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forma halinde verilmeye başlanacaktır 
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Haklı davamız karşısındaki manasız ısrar 

OŞ sürprizler d -urabilir 
ADmanDar 

&panyol a stlerlne yardımda devam ederse 

Fransa da Madride 
yardım edecek 

ransız hükumeti Berlin harici
bu yolda bir nota verdi 

Lbndra 24 (A.A.) -
Fransız Hariciye nazın Delbosun, 

Almanyanrn İspanyol asilerine yardımı 
devam eylediği takdirde Fransarun ade
mi müdahale politikasından vazgeçece· 
ğini Berlin hükumetine bildirm.i~ olduğu 
söylcnmekteciir. 

Fransa hükumetinin Londra sefiri 
Korben'e Fransa ile 1ngilterenin ispan
yanın Almanya tarafından bilkuvve is
tila edilmesine katiyen müsamaha et
miyeceklerini müştereken Berlin hüku· 
metine bildirmeleri için talimat vermiş 
olduğu rivayet olunmaktadıt". 
Almany ftntn aelle .. e yardımı 

açıla vuruldu 
Londrn 24 (A.A.) - Havas ajansın

dan: 
İyi malQmat almakta olan mahafil. 

İtalyanların general Frankonun hakiml· 
"~ti :altında bulunan aruiden y~ya§ Yf· 

(~mı '1 'ticiae) 

Orta mektep ve ılseierde 

kız talebe de askeri 
ders görecekler 

,_,aarif Vekalet·nin kararnamesi 
Maarif vekaleti kadmlanm.ızm da as r 

lı:ert hizmetlere yardımlanna dair yapı· 
lan uzun tetkikat neticesinde bu işte ilk 
lldım olmak Uzere la% talebenin askeri 
ders görmeleri hakkında bir kararname 
l>rojcsi hazırlanmıı ve baı vckfilete ver
~iştir. 

1 
Bu hafta içinde çıkacaft tahmin edi

tn karaname derhal mekteplere bildi· 
tllecektir. Maamafih kız talebenin ancak 
~Uzdeki ders senesinden itiba en aı· 

U Bazı sigortalılan ölü göstererek 
~ nyon sigorta ıirketinden para çek-

tkle maznun Onnik lplikçiyan Ün· 
ton sigorta §İrketi hukuk tubesi aa
lo ~ memurlarından Vuçino, dok
~ Annanak Hancıyan, di§çİ Kara

(li • doktor Asaf, Semşcttin, kansı 
~dar, Dimitri, kansı fzmaronun mu· 
~ . eme.lcrine bu sabah asliye dör· 
~lltıcü ceza mahkemesinde ba§landı. 
~rta fİrketinin vekiJleri maznun
~ cczalandmlmalanm ve alınan 
~ tltlann geri verilmelerini istediler. 
~l\dan sonra sigorta komisyonculu 
~~1.~aoan Onnik f plikç.iyan sorguya 

'"1ldi, şunlani §Öyledi: 
··- Ben Muratyan ailesini eski· 

(Detxlm• 7 fncide) 

keri derslere girecekleri anlaşılmakta· 

dır. Çünkü bu seneki tatbikat tabiatile 
çok ilerlemiştir, 

Orta mekteplerde kız talebeler erkek 
arkadaştan glbi nazari askerlik dersi 
görecekler, liselerde bu derslere umumi 
bir ıekil verilecektir. 

Bu umumi derslerin kız talebelere 
uyması için bir müfredat programı ya
pılacakt ır. 

Kütahyalı Osman 

Manitacı 
yetiştiren 
B ir sabıkalı 
yakalandı 

(Ya....-ısı .! ıinciae) 

Hala "dostluk!,, dan bahseden 
Fransa bunu düşüninelidir 

Ankara 23 (A. A.) - Reisicumhur Atatürk, yanlarında 
Başvekil ısınet: ınönü oldugu halde bugün B ü yük E r
kAnıharbiyeye giderek iki saat kadar Mareşa l F e vzi 
Çakmakla görüemüşıerdlr. ~~...,.__ ______________________________ ~ 

Başkalaırın aı peşkeş çeknnmek nsteınnoceın 

Sancak, Suriyenin hazım 
ed~miyeceği bir lokmadır 
Milli davamız muhakkak istediğimiz hakka 

uygun şekilde halledilecektir 
İskenderun Antakya ve havaliai hak· 

kında Pariste cereyan eden müzakerele
rin inkıtaa uğradığını dün yazmı§tık. 

Müzakerelerin kesilmesinden evvel Ha· 
riciye vekilimiz Tevfik Rüştil Aras mü
zakerelerde herbiri müstakil olmak !§ar
tite Suriye, Lilbnan ve Sancaktan mü
rekkep bir konfederasyon kurulmasını 
teklif etmiştir. Böylelikle Türkiye, Fran 
sa ve Suriye arasındaki dostluk bir sar
sıntı geçirmeden devam edebilecekti. 

Fakat Fransızlar muahededeki muh
tariyet şartına riayet ederek tekliflerin
de ısrar etmişlerdir. 

Fransız a)ar smmn vercttıı 
maıOmat • . . 

Paris 23 (A.A.) - Havas ajansı bil-
diriyor: 

Öğleden sonra Hariciye .b~kanlığı~da 
toplanan Fransız - Türk konferansı kı
ga siirmüş ve İskenderun sancağı hak
kında pazartesi günü başlayan noktai 
nazar teatilerine h~r iki taraf da btda
yettcki vaziyetlerini muhafaza ctti~le
rindcn nihayet verilmiştir. Milletler ce· 
miyeti konseyinin son içtima dcvreıin
de'ki kararına tevfikan mezkur konseyin 
gelecek toplantısından evvel bir anla~
maya irişilmck üzere konuşmalann tek· • 
rar ele alınması ve bu bapta konseyin 
mazbata muharriri Sandlerin iki taraf 
arasında yeni bir müzakere açması muh-
temeldir. • 

Frnnsrz. Türk konuşmaları sırasında Nakil vasılAları bir elde toplanı yor mu ? 
Türk

5 
m~rahhaslan İskenderun sancağı- B 1 d • k 

nm urıycden ayrılması hususundaki . e e 1 ye A ay 10 ~oktai na%arlnr:ını muhafaza etmiıler ve , ' 
ıçindc sancağın tıpkı Suriye ve Lübnan . 
gibi bir memleket olacağı bir konfcde- 1 (": d • • d • • • t d • 
rasyon tesisini telkin etmişlerdir. Bu • ~en l s J ne e V r) n l ) s e 1 
suretle Frnnsanın Suriye ile İskenderun 

arasında i:.:c~~~ni arzu ettiği rabıta da Mu·· racaat tetkı·k edı·ı·ıyor 
muhafaza cdılmış olacaktır. Fakat Fran 

(Deoo7m ! incide), . (Yamı "I incide! 



1 
it 

2 
~~====~====================~====~==~~~~~~============:-=====-===================~~-====~~====~======~=========...::==~ 

Müzakerelerin kesilmesi üzerine 
HA.BEK - Ak~m postaaı 24 BirincikAnun - 1936 

Suriye, kendisine peşkeş çeki
len bu lokmayı hazmedemez 

Ttı.rk hakkımn, mügaletaya getiril.ip gMpa 9(ılıfı"/.dığı zıamanları ya,
§ıyrrruz; /akut Türk b-una ~e etmiyccek"tir. 

Maltımdıır: Şimdiye kadn.r 8aUihiyetU ağı;:klrdan taşan cüm.le!er, !JC'· 
ııete llütUJnlanında yer alan satırl.ar Fransa de ammszdaki ilı.tildfı en 
hurda toferrflatına kadar t6§T'Uı, etti. Aylar 1..'Ur ki. ~ haciml.erinin 
yarı8'Zndan fazwsmı au mesele dolduruyor. Bıınian te1crar1.amıyacağız. 

1921 8enesi1tde, Fransa bize Ha'lay Türklmi için toohhütlerc.te bu
lundu.. Şimdi o Framıa, bu taahhütlerini ve muahedcnin ruh1'nU taraa
mer. ımutarak rü§tünc ermeye çalışan SuriyC?Je bu Türk tcprağını, için
deki l'ıi.rk k:cır~Zerimizle beraber PC§~ çekmeye ç<ılı§ıyor. Faloat unu
tuımamelıdır ki, bu kıkrna, Suriyemn 1ıa::;med.enı.tycccği bir kikmadır. 

Frar,,.,a, Paris mil.txılocrelerfoin rrıa11ım:u il.anıdan ba.:jka, zaten mevcııt 
bulunan görüş oo d.ü§ii.nüş i!i.ti'Caflmını bir de.fa d41ıa tebarüz ettirnıel~ 
ton bctıMı bir netice ve:rme<liği ~ gi}nl.erde gone Tiırk oo FraMız do~t
lu.ğundan ıahsediyor. Bunu ortay:ı koyan Fra11sız Havas ajansının 
tebarll:: ettirmek istediği dostluk, her ha"/.dc iMGtılığın tabii kanunla
rmda ~t ol.a.n dostluk olmasa gerektir. 

Fromanın, işi Milletl.er Oem4yctine sırf 'bugütM."iL neticeye oordırmak 
~ havalJ etTMk arZU8Unu göstcrdifNıi çok iyi bildiği halde bile, 
bu teklifi kabul etmesi, Türkan, .li':ron»yu. kaT-§1 duyclıığu dostluk say· 
gılarına mWZ olabilirdi'JFmMO, TUrJ...iycnin i::;har ettiği bu clo8tluğa 
bugfln .. biltlln çıplaklığı tte ortada -duran b'' hakikatle cevap wmnesi bi,-. 
si hayret6 dil.gllrm.edi. Bir cıostluğu iflçmil~ bulunduk. Arlık müaterUıi:. 

Arlık l>Utiln dünya ln1iyor ki, bkı, diplomasi yolunda da yupıJnıaM 
4caıı eden §tJ!Jleri ~' dost oo dil.ıTmankırmıı.n a.yı.rt etmı., bulunu!!<'· 
nız. Artılc, kcndtmizi bımdan sonro ta.kip f~rU:ceğimi:: çılcar yolu ~k
~ n ~ bfr tereddüde diL§mfıJecek kadar lcuvvetli gl>rllyoruz. Fran
«ı, Tiır1cil1& hakkını, 1«>1Dly kolay btrakacak bir yaradıl'f.ŞM olroodığı
,. çok iyi bilenler am.!'lndadn-. Ve ~ 1.1r,-ımızda htfld mevcut bulun
tıuğımu söyl.edikleri do3tluk oorsa, bu, bunun nıı:ticesind.6 doğm1.14tu:,., 
Ha~m Utik'ldline 1«ı~, Atatf1rk hüküm.etinin arzusıu:tıd·, 

~nka bunu kteme~ haklıdır. Atatark hlll..'tlmetinin arzuları, AtafiJ;-. 
kUtı, Atatürk"iln arzusu büffiın TürklilğUn a.~t·. 

Bu haklı Weği tahakkuk ettirmek f.çin batan Tilrktye, Bütıfik Şefi 
'Atatllrk'iln glistcreceği yoldan tereddüt81lzce yüriiyeoektir ve bu ne pa
~ olUTM olsun Hatay'ı isti1,Uilina kaVU§turacaktır. 

Hasnun Rasih TANAY 

Nehir ve göllerimiz 
Tehlike lllenbaı değil 

Bereket kaynağı olacak 
Beş senede 31 milyon lira sarf edilerek 

nehir ve göller ıslah olunacak 
BD§vekilimiz İsmet Jnönünün 

rıon seyahatinden sonra memleketi· 
mizin muhtelif mmtaka!armm suya 
olan ihtiyacı esaslı bir şekilde tesbit 
edilmi§ ve ismet lnönünün verdiği 
direkrif halinde Nafıaca bir sulama 
proj~i hazırlanmağa başlamıştır. Bu 
proje evvelki gün bitmiş ve Ba§vckil 
Nafıadan gelen projeyi tekik etmi§· 
tir. Bu şekilde hazırlanan kanun la· 
yihası imzalanarak süratle tetkiki 
için vekaletlere dağıtılmı~trr. 

Meclisin bu devresinde çıkarıla
cak olan bu mühim layihanm esbabı 
mucibesinde "memleketimizin gün
den güne inkişaf etmekte ol&n sana· 
yie lüzumlu ham maddeyi bol ve u· 
cuz temin etmek, köylünün yeti§tir
diği mahsulleri kuraklıktan kurtar
mak, mevsimsiz yağmurlar dolayısi 
le nehir ve dere mecralarını ıslah et" 
mek, bu suretle de yetiştirilen mahsu 
1ü hasardan korumak ve mevcut göl, 
nehir, dere ve çaylardan araziyi sula-
ma noktoi nazarından azami surette 
istifade edilmek üzere kanallar aç· 
mak ve mem:ekete sıhhati umumiy~ 
noktasından zararlı görünen batak-
1ık1arı kurutmak gibi memleketin ik-
tısadi, zirai ve sıhhi cihetinden lüzum 
lu görülen su işlerinde Anadolunun 
garp Ye cc:n ... havalisiyle orta ve §i· 
mııl mmtuko.larmda bulunan kısım
larda faaliyete geçilecek bu kısımla
rın zirai ve ikt .... adi çahşmalarını bir 

ban, Silifkede Göksu, Malatya hava
lisinde Horata, Haşma ve Derme, Ka
radeniz havzaamda Y ~ilırmakla tabi. 
!erinden Çekerek, Tarsakan, Kilkit 
ırmakları, Orta Anadoluda Sakarya 
ve tabileri, Konyada Sille, Niğdede 
Gebere deresiyle bunlarla münasebet 
leri bulunan göl, nehir, dere, çay ve 
kollarında sulama yapılması, batak
lıkların kurutulması ve hasarların 
meni gibi yapılncak bilumum su işle 
tine bet senede 31 tnilyon lira sarfı. 
na ve gelecek senelere şa."Tlil taahhü. 
dat icrasına Nafıa vekili mezundur. 

2 - Birinci maddede yazılı itle
re sarfedilecek 31 milyon liradan her 
sene sarfı icap eden meblağla ihraç 
edilecek bonolar karıılığı Nafıa bütçe 
sinde açılacak hususi bir fasla tahsi
sat olarak konulur. Seneainde sarfe· 
dilmiyen mebaliğ ertesi seneye devro· 
lunur. 

3 - Sular umum müdürluğü teş
kilatında bulunan memur ve müs· 
tamdemin yevmiye, harcırah ve zaru· 
ri masraflariyle, teşkilata dahil olma
yıp da bu İ§te kullanılacak. yerli ve 
ecnebi mütehass11, müşavir, mühen· 
dis, fen memuru ve diğer müstahde
minle amelenin maa§, ücret ve yev· 
miyeleri, harcırahtan ve alınacak alat 
ve edevat bedelleri ve sair umumi 
masrafları bu tahsisattan sarfedilir. 

Aeık aUrDsme 
an evvel temin etmek maksadiyle bu Cihangirde Sami imzasiyle mek-
layiha su i~lerine beş senede sarfedil tup yazan okuyucumuza: 
mck üzere 31 milyon lira tahsisat ve· "Son korsan,, yakında kitap şek-
rilmesi için hazırlanmıştır. 1inde neşredilecektir. Okuyucularnnız 

Layihanın ilk kısmı ~öyledir: ca pek geğenildiği anla§ılan bu tef-
J --: Or,ta ve garbi Anadolunun rikanuzı takip edememi2 olanların 

sularmd:m istifade edilmek ~.:ere şim gazeteıni-.e yaptıkları müracaatler, e
~}.:: kadar ~lr~an ha ·zalardan başka serin mütercimine bildirilmiş, o da 
ve bilhassn Mn ... T.:.ra havzasında Su· "Son korsan,. m kitap halinde inti~a· 
•ğrrlık ft tabileri, Ege merkezi hav- rı icin bir ne.qrivat müessesesile anla~ 
Z:'\SP''..ı " R,..t-.rrıw. Gediz. Kumcavr, mrstrr. PeJ· vakmd" ne. .. rer{ilecektir. 
ve BUyük Menderes nehirlerile Ada fivntnun çok ucuz olacağmı da öğ
n:ı havalisinde Seyhan, Ceyhan, Ber- rendik. 

Hariciye Vekilimiz 
Paristen dönüyor 

(Ba§ tarafı 1 incide)' 
sız murahhasları bu teklifi kabul etme-
mişler, bunun Suriyenin parçalanması· 
na mani olmadığım, Şam ve Beyrut ile 
Fransanın imzalamış olduğu muahede
leri ihl!l edeceğini söylenıi!}lerdir. 
Fransızlar İskenderun ve Antakyadaki 
Türk ekalliyetlerine ait garantileri 
1921 muahedesi fikri içinde takviye 
edebilecek her türlü teshillere amade 
oldukiarrm beyan eyleıni;Jerdir. 

Rüştü Aiz'as Ankaradan yeni talimat 
alarak müzakereye yegane esasın İs
kenderun sancağının Suriyeden ayrıl· 

ması olduğu noktai nazarmr muhafaza 
etmesi Uzerine her ilci taraf RüştU Ara
sın TUrkiyeye avdetinden sonra konuş
maların ileride tekrar ele alınmasının 

mUreccah olduğu mUtaleasında bulun· 
muılar ve fakat lakenderun ihtilifının 

Fransız • Türk dostluğuna aala zarar 
getirmeyeceği hususunda evvelce yar
nuı oldukları beyanatı tekide !Uzum 
görmUılerdir. 

Franaanın r••mf teblljl 
Pariı 23 (A.A.) - Fransa Hariciye 

nezareti tarafından matbuata verilen 
teblil f Udur: 

"Son toplantısında Fransız ve TUrk 
heyetlerinin İskenderun hakkındaki iza
hatını dinliyen Milletler cemiyeti kon· 
•eyi, meselenin esasının müzakere.ini 

ıçerlde: 

• Ankaraya 1k1 eaa.t m.eaafedekl Sancak 
köy bir nüınune köyü haline ceUrilecek ve 
Haymana ovumda da yüzer hanelllc 1ki ur! 
köy kurulacakbr. 

• Erdek .zeytincllertııd.en mabaulleri bu ••· 
ne haaara uğT&yanlardıı.n arazi verg1a1 alm. 
ma.var.aktır 

• Şark denilryollan ımtıyaz mukaveleai. 
n.ln devfete dem ınWcameat vekiller heye. 
Unce tud1k edllmifUr. 

• Ticaret odasının yeni eeııe bUtçeırl ha.. 
ıarla.n.ııuı ve bu a&b&h oda riyuet divanı 

1çt1mamda cörU§lllm~tUr. 
• Knt;;Uk aanaUar 11ergt.ınde tl§blr edilen 

eıyadan ha.ura uğT&yanlar, bedelleri sigor .. 
talardan alınmak üzere teablt edilmektedir. 

• A Unada Balkan bankaları toplantı.mıa 
f§tlr&k eden devlet ba.nkuı mtldUrU Sal!had 

aonk4nun mutat toplantı devresine ta-, 
lik etmefe karar vermiş ve bu ara esna· 
sında İsveç Dışişleri bakam raportör 
M. Sandlcrle temas suretile müzakerele
re devam edilmesini al!kadar iki tarafa 
tavsiye etmiştir. 

Bu karar mucibince ve Fraruız hil· 
kumeti tarafından yapılan davete ica
bet ederek, Türkiye Dııişleri bakanı 
Rüştü Aras, beraberinde Dışişleri ba· 
kanlığı genel sekreteri Numan Mene
mencioğlu, Cumhur başkanlığı genel 
sekreteri Hasan Rıza Soyak olduğu hal· 
de Parise vasıl olmuştur. 

Türk dclega!!yonu azaları Dışişleri 

bakam :r.r. Delbos ve Bakanlık mtisteşa· 
rı M. Vienot ve arkadaşlarile müteaddit 
müzakerelerde bulunmuşlardır. f aveçin 
Berne bilyük elçisi ve Milletler cemiye· 
ti konseyi raportörü M. Wutman da bu 
müzakerelerde hazır bulunmuıtur. 

Yapılan noktai nazar teatileri için 
hiçbir neticeye varamadığından, her iki 
taraf, müzakerelere Milletler cemiyeti
nin gelecek devresinden evvel ve diplo· 
matik bir yolla ve raportörle temasta 
bulunarak devam etmeği derpiş etmiş· 
lerdir.,, 

Hariciye Veklllmlz dlSnUyor 

nuş olduğu muahedeleri ih111 eder. 
Eğer bu muahedeler, Fransa ile 

kiye arasında 1921 taahhütlerinin 
nası ve ruhu bir tarafa bırakılarak 
edilmişse, bunun mcsulü biz defillz, 
ce ortada ihlal olunan bir ıey vara 
işte bu taahhütler ve sancağın 
ekseriyetinin bu taahütlere istinat 
haklarıdır. 

Eğer ajansın telırafı dofru ise, 
taahhütlerin ve onların icaplarının, 
la İskenderun ve Antakyadaki 
ekalliyctlerine ait bazı garantiler ı 
tinde telakki edilmesine isyan etme 
imkanı var mıdır? 

Kimin tarafından yazıldığı ma 
olmayan Havas telgrafının ıon c·· 
Fransa • Tilrkiye dostluğundan ba 
diyor. Bahsedilen dostluk bir tarafa 
pahalıya mal olan ve bir tarafın ta 
terini icap ettiren bu rabıta olmasa 
rektir. Biz dostluğu iyi anla§makta 
dostlara 'haklarını vermekte buluru 

Veklller heyeti f oplandı 

Ankara 23 (Huauat) - Heyeti v 
le bugün içtima etti, uzun nıUddet 
him mUzakerelerde bulundu. 

Alınan tedbl rler 
Uzertoe Pariı 23 (A.A.) - Türkiye bilylik 

elçisi Suat Davaz, bugün Dr. Tevfik 
Rilıtü Aras ve Türk heyeti azası tere
fine bir <Sğle %iyafeti vermi~tir. 

Dr. Araı bugUn saat 8 de M. Dala
dierle g8rilıecektir. 

Buğday fiyatla 
düşüyor 

Türkiye Hariciye vekilinin Ankaraya 
dönmek fizere yarın akp.m Parlsi terk 
etmesi miıhtemeldir. 

uıuaun b•fmekalesl 
DilnkU Ulusta aancak meselesi hak-

tonda bir baş makale yazan Falih Rıfkı 
Atay ezcUmle demektedir ki: 

"Franaanın daveti Uzerine vuku bulan 
Pariıteki ilk temas. iki tar•f n ... M .. 1 .. : 
g<SrU§ ayrılı!ının tesbit edilmesinden 
ba§ka bir netice vermemiştir. Telgraf
tan anlatılacağı Uzere bizim iıtcdifimiz 
sancağa, tıpkı Suriye ve Lilbnana oldu
ğu gibi istiklal verilmektir. Sancak bu 
iki yeni devlet arasındaki rabıtayı, her 
ilçünün müsavi şartlarla vücut verdiği 
bir konfcdera!yon §ekli pek iyi temin 
edebilir. Fransaya göre, bu, Suriyeain 
parçalanması demektir ve Fransanın, 

htanbulda buğday fiyatlannda 
rülen yilkselme ve husule getirilmek i 
nilen ekmek buhranınm hilkQmet 
kezinde allka ile kartılandılmı ve 
hususta lbrm gelentedbirlerin der 
alınarak riyatlann normal haddine 
dirilmesi için Ziraat bankaıma emir 
rildlğini diln yumrtpk. 

