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rının kesilip kesilme

....__ dlğioe dik kat ediniz 

Memurlara kolaylık 
G<ızetcnıizc tcnziUitlı abone olmak 

iatiyen memur oo aakerlerden Ankara
da bulunanların Ankarada şu nttmam
Uıra telef on ederek arzularım bı1dir

meleri klifidir . 
2326 2816 1068 
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fü!_zanan numaralar 6 ncı sayfada 
Kıdem zamıarından Reyhaniyedeki h8diseden sonra 

Eskie~ut;k:it1~; de Sancakta heyecan 
istifade edecekler b •• b •• l •• lt 

Avni zam eski mütekaitlerin dul US U Un ar 1 
"e veumıerinin maaşıarma "Manda cı idare kuvvetleri de 

da yapllacak '' • A 

tit- Büyük Millet Meclisinin dünkü içtimamda mühim bir karar veribni, -
~ Aakeri ve mülki tekaüt kanunun un 60 mcı madesinin birinci fıkrasını 
~ ttiren layiha müzakere edilirken üç senelik lademler hakkının tek~üt 
~Ununun neşri tarihinden evvel tekaüt olmuş olanlarla Eytam ve eraınıl
~ ~ <!e tqmili istenmiı ve bu şekilde yapdacak zam keyfiyeti kabul edile -
~ha, Meclis bütçe encümenine gönderilmi!tİr. 

Ayancıkta feci bir cinayet 

Yengesine göz koyan 
bir köylünün cinayeti 
Yüz bulamayınca ormanda 

~Olunu keserek kadını öldürdü 
-1hncık (Hususi muhabirimizden) 
tic• hncıkta vuku bulan tilyler ürper
~ 1-dlseyi gerek suçlunun kendi ağ
lı !:'· cerekse adliye tahkikatınm aldr-

~iJ:re bildiriyorum: 
:r. 0~1 1ttn Hacı Resi köyünden Yalı 
hın ~8l?lai1, kendi kardeşi Abdulla
lroYuy 24 yaşlarındaki Şerifeye göz 
için 'ttl'!:· liırs ve arzusunu yapabilmek "tif cn~nasip bir z:cmin ve zaman arıyor. 
' ın kocası Abdullahın köyde bu
~ dı~ bir sırada değirmende öğüt
' ı.alııresini alarak köye gelmekte 
~~.ecenin karanlığı ve her tarafın 
~ ~a;rtÜlU olmasından bilistifade 1sma
~~·~ yolunu bekliyerek kendisini 
~;>o ıçınde yakalayıp ırzına geçme'k 
~. t ş . mıra.eşinin loarı.ınnı çirkin bir ih fira.s 
""q\ ~· • enfe teslim olmuyor. Bu yüz· 

til elindeki bıçakla kadrru mütead yiiziinde?ı öldüren /s-nıa41 
~ (Devam1 fincide) s 
~te şehadetname şebekesinin tarifesi 

soo 

masum halka sılahla saldırdı 
Sancakta Reyhaniye ka.saa.bsmda 

dün yazdığmıız hadisenin nasıl vuku-

bulduğu hakkında tafsilat gelmiştir. 
Bu malumat& göre İskenderun ve Rey 
han.iyede nümayiş yapan silah.sız halka 
mahalli hük1lmet kuvvetleri ateş açmıı 
la.rdır. Nüma.yişçilerden 18 yaralı ve 

bir ölü vardır. Reyhaniyde hakkını a,. 

ramak için grup halinde hükftmet bl-
• nasma giderek: "İstiklalimizi istiyonııı; 

hakkunızt istiyof'U%,, diye bağıran hal

kın bu hareketini mahallt idare men -
tnıplan bir isyan, bir baskın gÖSterme. 

ğe çalışmışlar, bu behane ile de silah

la mukabele etmişlerdir. Reyhaniyeder 
ki hA.dieeyi mU§&hidler bmat görnıiiş -
Jerdir. Sancakta heyecan büsbtltnn 
arbn.ıgt:D'. 
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Almanların Fası işgfil edecek
lerini Fransızlar uydurmuş 
Almanyanın Fasta gözü olmadığını Hitler 

Fransız sefirine temin etti 
Paris, 12 (A.A.) - Havas ajansı arnın statükosuna riayete kati surette akıam Fas meselC1lini tekrar tetkik ecfi. 

bildiriyor: karar venniı olduğu hakkında teminat yorlar. 
Bu sabah BerJinde yapılan rcsepsi- vermiştir. En son tabılarda resmi bir menba-

yon münasebetiyle, Hitler Almanyanm Londra da tekzip ediyor dan yapılan tebligat tebarüz ettirilmelc--
İspanyol toprakla.rnUil veya müstemle- Londra, ıı (A.A.) - Gazeteler bu (Detxmııı 6 mcıda) 
kelerinin bütünfü<Hine dokunmak niye- --------------------------
tinde olmadığı h:kkul(ia Fransa büyük ·-·L···""·l:S····a····n·········n··--·eu••r ... _s····;e··-,··:-ı·m ı·z-··----·-··-·--·-,·, 
elçisine teminat vermiştir. l~ 

Büyük elçi de Franaanm İspanya-
• nm••;:;;nl;E;yo!Fa. Bugün : Almanca 1 

liranız varsa lise 
llıezunu olabilirsiniz ? 
ltk Bugün 
l mektep diplomasına kanaat etmek 6 yaşına bastı 

Guet~~ ! 1!1..J ~m ':!:. ~:.~~~. 1 
e\T8ZUUOU J{ÖSterirseolz Ödeyecegloiz Haber, bu nilshasiyle, beı yqmı dol-

p8r8 200 liradan ibarettir durmuı bulunuyor. Bir gazetenin beı 
lıit tn" yaııru doldurabilmiş olmasının manaSI, 

~tc Uddet evvel meydana çıkan Tahkikattan anlaşıldığına göre şeha. hak yolunda çalıştığrna okuyucularının 
'tıı~ ~ckt:p diplomaları meselesi etra- detname almak istiyenler ancak birÇ°ok teveccühünü kazandığına en büyük ip-
bı~ ~ aarü ve Emniyet müfettişleri rettir. 
~'tlda ıahıslarla temas ettikten ve hüviyetleri 
lltdlıdı'~. n Yapılan tetkikler bu işin zan Haber, bu beş sene içinde günden 
.ı. g1 d anlaşıldıktan sonra şebeke rcisile görü-
'<41la, le n en daha geniş olduğunu mey güne artan bir alakayla karşılandı. Vui-
~ştur. (Devamı 6 1ncıda) (Devamı 6 mcıda) 

~c\Jlk mlYısa~akcamn~a nştnırak edeınneır<dlen lb>Dırkaço 

sc, ıı. f _ ' 
;"iki Y Ahmea oğlu mı yaşında MUHARREM - 57: Bay Şchabeddin oğlıı 
~lı::~nda BVRHAN - 51: Btıy MEHMED o(J1u altı yaşımla YIL~IAZ 

ÇELJK-49:BayMehmed o!ilıımıy~n.da MESUD YALÇIN 
ÇELiK. 

Kupon: 54 Çocuklnnmzın mUsa 

bakamıza iştirak edebilmelerl tçin 

bu kupontann toplanması llzondır. 

Her geçen gün kendileri için bir zarardır. 
Dünyada bir yabancı dil bilmiyen adam yanm adam sayılır. 1 

Bugftn Haber okuyucuları arasından tamı 

10000 1 
Kişi Usan derslerini takip ediyor 1 

Bunların bir kısmından aldığımız mektuplarda metodumuzun mü- İ 
kemmeliyetinden bahsedilerek bize teşekkür olunmaktadır. 
HABER, bu teşebbü~ teıekkür toplamak için değil, memleket 
kültürüne bir hizmette bulunabilmek düıüncesiyle girişti. Kendileri-
ne faydalı olabildiğimizi işitmek bizim için epiz bir sevinç kaynağı
dır. 

Derslerimize daha başlıyamamış olanlara tavsiye ederiz: Bir an 
tereddüt etmeden hemen istediğiniz derse başlayınız. Eksik nüshaları 
idarehancmizrl~n temin edebilirsiniz. Fransızcanın üçüncü dersini ye
niden bastırm!lk mecburiyetinde bulunduğumuzu bir kaç gün içinde 
bunun da hazır olacağını bildirmeyi fay dalı buluyoruz. ................................................................................................................ .._. 

Ukranqada ihtilô.l 
haberleri yalan 

Sehrimiz Sovyet mahafili 
ı şaYiaları tekzip \ediyor (Yaası 6 _., 

• 
' 



On beş gün bekliyeceğiz 
Bütün Türkiye lmnet lnöntinün hitabını içinde duydu: On beş gün 

daha... 
FranBı:zia.ra. kalsa bu on beş günler, on beş asır ola.ca.ktır, bunu bili

yoruz. Fa.kat bime.a saıbrctmemizi istiyen İsmet lnönildUr. O, Fransızla 
rm uyuşturucu siyasetinin ne olduğunu .hepimizden iyi bilir. Böyle ol
duğu halde bize on beş gün daha. sabretmemizi tavsiye etmesinde elbette 
bir .eebep olacaktrr .. 

Şüphe yok ki her Türk, kendi kendine, bu düğümü çözmeye çalışmış 
ve kolaycacık çözmUştür: 

Sarih hakkını elde etmlye çalışan TUrkiyeye, sözilne ve imzasına iti
mat ederek 280 bin Türkü kendisine emanet bırakan Türkiyeyc, bu ema
nete hıyanet etmek isti yen Fransadan bir bühtan yükseliyor: Tilrkiye 
revizyon.isttir ı 

.. Ha.kkımı ta.ruyarak, vaktiyle, hayatla.mu, hürriyetlerini emanet et. 
tiğim Sancağı ba.şkalarmm boyunduruğuna bırakamazsıruz; onların 

ha.klan olan istikliı.llcrlni verin.iz. Tilrk, gök kubbe altında kendisini tanı
dığı gilndenberi hUr yaşamıştır; onların Türk oluştan hür y~a hak
lan olduğunun bcrntla.rıdır. Bunu siz tanımazsanız, 17 milyonluk bir 
:rtlrkiye, son ferdine kadar tanıtmaya. azmetmiştir.,, dediğimiz zaman 
gene buradan §Öyle bir ses yükseldi: 

-Türkiye sulhü bozmak istiyor!.. 
lrraDmz siyasfleri herkesi kör, Blcmi sersem sanıyorlar ve ara.p birli

ğhı.ln parçalanmasına göz yumamıyacaldarmı söylilyorlar. Bunu kabul 
edebilmek için Hata.y'ın arap olduğuna inanmak laz.nngelir. Buna bütün 
Franm:I ma.tıbuatı da inanmıyor. Kendl recüllerinin direktifini unutarak 
burada 280 bin değil de 240 bin TilrkUn mevcut olduğunu aralarında iti
raf edenler vardır. 

Bu rakam, Ha.tay"m TilrklUğünü in.kir ettirtemiyecek bir yektlıı.dur. 
O kLdar ki, tarih ea.yfalarmm silinmez hatlarla. tesbit ettiği satırla.n gör
mlyen, coğrafyadan anla.mıyan, beş on batm önceye kadar ırkının ana 
hatla.rmı tesbitten 4ciz olanlar bile bu rakamm beHi.gati karşısmda. dut 
~ BO.lbille dön.erler. 

