda ölmüş
tib-. 
Palıner 45 yıl, artistlik etmi§tir. Bu 
~ U%Wl bir müddet zarfında sahne
clc 1876 rol almı§J 9991 oyunda bulun. 
'but. sahnede 2828 kere nipnlannuı, 
867 kere evlenmiş ve bu niıanlrlıkla ev
liliklerden 1731 çocuğu dünyaya gel. 
llıiştir. Sahnede 12831 kere - sanat ve 
toı icabı - öpüşmüş, sosyal hayatın 
hütiin merhalelerine sahnede erişmiş. 

İngiliz ajanının anlattığma göre, ka_ 
bile reisi, gençliğinde insan eti yiyen 

bir yabani imiş, 70 yaşmda olup şimdi 

yalmz aebze yemekte olan bu yamya
ma İngiliz sormuş 

- Evvelce çok insan eti yediniz mi? 
- Evet, otuz sene mütemadiyen in-

san eti yedim! 

- Şimdi yemiyor musunuz? 
- Hayır .. Otuz yıldrr da ağzıma bile 

koymadmı. 

Ajan, İngiliz medeniyetinin bu yaba. 
ni adamlaT üzerinde yaptığı insani te-

tirlerden memnun ve müftehir tekrar 
sormuş: 

- Otuz ıenedenberi ne için yemiyor
sunuz? 

- Heyhat .. Dişim yok.. Ah dişlerim 
olsa! .•• 

1
18 kere imparator olmuş, 445 kere kral 

1 0ı kere prens, rolü yapnuştır. 511 ke. 
tc centilmen bir donjuan, 4 kere sultan, 
~ .. l kere başkasına benzi yen ikiyüz rol 
~apmı§. muhtelif vesilelerle rollerinde 
~so ke~. avukat, doktor, papaz, bele· 
%·e reisi, muallim olmu§, 302 kere res ,.,.,.,:,··"""'"··"· 
&a,llı. ~air ve mus~işinas rolü yapmış, 
~liitn rollerinin muhtelif nevilerini oyna 
!tııı, 177 kere zehirlenmiş, 2 1 kere kesil 
~İ!, 532 kere kurşun141 vurulmuş, ve bu 
•ttretle sağ iken bu dünyadan 1095 Je 
1
il göçmüştür. Sonuncu ölümü hayat 

manh hükQmetinin çok buhranlı ve teh. arasındaki ikinci müsabakaların U
likeli bir vaziyete düştüğü sıralarda Ga-
zi Ahmet Muhtar paşanın riyaseti altın- şakta yapılmasına karar vermiştir. 
da teşkil edilen (büyük kabine) de Ha. 19 mayısta yapılacak olan bu mÜsa· 
riciye Nazırlığına getirilmiş olan Nora- baka için mimar Şinasi Reşit Uşak 
dunkyanın, 1913 Enver ile Talatin ha- için bir stadyom planı hazırlamıştır. 
znladıkları hilkUmet darbesile iş bapna Uşak, İzmir, Afyon ve Kütahya 
geçen İttihat ve Terakki hükUmeti za. şehirleri atletlerinin iştirak edecek
manında da Ayan azası sıfatile gene si- leri bu müsabakalar yapılırken ayni 
yasi hayata devam etmiş ve bilhassa tarihte Ediremitte de bu mmtakanm 
neşrettiği Fransızca bir eserle beynel-
milel mahafildc şöhret kazanmıştır. K. atletleri miisabaka yapacaklardır. 
Noradunkyan, Ermeni milli işlerinde Müsabaka merkezi Diyarıbekir o
ve cemaat teşkilatında çok genç yaşın_ larak kabul edilen c civarın beş şehir 
dan itibaren faal vazifeler deruhte et- atletleri de bu mevsim faaliyete ge· 
miş, patrikhane umumi meclisi azalık ve çebili lerse büyük mikyasta bir atle-
reisliğinde bulunmuş, "Ararad,, ve 

tizm harel~etine şahit olacağız demek (Ermeniler birliği) cemiyetlerinde ve 
daha bir çok milli teşekküllerde hizmet _ti_r·-------------
etmiş olduğu en mühim milli vazifesini 
bilhassa mütareke devresinde, Ermeni 
davasmın Avrupa diplomasi müzakere
lerine mevzu teşkil ettiği zaman yapını§ 
tır. 

Daha milliyetperver zannolunan bazı 
Ermenilerin bu mütareke devresinde 
"sabık Osmanlt Nazın,, Unvanını taşı. 

mağı daha tedbirli bir hareket addede
rek Ermeni davasının takibinde faal 
bir rol almağı reddettikleri sırada Kap
riyel N oradunkyarun ilk dakikad1n itL 
haren Ermeni milli heyeti murahhasası 
na fiilen iştirak suretile Ermeni mena· 
fii için bütün varhğile çalışmış olması
nı takdir ile anarız ... 

Tenis 
Parist:e noeı t:urnu
vasına başlandı 

Avusturyalılar bey
nelmilel şampiyonlu· 

ğa giriyorlar 
H er sene noelcle Pariste yapıl

makta olan beynelmilel tenİ$ maçla· 

rma bu sene de başlanmıştır. 
.y. .y. .y. 

Avusturya tenisçilerinden Me-xe 
ve Ba\\'orovski bevnelmilel macları 

• 1 ~ 

yapmak üzere Viyanadan hareket et
mişlerdir. 

lık müsabnkf1 1nrı M:Janoda yapa
cak olan Ovusturynlılar, ltalyadan 
sonra Kopenhagn g iderek Danimar
kada yapılacek olan beynelmilel te· 

İngiliz futbol şampiyonluğu maç 
lanna devam edilmektedir. Şimdiki 
halde başta bulunan Sunderland takı 
mmm bu sene' de birinciliği alacalı 
artık belli olmuş gibidir. 

Son haftaki müsabakaların neti .. 
celeri şunlardır: 

Arsenel 4 Chelses 1 
Balton 2 Charlton 1 
Brentford 2 Stoke City 1 
Middleshourgk 2 DerbyO 

Everton 3 Brinisly O 
Muddersfeld 2 Tlbion 2 
Shefaienld 5 Mauchester City il 
Sundarland 2 Leeds 1 
W olves 2 Birmingham 1 
Bu haftaki maçların sonunda ku

li.iplerin puvan vaziyeti de şöyledir: 
Sunderland 24 puvanla birinci, 

Arsenel 23 puvanla ikinci, Brentford 
23 puvanla üçüncü gelmektedirler. 

Diğerleri: Middlesbourg 23 pu· 
\'an, Derby 20 puvan, Portsmouth 
20 puvan, Mauchester 19 puvan, E
veston 1 O puvan almışlardır. 

ikinci likte; meshur Aston Villa 
-- Norwich'i 3 - O yenmi~tir. Bu 
likte de puvan itibariyle tnkrml<lr şu 
şekil.Je sırabnmrşlardrr: 

Blackpvol, Plymouth, Bury, New
~esinde ve hakiki olmuştur. ! 
~EŞEKKOR - Wrt senedenberi böbrek 
lıı taııgı lle kıvranan kızım M:usavvere hazik 
11..: tedn~i ile arncliyatmıı. )Uzum göeterc~ 
~Qr)[ dahl.liyeclm iz lzm.irde doktor Hatır 
' Ii:sa # . ve çok bUyük tedbir Ye muva!fıı I 
"'-· Ue bitiren 1zm1r aaker1 merkez hutıuıe I 
~'<lll genç ve çalL,kan opera.törü Cevat Alp 

''Sevr muahedesinin. onu imzalayan 
büyük devletlerin de bu cürme iştirak.. 
!erile yırnldığı ve T ürkierin galip sıfa
tile tekliflerini büyük devletlere bildir
mek üzere Lozana geldikltri zaman, a_ 
srrlardanberi Türkie;- tarafından gasbc
dilmiş olan toprakların ( ! !) Ermenista 
na verilmesi yolunda bir taraftan Erme-

nis ş<ımpivonluğı.ı ımu:lanna i~tirak ---------- -----
edeceklerdir. Davet 

castle, A ston Voventry Villa, 

l' ne halen ted.·w1do bulunduğU cok temiz 
~bir ana kucağı kadar müşfik lzmtrde gil 
~e sıhhat mmıı Mym doktonı Sadık 

~ede ve hem§lrelere candan teşekkUrleri 
lı\t badi..rlrl.m. hmlr Urla ttçe.alndetı lııaball 

Murad AkpmSZ' 

pTll.$riJoo.l1lar ne k<vfar ılıtiıgır ı., , 
ıar, ı>eçh~n PP.k d.c~e~ler. ıite birle- 1 

şik A-no-ika <fovletleri 1...a.p1aa ~iden 
cımwr Ca.1katıı "Cfı1eıı Frcm1:.Jcrı R u:;
uelte 11Jkınız. Yuhxırdrı J 1 yo~tıda iken 
ahtı~ bir resmi. ı.c aşa!'iul.a 1roşede 

~iMJi ... 

nisbn cumhu-riyeti "Taşnak h ükmeti., ============================= 
heyeti murahhasası ve di ğer taraftan da 
b:ışta K. Noradunkyan olmak üzere Er 

Troçkl 
Meksl~aya !$idlyo'" 

Oslo , 23 (A.A.) - B. Trotsky
nin halihatırda Meksikaya mütev ec
cihen yola çıkmış olduğu resmen te· 
yit edilmektedir. 

meni milli heyet i mur;:ıhhas:ısı "Ram. 
gavar partisi,, insıınlık kudreti fevkinde 
bir gayretle ç:ılı:?mı~lardı. 