Bu emir ilzerine dün borsada, on 
denbert yUbelmeJlte oıan ougcıay 
yatlarının pirdenbire düımefe baıla 
ğı görUlmUttUr. Borsa kapandıktan ı 
ra bu dUtüıün, bilhassa ıehrin ekm 
lik ununun csagıni teşkil eden, huğ 
larda vasati olanlc yirmi parayı bul 
ğu görülilyordu. 

dtn §ehrlmlze dönmU§tUr. 
• Maslak yolunda kullandığı otomobllile gerek Şam ve gerek Beyrutla imzala-

Hükümetin geçen senede aynı ıeki 
husule getirilmek isten.ilen bir buhr 
nasıl tiddetle müdahale cttiii mal 
bulunduğundan bu defa bu işte rol 
nayanlar daha müdahaleye meydan 
madan adımlarım geri almışlardır. 

bir jandarmayı ezen kllııeci AlA.eddlnln tem.. -
ytzden nakzen gelen dunl§maaı dUn tekrar 
ya.pılmıı ve eakl bükUm olan bir sene Manitacı 

yetiştiren Avrupa hattını 
yeni müdürü 

hapiste t8l"&r edilm.i§Ur. 
• Taku sullatlmall suçlulannm dur\lfDl&.. 

lan dUn d• yapılmıf ve gelmlyen bazı ınıç .. 
lularm lbzareD celplerine karar verllm.11Ur. 

• Esnaf cem1yet1erinln 1k1 ayd&ııberi de .. 
vam eden acçfmlerl dUn kaaapla.rm ııeçtmı.ıe 
nihayet bulm~tur. 

• Hataylıların dUn yapacaklan bayra.l< 
çekme meraatml pazara kalmJ§tır. 

• Bu 1ene uııkuınru balığı gayet azdır. 
Ualrumruları torikler mahvetmJotlr. 

• Dalı.lllye veklleU 'Vil.&yeUcrden t.tanbula 
mUbaynat tçln gelen heyeUertn baomda vali. 
terin bulunmasmı menetmışUr. 

• l!l\'Velkl gece Bolu da aa.at 4,41S de fid .. 
deWce bir zelzele olmuıtur. Haaar yokbır. 

• lzmtr vn&yetl köy kalk.mmast fç1n bet 
yıllık bir plAn hazrrlamaktadrr. 

Dıfarda: 

• Hlnd,standa bir mQ.aadeıne emumda 
a İngiliz ve 8 Hindli mmnıtür. 

• çtn harbı üç gün için taW edilm1fUr. 
~al çan Kay Şekin aerbeat bırakılacağı 
ve i•yana nihayet verllecegı umulmaktadır. 
•Fransız mebul8ll meclisi umum! af hak. 

kında mtızakerelerde bulunmuotur. 
• SovyeUer balıkçılık anlqmaamm bir ile

ne daha uzatııma.sı için JapoQlarla mtlzake. 
reye karar vermi~lcrdlr. 

• Yunantstanda çok bUyümUt olan halı 
stokunu 1&tmak lçln Londra.ya. bir heyet g1. 

deccl•tir. 
• Haba§atand& ttatyanlara cl&n mukave. 

met eden Ru Ka.ıısanm iki oğlu da 1tatyaıı.. 
lar ta.ratm~ y&k&lonarak k\ll"luna d1%11 .. 

mitlerdir. 
• Roır.anya.nm yeni Ankara aefirl Alek.. 

aandr Telem&k iUmatnamesliıl takdim etmek 
~re An.karaya g1tmıgtir. 

• Avcıtarım~ 'Berlln n.vctlar erg1a1nc dL 
vet cdllml§tir. 

• Romanya Ha.rlciye nazırı B. Ant.encsko 
dUn akpm Parlstcn BUkreoe hareket etmJ, .. 
tir. 

• Bir habere gllre casusluk ve faştsUlk 
te§kil&tı kurmağa t~ebbGs eden 34 Almıın 
yakında Moskovada muhakeme edllecekttr. 

• Muıır ııabık Hariciye nazırı ve J.ondra 
elçlai Hafız Hıtızı paşa Londra. bUyük elçi .. 
lfğlne tayın edllml§Ur. l 

Bir sabıkalt 
yakalandı 

En büyük mahareti 
Bu sabah Ankaradan gelen ma 

mata göre Şark demiryollarmın de 
te geçmesiyle yıl batından itibar 
yeni kurulacak olan devlet demirY 

Emniyet müdürlüğü ikinci §Ube ları dokuzuncu işletme müdürlüğü 
üçüncü kısı mmcmurlan, son zaman §irket nezdinde hükumet komiserli 
larda lstanbulun muhtelif semtlerin- ni yapan Salahattin tayin edilmitfü 
de manitacılık suretiyle yabancıların Yeni müdür Salahattini tebrik 

taklit imiş 

paralarını dolandıran bir sabıkalıyı _d_e_n_· z_·------------:ı 
yakalamıştır. 

Sabıkasının çokluğundan ve ye· 
niden manitacı yetiştirmesinden do
layı bu adama "reis,. unvanı veril
mi§tir; adı Osmandır, Kütahyalıdır. 
Laz, Arnavut, Kürt, Ermeni, Rum 
iveleriyle Anadolunun muhtelif 

mmtakalanndaki §İveleri hiç kusur 
suz taklit ettiğinden lstanbula Ana
doludan gelenleri ve biraz safça gör
düğü insanlan bu suretle dolandır 
maktadır. Kütahyalı Osman geçen 
sene altı ay hapse mahkum olmuısa 
da izini kaybettiğinden hapishaneye 
sevkedilememişti. iki ay evveline 
kadar bu adamın ortada izi yokken 
dolandmlan birçok kimseler son za. 
manlarda bunun eşkalini tarif edince 
sıkı bir surette takibe başlanmış. ni
hayet izi bulunmuş, Kuçeşmede ye
ni kir<l1adığı evde yakahnmıstır. 

Kütahyalı Osman, Bl'lfralı Hüse· 
yinin 2 3 lir;ı~unr, C.önenli Hiiseyin\n 
12 lirasını, Şibin Karahisarlı J"T""'ailiı• 
220 lira~mı, asker Hasanın 6 lirası· 
nı d--l::ındmnıı1ttr. 

Osm::ınnı cl"hn J.-;r-.... ~ ~11rlt\~r ,_J .. 
rln;::.n ı> .... 1-. .. ,lmaktadır. Tahkikat de
vam ediyor. 

Kazanç vergis 
kanunu 

Bazı maddeler her 
tarafla başka tatbl 

edlllyormuş 
Maliye vekiletinin yaptırdığı 

lere kazanç vergisi kanununun 7, 9 
10 uncu maddelerinin her tarafta • 
ayn tatbik edildiğini göstermiştir. 

10 uncu maddede, bir mUkcllefin 1 
diğerile mtittereken idare etti~i tef' 
büsler için bir beyanname vereceği el 
zıhdır. Maliye vekaleti al~kadarla~a Jı~ 
birine müstakil bir sermaye tahstı · 
ayrı bir muhasebe tesis edilmiyen, ~ 
cümlesi aynı sermaye ve aynı mu~' ı' 
be ile idare olunan tc,ebbüslerin ınu~ lf 
rek addedileceğini, müstakil olanlar ı~ 
ayn ayrı beyannameler verilmesi 111 

buriyetini bildirmiştir. 1 
Bundan ba~ka b~lediye ve köy fi Jl' 

dutları içinde iratları mecmuu zoOOdl 
rayı geçse de ayrı ayrı bu haddi do~ 
mayan mahalJerde muhtelif itler ya 'f' 
ların gayri safi irat üzerinden verf 
tabi olmaları iktiza etmektedir. 
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1 -~~ J3enim q&üş,iim.: 
'--' -- ,._., ~ -· - -
Eser halinde bir 

iş kanunu 

'°7ıgutaağı" tıemüz tmar edil~ yo12arından biri ki1 ukid.en her yol 
bu1lda1ı b6terd.i 

ıvıug•aaa Uenizyollarına Verem ~erglsD 
Bir maden bir .• h tar "Tan {l<Ulet~inde bir ~/tada.nbt:ri 

j münlv.ı8ının verem hast~~ıgına htl.\-ro-f aciası fbr&Ç malı hndık J&rl dilmiş sa,yfal.ar görünüyor. Dütiin ~m 
'leket matbuatının gönülden kapılmış 

Beş amele toprak ~ayvanlar la bt'raber buıunctuğu ve her fırsatta mü.Mh.erçti-

.t da Uldll nakletmiş m gösterdiği ''Veremıe . miıcadcıe 86· 
8 1 n ferberZ:ği" ne nekadc.ır şiddet ve lwrcı-

Muğla civarındaki Köyceğiz ma- lktmat vek&leti, başlıca ihraç malla.- ret -versek azdır. 
denlerinde bir facia olmuıtur. Köyce- rımızdan biri olan fındtklarımızın n&K Bu sabah B. Fekk diyM ki: 
ğiz Sandalba§ı dağındaki maden oca· Iı hakkında. çok mWıim bir l!arar itti- Eskiden ince hastalık adını verdik-
ğında çalışmakta olan beş amele oca· maz etmiştir. leri bu maraz~ şimdi bilinmedik fa-
ğm yıkılması ile altında kalın~şlar ve Almanyaya ihraç edilen fındıklan • rafı kalmadı. Kuvvetli gıda, iyi hav:ı 
diri diri gömi;1 .. ,. .. 1{ nlmil§lerdir. mrzd:ın bazı part:lerin bir talkım mil- yani insan gibi yaşamak bu hastalığı 

lcvvee kokularla meşbu olduğu hak - te 1 ede en büyük imil oluyor. 
kında şi~ayetler vaki olmuş ve derhal l ı:N:m§i/a verici sözler değil mi 1 Fiı-Tek a ü d i ye bunun neden ileri geldiğı hakkında Mk:,, ~manında önlenen bu ?rW .. ,,_ 

• tahkikata giriş"lmigtir. Tam .b~ sırada! "lıltuJ." :::;.,taZı{fın inaan lı.ayatın.a da/14 
almıyan eskı bu muammayı halleden bir eıkayet da- imkdn verd:ği ~kleriyle görülme1:

ha yapılmıştır. Bu şkiA.yette de deniz t-.1· M Zekette nhh<ıt sefer'berliği, 1 a r . . . Karad . aah "llerl 1 oaır. enı memur yollan ıdaresmm enız 1 · ı 1Jültür ae'erberl'ği dıerecainde, hattti 
njn muhtelif limanlarından a1d•ğı fm- daha ' 1.t bir Züzumdur. o 1oatffar oo-

M Dşl~ re k l~tlda ile dtkla.n fstsnbula get'r"rken ya hayvan remıı ;:'dda§ımu mr. vereme m.il.!te-
Mecllse dolu an.barların altına veya U2tUne koy it o7.anları bir taraftan doktora koş-

tonguldaktaki TUrklş mtle.ııeesestntn 1 rek .•• Onlara. tnaan otduklannt. bu re- duğu, bu ytbden le; ve kabuk!~ fmdık- mağ<J t)6 bünyel.erini 7cuwet'lendirmeğs 
duru. bıze dt:dı kı: ıım tarafından insan telAkki edildikte- b&Ş VUf Uyor lar lann. ek..oeriya ~ .. ':"an ~~t·ylt' tD<?f- te§'V!k edelim. Fakat bunun doytmdığt 

- Y'~nı malıaUedeki &.I?lele teşkilAt. rini ve bUtUn bu külfetler lçin kendi- lstanbulun ifgali ve daha sonraki bu b-r hale geld gı bildir.lm.kteydl. nokta '[JGT<MIAr. Ben "'Veremle müca-
gbrnıek ıstcmeı. mısiniz ! ıerinden hiçbir şey talep edilmediğini mütareke yularına kadar muhtelif Bir d~vlet mtleseeseıt"nin memlt-ke~ de~ seferberliği,, trin 1rusur8'U.! dere

- BiLıa.ssa cu cihet b.zı alikadar e- göstermek istiyoruz. .. Hepsinde, bu is· devlet dairelerinde hizmet etmİf ve milyonlar temin eden bir mahsul najdm cede müessir oıabıVm.esi için, her muh
~or? - ~vabıru verdim. 1 tihsal müessesesine karşı b!r mubah- sonraki kara günler dolayısiyle açıkta de bu kadar llkaydf lle hareketi h:ı!- t.aç yurdıdtıJımız:n bu fevT.vılM.e ted· 
Şımd~ otonıobı1 m z. maden ocakla- 1 bet uyanıyor •. Burasına aile ocağı gi- kalmış olan memurlar alamadıkları retle karşılan:nıştrr. Bu hususta denız b!rden ist-ifade edebi lmesi 19in, her ııe 
n kuytuluğund:ın kurtulmak ıster- ı bi bakıyorlar... tekaüdiye hakkı için aralarında bir yolları id:lresıne fiddetli bir ihtarda fekilde oluraa olaun bir "verem t'Brgi-
ine, da ğlara. doğru yükseliyor. ts-j tbrah 'm Bozkurt. eskf valilerden· toplantı yapmışlardır. Bu ıekilcle bulunulmu3tur. ai bt1e UıdG.! edilmeaine tamftan1'&. 
bul şehrinın bile gıpld.sıru cel~t· dir. YUzünün ifadesi, asla gözden kaç- devlet memurluğundan ya büsbütün Ayr:ca boralara ve llıracatçı~arla '~Hastalıkla maoade'le rergisi". 

b 11 da .. ~ .. ket 1 d 1.31 . 1 •. 1 ticaret od:ılarma bu gibi bir hal teker- B I A O Ye layık olan u yo arı ~ mıyor ... Alnında i ea ı msan ann açıkta kalmıt v~ya devlet muesaese e rQr ett:ği ta,,.dirde derhal ve dWnıdı::n il Sn M 0~ UM 
Pt1rmış. ' 1 nurlu imanı parlıyor.- Nice fa~ri~- ri haricindeki ftrket ve müessesata do2'ruya vekA1et makammm haberdar b 1 n 8 0 k lY r ~ sonra, yirmi otuz aarf ktlçUkğUe- tar gezmic:imdtr. Orakların k~Uıdurl:rı- yerleşmiı şehrimizde yüZlerce kiti var edllmeei bilcJfrllmfottfr. ..,, 
bulunduğu bır dağ tepesi dtlzlU -, ne, amele, arkadan ar aya. ııı e, yıye- dır. Bunların hemen hepsi yirmi se· ""Kuron" gaz;eten muJıarriTZeri am-
vardık cek gibl bakar Bunu. bir baba gibi d 1 h. · d M d • • h MftG da girm.t§ olan münekkid Nunıl· 

. neden yukan ev et ızme.tın e a en mu en-" Aşağ da.n geçerken, beklr memur 1 görllyorlar. İbrahim Bozkurda doğru • tihkak lah Ataç bu Mbalıki pmnda fÖ'!llo 
rnühcndlS. ',er mit.le ustabaşılarıını- bulunmuş, yani tekaütlüğe ıs fed" 

bakıC!Jarmda tıir buse manası var... kesbetmişlerdir. d• 
1
. v • • • Wr camı.e sar ıyor: otuı-d...ığu bınayı görmuıt •. n~z. Bu- A~i müesseseye a it bir mekteb~ IS IQI IÇln (Nasuhi Baydar, M&!raux'nun La 

Y · Yapılan toplanb neticesinde bu ı ı · · .,. aysa, evliler oturuyor·· anı ora- giriyoruz: condition humame'ini naan ıgln tuUt 

Aynarozdu .. Burası i§te.. Me'ttep Yeni mahallenin memur ev- eski devlet memurları tekaütlük ve Avrupaya OD talebe adı ne tUrkçeye çevirdi; okuma.dıruzsa 
Gülerek dedim ki: teriyle bu amele koğuşları arasmdı ikramiye haklannm tanınması veya U d u·yor hemen alın. Beğenmezseniz bir daha, 

Antiaynaroz. .. Ya.ni, bizim Ünye bina edilmiş ve talebesi derse ye~ yeniden devlet hizmetinde istihdam- lf O er I bir daha, beğeninceye kadar okuyun)~ 
nda kurmak istediğ:miz koloni başlam ·e ... ·reremfz, gUl gibi... Tam ları için bir kanun çıkarılması yolun· Maden tetkı"lt ve arama enstitü- "Nurullah Ataç'ın brı 8özl.erinde bir 

i bir yer : Bekar gtremez... manas·y·e asri bir mektep. O#rehnen· da bir netic:eye varılmak üzere Bü- ıü umumi müdürlüğü iılenmemİf çok kim.!eleritı olouma ahldkını diı.zeı-
- Tamamiyle öyle... terinin yUzUnde ne azimklr ve Ulkü~O yük Millet Meclisi Reisliğine müraca- memleket madenlerinin meydana çı- tecek bir i§cıret wrdır. Gerçekten bcı-

•r şey d kkatimi celbetmfşti: "MU- ifadeler .• Çocuklar, mektep önlükleri- ate kllrar vermişlerdir. Derhal hazır karılması ve ketifleri itinde-iatihdam .eı kitap"lıcır okura, tatau buluruz. Ya
-,.rnıırlar milbendhıl"""' , ... ncıt•h• . nt _pı~runrş ... tıuzıı;ıtlıuc v.:hA p .uh • lana u Liı iı:ıtjda yU.c.c yökm ~ki m~- ~ üzıenr A~,,. bir tr Aut taeVklmid ok§ııcııma.ı, içerimm-; ye-
.. dan balısetm1ş'1; Yana mL&atah- yor .. Ne.rede OCf~l~ çlPJJl&D, .aıalı- muJ:..tarafindan imzalannl1' ve iaticl& lehe Ilafilesi göndermeğe karar ver- ni bir merkez uyondırma.ı, ooyu esloi-

'tıtt!lakaıun etı llııtil: Ka)'IHağıf volmı.tş nesil, nerede bunlar. Rüvük Millet Meclisi Reisliğine gön- miıtir. Gidecek kafile on gençten Bini ~p geni§Zetmez. 
.. _ Züvallı öteki işçiler... Kazmayı _Baban ~im evladım? derilmiştir. nürekkep olacakbr. Gençler liseme· Halbuki bir 001ı4 gayret edlip tJ!f'lri 

'''an kön.ür amek si ... ,. .:iiye tenki- Bu, suali b.:rçoklarına soruyorum: zunlan arasmrlan, fakat Almanca, k itabi o k v y u tı c a, onda baıı 
h z rlanıy.;rdwn ki, milıiür İbra- - Demirci Mevlut ... Li.ğımcı Ah- Çatalcaya eJeklrlk lngilizce veya Fransızca dill~rden bi- noktalar 1ceş'e!memiz mümkündür. 0-

F-<>zkurt, sol tarafı göstt:rdi: met ... Ba.:, ram çavuş. Elekçi Hasan fstanbul vilayeti içindeki 14 kaza. rini 1:-'tenler araemclan seçilecektir. tıwı tçın değil yalnız Nu:ruIT.ah Ataç, 
t nb .ıldaki büyük resmi binalar- tarzında cev:ıplar alıyorum... Seçme için ıubatm birinde Anka- bütün tecrübeli dünya m.Wnekkid!: ri, h. b" · be i k ...... if ve dan yalnız Çatalca kazası elektriksiz 

!Ç ırıne nzem yen pe ._. Bu mektepten, bilyiik bir nikbinlik rada bir imtihan yapılacaktır. k !tap o1curlar; yenil.ere, he~ eh.ent-111i-kis~lime pek uygun iki muazzam · · d k kalmıştı. Nihayet vilayetle kaza be- lmtı"handan evvel, talip gençler y·0~Z' k:tap
1
-n ı.ırw.,. defa o1cumot'M. B 1 d ha evvelden de Yanı. ıçın e çı ıyoruz... beledı"yesı· arasında yapılan temaslar "'- • • ıu vı; ''"'"\' :1p 

.. un ar, a • Yeni mahallenin heyeti umumiyesl· sıkı bir muayeneden geçirilecektir. teTdif ederler ••• Bazı kitaplar, ned-ms'J 
f dıyken di::k :ı time, g:·z:.ıme çarp- ne birden bir nazar attıktan sonra, bu- neticesinde bu kazanın da elektirğe Genrlerin toprak altında, maden O· ilk 1cmletindıe. aırlannı ele oorm.ezler. 1 Am 1 takhanelerı. oldu;;..,• .. u d kavu.,.ması temı·n olunmu•tur. Çatal- " 
· · e e ya 

0..uı rada baş~{aca inşaatın temellerinin e Y Y caklannda <;ahsabilecek kudret ve Diğer taraftan kitap~arın da kıuuru en · t - cada bı'r elektrik fabrikası yapılacak-
. rnış ım. atıldığını görüyorum. Pek yakında, bünyede ohnalan lazımdır. yok dejild.:r diyemey:z. 
Kaç kişi yatabilecek? - diye sor- Türkiş amelesinin hepsi ayni mesai tir. Avrupava $ZÖnderilecek gençler Anthony Tro'llope (1815 • 82) t!imli 

cennetine ka~aca.k..- maden jeoloğu olacaklardır. Genç je- bir lng:rz romancısı diyor ki: 1300 işçimizden 700 nnu, daha 
:!iden orada banndırab!leceğiz. .• 
tebakisi için de, tertibat alryorur .. 
Parti olarak 7CO amele. on b~ yir
tllıı içinde yeni yerlerine tqına. I 
.., :ı.atı l:i'mi~ bin'"' l:ırda., lç"r•ye gi
tuz: Gayet sıhhi koğuşlarda üst 
iki yıı.takh demir, ranza b~çimi 

~ola! r . t e:-s ·nin de yan'arrr.da do
arı .. n~mb ... yaz apteshanelerde şa-
IJUkur ıııular akıyor. .. Yll% ytıkama 
1
Uk'an sıra s·ra... Bina.,ın drşm. 
Yirmişer kişinin ferah ferah yıka-
ğı ha"'am1ar .. Amele, çahşma el

l <'r ı ni bu h:ı""namda bırak•p ak
'arı tem;z eıb·seıeriy!e ya~akhane
~;recek ..• 

Diyorum ki: oloi71ar Avnıoadak.i tahsil devreleri •'Bii- kitabm muhtaç olduğu mezi· 
- Y a.lnız bir tek binanm mimarisi kad~ devlet hizmetinde mecburi hiz yetlerden başlıcası, o kitabın kabili 

değil, bütün bu mahallenin topoğraf- mete tabi tutulacaklan ir.in bu yoldı: kıra.et olmasıdır.,, 
yası nazarı dikkate alınmıg. Hatta, 24 birtat"ı.1,::- -···- -·----~1·lerdir. Portakal ooıu 
şirketin işgal ettiği sahada her oeY bir PERŞıı:ımBI N t 
tertip üzere yııpılmış ... Sizi tebrik ede- mrtnctkAnun - ım Oe 1 y O r O 80 ya n CRf 1 n B 
rlm. Blcı1: 1365 - Şevval 1° Katolik ve protestanlarm Noel yor- Bu sabahki Sem Postanın "/ster iniM 
hr:ıh:m B'zkurt, büyU.k bir tevazu- tusu yarın akşam b:ışlamaktadır. Bu- ister inanma,, sütununda okunm~tur; 

la cevap verd1: Gt:ıı ..... o..- eıw... .. aa114, nun için yarın ak§&lD bllyük otel ve DUn akşam saat 7 de itfaiyeye O rta.-

- Bu gö!'ClüğUnUz güz.el binaları 7
•
24 16

'
45 kıüplerde .. reveyyon" lar tertip edile· köyje Pcrtakal:ğlu yo!:u:unda yatıgın 

Atatürkün Floryadaki deniz köşkilnu ı ttktir. Ecn~bi mektepleri Yvrtu mUns.- olduğu haber veramiş, derhal beş oto-
inşa ed ~n mimar Seyfi Ankan yapmış- 8eb~tiyle paz'.lrtesiye kadar kapalı ola- mobilden mürekkep bir itfaiye müfre-
tır. Fakat asıl fikir, genel direktörü- c:lklardır. z::ai Or::a.köye hareket e!miştir. Fskat ,.:.. 5,54 12.13 14.33 16,43 18,24 5.37 ~ 
mUz Esat Kerimoğlu'ya a.iddir," oıo 1,09 7.28 us 12,00 1,87 12,51 B I 25 dakika süren bir ara.maya ragmen 
Düşündüm: tu .. ko İ r t 8 Y O yangından eser bulunamamış, 3 otomo-
- ls bankası, böyle bir teşebbilse Profesör ve saylav N~get Ömer tr-