Suriyede arap birliğinin mevcudiyet.ine inananlar, ancak Fransız ma.n
·cıa siyasetini bllmiyenlerdir, Ki bunu dünyada. t>ilmiyen bir tek ki9i yok
tur. Fransız manda.lan altmdaki topraklarda, demokraSl kisvesi altında 
bJr istibdat havası esdiğini kim bilmez. Kütlelerin değil, ferdlerin bile 
tx>plu hareketlerini kaynar yağlarla ~ıyan bir :millet, burada., arap 
val\detin!n mevcudiyetinden bahsederse, çok gülünç bir vaziyete düşer. 
Zaten Fransayı, tarihte böyle gillünç mevkilere düşUren hep o da.r gö
rfişlil, herkesi kör, aıcmı sersem gören siya.snen olmamış mıdır? 

Biz, cın beş gün bekUyeceğiz. Fakat bu on beş giln içinde Fransa
mn hakkmım, kabul edeceği ümidine kapıldığmıız için değil ..• Bu bekle
mekten elfmfre bugünktl vaziyetten başka bir şey geçmlyeceğine kanüz, 
bekliyorsak şu sebeplerden: 

- Tilrkiye revizyonist değildir. 
"' - Türkiye, h&klı sebeplere dayanma.dan su.lbil bozmak ısteğinde ol
madığnu şu on beş gO.p. içinde dUnyaya bir daha anlatmak için. 

HASNuN RASiH TANAY 

HABER - :Akşam postam 

uri Conker dü 
vefat etti 

Bir milddettenberi "Anjin ldö i>uat- ralanmqtır. Bilahare, La Hayede ataşe· 
rin,,, hastalığından muztarip bulunan mı1iterlik vazifesi üa etmiştir. 

Büyilk Millet Meclisi reis vekillerinden tstiklfil harbi hareketlerinin ilk an
Gaziantep saylavı Nuri Conkerin dün larrnda Anadoluya koşan Nuri Conker 
Ankarada vefat ettiğini teessürle haber Ankara ve Adana vali ve kumandanlık. 
aldık. lannda bulunmu1 ve Avrupada ifa etti· 

Dört giln evvel bir buhran neticesin- lr:~~;l;;Ji 
de vaziyeti ağırlaşan Nuri Conker iki 
gUndilr salaha doğru gidiyor gibi görün 
mekte idi. Fakat dün birdenbire fena. 
laşmıJ ve ak1am sekizi beş geçe vefat 
etmiştir. 

1881 de Sellnikte doğan Nuri Con
ker Harbiye ve Erkamharbiye mekteple 
rini ilanal elderek erklnıharp yüzbaşısı 

çıkmıştır . 
Nuri Conker, İtalyanlar Trablusgar

be hücum ettikleri zaman Mısır yolıle 

Demeyi müdafaaya koşan kahraman ı;a 

bitlerimiz arasında bulunmu~. o muhare 
belerde büyük yararlıkları görülmüt • 
tllr. · 

Balkan harbinin %\lhuru tlzerinc Der· 
neyi terkederek Avrupa ve Romanya 
yoluyla İstanbula dönmüıtilr. O sırada 
Balkan harbinin ilk aafhası biterek Kl-:, 
mil paşa hülillmetinin iıkatile ikinci saf 
ha ba1lamııtr. Edimenin istirdadına ka. 
dar devanı eden bu ikinci safhada Nuri 
Conker ·Trakya cephesinde muhtelif va
.dfeler g~rmnı ve bu vazifeleri sırasında 
ya ralanJlll1br. 

Nuri Conker BQy{lk harbln bellıöaı
lı cephelerinden Çanakkale ve p.rk cep 
hesi harek4tma i1tirak etm.i1tir. 

Keı:ıldisine Conker soyadı verilmesi, 
Çanakkalede Conkbayırmda üa ettiği 

kahramanca vazifenin hatırasıdır. Nuri 
Conker, orada. 10 ağustos günü 8 inci 
fırka kumandanı olarak harbederken ya. 

(}aziant6'p 8ay?atx Nuri Conker 

ği bazı vazifelerden. ezcümle Berlin 
mUmessilliğinden, sonra Türkiye Büyük 
Millet Meclisine evvela Kütahyadan. 
aonra Guiantepten mebus seçilmiştir. 

Son ~evrede Bilyilk Millet Meclisi 
ikinci reisliğine intibah olunan Nuri 
Conker kuvvetli bir asker, yiğit ve kah
raman bir muharipti. Fransızca, ve at. 
manca bilirdi. Evli idi, üçü erkek, biri 
kız dört evladı vardır. 

Aailesine ve kıymetli bir ev!dıru kay 
beden bfitün millete taziyetlerimizi su· 
nanz. 

l\.ı tkincildnun - 1931 
~ 

Bay Ali Kemali, Kanunt Süleyın&Jl" 
dan ba.hscden frenkçe bir kitabı ''Mub· 
teşem Süleyman" adı ile dilimize fP' 
virm1ş. 

Fransızlar Süleyman 'a. "Soliman 11 
Ma.gnifique" derler; bay Ali Keınsll 
de, terciime ettiği e-~rin a.dma sadakat 
göstermek istem iş. Bir mütercim f çf.11 
çok güzel bir e dişe ama bence doğr1l 
hareket etmemiş; çUnkU : 

1 - "Soliınan le Ma.gnifique'', frenlt· 
çe eserin muharriri tarafından bulun· 

muş "original" bir ad değildir; Ka.n\Jıf 
ni Sultan Süleyman, Fransızlarda öte" 

den beri o adla maruftur. MadeınJCI 
Frenk muharrir eserine yeni bir ad 
koymak kaygusuna düşmemiş, mut.er
cim de onun gibi hareket etmeli, Yaı;! 
kita,bm adında "original" lik g()stef· 
memeli, Süleyman'ı bizde manıf IAk•· 
bı ile anmalı idi. 

2 - "Solima.n le M.a.gn.ifique" terki· 
binde "magnüique" kelimesi "mubte" 

" şem" demek değildir; 18.tince"magnUS 
, veya "magnificus" un tam mukabili

dir, yani bUyUk, yUce, koca demektit' 
Koca Karl'a Charlemagne, yani Caro' 
lus Magnus karşılığı olarak Charlee 1' ,, 
Magnifique dendiği gibi. ''Magnifique 

kelimE'l'!inln ''muhteşem" manası nisb" 
ten yenidir; Silleyman'a o sıfatın .. ·e
rilmesi ise eskidir. 

• • • 
Hanl Açık ~z'Un Kara Davut rJJO' 

dur? karakoncolos mudur, nedir? i# 
o yine ya gözlerimi çıkarmağ&, ya kel' 
lemi uçurmağa. kalkacak. ÇUnldl j)f 

Listik fabrikaları kapan1 

ma kararında haklı mı ? 

yanlIŞI daha gözüme ilişti. Gilzıel SsS" 
atlar Akademisi'nden bahsederken dJ
yor ki: 

Dörl milleha.!sı,, da orada , vdl' 
m~. - 12. 1. 37 

Sonra o "dört" mütehassrsı sa.yıyot'-
1 - Belling. 
! - Lenpold Le1'i. 

2500 ameleyi işsiz bırakan bu kararın 
.. dereceye kadar haklı olduğu 

tetkik edilmelidir 

ne :J - Brüncr Tavııt. 
Hani dördüncüsü diyeceksiniz!~ 

Davut sayı saymasını bilm~. . iJıl 
bir. ,, 

Yengesine göz Göring Şehrimizdelci lastik fabrikalan mev- istihlak vergisine inzimam edince mal 
cut ıerait içinde faaliyetlerine devam yapmak imkanı ortadan kalkmıştrr. Bu. 

Gelelim ikincisine: ''Brüner Ta\11lt 
dedikten sonra bir '' ... ve ilAh .•• " kOf 

koyan bir köylü Almanya başvekili imkanmı görmediklerinden hep birden nun için IAstik fabrikaları müessese· 

Oluyor •) kapanma karan vermiılerdir. Evvelce terini kapatmak zaruretini duymu~lar-
(Bo:ıtara./ı 1 incide) • kapanan fabrikalara dün diğerleri ide il-

dlt yerlerinden yaralamak suretiyle öl- Almanyada Hitlerin en yakın arka- tihak etmi• ve 2500 amele arıkta kal- dır. 
1 

da 1 d 1 a·· · · Alm :ır " Diğer taraftan ham kauçuk ithalfit1 
dtlrcrek evvelce bir kaya dibi irine atı- ş arm an genera onngın anya tır 

" b kil 1 ğ d ·· 1 d b h mıJ · cihan piyasasına nazaran fazla tediyeyi 
yor ve yolların karlı olması hasebiyle aşve i 0 aca ın an son gun er e a • Fabrikaların kapanmalanna göıteri-

ka sedilmekteydi. mucip olmakta, hem ide ithal için ser. 
elinde sopa ile r üzerinde ayt izleri A G . len sebep şudur: best döviz bulunmadıg~ ından ancak ta-
taklit ederek köye dönüyor. İsmail yen- lman ajanst eneral Göringın ya. "Llstik fabrikaları kıı mevsiminde 

. . 1 t f d .... "'ld"' ~ .. kın1da kamile birlikte İtalya ya gidece- yazlık, yazın da kıclık ayakkabı yapar .. k kas yolile getirmek kabil olmaktadır. 
;gesının ayı ar ara ın an goturu ugu ıı " 
stısnırll verdikten sonra yanma ııekiz ğini haber vermektedir. Nimresm! Al- malı hazırlamaktadırlar. Son istihlak Bunun için de yüzde 40-50 prim veril. 
yafl,anndaki küçük çocuğunu alarak ka- man ajansı bu münasebetle şimdiye ka. vergisi kanunile yazltk ayakkabı üzerine mcsi lazım gelmektedir. Buna mukabil 

d .• b" ba i . dar Prusya başvekili olan General Gö- konulan kı"loda 150 kuru"' vergı·, bu mal- ecnebi lastik mamulatı yeni ithalat re· mm ccnazcsını ır çimento tor sı çı- ıı 
ne koyarak kendi köyünden yarım saat ringin ismini "Alman Baıvekili,. diye tanrı iptidai maddesi olan ham kauçuğa jiminde serbestçe memlekete girmekte. 

zikretmiştir. Siyasi mahafilde bu tebed- ı 
m~i~~~ğuhlr~y U~n~~ d~Grn~d~~g~Mma~B•~-d_~_a_~_e_1_ce_k_o_n_cl_m_u_1_o_a_n_ıo_o_b_ru_~ __ d_lı_." ____________ _ 

muş. Halbuki dört kişinin ücUnü ea."!19 
bir ta.nesi için bir " ... ve illh ... " ko'f ,, 
mak caiz değildir; çünkü "ve ililt·· 
daima ~kluk gösterir, ''bir" ~iyi .,, 
ya "bir" ~yi gösteremez. 

(Kara. Davut'un saydığı Uç zattlJ 
adlannr doğru yazdığı da temin oıurı•' 
maz.) 

~ 
Fransada bir 
rezalet daha 

ormana götürüyor, orada bir agacm al- katetine tayinine bir delil addolunmak
tını kazarak gömüyor. Hatta kadının tadtr. 
üatnnde bulunan bütün elbiselerini de ,--~-----------
ahnağı unutmuyor. 