Ermeni davasının kaybolduğu ve bü
tün ilmitle:-in k nldrğ ı lıi r dakikada. 
Tür ki venin hakimivcti a 'tmd:ı Tiirkiye 
Ermeııistanmda bir (Ermeni milli yur
du) tesis fikrini ortaya a t::ın da gene 
Noradunkyan olmuştur.,, 

Anaıloltt klııl;;ünden: - - - ...., 

. Klübilmüz idare heyetinden bn.zt ar
kada§!~ r .n ayrılmaları dolay.s ile ckse
riye~i l'almayar. idare heyetinin yeni
den seçilmesi lüzumundan dolayı fev
kal3.d~ kongrenin 2-3/ 12 9 .6 cumar· 
tcsi g:.inü sa.at 14 de Üskfülarda kain 
klüp l..ı -.ası:ıda akdedileceğinden bü
tiin az.anın gelmeleri bilh~~a rica olu-
nur • .. 
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3- Yazan: A. Cemalettin Saracoğlu 
Macera ve aşk romanı -40- Yazan : (Va-NO) 

izzettin, •• Erkadi ,, yi 
nasıl zaptetti? 

Bu suları karış, karış biliyorlar. Karanlık 
gecelerde gUzlerimlzt dört açmalıyız 

Havva, sabık kocasının elini öptü. Ona bir 
efendi muamelesi yaptı. Kendini cariye 

kıymetli kadınlar var? 

mevkiine koydu 
O, her zamanki dikkat ve itina- nma çağırıyor ve: Geçen tefrikaların hülasa.sı: 

siyle karakollarını yapıyor, saymz ka - Çocuklar, bir eksiğimiz var Esir taciri hacı Mustafa kılıbık tabi 

çakçı tekneleri yakalamış ve batırmış mı? Mukaddemesinden sonra "f.rka- atıl bir adamdır. Eskiden İsveçli bir 
- Sizden kıymetli hangi kadın o -

lur. Fakat unut.mayın ki, ben esir ta
ciriyim.... Satıp kazanmam lazım.. Bir 
düşesi esir ettik. Onun sağ salim 1s -
tanbula götürülmesi lazım Hem de ra 
hatını temin etmeli.. Ya fidye alxr, yal 
hut da pahalı bir fiata satarım ... Son-! 
r~ hastane gemi.sindeki çocukların va j 
ziyetine de bir bakmalıyım... , 

olmasına rağmen bir gün olup "Er di,, ile ergeç karşılaşacakları hakkın- kadının tabu mcvkitndeydi. Şimdi de 
k di 'l b .. 1 .. ~· d · ikiz çingene kızlarına. tabi olmuştu. On 

a ,, 1 e oy 9 çuşecegm en emın daki imanından bahsediyordu. l!ln bira;ı ellt:ri.nJen ku.rtulup esir edilen 

görünüyordu. Geminin ikinci süva- Yiğit Türk denizcisi bunu arkadaş- bir dil9esi 7-1)"8.l'et edebilmek tc;;ln bin 
risi Sinoplu Hasan kaptan, çarkçı ha- larma tekrar ede ede "Erkndi,, yi bü-~ defü!en bin su ı;etiriyor. 
şı sol kolağası T rahzonlu Mukta da: yüliyerek aylardanberi rüyasından Hacı Mustafa kılıbık pısırdı: 

-Görürsiinüz, diyordu, görürsü _Yapmayın çocl'klar .. Bırakın be-
çrkmıyan o korsan teknesiyle biran 

nüz ... Ergeç "Erkadi,. ile karşılaşaca- ni gideyim .. Oradn. birçok işlerim var. 
evvel karşılaşmayı yakmlaştrrdrm sa ğız. Biz hancı, o yolcu olduktan son· - Havvayı göreceğin geldi galiba.. 
nryordu. 

ra borda bordaya geleceğimize yemin * • * - Amm:ı da yapıyorsunuz ha .. 
- Başkası baksın .. Bu işleri başkası 

idare etsin. .. 
ederim .. Elverir ki gözlerimizi dört a- BUtün haremsarıy hala Havvanm 
çalrm... Bulutlu bir yaz gecesi, gökte kü- senelerce süren ı:altanatınm acısını - Bilmiyor musunuz ki, babamın 

zamanında benim işim hadım çocuk-
1 

larla uğraşmaktı. Şimdi bu işleri tav
satacak, hiçbir yere gitmiyecek olur

sam, ticaretim zayıflar, benim yerime 
diğer tacirler büyük işler yapmıya 
başlar. Sonra halimiz neye varır? Hiç
biriniz şimdiki rahatınızı bulamaz.sı -
nız ... 

Ve kaşları catık, elleri arkasmda melenmiş heybetli ve siyah bulutlar unutamamıştı. 
ku. ~ etrafı zifiri bir karanlığa gömmüş.. o b k ı manda köprüsünde bir aşağı bir - nun yanına ıra amayız. 
yukan dolaşıp duruyordu... "izzettin,, vapuru bütün ışıklan _Deli misiniz a kızlar? .. Eğer ben 

-3- pöndürülmüş bir halde ''Aya Kirya- onu size tercih etseydim, nefyeder 
GAMSIZIN GAMLI DAKiKALARI kos,. açıklarında karakolunu yapr miydim? .. Fakat düşünün ki, yeni ya · 

yor. Ne vapurda, ne sahilde tek bir kalanan gemide hadınlar var, onları 

kovala.ınış, yaz mevsimi gelip çatmış işitilmiyor. Çingenelerden biri: 
Bu son tehdit epeyce müessir oldu. 
Çingene kızları. mlidaiaayı makul 1 

bulup sustular. Onlan büsbütn tat -

"'izzettin,, vapuru .. Erkadi,, yi av ışrk var. Davlumbazm altında mü- hastane gemisine nakletmeye mecbu
laınak maksadiyle Girit kara aularm- tereddit gürültülerle suları döğen rum ... Çünkü bütün efradı hadrm olan 
da mekik dokurken aylar biribirini çarkların patpatmdan başka bir şeyi gemi yalnız bu ve hastane gemisidir ... 

tı. Gamsız Hasan kaptan vaktini boş (Devamı var) _Ay, demek ki, yakalanan gemide 
geçirmemiş, kaçakÇılarm bilhassa ------------.....:....--~----------------------::::::=:::-
karanlık gecelerden istifade ederek 
Girit kara sularına sokulduklarma 
halmumu yapıştırmıştı. Kaçakçı ge
mileri bilhassa şiddetli muharebelere 
sahne olan "Sfakya,, mmtakasına si
lah, cephane ve erzak yetiştirmek 
için uğraşıyorlardı. 

"'Sfakya,, dan 25 millik bir mesa
fede bulunan "Gavdos., adasına sr 
ğmmak, gündüzü ve gecenin ilk saat 
lcrini o adanın arkasında geçirerek 

;ok karar.Irk snatlerde ··sfakya., ya ya 
l.ut "Litro:;,, önlerine inivermek ka· 
ç.::ıkçılar için pek muvafık bir plan o
lurdu. Gamsız Hasan bey bu nokta
yz düşünmüş, on.a göre tedbirlerini al 
r.:uştı. 

G~msız Hasan kaptan şimdi göz
lei ufok!ı:ıra saplr dalgın dalgın söy-
1 :ıiyordu: 

- Herifler sıkışol~. Son eşki
ya döküntüleri ··sfakya,, yakınında 
bir mağarada. muhasara altına alm
mı~Iardır. Şimdi kaçakçılar her çare
ye baş vu,arak "Sfakya,, ya taze kuv 
·ı~:ler, silah ve erzak çıkarmrya ça
lışacaklar... Herifçi oğullan bu sula
n karış, karış biliyorlar. Karanlık ge 
ederde gözlerimizi dört açmalıyız ves 
sclum ... 

"izzettin,, i~ cesur süvarisi için
den gelen bu hasbihali belki yüz defa 
kendi kendiue tekrar etmiş ve gözle
rini dört değil, sekiz bile açarak kara
kollarrna devam eylemişti. Ne fay. 
da ki her harpte hele denizciliğinde 
büyük bir rol oynıyan tali bu cesur 
Türk denizcisine güler yüzünü gös
tererek hunu bir defa ol~un cüretli 
düşmanı "Erkadi,, vapuriyle karşı 
ka?!:lıya getirmemişti. 

Gamsız Hasan kaptan vaziyeti 
gayet iyi görüyordu ve yerden göğe 
kadar hakkı vardı. Girit asileri çok 
sıkışık bir vaziyette idiler. Zaten for 
sunu "Mahmudiye,, zırhlı frrkateyne 
çekmiş olan müşir amiral Vesim pa
şa "Franko Kastelli,, önüne funda 
demir etmişti ki burası "Sfakya., dan 
ancak beş buçuk altı mil mesafede 
idi. Amiral Vesim paşa ahlokaya iş
tirak eden gemiler süvarilerine tali
mat verirken tıpkı Gamsız Hasan 
kaptan gibi muhakeme etmiş ve ab-
1oka filosunun en seri gemileri olan 
"laettin,. ile arkadaşı "Talia., vapur 
bnna hassaten gecenin karanlık sa
n+-1 ':!rİıırle karakola fnzla ehemmiyet 
Ye:meforini soyJemiştİ. 

Koca Gamsrz amirinin trpkr ken
disi gibi düşündüğünü görerek sevi
!ı' vur, foknt "Er!cndi,, yi kcndiııinden 
ıl-:irna uzak bulunduran kör talie de 
b:mt..;::-lı l:üfürler savurmaktan kendi· 
ni alamryordu. 

ikide bir ikinci siivmi Sinoplu a
d~iyle çarkçıbaşı sağ kolağasını ya-

Meçhul bir et', yüzbaşının cebine bir 
kağıt parçası atarak kalaballğa 

kansmıştı 

........................................................ . . . . 
: J .. azaın: ! . . 
: lskender F. EertellJ : . . 
: ' : - 37 - : . . 

Yüzbaşı Ştanke, bir taraftan elektrik ledi.. :::. _ .. sola koştu .. Cebine bu pu- ne konüşut gibi: 
çi Hansr arıyor, diğer taraf tan da gözü sulayı bıratcan eli aradr. _ Ah bu kadır::Iar _ diye söylendi • 

....................................................... ..,. .. 

bağlı kadının izi üzerinde yürüyordu. Denize düşen bir damla suyu bulmak her zaman zayıf ve mukavemetsiz mah-
Bir akşam şöyle bir telgraf aldı: nekadar milşkülse, o kalabalık arasın- lllklardır. Ufak bir rüzgar onları çar_ 

""Yarın sabah sizi otelde bekliyonım,,. d k b 1 b hr-ı ı· kalamak an ay o an u meç ıı e 1 ya çabuk hazan yaprakları gibi yere dev!· 
Semra da o kadar zordu .. İmkansızdı.. rir. ıstırap ve kedere hiç tahammülleri 

Ştanke bu telgraf! alınca, sevincinden Rozenthal.. Demek ki İngiliz casusu yoktur. 
çocuk gibi hoplamağa başladı. Um.itleri d b d k 11 d V 

Bertin e u a ı u anıyor u.. e casus Semra birden yerinden kalktı .. 
canlanacak mıydı? k' d'ld' - · d h b · .. :1-

ta ıp e ı ıgın en a erı varuı. Masanın üstünde duran beyaz bir zar 
Semra askeri tevkifhanesinden çıkar . be . 