1 
bil geri dönmUş, iki otomobil ymgm 

g'r"ş•)ği t«;tn. malen ifb dahi ets·~, GEÇEN SENE BUGUN NE OLDU? de'p'in muavinlerlnden Doktor Sadet-! aramaya devam etmlş!erdir. Bi!filıare 
mezar taşına, TUrkiyenin büyük bir ic;- lllımr • Trablua bududund& hadlaeler bat- tin Akkoç Niğde memleket hastanesi anlaşılmıştır ki bir muzip aslı olm.ndI· 

u'asa. burası Xyle bir yer ki, her- (VI NQ) J&ml§tır. dshiliye mUtehassıslığma tayin edil - ğı halde itfaiyeye yangın ihbar etmiş-
~! birimiz. yahut dünvıınrn her (Davamı _ş U.ncüıd~) o;13~:r. Mav:ıffak.yetler dileriz. tir. 
~ l>ir ver:nfn medeni bir insanı,-----~===~==:.:__..!_ _____________ -.:.. ____________ ...,..._ im üatUM.e ... PCYrta1uiloğJu yolcu-
ırıt e•meks"zfn y1tabf1ir ... Bura.-n, fi'··· PMtakaloğlıı diye bir 1wk1oa1Jaz 

~-ı ta• hane olma'{tan z•yadeo. b;r 1't.U'dt, lıatırlarsınız değil m4' Bu iı1ır..-
"J'lti r .. Daha nn sen" evv"l f'ell "bi içinde de biT hokloaJxızlıko'fo,oa,ğı kr.sfi• 
ay"l!lhıln vahsf tıaY"'Mlar J(bi ın-j ri!eJıil:rdi.Fal(at itfaiyemizin fa::la m~f 

:vatrrd ·ğı Tiirk ıunPleıııi. beıj on guliyet 1'e ucızife a§kiy'le bu gı"'bi tt.'iik-
l'rıU• kır>eme ini b

1
rden ııtJ ya~ak, f67ıeri tahli'le fırsat bulamıyacağı mu• 

~a ~lrh·or ... F.ğ'·r zı:-~lrsen'z. b
1

r Nı· k aA b du·· şer mı·' du·· ş m ez mı· ?. 1wlk1oakttr. Hl. tünu7! vars.-ı. ona leyli bir mektep d d 
ız da. burasını ~östel"SC'ler. pa- Almanya a ra yo 

l'lb rak ya~d rmak' a teredint et- Şehrernininden Z.K. imzaaile aldığımız bir mektupta kadınla arasında mefrU bir nikih dahi bulunmadıktan son. abonelerl 
tıır.. .• 7.on- u'da'c amel!'~inln artık deniyor ki: ra. sizin bu kadının kızıyla bana nikih düıer mi düımez mi? Berlin, 24 (A.A.) - Almanya• 
~ yerler bu derece mükemmel- (Ben on dokuz yaşmda bir gencim. Bundan Uç sene diye tereddüde düşmeniz tamamen yersizdir. Kaldı ki, ba- da 1 kAnunuevvelde mevcut radyo 

4'.ltmda k-hvrhıınesi de vıırd'l'. 
. dumanlı verlerden kurtularak, 

'ttnanlarmı." kendi ldctlerine ay-
1 ~ıya.n bir ~kDde burada gec;ire- 1 

"'~r .. Sonra. vavaş yavaş. dahal 
ldetelr kendilerine telkin edile 

evvel validem öldü. Az sonra ela babam gayn me§ru olarak banıı sevdiğiniz kızm anaıile nikahlı bile olsa, o kızın abonelerinin miktarı 7 '9 3 7 • 907 yi 
bir k3dınla ya~maya başladı. Geçen sene bu kadının on babası ve a?nesi ~~ze tamamen ys~~n':1 ~ldukların~ •• ge. 
sekiz vaşmdaki kızmı Mudanyada gördüm. Kendisini çıt. ne sizlere nıkab duıer ve evlenebilınınız.Mad~ ıkini~ buhnuıtur. Bu suretle Almanya 

d b• 'b" · · · vi b ba ve annelerinizi ilma edip Avrupada radyo itibariyle birind gmca seviv. orum. O da beni seviv. or. Onunla evlenmek iı- e ın. ınnızı ıe yonunuz; a I 1 ·1 

mevkii alml§tır. kinci olarak ngu-tiyorum. Acaba bize niknh düter mi? Vereceğiniz cevabı evlen~. . . • • ..,........ teredeki radyo abonelerinin miktan 
sabrmzlıkla bekliyorum.) Belki böylece onlan da bınbırme daha aıla bag---. 

CEVABIMIZ: Evvela babanızın beraber yapdıiı ve nikAblarma )".Ol a~mıı olursun~ 7.898.705 tir, 



Is 
Bir 

hafta 
la 

sonra 
ge ece tir 

Butgar klUbü de takımlanmızla 
karşılaşmak istiyor 

Evvelce haber vern.ıg nlduğunıuz gı-f ı;a.n ola.ca.ktır. 
bf Romanya likinin eı:ı tı:u\-Vttli ta.krm· Bu Romen klUbünden başka, Bulga
larından C. F. R. khı°b'.ınü 9 ve 10 i- r:Sta.n şamplyonluğunwı eo kuvvetli 
ki.n'.clkfi.nun cumartesi ve pu.ar günlf? oa.m.zedi AC 23 futbol takmu da İs . 
ri Taksım ırtadyomunda görmek kabıl ta.nbulda mUsabakala.J" yapmak istedi
olncaktır. ğıw gene Galatasaray, Güneş ve Fe . 

Galata.saray, Fenerbahçe ve Güneş uerbah~ kombinezonuna bildirm.işler
kJUp!erinin getirttiği bu Romen takı - dir. Şimdilik muhaberede bulunan ta
mı şehrimizde ik1 maç yapaca.ktir. rafların bir anlaşma yaptıklan haldı• 

Geçen sene T.evkle s'!yrettiğimiz Ro- on beynelmileJ oyuncuya malik olan 
men klüplerlnden Trikolor'darı çok da· AC. 23 Bulgar kltibünU de C. F R.. den 
ha kuvvetli olan C l<,. R. run taknnla- ısonra Taksim stadında eeyr'°ebtlecu·· 
nmızla luı.rşıJaşma.sı blr hayli ent.ere- ğJz. 

'HXfiR-~~ 

E er de bir l 

ka unu 
(Baf tm'afı 3 'iiAcüdo) lUbuna yakışan~ bir §ekil veriU-

tıma.t meselesini halleden ıslahatçı di- yor. 
ye yazılır ve ebediyyen hayırla ya.de. Her yerde o eekfi taklit edilmelidir 
dilir... c va - No J 

Şilpheslı: ki, Türkiş'in ~ileri bu d&- ------------
rece iyi şeraitteyken, diğerleri, knpitU· lzmf rde oto ÜS eri 
lilsyon d~vrlnde o!duğu gibi ya,,amak- belediye işletecek 
ta devam cdema E&!en, eskiye naza- Ankara belediyesi tarafından ya-
tan, mnumt seviyede mühim bir yilk· pddığı gibi lzmir belediyesi de otobüs 
seli§ vardır. Artrit hiçbir yerde k~ imtiyazını kendisi kullanmağa karar 
larda yatılmıyor ve karama.ncar yega- vermi§ ve ilk olarak 6 otobüs müba
ne gıdayı teŞkll etmiyor. yaal5lna girişmiştir. Bu otobüsler 24 

•!la• Ms+•D -1936 

r ALKAZAR 
Sinemasında 

dündenberi büyük muvaffakıyet 
kazanan 

İbrahim Bozkurt, bb:e mUesseııenın lci§ilik olacaktır. 
ha.stanc.cıL,ı. sinema b'uasıru, bakkali- -----DOC--:::--U_M_____ <_;öı 'iU\h~Örlerl 
yesinf ve içtimai muavenet teşkiUıtın ı O 

sküd.ar - Kadıköy trllmvay "ir Johny Wayne A--e-oa geulirdl. Hepsi de mesela Moskova ... uınuw 
keti sabık işletme müdürü ve halen Bu''yük' ~roii""~"t romıın 27 •--idea.llstlerine panna.k ısırtacak şeyler! 1 b J l 1 --o-..,. ııua ..... 
stan u iman iş etme idaresinde ça· tekmilı' bt'rden. Ancak şu hu:;usiyet de var: HiçbıTi , l Şe 

' h t tab rşan Bay msi Ertemelin bir kızı Tekrar, tekrar görülmiye deg"er 1 tiyaca e uk trtmlyen ve Kadıköy cli.inyaya gelmiş adı Mine konmuş. 

Bu haftaki 

maçları 
l Atletizm 

hali cisinden ha.ya.ttyctsfa ve g~lerl - tur Yavrnye ve ona babasına uzun raıııı;;:xsaız=D bir film .•. 
ee ma.hsus mllesSf'seler değil l~lerl vr ömiirler temenni ederiz. 

. crr VTCTT hayatiyet kayna.,ıyor: Teda-

Lik 
T. S. K. lstnbul bOlgeaı tut1>oı ajanlığmdan 

28 f12 f938 cumıU"te:!I günQ yap.ılacıı.k 
Uk maçlan 

Tak.ıı1m 6ta41: 
Oalataanray • Taptaıpı B takxmıan -.at 

18,::o bakoıu Dahaddln Uluöz 
Gllnq • Anadolu B takınılan .saat Jll ha.. 

kem Salim Talu. 
Lene?'bahoe ete.dl: 
WJ&J • Beyıuu a t&k:mı1an ıraat ıuo 

A tıet er kış mevsi
minde Galatasaray 

klübilnde idman 
yapa<•aklar 

AtJetlM'! mhan kıJ mevsiminde de 
{;al Ş'ibilme.erini tem n tı;ın lst.anbul 

atletizm eja.nlığl Galatasa.r&.t klUbile 
bir aıılaoma ynprnışt.ır tkin.cı klnunun 

~ edilenle~ ~r~erlş yapanla~.. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
lçtlmaf muavenet foktantaBmda.. a- Yartn matlneıerd n • 

aıcle nyda 250 kuru.,a kıırruru doyura- tt.baren i Slnema~ında 
bUiyor. 

En şayanı hayreti: KUçUk blr ahşap 
ve berbat kulilbe, bt.~Un bu dcvnsa te- 1 

eisa.tm en k6hne ve harap bina.s.ıdır. 
- Bu sakalet niçin burarta kaldı? 
- Her işimiz bittikten ROı.ıra o da )e· 

nilenecek. 
- Peki, nedir 1 

2 •aat kahkaha • Egıe ce .. N ~o we gUım ?k 
dUnya komlıd r krau : 

HAROl..O LLOVO: L Ul 
Eu gUne kadar çev.r..ı.ıtğl t.ımlerln en gUJU cU 

Boksö G 

hakem ı\ dna:> Akm. j 
FcncrbUıce • l.stantıuıBpı 8 talamlnn .... 

1 
at u tıalu:m ırO!l1dun Kılı;. 

- BIZ'm bUrolarmuz .. 
tık hılttaamdaa baştıyara.k ilkbahara MUdlriyet odalarını ma.rol-:en ~B.,r--
kadaı bütün İstanbullu a.tletıer hnfta-

Şaheser.er 
.b.ynca filme ilave olarak: 

Şaheserinde 

Şeref atadı: 

Ve.ta •• 6Uleymc.nfye B takmılan :saat. 18,20 

ytp diğer işlere &otL-adan başlwnak 'a-
nın iki gününde Gfüa.te.sara.y klUbüniln tlyenlerln kulaktan çmta...ı:nl 
Epor salonunda krş idmanlarım yapa.
bileceklerdir. 

Çocuklar tiyatro oynuyor 
3 kısımlık net.• v e harı u.a:ıe 9UtD.•çlU, musıklll 

ve •ar .. ıh fllm. 
hakem HA!tt ôzbaykal. 

%1 jll f136 ~llZ&f gtlDD yapılacak 
Uk m.n.çl&n 

Taluı1m atadı. AlAıı gOzCUSQ 4!Unet Adem 
~gdUn. 

A.ltaıordu • Ortaklly 4 tıı.kmılan ea&t 11 
hakem Nw1 Ata.sayar. 

G&lataaa.ray • T~kapı A. takmılaln saat 
12,46 tıa.kem A. Adom Gög-dtlA. Yan hakem. 

lorl S&mlm Talu V'O ~ahıı1D ~ 1 
GUn~ • Anıı.dohı A talwnları aaı 1"-30 

hakem Sam Karıan Yo.zı lı&kcrote.rt Sauıtın 

~11 ve Halit Ozbayk&l. 1 
F~rbatıccı stadı: Alım g~ Nurl 

BOllUt. 

Aııadolubisan • BeylerbcJt A. taknntnrı 
asat 11 hakem Nuri BOllUL 

HIUU • &ykos A taıwn.ııın aat 1.2,4.0 ha 

Bundan başka, atletizm ff:denı.5yo · 
nu İstanbul Ankııra, lcnb aımtaka

lnn için Federasyon kupası ııamile bır 
kroe tertip etmiştir. M"tisahakalar her 

kem Bedr1 Gıırso,r. \"an bskemlert Fertdu.n -----

Kılıç ve R.ıtkı. 1 F t b 1 Fe:ıerbabço • Utanbulıq>OT A talamla.n U O 
ısut ıuo tıa.kem Ntha.t Bcltctık. Yaıı bakem 

~=::u;~·g:u Şaz1 Tezcan. takımlarımız 
Kwmnpaşa • O&\'lldpa.şa A taıumıan aa. Baş untrenör torıu:n

ıı.t 1l ba.l<cm Burhan Apak. 

Vefa • SUleyın.ıuılye A tak.ımlan aaat d80 l"•ahşt 1rıiacak 
12.tll b.ııkem a Go.Jlp El7.gtl. Yu tııı.Qcmlcrl '° 
Ekrem Ersoy v A.U &it. [stanbulda bulunan futbol tedera.s · 

Beşiktae • EyUp A takımlan ııu.t ıuo yonu baş n.n.trenörU Mister Boot bfitih 
bııkem şru:ı Tı:zcan. aYn bakeınlert Tank lsta.nbul tutbol takımlannı ha.ftanır. 

'" Bahadd!n Uluoz. muayyen ikJ gUnUnde. Taksım ve Şe-

ak Evi 
Futho! ilk maçları 
Om1nöııt1 Halkııvtnden 

EnıJntınU Halkevt spor cubeslne bağlı 

k!Dpler taratnıdıı.:zı ~da Çlkarılan pro.. 

snuna gOTe 27 f12 / 03G pazar gtlDU tutbol 

ret stadında toplu bir surette antrene 
etmeye ba.şlıyar.a.ktır. Tilrk f'utboJUne 
lngiliz ta?'ZJ vermek tstlyen Türk fut
bol fedenusy )nu bu t&.nı ltökleştlnnelt 
için bu çareyi bulm~ur. 1 

Çalışacak klUplerın· a.ııtrtı11öre müza-
1 beret edeceği ta.bildir. 

Uk ınntlanna Bozkurt ve Bakrrlt6y aahalL =============== 

• • • 
Bu program lç.n Cocuktora dUhullye 20,. 

Huausl 2 :> kuruştur. 

Otomobflle Kozlu'ya dn gittik (Ta,. 

bii. bunı.smm Zonguldıı.k civarında 
başka bit o~hir olduğunu s8ylf'?neğe 
hacet yok! ) Orası da İş bankMı tara.
f oıda.n işletiliyor ... Bl~ok cihetlerden 
daha muazzam, daha b!lyOk &crma.~ 
harf>kett.e.. Muh&N"~ B:ıy Tahs!nb 
ve diğer mUdUrlerfn dell\.letlyle. her ye
ri gezdik. g~Uk Memurin lokantasr
om nefta yemeğini yedl'k. 

SiNEMASINDA - d 
Cuma matinelerinden itibaren 

s i R 
M11:a'7·• .. ·- ··- ----•-:.. n__ ı::ı_: 

Vo ~ lı.:Ant utauk.. :>ovyet fiiiiı sanayiinin en güzel eseri olan bu filme Moslcovtı 
Bu Ud mQeseeee. bizzat İf kanunu 

ita.dar mUhlmdir. mser haJinde bir iş 
itanunudur. TUrkiyenin istih&l hayo,.. 
ttrun muharriki olan kOmUrU çıke.r

ma.ktan daha ehemııtlyetll b1r netice el
de edJliyor: Zonguldakta.. Kemalist 
Tilrkiy<-.nin l.5Çi meaelesina rejimin Us· 

Opere ve Balet tiyatrolamım en güzel artistleri i~tirak etmi§tir. 

O~LOVA • SOLOD N 
Rusy:mm en büyük cambazhanem, beycaınlı a· hneler, zengin 

rövüle1 , Rus danstan, §arkılan, meraklı nık maccrruı.ı. 
P.nvflr< r:1t M kin görülmemit fecbkurld.dar yapıhr..ı~tır. 

Bu akşam SARAY sine 
Büyük ve küçükler için. . . Hepiniz için NOEL 

a 
ı-

Noel haftası terefine müstema, müntahap ve zengin bir program. 

1937 (Brodvay Melody) nin unutulmz.z mümessili 
MlCKEY MAUS'un ROBERT TAYLOR'un LORETIA YOUNG 

ile ~raber temsil ettiği 

ŞEN SA Ti • • 
:alZ D ·zdivaç 

ikisi renkli olmak üzere Mickey Maus'un aon Fransızca aözlü film, herkesin boşuna 
maceralannı tasvir eden 5 kısımlık filin. gidecektir. 

Davetcn: FOX JOURNAL, aon dünya havadisleri. 
Çocuklar için fiyatlar: Hususi ve lüks balkon 25, clühuliye 20 kur.ı~ 

ı 

______ ..... J 

rmda devam edilece.ltUr. Al&k.ndar klllplere Numan. 1 
blldlrillr. K. Pu.a.r . Yddu A takmıtan eaat H,45 
Pr~nun: tıAhm Fıızıl. 

L- ıı:ı.tMSd1BaTgö7lçll'lyRd3;pvtırdl o D.lmuı &klJ'kby eanusı 

FRED ASTAiRE ve GER R ~ERS'in 
emsalsiz muvaff"a 11. iyetleri 

Bozkurt aahnsı: Alemdar • LA.nga A t.ıı.kmılan -.at ıs tıa.. 
AJuruıpor • Şimendifer B takmılan eaat 

ıı hakem Ali Rtı:a. 

Fntlb. Akm A tnkım!an U&t 12.41l bakem 

kem AJ.ehınot. 

81\kırköy • Ortak.OJ 
H,4:i bakenı KAmJl. 

A t&lamları aaat 

ühim ilan 
Tesisatı Elektrlklye Türk Anonim 

Şirketinden: 
Tesisab Elektrikiye Türlr Anonim Şirlceti, memurinin 1936 

senesine ait "pembe'' renkte ve "muıtatil" tekilde hüviyet kartlan
nın l lkinciks.nun 1937 den itibaren iptal edilerek 1937 senesi için 
muteber olmak üzere "mavi" renkte ve "muatatil tekilde kartlarla 
tebdil edilece~i muhterem mil§terilerine arzeder. 

Mezlrur kartların bat tarafında tirketin ünvanı yani "'TE'Sl
SA Ti ELEKTRlKIYE TÜRK ANONiM Ş1RKETI" ve e~ olarak 
1937 ibaresi yazılıdır. 

• Bu evsafı muhtevi ohnıyan kartlar usulüne gayri muvafık ad.. 
dedilerek hamilleri hemen polise ihbar olunma!ıdır. Şirket, milJtcrile
rin İJbu ihbamıuneye riayet etmemelerinden tevellüt edebilecek olau 
neticeler için her rnes'uliyeti şimdiden reddeyler. 

DiREKTÖRLÜK 
;1fı. .lt .. ıı:.··· l!tl-~~L '>' _.·.·~.·· • .• ı·•.·r .. •' •'"°•·': •' 

• 
ı Fiıoyu 

c Follow the Fleet: > 

filml bu akşam Eski Ethamra 

sinema sanda başlıyor. Veni dansı r ••. Yanı tarzdn b'r film. 
• Telefon. 41341 -~ı 

• -'1 ~, •. • ~·.,. 1 • •• l. •• ~@ly<§ltrnU©ıır 
o·receğ· • • z e 

nln b01:ün yeni Model Ş A? K A eevazımatınızı yaını~ 

PE ss·s de B 
Beyo~ıu Tünel Meydanı Ensiz soka .... No. 7 Telefon: 



Çocukluk 
hatıraları •.. 
Kardeş çocuklan ve çocukluk arkad::t-- J 

şıydılar. 

Remzi Avrupadan döndüğü zaman 
Nerimanı pek değişik bulmuştu. ince 
ve süzgün yüzü tekerlenmiş, boyu uza
mış, vü-:udu biraz toplanmıştı. Bu halile 
insanın içini gıcıklıyor, arkadaşlığını 

aratıyordu. Halbuki vaktile hiç geçine
memişlerdi. Hem birbirlerini bulmağa 
5avaşırlar, hem de buluştukları zaman 
en küçük bahanelerle kavgaya başlar

lardı. ikisi de fikirlerinden fedakarlık 

yapmasını bilmezler, herhalde kendi de
diklerınin daha doğru olduğunu kabul 
ettirmeye çalışırlardı. Bu yüzden de uz
laşmak imkanı bulunmazdı. 

Fakat art.ık çocukluk zamanı geç
mişti. 

Remzi (keskin sirke) değildi. Neri
manın da (dişi horoz) olduğunu söyle
mek için bin şahit lazımdı. Hatta onun 
gözlerinde Remziye karşı açık bir sev
gi okunuyordu. 

Remzi, N erimanla evlenmek istediği
ni annesine şöylediği zaman şu cevabı 
almıştı: 

- Bundan vazgeç .. Evlenecek çiftin 
birbirine yabancı olması daha iyidir. 
Siz pek senli benlisiniz 1. 

- Daha iyi ya anneci;;•m, birbirimi
zi tamamile anlamış bulunuyoruz. Bu 
şartlar içinde birleşmekle daha çabuk 
kaynamış oluruz. Hem zannetmem ki 
Neriman artık eskisi gibi olsun! .. Ağır 
başlı, akıllı görünüyor .. Ben de .. 

- Yalan değil , fark var .. Var ama .. 
- Kuzum anneciğim, şu imayı bırak 

da, bizi birleştir. 

- Acaba razı olur mu? 
- Razı olacak ! 

- Ne biliyorsun? 
- Gözlerinde okudum. 
- YaaaaL 
Remzi mühendisti ve Zonguldakta 

iyi bir vazifeye tayin edilmiıti. Oraya 
genç ve güzel kansile giderse iş haya
tının ilk sıkıntılı günlerini pek kolay 
geçiştireceğine şüphesi yoktu. 

Kararlaştı. 

Nikahları kıyıldı, düğün yapıldı erte
si günkü vapurla yola çıkacaklardı. 

Davetliler geç vakit saadet dilekleri· 
le evden ayrıldılar. Gelinin annesi Nec

miye Rerr.zinin annesi ve kendi ablası 
Şevki}'cyi de: 

- Haydi biıe gidelim. Çocuklar baş 
başa kalınca yalnızlıktan sıkılırsın. di
yerek beraber götürdü. 

~ lf. :(. 

Burası Cadde bostanında büyük bir 

Avustyryaırilon 

en glYızeo 
bacalkOarro i 

Viyı>r.ada jüri haliıı.de toplanmt~ 

olan mütehassı8lara gör"e A w~turya
ttm ~ gilzıel bacakları yu1~arıdıa resmi
tti gördü~r4üzdür. Bu en gü:zel bacak
kırm scıJıibi de Gikia (]reydir, 

konaktı. Eski saltan.atın yerinde yeller 
esiyordu. Ve ancak üç beş odası döşen
mişti. Hizmetçi de bu odaların en ke
narda olanına çekilince iki sevgili haş
haşa kaldılar. 

Remzi genç kızın beyaz duvağını 

açtı 

- Bir gün evleneceğimizi hiç aklım
dan geçirmem.iştim. 

- Ben de öyle .• 
Balkonda yanyana oturdular ve ay 

ışığı altında titriyen Marmaraya bak
tılar. Remzi kolunu genç kmn boynuna 
attı ve rıhtımı gösterdi. 