Hadiseyi haber alan kazanın sorgu 
hliimi Nail Taner derhal hadise mahal
line gitmiş ve yaptığı tahkikatla kadının 
cenazesini İsmailin sakladığı yerden 
çıkartım!. kaza merkezine getimılştir .. 

İsmail ile konuştum. Şerifenin köy
lerinden ba§ka bir şahısla gayrimeşru 

milnasebette bulunduğunu hissederek 
namın belası yüzünden Şerifeyi ındür
mil§ olduğunu ikrar etmişse de hadise
nin yukanda arzettiğim sebep ve şekil· 

Limanın 
ıslahı iç.in 

Gelecek hafta lngll
teredcn bir heyet 

geliyor 

Asiler Malagaya hü
cuma hazırlanıyor 
Madritteki sivil ahali şehirden 

uzaklaştırılmağa başlandı 

Bu sefer de bir AyAıJ 
azası rüşvet almış 

Fransada yeni bir rezalet meydBrı' 
çıkmıştır. İstintak hakimi M. Matif~ 
ayan azası M. Andre Morizet'yi dün 11 I 
fuzunu suiistimal cünniyle zan attın• • 
rruştır. M. Morizet hakime bizzat b

1
' 

mektup göndererek kendisini ithatn " 

denleri mahcup etmek için zan altı.fi' 
alınmaSTru istemiştir. Mevzuu 1>al\l' 

lerde olduğu anlaşılmıştır. 
Arif Gökpınar 

İngiltere hükumeti İspanyaya gönül
lü gönderilmesini yasak etmi;ztir. Bu 
hususta yabancı memleketlere asker 
kaydolunmayı meneden eski bir kanu. 
nun ahk5.mı tatbik edileceği ilan edil
miştir. 

mesele, Boulogne belediyesi tara!~; 
dan istimlak edilen bir depo dolayısı>' 
bu deponun sahibi kömür tüccarı 1l~ 
culles dsminde birine verilecek otan ;ı 
milyon franlık tazminatın biran ~ . ...tC 
tediyesi için yüz bin franlık bir rıır· 

GönUllUler mC?stlesl teklif edilmiş olmasından ibarettir. 
İngiliz hükUmeti bu münasebetle Morizet ayni zamanda Boulogne 1Jt' 

Fransa, Alınanya, İtalya, Sovyet Rus· lediye reisidir. L:11 
ya ve Portekiz hükQmetine verdiği bir Yap:lan tahkikat neticesinde yüı .,.... 
nota ile bu hükumetleri de ayni şekil. frangın kime verilmek istenildiği ~ 
de harekete davet etmiş ve mümkün ı d b M Moriıe şı mamışsa a u paranın . - _,c 
olduğu kadar serian cevap vermelerini şahsi dostlan olan Penand ve Liverıı;, 
istemiştir. isimlerinde iki kişinin elinde olduğu 

Fransa lngilterenin bu teklifini k3- hakkuk etmiştir. 

bul ettiğini bildirmiştir. Sovyet Rusya- ==========================-d 
nın da ayni şekilde hareket edeceği zan. ··klil oi' 

mındaki Sovyet gemisi emtia yu ... 
nedilmektedir. 'd r1'e'~ duğu halde ispanya açıkların gı e · .... ~ 

Diğer devletlerin cevabı alınır alın· bir as~ zırblıaı tarafından yakalaf:J, 
maz bitaraflık komitesi gönüllil gönder Tenta limanına gBtnrüimöt ve ot'~ 
mek meselesile de meşgul olacaktır. alıkonmuştur. İspanyadaki Rus e~, 

Bir Sovyot gemisi daha bu hareketi Burgoa hüldimeti nes ~ 
yakalanmlf ide şiddetle protesto etmif vce gt.11JY 

Moskova 12 (radyo) - .. Smidoviç,, na- tahliyesini istem.i§tir~ 

da 
!l.ıl 

cıı 



Yağ fiyatları 
boyuna yükseliyor 

Bu mevsim içinde ucuzlaması 
ihtimallerinin de mevcut 

olmadığı anlaşıhyor 
Bu istihsal senesi başındanberi 

mütemadiyen yükselmekte olan yağ 
fiyatları on senedenberi görülme
miş bir hadde çıkmıştır. Gerek 
sadeyağ, gerek zeytinyağ, gerekse 
tereyağların fiyatları şimdiye kadar 
görülmemiş hadde çıkmıştır ve her 
hafta da bir miktar daha yükselmek
tedir. 

Bumevsim başında yemeklik ka
rışık sade yağların en aşağı kalitesi
nin perakende fiyatı 60 kuruştu. Şim 
di ayni yağlar 80 kuruştur. Evvelce 
70 - 80 kuruş arasında ve Trabzon 
yağı namı altında satılan gene karr 
şık yağlar 100 kuruşa çıkmıştır. Ev
velce 90 - 100 kuruşa satılan ve Urfa 
yağı namını alan yağlar şimdi 1 20 -
130 en aşağı kalite yemeklik zeytin 
yağlan mevsim başında esasen yük -
sek olan 50 kuruştan 70 kuruşa ka
dar çıkmıştır. Bütün fiyatlarda ki
loda 15 kuruş fark vardır. 

• ıstanbulda 

Pamuk zeriyatı 
Merdiven köy tinde 
iyi netice alındı 

Yeni kurulan ve kurulmakta olan 
panwklu fabrikalarına pamuk ver -
mek üzere Anadolunnun pamuk 
mmtakalannda fazla pamuk yetiştir 
mek için tedbirler alınırken hiç akla 
gelmedik bir yerde, 1stanbulda bile 
pamuk yetiştirmek imkanı bulunmuş 
tur. 

Erenköy civarında Merdiven kö
yünde Asaf isminde mütesebbis bir 
vatandaş geçen sene tecrübe olarak 
Y eşilköy tohum istasyonundan altı 
nevi pamuk tohumu almış ve bun
ları üç dönümlük bir sahaya ekmiş
tir. T ecrübcsizlik ve iyi bakılama
mak gibi amilJer ve zeriyatta geç 
kalınmasına rağmen bu üç dönüm -
den 250 kilo çok yüksek kaliteli pa
muk elde edilmiştir. Şimdi bu se
ne Merdivenköyünde ikinci ve asıl 
bir tecrübe yapılacaktır. 

Bu sene Merdiven köyünde mart 
ayında pamuk zeriyatı yapılacak ve 
alınacak neticeye göre bu iş genişle-ı 
tilec~ktir. 

1çerl1I• · 
• Maliye vekill Fua.t Ağralı bazı işleri 

için şehrimize gelmiştir. Bugün Ankara.ya 
avdeti muhtemeldir. 

• Köylüyü tamamen toprak sahibi edecek 
toprak kanunu hazırlanmı§ ve BaşvekA.ıete 
verllmıııtır. Sıhhat vek&.leti bu projeyi lııka.n 
bakımından tetltlk etmektedir. 

• Kandıranın kasabalar köyünden bir 5 
küz kudurmuş ve 11 kişiyi ısırdıktan sonra 
öldürUlmüştUr. 

• Lfmnnlıırmuzm inşuı vesalr sanayt işle 
ri için §Chrimlze gelmiş olan Holanda heyeti 
dün akııam Ankarnya gitmiştir. 

* 1• verenlere iş bcya.nnamelertnln tevzUnr. 
dün başlanmrştr. 

• Gala.tada yapılacak yeni yolcu salonu 
ı ı:ın bir çoğu ecnebi olmak üzere 40 mUracaat 
yapılmıştır. 

* Belediye resim ve vergllerintn zamanın 
da tahsll edilmemesine sebep olan be?ediye 
memurlarının maaşlarından tevkifat yapıla 
caktır. 

* Çatalcanın Ya.kuplu köyünde Ahmd oğ 
lu 12 YB.§mda ŞUkrU 14 yll§ında Raı:uzanı 
k a vga ederek bıçnkla flğrr surette yara.lamı§ 
tır. 

* Şehir kannllzasyonu inşaatı, program mu 
clblnce, bu sene nihayet bulacaktır. Bunun 
için de ln~atı yapan ı:ılrkete 7,5 milyon lira 
veri'ccektir. Belediye para bulursa yeniden 
hı,aat yapacaktır. 

ıı: Gazi köpru~u ıı;ın ıı.rnna:ı su altı çimeni 
tosu Almanya.da bulunnıu§ ve bu mesele hal 
ledilml§tir. 

Mevcut vaziyet yağ fiyatlarında 
selecek mevsime kadar bir düşme 
ümidini kesecek mahiyettedir. Çün
kü cihan pazarlarında da yağ fiyat-
ları günden güne yükselmektedir. 
Bazı istihsalatın fiyatı son zamanlar 
da iki mislini bulmuş bulunmakta -
dır. 

Bunda cihan yağ istihlakinin de 
bazı sebeplerle artmış bulunması a
mildir. 

Avrupa memleketlerinde yağ ta
lipleri gittikçe artmaktadır. lngilte
re geçen senenin ilk on ayı zarfında 
geçen senenin ayni müddetiae naza
ran iki misli yani 50,000 ton yağ it
hal etmiştir. Fransa 936 senesi zar
fında 100,000 ton yağlı tohum ve 

25,000 ton yağ almıştır. Talep mü
temadiyen artmakta, fakat müstahsil 
memleketlerde mahsul bereketsiz ol
duğundan karşılanamamaktadır. 

Maarif müfettişleri 
teftişe çıkıyor 

Şehrimizdeki maarif müfettişleri ayın 
on beşinden itibaren teftişe çıkacaklar
dır. 

Geçen seneki tcftişleride yeniden 58 
ortamektebe ihtiyaç görülmüştü. Şehri
mizde de daha yedi ortamektebin 
açılması lazımdır. Bu sene tstanbuldaki 
üç ortamektebi, birer sınıf ilivesile, 
lise haline getirilecektir. 
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GEÇEN SENE BUGON NE OLDU? 
Sovyet Rusya.da bir çingene devleti kurul 

ma.sı: dUşUnWüyor. 

• Avwıturya konsolo~ ile Almanya ikinci 
konsolosu dün vildyete gelerek Ziyaretlerde 
bulunmuşlardır. 

• Yeni memurin kanunu lA.yibası tetkik 
edilmek Uzere vekAletıere verilmiştir. 

* Avukatlar kanunu, adliye vekilinin riya 
seti altmda bir heyet tarafından gözden ge 
çlrilmektcdir. 

• Ankarada bulunan umumt müfettişlerin 
ba.§vekil İsmet lnönUnUn nezdinde bir toplan 
tI yapa.caklan ba.bcr verilmektedir. 

• Harbi umumide satın alınan fakat bllll 
hare mütarekede pntrikhaneye verilen Hey 
beli Rum mektebinin hükOmete iadesine pat 
rikhane muvafakat etmiştir. 

• Orman fakUltesi son sınıf talebeleri tz 
mite giderek tetkikat yapmışlar ve tekrar 
şehrimize dönmUıılerdir. 

* YenJ kurulım itfaiye mektebinde dün 
derslere başlanmıştır. 

• Üniversite sömestr tatili aynı on beşlnıje 
ba§layacak ve ııubatın be§ine kadar devam 
edecektir. 

• Ada.nada seylApzede'er için iki yeni ma 
halle kurulacaktır. Yüzer evlik bu iki ma 
halleden birine "Atatürk,. diğerine (Kızılay) 
adı konulacaktır. 