Yüzba§ı otele gırerken nzı sarar. fı yüzbaşıya uzattı: 
çıkmaz nasıl oldu da Alman yüzbaşısını 1 • -

1 
.. .. o im 

aramıştı O geceyi güçlükle geçirdi. Sa- ı mrş, diılerinın bagı çözü muştu. Ş - - Bunu okursanız, bu sözleri bir ve-
di, kendisinin de takip edildiğinden hiın ve vesvese üzerine mi söylcdiğ:mi, bahl~yin erkenden kalktı. Giyindi, süs-
~üphcye düşmüştü. k lendi. Saat s~kizde yola çıktı. Semranm yo ·za ... 

oturduğu eski otele gitti. Semranın odasma güçlükle çıkabildi. Semra sözünü tamamhy;1madr.. 
O gün yolda aldığı bir gazetede şu Halhuki evinden aynlırken nekadar şen Yü.ıbaşr: 

k ve ne .. eliydi. Cebri bir gülüşle odanın N d , d · · B satırları merakla o umuştu: :s - e ersenız eyınız.. u, manasız 
" •.• Dün gece toplanan kabinede kapısını vurdu. . , bir korkudan b:ış'<a bir şey değildir. 

bir İngiliz C8$USunun Berlindt! mühim Semra yalnızdı .. Uykudan yenı uyan- diyerek zarf1:1 i~indeki kağıda şöyle bir 
evr..:.k çaldığı ve bala c!a birçok zabitle- mış, sabahhğmı giyerek şezlong~ uza~. göz gezdirdi: 
rin peşinden koştu~ hcldcndaki rapor mıştı. Kapıyı açtı .. Yüzbaşı sevınçle ı- "Sevim!i mahluk! Senin bir Türk oL 
lar okunmuş ve çok şiddetli kararlar ve çeri girdi. duğunu söy)üyoı-lar ama.. Zabrta buna 
ı•ilmİ§tir. Muvakkat bir zaman için Al. - Geçmiş olsun, meleğim! Seni tcv inanmıycr. Biran evve] mcıırJeketimizi 
man zabitlerinin barlara gitmeleri ve kifhanede bizazt ziyaret edemediğim: t~rkcderseniz, hayatınızı kurt:ınru§ o~ur 
umumi yerlet:"e devam etmeleri menedil- müteessifim,. Askerlik malllm ya .. Vazı- sunu:z,! Bana c-clince: Sizi candan se-
mİ§tir . ., yetim, sizi orada ziyarete manidL ven e:.ki dostlarınızc'an biriyim, Ç<X. 

Ştanke bu satırları gözden geçirmi~ti. - Ya şimdi..? yakında Filistin ce::>hesine gidiyorum .. 
Demek ki, İngiliz casusunun mevcudiye - Hi~ bir mani yok. Jsterscniz siz de hcmzn or~ya hareket 
tinden kabine erkanı da haberdar olmuş Semra gülümsedi: ediniz! Kudüste l:cndimj r.ize tanıh-
hatt.i buna inanmıştı. - Sizi çok özlemiştim. Beni beyhu. rnn .. ,, 

Halbuki Berlin sivil zabıtası hala bul de yere bir buçuk ay tevkifhanede hap· 
hadiseyi istihfafla karşılıyordu. settiler. Acaba hakkımdaki şüpheler 

Beılin polis müdürü: zail oldu mu? 
- Almanyada böyle bir casus yoktur YüLbası bir koltuğa oturdu: 

iddiasını ileri süremem. Fakat, kat'iyet- _ Hükumet zaten sizin masumiyeti· 
le iddia ederim ki, Berlinde ne İngi. nize kanaat getirmiştir, meleğim! Fakat 
liz, ne de Fransız casusu yoktur! bitiyorsunuz ki harp zamanında en ufak 

Demiş ve hükumete bu hususta kat'i bir ihbarı bile hakikat gibi telfıkki et-
teminat vermişti. mek ve derhal takibata girişmek mec-

Ştanke, Semranın oteli önünde tram- buriycti vardır. Sizin hakkınızdaki şüp-
vaydan atladr .. O ne?! ' heler de bir ihbardan ibaretti. Hakikat 

Meçhtıl bir el, yüzbaşının cebine bir anlaşıldr. Bakınız, bugün hür ve ser. 
kağıt parçası atarak kalabalığa karışmış bestsiniz ! 
tı! _Bugün hür ve serbestim, öyle mi? 

Ştanke birdenbire bunun arkadaşlan _ Şüphesiz .. 
tarafından yapılmış bir muziplik oldu- _ Bence şüpheli. 
ğuna hükmederek elini cebine attı ve _Ne demek istiyorsunuz? 
parmaklarının ucuna ilişen kağıt par. 
çasını merakla okumağa başladı: 

"Beni botuna takip ediyOt'sun, yüz
ba11 efendi! Ben öyle bir gölgeyim ki, 

üstüm-e basup treçtig.in halde, beni gö
zünle göıunez ve el.irile tutamazsın!,. 

Rozentbal 

Yüzba~t Ştanke bu satırları okurken, 
yrldmm çarpnuş gibi, birdenbire sende. 

- Der:ıck istiyorum ki, üzerimdeki 
şüphe henüz bir gölge gibi beni peşim
den takip ediyor. 
Yüzbaşı güldü: 

- Bu bir vehimdir, yavrum f Sizin 
hakl..--ınrzda ufak bir §Üphe mevcut ol
saydı, bugün bu hürriyete kavuşamaz. 
dınız! 

Sonra sigarasını yaktı .. Kendi kendi-

.. x 
Yü:tbaşı Ştanke dudaklarım bükerek 

gülüms::di. 
- Tuhaf bir mektup .. 
- Ben hiç de tuhaf bulmuyorum bu 

mektubu. 

- Ne anladınız bundan siz? .• 
- Şunu anladım: Zabıta beni deni. 

yor. Eğer korkup d:ı Kudüse gidecek 
olursam, beni istasyonda derhal tevkif 
edecekler. Demek ki, tevkifhaneden de 
beni bu maksatla tahliye etmişler .. 

Ştanke birdenbire sevinçle haykırdı: 
- Hayır güzelim, hayır .. Bu bir tu· 

zaktrr. Fakat, zabıtanın kurduğu tuzak 
değil. 

Semra ka§larını çattı: 
- Benimle başka kim meşgul olab:-

lir? 
- Kim mi? Sizin gölgenizi siper e. 

derek Berlinde siyasi entrikalar çevir
mekte olan İngiliz casusu. 

Semra §aşal::ıdı: 
- Ne eliyorsunuz? Berlinde bi: İn-

giliz ca3usu mu var? ı· 
1 Devamı var) 

min etmek için Hacı Mustafa: 
- Benim hisseme ganimetin yarı· 

sr düşüyor ya, size ondan da ayrıca 

pay çıkarırım, kızlar! - dedi. l 
Hulasa, görüyorsunuz ya: Tam ma

nasiyle kılıbık bir erkek! 
Kılıbık ol.ma!da berab~r çapkın mı 

çapkın... Çünkü, aklı fikri sarışın ka· 
dmdal .. İlk göz ağrısı, gene tepmişti. 
Çingene kız kardeşler esmer tenli, düt 
siyah saçlı, kalınca sesli, üst dudakla- 1 
rı hafifçe tüylü mahluklardı .. Havva- 1 

dan sonra, bunlar, delikanlıya bir de· 
ğişiklik gelmişti. Fakat şimdi hakiki 
tipinin sarışın olduğunu düşünüyordu. 
Genç düşes onu çıldırtıyordu. 

Daha sı da var: 

Kaç defa, harems:ıra.yda, Havvayı 1 
düşünmüş ve özlemişti. "Şunu!1 yanın· 
da bir geceyi geçirsem... Kimbilir an· 
!atacak neleri vardır ... Beni nasıl çi
leden çıkt.rır! .. ,, demişti. Zira, Havva, 
hulle yapmıştı. Zenci hulleci ile başm

do.n geçen maceraları tatlı tatlı anla· 
tırdı. Sonra, o gecedenberi erkeksiz, 
menfi yaşamıştı. Kendisine nikah va
adolunduğu halde, bu mevzu etrafın· 
da ısrar etmiyordu. Belli ki, gücen
mişti. Fakat, ne de olsa, onda neka-
dar toplanmış ihtiras hazineleri var • 
dı. Bnuların biltün coşkunluğu ile Ha· 
cı Mustafa.ya sarılacaktı. 

Es'.r t::ı.cfri, sarışın İsveçli ka.dma. bu 
sebeple bir ziyarette bulı.:.nmayı öte • 
denberi istiyordu. Lakin, söylediğimiz 
gibi, çingene·erC:en korkuyordu. Diğer 

bir endisesi de bu i!ıefer Havvanm kc 
disine yaptşmasıydı. 

Lakin: 

"- Nikah kıyılmasında ısrar etme· 
diğine göre, demek ki, izzeti nefsi ga· 
lip geliyor. Mu.Sallat olm!y:ıcak ! ,, diye 
de düşündü. 

Şiınid, hastane gemisine gidecek, 
bir taşla birkaç ku.'} birden vu.rac:ık· 
tı. 

- Filo dursun! Filikalar hazırlan • 
sın! - emrini verdi. 

De:r!ıal icap eden i~aret bayrakları 
c:ekildi. Dört p:ı.rçadan ibaret filo, ra· 
kit deniz tizrrlnclc tevakkuf e<lerek iki 
kadirg::ı. ile C'Sir edilen parçanın getiril 
mesine muntazır oldu. 