- Hatırlıyor musun, bir kış günü 
beni oradan denize yuvarlamıştın? 

- Sen daha evvelce bana avuç avuç 
su a tmıftrn 1.. 

- Onu sana atmıyordum ki ben .. Ko
vadan alıp alıp çiçekleri suluyordum. 
Sen ansızın ön ilme çıktın! 

- Hiç de öyle değil.. Mahsus yap· 
mııtın! 

- Canım, seni ıslatmaktan, ne fayda 
vardı ki? 

- Kızdırmak için .. 
- l<'akat, sen de olur olmaz şeylere 

kızardın! 

- Kim kızardı? Ben mi, yoksa sen 
mi? 

- Gene kızmağa ba§ladın. Bırak şu 
fena lıatrralan da .. 

- Ben mi kızmaya başladım, yoksa 
sen mi? 

- Neden kaçıyorsun ya? .. 

- Neden kaçıyor muşum? Sen kor 
kuyor muyum? 

- Korkmuyorsun ama .. 

- Bir de fena hatıralardan bahset-
mek istemiyorsun, değil mi? O hatırala
n yoklarsak hep senin kabahatli oldu
ğun meydana çıkar. Benim tekirin kuy
ruguna teneıe 0~1ayı11 aa .zav;ı1.uyı av
luda çılgm gibi dolaştrran een değil 
miydin? 

- iyi ama, sen de benim kara başın 
önüne ağzı daralnuş teneke içinde yi. 
yecek verdin de zavallı bir daha bapru 
çıkar2m.amış, denize düşüp boğulmuş
tu .. 

- Affedersin sen onu, tenekeyi onun 
önüne ben koymadım ki .. Kendisi gel. 
miş ve pis boğazlrğın cezasını çekmişti. 

- Hiç de pis boğaz değildi. 

- Sen onu babana anlat! Kaç defa 
kümesten yumurta çalarken yakalamış
tım. 

- Senin tekirin yaptıkJannr ne ça- ! 
buk unuttun? 

Çocukluk hatıraları bir zincirin hal
kaları gibi birbirinin ardından geliyor 
ve her iklsi de gittikçe kızıyorlardı. 

Remzi ağnndan kaçırdı: 
- Ben bu sefer seni görünce o kadar 

değişik bulmuştum ki.. Fakat.. 

- Ne gibi? 

- Mesela .. Daha ağır ba§lı.. Daha 
uysal.. Sessiz .. 

- Söyle .. Daha söyler.. Demek ki 
bunun için beni istedin, öyle mi? Ağır 
başlı, uysa], sessiz.. Ne iyi.. Senin her 
dediğini kabul edecek bir kadın istiyor
dun, öyle mi? Yanılıyorsun azizim .. 

- Gene kızdın 1 
- Kızmadım ben.. Kızmam da.. Se-

nin gibi adımı (keskin sirke) koyma
mışlardı. 

- Bırak şu eski geyleri .. Biliyorsun 
ki sana da ''dişi horoz. diyorlardı. 1 

- İftira ediyorlardı. 
- Bana da öyle .. 
Remzi kansını kucaklamak için kol-

larını uzattı. 

Neriman çekildi? 
- Bırak beni .. 
- Haydi yatalım artık.. Yorulmuş-

sun! 

- Ben kendim yatanm. 
Remzi dJha çok sokuldu. 
Neriman onu göğsüne vurduğu yum

rukla geri attı. 
Remzi kızdı. 
- Artık karımsın! Vazifeni bilecek

sin! 

- Bana hükmetmek mi istiyorsun? 
Vay bayım vay .. 

- Neriman! .. 
Sarılıp öpmek istedi ve genç kızın 
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eli delikanlının yüzünde şakladı. 
- Artık çok oluyorsun! 
- Çok olan sensin! 
- Sensin!. 
- Sensin!.. 
Tokat, yumruk, tekme, tırmık, çim

dik birbirini kovaladı. 
Güneş doğarken her ikisinin de ilst-1 

leri lıaşıarı parça parça olmuştu. Saçları 1 
yolunmuş ve Remzinin sağ gözünün üs
tü mosmordu. 

Bu halle nasıl dışarı çıkabilirdi. 
Vapur vakti yaklaşıyor ve salonda en 

yakın akrabalar onlarr bekliyorlardı. 

Remzi kapının aralığından hizmetçiye 
bir telgraf uzattı. Onu Zonguldağa çe
kiyor ve bir hnfta izin istiyordu. 

Kaynanalar ve yakın akrabalar gü
lümseyerek birbirlerine baktılar: 

- Rahatsız etmiyelim. Haklan da 
var ya .. 

Arcıldarımn ucu:n:ı b-ısarak salondan 
çıktılar. 

Kadircan Kaflı 

'5 

Yazan : Niyazı Anmet; 

47 sene evvel bugUn 

Amerikah şarlatan, dünyanın 
en cüretkar ihtikarcısı Barnom 

yeni bir maceraya atildı 
Bir gün vahşi hayvan avı var, diye 1ı ·,n-·
Amerlkalıyı şehir dışına toplamış onla· 
üç Huğadan buşka bir şey göstereınemişl 

Hal tercümesini yazan kitap, ilki 
satırlarında "Dünyada bir ikincisine 
rastlanmıyan insan,. cümlesini kulla-
nıyor. 

20 inci asırda birbirine taıı çıka
ran sayısız insanlar var. Fakat tarih 
olmu§ isimler, muvaffakıyet sayılan 
işleri birinci defa ve göze çarpacak 
şekilde başardıkları için tarih onlara 
sayıfalannı açıyor, gelecek nesil, mu
hakkak ki 20 inci asrın terakkiyatmı 
bütün şümulu ile tetkik için yıllarca 
uğraşacaktır ve belki bugünher ilim 
şubesinin branşları gibi 20 inci asır 
terakkiyatırida muhtelif safhalar ay
n birer ilim haline gelecek, her ne ise, 
günü gününe tarih sütunu fikir ve 
mütalea sütünü değil, yalnız vaka ve 
hadisenin kaydedildiği yer olduğu 
için mevzua geçiyorum. 

Bamom adından bir isimden 'l,ah 
sedeceğim. Bir ansiklopedi onu 
kısaca şöyle anlatıyor: "Amerikalı 

§Clllatan, ismi tarihe cüretkar bir ih
tikarci olarak geçmiştir. 181 O da 
doğmuş 1891 de ölmüştür.,, 

tı. Ham okuyan, bu .'%neraklı hfıdise
yi görmek için vesai Li nakliyeye ko • ' 
şuyordu. Fakat hr.ıyret, ogün vaSita
lar kat kat pahahkışmıştı. Mü~·llet: 

- Ne yapalr.m. V.abşi lılayv»ı~ar 
avı var .. Ucuza ~ideıılllt;y,iz .. ~ -
du. Halbuki biıiitüa ,.., iar tG '!!'&o .. 
için bizzat Bamam tarafından ki-

l 

i 

Ben ne doğuşunun, ne de ölümü· 
nün yıl dönümü dolayısiyle bu ada
mın maceraamı yazıyorum. 1889 yı. 
lmm 24 ilk.kanun günü 47 sene ev-

ralanmı§ bulunuy~rdu. O gün yal
ruz bu yüzden 40 bin dolar kazan· 

vel bugün, akla hayret veren macera- mıştı. Av olacak yere gelen seyirci--
lardan sonra yeni bir maceraya atılı- . ler rtad ·· bo u da ı..--k b" 

--l· v• . 'ki b" ük' f'l' h' ' o a uç ga n ~ a ır Yw.14u. ,, >rmı. ı u.xı ı 1 teş ır e- fCY bulaılıaymca: 
~ra lluenıyoldu. A k' ba lıy 0· i 

~ ~ y--· - v ne va ıt ş or?.. ıye 
şte Bamom un hayatı. sormuşlar ve fU cevabı almışlardı: • 
Babası bir köy bakkalı idi. Kücük A ktan b'ttı' B w ı ah ·: .. .. .. ,. - v ço ı . oga ar v şı 

Bamom ou uç yaşına kadar dnkkan hayvanlarla çatıştılar. Şimdi istirahatı. 
da çıraklık yaptıktan sonra bu sıkıcı ediyorlar .. 
işten sıyrılarak serbest hayata atıldı. 
Çobanlık, sonra da çiftçilik yapmağa 
başladı. 

Bir gün gazete çıkarmağa karar 
verdi. Fakat bunda da tutunamadı. 
Birçok iftiralara uğradı. Para kaza· 
na.mryordu. Halbuki o. daima çok 
kazanmak için çalışırdı. Nereden ve 
nasıl para kazanacağını düşünerek 

sokakta yürürken satılık ihtiyar bir 
zenci kadını gördü. Bu kadın muh
telif içkilerin tesiri ile bunamış. Ap
ta1laşrruştı. B~mom 'un kafasında bir 
ıimşek çaktı ve derhal zenci kadım 
satın aldı. 

Birkaç gün sonra sokaklarda şöy
le ilanlar görüldü: 

"Amerikanın kurtancısı Va,ing
tonun süt validesi bulundu. Yüz el
li yaşında bulunan bu kadını herkes 
görebilir.,. . 

Bamom, aynı zamanda uzun bir 
veladetname yapmış ve iddiasını is· 
bat etmekte olduğunu etmfmdo.ld
l~re göstermişti. 

Çok kazanan ve daha çok kazan
mak için son süratle gitmek istiycn· 
ler hazan tepe takla yuvarlanırlar. 
Vaşingtonun süt ar.nesinin teşhi 
rinden gelen paralar, Barnomun di
ğer işlerde muvaffak olamaması yü · 
zünden eridi. 

Kurnaz Amerikalı tekrar işsiz ve 
:>c:.l kaldı . Fak~ t yılmıyordu. Seyyar 
cambazlarla birleşerek iş yaptı ve 
Nevyorkta büyük bir salcn açmağa 
muvaffak oldu .. 

işte bu salon ona sa:ı.·!sız para ka
zandırdı. Amerikalılar birgün Bar
nomun ~arlatanhğmı tamamiyle nn· 
ladılar. Fakat buna rağmen onun sa· 
lonuna ııidiyor, para Yc>;erek Şntn-
fatlı ilanlarla nnlatılan b::ı.sit şeyleri 
seyrediyordu. 

Bir~iln üc vaRlı boğa tedarik et" 
rr.i~ vf' dn:ar i]a.,fo ... ,.,a rla "vnh"i 
h;r:vanl;w avr .. vc- ,...·h<" ~.::rrnı yn.,.d•r. 

m~ştı. Av, şehir dışında yapılacak-

Para, oluktan akar ı;ribi akıyordu. 
Acemistan adı ile büyük bir saray 
yaptırdı. Bir Sultan gibi ya§amağa 
bqladı. Aklına geleni yaptırıyor, 
Aklına geleni alıyordu. ~ 

Bu aarfetrne tam sekiz ay sürdü. 
Sekiz ay sonunda iki kat e~!.>ise 100 
Frank para ile kaldı. Borçlularından . 
kurtulmak için Londraya kaçmaktan 
başka çare bulamadı. Onun en son 
muvaffafuyeti en büyüğü Comba a
dında bulunan yirmi iki fili tedarik 
ederek bcnları teşhir etmek suretiyle 
eskisinden fazla para kazanması .. 
dır. 

Barnom 'un açtığı sergileri ziynret ~ 
eden insan adedi 100 milyon okrak 
tesbit edilmiştir. 
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Elektrik ampulu alırken aydın· 

lık kabiliyetinin ve sarfiyatının 

Vat ile gösterilmi§ olmasına dik

kat ediniz. Bu suretle tenviratın 

size ne derece ucuza maloldu.-. 

ğunu anlarsınız. Osram lmJ larr. 

· balannın ÜÇ tarafında ve am

balajinın üzerinde bol · ziyanın 

teminatı gösterilmektedir: D Lm ~ 

Dekalumen W Vat sarfiyat~:, 

Dekalumenli .. ..___ -

mgan 

Akay işletmesinden: 
!Wli Kaddmy iablai iç büfesi 
Boetann iakeleündeki dükkan 
Babçekap.da 52 No.. lu dükkin 
Sametya vapm islcıelesi anaa. 
Moda; vapur iskelesi pzinoea. 

lrubnda yazdı mabaDer açılc artbima malyle birer eene m6ddetle 
&aya verilecektir. Arttırma, 26-12-936 cumartesi günü saat 10 da ya

pdaakbr. isteklilerin mezkOr gün ft .. tte eenelik kira bedellerinin yüz

Clıe 7,5 nisbetinde per akçeleriyle encümme gehneleri. (3643), 
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Tc.RZiHANESi 
Sahibi: Ihsan V avuz 

Sezen 
Şık giyinenlerin 

terzisidir 
En cazip modeller, mevsimlik metin 

ve şık kuma.ş1ar. 

1 stanbul Yem Postahane 1oar.şısında 

Letafet hanında 4 No. Terzi: !Main 
Yavuz Sezen. 

ış arayan iyi bir 
muhasip 

Yüz bin liralık müesseselerin muha
sip, müdür ve mürakipliklerinde bulun.. 

Ol"OMOBiLiNiZE 

MOTCRCNCZE 
TRAKTORCNCZE 

DünyanLn en meşhur 
'"'"·t·l·till\V 
~ ,.,, 

A NT VAGLARI 1 
dum. Askerliğimi yedek subay olarak 1 • 
bitirdim. Büro işlerine ve daktiloya bak ---••••---• •---------------· 

Tercih ediniz. 
kile vakıfım. Her muhasebe usulünü 
bilirim. Muvakkat, daimi çalı~ır, dışa. 
rıya gider; kefalet verebil~ kanaat
kanm. 22894 telefon numarasından is
teyiniz. 

ır 

KURUN doktoru 
Necaeddin Atasagun 

Her gün 16,30 dan 20 ye kadar 
Lllelide Tayyare apartmıanlarm· 
da daire 2 numara 3 de hastalan· 
m kabul eder. Cumartesi günleri 14 
den 20 ye kadar muayene paruız
dır. 

Diş Doktoru 

Clb>eytt taOçer 
Cumartesinden maada hergün 

hastalarnı kabul eder. 
Edirnekapı, Karagüınrük Tramvay 

Durağı No. 95 

·~ 

çünki 
aa.ima. 

POK&:RPtAY 2 

tr~~ bl<; a.31 
KULLAnıyor .... .J 

Ba.K}vtre 
jvine 

tra<Ş 

ol7or; .. ? 

1 ' • ·~: ~ ~ : ·- ... 

Holivut .. lstaobul Magazin 
Son sayısı zengin münderecatla 

ve güzel bir kapakla çıkmıştır. İstifa 
eden kral. lngiliz casusluğu, erkekle
rin kadınlaşması, aldatmamak ve al
danmamak için, çıplaklar memleketi, 

spor ve güzellik yazılarile, ayak takı· 
mı arasında, haftanın diğer filmleri 
resimli sinema haberleri mecmuayı 

süslemektedir. 

Radyosunun 1937 modeli geldikten 
sonra piyasada radyo münakaşasına 

SON VERiLDi 

1937 Moden 

R.C.A . . 
Radyosun 

görüp dinledik 
ten sonra baş 
ka Radyo alma 
ğa razı olmıya 
caksınız. 

Bugün belki başka radyoya sahip~ı 

niz fakat yarın muhakkak surette biı. 

O. T. T. A. Ş. ~aaaesı Tokatuyan karşında 
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Fransanın, 
Almanyaya notası 

Belediye Akayı 
devralmak 

istiyor 

"Türk\uşu,, nun 
Istanbul şubesi açıldı 

(Baş tarafı 1 incide) 
\laı ~ekilmekte olduklanru, Almanların 
ise boyuna İspanyaya kuvvet sevket
ınekte bulunduklarını, general Franko
nun bayrağını taşıyan birçok ecnebi 
harp gemilerinin Barselonanın abluka· 
sına iştirak etmekte ve bu ablukanın 

ecnebi memleketlerde zannolunduğun
dan çok daha milessir olduğunu beyan 
etmektedir. 

Cadix'c 21 teşr.inisanide 9000, 26 teş
rinisanide 10,000, 6 kanunuevvelde 600 
Alınan gelmiştir. Bu kuvvetlerle bera
ber 42 milimetrelik toplarla Yunkers 
sisteminde 26 tayyare de gelmiştir. 
Aynı mahafil, Barselonanm ablukası 

ınünasebetile Admirante Cevantes kru-
1razörünün "Aynı zamanda üç muhtelif 
noktada görülmüş!,, olduğunu ilhe et
ınektedirlcr. 

Efıdlrıumumlyeyl oyalamak 
için 1 

geleceğini haber vermektedir. 

General Franko ahmak mı 1 
Ademi müdahale komitesi dün Lon-

darda Lc-rd Pilmot'un riyaseti altın<la 
toplaıunı, ve İspanyada bir muraka~ 
tesisi meSE-lesini göriişmUştür. Komite, 
murakabe projesini süratle tatbika. ta
raftar olduğunu göstermiş ve pr:>je -
nin 10 glir1dc cevap verilmek üzere !s-ı 
panya.daki iki muhasım tarafa gönde
rilmesi kar arlaştmlmıştır. 

Sovyet delegesi Maiski general 
Frankonun son cevabını mevzuu bah
sederek bunun bir hamakat mecmuaı;ı 
olduğunu ve Frankonun komite tara 
fından vukubulan tekliflerle baştanblı
şa alay etmek cüretinde olduğunu söy
lemiştir. 

ltalya murahhası Valensiya hülru -
metinin hlill teklife cevap vermediğitıi 
söylemiş ve reis Lord Plimot bu nok
taina.zan kabul etmi!itir. 

Belediye lstanbuldaki deniz ve 
kara nakil vasıtalarını bir elden iş
letmeye lstanbullularm menfaatine 
çok uygun bulduğundan bu hususta 
tetkikat yaptırmış, imtiyazlı ve imti
yazsız, şirketlerin vaziyetlerini tetkik 
ettirmiştir. 

Şirketi hayriyenin ve tarmvay 
şirketinin mumaveleleri dolayısiyle 
belediyeye devri imkan dahilinde gö 
rülememiş, ayrı bir idare ile işletilen 
Akayın belediyeye devedilmesinin 
istenmesine karar verilmi§tir. 

Belediye hükumetten bunu iste· 
mi§, Ankarada alakadar makamlar ta 
rafından bu isteğin tetkikine başlan
mıştır. 937 senesi zarfında bu husus 
ta bir karar verilmesi muhtemeldir. 

Türkkuşu İstanbul şubesinin açılma 
merasimi dün akşam saat on yedide l-ir 
çok zevatın huzuriyle yapılmıştır. 

Merasimde evvela tayyare cemiyet: 
hcyetı namına İsmail Şevket bir nutuk 
söyelmiştir. 

I 

Pltiııörcil a:mçlcrden bir bayana ehli-

1

1 
yetnamesi verilirken 

Bundan sonra Tayyare cemiye:.ı u
mumi reis muavini Feridun uzun b;r 
nutuk söylemiş ve ez::ümle dcm\ştır 

ki: 
"Hava kurumu meml~ket genç.1ğıni 

planör ve paraşütçülük sahasında. ha
zırlarken diğer taraftan dn bu mesaisi 
ni motör;ü tayyareciliğe teş~il iç~n ha. 
rekete geçmişt:r. Ankarada bir motör
lü tayyare mektebi inşası için hazır!ıit

lara devam etmektedir. Bu mekbpt\! 
• vazife alacak öğretmenler de hazırlıı':l 
maktadırlar. Önümüzdeki yaz:ia Türir
kuşu azalarının İnönü kampında plfı. -
nörcülük ve paraşütçülükle yetiştirilir
ken, e.ski azalanmızdan lnzımgclc!'l v.ı
srfları haiz olanlar da motörlü tayyare 
pilotu olmak için çalıştırılacaklardir. 

Bundan sonra İnönü kampında B Ye 
C ehliyetnamesi alan gençlere chliye: 
nnme!eri dağıtılmış ve idare heyeti se
çiminden sonra da toplantıya nihayet 
verilmiştir. 

Londra 24 - Mançester Guardiyan 
gazetesi, Almanyanın iktısadi vaziyeti 
dolayısile yeni maceralara atılmasından 
endişe izhar etmektedir. Du gazete, Al-

Nihayet Lord Plimot'un projeyi iki 
tarafa. tebliğ etmesi kararlaştırı1mış
tır. 

ı:nanyanın., memleket efkan umumiye- s· o ta ş·rket·ın·ı ıini oyalamak maksadile İspanya, Çe- 1 g f 1 
kosl~vakya veya Danzigte harekete geç dolandıranlar 
tneaınden korkuluyor. 

Yeni b Jr sergUzt•t 1 (Ba.ş tarafı 1 incide) 
İngilizce Niyuz Kronikl gazet ... ,1- den beri tanırım. 334 senesinde Mu

l:Un diplomasi muharriri, Almanya.mu radyanm karısı Akabi bana geldi. Ko 
ilrtısadi müşküllerinin mi.item::ı.d:ycn casınm öldüğünü ve sigortalı olduğu 
artmakta. olduğunu yazmaktadır. Al • için şirkete müracaat ettiğini söyledi. 
ınanya.nm, siyasetinde cezri bir tebed- Kocasını kim tedavi etti ise ondan 
heddül hasıl olmaması takdirind". bir bir rapor almasını söyledim. Kendi
~ atılması mümkündUr. si, Armanak Hanciyandan raporu al-

Haliç idaresi ile Üsküdar tramvay 
lan esasen belediyenin elindedir. Be
lediye şehirde otobüs işletme imtiya
zını da almış ve hatta 1 00 otobüs ge
tirtme teşebbüsünde bulunmuştur. 

Akay da kendi eline geçtikten 
sonra belediye şehrin nakil işlerini 

halkın ihtiY,acına ve kendi elindeki 
vesaite göre yeni baştan tanzim ede
cek, bu arada tramvay ve Şirketi 
Hayriye vapurlannı da yeni işletme 
programına uydurmalarinı temin e
decektir. 

Şark demiryollan ve Haydarpaıa 

Pendik trenleri de devletin elinde bu

lunduğundan trenler de yeni kombi: 
nczona uydurulacaktır. 

Is tan bull uların 
başta gelen dertleri 

Hep Tramvay ve Elektrik 
Şirketlerine taalluk ediyor 

100 otobüs getirilmesi için Baş· 

vekaletten gümrük müsaadesi isten· 

miştir. Bu iş yakın bir zamanda halle. 
dilecektir. 

Yeni servisde geceleri sık, sık 
nakil vasıtaları işletmesi, ücret

lerin indirilmesi, hatta bir biletle bir
kaç nakil vasıtasında schayat etmek 

imkanları da temin olunabilecektir. 

Bu gar.ete, Alman za.bitıerile, İspa.n- mq .. Bu rapor tasdiksizdi. Karabet 
rol o.sileri arasında mevcut olan g:er - vasıtasiyle sıhhiye müdüriyetinden 
ginlilrten bahsetmekte, Almanya ile 1- tasdik ettirdim. Akabi tirketten ko
ta.ıyanm ise Akdeniz hakkında mut;.- casmm parasını aldı. Bu itten dolayı 
bık bulunduklarını yazmaktadır. Ayni bana 25 lira verdi. Ben batka kimse· 
guetc, Hit'erin İspanyadaki mUdaha- ye para vermedim. Şirket memurla
leeini heyecanlı ve tehlikeli bir suret- rmdan ve Vuçinoyu eskiden tanırım. 
l'e t.vsi ctemsl veya pahalıya mal ,.,ıan Sıkıntısı olduğu zaman para verir
~rgü:r~in akamete uğradığım kabul dirn. Yüksek memurları tanımam.--------------

Halk partisi vilayet kongresi dün öğ
leden sonra iki celse yaparak çalışma
amr bitirmiştir. 