• Geçen sene bir trrtmada Zonguldakta 
karaya otura.ruk ltısnıen hara p olan ÜskUdar 

şilebi Haliçteki havuzlarda yeniden yapıla 

caktır, 

, 

Halkevi temsil 
koJu 

Her hafla yeni 
piyesler oynayacak 

Eminönü Halkevi temsil kolu 
teşkilatını genişleterek her hafta u
muma temsiller vermeğe karar ver
miştir. 

llk temsil, önümüzdeki perşem
be ve cuma giinleri akşamı saat sekiz 
buçukta Şehzade başmdc;. Ferah sine
masında verilecektir. 

Halkevi temsil heyeti perşembe 
akşamı (Himmetin oğlu) adlı üç 
perdelik bir piyesle ayrıca bir perde
lik mürebbiye komedisini sahneye 
koyacaktır. 

Temsillerden başka ayı-ıca mü -
kemrnel bir orkestra ile varyete nu
maralan da yapılacaktır. 

Bu temsillerin bırakacağı temet -
tu, sosyal yardım şubesi menfaati • 
ne hasredilmiş olduğundan, topla-
nacak hasılatla birçok öksüz çocuk -
lar ve himayesiz talebeler giydirile • 
cek ve doyurulacaktır. 

İstanbul halkının tiyatro ihtiyacr 
nı tam manasiyle tatmin edecek olan 
(Halkevi temsil heyeti) nin lstanbul 
halkından büyük bir rağbet göreceği
ni umarız. 

Limanın yeri 
değişmiyecek 
Bazı gazetelerin 

yazdıkları mahl.mat 
asılsızdır 

Bazı gazeteler İstanbul limanırun 
müstakbel yeri hakkında tetkikat yapan 

mimar Prostun liman için en muva
fık yer olarak Yenikapı ile Kumkapı ara
ımu seçmiş olduğunu yazmaktadırlar. 

Halbuki diğer taraftan liman idaresi de 

§imdiki liman yerinin inkişafı çn çalış
makta, büyük projeler hazırlamaktadır. 

Bu iş için de hükUmet büyük bir masrafı 
göze alınış bulunmaktadır. Şu vaziyette 

mütehassısın düşüncesiyle hükfunetin 
tatbikatı arasında bir tezat mevcutmuş 

gibi gözükmektedir. 

Diln bu hususta kendisiyle görüşen 

bir muharririmize liman umum müdürü 
demiştir ki: 

""- Mimar Prostun Hm.anın Y enika
pıda olması için bir fikri mevcut değildir. 
Şimdiki limanın inkişafına çalışırken ta
bii mütehasSisrn da fikrini alınış bulunu
yoruz. Liman, bugünkü yerini muhafaza 
edecektir.,, 

• üniversite ruhiyat dersleri için profestlr 
Pe~rs angaje edilmi§tir. 

* Avrupa.ya gönderllecek talebenin lmtl 

hanlarına dUn Univerısitede başlanmıştır. 

• Maden ocaklannda çalıştırılmak üzere 

Zonguldağ'a gönderilecek ilk mabkOm kafile 
81 yann yola çıkacaktır. 

* Barselonda açılacak gül sergtslne hUkO 
metlmlz de davet edilmi§Ur. 

Dı,arıda: 

* İtalya matbuat ve propaganda nazırı 

Alfleri bugün Parise gitmektedir. 

• Mısır hava filosunun takviyesi için şlm 

diye kadar bir mllyon İngiliz liralık iane 

toplanmıştır. 

* İngiltere Fillstindekl askerlerden bir kıs 

mmı daha geri alacak ve hava kuvetlnl faz 
lalaştıraca.ktır. 

• Bazı gıda maddeleri flyattarmm yüksel 

mest Uzerinc Lübnanda nUmayişler yapılmış 

tır. 

* Lı-hlstanm Roma elçisi Habeştstanm 11 
ha.kını Lehlstanm da tanıdığını blldirml§tir. 

• Papanm rnhhl vaziyeti ziyademle ağ'Irlaş 

mıııtır. 

• Bulgar kabinesinin değl§mek Uzere oldu 
ğu haber verilmektedir. 

* Macar ba§Vekl11 yakında Avusturyaya 
gidecektir. 

• Japonyada Korede isyan plt.nı 
yan 350 komünist tevkil edllmi§t1r. 

hazırla 

' 
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Falih Rıfl."f Atay'm Ulıı.sta çıkan şu 
fık-ra.sını ayııeıı nlıyonız: 

Atatürk son günlerdeki hadiseler 
il.zerine, Konya ve ilerisine doğru seyer 
hat ederken, karlı yollarda bir tUrk 
nöbetcisine rast geldi; aslan gibi bir 
asker! Yanında ordu komutanı, nöbet. 
çiyi çağırdı: 

- Çocuğum, ne zamandanberi as
kersin? 

- 9 aydanberi! 
- O halde askerliğini ne zaman bi-

tireceksin ? 
Hesap etmeksizin cevap verdi: 
- Ben ölünceye kadar Atatürkün 

askeriyim! 
••• 

Bu fıkrayı, uzun bir yazı yazmak he
vesi ile not etmiştim. F,debiyatçılara 

soruyorum: hanginiz .. bu dört cümlelik 
konuşmaya bir tek kelime iliive etme
ye kıyarsınız? 

s~vycetn~ır©'Jceın 
be~De<§ID~DmDz 

Kurun'da A8ım Us, davamızı, dostu
nnız ve korn.rıımu.z Sovyetlerin nasıl 
kar§'llıyacaklarınt araştırıyar. Ve Sm>
yetkri~ı: "Yukarı tükürsem bıyığım, 
~ğı tiik.-ürsem Mkalım·"' demeyip bu 
~te fik-irlerini açıkça ortaya. vuroca1• 
l.arını um.uyar. Yazının sonunda d'1;<1'f' 
ki: 

Bu itibarla kuvvetle ümit ederiz ki 
İskenderun meselesinde Türk davası
nın mahiyeti Moskova hüklımetince da
ha. iyi takdir edilecektir. Herhalde 
Fransanm hususi bir idareye tabi tut
mak kaydi1e Türkiyeden aldığı büyük 
bir Türk kütlesinin kendi keyfiyle dil
leri ve milliyetlerile hiçbir münasebeti 
olmıyan bir ba.§ka memleket idaresine 
devretmek istemesine karşı Litvinof 
Yolda.j, sükilt etmiyecektir. 

Sözün kısası, Sovyet Rusya.dan Ce
nevrede Türk davasını tutmasını bek
liyoruz. Fakat bunu sadece dostluk na. 
rnma değil, hem hak namma.. hem de 
Sovyet Rusyanm ana siyasetine dahil 
olan milletlerin kendi kendilerini idare 
etmesi prensipi namına. istiyoruz. 

KaıObD sca~©Ja 
bu o lYI lfllaltnı aı<dlam 

Dostıım:uz Felek, kalbi sağda ola" 
adam için yapılan 1w.Jri,}Pt ii..zcrine bir 
fıJ..,Ta T\Allı:mıe almı.J. Ellu.ik doğru söy
lem~: 

Yine afalladık. Gazeteler 36 hk man
şetlerle yazıyorlar. Doktorlar mülD..
katlar yapıyorlar. Resimler alınıyor, 

klişeler basılıyor. Nedir bu vaveyla?~ 
Ne olacak efeniim, bir adamcağızın 
kalbi yerini değiştirmiş te solcan sa.
ğa geçmiş .. 

Vayyy! Şimd: ne olacak?!. Soldan 
sağa geçmiş ha! Aman Allaht Demek 
soldan sağa geçmiş! Öyle ise kıyamet 
kopmasına bir çeyrek kaldı demek ... 

Ne oluyorsunuz bire ihvan! Azasr 
yerini değiştirmiş adam bir bu kalbi 
sağda olan zavallı mıdır? 

Ya hiç yüreği olınıya.nlara ne diye
lim? Yine bununki soldan sağa geç
miş. Aklı başında olmıyan, kafası ye. 
rinde buhınmıyan. zihni midesinde bu
lunan hiç kimseye tesadüf etmediniz 

. ? 
mı .. 

Beyoğlu mal memuru 
Milddeium11miliğe 

\ 1erildl 
Kasımpaşada Büyükcami mahallesin

de oturan Yorgi oğlu Uya ism·nde birisi 
hakkında yersiz zabıt varakası tutarak 
ve tevkif müzekkeresi keserek adamca
ğızın kanunsuz sekiz gün hapiste yat
masına sebebiyet verdikleri zanniyle 
Beyoğlu malmemuru ve mahalle mümes
sili müddeiumumiliğe verilmişlerdir. 

Şoför!erin Heledlye
den isted klerl 

Şoförler cemiyeti namına belediye rei
si Muhittin Üstündağa müracaat edile
rek bazı dileklerde bulunulmuştur. Bu 
di1ekler me}"llmnda kınım.az camlar kul
lanılması mecburiyetinin kaldırılması, 

sıra beklenme tal!matnamesi yaprlmaSI, 
belediye resimlerinin azaltılması iste& 
mektedir. 
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• 
verıvor./ ı)~ Dünkü Keşidede Kazanan 

LA R uıa.zctcmı~ •·u.ızeıııı. dolitonı .. .aıırcl!J 
ne hnkikt veya müstear ndlaruuzla sorıı 

,cağ:aılz S'..ınllerlıı cevnplnrmı bu llÜtUJlôa bulursunuz. Bu cevaplan~ Parlstc anlaşmış bulun 
dıığumw: S{lzcllik mOesscsesi vcrmcktcdJr. CUzelllğlnlzl noksıın bınlkaıı kusurlarmu:ı blzc 
yazınız. 

-68-
Edimekaprdan Süheyla izmasiyle 

aonıluyor: 
17 yaşmdaynn. Alnımda ve göz 

Jerimin alt kısmında küçük sivilceler 
oluyor. Bunları nasıl geçirehiliri.m. 
Bundan üç sene evvel de başımda kü-
çüle bir sivilce olmuştu. O zaman e
hemmiyet vermemiştim. Neticede te-
pem tamamiyle açıldı ve dalına beyaz 
bir kapuk ba.ğlamıya ba~ladı. Yikac1ı
imı zaman larmm et bafilryor ne ya
payını? 

Avukatlar kongresi 1 

yarın toplanıyor 
Yeni avukatlar kanunu projesi yarm 

:An.karada toplanacak avukatlar kongre. 
sinde görügüleccktir. Kongreyi açacak 
olan adliye vekili Şükrü Saracoğlu bü
yilk bir .nutuk söyliyeccktir. 

Büyükadada bir ceset 
bulundu 

Dün Büyükada sahillerinde bir erkek 
<escöi bulunmuştur. Bir haftadan fazla 
1M zamandanberi sıtda kaldığı zannolu

~ cesedin derileri soyulmuştu. Buna 
:rağmen bunun matbaacı Kirkor adlı el. 
Ii yaılannd:ı. bir adam olduğu anlaş.1· 
nuıtır. 

Kirkorun nasıl öldüğii anlaşılamamış, 
~et morga gönderilmiştir . 

Hadiseye müddeiumumi muavinlerin

Cevap: 
1 - Elinizde ve yüzünüzdeki si

vilceler için şunu yapınız: 
Bir .şişe içine on ~ kuruşluk saf 

ispirto, on beş kuruşluk eter koyarak 
karJ§tmru:z. Her sabah yüzünüzü yı
kayıp iyice kuruladıktan sonra bir 
parça temiz pamuk üstüne bu ispir 
:tolu ct~rden dökerek yüzünüzü iyice 
masaJ yapın. 