Hacı Mustafa, hadım reise: 
- Ka~ipkr gits·n ... Ma:ıar yazrls:n.· 

Kadınları da hastane gemisine alın: " 
emrini verdi. 

Hadrm re1sin gemisi ts:r parçay& 
doğru ilerliye dursun, o, kayığını haS
tane gemisine çektirdi. 

Efendilerinin geldiğini görünce, has
tane gemisindekiler, a!elacelc b!r ha ' 
zırlığa giriştiler. Bütün gemi crkı1Jı.l 
sıraya durdu. Reisi, merdiven b1~md& 

k:ırşı'a :lılar. Tab'at!yle, e:ı ile:·de Ha" 
va hatun duruyordu. Adet mucib:nce 
iğildi. Eföndlnin elini öptü. Hacı Mus· 

tafa d:ı Havvanın ba~mı sıvazladı Di' 
ğerlerine henüz bir ilt!.fatta bulunma· 
dan onunla uzun uzadıya konuşup h8' 

lini, hat:rmı so~du. Sonra, H-ıvvaY1 

y:ınm'l alara.k berab:rcc, bütün koğuf 
ları dola-:tılar. 

- Ço~c memnunum ... Sana binlerce 
altın borçluyum Havva .. Bütün işleri• 
mi fevkalii.de iyi idare ettin Bana ço" 
para kaZ:l!ıdrrdm. Bundan başka, diğe1' 
adamlarını da senden r...a.sıl çn.lışıla~ 
ğını öğrendiler.. Sn.na ne istersen ve
reyim .. Hem affmı dilerim: Arzu et~l· 
ğin nikah işini geciktird~'.; .. 

Havva, isticalle: 
- Aman, efendim! - dedi. - mstal· 

fürullah .. Na hacet? 
- Nasıl est:ığfürullah .. Na.sıl ne Jıll! 

ce~ ? .. Sen, Tantu kıyılarmdayken, ace
le ni!dh iı.tcmiyor muydun? 

E t .. ı d' ş· di ise - ve , o zaman oy ey L. i1Xl 

vaziyet değişti. 
(Deııamı oor), 



.. 
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Yaaanl•r ı ln8111Z ordu9a han ••llltlerlnden Kenneth Brom Collln• 
Mefhur ••,J•h wa muharrir 1.owvell Tnoma• -··- Dlllmlza oawıran ı A • ._ 

Hecinsüvar kıtalara emir verildi 
Önümüzde on bin aşiret efradı hücum hıziyle geçerken 

siyah merasim çadırında ayakta durduk 
- Da•ranm ç81 ~kımr. r.. 1 
Sözleri ortalıtı çınlata. 
'tünemft tnaınlar, byalann rerllfn. 

meydana fırladı ye kendilerim TUrk. 
' üstüne attı. 
tüfek kullanamadılar. Zaten bunu ya 

<lasterdl de.. Ertıeti ıUnG beclnail· 
var kıtalanna. bulm tereflmbe bir ge
çit resmi yaptırdı. önilmlbde on bin 
apret tiradı hilcwn hısıyla ıeçerken 

Oda, Loranı Ye ben liyah meruim ça. 
dınnda ayakta durduk. 

renk aldı. Bulut gittikçe kalmJqarak 
develer görünme• oldu. Tam on bin 
Arap aanki köpüklü bulutlan Ustünde 
uçuyormuı gibi önümden geçti. 

Geçerken de on bin k91 yukanya doğ 
ru fırladı. Bunlar havaya c..n bin tilfek 

oldulu haberi ıeldL Lorana onun ce
nabmı himaye etmek için gltti. Ben de 
onunla beraber gltmek lltedim. Lorana 
munfakat etti ama. Londradaki Harbi· 
ye nuareti .. hayır" dedi. 

Benim için Fililtine, bulabilecetün 
en iyi yoldan citmekten bafka yapılacak 
it kalmamııtı. Bereket venin ki yolun 
bir kıammda oıSun beni tqıyacak bir 

mühim bir te)'l unutmuı oldupıqu be 
tırladun. 

ılırdı. Çok yakındılar. Kılıçlar 

lııdı ; hançerler saplandı. 
BirkJÇ dakika içinde berıey olup bit· 
ti. Bütün Türkler ya öldUrüJmilf. 
ud da eair aJmımttı. 

Deve r ·,de neferler ıeçerken san
ki bir mucıze oldu. Kopn develerin 
ayaklan kum tozlanm kaldırdı. Tos 
pek yübelrr · ·li ilk önce develerin o
mumna kadar bir bulut gibi durdu. Gn.ı 
nq ıtıtı ile bulut ıüt ı:bl beyaz bir 

kaldırdı ve on bin boğu: 
Allah, Allab, Allah 1 ICllerile ortalığı 

gUrlctti. 
• • • 

Allenby'nin FWıtinde Şama doinı• ) 
hem de çok hızlı bir ıurette yürümekte 

tanaıe buldum. 
Oda beni uturlamak için nkit buldu. 

Tam da tayyareye binecelim 11rada çok 
ON BiN KABiLE ADAM! 

Oda anlattı: keı1disini dinliy.elim Lavrensin 
- M e bur olduğumu. l~ln Petrada 
ınlara barbcttir~ O vak t yarımı. 

çok az muharip nrdı. Şimdi çok 
. onlan una ıösterecciim. 

Xa.p1Cllar ınkmh wreoek zam b.r Wleı' alam•~ 1oanır wr- dG etmfftf.. Balollıtdte1/• bt'alan, 
- !5 - 1 nf"'Gdım. ÇiLnki AbduDaA"' bi*9 14-1 'l'Ai/ ~ AbcluDalı bw 

1cıtJdar uald la halde ben btaea A~ ka • m!§tiM. ~ mitllif Mr ,.,.,., atca • 
Abdulla1Hn yeğmti ve n iyi arJGado.. OGk '1«Jdar /oydaaıs bW cıacaretle llb

fı, Şm/ ŞtJkirin reftıkati daha nyade ,,... lcaldtnlft Şa1dnH. 
116§8 w heyecan uyandıraoak gibiydi. Araplar °"" nrlana __. t4Mbfbe 
Taif ekdbtıinden olan Şakir, Şerifin oeaorel g&ternwclUer. O dG fM bafı
oğu.Uar 'yltJ ~ğıuwlanberi arka • na ve~~ Jlmna (/61' 
da§tı. Şımdi de ""'et. rtiJ.fua, oeaaM medeft m4Detlof...... Pl/m a1eftmtya• 
" nefsine olots itimadın• Ofllanll wi Ollk kafir acMllnlfÜ, ciMf,.,... ela ,-.. 
altına koy..... ~ .. ptere glJatşre geri geldl 

Çelik gibi ao~1c Mr ~ °""" O geoe AbdullaA, •tnaıcıy Vilaonla 
1orldar aeri ve tJnf bır §Glora ve ldti/e lıo- Mrlilcte ak§Cla yeme~ yemek '11.#re gel 
•rgaaına geçebilen bir adama henü.ı dl Onu _... ~ merdiveftltJr. 
tacıdüf ct~im. V.:un boylıı, cı·,. den .stUebcd etfft. Ar1cıtllıtada nmgcl. 
tl:k w sert, atletik w iAfioonü• bir ""- nm1c eatanıı ~ı ve kölelm, OtSJa. 
cuda malikti. ,,. GPdaMIM clG ,..,_ ve Mtkfa. ,a.ı 

Ç'9ek lwmalığı neticalnde, fZdlftcle ım '*" ............ ,...... ,.,... ol • 
leal klJka 1calmtyooak 1cada1' del~ _, aekerf WfonttaJa: -'k ~ tnu- Harp baf~ Almat1 .,,.,,.. 

olan yari, si1rat TIXltMlanftdaTcl t:ı!f'MI • af!d ~ fGftYan birtaklm iMCmlat' ta-~erkdnı1&arbiyeai f'eiaı ve 1918 ü YsJb. 
7mn ~tilebı1irdi. Bv. YWB görtııen fcip ~yor.cı~ 4WullGIJ .bunlan ,,._ ""' orc1üın ~ ııe rauti~ 
if w dtt ~ •••• 1

• · jer;ll,... ,.._., .. i'Oit~ 
dat' aeri ~ 4nl fdı, - Bnftn 1-Mlota!.. Deci. Demlmt "°" 
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---------------------llticvap edebilinlnis. hale koydu. Rahat yapmağa ahımıı ol. haydutsun ki tatlıya, wya Ye 3ll1me 
kadar her fCYe ortak.. Ah Vera ıenln 
için çıldınyorum. 