Birinci celsede dilek encümennin ra· 
poru okunmuştur. Bunda İstanbullula
rın başlıca dileklerinin ışıl<, su, yol, sağ
lık, kültür, ziraat işleri etrafında top
landığı bildiriliyordu. · 

Raporda ıtık dilekleri arasında başh
calan ıunlar teabit edilmi§tir: 

!() ~u bir :nlbt\yot verilmeei ihtimal· -t1JO tQr. ran2rlannm -suretini aiimft 
1e:-ınwba seyle-:ncktedilt'"' evimde salclanm. Bir maksada mebni 

"Burgaz adasına •şehir cereyanı veril· 
meai yerinde bir tekliftir. Kalitarya, 
Çekmece, Florya da elektrik tenviratı
nın ikmali hakkındaki Bakırköylülerin 

ıiatfi.i, b» ~~ ~ Gl;A;~tiy~ları 
""""'~~·~~~."""'~~~~~~..,...~~-~·~"··~I •naaındıtdi~ 

Almanyada bir toplantı değildir. Yedikule ka.pısmda birinci ikinci ba.h 

Evvelki akşam Alman devlet reisj, Bundan sonra Aksarayda mua- çenin arko.&mdaki bahçenin bahçıv4.Il.I 
liitlcr. Ckneral Göring ile harbiye na- ycnehanesi bulunan doktor Asaf din Ligor Vangele: 
tın Fon Blombergi kabul ederek sa- lendi. O da §U ifadeyi verdi: Unkapanmda Ayazına. caddesinde 
haha kadar mUzııkerelerde bulunmu17- .. _ Bir gün Onnik dişçi Karabet' 200 No. lu da. Arpacı Tahsin vekili a
tur. Bu görüşmeler hakkında hi.;b~r le geldi. sıhhiyede doktor eski arka- vu.kat T:tyandafilos ta.rafından 130 li-
t bl v • • ra.nm f alz masarifi muhakeme ve ücre e ig neşredilmemiştır. daıılanmdan F evzinin bir mektubunu 

B unla ber be Be 1. d b·1d· ·ı :!l ti vekaletle birlikte tahsiline hüküm 
un a. r r ın en ı ırı - getirdiler. Mektupta şöyle yazılı 

,:ı,v. •• M H"tl !s ha..ır. verilmesi dilegvile aleyhinize açtığı da-
~gın~ gore . ı er panya. 11.1 .. u.cıe- idi: "Beni Karabet bir hastaya gö-
l · " ·kt va.tim icr.ı kılman muhakemesinde; hıı er~le Almanyanın sıyası ve 1 ısa.d.i türdü on 1--- gün evvel.. Bu adam , 
\t • t• · ııı.k d ed ı l · bU ucg li hazır nıahalli ikametgi.hınızı:n meç· 
a.zıye ını a ıa. a ar en mese e en hücum demmi dimağiden muztanptr 

tUn tef ·· t'l t tk.k üzak t huliyeti namınıza çıkarılan dave. tiyaye errua ı e e ı vem ere e - On gün sonra tekrar geldiler. Gittim 
nı· t' verilen Il'.Eşnıhattan anlaşılması üz.eri-

l§ ır. hasta yatıyordu. Ben gittikten beş ne talepl~ ilfuıen tebligat icra kılındı 
Seferberlik hazırh~ı mı 1 dakika sonra öldü. Kendilerine bu ve muayyen olan celsede gelmed.iğini7'-
Berlin, 23 (A. A.) - Asker! mUkel- hastanın öldüğüne dair rapor lazım- den gıyabmızda davaya bakıldi; dava-

lefiyetlere t!bi Almanların pasaportla mış .. Çünkü hem rapor vermek hem cı davasnu anlatarak borcu inkar etti
l'ııım bundan böyle aslteri makamat tasdik etmek olmaz. Karabet itimat ğiniz takdirde size yemin teklif ettl
tara.fmdan kontrol edilmesine da.!r <r ettiğim bir insandır. Sen bu raporu 1'n yeni nizamname, bilhassa ecnebi b t dik cd . ğini söyledi ve namınıza gıyap kararı 

ver en as P.nm.,. çıkartılmaeım istedi. Dilek muvafık 
~ha.filde, heyecan tevlit etmiştir. Bunun üzerine ben istenen rapo · v u '' K 402 405 görüldüg inden H. . .w.. • , , 

Bu maba.filde bu karar ile memlııkc· ru verdim. Buna mukabil kendilerin- 406 ve :{37 inci maddelerine tevfikan gı 
ttiı sivil kuvvetlerinin seferber edilme- den on para bı'le almadnn. Raporu .L b mı yap karan verilerek davanın akılına-
l!i ve Almanyanm b1Z1 noktalarındaki doktor F evzinin çok namuslu bir a- sı 27-1·9~7 tarihine müsadif çarşıun • 
~izonların taW.ye olunması halt - dam olduğunu bildiğim için itimat e· ba. günü raat 14 e bırakıldı. İşbu ~ıyaı: il 

claki t<'Clbirler arasında bir alak2. derek verdim . ., kararmm tarihi tebliğinden itibar.:n 

Şirket Kadıköy civarında Osmaniye, 
Mecidiye, tç Erenköye elektrik cereya
nı vereceğini vaaqetmiş, halk tesisatı 

yaprruş, fakat §İrket cereyanı henüz ver 
memişitr. Bu cereyanın temini, Pendik, 
Maltepe, Kartal, Yakacık, Küçilkyalı 

gibi elektrik cereyanı geçen yerlerde 
yaptmlmak istenilen tesisat masrafı 

olarak şirketin istediği paranın asgari 
hadde indirilmesi. 

Elektrik şirketinin depozito akçesi 
namile müıterilerden aldığı paralan 
kendi hesabına işlettiği .ve bu para 
aboneledn mukaveleten mecbur olduğu 
bir tazminatın karşılığı oluP, teraküm 
edecek faizinin şirketle bir münasebeti 

ve alaltaaı olmadığı cihetle" abonelerin 
bıraktığı depozito parasından şimdiye 
kadar teraküm .etmiş ve edecek olan fa· 
izlerin şirketten tahsili elektrik sarfiya
tı ücretinin indirilmesi hakkındaki di· 

tekler encümenimizce de çok yerinde 
görülmüt ve keyfiyetin Nafia vckciletin
den temenni edilmesi mütalea edilmiş· 
tir.,, 

KUltUr lateklerl törUtm~ktedir. Onniğe soruldu. Onnik doktorun müddeti K. zarfında itiraz etmez ve ta 
~lmenya • Avusturya as~ert muayenehanesine ayak atmadığını yin olunan günde mahkemeye gelmez Kültür istekleri arasında bilhassa şu 

f tt fakı söyledi. Doktor Asaf bu adamın Ka- veya bil'as2.le veya bilvekale bul:ın • 'J noktaya ehemmiyetle temas edilmekte· 
Avusturya Baıbakaru Dr. Şuşnig ta- rabetle geldiğini ispat etmek için ~- maz ve teklif olunan yemini hU7.Ut"'J dir: 

~ftndan diin verilen bir beyanat bütün hit isimleri söyledi. mahkemede cd~ etmezseniz müddeinin ı "Bütün nakil vasıtaları bilaistisna her 
~Unyada .. kisler uyandıracak mahiyet- Müteakiben şirketin sabık me- iddiasını kabul etmiş addile aleyhi111zell talebeye tenzilatlı bilet tarifesi kabul ve 
tcdir. Avusturya Başvekili şu mühim murlarından Vuçino sorguya çekildi. hükUm \'Crilcceğini bildirir G. K. evvel- tatbik ettiği halde tramvay şirketi bu 
'Özleri aöyliyerek Almanya ile Avus· Şöyle dedi: ki tebligat gibi usulün 141 inci madde- tenzilatı kabul ettiği yap nazaran yal-
tı.ırya arasında askeri bir ittifak oldu- "Onniği tanmm. 18 senedir şir- sine tevfikan 15 gün müddetle ilan o- nrz , ilk okullar talebesine hasretmekte-
lunu meydana koymuştur: kette memurluk yaptım. Ölen ada- lunur. dir. 

·~A~~~A~~~~~da mınb~~i~u~~~n~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
-lcdcdilcn yeni ticaret muahedesi ahka- ralan verdiririm. Vefat eden Muratya il ·' 
~ mucibince Almanyadan ailih ve mü- m tannnam. Doktor Armanakyanı s A T ı· y E ' n ı· n 
llnnıat alacağız. Almanya ile A'"'Ustur- da görmedim, tanımam. Yalnız bir-

l'a arasında askeri bir ittifak vardır. kaç defa öliim raoorları geldiğini ha· 

İlk mektep talebesi kendi semtindeki 
mektebe gittigi için tramvaya pek ihti
yacı yoktur. Asıl ihtiyacı olan lise ve 
orta mektep ve yüksek tahsil talebesidir 
ki bunun nazarı dikkatten uzak tutul
maması ve yaş mektep farkı gözetilme
den diğer §irketierin yapmakta oldukla
rı tenzilatın bu şirketçe de yapılmasının 
teminini Nafia vekilimizin himmetlerin
den beklerz . .,, 

Müteferrik dilekler de şunlardır: 
"Adalıların Akay vapurlarının bilet 

ücretlerinaen tenzilat talepleri ve Ada
larm im;rı için ŞirketiHayriyenin yap
tığı gibi inşaat malzemesinin Akaym 
-yoku vapurlan har.icinacki hıuuit v:e 
saiti ile bu uğurda ihtiyar edeceği mas
rafa tekabül edecek ve kendisi için bir 
kar mevzuu olmadan nakli.,, 

Oane tramvay 

Tramvay şirketinin bilhassa Fatih -
Harbiye arasında işliyen tramvaylarının 
mühim bir kısrrunın mevki arabaları teş 
kil etiği ileri sürülerek bunların bu mu
hitin fakir sakinlerinin istitaatlerine uy
gun düşen ikinci arabalarla tebdili ve 
bilhassa Arnavutköy ve Kuruçeşme 

semtlerinde kışın pek sıkıntıyı mucip 
olmakta bulunduğu bildirilen tramvay 
duraklarında halkın barınmasına mah
sus birer bekleme yerleri ihdas zaruri
dir: 

Beşiktaşla Taksim arasında işliyen 

otobüslerin almakta olduklan ücretler 
şehir içinde çalışan diğer otobüslerin 
ücret tarifelerine nazaran yüksektir. Bu 
ücretlerin indirilmesi. 

Şirketler tarafından elektrik, hava
gazı, su borularile halkın açtığı bacalar 
15yıkile kapatılmayarak yolların bozul· 
rrtasma sebebiyet verdiğinden bu husus
ta ılgili makaml:ınn nazan dikkatini 
çekmek lüzumunu ehemmiyetle kayde
deceğiz.,. 

Seçtm 

Bu dileklerin yüksek makamlara bil
rilınesi kabl!} edildikten sonra birinci 
celseye fasıla verilmiş ikinci celsede ye
ni vilayet idare heyeti intihabat! yapıla
rak şu zevat seçlmiştir. 

Ne:ip Serdengeçti, Ahmet Kara Fa
ruki dereli, Refi Bayar, Nureddin Ali, 
Faide Esendal, Hakkiye Emin, Hüsnü 
Al atlı. 

A."'1sturyanın harici siyaseti sempatile- tırlıyo .. um. Bakal Dimitriyi tanmm. Ven 1• gefl./'ffl 1·ş 0 ldug""'u 
~t değil, halkımızın ve memleketimizin kamn fzmaro ile geldi. Amcasının oğ. 1 4 Lı 
ihtiyaçlarına istinat etmektedir. lu Dirnitri ;>ldiiğü için onun sigorta E L E K T R •. K L • iş 4.ıruııyan 

'laktile garp demokrasisinden büyük 1 41 u ) n..,,.,_,.,.,._...T ..,.) ,...1, 
d~tdımlar gördük. fakat hadiseler bun· __ _.__........__________ muhasip 

Biiyük kongreye gidecek murahhas
lar da seçilcliktcn sonra kongre ikinci 
celseye riyaı:.et eden Refik Ah·net Se
vengilin bir nutku ile kapanm §tır. 

;"?\sor. .. --l'Uı: kendimize güvenme.·- Bu ~AbSJıhk1 sfs T R E N L E R . n .• ı• ... ğv.et miz olmadıg~ını göster- . 1 Türkçe. Fransızca, İngilizce 
t Bu gece sabaha karşı İstanbul Ü"'..C- muhabirim. 
~tir . ., rinde kesif bir sis başlamış ve sis bu Görmeden evvel çocu klan n ıza İtalyanca, Almanca tercüme ederim. 
F'ransanın mUtteflklerlle sabah dokuza ka.dar devam etmı;itir. Mütehassıs muhasip olup bHinço tan-

temaa arı Sis yüzünden bu sabah vapurlar ili~ y ı ı b a ş ı . ı· p ı· n zim fder. Gerek daimi gerek viziteli va 
~s 23 (A.A.) - Echo de Paris postalarım yapabilmişler, fakat son:ıı- ~ zife alabilirim. Bi:inci derecede Refe· 

~ttest. Romen 'genel kurmayı şefif ki postalar inkıtaa uğramıştır Sis yü- nan~lara haizim. Taliplerin Tefeyyüz 
~tclerl ile temas etmek üzere Parise zünden bir kaza. olduğuna dair malü- , • n=n ~ [Q) n v le: ~ iL M ~ 'V o iNi 8 ~ • 1 kitaphanesine mür<:caatlarını dilerim. 
t~cr"'I.Satnsonovi~in Fransız asker! mat gelmemistir. . j ••İllll•••••••••••••ll••••••-• .. •••= Bab:ati caddesi 36/38 Telefon 21930 
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4 Yazan: A. Cemalettin Saracoğlu 

izzettin, •• Erkadi ,, yi 
nasıl zaptetti? 

Şimdi "izzettin,, in güvertesinde, gölgeler 
koşuşuyor, herkes har.p mevkini 

almaya şitap ediyordu 
.Vapurun kumanda köprüsünden· 

Camsız Ha~an kaptan bütün varlr 
ğiylc göz kesilmiş, etrafı kulaçan et
mekte .. Karanlığı delmek istiyormuş 
gibi o kartal gözleri etrafı sanm zul 
metler ortasında bir şeyler seçmek 
ıçm uğraşıyor. "izzettin., c~.:! bir cıt 
bile yok. Prova civadırasuı.__ :-.m~
da, önünü daha iyi görmek i ~ :. -~•ŞI 
nı ileriye uzatmış vardiya tan ... ..,~ •. ~u
na o kadar ehemmiyetle dalmış ki u
zaktan bir heykele benziyor .. Herkes 
vazife başında ... 

"İzzettin,. süvarisinin düşüncesi 
.. Gavdos,, adası ile "Sfakya., sularını 
adarruı.kıllı taramak ve o korsan yu· 
vnsından Ciride sarkacak kaçakçı 
teknelerini kapana kıstırır gibi avla
mak. 

Kaçakçıların "Gavdos,, adasının 
yüksek tepelerinde yaktıkları ışıklar 
la Girit asileriyle işaretleştiklerini 
Gamsız Hasan Kaptan da birçok de
falar kendi gözleriyle görmüştü. Ba
bıali Yunanlılara ait olan bu "Gav
dos,, adasının Osmanlı abloka filosu 
tarafından aranmasına müsaade et
mİf olsaydı o küçümencik adanın asi
lerin bir silah, cephane ve erzak de
posundan başka bir şey olmadlğı an
latılacaktı. Lakin Osmanlı devlet a
damları Yunan toprağına el uzatmı'\yı 
ve bu suretle bir Osmanlı - Yunan 
harbinin zuhuruna sebep olmayı is
temiyorlurdı. Ve bu uyuşukluk. A\
n~pa c!kan umumiyesine karşı bir 
politika, ince bir diplomasi vecibesi 
telb.k:kl olunuyordu. 

Yunanlılar, bundan cesaret alı
yorlar ve var kuvveti bazuya vererek 
Girit aslletine hiç bir yardımı esirge· 
ıniyorlocrk 

"İzzettin,, .İ§te böylece ka;akçı 
yuvası haline gelmiş bu küçük "Gav
dos,, adasını bordalamıstı. c;; ....... :ı

parlıyan gözlerini semaya kaldırıp 
ve iki kolunu göklere uzatarak: 

- Çok şükür, dedi, hin şükür 
tanrım ... 

Koca yiğit kendisinden büyük, 
kendisinden süratli bir düşmanla kar· 
şılaştığmdan dolayı talie bu suretle 
teşekkür ederken belki de ö' ·· le 
burun buruna bulunduğunu hatr •• na 
hile getirmemiş t;. 

Gamsız 1 .... :ın kaptan daha göl
geyi seçer seçmez kumanda köprü
sündeki telgraf çanının kolunu .. Ful 
spid., e basmış "İzzettin,. de tıpkı 
kaçakçı kruvazörü gibi iki bacasından 
alev püskürmeğe haşlamış ve yolunu 
arttırmıştı. 

Kazanların önünde ter içinde di
dinen yavuz ateşçiler bütün mevcu· 
diyetleri, olanca kuvvetleriyle çalışa
rak kürek sallıyorlar, ocaklara kö
mür tıkıyorlardı. Kumandanları on
lara 

0

'Erkadi., nin kendilerinden sür
atli olduğunu ve bir tesadüf dakika
sında nasıl hareket etmeleri lazım 
geldiğini belki yüz defa tekrar etmiş
ti. 
Camsız Hasan kaptan hiç bir şeyi 

tesadüfe terketmek istemiyerek, rü
yalarına giren "Erkadi., yi pençesin
den kaçırmamak için nasıl davran· 
mak icap ettiğini inceden inceye he
sap ederken kaçakçı kruvazörünü 
behemehal tepelemek hususundaki 
azim ve imanını bütiin mi.iretteb.::ı.tt
na aşılamayı da ihmal etmemişti. 

(DO'Mmt 'Uar) 

• 

HAB};R - Akşam postam 24 Birincik.3.nun - 1936 
• 

OGLU 
Macera ve aşk romanı -41- Yazan : (VA-Nü) 

Esir taciri, sahte hadım ağası Sünbülü 
göstererek :"Açınız şunun sargllarını 1 

yarasına bakacağım ! ,, dedi 
Geçen tefrikaların hülasası: 

Esir taclr1 hacı Mustaıa., sabık muta! 
l~kasma izdivaç vaadinde bulunmuştur. 
Şimdi onunla karşılaşıyor. Fakat Havva 
artTk hacı Mustafa ile yenl1en evlen 
mek niyetinde değildir. Otıun için kaça 
maklt yollarla. konuşuyor. 

- N ~ymiş değişen vaziyet! 
- Efendiciğim, bana şimdi a.lrlı se-

lim geldi. Düşün.d.Uın ki, benim gibi 

ya.şx başı ilerlemiş bir kadın, senin gibi 
genç, güzel, zengin bir efe,ı.dinjn küf· 

vü de~ildir.. Ben kim, sen kimsin? .. 
Ben scnın olsa.ın olsam böyle bi= hiz
met cariyen olabilirim. . 

- Ntler söyliyorsun kuzum. 
- Doğruyu söyliyorum. 
- s:tem ediyorsun. 
- K~tiyen ı;item değil .. Ayna yok 

mu?. Akıl yok mu? 1zan yok mu? .. Sen 
şimdi St:Jnimiyetle beni almağa kal
kışsan bile bunu ben istemc·m.. Çilnkti 
insaf .. Aramızda senelerin uçunımu 

açılmış .. Eskiden nasıl olmuş da bunu 
görm~nılşim, sana beyhude ısrarlarda 
bulunmuşum? .. Hayrettir.. Şimdi be
nim koruyacağım, ancak k<:!ndi mcvki
imdir. Onu bana bahşediyorsun. Çün
kü. beni koskoca bir hastanenin reisesi 
vaziyetine getirdin. Ben de sana fay
dalı olmağa çalışıyorum.. En büyük 
iftih:ır vesilem budur .. Bu ntifatm be
nim için kafidir .. 

Hacı Mustafa düşündü: Fazla ısrara 
ne lUzuın var? Mademki bu ka.dm böy-J 
le istiyor, onu ?ıiçm ille nikahla alsın? r 

- lfavvacığrtn ! - dedi. Öyleyse seniJ 

başka tiirlü tatınin edeyim 7 Benden ne 
istiyorsun? 

- S1ğlığmı' 
- E!~.sik olma .. Sa.ğlığıır.ı da elbet 

istersin, bilirin; .. Bütıin ömrümce sana 
vefakir kalacağım .. Hiçbir eksilt his
settirmiyeceğim sana .. Ancak bu ka-ı 
dan kıl.fi olamaz .. Daha ne istiyorsun, , 
söyle .. 1ı:ıtanbulda benim konağımın 
bahç.:ısinde bir ev .. 6n halayık, on ha
dım ağası, bu bayatın şanına layik bir 
şekild·~ 6evam edebilmesi için para, 
pul.. T:ıbiatile azat kağıam.. San::ı 

vaktile hediye ettiğim büti.in mücevhe
ratı d·:ı tabiat:fo alırsın .. Başka.. Söy
le? .. 

- Teşekkür Ederim .. Bunların hep
si de makbulume geçti, efendiciğim ... 
Ancak başka bir ricada bulunacağım .. 

- Söyle .. 
- Burada, hayatını büyük bir has-

talıktan kurtardığım küçük harem 
ağaları arasıncfa birini pek sevdim .. 
Çok şidn şey.. Onu, belkl de ilerde 
kendime evlat edeceğim.. Onu bana 
hediy~ ederse,ı çok memnı.;n kalırım .. 

- 'l'tıbiL :Ne demek? .. Elbette .. He
men kiiğrtlannr hazırlasınlar.. Senin 
olsun.. Mühürliyeyim .. 

Havva, Hacı Mustaf anın elini öptü. 
Bu sırada, ko~Iarı ~olaşmakta, 

muhavereleri esnasında da durup du
rup konuşmaktaydılar. 
Hacı Mustafa, birdenbire sordu: 
- l ::ıtediğin ~ocuk Sünbül mü? 

- Evet, evet, mutlaka SUnbül ola
cak .. Nerede o ç;apk1~1 bak:ıj1m? 

- Kö~olti ~ öri:ttnde;;.ou• 

lunan ~·atakta yatıyor efGndimiz . Fı 
kat om; neİ'ed*'D biliyorsur.uz? 

- N~ıl bilmem? .. Bahsettiler .. BU 
tün kilçük haaınılar arasında en ce-v 
vali, en akıllısı oymuş .. Hem, dah 
da va.r . Sen onu acaip bir hastalıkta. 
kurta·:mışs1n .. Neymiş o h:ı.stalık ? .. 

Havva, şaşaladı. 
Ne soylese, "tereciye tere sa.tn.a.l< 

kabilırıden ola·::a.ktı. Çünkü, Hacı Bil~ 
lin hayatı esnasında, bu hadım a.ğ 
daires\ni beral:~ce idare etmişlerd' 
Ifarşılaşmadıklan, tedavi etmediklc 
hastalık olmamıştı. Tedavi hususu . 
daki bütün maltimatmı, tsv 
kadın Hacı Mustafaya öğretmiş de"' 
miydi? .. Öyleyse? .. Şimdi yalanı me 
dana çıkmaya~ak mıydı? Bütün hil 
leri yakalanmayacak mıydı? .. Kurd 
ğu biitt..rı plan:ar yıkılmay:ıe:ak mrydı 

Halbuki, işte, şimdiye k~dar işi 

güzel irl~re et.er.işti. Hacı Mustafa 
nikah olmaktan kurtulmuştu .. Bir m·' 
takil ~v sahibi olmuş, azatlığına, ref 
hma ki>vuşmuştu. Küçük Habeşli kE> 
ll.isinin olmus;tu. Bunu, istediği zam 
koca <liyc nikahlayabilecektı. Faka 
tam bu sırad-:ı. ne m~na.sebetsiz sual 
hu böyle? .. 

Hem de Ha~·ı Mustafa, ı~rar ediyo 
- Neymiş c hastalık? • dedi. 
- Şey .. 
- Ne? 
- .L(an donması .. 
- A!~ah allı!h .. 
Böyle bir tabir başkalarma yutt 

rulabilirdi ama.; Hacı Mustafa ga:.-g 
bile etmezdi. 