2 - Ba~mızda beyaz kabuk için 
kendinizi muhakkak bir cilt doktoru
na muayene ettiriniz. Sonra bütün 
saçlannız dökülür. 

Veni neşriyat: 

Hukuk gazetesi 
Cevat Hakkı U zbey tarafından üç 

sencdenberi Tür~e ve Fransızca ola
rak neşredilmekte olan Hukuk gazete
sinin ikinci cilt 17 ve 18 numaralı nüs. 
halarr çıkıru§tır. Bu nüshada Adliye ba
kanlığının bir takdirnamesile, Vniver
sitc ordinaryüs profesörlerinden Er
zurum saylavı Saim Ali Dilemrenin tıb
bi adliye, profesör Mustafa Reşit Bel
gesyanm İsviçre federal mahkemesi ka. 
nrlanna, Emin Ali Durusoyun Deniz 1 
hukukuna, Cevat Hakkı Uzbeyin ceza t 
kanunumuza aid makaleleri, tenkitleri 
ve ş\ırayı devlet azasından Cudi Özalm, 
profesör Suphi Narinin, üniversite lek
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8ii!iiii--iıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiii~ 
Pek SAKARYA sinemasında yakında 

Asnn en büyük garibesi 

BEŞiZLER 
Fransızca söz.\.ü (DOKTORUN MUC1ZESJ) fi.iminde 
Bir roman değil, bir hakikat ve bir sinema harikası 

Bir babnda S im: - T amüssıhha çocuklar 
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Senelik muhammen kirası 180 lira olan Beyoğlunda kamer hatun ma -
Lallesinin çukur sokak sokağında 47 No. h üç kat alb odalı ev teslim tari
hinden itibaren 937 veya 938, 939 seneleri Mayıs sonuna kadar kiraya 
verilmek üzere açık arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi levamn müdür
lüğünde görülebilir. istekliler 13 lira 50 kunı~lu k ilk teminat makbuz 
veya mektubiyle beraber 28/11937 perşembe günü saat 14 de daimi encü-
mende bulunmalıdırlar. (B) (162) 

Bi:iyükdere maltız ?f!lSmda 219 No. 
li kahve karşısında 225 metre murab-

Senelik muhammen · 
kirası 

1Ik 
teminat 

baı ana. 25 lira 1 ,88 
Büyükderede büyükdere caddesinde 
90 No. b ı~ahve yanında 67 metre 
murabbaı arsa. 13 0,98 • 

Yukarıda. semti senelik muhammen kiralan yazılı o1a.n mahalle: teslim 

No. 
7 

10 
11 
60 
63 

154 
155 
177 
179 
233 
309 
444 
472 
466 
612 
6:71 
706 
778 
779 
792 
861 
986 
998 

1028 
77 
95 

104 
117 
H9 
126 
175 
202 
208 
288 
292 
414 
464 
513 
580 
620 
644 
707 
712 
721 
788 
802 
830 
897 
943 
951 
967 

2111 
211 
259 
295 
312 
410 
421 
460 
499 
576 
577 
579 
680 
716 
730 
810 
813 
855 
913 
983 

3016 
18 
42 
54 

185 
209 
221 
286 
308 
398 
446 
473 
479 
588 
603 
663 
678 
679 
687 
782 
834 
847 
866 
918 
956 
957 

Lira 
30 
30 
50 
.50 
30 

100 
500 

50 
30 
30 
30 

100 
50 
50 
50 
30 
50 

100 
30 
30 
50 

200 
50 
30 

100 
30 
50 
50 
so 
30 
30 

100 
50 

100 
30 

500 
30 
50 
30 
30 
30 
50 

100 
soo 

30 
30 

100 
30 
50 
30 

100 
200 

30 
30 
30 
50 

100 
50 
30 

100 
50 
30 
50 
30 

100 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

500 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

No. 
4031 

H7 
119 
301 
318 
354 
450 
499 
572 
582 
675 
686 
702 
703 
703 
795 

5128 
214 
293 
302 
361 
391 
398 
442 
462 
592 
634 
691 
823 
941 
957 
970 
980 

6004 
52 
53 
75 

123 
306 
448 
586 
604 
610 
624 
641 
673 
678 
718 
840 
858 
883 
976 

7044 
103 
117 
245 
264 
360 
420 
440 
445 
457 
483 
489 
541 
704 
756 
758 
899 
922 
958 
993 

8041 
52 
90 

199 
209 
344 
566 
597 
610 
665 
704 
740 
828 
865 
938 

9036 
101 
167 
409 
460 
489 
656 
667 
750 
762 
879 

Lira 
30 
50 
30 

500 
100 

30 
30 
30 

200 
500 
30 
50 
50 
30 
30 

100 
200 

30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
50 
30 
30 
30 
30 
50 
50 

200 
so 
50 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
50 
50 

100 
100 

50 
50 
30 

200 
200 
30 
30 
50 

100 
50 
30 
50 
30 

100 
30 

100 
30 

200 
100 

50 
50 
30 
30 
30 
30 

100 
30 
30 
30 

200 
200 

30 
30 
50 
30 
30 
30 

100 
200 

50 
30 

100 
100 

30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
50 

500 

No. 
942 
976 

10020 
42 
53 

162 
228 
415 
496 
533 
769 
877 
903 
980 

11061 
250 
280 
303 
460 
576 
607 
614 
654 
685 
691 
703 
715 
842 
875 
934 
939 
967 
971 

12069 
177 
230 
255 
277 
289 
350 
379 
480 
481 
516 
574 
640 
779 
797 
887 
943 

13130 
134 
327 
373 
514 
519 
522 
651 
678 
685 
686 
703 
765 
766 
849 

14114 
142 
172 
240 
370 
387 
453 
486 
543 
559 
702 
735 
749 
880 
893 
970 

15031 
177 
405 
611 
742 
764 
859 

16009 
237 
303 
315 
346 
377 
409 
496 
519 
520 

Ura 
50 
30 
30 
30 

100 
50 
50 
30 
50 
30 
30 
50 

100 
30 
30 

100 
50 
50 
50 
50 
30 
30 
50 
30 

200 
500 

50 
30 
50 
30 
30 
30 

500 
50 
30 
50 

15000 
30 
ıoo 

30 
50 

200 
30 
30 
50 
30 
50 
50 
30 
50 

100 
30 
50 
30 
50 
50 

200 
50 
30 
30 
30 
30 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
50 

200 
500 
30 

100 
50 
50 
30 

200 
200 

30 
50 
50 
30 
50 
30 
50 

• 50 
30 
50 
30 
50 
50 

larihinden itibaren 937 aenesi mayıs aoouna kadar kiraya verilmek üzere 
iqn ayn açık nrttnmıya konulmU§ ise de belli ihale gününde gİren bulun -

mtdığmdan pazarlığa çevrilmiştir. Şarhıameleri levazım müdürlüğünde gö· ı 
ialebilir. istekliler lıizalannda gösterilen ilk teminat makbuz veya mektu
$yle beraber 14/ l 937 perfCIDbe gü ıü saat 14 de daimi encümende bu. : J .... :, f • ... ,.. • • ' ; .. • ..... • • • • • 
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Jimmalıdı:rlar. (8) (144) 

" Jlf(\ A'i so,q 
"/ 

RA M\K\ 
MEMLE· 
K t:T; J'll E:. 
D"ÖN~(j~-

OU· 

Mi ki Afrikada haydutlar 

SE:~\)f.H \~i-
MA R 1>\JVuvo ... 

Rvz. -· '~lER\ 
Duze-L'T-rİN 
~OKYA~A . 

• " p 

No. Lira No. Lira 
526 200 483 so 
537 50 487 30 
544 200 631 30 
560 50 770 30 
564 50 799 so 
613 50 883 50 
620 50 22370 3{) 

649 500 451 30 
707 50 533 30 
:709 30 535 so 
800 so 620 so 
829 100 819 so 
831 50 839 500 
858 so 925 so 
873 30 863 so 
854 30 23042 30 
902 30 149 50 
910 50 384 100 
918 30 393 30 

17113 50 411 50 
152 30 435 100 
328 100 479 50 
374 30 586 50 
394 30 941 30 
409 30 24053 50 
455 50 86 200 
508 30 107 50 
512 50 109 200 
547 30 ı 19 30 
570 30 170 so 
580 200 261 30 
697 30 305 50 
732 100 322 50 
844 500 359 so 
850 100 438 50 
898 30 543 80 
918 100 637 50 
968 30 683 so 

18098 50 750 50 
101 30 789 so 
109 30 981 30 
115 50 25055 30 
180 50 60 30 
181 30 70 30 
246 100 244 3000 
408 '30 278 200 
'480 50 378 so 
559 50 397 100 
624 30 458 30 
641 30 488 30 
715 30 558 50 
777 30 563 30 
859 50 573 30 
891 500 575 100 
945 :SO 659 50 

19060 50 157 50 
62 30 773 50 

126 30 809 30 
183 30 817 200 
205 50 827 30 
245 50 922 50 
420 200 942 30 
483 30 26009 50 
501 50 146 30 
533 30 154 50 
540 50 167 50 
585 30 335 30 
651 50 sos 50 
896 50 517 50 
909 200 571 30 
923 30 585 30 
945 100 611 50 

20013 30 642 50 
54 100 706 30 
89 50 887 30 
94 30 904 1000 
96 30 27009 30 

102 30 39 30 
139 50 45 30 
384 30 150 30 
420 30 223 30 
439 30 242 10000 
414 200 387 50 
524 30 424 30 
602 30 434 30 
722 50 446 50 
750 50 497 30 
758 30 501 50 
948 30 558 100 

21228 50 801 30 
291 200 811 50 
303 so 28013 30 
337 30 78 50 
378 30 117 30 
439 30 128 30 
457 100 180 100 
454 50 193 100 
476 50 197 50 

pesinde 

ma aar 
No. Lira No. 
245 30 859 
293 30 920 
347 30 926 
382 100 982 
505 50 35000 
609 50 37 
635 50 70 
665 30 85 
745 100 161 
924 30 220 
975 30 284 

29039 30 3ZO 
183 30 433 
164 30 437 
437 30 443 
444 30 497 
4'59 50 SU> 
547 so 623 
571 100 714 
6<-0 30 :798 
643 so 808 
652 50 890 
722 100 36146 
728 100 158 
787 50 171 
822 30 186 
849 50 222 
858 100 281 
964 30 306 

30070 50 350 
lll 200 393 
151 30 411 
222 100 416 
281 50 419 
311 100 482 
436 36 495 
472 50 487 
490 30 570 
630 100 617 
631 50 658 
640 30 719 
670 50 722 
691 100 728 
722 30 870 
848 50 878 
944 50 909 
965 50 940 

31006 30 37044 
17 30 94 

128 30 125 
179 50 221 
195 30 230 
215 100 234 
241 50 400 
544 30 454 
784 100 543 
809 50 810 
856 30 ı 

859 30 829 
32097 50 857 

242 30 888 
314 50 952 
330 50 955 
477 50 38022 
508 30 39 
516 30 120 
524 50 248 
688 30 310 
718 50 320 
891 30 374 
956 30 415 
979 50 434 
996 50 475 