- Doerudur, cötiiriir. Fakat beyp. 
rime bir kadın eieri vuramam. ICnl, blraa dGftındil. Zlngarayı ıer· dutum için bu hayat bana pek ağır ge

beat bırakmağa euaea karar vermittL liyordu. Bunun için hıra ve tamaa ka· 
Bunu ihtiyar kadına vaadederek 1muun , pıldım. tıte kabahatlerim bunlar. Beni 
bu tarzı hareketindeki arn qrenmek affederek otlumu bana bağıflanaııı% bil 
latedi. yük bh uaptan kuıtulacak, oğlumla 

Mu.... irine hemen ihtiyar kadım ya. mea"ut olacalt& 
nma gctirtmealnl söyledi.. Bunun tl.le- HOkilmdl\r, kqlanm çatarak bir 
rine Zello bet düib eonn çlncene So- mtlddet dütilndtl. Kadın mahiyetleri 
aeli hükümc$arın buauruna çıkardı. belli olmayan ban kabahatlerini pe1L 

Kral. ihtiyar SOlele ollunu serbest nen affettirmek istiyordu. Fakat ne 
baraktıracağını. bütün bildiklerini aer. yapmIJ olursa olıun bu yqmdan aon
bestçe .aylemealni. yalan llSylediil an- ra artt~ bu kadına hiç bir ceza verilme
latt'ına ağır bir cua,a prpılacapu mek lizımdı. Sonra da oğlunun hıpae. 
lııilWrdJ. dilmni ona llmnceldlli kadar uap 

lhtiyar bdm o anda her teri g8dne 
almr,b.Oilumun gUndlb lf'lr ıarmlyen 
sinclanlarda ömrUnUn aonuna kadar ka· 
Jacatım dtifündükçe Adeta çıldıracak 

llale ıeimittL Onu kurtarmak lçtn feda 
etmiyeceli teY yoktu. Bütün blldikle. 
rini ve ölrendilderinl hükümdara dol
IUQ anlatmakla ayni samanda dUtn 
V cradan intikam almıt olaca&mı dll•G· 
nDyordu. Fakat enell bükUmdardan 
teminat almak ltbumunu hileettl: 

-Yllbelr btıktlmdar. dedi Sla bGt8n 
ll'lemleketin takdia ettlli tllcenab n 
faziletli bir kralllms. Şimdi ... .ayu. 
7ecetim fCYler mltblt birer haldbttir 
Jl'ılcat bunlan dotruca anlatmak için • 

radı benim ftJedilhn baa kabahat Ye 

hatalut da itiraf etmek 1lnm celecek· 
tir. Belki bam nrarlarda meydanlı ıe. 
tirmeie ıebep olın bu bbabatlerlmi 
affedecetlnbi bana vaadedlnb. BugUn 
bUtibı bu ltledilfm kabahatlerden pit
man olmut bulunmam da beni affetme
me bir aebep otablllr. Bildlllm buı 
ıeylerl amanmda haber •ermemek ıl. 
bl bnrlar itledim. Bakiden ben de ki-
1-r ft nll bir adımlll ftftesl idim. Ta
& ft bcledmiA pJdA JUl8I beni bu 

çektimüttı Blltiln lnınlan dUfUnen hil· 
~! kUmdar. ('eftP veruı: 

- B\!tUn bildiklerini hiç blrtCY katıp 
ebll~en anlattıtın takdirde ifledi· 
ıtln kabl hat ve tuıurtan affediyorum. 
O&lucu d:I ıerbest bıraktıracağım. Yal. 

cm el '"~ '8ylemek prtile •• 
llıtıyıor Soael, teminat verdi: 

- Baylediklerimln dotru olup olma
dıpu otlumu buraya getirip laticvap 
etmekle de kontrol edebilirainiz. O da 
lbe benim anlatacağım hldlıeleri yani 
hakikatleri aynen Uılataca':br. tı bayle 
olunca da artık a3alerlmln dotruluiuna 
lnanıramıs wunm. 
Oğlumu aldatarak Kara kaleye ıatU

ren lmınd dUtca Veradır. Oğlumla 
Btedenberi aevigiyorlardı. Hattı Vera 
oııumdan bir k • çocuğu dünyayı ıe. 
tk41. Fakat bu çocutu o zaman hizmet· 
çlli bulunan Anna Puka1a verdi ve an· 
nelllini onun Oserine almaımı temin et 
tl.Zualb Anm,baba11 tarafından evden 
kovulunca ve nipnhsı kolcu Edvar ta. 
ralmdan da reddedilince kendini nehire 
attı.Nehire atılacağını teaadnfen gördQm 
Bunu yapmRdan evvel 1nt('almdaki ço
cutu ormanda 7olun kenarma baraktı. 

- öyleyae haydi artık pdellin. Ar. 
bdqlanm bulalım. Ortada Od eair. 
bduı da var. Bunlar h•kkmda karar 
•ermek için ICDl bekliyorlar_ Hem aen 
den bir rl:am nr: Bu Wrler hakkmda 
verilecek cezayı bana bırak. 

- Pelill ama, llll onlara ne caa 
verecelaln1 

- Onlan atllme mahkam e41ecellm
Çilnldl onimn Dd8i de tehlikeli maı.ıak 
lardır. VOcutlan ortadan allrmakdır. 

- ölUm m111 Vallahi qk o1Mm. ölU. 
mllu nnin nuarmda ıerre kadar ehem· 
1nly~tl yok. Ne kadar aotuk bnlıun. 

Bence &Om iyi bir ıey delildir. Hele 
bafka birini 81dUrmek bllyük bir ~
tnumn kendi kendini &dUrmeüne biç 
bensenıea. Bunun için o kadınlan affet. 
mek istiyorum Ven? ÇUnkO biz blrlbi
rin\ize raıtlayıp mes'ut olduk.. ,(alble
rimiz birlqtl. .• Bırakalım da onlar da 
mes'ut olaunlar. Bizim saadetimizin ıe. 
refine onlan ubverellm. 

- H~Jll'. kabil değili Hem 8en bana 
bir izdivaç hediyesi vermele meebur
ıun. ltte 1enden nlenme bedljeai ola· 
1'3k bu Ud kadım lstlyonım. Ben oe1an 
ne iateneın yapabilmeliyim. 

Korakof, biru tertddlt etti. Sonra: 
- Peklll, öyle olıwı, dedi. Pabt 

blbin.Sen ıeçen ttJlerl bana dolruca 
anlat. olmu a? 

Ven. cevap nnnedL Wece pmek 
samanmm ıeçmekte olduiuJıu hatırlat. 
tı: 

Boril KorzQof, yayqça mmldancb: 
- Fakat braqlba nall1 ıiclecıejia. 

Şimdi burada yalım bir bq&ir ftl'. 

- tld kiti bir beysin binemu mi? 
Senin beyctrin ikimizi de &ötllrebilir .. 
Ul'llDa 

- Zararı 7ok, ben erkek ejerine de 
blnerlın. Sen çabuk bir erkek elblaeal 
bul. Deminki aaker upp elblaeü tam 
bana uyar aamrım. 

- Pek iyi kqfettin buna Vera. Şim. 
di onun elbiselerini ıetireyim. 

Korakof, dıpn ç~ Blru 90llra 

bir takım aüer elbileai ıetirdl Vera 
binbapm getirdiği elbiseleri alarak 
clylnmek için yatak odaama &irdl. 

Bq dakika sonr,a dıpn çıktılı amma 
v Cl'I cenç bir asker kıhima clrmitti. 
Siyar çbmeleri, parlak mabmuztan ona 
pek yalapırıtı. 

ltorıakof, onu kucaklamak lltcdl. ıra 
kat Vera: 

- Seni bekliyorlar, çabuk olabm, dl
Jcrck buna mani oldu. 
E~en çıktılar. Be:y:ire atladılar. Sol 

ya soka.klanndan ıüratle ıeçtiler. Biru 
IOllra ormana cid .. oa yola &irince binba11 
beygiri kendi haline bıraktı. 

Vera. aevlnçle binbqUUll arkasına 

IU'llm:ıtı: 

- Ne qleacell hayat.. Tam lıtedillm 
tcJ .. Aplmma kollan arumda ve hay• 
van lll'ta1da açmak, kopnık, ne laoto 
Bundan daha sevkli )'qafll olur mu? 
DUn"da aerbestlik kadar iyi tef yok. 
mut. diye aaylenlyordu. 

• • • 
Kral Kriatiyan çok mUteenirclt An. 

na Pıııkahn. kendi lan oldutunu öl· 
rendikten soma onu idamdan kurtara. 
mam•ı oldutuna yanarken, km dilf" 
Verada:ı da aynlımk mecburiyetinde 
blmaaı onu çok Damuttll. Kıdyle da· 
madına verdiil 6ç 1tnelik neft CUUI 

nm bUtUn anha onun omualarmı ,ak· 
lenınlıti. Bu ihtiyar yqrnda yalıut .,. 
ldmlcaia uımeJıı oaa pk acı &eliJ•da. 
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Hahamın 

kerameti 
F"ıliatinli çiftçi Kohen ~ 

pderek çiftlik sahibi arabm çiftlik 
kirumı yenilemek istemediğini an· 
lattı ve akıl danı§tı. Madam Kohen 
iae bir çocuğu olmadığı için kederliv-

di, .> da Hahama çare eordu .• 

Haham eakalını ınvazlıyarak bir 
müddet dü§ündükten eonra ıu tedbi
ri tavsiye etti: 

- Madam Kohen, aiz çiftlı"k .., 
hibine gider ve onu tekrar çiftliği a· 
ze kiralaması için iknaa çalııırema:. - Pe'/ci ama ~ bu l'nJMS.t-

Siz ele Kohen karmtz çiftliie ait· conıa aılmatı çeloma flM.M' 

tiii mada evde kalrr ve çocuğunuz - Yok oat&ım! 8'1omttyı 96~k o-
lcM ben M~1,~I 

BABD - Aqam pMtam 

Ağrıyan diş 
Çürük dişi fena halde ağrıyordu, 

çcktinnekten batka çare olmadığına 
kanaat getirerek dişçiye gitti. Hesabı ' 
m pek bilir, sordu: 

- Ücreti ne olacak} 
- Anestezi yaparak üç lira, ilaç 

SIZ bir lira.. 
- Peki illçh yapm. 
Diıçi ilacı pmıga etti, 80nra: 
- Lutfen, dedi, salonda bet da· 

kika oturun da ilAç tesirini göstersin. 
Hasta, salondan yavqça çıka· 

rak kota kop befka bir dişçiye gitti: 
- Anestezi yapılmazsa dişi bir 

liraya çekiyorsunuz değil mi) 
- Evet. 
- Şu dişimi hemen timdi çekin 1 

. . . . . .. . .. . ... ·. . . . . . . . .. . . . ... . . . . .. . . .. . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . 

23 Birlncfklnun -

. . . . . . .. 

olnuw için dua edeniniz. !1-

Hahamm dedic;i -La ve hakib- Aşk ve cennet YAZISIZ HiKAYE: İntihar budalalıktır! 

•: -... Sekizinci Edvardm qk yüzünden 
tmı dokuz ay on gün sonra Kohen , ali ktan f ti" dola · ı ı .u ı eraga yıaıy c .vnıpa 

aiJeainin bir çocuğu dünyaya ıeldi. gazeteleri muhtelif kimeclcre sordu
lar: 

- Kralın yerinde siz olaaydnuz 
ne yapardınız} Tacı mı. yoba qb 
.m tercih edenini:.> 

Ve aldıklan cevaplan gazetelere 
yazdılar. 