- Kan ııoıwı~ JU~ ~. o ti. n 
şey öyle? .. 

de hiç bir şey yoktu. ~ 
Gamsız Hasan kaptan kendi ken· 

dine: 
- Galiba bu gece de eli boş döne

ceğiz 1.. Biraz sonra ay doğacak; et
raf aydınlanınca kaçakçılar oldukla 
rı yerden hareket edemiyecekler .. 
Hay aksi şeytan hay!.. diye söylene 
söylene kumanda köprüsünde dola

Sizi tehlike uçurumuna sürüklemek 
istiyen bu kadını el birliğile 

muhakkak bulmallyiz 

·:······························-··· .. ······"·········· i Yazaın: ! . . . . . . 
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önJ•! Hacı :Mustafa ile Hc:.vva. ark 
da cemaat halinde diğer erkan, kü ·· 
SUnbülün yatağına. yaklaşnlar. Oğl 
bir tehlikenin yn.klaşt·ğınr. isminin 1< 
nuşulmasındarı ve sa.rfedilip de a 
dığı tektük ke!jmelerde:ı f arl"etti. Bi 
hassa, Havvanın sapsan kesildiğil' 
bayılm-:ı. derece:~erine geldiğini anl 
mıştı. 

Mınıtafa, sahte hadım ağ?.sını gös 
rerek: 

- Bunun mıı kanı donmuş? .. Ne e 
cak k:ı.'llı oğl.: .1 bu böyle .. Fıldtr fıldl 
gözle:i varı - dedi, 

şırken serdümene seslendi: 
- Ömer, alabanda iskele ... 
Serdümenin sesi, t!pkı aksi sacla 

gibj, kumandanının emrini tekrarla
dı: 

- Alabanda iskele ... 
"izzettin,, vapuru yavaş yavaş 

iskeleye döndü ve biraz sonra "Tar
ha,, koyuna doğru seyre devama 
başlamıştı ki birdenbire Gamsızın 
r>ö'· ,...····(iltüsii11ü andıran, sesi yük-
<: 

- rogal... . 
Bu kumandayı "izzettin,. in san 

cak bordasındaki topun namlısmdan 
fırlıyan alev ve gök gürültüsünü an
dıran Lir top sesi takip etti. 

Şimdi "izzettin., in güvertesinde, 
nereden çıluverdiklcri anlaşılmıyan, 
gölgeler koşuşuyor, herkes harp rnev 
kiini almıya şitap ediyordu. 

Vapurdan bir kilometre kadar u. 
zakta bir gölge seçilmişti. Baş tarafı, 
hasıl ettiği köpüklerle denizde yaka
mozlar yupan, iki bacasından kIVıl
crmlar fışkıran bir gölge .. Ve bu göl
ge tıpkı masallardaki devler, ifritler 
gibi ateşler saça s<:c;a "G:ıvdos,. adcısı 
fotikametinden "Sfakya,, kıyılarına 
doğrn büyiilc bir sürL:.tlc snnki ucu-
yordu. ~ 

- Erimdi!.. Erkarii !. .. 

--4-
HARP ...• 

Evet hu gölge "Erkadi., idi. 
Gamsız Hasan kaptan sevinçten 

- Evet. Zaten divanıharpte de siz ı 
bunu iddia etmemiş miydiniz? ı 

- Evet ama .. Ben bunu kuvvetli bi.r 
tahmin üzerine söylemiştim. Kat•i ola.. 
rak böyle bir iddiada bulunabilmem için 
o casusu tanımaklığım lazmıgelmez mi? 

- Hayır. Onu siz tannmyorsunuz ! 
Fakat, ben tanıyorum. Bir gözü bağlı .• 
Sarı saçlı .. Uzunca boylu bir kadın. 
Güzel ingilizce de biliyor. Bir de sivri 
sakallı kocası var. 

- O halde neden tutmuyorsunuz? 
- Cebime kadar giren bu şeytanı bu 

gün değilse, yarın yakalıyacağım. 
- Demek onu siz takip ediyorsunuz? 
- Evet. Ve eminim kt bu mektubu 

size gönderen de odur. 
Sonra cebinden çıkardığı pusulayı 

Semra ya gösterdi: 
- Otele girerken şu kiiğıd parçasını 

cebime attılar .. Fakat, kim olduğunu 
göremedim. 

Semra, yüzbaşının · uzattığı pusulayı 

dikkatle okudu 
- Şa}dacak şey doğrusu. Bu gizli e

li herhalde bulmalısmı7 ! 
- Yalnız benim aramam kafi değil. 

Bana siz de bu hususta yardım ctmelisi 
niz! 

Yi.izba~ı sözüne devam etti: 
- Bu, sizin için de çok iyi olur. Si

zi bir uçuruma sürüklemek istiyen bu 
kadını e!birliğile aramalıyız. 

- Size yar<.1ı:n etmeyi çok isterim. 
Fa!~at, işe ncr.::dcn başlamalı? 

- Bana söz verirseniz, polisle temas 
ederek, hangi yoldan yürümek mümkün 
sc öyle harelret ederiz. 

- 1-'ena b!r hkir değil. 
- O halde bana müsaade ediniz .• Şim 

di gidip polis müdürile görüşeyim ve 
icap eden malUmatı alayım. 

Yilzbaşt Ştanke kalktı.. Paltosunu 

giydi. Çıkarken: 
- Bugün öğle yemeğini birlikte yi-f 

yelim, meleğimi dedi, ben ~aat on iki
den evvel dönmeğe çalışır ve sizi otelin 
yemek salonunda beklerim. 

- Pekala .. 

• "' ll 

Maskeli bir adam 
Yüzbaşı Ştanke otelden çıkar çık. 

maz, doğruca polis müdürüne gitmiş
ti. 

Semra, İngiliz casusunu Alman yi.iz· 
başisile birlikte aramağa karar verdi. 

- Bu kararımdan Necmi bey demem 
nun olacaktır. Bu sııretlt vaziyetimi de 
kurtarmış olacağım. 

Diye söylenerek sabahlığını çrkardr. 
Yeni elbiselerinden birini giydi. Şez. 

longa uzandı. O günkü sabah gazeteleri 
ni gözden geçirmeğe başladı: 

- işte bir münasebetsiz haber .• Al
sasloren hududunda Fransızlar bir is
tihbarat şebekesi kurmuşlar. Alman top 
raklanna bir çok muhbirler, hafiyeler 
gönderiyorlarnuş. 

Se:nra gazetedeki şu satırları dikkat. 
le okudu 

" .•• Hükümetin ~iddetle nazarı dikkati 
ni celbederiz. (/ laas hafiyeleri) adını 
alan bu göze görünmez adamlar içi.mize 
kadar girmişler .. Bunlar araaında tngi
liz casustan da varmq.,, 

Semra <ludağını bükerek mırıldandı: 
- Almanların askerlikte çok ileri 

gittiği halde, istihb'lr-at işlerinde evleri
nin içine giren casusları bulamıyacak 

kadar - geri kalmaları ciüden şaşıla. 

cak bir iştir. Bu vaziyet karşısında Ştan 
kentn (sanşrn casus)ları çoğalıyor de
mek! 

Bu sırada birdenbire odanın 
hafifçe vuruldu: 

kapısr 

: : ......................................................... 
- Tık .. Tık .. Tık .• 

nlakanr kesip Filistine döneceksin ı 
Semra fazla bir şey söyliyemedi. Hay 

ret ve korku içinde titredi.. Maskeli 
Semra başını kaprya çevirdi : 
- Bu, Necmi Beyin vuruşuna benzi· 

yor. O da kap:yı üç kere vurur ve ce. 
vap alnından girmez. 

Semra: 

- Giriniz .• 
Diye seslendi. 
Oda kapısı birdenbire o kadar süratli 

açılmıştı ki.. Semra yerinden bile kı-
mıldayam;ıdr. 

YüzU masl:reli, uzunca boylu bir adam 
serı: adunlarla rüzgar gibi, içeriye gir
di. Elinde bir revolver vardı. Gözleri 
maskeden seçilmiyordu. 

M~çhill adam odaya girer girmez 
- Krmıld3ma .. ! 
D.iye bağırdı. Ve hemen şu kelimeyi 

de ilave etti: 
- Korkma .. ! 
Semra birdenbire şaşırmıştı .. Ne ya. 

pacağmı, ne söyliyeceğini bilmiyordu. 
Korktu. Fakat, kımıldamadı. Şezlon

gun üzerinde mıhlanmış gibi, hareketsiz 
durdu. 

- Ne istiyorsunuz? 
- Çok basit bir şey .. 
- Nedir o? 
- Yüzbaşı Ştanke ile bu dakikadan 

1 
itibaren münasebetini keseceksin! 1 

-- Bunun sebebini sormadan önce, 
sizin kim olduğunuzu anlayabilir mi· ı 
yim? 

- Bunun sebebini söylemek, bcnin1 ·ı 
kim olduğumu anlatmaktan daha kolay 
ve faydalrdır: Yüzbaşı Ştanke aradığı ı' 
İngiliz casusunu bulamadığı takdirde, 
onun yerine seni teslim etmeğe mecbur 

Ay:".1 zamanda, etraf ma 1'akmd1. 
şir ağnyla karşılaştı. 

Zihnindeki E:ilali tekrar!adr: 
- K:m donm~ı .. Acaip .. Nasıl ti 

bu? 

Kum.az Beşil. Havvanm tıımalll 

şa.~ladığmı, cevap veremiyecek bir 
le ge.diğini farketmiş, efondinın o 
bakm~ındarı -::ıllstifada c~vap ver:n:ı 

imkanını bulmuştu: 

- F.efndimiz! - dedi.. B~ burıı 

hepimiz gördük. Daha yarası taz.e~ 
Vücudu soğudu. Adeta öldü. Buz Jı 
sildi. Fakat, Havva hatwı, usta hek' 
liği sayesinde bu kulunuzu .ırurta.rdf· 

Ha'!ı Mustafa, yine dua.1.k bükttl: 
- Bir ~ey ı!.ıılayamadml bu hastl 

lıktan. 

Çocuğa büsblittin yaklı.ştı. M,ırİ 
iğildi . .Parma}:n: ona do~r'. uza.tar~ 

- A' m şu:ıun bağlnnr. · . 
Belinin h ·~mı gösteriyordu .. 
HaBta ba.kıctlardan biri, kiiçük sif 

bülün eııtarisini kaldırdığı va.kit, oıııV' 
tiril tiril t:trediğhıi hi~etti. 

(Deoom-ı oor) ~ 

kalacaltt:r ! Bugünden itib:ıren onvf111 

adam ayni silratle birden gr.ı iye dörı0 ~ 
Oda kapısmı açıp kapaması o kadar '.~ 
oldu ki.. Semra peşinden koştuğu zaı11' 
koridorda h?ç kimseyi gö.,.c.or~m.ijtİ· 

~·<Jeı 
Oda kapısrnı <.'!Çık bırak:r.aK mt.<:Q!. 1 

lerden aşoğ•ya koştu .. Otelin antres!~ 
müzikhole, otel kütüphanesine, intı ~ 
salonuna ay:-ı ayn baktı .. Buralarda 0 

( 

ran mü~terileri birer birer göıdeı:t r 
çirdi. Maskeli adam kıyafetinde ve 0 41• 

kilde giyinmiş bit' kimseye raatııyaıı>' 
( Devcımı tJat) 
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Kudüs az kalsın gidiyordu 
Türkler kahramanca hücum ettiler, şiddetli topçu 

mania ateşini yararak hatları geçtiler 
Todd Şamdaki umumf kararg!hta, 

-; lıunda korkunç bir yara izile oturuyor
Diye sordum: IQp olduğuna kanaat getirmemişti. Mu·\ 

kaddes şehri ele ge~irmek için bir daha 
teşebbüse kalkıştı; elinde ne varsa, ils-1 
tüm üze fırlattı; hemen de muvaffak I 
olmak üzere idi. Fakat olamadı. Bu te
şebbüs Türklerin bütün harpte yapmış 
olduklan hareketlerin en kahramancası 
idi. 

de bulunuyorlardı. Bu mesafe, hele gcl-ı 
mesi muhtemel olan hadiseelre göre pek 
yakındı. 

HAYATI EHEMMiYETi HAtZ 
AKINLAR 

u. En ~on görüştüğümüzde böyle bir 
tası yoktu. 
Arabistandan §İmale doğru yapt·ğım 
lgınca bir yoLuluktan sonra Şama 

ıhrmış, Toddun sorduğu bütün suallere 
ı~vap vermiş. ve Loransla geçirdiğim 

ceralımn hepsini ona anlatmıştım1 
en de kendisine: 

- Olabilmesi hatır ve hayale gelecek 
her şey oldu. Az Akalsın Kudüs şehri
ni tekrar Türklere kaptırıyorduk; buna 
kıJ kalmıştı. Dostum Kontes Varbuta 
ile kar§ılııştım ve vuruldum. Beni o ka· 
dm vurdu. Bu başlangıçtan sonra. olup 
bıteni anlattı: 

Harbiye nenreti Allenbiye muallem 
askerlerini elinden çıkarmak ihtimalle-ı 
rini ihtar etmişti. Bunlann ilk verilecek 
emirle Fransaya ta§ınmağa hazlT tutul
malarına dair emir verilmişti. Talimli 
asker yerine Filistin ordusu acemi efrat
la takviye edilecekti. Şama doğru iler
leTiıeği dilşünmeden evvel bunları ta
lim ve terbiye etmek lazım gelecekti. 
Daha fenası da var; müdafaa hattımız 
talim ve terbiye devresinde müdafaa 
edilemiyecck kadar zayıftı. 

Bu iki noktadaki vazıyetler, elde.ı 
Talim ve terbiye görmüş kıtalar bulun-
duğu halde bile kötil idi. Hele acemi la· 
talarla buralarını ve alın terimizle ka· 
zandığımız toprakları elde tutmak büs
bütün imkansız olacaktı. Muallem efra· 
dı kaybetmeden evvel bir şeyler yapmak 
mecburiyeti vardı. 

- Bizim ordu ne yaptı Ve sana ne
.r oldu? 

Siz Filistinden aynlırken biz Kudils
ten Yafaya kadar uzanan bir hat tutu
yorduk. Fakat bu cephe emniyetli ol· 

Türkler topçulanmızm açmıı olduk
tan en şiddetli mania ateşlerini yararak 
geçtiler, makıneli tüfek müdafaalanmızı 
altüst ettiler. Onları toptan katliam 
yaptık: buna rağmen gene de siperleri· 
mizin tepesine kadar geldiler. EvveUi 
el bombalarını üstümüze yağdırdılar. 

Sonra da süngil hücumuna kalktılar. 
Gerçi taaruz dalgasını kırd k ama, bunu 
yaptığımız zaman Türkler Kudüs du· 
varlarından ancak sekiz kilometre öte-

AUenbi buriu yaptı! Türkleri mühim 
noktalardan geriye itmek ve Kudüsil 
korumak i~in bir takım alanlar tasarla
dı. Hazırlıl:lan gözden geçirmek için 
sahile uçtum ve Yafanın hemen gerisin 
deki bir tarlaya indim. !Ik karşılnştığmı 
şahıs Peter Durmmont oldu. O da bat
kı bir tayyare arıyordu. Sordum: 

maktan çok uzalru. Falkcnhayn ise mr I 
En göze batan muvaffokiyetsizli

ğimizin birisi: Erika ile Şeria nehrini 
elde tutmakta aciz göstermemizdi. !kin
ci ~Upheli bir noktada Yafa şehri idi. (Devamı oor) ı 

Lavrensin ke11disini dinli yelim 
-6- ( Yaver balkona çıktı oo batıdoculara} 

Mızıkacıl.arı ba'.ç,..delv"i tahta sıra- türkçe bağırarak Avrupa havalan ~l
lara oturttuk. Vil.son onlara cigara da- maL'.ırını emretti. MtZlka ''Almanya her 

ğıttırdı. Biz de yukarıya, biraz serin • §8'1,Jin üs~ündedir,, mDT§'tM ba§lar ba§
larrıa: Şerif Hüseyin de telef onu çal.a

lik ve ril:;g<ir için pcıncıırları açık, lxil- rak z;ya/etimizd6ki musild m4lsame -
konlu y<rmek odasına çı.ktık. resini dinlemek arzu.sıınu izhar etti. 

Sofrada her~e yerini alrnca, bando Birkaç Alman havaaı cLa1ıa istedik. 

ri fı.stündc çevrildikten sonra vidaalra 
mkı§tırıUlı. Bando da 1 'Hymno.f hateP 
parça~mıa oo.,?adı. Hiçbirimiz bu par• 
çada hir Avrupa nağme ve a1ıengi ao
zcmcdik. Sofrada birisi AbduJlaha: 

- Bu bir matem ma.r§Ulır ! 
DctJince, göz!eri /alta.:µ gibi~ Vd 

8Uratı ekş'di. Sto1'rs hemen imdada yd 
ti§crek milkdl.emeyi değşitirdi oo or .. 
toıığı neşeyl.e hande içinde bıra.1::tt. 

Yemek artıklarını memnuniyetleri~ 
m•zlR birli1;te zavallı bitkin oo yorgu,1' 
mtzıkacılara glinderdik. 

hazırlık. (Otı sıra at~ açıyor; orta 
emri be1cliyor ). 

da Abdullahın maiyet efrodıtıın kılıç "Ein /&te Burg" ıı çıalnwğa ~la-
116 tabancal.arırnn tehdidi altımfıı, her dıZar. Havanın tam orta.rmıda trampet 
dl.etten l>a§ka bir 8& çıkarmak şart!UJ, ve davulun akordu bozuldu. Ciddenin 
kalbe hU::Un verici yanık h<walar çal- rütubetli havaaı derileri gev§etmi.§ti. 
mağa 'ba§?adı. Kuü:ı1:larım1z gürültil - Ateş için lxığrı§tilar. Vil.!onun hizmet 
Mil auikırkıtm :AbdıJl,aA memnun ~ H- çiJ.tri ..,,..,. ve ...ak ~""' 
va~ gl.irilliıyordu. tahtalarından ba.1ı9'Xle bir ate~ yaktı-

Biraz da Alman havalarını işittik. kır. Davul oo trampetler a.te,.~n alevle-

iltifattan zi~ uykuya muhtaç<>
lan bu aıvaUılar ~ırlarına gitme~ 
rine m lı8cu:uM olumnMını rioa ettiler. 
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Uilenka, kucağındaki çocuğu övtü. 
Sonra: 

- Havır, hayrr, dedi. Böyle biı ço. 
cuğun öldürüleceğini hatınma bile ge
tirmek istemem. Bakınız ne kadar da 
güzel Böyle güzel bir çocuk binde, bel 
ki m:Iyonda bir bulunur. 

Anna, çocuğu dikkatle gözden geçir
diktePJ sonra sordu: 

- Bu çocuk sizin mi? Pek beyaz ve 
gilzcJ. Halbuki siz csmersiniz. 

- Evet, bu çingene çocuğu olmadığı 
gibi henim kızım da değildir. Akrabası.· 
nın kim olduğunu söylemek istemiyo
rum Bunu bize bir akşam ihtiyar ve 
çirkin bir kadın getirip elli franga sat
mıştı. Kabilemizin reisi olan adam, ço. 
cuklarımızın çokluğundan bahsederek 
almak istemedi. Fakat çocuğun yüzünü 
görilnce almaktan bir türlü vazgeçeme· 
di. Küçüğü çok sevdi ve kendi evladı 

gibi büyütmeğe başladı, Ölilrken son 
aözlerile bu çocuğu bana emanet etti. 
Bir anne gibi çocuğa bakacağıma yemin 
de ettim. İşte bunun içindir ki ona bir 
anne gibi bakıycırum .. Fakat çok bed
baht bir çokcukmuş ki benimle bçraber 
haydutlann eline düştU.. 

Ar:na. merrıkhı sordu 
- Bunu size satan ihtiyar kadın aca. 

ba ço.:uğu nereden almış? Belki de ak
rabasından çalmıştır? Kimbilir anası ve 
babası ne kadar üzUlmilılerdir. 

- Zannetmem. Bir anne daima do
~urduğu çocuğa dört gözle bakar. Onu 
biran gö>ünün önünden b!r tarafa ayır
maz. Öyle sanıyorum ki bu çocuk, gay
rimeşnı bir birleşmenin rnahsulildür. 
Annesi büyütmek için ihtiyar kadına 

ftnnit olacak ki o da bakmaktan usa
nıp getirdi, bize sattı. 

- Evet, böyle ıınneler de vardır. 
- Sonra öyle • sanıyorum ki bu ~o. 

cuğun mensup olduğu aile hayli zengin. 
- Ne biliyorsun? 
- Boynunda altın kordona talalmıt 

elmaslı bir madalyon var. 

Lalcnka. böyle söyliyerek ço~uğun 
boynundaki madalyonu elbisesinin dııı· 
na çıkardı. Anna, bu madalyonu görür 
görmez yıldırımla vurulmup döndil. 

Çünkü bu madalyonu tanımı§tı. Bu kü
çük çocuk Prenses Veranın ona verdiği 
ve onun da nehir kenarında bıraktığı 

zaman kaybolan ço:uktu. Gözleri büyQ 
müş bir halde heyecanla ıöylenmeğe 

ba§ladı: 

- Bu madalyonu, bu madalyonu ben 
tanıdım. Aman yarabbi. Bu ne tesadüf. 
Evet Llllenka, hakkın var. Bunun anne. 
ai çok merhametsiz bir kadındır. Bu 
masumun uğradığı uğrayacağı bütün 
feUiketle're annesi sebep olmuıtur. Onu 
biraz bana ver de seveyim. Vah zavallı 
yavrucuk .. 

Sonra, Ulenkadan aldığı çocuğu öz 
evladı gibi göğsüne bastırıp sevdi ve 
bir taraftan da hıçkırarak ağlaınağa hat 

tadı. Bu çocuğu kucağına aldığı günden 
beri başlayan fetnket ve kahır bugüne 
kadar bir türlü dinmemiş, biribirini ta• 
kip etmi§ti. 

Ulcnka, Annanm çocuğun boynun
daki madalyon kar§ısmda gösterdiği 

hcye<'?ndan mütehayyir bir halde küçük 
Elzayı kucağına alarak çadırın bir köşe 

sine çekildi. Annanın çocuğa sahip çık. 
masından korkmuştu. Böyle düşünerek 
madalyonu gö!ltc-rdiğine Meta piıman 

oldu. Fakat Annaya, çocuğun ailesine 
dair sualler sormal.."tan da kendini ala· 
madı: 

- Bu çocuğu tanıyor mufun? Evvel 
ce gdrdün mü? 

- Bana bunları aorma Lalcnka. Çok 
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sonra nchire atıldı. Ben gizlendiğim yer 
den çıkatak çocuğu aldım ve çingenelere 
aattım. Anna nehirden kurtanldı. fakat 
çocuk ortada bulunmadığı için onu ken 
disinden evvel nchire atarak boğmu§ 
olduğuna hükmedildi. İdama mahkQm 
oldu. Kızcağız birka~ hafta sonra idam 
edildi, fakat ölmedi r 

Kral, gençliğinde i§lediği bir hata· 
dan doğmuş olduğunu sonradan öğren. 
diği Annarun adı geçince müteessir ol-

muş, kendi öz kızı olan bu biçareyi i· 
damdan kurtaramadığını hatırlıyarak 
gözleri yaşarmı§tI. Fakat ihtiyar kadı. 
nın onun için "ölmedi!,. demesi kralı 
hayretten şaşkın bir hale getirdi. Hal
buki o Annayı te§hirhanede tabutu için· 
de gözlerile görmüş, sonra da onu kral 
hanedanına m:ahsus kiliseye defnettir. 
mişti. Bunun için ihtiyar kadının söz
lerine inanmadı: 

- Nasıl, dedi, ölmedi mi? İşte yalan 
SÖ} lemeğe daha şimdiden başladın. Hal 
buki ben senden masal değil, hakikati 
tiin4eme-k istemiştim. 