33014 50 526 
161 50 556 
196 50 599 
198 30 653 
400 50 711 
488 50 813 
585 50 994 
592 50 999 
652 50 39166 
686 50 192 
179 30 197 
814 30 217 
929 30 397 

34008 30 405 
81 so 526 

151 30 585 
260 50 652 
300 50 661 
309 so fi91 
378 200 t587 
388 30 694 
404 30 847 
656 30 835 
728 30 865 
752 30 901 

Lirt 
30 
30 
so 
50 

200 
so 
so 
50 
3D 
:;o 
so 

ıoO 
sO 
so 
30 
50 
so 
50 
sO 
:;o 

100 
sO 
50 
sO 
so 
30 
30 
30 

ıotı sa 
50 
sO 
30 
so 

ı()()O 
:;o 
~ 

100 
30 
so 
30 
sD 
30 
30 
30 
sa 

ıoo 

'° 30 
50 
30 
50 ,. 
50 
,o 
30 
jl 
~ 
ıff 

50 
30 
30 
30 
$0 
~ 
30 

'° 30 
90 
30 

'° sa 
50 
50 
so 
50 
~o 
si 
ıoO 
sa 

ıfo 
,o 

'° 200 
,o 
~o 
,o 
!IJ 
:JO 
50 

.soO 
50 
~ 

ıoD ,o 
2oO 
ı~ 
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Kısasa 
kısas 

Olur bö l . ru YürU Ye şeyler olur ağabey .. Yü-
~ de a.n.lataymı ... Kamçıyı sura
nıa, Yeın~e rağmen ses çıkarnıadığı
da. tevekkülle söylendiğim.e bakıyor
t ~orsun değil mi? .. Şimdi anla
~ macerayı dinleyince büsbütün 

ksın ve bana hak vereceksin: n; ~erin, Recep, iyi ettin de şu ço
Sin ... ogıa.na bir şey etmedin!. - diyecek-

~k.sa, kamçı yeyip de karşılık ver
tı.ey ek, eyvallah diyerek hakareti ai
di e Çekmek bizim şanımızdan değil-

r. Sun · 
l'Uın... u, senın kadar ben de biliyo-

n !>ört yıl evveldi, ağabey, bizim uşak 
atna:ı.an•a dedim ki: 

tUr-··~ §U mısırları da değirmene gö-
1 Ogiittür! - dedim. 
-Parası? 

- Sonra, gönderirim ... n; Değirmenci aksi adamın biri, bey. 
Şey sÖyler sonra.. 
~ ~ele ağzını açsın, g!;>Zünü patlatı
V alinıallah ... Bura.da batakçı yok ... 
ereceği . 

llıa.ha z ışte parasını. Hele bir şu 
l'Uz Ul~ ?ld_en çıka::atım. da.. Kaçmıyo 
dat · Ciftım.ız çubugumuz da meydan-

t-a,~ gitti, ağabey ... Biraz sen
di. atırıa.r gene yüklü olarak geri gel-

• 
- ~e o, ulan ne var? 
-Ded·~. 

~- . ıgun çıktı bey... Değirmenci 
~U.~~ diye söylem.iştim ya. sa.na.. ö
Söyı uyor nıısırla.n ... Dedi ki: Beyine 
ti e dedi, değil onun hatta eşkıya 
~Bllm erzakı gelse gene veresiye 

bnenı. .. 
ğl- Özrıı kabahatinden büyük ... Yedi
~~ye bak ... Bir de üstelik beni me 
lı.t. <le eşkıya Mustafa.dan aşağı tut
li~ ~ U"tı~ sabrını tükendi.. Gösteri-
~ o ıte. .. 

'llllıı .. l 
<>ldl.l.., ~Yem.emle ata a.tıama.m bir 
tnı.a., J... ludizgin indim uçurumun al
if'i.ın; tı durdurdum.. Atladım. De
djki~ kapmma vardım ki, orada 
ha~ biti duruyor. Nadan nadan 
dazı ~ Bana aldırış bile etmedi. Yol 
~· hnek şöyle dursun, gözlerini 

kolumu açıldığı k.ada.r açtım. Yara.da
na sığınrp hali\ kavak gibi karşımda 

dikilen herifin suratına ''ortası bu
dur!'' diyerek bir ekledim ki, alimallah 
avuçlarımdan kıvılcmı çıktı. 

Adam, bağırarak yere yığıldı: 
- Din iman yok mu sende! .. Allah

tan korkmuyor musun? Benim gibi a
lil bir adama nedir bu ettiğin?. Yarm 
ahrette beş parmağım yakanda olsun~. 
Kimsin sen? Benden ne istedin? 

"Alil" sözünden biraz şaşalamakla 

beraber dedim ki: 
- Kim olacağım?. Recep beyim ... 

Demin bana gönderdiğin cevabın kar
şılığını aldın... Sen değirmenci ol da 
benim mısırlarımı öğütme ha? ... 

- Canım, ben sana cevap filan yol
la.ı:nadım .. Zaten değirmenci de değilim. 
O, buradan gitti.. Şurasını bekle, kapı
dan ayrılma! diye tenbih etti. 

- Peki ki~in sen?.. Niçin suratı
ma bakmadın? .. Ha.lii da gözlerini baş 
ka tarafa dikmiş konuşuyorsun ... 

- Ben 8.mayım, bakar körüm .. 
İşte o zamAn yaptığım yanlışlığın 

vahametini anladım, a.ğaıbey ... Bu deli
kanlıya kesemdeki bütün bozuklukları 
vermekle beraber, gönlünü alacak söz
ler de söyledim. Meseleyi bir bir anlat
tmı. O da kani oldu: 

- Zarar yok .. Zarar yok.. -dedi. 
Dedi ama, ha.kkmı beW ettirmeyi 

unuttuğum sonradan aklıma geldi Ma
lum ya: "Ya.nn ahrette beş parmağım 
yn.kanda olsun!" dem.işti. Onun için, 
dört senedenheri, yUreğimde ın.Utema
di bir ürküntü vardı.. Ona bir yerde 
ra.sla.:rna.k istiyordum. Fakat hiçbir yer 
de karşılaşam.a.dım.. 

Nihayet işte bugüiı, seninle beraber 
gez.erken iki üç da.varı güderek yürü
yen avanak bir çoban gördük.. Kamçı
yı salladı. YUzüme indirdi.. Sonra., ne 
yapt~ farkında olmıyarak, yoluna 
devam etti... !şte, o çoban, benim ama 

oğlandı, ağabey ... Ona niçin ses çıkar
madığımı şimdi anlryorsun ya ... Ben 
nasıl bilmiyerek, istemiyerek, onun 
yüzünü tokatladımsa, o da benimkini 

oıne kal c":r dırma.dı bile.. kamçıladı. Kısasa kısas! Hak yerini 
~ d~V'<ıkkeli değil, aksi herifin biri- buldu ağabey... Ayrıca helall~mağa 
~1.:'Yo_rlar ... Fakat ben ona gösteri- hacet kalmadı. 
~\Yerckten, avucuma tükürdüm, --- ~~~~--~~~~~-~~~~~ 

~'elJ[ja/ih mün.a11e6ele'ci 
/'--..._..._,... _ _ ~ • <) • 4 - 1111 •) • 8 
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r i Yazanlar: İngiliz ordusu hava zabitlerinden Kenneth • r 

ı: Brovn Colline. Meşhur seyyah ve muharrir Lovell Thoınas i: 
....., - 69 - Dilimize çeviren: A. E. 

~it lt 
ıı,, ll:ı asıtga gibi, o Türk koluna çarp 
' b ton kol baprun üstüne ilk bomba-1 
<ı~ ~lttr. Bu müthi1ı bomba, kolbaşı 
~<ııı Yonun tam ortasına düştü. Kam 
~htahlandı ve yana yıkıfülı. Biz de 
)()l U: savurarak, makineli tüfek atarak 
l'~btibttinlde aşağı yukan uçup durduk. 

Dağın az üstünde yetip artacak kadar 
mukavemet gördüler. Evlerin bazısı ha
kiki birer istihkam haline konmuştu. 
Türkler pencerelere makineli tüfek yer 
Jeştirmişti. Bunlarrn hepsini temizledik. 
Hristiyanların mukaddes yerleri birer 
birer elimize geçiyordu. 

Şimdi Nasıra elimizde idi. Evvel za
man içinde hristiyanlann en büyüğü iş. 
te bu şehirıden yola çıkmıştı. 

HABER - :4.lişam posta!ll 

T ©>ifil lr@lfil aı m ©©.\ 

"~ (ğj~lfil u~ ku~o 

~t at korkunç ve müthişti. 
bafatı:~aha alçaldık. Şimdi ben el bom
~ıtla atızıağa başladım. Bunlardan 
İ-ta.~z Patlamadan evvel yere düştü. 
~lar Patlayanlar ise daha büyük za
<l(l: ~aPtılar. Bunlr şarapnel işini gör 
li~ d tllıskctleri kamyon soförlerini de-

Liman Fon Sanders kaçmıştı. O kur- ==================:==:=:::::::== 

ı- C§ik: Ctti ~ 
a1:1 i~ . 

tl:ıctbaı:rcnç bir manzara iıdi. Yol bir 
~c c~ aYa. dönmüştü. Her taraf enkaz 

Ctlcrıc doldu. 

~eri • * • 
~tla YilriıYiitümüz hiç bir engel ile 
di\:ıcrı~k~:nn yürüdü. Türkler yenil 
bbicİlt huıyordu. 'Umit edebilecekleri 
~etli.] ter: Ordularını tam manasile im. 
ilç~ iltinı~lttcn kurtarmaktı. Ordunun 
tlL lltn • bil ku "11\i tan 1 • e rtaramadrlar. Ertesi 
~ .. .__ Ycrı ağarmadan çöl atlr kolları 

--il §eh • 
~Cll rıne dayanmıştı. 

~?tı an ' hu inandmaz bir şey ama, 
~c~ §a'9a:1Jer hiltün yol boyunca harp 
b· °?tıctretti.le, Yİnni iki saatte tam yüz 
!tlcti hiJ. nıesafc alıruşlardr. Tlirk za-

1'1.ı P~ltt ~ buna inanamadılar; ekserisi 
ita liaıı~ \~rile yakaladık. 
d ltla.flrıtrı. tr ldağın yamacmdadır ve so-

8~1?-. Stı ba~lan diğerlerinin tepesin.ı 
""'Ql lc.b~rln,ı~ hiç mukavemet görmek 

alt ba~dan girdiler. 

naz bir adamdr. Hiç kimseye bir tek 
söz söylemeksizin çekilip gitmişti. 

Anzaklar durmadan Jenine koştular. 
Burada Türklerin bir tayyare meydanr 
vardr. Binlerle esir aldılar. Jenin mü
himdi; çünkü hem demiryolu üstünde 
idi hem de Nablusten gelen yol b.uradan 

geçiyordu. Jenini tutmak Türklerin 
şehirden cenuba kaçmak imkanlarını 

büsbütün kapamak demekti. 

Dördüncü süvari fırkası, medhalin-
den J ezril vadisi içine koşarak girdi. 
Miithiş bir saldırma ile vadiyi geçti, 
Fırkanın ilk yürüyüşe çıktığr yerd~n 
yüz yetmiş kilometre uzakta olan Bizan 
ovasınr aldılar. 