Tokat 
Mektep bahçesinde R 

ça gelerek bir çocuğun e 
vctli bir tokat vurdu. 
dönünce: 

- A, decU, ben seni 
ml§bm. Onun için vurdu 

Reaeam Çallı lbrahim yanmcla bu 
anketlen:len baheec:lilirken: 

-Ne diyor~·1-:·lz yahu) dedi, A· 
dem, qk yüzünden cenn ti tcrketti 
1aa1hk cennetin yanmda nedir kil 

- MGbG ~ Mr el fite§ «14p ttw 
f(lnt wyandm.Wcfan 80flN "" n1pı aı.. ...... , 

Tokadı ) :yen itiraz et 
- Ahmet olsam bile 

daşma böyle tokat vurur 
- Ahrnede vurduğu 

eana ne} 

l 
' -

ltfwtlo l*'ar... eoWe w.. .ae 
~ 
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Fakat b5yle hareket etmeği de ona vic. 
dam emretmitti. Vera, onun haberi ol
madan krallık mUhrtınG Jrıı1Jınmıt. ken
di imsauıu taklit ederek bit adamı Ka.. 
ra lraleye hapsettlrmlfti. Ba. babasının 1 
emniyetilli suiistimal etmekti •• her-! 
Jıalde cezaya llyık bir hareketti. 

Dük J orj tarafından 18f1Une kılıçla 
TUnılarak yere dlltilrillen lbdyar çm,e. 
ne Soael sarayda tedavi 1ç1nl alıkonuL 
duğu odada iki gtlndilr yatıyordu. 

Dük Jorj ve düp Vera. kra1m Yer· 
diği katı karar üzerine hadisenin erte
ıi gtınil hemen seyahate çıkmııtarcb. 

Evveli Bulpriatana giderek Dtlk Jorf 

un annesini ziyaret edecekler, tonra Uç 
ıene müddetle arzu ettikleri tehirlerde 
oturabileceklerdi. Yalnız bu milddet 
bitmeden memlekete dönmeleri yasaktı. 

-Kral, Veran.m uydurdufu bir hildye. 
ye inanarak Zingaranm hapsedildiği Ka 
rakalede bırakılmlllmı milnuip carmnı 
tii. Fakat §imdi dlltündilkçe bu karan
nın yerinde olmadığını &nbyordu. 

Veranm ona anlattığına g8re, Z"uıp
nı, dü1es Vera zannederek Aıma ile bir 
qk macerası geçirmitt 10nra onun Ve. 
ranın hizmetçisi oldufunu 8frenince 
evlenerek hatalllU tamir etmek Jateme
mitti. Fakat bu hareketi, onun 810nce
ye kadar .zindanda kalma111U baldı ga.. 
termeğe klii değildi. Batka hiçbir ıuçu 
olmayan bu adamın bilhaısa mllhakeme 
edilmeden böyle bir cezaya çarpümaaı 
doğru değildi. 

Kral b&yle diltUnerek sili ~dı. içe
ri giren hizmetçiye müpvlri avukat Zel 
loya çağırmasını s6ytecli. 

Biru aonra avukat Zello içeri girdi. 
1tra1 onu g8rilnce 10rdu: 

- M8sy5 Zello, ihtiyar basta bcbnın 
ne halde olduğunu biliyor muıunuz? 

Acaba lyilefti mi? Burada kendialne bir 

hal ollıraa herhalde bu ~k çirkin bir · 
hldile teıkil edecektir. 

- Kadın buıiln iyllefti hapnctmaab. 
tyice iyilepesi için ihtiyaten bugi1ıı 

de istirahat ettirilerek praydan çıka. 
nhmyacaktır. Artık endifeye Umun kal 
madı. 

Kral bitu dQftlndilkten sonra cene 
sordu: 

- Bu kadmm Kanblede bapaedtl
mif olan oğlu hakkındaki tabkilaıtmm 
bitirdinis mi mötyö Zello? 

- Tahkikat bitti. Zinpra adında o. 
Iaıı bu adaman Karakale baplabaned 

Jnımandanlıtına yudmıt bir emirname 
nlzle hapsedildifi bildirildi. Bunun tı
zerlne bAdileden sizin baberinb: olma. 
dJtnu dtııtınerek tahkikatı deriıılqtir
dbn.. 

Zello, MS.zlerinin buruma ıelince dur 
du. öf1·endill ıcylerl bllkilmdara tay. 
1-mıekte tereddüt ettili hillolunuyordu. 
Sill1u gören kral: 

- Môayö Zello, dedi, aldıfmı.z ma· 
lfımat beıhalde mühim olacak ki ı&y-
1em~ğe çekindiğinW uılıyorum. Fakat 

bocim kım oluna ollun adaletin hilk. 
u:W\ü tatbikten çekinmiyecefimi bilir
alniz. Kmmla damadıma verdip c:e-

t:ad~ huM> lıbat eder aamrm. Sonra 
00 .. ka~ar umandn bana müp'rirlik ya.. 
p·ynnur.u.z. Herhalde karakterim hak-

kında bi· fikir ~dinmlt olmaıus llzım
dır Sun.•n için de hiçbir lef ıaklamap 
lllzum görmeden bana her fC1i ~ıkça 
anlatnm. Ben Zingaranm fimdilik ~ 
rinde kalmasını muvafık gördüğümU 
.aytemiftbn. Fakat timdi bu karanmm 
do!nt otmadıtmı g8rtıyormn. Bu meae• 
le O.zerinde yeni bir karar vermeden 
enet sizin tahlrikatııunn ncticeaini ısı,. 
rennıek iadyonmı 

Yetmitlik Bay Kamil evi 
yordu. Doktoruna sordu 

- Doktorcuğum, e 
dam ıenç bir kJzla s:vl 
olur mu) 

nıtçl - Ne 4'Jenlı> ~" 

OCIM"'' Ben 91Jldlğtn ~ ""'31oraMft 
- Olabilir. .. 
- Altmıt )'afDlda bir 
-Belki. 

da ben lıılpMyor """"""' - Yetmiı yaomda bir 
bii kızla evlenirse) - ıngmz~irli~ -

- O zoman muhakk 
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Zellonun tereddüdü geçmiıti. Her 
ıeyi açıkça anlatmak daha muvafık ola
caftna karar vermişti. Tahkikatı etra· 
fında.ki sözlerine töyle devam etti: 

- Tahkillatı derinle§tirdiğimi ar.zet. 
mittim. Gerek Karakale hapishanesi ku 
mandanhğmdan bu mesele etrafında ce 
len tafıilit ve gerek ihtiyar kadının 

bu sabah tarafımdan yapılan iıtintakı 
çok mühim bul sırlan ortaya çıkamuı
tır. Emriniz llzerine bunları ıize birer 
birer anlatacağım. 

Zingaranın oradan geçerken tevkif 
edı1meai sisin mührlinii.zil ta§IYan bir 
emirname ile kumandanlığa emredilmit
Bu tevkif için tertibat almıt bulunan 
kumandanlık, geceyanmna yaktn bir za 
manda oradan ceçen bir araba içinde 

celin kıyafetinde bir kadmla bearbcr 
Zingarayı tevkif etmiştir. Arabadan çı 
bnlrp binaya nakledilen bu ild yolcu· 

dan gelin kıyafetindeki kadının pren.. 
ses Vera oldutu görUlmüttür. Düşeı 
V cra orada Zingara ile münakagada bu
lunmuf, neticede o adamın yeraltı %İn· 

danla.-möan birine atılarak ayaklanna 
da zir.cir vurulmasmı ve kaçmaınnası. 
na d!kakt edilmesini sıkı sıkı kumanda
n,. ter.blh ederek oradan aynlmıt ve ara 
ba ile yalnız batma geri dönmÜ§. 

Kr.ıl, hayretle sordu: 

- DCJlJek dU!cs tazın oraya Zingara 
ile beraber gitmi§? Peki ama gelin kıya 
fetinde bulunması ne demek? 

- E-.et bapnetmaab. Gelin elbisele
ri ıriymif hattı ba11nda tWü bile ekıik 
değilmif. Buna ben de hayret ettim. th 
tiyr.r kadını mlagtırdmı. ÇilnkU oğlunun 
yt'nmda gelin elbisesile bir kadının bu. 
l~ututıc.'an herhalde haberdar olmam 
m~UlldT. Hakikaten de haberi varmıı. 

Zin&ara, civardaki Helmano köyünde 
bir imla evlcniyormu• Fakat bunu ha· 

bcr a.&ıı Dütcs Vera bu izdivaca 
olnli.ll.c için selini kaçırtarak kendisi 
nun labğma lirmİf ve evvelce hanrl 
nan program mucibince yeni evliler h 
men llikibtan aonra ecnebi bir meml 
ket~ gitmek üzere araba ile hududa h 
re.ket etmiıler. Anlafllıyor ki Zingar 
beraberci' arabaya bindiği yüzü tülleri 
anıuıkı kapalı olan gelinin evlenmek i 

tcdiği kız delil, dilgeı Vera olduğun 

farkedememiı. Kadının bu ifadesi Kar 
kale kumandanlığından gelen maliima· 
ta ,1a uymaktadır. Çünkü Vtra yüzü 

dem tilH! ancak kumandanm odasında 
açmıJ ve Zingara ancak o zaman ken 
diıini tanıyarak müthit bir hiddete ka 
ptlmı!. 

Kral, hayret ve tcesıUrOnden ne d 
ycceğini ıaıınmıtı. Km na1tl 
du da bir erkeğin evlenmek istediği 
kın kaçırıp kendisini onun yerine k 
yuyordu. Bu malumatm doğruluğunda 
filphe edileme.zdi.ÇUnkU resınt tahkika 
tın verdiği nctic:e idL Halbuki Vera Z 
gararun hapısedilmeai bldlseıini ken 
ıine anlatırken hiç de bunlardan bahıet 
memigti. Şimdi mesele bllıbUtün bafka 
bir mahiyet a1ıyotdu. 