Kart:'Un sözlerini dikaktle dinliycn 
müşııvir Zcllo da hayrete düşmüştü. 
Çün!dı ~<'J!o, evvelce cinııyct mahkeme-
6ind,. An"lanın avukatlığını yapmıı ve 
lıu vilzöen kral ile tanışarak onun mil. 
gaviri olmuştu. Annanın affedildiğine 
dair olan kratm emirnamesini hapisha
ne meydanına araba ile götürmü§ fakat 
geç kaldığını, lazm cesedini idam ıeh· 

. pasıncla sallanırken görünce anlamış. 
tı. 

lhtiyar Sosel, kralın son sözlerine de 
ıu cevabı verdi: 

- Müsaade ediniz hUkümdamn. 
Sözlerimin doğruluğunu isbat edebili. 
rim. Anna Paskal idam edilmek isten
miş, rakat kat'iyyen olınemiştir. Nasıl 
olmuı bilmiyorum, Bu cellldm vazifesi 

ni iyi ifa ttmemcsinden ileri gelmiş ola. 
bilir. Fnkat herhalde ölmemişti. Çünkil 
!iz dü;ts Vera ile beraber teşhirhanede 
Ano:ınm tabutu başında dua ederken 
l:ile o ya~ryordu. Gözlerinizle gördüğU
nüz llir ceset değil, canlı bir vücut idi 1 

Kral, hüyük bir dehşetle yerinden sı!; 
ndr fhth•ar kadına bağırdı: 

- Yalan aöylüyoraun, o ölmUştür. 
Fakat sen benim teşhirhaneye gittiğimi 
nereden bitiyorsun. Hem mademki ta
buttaki reset değildi de sonradan ne. 
den dirilmedi? 

- Dirildi hükilmdanm, dirildi. Fakat 
düşes Vera onun üzerine atılarak boğa• 
zını sıktı! Onu tekrar kucaklayıp ta• 
butn ycrlt'ştirdi. Bu defa Annayı hakika 
ten öldürdüm sanıyordu. Fakat o .. E
vet o gene ölmemişti, ölmedi 1 Ben bü
tün bunları gözlerimle görd Um! 

Kral. mosmor kt'silmisti. Bu kadın ne 
müthiş ~eyler söylüyordu: 

- Yalan, dedi. Sen rüya görmü§ ola· 
caksm. Çiinkü teşhirhanede benimle la. 
zım V eıadan başka kimse yoktu. Sen 
nasıl o!ur da bizi orada gözlerinle gör
müş olen.un. 

Bunun lizerlne ihtiyar Sosel, teşhir
haneye nasıl girdiğini, tabutun üzerino 
kond:ığu masanın altına nasıl saklan
mış olduğunu, kral meıpurlara talimat 

vermek için ayrıldığı sırada Annanın 

nasıJ dirilmiş, sonra Vera tarafnıdan 

nasıl boğulmak istenmiş olduğunu bü. 
ti.in tafsilatile anlattı. Nihayet kralın 

tabut başında Annanın kendi krzı ol
duğunu dU§eS V eraya msıl itiraf etti• 
ğini anlatmca kral kadının gözlerine L 
nanmak mecburiyetinde kaldı. 

İhtiyar Sosel, bunlardan sonra Anna
nm orman bekçisi ve eski nişanlısı Ed· 
vard tarafından kurtarılıırak ormanda 
onun kulübesine getirildi&ini, oilu Zin.. 
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··_.' Devıet~~lleniifyolları · · ~E , .. Li'··_":nlarr 
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19112J1936 
i:·Işletme.··.f.;;.: Um~m idaresi Ilaiıları AKTiF Lira 

Merkez Bankası 
vaziyeti 

PASı~ .. Ura 
. . . . . . . 

~·· .. '' •' AJtm ..n ldJocraa 11.wı.1 
Baalcnot, .. • • 

• 
tlıtıyaı akçesi , • • , 

Ufaklık. • • 
Dablldekl Mlllaablrler ı 

Muhammen bedelleriyle miktar ve vasıflan a.ıağıda yudı ( 2) ıurup 
malzeme her gurup ayn ayn ihale edilmek üzere 11. 1. 37 pazartesi günü 
saat 1 O da Haydarpaşada 1 inci qle me komisyonu tarafından açık eksilt 

me ile aatm almacakbr. 
1'ürk ıırua: • .337.730. .3.37. 7 30.08 

l'caavuıaeJU ~ıaıouar: 

üenJ.nte edl.leo evr&KJ oakUyw 

Kanunun O ~ il lnd DIJldd& 

ıenne tevfıkan h~lnP caraı:ın. 

r- 158. 7 48.563-Hartor.eau mu.bablrler: 
8.030.229.64 la~el:lilerin malzeme hizalarında yazıb muvakkat teminat ile kanunun 

myin etliği vesika lan ve kanunun 4 üncü maddesi mucibince bu işe gir-
Altm Ali llilOir'"&J 5.709.C46 I 
Altma tahvili kabU .. beet 1 

45.742.29 
dan Vllkt tediyat L. ıı.ut.>4.tna-

dövUler. 
meye m!'ınii kanuni bulunmadığma dair beyanname vermeleri llzımc:Lr. 
Bu işe ait fal"bıamdeT komisyondan pal'U1Z olarak verilmektedir. 

Dlter dövt.zls " lııarçl1I 

k.11rloi bakiyeleri • • • • 33.846.656.36 41.922.628.29 

Derulıtl' e<!llen evrakı .ııa&ıU}'lı' 

b&kiyeın. 1 14H.UX3.952 
Karşıltgı tamamen altın olarak 

1 - 14500 adet muhtelif numara bezli zımpara ~dr 4000 adat cam 
lrnğıdı muhammen bedeli 927 lira 70 kanıt ve muvakkat temin•b 6688 
kunı~tur. 

Oadııe &abYWe.rt: 1 tedavtlle llAvetcn va7A'dtlnı L.. 19.UOU.OUO-

karşılığı. 158.748.563-
OenıbU .ıııea "11&kı D&kttye t Reeakont aıuknbUJ Ul\'et.eıı ted ~ ,. 15.5<.0.000- ltll.1&1 mt, 

V&Zed. l -------...ot 2 - 11030 adet Kaol (şişede) veva (emsali) mUbarnmen bedeli 594 
Um ve mU\•akkat teminah 4455 kuru,tur. (3724) 

Kaounll8 e •• 8 ı.a mad. ı 
deten.ne ı.vtlkan flaztn• ta,.. 

tmlWt ..x1 tedlyat. ,. l 2.064.611- 146.68.3.952-

l'lkli u,..,., lUı•vdtıatı 

Oö'\·IJ l'ualııhlıdatı: 

Muhamft'len bedeli 14~2 lira 20 kuruş olan 45 X 3& MiM ebadında 

1187, 500 Kg. (250 metre) ve yioe SXB MiM ebadında 56 Kg. (200 
metre) balar boru 28 XU. 936 puartMİ günü .. t 10 da Hay~ 
gar binası dahilindeki 1 inci işletme komisyonu tarafmdan açık eksiltm.
ile aatm almacaktrr. Bu işe ginnek İstiyenlmn 112 liralık muvakkat temi 
nat ve lcanunun tayin etf si veaaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar 
komi:syona müracaatlan lizımdır. Bu lfe ait prtnamelel' komisyondan pa 
ruız olarak dnürttlmalrtıub. (3552) 

lstıınbul Defterdarlığından: 

8rnl'dal t"ll7dan11 

flazlne oonoıan. 

Ncaı1 eeneUer 
. .. . a... .43(l.28 l .67 

1 " 23.0!3.603.0' 23.453.884.blS 
m.ıaam tt Tatınllı ctbdanı ı 1 
i O.ruhte edtlen ewakı n.al\-

1 

l 
il ttıyellfn ıta,.ılıfı esham •- , .37.159.640.23 

(tabvtl&' ltlbu1 kl)"TDCtlf 

B ~rtıeııt uham ve rabYll:ıt \-. 3.~ 1Jr0.47 41.138.490.71 

Aıtm ~ dı.ru ııu.nrı- uıuu ' 2. ıı;s.904.63 
Tahnıat tızerlDe nau. 12.774!.519.72 i4.94l.424.3 

A.ltm tatıvtıı 1Ulb1l tJl!vtzler 

Oiğl"r ~övtzler ve &lacaklı 

l<llr\n:? Mk1yeler1 

lluJa&dU • • • • • 

Muhammen 
Kıymet 

Ura K. 

l'ek .. 

2 Mart ll!S t&J1lıfndım ttnıaren: 

4.500.000-
UJ.ö W. M.lb 

.1 IO. '>4ö.!i74.~ 
~---------

Aksaray ı K.6.tip~mı maha11esinin ~eğirmen sokak eski 
34 yeni 46 saydı ananın tamamı 

Ak:aara7 ı - Kiitipkasun mahallesinin değirmen .okak eski 
8 yeni 1 O 1ayılı anarım tamamı. 

Üsküdar : - lcadiye mahallesi hamam sokak e.la l 1 yeni 5 
sayılı evin 10/12 payı. 

Büyük~arp: - Karamanlı oğlu sokak yeni 40 sayıb dükkinm 
tamamı. 

Beyo&lu : Hüıeyinağa mahaDesi Doğramaa eoladc eski 
23 mükerrer yeni 26 ayıL evin tamamı, 

Hocapap ı MahaUetıinin Muradiye caddesinde • ~ 
M. yeni 5, 7, 9 aayıb altında iki dıiildrim olan 
fevbni bir odanm 8132 payı. 

80 00 

81 00 

203 33 Hocapap • . 
200 00 

800 00 

1325 00 Ortaköy : -

ni 23 saydı zeminden itibaren 4 metro 35 aan
timeb'eden yukarwnda münhedim Hocapap 
ham orta ve üst katlarındaki müaadif odalara 
ait inşaat.bakla olan dükkimn 526001110640 
payı. 1188 54 

Mahaftesmin Orhaniye caddesinde eslı:i 46 ye-

ni 21 aayıh zeminden itibanm 4 metre 35 MD· 

timetreden ,ukanaında münhedim Hocapap 
bam orta ve üat katlarmdaki müsadif odalara 
ait intaat halda olan düWnm 91896013110400 
paJI 886 35 

Kart.af tobk eski 19 yeni 23 ayılı eYİD 4110 
payı... 2400 00 

Kayıp aranıror 

iatildal harbinia ........... 
Gemlik cıvannda biı köy olan 

lam, bir ağabeyim vardi 
ismi: Nuriye ve EJm.. ajahe · 
ısmi: Hakkıdır. 

Bunlar beni bu miiddet 
hiç arayıp eonnaddaı $nd bm Hocapep ı - M.ahallemun Orhaniye caddesinde em 44 M. 

yeni 2311 aayı1ı weminden İbÖllren 4 metre 
35 eantimetreden ,.ukammda münhedim 
Hoca~ ham orta ve üst lmtlanndalri müaa-
dif odalara ait inpat hakkı olan diikkinm 
8 '16 Jıi!Seli. 3000 00 

r.tocep~ MalıaDC3inin OrLanive cedde.in~ em 44 ye-

Yubrrda yazrh aıaftar hizalannda yazdı kıymetlede 22/t 1937 cuma 
iıÜJtÜ saat 14 e kadar pazarlıkla sablacaktır. Satq bedeline iatikraa da
hili ve yüzde 5 faizlj hazine tahvilleri de kabul olunm. Taliplerin yüzde 
7.S pey ~ yatırarak haft.anm salı ve cuma günleri defterdarlık mmi 
emlak müdürfittDn:de"mOteıCkkfl sabt komisyonuna mUraaii--ıian. M.) 1 

Bilenlerin in" IBldl 

z·14 

gara ile nalll bulu;tuiwıu. V cl"alwı tete dilfi.ıyordu. O ini kadar bir me&ek 
kendisini o uman dUtcsia ltrlıa olan 'ibi ciUıahaı• ve iyi blbü •ndıtı kızı 
kendi ö2 evl!dı~ naaıJ öldürtmek Aa- Verum milthit bir yılan ve Adeta bir 
tediğini. Annayı oğlu Zlıtp.ra ile ev· baydut olduğunu ötrenmifti. T.ıiai• 
lendirmek istediiine YVmcaya bdar adam bilyiik bir yeia •e pp:mbk için.de 
bütün tafsil4tile anlattı. Helmano k~ idJ. 
yilndc yapılan dilğiln eanum&ı Ven- ffaDen verilen emir ıtlurine Zinpra 
nın i~e karıprak Annayı bçırtaf ve .-hpua btılunduğu KaraJraleden çlkan· 
kendısini gelin yerine koymut old11tunu larak hükümdarın huzuruna getirDCIL 
•öyledi. Sebebi de düşe. Veranın Anna· &k.i at canbazı kralın huıurunda ann~ 
dan arrr:ını ifp etmui ibtim&lik korktu. ıi.ni de görünce ber teYİ biJditı e;ibi ll"
tu ve onu herhalde ortadan kaldırmak lattı. Vera il~ ıftNI) · tan11t1tmı. onun 
istediği okluğunu Wiv~ ettt bir at iczi.ntisi un.umda <>rmarıda ilti· 

Hükiimdar. derin bir yeis Ye merak ca ~tilderi m.ağar.ada kcndiaini naşıl 

içinde harret.Je bütürı bunluı dinledi ta.brik etriğınd~n haJ1'ıyar.ıık onunla ikin 
S9nra Hclm•J>o kövünde Anruırun Zirı~ .ci ıicfa nıııuJ buJu~tuğunu ırlüte.ııten ıl· 
gara tarahnuan misafir edildiği Valıto· dığı paraları. -ı:cll&t ahlı:Jhı nlılutu iAfin 

mir ile kftnaının iıtic:vap edilmelerini V r.nttlan aldığı yüıl.itli ct:IJfida teklif 

'Ye avni ı:amanda kiliae me,,arhğınd;t ederek Anntyı ırıa~nl ~urtumt.!ı teteb. 
ıgömülmilş oJan Annaya ait hbutun açı. bile etdğini Ye A.11r.:anm ih•vg1n c~di· 
larak .ce&<.-din yuinde olup olmadıtmın ııin teıhirhaneve cötür(ilMetJ ~en."le 

tetkı cini ~mrcttt. bir şey vapamadığı '°"'"' Anna jj.,. •n· 

1ki ık'.&t sonra. VakomJr Ye kamu kra nesinin kullibesinde nasıl bul'19t1.1tunu, 
lm hu;uruna ~ttlrUmJ~. Annanrn tabu· omı:mdaki 1'uH.ibc rangtnıru. ve Anna 
tu ll'"f larak içi ~ garülm~tü. Vakftıir De ~vlenmek üzere iken ~raya Veranın 
fle l ·'Jnrn bütün bildiklerini •yncn girmiş bulunduğunu bütün ta(sfıntile 

lhti?ııı r So&cl g;bt anlatmalan "" nlha)'et anfattı. 
A"'n nJ'ı t<ıh ·unun boş hulunmııSJ kf'alı Kral, büyük bir tafkı.nbk içinde. !de. 
buı~·r hii•'is::lerin doğ'rulutuna üma et• ta JculaklAruuı inanamzyac.ık bir halde 
ti Soııra bu bıder insicamlı w yalan bütün bunları dlım.-di. 

uy<lıırab1lmck b.ele ihtiyar hir kadın için Obın o!mqtıs Şimdi onnn bütUn eme 
mfünkün değildi. H idamdan bi1' mucize kabilinden lnsr· 

Meecle böylece mtrdatM çıkınca A. tUldutu .nlaftlan kızım, Anna Pa•blı 
-rubt Ze!lo 61 hildiklcrinl knıı. aıılıttı. bulmaktı. HDkUmdAr bunun için mUfa• 
Kont Adolann ı\nnayı aevmekte oldu· wfrinc tahkikatta bulunmaamı cnrretd. 
tunu. dütn Veranm kontu DOk Jorjun A.ukat Zello gUnleree tahkikatla 

• c-rinin btbçesinde naııl bbanea ile öl· meııut oldu. Nihayet dilJee Veranın 
dUrmek 1.atuni~ oldutuıııs. kontun bıı ea yakm h1:mıe~t.i Janı latlCTap eder. 
yü%den ayları:a ölümle pençelcttiiinl ken ondan ıüphelenerek tevkif ettirdi. 

Ye nihayet kontun esrarengiz btr sebep Jan, haktkati MSylemeyJnce mf"'kuf kal· 
le seyahate çıkmtt butundufunu anlat. maktan kurtu1amzyaeatını anlayınca ni· 
ta. hayet htt JeYi itiraf ettl: Annayı killee. 

ICra1 bunlan dlnlerlrea ddııetten deh· n1a dıq odumda na.ad ı:eblrli tarakla 

(3738~ · 1 
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baygın bir hale getirerek VC"ramn cm· 
rile kaçırdıt;mJ ve deli gibi ormana 
aalıverdiğini ıöylcdi 

Bunun üzerine ormana civar olan bil· 

tün köy ve luaabalarda ıabıta vaa ta&i·ı 
le tahkikat yapıldı ve Anna iımmd~ bir 
kızrn görülüp görülmediği aoruldu Ni
hayet Tubi Mülzerin çiftliğinde kalmış 
olduğu ve oradan da çingerıcler tarafrn· 
dan kııç ntdıV,ı ve bir daha bulunamadı. 
ğı tesbit edildL 

.Kral Kriatiyan. böylece uuyrp giden 
tahkikatın nihayet biı çıkmaza saplan
dı~ını görünce çok miltee..'\siı .oldu. 

Bilhassa, Annanın onun karde~i oldu 
ğu11u kendisine söylemesine rağmen 

V cranın ıavallı kızı teşhırhanede bay· 
gınl lctan avılıiığı zaman h(ığup ölı:iürme 

ic kalkışması kralın eklrnı başından al. 

mı~tı Sütün çingeneJerin m1:mlclcet bu 
d•~tlaıı dışına sürül1J1elerini emretti. 
Çünkü çingenelerin nhatsa oturamadık 
lan, kız kaçrrma~a kadar hır.aızlık. soy
gunculuk gibi her tilrlü cUrümleri işle· 
dikleri artık anlaşılmıştı. 

,Kral .nihayet Arın.ayı bulabilmekten 
ilmidini lıesmiı gibiydi Son bir çare o. 
tar.ak Kont Adolan arattınnağa başla

dı. Çünkü Kont. Annayı sevdiği için bel 
ki de bulunduğu yeri bilirdi. 

HükUmdıır ertc3i günü de kmyla 
dllmadı Diik Jorja btr telgraf çektire
rek verdiği Uç senelik nefi cc .. asım 
affettiğini. hemen memlekete dönmele. 
rini bildirdi. Maksadı kızı Verayı l!yık 
olduğu ceuya çarptırmaktı. 

• • • 
lhydutlann karargfihmda mahpus 

bulunduk1an çadırda Ulenka ile Anna 
konuşuyorlardı 

Gil."le§ doğmak iizerc idi. Anna, 1:>ir 
gece içinde cereyan eden b~diseleri dil
tUndükçe ürperiyor vo n&•ıl olUP. da 

bu karlar derin heyecanlan. mukavemet 
edebildiğine şıtJl}'of'du tkisi de bllyülr 
bir yeis ve keder içindeydileT. 

UJenka, büyük biı endilC i1r aurıl· 
dandı: 

- Nasıl oldu da bunların eliac dtif. 
tük. Nr fena ta.Himu vamııt-

Anna cevap verdi: 
- Hem öyle sanıy<>Tu:n ki kurtul• 

mak için hiçbir fimıdimiz ~·ok. Bu edam 
!ar pek zalim ve vahşidirkr Hem bizi 
kat'iyyen brrakmak ıııtem.ezlu • 

- Nıçın acaba? 

- ÇilnkU !:cndile;ini haber .. crec~. 
eimizdc:1 çckinirlcı Hele reWerı ~ 
vaman hir •dam. 

- Ay. sb onların reislertai tliNYOf 
musunuz? 

- Evet Sofyanr" en par19k qltft1e
rindcn biri Prensin yaveri blnbet Bo

ris Korzakof. Bu adam gfa!fce bu çete. 
ye re!slik ediyor. 

- Acaba herhalde öldürürler mi der

sin? 

- Böyle yapacaklarım zannediyo-
rum. Bizı bir olUC'.İzt' kurtarabilir RaJ. 
buki bunun da imk.ftnı yok. 

- Pekata bi:r.i öldü.-.ele1 bile JMr'91• 
de bu çocuğu ölc?Urmezler sanınm Çin 
kil ~ocuğun bi&bir kabahati vokt 

Bundan be3ka çocuk kaıdiptıll ihbtt' 
edemez ya .. Böyle biı maııı.fı-n bmru 
dökmeğe b.llcıJ~•k için in.U berlaal· 
de kaya parçasından bi1 katı> tqıınalı. 

dır, değU mi. 
- EYtt ... Belki bu ço~u!a ..tar. 

Fak.at onun t11i blmaıı da Mı b.urıg 
defildir. btıkbeli ne olacak~ Bu ...,.. 
dutlann araernda kaldıkça, enlmm .... 
ll1c Ye ldetlertle bUyilyecek. 1llr ..,._., 
olup gUnUn birinde aaılmaktallla ~ 
öke bence çok daha iyidir, 



U BirlncikAnun - 1936 

İSTANBUL: 

Blıt••ALA• 

BEYOCLU 
18,30 plAkla dana mualldBl 19,80 'konferana SAM Y 

Dr. S&Um Ahmet t&ratmdaı:ı 20,00 ru.tat ve 
ark&da§l&n t&ratmda.ı:ı Türk ınwdlds1 ve l1JBK 
halk prkıle.n 20,SO Satıya ve arkadqlan 
t&ratmd&n Türk mwdkist ve halk ,arkılan Mı:ur.a 

21,00 saat ayan, orkeatra 22,00 ajans ve 

ı GiZU izdivaç ve 9ST Mikl
nin ~ aaaU 

ı lf te b&hrlyelller ve Kara 

cüll• 
a KUçtlk prenaea w Lorel 

Hard1 Kan kard90ler 

bora& haberleri ve erteat gtınUn programı lPEK 
22,SO p!Akl& sololar 23,00 aoıı. 

ı Çölde b1r Türk genel 
'(Türkçe) 

VlYNA: 8A.KARYA ı Filoyu takip edelim 

18 koro 18,llS konser 18,M Noel prkıları YILDIZ a Çapkın cezıç ve Çingene 
21 havadia 21,llS orkestra kon.seri 22,40 No_ pceleı1 

el tarkılan 23 Tlrol prkılan 2(,10 havadis SUMER a Tatlı bel& 

24,SO gece konseri. .u.KAZ&B ı Çöl .Ulbförleı1 
BERLİN: rAN 
18 hatif musiki 19 Noel prkılan 20 Ber_ 

Un operasından nakil 21 kon.ser 22 Noel bak 
landa konferans 2:?,20 eğlenceli musiki 2341S 
havadlı 2f mualkl. 

ŞIK 

ŞARK 
ASRI 

a Gl&ll vealka ve kahraman 
hay~ut 

• s.ttller (Türkçe) 
• SU.det .... Kara.yılız 

a Bir qk böyle bltU ve tk1 
yQalQ katil PEŞTE: 

19,30 Org konseri 20 aalon orkest.ra.sı 21,50 
&T&moton pl!klan 22,SO Bethofentn 9uncu 
senfonisi 2b dlnl musiki. 

ASTOBY.& 
CUMUBrn:T 

a Programım blldirmemffUr 
Km mum erkek ml.!ıtn n 
tırtm&dan 90tlr& 

BÜKREŞ: ISTANBUL 
19 Noel earkılan 20,llS hakkmda kente. 

rans 21,30 havadis 21,41S Noel mUnasebtllc 
vuausı nrriyat. 

FERAH ı Çapkm mUllzlm ve GiZU 

&llLIJ • M.azurk& LONDRA: 
17,25 p.rkı deni fut!vall 18,45 muhtelit 

dam musikisi 19,llS cazbant 20 havadis 
20,4() Moz.artt&n parçalar 21 orkestra 22 çtt_ 
te orkestra 23 havadis 2S,20 Noel hakkmda. 
'\'&ryetc 24,25 hafif musJkJ konseri 

HILA.L ı Yddmm bölük ve cewr 
muhbir 

AZAK t Vlyıuıa een1 •Yiycrum ve 
Karakedl 

ALEMDAR ı Gutno dO Parl ve Tlvoll 
c:anbub&ıı-1 

llUytlk Wtliyonllt ve 
man7etıımaeı 

Pr. Zati Sungur 
Şehzadebatında 

FERAH ıinemada 

Arzuyu umumt il
rine temsillerini 
birkaç gün daha 
devam ediyor. 