Bu mesafeyi otuz dört saatte katet. 
mişlerdi. Gene binlerce esir ab::lrlar. Lo· 
wel, bu birkaç gün içinde almış oldu-

ğumuz esirlerin sayısmı söylemekte ar 
tık mana yok; çünkü bunlar bin, iki 
bin değil on binlerle sayıhyordu. 

Bu bir orduyu imha, bir imparator
luğu tahrip Mi. 

Tabariye ile Erihadan gelen yollan.'l 

Hayfadan gelen yolla birleştiği geçidi 
aldık. Afuleyi ele geçirdik bunun üzeri

ne tayyare kollarımız, Türklerin bırak
tıkları meydanlara hemen yerleştiler. 

Eltonla oraya uçtum. Henüz yere 

inmiştik ki, tepemizde bir motör ho. 
murtusu oldu. Elton kolumu yakalıyl

rak: 

- Dinle l Bu bir Almandır! 
Diye bağtrdr. 

Tayyare gittikçe alçaldı. Bu bir Pfalz 
dt. Hücum edeceğini sandık. Bu aldeta 
bir intihar olurdu. Hücum etmedi. O 
bir kaç gündür uzakta olup da sadece 

kendi meydanma indiğini sanan bir Al. 
ma pilotu idi. 

Meydanda tayyareleri gördü ve onla
ra iyice blkmağa lüzum görme!di. Bunla 

rrn Türk tayyaresinden başka bir §CY 

olabiiecekierini akiına bile getirmedi. 
Alman ağaçların üstünden kaydı. Te. 

kerlekleri yere değdi. Makinesini yavaş 
!attı; §.deta durur gibi oldu. 

(Devamı var) 

s 

Yazan: Niyazi Ahmet 

17 sene evvel bugün 

Son Osmanh meclisi 
mebusanı açıldı 

Meclisin yegane müsbet işi Misakı Milltyi 
tanzim etmesidir 

1919 yılı l 2 ikincikanun günü, 
Osmanlı meclisi mebusanınm açıl
ma tarihidir. 17 sene evvel bugün 
açılan meclis, lstanbul düşman kuv
vetlerinin tehdidi altında iken çalış
rnağa başlıyorldu. Vazifesi, müda
faai hukuk cemiyetinin bir grupunu 
teşkil etmek iken, düşmanın cesare
tini arttıracak hadiseler ihdas etmeğe 
başladı. 

Ankaradan gelen mebuslar, Ön
derden milletin nı:enfaatlerini icap et
tiren proğramı hamil bulunmakta idi
ler. 

Bu proğrama muvafık olarak ls
t:a.®ul meclisi mebusaru Misaki Milli
yi tanzim etti ve bu aon Osmanlı mec 
lisinin yegane müsbet işi oldu. 

Meclis, bundan sonra Mustafa 
Kemalin tavsiyelerine uyacak yerde 
yolunu değiştirdi, Müdafaai Hukuk 
mensuplan bile .. ecnebi mümessille
rinin tarafı haktan görünen propa
gandalarına inanacak kadar safdillik 
gösteriyorlardı.,, .... 

..İstanbul meclisinde bu proğra
ma - Mustafa Kemalin Ankaradan 
gelen mebuslar için hazırladığı proğ
ram - muvafık olarak "Misakı Mil
li,, denilen vesika tanzim edildi ; ve 
meclis tarafından kabul olundu. Er 
zurum ve Sıvas kongreleri esasatmm 
meclis karan olmak Üzere "Misakı 
milli,, suretinde ilan edildi.,, 

- Yeni Türk tarihi -

işte Misakı Millinin metni : 
.. Zirde vaziülimza Osmanlı Mec

lisi mebusan e.zalan istiklali devlet ve 
istikbali milletin, haklı ve devamlı bir 
sulhe nailiyet için ihtiyar edebileceği 
fedakarlığın haddi azamisini . muta
~ammm olan esasatı atiyeye taınamii 
riayetle mümkünüttemin olduğunu 
ve esası mezkure haricinde payidar 
bir Osmanlı saltanat ve cemiyetinin 
devamı vücudu, gayrimümkün bu
lunduğunu kabul ve tasdik eylemiş
lerdir. 

Madde 1 - Devleti Osmaniye
nin munhasıran Arap ekseriyetiyle 
meskun olup 30 teşrinievvel 1918 ıa
rihli mütarekenin hini aktinde mu
hasnn orduların işgali altında kalan 
aksamının mukadderatı, ahalinin ser
bestçe beyan edecekleri araya tevfi
kan tayin edilmek l&zım geleceğin
den, mezkur hattı mütareke dahilin
de dinen, ırkan ve aslen müttehit, 
yekdiğerine karşı hürmeti mütekabile 
ve fedakarlık hissiyatiyle meşhun ve 
hukuku ırkiye ve içtimaiyeleriyle mu 
hitiyelerine tamamiyle riayetkar Os
manlr - islam ekseriyetiyle meskun 
bulunan aksamın heyeti mecmuası 
hakikaten veya hükmen hiç bir sebep 
le tefrik kabul etmez bir küldür. 

Madde 2 - Ahalisi serbest kal-
dıkları zamanda arayı ammeleriyle 
Anavatana iltihak etmiş olan Elviyei 
Selase için ledelicap tekrar serbestçe 
arayı ammeye müracaat edilmesini 
kabul ederiz. 

Madde 3 -Türkiye sulhüne ıa
lik edilen garbi Trakya vaziyeti hu
kukiyesinin tespiti de sekenesirıin 
kemali hürriyetle beyan edecekleri 
araya tebaan vaki olmalıdır. 

Madde 4 - Makarrı hilafeti isla
miye' ve payitahtı saltanatı seniye ve 
merkezi hükumeti Osmaniye olan ls
tanbul şehriyle Marmara denizinin 
emniyeti her türlü halelden masun 
olmalıdır. Bu esas mahfuz kalmal~ 

şartiyle Akdeniz ve Karadeniz Bo
ğazlarının ticaret ve münakalatı ale
me küşadı hakkında bizimle sair bil
umum alakadar devletlerin müttefi-

maliki müslüman allalinin de ayni 
hukuktan istifadeleri ümmiyesiylc 
tarafrmrzdan teyit ve temin edilecek.
tir. 

Madde 6 - Milli ve iktısadi inki
şafrmız dairei imkana girmek ve da
ha asri bir idarei muntazama şeklinde 
tedviri umura muvaffak olabilmek 
için her levlet gibi bizim de temini 
esbabı inkişafatımızda istiklal ve se:r
bestii tamına mazhar olmamız üssü!-. 
esası hayat ve bek~ızdrr. Bu sebep
le siyasi, adli, mali inkişafımıza mani 
kuyuda muhalifiz. Tahakkuk edecek 
düyunatunJZIJl şeraiti tesviyesi de bu 
esasate mugayir olmıyacaktrr. 28 k.a• 
nunusani, 1336 (1920).,, 

Diihı bu su:twula çıkması irop eden 
'-'Baron H08ml1,n" ya.'?ıS't, resmi inti 
şar ettiği ha1.de, bir yanlı§lık netioeri 
güın ~ityoruz: 

Parisin ikincr 
imparatoru baron 

Hosman 
1891 yılı 11 ikincikanun akşamı, 45 

sene evvel bugün ''Büyük Baron" ve 
••Parisin ikinci imparatoru" diye anı
lan Baron Hosman öldü. 

Pcris belediye reisi bulunan b~ a .. 
dam, hudutsuz bir nüfuza sahip~ 

1853 yılından 1870 yılma kadar 17 se. 
ne fasılasız belediye reisliği yapm.ıştı.ı 

Elinden milyonlarc; para gelip ge • 
çen bu adam, Parisi güzelleştirmeden 
başka bir şey düşünmem.iş ve seksen 
iki yaşında fakir bir halde ölmüştü. 

!mparatorluktan sonra hizmetten çe 
kildiği vakit, evlendiği zaman ka.rısı
nm vermiş olduğu cihazı bulunmam?§ 
o1saydı, aleIA.d.e bir memur olarak ça· 
lışmak mecburiyetinde kalacaktı. 

Napolyon zama.n.mda. bin bir suiis
timal ile kendOerini lekelemiş olanlar
dan hiçbiri imparatorluktan sonra Pa
rjste duramadılar. Fakat Baron Hos. 
man yerinden. bile knruldam.adı. Çün
kü onun kimseden korkusu yoktu. 

Hosma.n, güzel şehirlerin işıkr idi. 
Ölümünden birkaç ~ne evvel İatanbu
la da gelın:I.§, tabiatm eşsiz güzellikle
rini tophı.nı.ı§ bulunan ~hri fevkalfi.de 
beğenmiş ve letanbulun medeni bir şe
hir haline konması için plaruar yapa
rak Ba.brlliye bkdim etmişti. 

Bu hMi8eden bahseden bir yazıda 

şunlar deniyor: "Baron şehrimizi ta
biatın raycgan kıldığı letafetle müte
nasip bir hale ifrağ için resmettiği 

planla yudığr layih!.yı Babıft.liye ita 
etmişse de i!timlak kaidesin.in. husu. 
satı vakfiyeden dolayı Avrupaca müte
arif ohı.n usule mugayir bulunması, o 
usule bina' edilmiş olan l!yihasmm 
mevkii ta.tbika konulma.sına mAni ol .. 
m.u.ştur.,. 

HABER 
AKSAM f:IOSTASI 

iDARE EVi 

lstanbul Ankara Caddesi 
Posta kutu90 ı lsbmbol 214 

Telgraf adresı; lstanouı HABER 
Yazı ışıerı telefonu. 2:ıı;ı12 
idare ve ıı.ıın .. : 2.J3i0 

ı, • 

ABONE ŞARTLARI 

Sen etik 
6 aylık 

3 aycık 
1 aylık 

Tür~i'I~ 
1400 Kr. 
730 •• 
400 .. 
1.50 - " 

Ec~r:hı 
2700 Kr. 
1450 u 

800 •• 
300 .. 

Sahibi v~ Neşrı1Jat Müdürü: 

Hasan Rasim Us 
Basıldığı qer (VAKiT) matbaası 

kan verecekleri karar muteberdir. -"'F=====iiiiiijj;,;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijj 

Madde 5 - Düveli itilô.fiye ile H A B E R • i n 
muhasımları ve bazı müşarikleri ara· GOzelllk Dolı<toru 
smda takarrür eden esasatı ah tiye da- K U DO n U : 
iresinde ekalli;:etlerin hukuku, me-



Sancakta heyecan 
büsbütün arttı 

yüklerinin, Türk bayrağının resimleri 
yırtılıp atılmış ve kitaplar ancak bu şe
kilde budama ameliyesine uğradıldıktan 
sonra ancak talebeye dağıtılmıştır. Ken 
disine kültür inkişafı vaadolunan bir 
kütleye bu sahada reva görülen bu mu. 
amelenin manası nedir?., 

Mahut Farer',n herz~lerl 
Paris, 11 (A.A.) - Anadolu Ajan· 

sının hususi muhabiri bildiriyor: 
Claude Farrere "Le Journal,. da 

"Neden Türkler bize meydan okumağa 
cesaret ediyorlar.,, serlevhası altında 

neşrettiği bir makalede diyor ki: 
"Çünkü biz ektiklerimizi biçiyoruz. 