Merakla mllşa'rirbıe aordu: 
- Bütün bu ma16mata inanmamız ll· 

zmıgı:liyor. Fakat aeaba kı.znmn kendi· 
sini gelinin yerine koymaktaki maksadı 
neymif? Hakiki celin ne olmut? Bütilıı 
bu hldiaelerin herhalde mühim tebeple 
ri olmak icap etmez mi? 

- Haklanu nr, hqmetmaab. Ben 
de bunu anlamak iıtedim. Fakat ihtiyar 
kadm bunun bir aır oldupnu, bu aım 
ise ancak oğlunu terbat bıraktırmaiz 
vaadettiğini.z takdirde bi.zazt lise say. 
liycbileceğini bildirdi. Bilttlıı mrarlara 
rağmen batka bir ıey taylememekte i
nat etti. Ama edeneais kcndillai biuat 



ISTANBUL: 
18,30 plAkla dans mu.ııddsl. 10,30 ham ,ar 

kılaı'., Bayan Janln taratmd&n, 20 Ktızenen 
Ye ar~ıan taratuıdan Tllrk mwılldlıl, 

ve halk §&!'kılan. 20,ao Türk mwılki heyeti, 
21 (11&at ayan), orkestra. 22 ajana ve bora 
haberleri, ve ertesi günUn programı, 22,30 
plA.kla solol&r. 23 son. 

\'!YANA: 
18 sanat hakkında kont~. 19 muhttlU 

musiki parçaları, 111,60 Avuıtu17&d& ııerU&t 
20,2:5 eski halk ıarkııan, 20,41S çocuk mwıUd 
heycU tarafından kon.ser, 21 hava~, 11,111 
senfonik oriteatra, 28 gUntln haberleri, t' 
on dakikalık jlmnuUU taılmlert, 2UO da 
oda mU.SkW. 

BEI:LlN': 
l!!,80 yeni romanlar h&ltkmd& konlerau, 

18,415 kamer, 19 Frankturttan naklen kon 
ser, 20 eski Noel ıarkııan, 2011S mUhtellt 
§arlulan, 20,<l5 Ak§"°1 haberleri, 21 hava.dll 
21,111 l'Cnçllk ıarkılan, 21,fl5 ı:rwuSolJD or 
kestra.ı, 

BINBllALAR 

BEYOCLU 
ı GQnQn adamı 
ı ı,ta belui,.Wer ve Kara 

sWl• 
• Pari9U f&Dtöz 
• Çölde btr TO?'k gend 

o(Tllrkçe) 
SA.KABYA ı Donanma reUyor 
YILDIZ 
IODa 

1 Programm.ı blldirmemiftir 
• TaUı bel& 

ı\14AZAll ı ~1 atlllı,arleri 

ru J Kız mıam erkek mUdD ve 

, .. 
lfAAS .... 

Fırtmadan llOD1'& 

• Sefiller (Türkçe) 
ı iM.det ve Karaydsı 

1 'ıltr qk böyle bitti ve 1k1 
JQalU kaW 

&ft'OaYA ' CID&•&r ad&lı. Pat 
paı.,on ve Kız biralzlan 

OOM'111U"f111' ı Propammı btldirmem!ftlr 

ISTANBUL 
ı Qlpkm mWA.zlm ve Glzll 

llVda 
ı V1Juaa aenl ııeviyonım ve 

IArüedl 
PEŞTl:I 

19,2:5 tigıın orkeatraaı, 20,30 Uç ı,rdelllc ..U ldLLI 
nı opcraaı, 21,80 Ctı.Sbnııd, 2a Fran11ısc& n llllAL 
ltalyanc& h&Yadle, 2j,10 tıltl Ctıan orkett 

ı Muurka 
ı Tlldırmı. bölük ve Cesur 

mUhblr 
ran. 
BOKP..EŞ : 

ı Gazino dö Parl ve Tivoll 
canbazha.nesf. 

aWı,amy 2 Detıne adaaı ve 
!ar peşinde 

ıı:ı, halk muıiklll, 20,26 Roman d&ıı.ala.n, 

ve konser, 21,2ıs Romen Noel f&tkılır.rı, 22.•o 
kemıın konseri, 23,10 Noel prkılan, ta,ao 
havndls, 23,45 gece konserl, 2•,•ıs hav&dlı. 

KADIKOY 
t Programını bıtdltmdllftlt 

PABtS (P,T,T,): OSKUDAR 
19, kon.ser, 20,30 havadla, 21,30 konuşma 

22,46 temsil, 23, musiki, 2•,415 havacfuı. 
RALB ı Programını blldlriMmlftlt 

1'/YA'rROLAR 
BOMA: 

1!\,SO orkestra, 19,40 mualki ve havarla, 
(rapça) 20 havadlı (almanca) 21 opera 22 
damı mualld.!l, 23 Bariden naklen dana muıı 
klsi ve ?~apoli ~arluln.n. 

TEPEBAŞI 
dram kıunında 

BABA 

RUyWc Wtlzyonlat Te 
ma.nyetlzmac.I 

Pr. Zati Sungur 
HALK OPERETi 

Şehzadehqmda • . . MaJudm Uyatronnda 

FERAH ıinemada A. 6_ ~ozo Dalmas ve Fono· 

Arzuyu umumi ü- ii-~~ kosun iştirakilc 
rine temsillerini ~ · _ .. :. ~ = :. 
birkaç gUn daha ~ lUyük operet. Yem' kadro 

devam ediyor. . ·- leni _Bale 
eli ......... -- --·-~ 

Müessesatı Tüccaıiyenin 
Ehemmiyetle Nazarı 

Dikkatine 
Senebqmm yaklapası dolayuile müeuesatm yapacakları se

nelik ilan mukavelelerinde HABER ve KURUN gazetelerine veri
lecek ilinlarm yalnız Servisimiz tarafından yapbnlacağı ve bilvasıta 
ilin almmıyaca.ğı alakadar müessese) erin şimdiden göz önünde; bu
lundurmalamu dileriz. 

VAKiT Propaganda 
Seırvısn 

1937 VILBAŞI 
Bava Kurumu BOyOk Piyangosu 
BUyilk ikramiyesi 500.000 liradır 

~ynca: 200.000, 150.000, 100.000, 70.000, 60.000, 50.000, 
30.000, 20.000, 15.000 Liralık ikramiyelerle ( 400.000 ve 100.000) liralık 
iki adet mükifat vardır. Keıide Y dba '' pc:esİ yapılacaktır· 

Biletler: (2,5) (5) ve (10) liradır •.• Vakit kaybebneden hemen bi· 
letinizi almız ••• 

Mühim ilan 
Istanbulda Hava Gazı ve Elektrik ve 1 eşeb
büsatı Sınai9e 7 ürk Anonim Şirketinden ~ 

.latanbulda Hava Gazı ve Elektrik ve T eıebbüsab Smaiye Türk 
Anonim Şirketi memurinin 1936 sen esine ait "kül" renkte ve "mus
tatil" tekilde hüviyet kartlarmm 1 lkincikinwı 1937 den itibaren ip
tal edilerek 1937 senesi için muteber olamk üzere "turunç" renkte 
ve "mustatil" ~kilde kartlarla tebdil edileceğini muhterem müıteri
lerine arzeder. 

MezkUr kart1arm bq tarafında ~etin ünvanı yani "IST AN
BUIDA HA v A GAZI VE ELEKTRiK VE TEŞEBBÜSA n sı
NAIYE TORK ANONİM ŞiRKETi" ve eğri olarak t 937 ibaresi ya
zılıda. 

Bu evsafı muhtevi olmıyan kartlar usulüne gayri muvafık adde
dilerek hamilleri hemen polise ihbar olunmahda. Şirket, müfterile
rin itbu ihbarnameye riayet etmemelerinden tevellüt edebilecek olan 
neticeler için her mes'uliyeti şimdiden reddeyler. 

DiREKTÖRLÜK 

il' 

o 

BIRE, 
1000 

TARLADIR f 

---~~\\~\\\\\\\\\\~~~\\\~-~ 
( "J - -- ·-... .. 
·~ .. ,... . --.... ,,.~ 

ACELE SATILIK HANE 
Davutpaşa iskelesinde Kasap il

yas mahallesinde Kasap llyas camii 
karşısında ( 4) numaralı bir bap ha
ne sahibi yedinden acele satılıyor. 
Talip olanlar içindekilere müracaat 
etmeleri. 

""'-"""'111llttııııııııııınıııı11111ııııı111111ıııııııtıtlllttıhıı11111ıııın 
Diş Do!ttoru 

lOJ lQ) ev\[: t01 o ç ce ır 
Cumartesinden maada hcrglin 

hastalarnı kabul eder. 
Edirnekap~ Kara.gümrük Tramvay 

Durağ. N1J. 95 

~ııtlfflltllıuıııiJJlllllllluuı-lllllllıı 

- ---
~/"·· .. 

,, 

. . ., . . . 

Istaıihul .Belediyesi ilanları 

Büyükderede Maltız caddesinde 219 
No. L kahve kar§ısmda 225 metre 

Senelik mu. ilk teminat 
hammen kirası 

murabbaı yol artığı 25 1 ,88 
Büyükdere caddesinde 90 No. lı kalr 
ve yanında 67 metre murabbaı arsa 15 0,98 

Yukanda senelik muhammen kiralariyle ille temnatlan yazılı bulunan 
mahaller teslim tarihinden itibaren 937 senesi mayıs sonuna kadar liraya 
verilmek üzere ayn ayn açık artbmuya konulm~lardır. Şarbıameleri le
vazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler hizalannda gösterilen ilk teıni
natmakbuz veya mektubiyle beraber 24-12-936 pe~m~ günü saat 
14 te daimi encümende bulunmahdrrlar. (8.) (3509) 

Karaağaç milec~csatmın 1 ve 2No. lı buz havuzlanna lazım olan 100 
tane buz kalıbı açık ekıilbneye konulmuttur. Bu kalıpların hepsine 800 

lira bedel tahmin olunmUflur. Kalıbın nümwıesi ve şartnamesi levazmı mü 
dürlüğünde görülebilir. istekliler 2490 No. Jı kanunda yazılı vesika ve 

60 liralık ilk teminat m"'.kbuz veya mektubiyle beraber 24--12-936 
perşembe günü saat 14 tc daimi encümdıde bulunmahdırlar. (B.) (3506) 

Mühim ilan 
Tesisatı Elektrlklye Türk Anonim 

Şirketinden: 
Teaisab Elektrikiye Türk Ano11im Şirketi, memurinin 1936 

senesine ait "pembe" renkte ve "mustatil" tekilde hüviyet kartlan
run 1 lkincikinun 1937 den itibaren iptal edilerek 1937 senesi için 
muteber olmak üzere "mavi" renkte ve "mustatil tekilde kartlarla 
tebdil edileceğini muhterem müşterilerine arzeder. 