1.IALB. OPERETi 
Maksim tlyatroaunda 

:ozo Dalmas ve Fono· 
kosun iştirakile 

PtPtÇA 
UyUk operet. YenJ kadro ~ 

~~Yeni Bale 

KEM.ALBZY ı Detlne adam n dtlpnan 
l&r peff.Dd• 

KADIKO~ Y 
BALE ı ProgTammı bUdirmem!fUr 

OSKUDAR 
llALE ı Prosr&mmt blldirmemlıUr 

TIYAf'ROLAR 

.Se~ir1i"yatrosu 

llll\lll\\lUH 

\\Llll 

TEPEBAŞI 
dram la11D111da 

BABA 

A vrupaya talebe 
gönderiliyor 

Maden Tetkik ve Arama Ens
titüsü Genel Direktörlüğünden: 
1 - l\faden Jeoloğu yetittinnek üzere müsabaka ile Avrupaya (10) tale· 

l>~ tahsile gönderilecektir. lateklilerin qağıdaki f&l1.lan haiz olması 
l:izıındır. 

n) Türk olmak. 
lJ) Maden ocaklarında çalııabilecek kabiftyette ve sıhhati tam olmak. 

(Sıhhi muayene Ankarada yapılacaktır.) 
c) Lise mezunu olup Fransızca, Almanca, İngilizce dillerden birini oku

yup yazabilmek. 
d) Yatı 18 den qağı 25 ten yukan ohnamak. "' 

l. - Müsabaka imtihanı Ankarada M. T. A. enstitüsünde 1 ıubat 1937 

3 

4 

günü yapılacaktır. Açdacak müsabaka imtihanında kazanmıt olmak
la beraber gönderilecek talebelenn ihraz ettikleri derece itibariyle 1 O 
arasında bulunmak §&rttır. 
imtihan: Riyaziye (Hendese, Cebir), Hayvanat, Nebatat, Jeoloji, 
Fizik, Kimyadan ve yukarıda yazılı dillerden birinden yapılacaktır. 
Tahsile gönderilecek olanlar, ileride tahsil müddetleri kadar mec-
buri himıete tabi olduldanndan, bu huauata mükellefiyetlerini tev
sik etme k üzere bir taahhübıame verecekler ve bunun için de mute
ber kefil gÖ!lerecelderdir. 

5 - latiyenlerin nüfus hüviyet cüzdanını, hüsnühal varakasmı, mektep 
tahadetnamesini veya bunlarm tasdikli birer suretlerini, 4 lota fotoğ· 
raf ve dilekçelerini, 28/1 / 1937 pef!e!Dbe günü akf&IDJDa kadar An
karada M. T. A. enstitüsünde genel direktörlüğüne göndenneleri ve 
2911 / 937 cuma günü sıhhi muayeneleri yaptırılmak üzere: öğle· 
den evvel Bay Hasan aparhnanmdaki enstitü dairesinde bulunmaları 
ilan olunur. (2118) (3674) 

Mühim ilan 
Türk Anonfnı Elektrik Şirketinden: 

Erektrik Şirketi, memurinin 1936 senesine ait "yeşil,, renkte ve 
muatatil tekilde hüviyet lcartlannm 1 lkincikinwı 1937 den iiibaren 
iptal edilerek 1937 senesi için muteber olmak üzere "pembe,, renkte 
ve ''mustatil teklinde,, kartlarla tebdiledileceğini muhterem milfterile
rine bildirir. 

MeZkUr kartların bat tarafında §İrketin ünval)ıl yani "TÜRK 
ANONiM ELEKTRiK ŞİRKETi" ve eğri olarak 1937 i~rcsi yaZ"
bdır. 

1 
Bu ~e.n muhtevi olmıyan kartlnr usulüne gayri muvafık adde· 

dilerek hamilleri hemen polise ihbar olumnahdO'. Şirket, mü9terile
rin itbu ihbarnameye riayet etmemelerinden tevellüt edebilecek olan 
neticeler İçin her mes'uliyeti şimdiden reddevler. DiREKTÖRLÜK 

HABER - Akşam postası 11 .. 
l8tanbıU 6 mcı icra 1Mm1Urluğımda.n: 

Cocuk baltası Aleko veledi 1stavrinin ölU çelik oğlu 
Süleyman. Tevfik vercsesine olan bor
cun.dan dolayı ipotekli olup açık arttır
ma ile paraya çevrilmesine karar veri
len ve tamamına yeminli üç ehlivukuf 
ta.rafından (1555) bin beş yüz ellı be§ 
lira kıymet takdir olunan (Beyoğlun
da Cihangir semtinde) Tophanede Sa
ka başı mahallesinde kayden Saka ba
şı ve mahallen Altun bilezik sokağın
da eaki 6 mü.kE>rrer yeni 10 /2 'c nu
merotaj 9 No. lu sağ tarafı bir ve iki 
harita numaralı sahibi senet ile Sa -
detti.İı. bey ve hissedarlarının arsı.lan 
ve sol tarat:ı Hazım ef cndi vereses:. ar
sası ve arkası kasap tüccarı Veliyid
din efendi vel'E:8eSi arsası ve cephesi 
tarik ile mahdut ve tapu kaydına na
r.aran 271 sı.rşın miktarında müfrez ve 
belediye ha.t>lta şubesinden celp ve ma-

Hediye kazananların 
adlarını yazıyoruz 

5 birinci kanun tarihli bilmecede ka
zananlar 

Bu bilmecenin halli (Krizantem) di. 
Birer şişe lüks 1 

esans kazananlar 
Birinci: Kuyultepe lnci İstanbul kız 

lisesi. 
İkinci: İsmet Sevim Galatasaray lise-

si. 
hallinde tatbik olunan çapa nazaran üçüncü: Saba Sumer Malatya 15 
Cih&ngir yangm yeri umumi haritası - Birer perQel veya 
nm 6 No. kt adaamd& vaki 72 No. lu sulu boya takımı 
haritadan ~ık.arılan 3 müfrez çapta ve kazananlar 
zayiatı nizamiyeden sonra üraz gör • 
d~.;n a.nı l 1 - Nermin Dumrul Karagümrilk 27 
'"6~ aşı an 155/ 5 yUz elli beş bu- inci ilk okul 2 - Asuman Nedim Ak-

çuk met.re murabbamdan ibaret bir 
kıt'a arsauın yarını hisseBi açık art- kuzu Beyoğlu Mahmut ağa mahallesi 
tuı:naya çıkıı.rılml§ olup 12_1_937 taı- 3 - Cahit Kumkapı orta okul. 4 - Ni
rihinden iti?>aren şartnamesi herkesin yazi Bağlarbaşı Acem oğlu sokak 5 -
görebilmesi İ\in daire divanhanesine ismet Öyünç Pertevniyal lisesi 6 -

talik edilecek ve 28-l-937 tarih.ine t&- Muhlis Kum.kapı orta okul 388 7 -
sadüf eden I>ereembe günU saat 14 den Azime Aytaç Nıip.ntaı kız orta okul 
16 ya kadar İstanbul 6 ıncı icra daire- 8 - Ali Dağyedi Davudpaşa orta okul 
sinde satılacaktır. 9 - Ayten Bağlarbaşı ıs 10 - öktan 

Turga Şehzade batı Kemalpaşa cadedsi 
Sa.tıı peşiu parayladır. Yirmi~ 

lik vakıf ica.real t&viz bedeli müşteriye Çikolata kazananlar: 
11 - Esten Beylerbeyi Fıstıklı cad-

ve müteraki.nı vergi vakıf icaresi çöp desi 12 - Münevver 1 üncü ilk okul 26 
ve fener ve deUAliye rUsumlan borç.. 

14 Ziya deniz yolannda kamarot 15 -
luya &it vergi vakıf icaresi ve belediye Tahsin Galatasaray lisesi 1587 16 -
resimleri satış bedelinden ödenir. Art-, Halil İbrahim Vefa lisesi 388 17 - B. 
brm.aya iştirak için yüzde yedi buçuk Ufur İstanbul erkek lisesi 18 - Adalet 
pey akçesi veya milli bir banka.nm te- Klyıcı Beyoğlu Emincami Mevtine sık
m.in.at mektubu alınır. man 19 - Vahan z. Heybeliada 20 -

Arttırma bedeli muhammen kıyın~ Vedia Pulat Aksaray Küçük Lonca cad 
tin yüzde 75 eini bulduğu takdirde i- desi 28 21 - Necmiye İnönü kız lisesi 
hale yapılaca.ktll". Aksi halde en son 333 22 _ Muzaffer Bahçekapı Ta,han 
arttıranın tahaddUdü baki kalmak U- yanında 1_2 23 _ Haim Vittorya ttal
zere arttırma. 15 gün daha temdit edi- yan kız lisesi 24 - Hulusi Durademir 
Jcrek 12-2-937 tarihine tesadüf eden Hayriye lisesi 85 25 _ ı.a tramvay şir
cuma gUnU ayni saatte muhammen 1 ketinde vatman 26 - Emel Ömer Eski
kıymetin yüroe yetmiş beşini bulduğu ============-=-=-=--=-=-========= 
takdirde en çok &rttırana ihale edile- birlikte 20 gün içinde icra dairesine bil 
cektir. Bulmadığı takdirde 2280 No. dirmeleri lazımdır. Aksi halde hakları 
-lıı....&ırca-nuna tev.fikae •bw pli bırakt.1 tapu aicilJerilJe &&bit olmadıkça satq 

lacaktir. 2004 No. Iu icra ve fflls ka- bedelinin paylaşmrunndan hariç kalır
nununun 126 mcı maddesine tevfikan lar. 
ipotek sahibi alacaklılar ile diğer alft.- Alakadarların işbu maddei k:ı.nuni
kadarların ve irtifak hakkı sahipleri-.. yeye göre hareket etmeleri ve daha 
nin dahi gayrimenkul üzerindeki hak- fazla ma.lUmat almak istiycn!erin 933-
Iarını ve hususile faiz ve masrafa da.- 1017 dosya ?}Umara.sile memuriyetimi
ir olan iddialarını evrakı miisbitelerile ze müracaatları ilan olunur. 

Mühim ilan 
lstanbrılda Hava Gazı ve Elektrik ve 1 eşeb
büsatı Sınai ye 1 ürk Anonim Şirket :nden ; 

latanbulda Hava Gazı ve Elektrik ve Tetebbüsab Smaiye Türk 
Anonim Şirketi memurinin 1936 senesine ait "kül,, renkte ve "mua
tatil,, tekilde hüv_iyet kartlarının 1 lkincikamm 1937 den itibaren ip· 
tal edilerek 1937 senesi için muteber olamk üzere "turunç,, renkte 
ve "muatatil" tekilde kartlarla tebdil edileceğini muhterem miitteri
lerine arzeder. 

MezkUr kartların bq tarafında tirketin ünvaru yani "IST AN
BUIDA HAVA GAZI VE ELEKTRiK VE ~EBBÜSATI Sl
NAlYE TÜRK ANONiM ŞiRKETi" ve eğri olarak 1937 ibaresi ya
zılıdır. 

Bu evsııfı muhtevi olmıyan kartlar usulüne gayri muvafık adde
dilerek hamilleri hemen polise ihbar olunmalıdır. Şirket, müfterile
rin itbu ihbamameye riayet ebnemelerinden tcveliüt edebilecek olan 
neticeler için her mes'uliyeti şimdiden reddeyler. DiREKTÖRLÜK 

. . ' . . ... .., . ;"":'" .: :- .... ,. :-: ,~ .. 
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ölçü sahiplerinin 
nazarı dik katine . 

Ölçüler nizamnamesinin 1 7 inci maddesine göre ellerinde baskül. 
kantar, terazi, tarh, litre, ölçek, metre gibi yıllık mwıyeneye tabi ölçüler 
bulunan bütün ölçü sahiplerinin en geç 31-1-937 günü akşamına ka -
dar Eminönü, Fatih, Beyoğlu, Kadıköy Ayar memurluklarına müracaat 
ederek her türlü ölçülerin cinsi boy ,·eya çcl:eri ve mikdarmı gösterir be
yannamelerden alıp kullandık!an ve bulundurdukları bütün ölçülerini. si -
liksiz ve temtz bir surette mezkur beyanna..T.elere rnürc ô:c~~i. le.- !emle !'n· 
~ıp l-1-g37 günün~n en geç 31 -1-937 a~amnı:ı kad:u mmta!m -
lan içinde bulunduktan Ayar me411ur}uklarma müracaatla kayıt cttinne!eri 
ve müracaat kağıdı nlmalan lüzınnu ve almıyanfar hakkında kanuni tahi-

_bat yapdacağı ehemmiyetle ilin olunur. (8.) (3728) ... . 

şehir i~tasyon caddesi 87 27 - Etti 
Adliye vekaleti yanında kadın berbe 
28 - Nuri Şehzade başı 12 29 - Cema 
Okullar güne~i 316 30 - Ülkümen Be· 
oğlu İtalyan lisesi. 

Def ter kazananlar 
31 - Vahe Afat Pangaltı Çayır ıo 

kak 46 32 - Mebrüre Fatih Dülgcroğ 
lu sokak 13 33 - Hasan Ta. Kay Çap: 
31 inci ilk okul 34 - Acar Bele Şi§ 

Terakki lisesi 371 3 5 - Salahaddiı. 

User Kumkapı orta okul 306 36 - Paı 

dazi Kurtulu~ Kuyulubaşı sokak 2 
3 7 - Hristo Kurtulu~ Bozkurt caddeı 
223 38 - Cahit Etüs Sultanahmet 3 

39 - Şake maAvutköy 90 40 -Adale 
Kıyıcı Emin cami sokak 7 O 41 - Adna1 
Pertevniyal lisesi 420 42 - İlham 

Özüt 27 inci ilk okul 43 - İsmaiy K<> 
kapan Pertevniyal lisesi 44 - Nuriy 
Karagümrük ilk okut 183 45 - M 
Handan Kum.kapı orta okut 138 46 -l 
Halime Karagümrük Sarmaşık 21 47 j 
B. Çağlı Samatya müdafaai Milliye ca 
desi 52 48 - Cafer Yazcı oğlu Aksara• 
Horhor Hacı Halit 45 49 - Süheyliı 
Erturen 15 inci ilk okul 50 - Rilknet 1 
tin Sultanahmet 51 

Mürekkep kaz.ananlar 
51 - Suha Beyoğlu 29 un~u ilk oku1 

52 - Güner Kumsal Tophanede Mum 
hane caddesi 168 53 - Zeliha Küçü 
men Ortaköy Derebayu 9 54 - A. G • 
Tekvar Nuruosmaniye 82 56 - Selmı• 

Erişkin Kandilli kız lisesi 56 - M. Er· 
tinar Pertevniyal lisesi 273 57 - Er. 
cüment İstanbul erkek lisesi 1719 58 -l 
Ahmet özkan İstanbul lisesi 59 - Se 
miye Erenköy kız lisesi 60 - Niha 

Köseoğlu Necati bey caddesi 276 61 -
Nejat Haydarpaşa Çayır caddesi Sua" 
apartıman 62 - Özdemir Edirnckap 
dit doktoru Ubeyt oğlu 63 - Osmaı 
Şemsi ~alay Bakırköy Zeytinlik 64 -, 

Orhan posta nakliye memuru 65 - Ş. 

Çuhador Kumkapı orta okul 66 - Hü 
samettin btanbul 2 inci okul 38 67 -

Perihan Heybcliada Set sokak 16 68 -' 
Süheyla l\1acide Ak:ı.aray Horhor Hac• 
19 69 - Necla Kansu Bakırköy ı ine .. 
ilk okul 70 - Perihan Altınel Fener. 
71-. K. O. O. 1. H. K 72 - Nuri Ka 
ya Pertevniyal lisesi 125 73 - Nahabe 
Haik 74 - Cemal Karagümrük 65 7!
- Perihan Kızıltuğ 

Birer kalemtraş kazananlar 
76 - Nikola Papnikolof İtalyan li· 

sesi 7 7 - Orhan Özver Pertevniyal li 
sesi 78 - Fazıl Çevik Sirkeci Aydır 

oteli karşısında 79 - Güner Yeşilgilr.' 

Samatya pamukçu sokak 6 80 - Sevi 
Yurdözü Sirkeci Ebussuut caddesi 2f 

81 - Melahat Tuncak lstanbul kız li•' 
si 819 82 - Selami Bengi Vefa lisea 
667 83 - Rifat Altınbulak Vefa lisc.i 
84 - Burhan Beşiktaş 18 inci ilk okuJ 
85 - Orhan Şişli Terakki lisesi 1 7 86 
- Nuri Gelcnbevi o::ta okul 705 87 -

Nusret istanb'.ıl erkek lisesi 308 88 -
Nezihe ilk!,escn Pertcvniyal lisesi 312 
89 - Nuri Ülkümen hayan ~ktebi 
90 - Binng Karagümrü!ı:: 50 91 - Re
ha İstanbul ilk okul 92 - ismet Gün· 
ger Ka<l:köy Canan sokak 17 93 - U 
mut Cemil Cağaloğlu Hilali:ıhmer cad
deı;i 1 94 - Cenı;:iz Ersan fo'eyzi EI"".xın 

oğlu 95 - Bülent V::rol Bo.>yacıl:ö} 

96 - Nermin Kartal 234 97 - Ma,.icl 
Uçgüler Koc:ı.rnustafa p.::şa 23 98 - H 
Basri Topkapı Malatya caddesi 4 99 -
Orhan Sevencan Samatya yalı boyu 1 

101 - Nureddin hA:net İstanbui t'ca 
ret li&esi 1466 - 102 - Kenan ICns n 
paşa orta okul 505 103 - Fatma Y ve 
Samatya Uzunyusuf sol:ak 20 10 -
Berhiz Gök:ıil Kumkapı Kolluk s ka!: 
29 İ05 - M. Tun;ok Kumkapı ort. 
okul 153 106 - Bahtiyar Gülen B kır 

köy hat boyu 107 - Yurcfaçcvil: Sirke· 
ci Er.ki Aydin oteli karş•smd;ı 1 103 -

Alpaslan Aksar:ıy Davudpaşa sanc. ı.tıı 
IIas1n soka\: S 109 - Burh:ın Sezer İt 
tnnbd erl:ck lisesi li61 110 - 'Olk~ 
r Am.:.n Samatya Etye:nez ~i:ncn ifer 
caddesi 45 t ı 1 - Selim Şi§ınano h 
Nişan taş 1 S inci ilk okul 112 - Se-or, 
Bam 35 inci ilk okul 114 - Fikret Tur
~ay Fatih at pazarı. 
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Kimyager 1 
sa eddin 

Tam idrar tahlili 100 kuruştur. Bil· 
umum tahlilat . Eminönü Emlak ve 
Eytam Bankası karşısında İzzet 

Bey Hanı. 

Pektorin 
Pektorin .. 

• 
ın 

- ÖksOrOi:OnOz mO var ? 
- Nezle mi oldunuz? 
- Bronşite mi tutuldunuz 1 

Pektorin' den şaşmayınız/ 

Pektorin 

Pektorin 

HABER - Akşam postası 24 Birincikinun - 1936 
--= 

r . 
DEGiLDiR seze 

<F.A fP'.A MARKA · 
mUstabz~ bu siJzU teyit eden gilzel yurd topraklartnıll blrlclk imal kaynağıdır. 

Mercimek unu 
Bezelye 

" Fasulye ,, 
Patates 

" Çavdar ,, 
Nohut .,, 
Pirinç 

" Bakla 
" Yulaf ,, 

Arpa " Buğday nişastası 

Pirinç nişastası 

KORNFLOUR 
[ J,f ısır unu hulasası J 

Kırmızı biber 

Beyaz biber 

Yenibahar 

Karabiber 

Zencefil 

Karanfil 

Kimyon 

Tarçın 

Salep 
(Kutu ve Paketleri) 

Sofra tuzu 
ilıll~~~~~~~~~~:....:.~~~ ........ ~~~~·' 

Memlekette bu maksatla kurutmuş ve her şeye rağmen (~l) sene neslin gürbüz yetiş·m;ne 
tevakkufsuı; hizmet etmiş ~egane Türk san'at evidir. 

rın 
KUTUSU 3& KURUŞ 

Yavrularinıziİ doktorlar1nızın tertıp ve tavsiyeslle verece§lnlz bu gıdalar mutlak huzu!unuzu temin edecektir 
- ~ 

BfSlı lEMAl·KIHMUT mu mmsı. sraucı - -

1 
İstanbul Balıkpazarı No. 16 1 • 
Eğer bu pastırmadan bir dilim yi· 

yecck olursanız ömrüniiT. oldukça 
başka pastırma yemiyeceksiniz. 

Aô IZDA ERİR 
YUMUŞAK 

Sinirsiz 
GIDASI BOL 

Hakkı mağazasında satılan pastır

malar halis Kayseri malıdır. 

ıı::::::::::::::::::::::::::::::::-::::::::-..:::::=::.:au 
~ -es D oktor :: 
P.ömer AbdUrrahman!! 
ii DERMAN ii 
:: :: 
:: Muayenehanesi - E minönünde ;: 
!i V ALDE HANI içinde No. 21 s! ===:!! .. ~::-.:::::::::::::::::::-..::::::::=:::::::::::::::: 

İstanbul asliye mahkemesi birinci hu
kuk dairesinden : 

Dosya No. 935/ 1320 

T üccardan, Almanyada, Apolda şehrin 

de mukim Bruno Knobloch vekili avu

kat HikmetZiya tarafından İstanbulda 

Barnatan hanında, avukat bay Papo 

nezdinde mukim trikotaj tüccarı Vasil 

Yağcı aleyhine 935 / 1320 sayılı dosya 

ile açılan 204 Türk liralık alacak ve iflas 

davasmda, miiddealeyhe tebliğ edilmek 

üzere gönderilen dava arzuhali sureti, 

müddealeyhin gösterilen yerden çıkıp 

gittiği ve nerede oturduğu meçhu1 

bulunduğu şerhile l>ila tebliğ iade edil

miş ve devam tahkikat için tarafların 5 

son kanun 937 tarihine müsadif salı gü

nü saat 14 de davetleri tekarrür etmiş 

olmakh, usulün 141 inci maddesine tev· 

fi.kan dava arzuhalile davetiye varakası

nrn birer nüshası mahkeme divanhane

sine talik kılındığı ve müddealeyhin 
oeray tahkikat tarihi mezkO.rde mahke-

• • • • • • • .f ~ - ... • .. • • 1 

•• •• • 
KiK 

Y 
enice kuponlan mukabilinde verilecek hediyelerin iki piyangoda 

tevzii evvelce ilan edilmişti. Bu kere bu iki keıide birleıtirilerek 
t 5 şubatta yalnız büyük bh- piyango çe kilmesi takarrür etmiJ.-

tir. Bunun için sayın mütterilerimiz tarafından kuponlar 30 sonkanun 
1937 Cumartesi günü saat beşe kadar idareye teslim edil~k ve ondan 
sonra getirilecek kuponlar kabul edilmiyecektir. 

Ş 
imdiye kadar Yenice kur' atma ittirak ehnemİş C;'>lanlar müddetin 
" bu suretle temdidinden bilistifade 50 kupon biriktirip bu büyük 

piyangoya bir kur'a numaraasile iştirak imkinmı bulabilecekler• 
dir. Bu ilan bundan evvel yapdan bütün il~.nlann hükümlerini İptal eder. 

1NHJSARLAR iDARE.Si ı • 

mede hazır bulunması ve gelmediği ve S" 40 e e 
vekil göndermediği takdirde tahkikat ve 1 on g 
muhakeme:ıin giyaben devam edeceği 1 

tebliğ makamına kaim olmak üzere ilan 1 

olunur. \ • ı' . . ..•. \. ' . ' 
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