MezkUr kartların ha§ tarafında tirkctin ünvaru yani •1TESl
SATI ELEKTRIK1YE TÜRK ANONiM ŞiRKETi" ve eğri olarak 
1937 ibaresi yazılıdır. 

Bu evsafı muh~evi olmıyan karılar usulüne gayri muvafık ad
dedilerek hamilleri hemen polise ihbar olu.n.malıdır. Şirket, müıterile
rin iıbu ihbarnameye ı iayet etmemelerinden tevellüt edebilecek olan 
ncticc!er ir;in her mes'u!~ycti şimdiden reddeyler. 

DIREKTöRLOK 



Kimyager 

üsa eddin 
Tam idrar tahlili 100 kuruştur. Bil· 
umum tahlilat. EminSnü Emlfik ve 
Eytam Bankası karşısında İzzet 

Bey Hanı. 

m a: .. ::::::::::::::::::::::::::==:::::::x:: 
is Doktor g 
Hömer Abdürrahmaol~ 
f: DERMAN U 
;s 'Muayenehanesi - Eminönünde Si 
Ü V ALDE HANI içinde No. 21 ~j 
c.-:::::?-ın::=:::::::::::: ... s:em:::x: ı:&.:. .... ::: 

KURUN doktoru 
Necaeddin Atasagun 

Ber gün 16,aü dan 20 ye kadar 
LiUellde Tayyare apartıınanlarm
da daire 2 oumnra 3 de hastaları
nı kabul eder. Cumarteı;i günleri 14 
den 2'l ye kadar muayene parasız
dir. 

İsttnbul yedinci icra memurluğun· 

dan: 
Bcyoğlunda Parmakkapıda NEOLA

GOS matbaasında iken halen ikamctga. 
hı meçhfil ALEKSANDOSA: 

Dairemizin 936/4298 sayılı dosyasile 
:Marikiı tarafından aleyhinize bir kıtn 
.enetle 1500 liranın tahsili hakkında 

yaptığı takip üzerine tanzim edilerek 
gönderilen ödeme emri ikamctgfi.hrru
zm meçhuliyeti hasebile tebliğ edilme
mi§ ve ödeme emrinin bir ay müddetle 
iınnen tebliğine karar verilmiştir. 

işbu ilan tarihinden itibaren bir ay 
zarlmda borcu ödemediğiniz veya bor. 
cun tam.amma veya bir kısmına veyahut 
alacaklının takibatı hakkında bir itira-
zmu: varsa gene bu müddet zarfında 

istida ile veya şifahen icra dairesine 
bildirmem: ve bildirmediğiniz takdirde 
bu milddct çinde 745 inci madde muci
bince beyanda bulunmanız la. 
zımdır. Beyanda bulunmazsanız hapis
le tazyik olunacağmız ve borcu ödemez 
veya itiraz etmezseniz hakkınızda cebri 
icraya devam olunacağı iUincn tebliğ o. 
lunur. 

Satılmayacak eşl a k!
ralanamıyacak ev, apar
tıman yoktur! Ancak yo
lunu bilmeli: 

HAB~JR 
GAZE'fESININ 

KUÇUK ILA LAHI 

H 

Çnbult ı.·e iyi satmak 
kiralamak için en emin 
en ucuz ve en kolay vns:. 
tadır. 

20 kelimeye kadar beş 

def asi 

100 
kuruştur 

BER CtAZErESI 

23 Birincikinun ...:. 1936 

• . .. . . 
,. .;. ,,. . . .. - - . ~ . . • ••• ; . • • " •• 1 • J . . 

BÜYÜK İKRAMİYELİ .. 
• 

YENIC Piyangos~ 
~enice kuponları m ıkabilinde verilecek hediyelerin iki piyangoda 

tevzii evvelce ilan edilmi,ti. Bu kere bu iki keıide birle§tirilerek 
15 §Ubatta yahın: büyük bi ,. piyango çekilmesi takarrür etmit

tir. Bunun için sayın müşterilerimiz tarafından lcuponlar 30 sonkinun 
cumartesi günü saat beşe kadar idareye teslim edilecek ve ondan sonra ge

tirilecek kuponlar kabul edilmiyecektir. 

imdiye kadar Yenice kn~'a!ma iıtirak ehnemiş olanlar müddetin 
bu suretle temdidinden bilistifade 50 kupon biriktirip bu büyük 

piyangoya bir kur'a numaraasile iştirak imkanını bulabilecekler
dir. Bu ilan bundan evvel yapılan bütün ilanlarm hükümlerini iptal eder. 

lNH1SARLAR lDARF.sl 

•• • e 

1 
Şubatta çekiliyo1' 

·r · iz' 
.. J • • ~ • ~ \,. • : • : ,, • 1 • • .. .•. -

1 
1,25 kuN§ mukabilinde 

hem bir UçaOo sahip olmak hem de 
uçakcıhk ö§rerimek isterseniz 

TAKSiMDEKi 

TURK MODEL 
UÇAK SE~@lnsn~n 

~~~~Eii:~ 
JUi 
:::: 

Bayan __ 
H r akşanı .... ..... .... 

!ii! .... 
:::: .... .... l .. ONDRA Birahanesi 
•il•• ' •• 

Ziyaret ediniz. OIRIŞ SERBESTTiR 
~~~~~~~~~~ 

1 

:::: 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::r.::-:m:::::::m::::.-:::=-.:::::ın_:;::::::m5:.::;n· 
ı : :: ::::: :::: : : :: :: :::::: :::: :::::::::::::::::::::::::::::111.-ı .. -::::::: ..... m:.ac:a:m: ....... :x=t1 ....... . 

• 
K AT ') 

• 
Muamele, Mevaddı iptidaiye defterleri 

usulüne uygun bir şekilde yalnız 

matbaamızda 40 kuruşa 
.satllmaktadır 

Banka, l>ankeı, buğday koro Yla, ölçü ve sigorta §İrketleri deft~rleri ·de 
gayet ucuz bir fiyatla satılnn'ktadır. 

Cemal Azmi Basımevi 

.. 

A ıkara caddesi '\!o. 70 

. . • ·r , ,.. . , ,• " "'" . 

Mühim ilan 
Türk Anoninı Elektrik Şirketinden: 

Erektrik Şirketi, me::nurinin 1936 aenesine ait "yeşil" renkte ve 
mustatil gekilde hüviyet kartlannm 1 lkincikıinun 1937 den itibaren 
iptal edilerek 1937 senesi için muteber olmak üzere "pembe" renkte 
ve "muıtatil şeklinde" kartlarla tebdiledileceğ:ini muhterem mütterile· 
rine bildirir. 

Mezkur kartların b8§ tarafında §İrketin ünvaru yani "TÜRK 
ANONİM ELEKTRiK ŞiRKETİ" ve eğri olarak 1937 ibaresi yazı
lıdır. 

Bu evsafı muhtevi olmıyan kartlar usulüne gayri muvafık adde· 
dilerek hamilleri hemen polise ihbar olunmalıdır. Şirket, müşterile
rin i§bu ihbarnameye riayet etmemelerinden tev~llüt edebilecek olan 
neticeler için her mes'uliyeti şimdiden reddeyler. 

DlREKTORLOK 

• ~ • ' - . ' .· ı· , . ·• .. , .... 11.'f ' "' . 

' 
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lik ~ı,,ahası ile Kapıuı v~ 
yüze tabii bir güzellik ve
rir ve mod:ısı geçmiş ve 
yüze bit makiyaj · şeklini 
\•enneden kahn adi puc
ralardan tamamen başka 
bir tesir ·yapar. Bu )eni 
Tokalon pudras! yüze ya
pışık kaldığı cihetle buna 
"8 saatlik pudra,, tabir 
derler. Artık ne parlak bu
run, ne yağlı cilt görü:ımi
yecek, helki rüzgar, yağ. 

murun terlemnin icravı 1 
Göz Hekim• ::-· .. ci!diy~··;~"'iüi;;~·;ı;;~··;;;;;;~h~·~~~~; .. ·g 

Dr. ~ükrü Ertan ~~ Dr. Ç İ p R U T ~~ 

r 1 
H Beyoğlu, Ru! sefarethanesi sıra· i~ 

lstanbulda en çok satı- Cağaloğlu Nurucamaniye tad. Nu 3<" g ıında Posta sokağı köşesinde Mcv ·H 
Jan haktkt akşam gazete- (Cağaloğlu Eczanesi yanında 1 is menet apartım""'· Tr!efon : 43353 ii 

T 1 f 22566 =.= ••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••.••••••••••••••• '::: sidir. c c on. ı •••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• '-----

~aoah do1mzdan a~am 
sa.at be~ · kadar mat, s:ı1 

ve sevimli bir ten. Günrlüı 
tekrar pudralanmıya ha 
cet yo! . lşte; havalandırıı. 
mış yeni Tokalan pudrası· 
nm garanti muha..c;senau 
bunlardır. Bu cazip hava
landırma usulü. P.aris~i bir 
kimyagerin keşfidir. Bu 
usul rlairesinrle havası top 
lanôırılmış yegane hafif 
pudrarlır. Şimdiye kadar 
yapılan pudralardan on 
defa daha saf ve aaba ha
fiftir. Bu usul, 1'okalon 
pudrasının istihzarıncta 

kullanılmaktadır l~te hu
nun içindir ki. Tokalon 
pudr~ı. daha muntaı;arn 
ve daha mükemmel hiı 

tarzrla yapışır cildi hemer 
hemen görünmez. bir güzel 

tesir edemiyeceği mat. saf. 
ve sevimli bir .ten görüne. 
ccktir. 