IL'..'BER - A'kşam posla.ttt 

HABER 
Bugün 

6 yaşına bastı 
(Ba§tarafı 1 incide) 

fesini hiç bir zaman ela unutmadı. Onun 
güttüğü yol daima okuyuculannın 

menfaati oldu. 
Şimdiye kadar Türkiyede, hiç bir ga. 

zetenin yapmıya cesaret edemediği de· 
ğil, akıl edemediği faydalı teşebbüslere 

atıldı; bunda n:ıuvaffak da oldu. Çünkü 
biliyordu ki teşebbüsü günden güne 
artan okuyuculanmn menfaatine olacak· 
tır. Bunda muvaffak olmak için hiç bir 
fedakarlıktan çekinmemek ve çalışmak 
lazımdır. 

Netice ortadadır: Bugün 6 yaşına ba
san HABER'Ie •• geçen senenin bugünkü 
nüshası arasındaki fark. 

12 tkindklnun - 'f 931 • 

Kazanan numaralat 
45.000 

Lira aza nan 

27938 
38 le biten bütün numaralar iki

şer lira ikramiye alacaklardır. 

12.000 
Lira kazanan 

26247 

3.000 lira k azaoantst 

28641 
t.000 lira kazana nısr 

22355 27 
500 lira kazananla~ 
23686 2328 13051 45: 
23839 22004 2051 1074, 
37166 38436 32300 21?ı 
8433 23167 12581 11~ 
174~8 6836 37918 
200 lira kazaoantıır. 

802 22285 24221 
25385 32663 22573 
36269 26400 26774 

11 ır 
1421 

6836 37918 ' 
35761 22408 12729 155~ 
20802 7565 13610 319~ 

Renin işgaline karşı sustuk. İntihabatta 
hiç bir fırkanın programında buna karşı 
protesto yoktur. Bu atakasızlığa ilave- il 
ten sosyal masraflarla, devalüsyonla ma
li itibar:mrz da sarsıldı. Yiğit ve zen· 

HABER, bütün muvaffakryetini söy
lediği gibi okuyuculanna borçludur; 
çünkü daima halk için. halkın menfaati 
için memleketin refahı yolunda çalış· 
nuştır. ---------------

H itlerin 
100 lira kazaoanııır. 
35219 30759 33395 2s~f 
7772 29141 22467 7J 

17780 4917 38677 3560 
24832 32842 10848 34~i 
37417 25819 6430 32J 

Fransanın garip 
bir hareketi 

Türkiye ile ticaret 
muahedesi nl bozdu 

Fransa ile aramızdaki ticaret an
la§ma müddetinin bitmesine henüz 
üç gün varken Fransa birdenbire an· 
!aşmayı "rönonse,. ettiğini bildirmiş· 
tir. 

F ransanın bu şekilde anlaşma • 
dan ayrılması beynelmilel hukuk ba
kımından çok gariptir. Devletler ara
sındaki teamüle göre bu gibi anlaş· 
malarm müddetinin bitmesini bekle. 
mek bir nezaket icabıdır. Bu şekil· 
de Fransanm muahedenin müddetini 
bitirmeden ayrılma yolunu iltizam 
etmesi ne kadar hayretle kar_şılansa 
azdır.. 

~~~~~~-~---~~~-
gin milletimize kimse inanmaz oldu. 
Ruslarla anla§rDIJ görünerek Türkleri 
ve Balkanları kızdırdık. Bu memleket· 
lerde zafnnızdan istifadeye fırsat kollt· 
yan intikam isimli gizli bir teşkilat bile 
vardır. 

Farrere Antakyanın Suriyeye ait ol· 
duğunu ve bu meselede Fransanm, men 
faati kadar milli şerefinin de mevzuu 
bahsolduğunu kaydederek makalesini 
bitirmektedir. 

A6zı nın payına verdiler 
Bu makale hakkında Petit Joumal 

şu mütaleayı yürütmektedir: 
"Bir akademi azasının harici siya

sette bu kadar bilgisizliği hayretbahş· 
trr. Moskova ile ittifak eden ilk devlet 
Atatürkün Türkiyesidir ve bizlerin 
Rusya - Fransa paktını bir Fransa -
Türkiye ittifakiyle itmam etmemiş ol
mam!z tenkit edilmelidir.,, 

Petit J ournalrn bu bilgi noksanı hak· 
kmdak:i mütaleası şüphe yok bütün 
Türklerin efkarına tercüman addedile
bilir. 

Bize kar•• nUmayl• mi? 
Paris, 11 (A.A.) - Anadolu ajansı-

nın hususi muhabiri bildiriyor: 
Gazeteler bahriye nezaretinin bir 

togliğini neırediy.orlar,. Bu tebliğde At· 
lantik ve Akdeniz filolarının her yıl 

ikincikanunda birisi garbi Afrika, diğeri 
Akdeniz sahilleri istkametnde mutat 
ekzersizler yapacağını, limanlarda gö. 
rülen hareket ve faaliyetin başka bir 1 

sebebi olmayıp bu hazırlıktan ileri gel· 
diğini nezaret ifade etmektedir. 

Parla • f rlmlzln temasrarı 
Paris büyük elçimiz Suat Davaz dün 

Fransız hariciye müsteşan Vienoyu zi· 
yaret ederek görüşmüştür. Görüşmel'!

rin Sancak hakkında hazırlanacak yeni 
projelere ait olduğu anlaşılmaktadır. 

Blum P;,rlse dönUyor 
Paristen bildirildiğine göre bir müd. 

dettenberi Fransanın cenup sahillerin· 
de istirahat etmekte olan Fransız Baş
vekili Leon Blum Parise dönmektedir. 

Fransız başvekili, bazı mühim İ§lerin 

Sahte 
şahadetname 

şebekesi 
(Baştarafl 1 incide) 

şebilmekte ve arzu ettikleri diplomayı 

alabilmekte imişler. 
Sahte diploma kumpanyası, imza ve 

mühürlerini taklit ettiği birçok mektep
ler namına verdiği diploma ve tasdikna. 
meler için bir tarife tanzim etmiştir. 
Bu tarifeye göre ilkmektep diploması 

200, ortamektep diploması 300, orta
mektebin herhangi sınıfından alman tas 
diknameler 250, lise tasdiknameleri 350 
lise diploması da 500 liradır. 

iddia edildiğine göre bu suretle hiç
bir mektep sırasında dirsek çürütmeden 
sahte lise diploması tedarik ederek bu. 
gün yüksek makamlar işgal eden birçok 
şahıslar da vardır. 

3 ton külçe 
altın 

Londradan memle
ketimize gelmiş 
Bulgarca Utra gazetesinin yazdı· 

ğımı göre, Türk hükumeti namına 
Lc..ndradan gönderilmekte olan 3000 
ki!o külçe altın 53 sandık içinde tren· 
le evYelki gün Bulgaristandan geç -
miştir. 

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

Ecnebi rekabetfle 
karşılaşan mamulAt 

Yeni genel ithalat rejiminin tat· 
bikinden sonra bazı yerli mamulat 
hariçten gelen malların rekabeti kar 
şısmda kalmıştır. Alakadar makam· 
lar bunları tesbit etmektedir. 

tetkiki için Parise dönmektedir ki bu. 
nun başında Sancak meselesi bulunmak 
tadn. 

Şirket kendi makbuzu olmaksmn memur ve işçilere hiç bir 
suretle para vermemelerini sayın mütterilerinden diler. 

193 7 senesi hüviyet varakaları gri renktedir. 

Güzel dişlerinizle 
Her şeyi ıezzet:ıe yivinia 

Oişletiniı; iyi ve sağ>lam olut1'a her ~~yi kt· 
rn:ıli leızetle yiyebilir<;iniı. Aynı ıamanrla seh· 
har tebe~~ümünüzle herkesin takdirini ka1ı· 
nusınız. Pasteut'ün tedkikatı fennıye"i d:ıitf"· 
ıinde istihzar tdilen Dcntol diş !:uyu ve ma· 
cunu gayet anfüeptık vt nefio; kokuludut. 
Dentol dıı; !lııyu ve macunu, dış etlerıni kuv• 
vetlcndirir. Nefesi uııfiye ve dişlen hiio;nil 
rnuhafa71l eltiRi ırihi dıslere parlak hir he• 
yazlık verir. 

DEN TOL: bütun Darf ümörilcrle ecranelerrtc 
utıltr. 

Her yeıde D.ANTOL h•teyiniz. 
Eczanelerle Parfümörilerde satılır. 

Fransaya 
teminatı 

(Baş ta.rafı 1 incide) 
tedir. Bu tebligata göre, Fasa Alman 
kıtaatı çıkarılmamıştır ve Alman müte
hassıslarının faaliyeti de mevcut muahe· 
delere ayktn değildir. 

Parl• matbuttmı denaetıe 
itham 

Berlin, 11 (A.A.) - Nasyonal sos· 
yalist partisinin naşiri efkarı olan V ocl· 
kischer Beobahter gazetesi ilk sayıfasın
da "Paris Fasta harp istiyor,. serlevha· 
sr alt·nda bir makale yazarak Fransız 
gazeteleri aleyhindeki şiddetli hücumla
rına devam ediyor. 

Paris matbuatını denaetle itham eden 
bu gazete iri harflerle bastığı başlık· 

larda ''Kundakçı Madam Tabuis (Övr 
gazetesi siyasi muharriri) tarafından 

31152 Q 
37140 4398 14823 121 
223i3 8526 12114 187' 

50 lira kazananlııf 
7562 33665 34416 7997 17792 6• 

18427 5685 35702 33946 26941 37of 
22669 32431 27681 28838 34967 26~ 
37517 24778 11297 2882 25273 29' 
23344 29442 35138 21646 11150 ı61· 

6795 35425 6168 3845 7534 3t~ 
22092 13667 23664 24481 37166 3Z~ 
8433 12581 3791S 2327 4564 2Z 

10743 38436 21785 6248 15717 5~ 
16462 28081 7488 38220 34786 ~ 
11381 23922 32333 36304 10472 2sr 
22934 27896 26431 1324 1201538 
33167 481 407 38739 25357 3S9 

542 16278 2074 32337 25106 3~ 
8128 35974 9744 13193 7602 ı1~ 

379 36807 29902 6771 12349 5 

sevkedilmekte olan bir fesat hareketin- 19491 26770 
den,, bahsetmektedir. Bu gazeteye göre 30 JI ra kazanan )9f 
Fransa kızıl İspanya lehinde bir askeri 26207 1021 29333 36695 7973 4 

müdahale hazırlamakta ve Faris gazete- 26387 24613 31799 2218 10666 30 
leri de sulhun bir kalesi olan nasyonaJ. 31706 14523 31023 28655 6906 ,at J 
sosyalist Almanyaya karşı hiddetlerin· 22434 18857 16507 16269 20083 35

1 
den köpürmektedirler. 14431 39656 9995 6671 6737 ıo ~ 

Fransanm manevrası 12021 29390 9961 28479 27170 3
7 6f 

Roma, 1 ı (A.A.) _ Fransız matbu- 29995 835 34152 14745 10918 3
4
1f 

atı tarafından şimali Fasta Alman kuv- 15095 14018 34899 19621 18919 ı,, 
33646 24193 17779 8830 9277 

84 
vetlerinin bulunduğuna dair neşredil- 33 
mekte olan havadisler, Roma matbuatın 25431 14103 36435 35218 32266 o4 

14774 35321 17359 10027 23253 2 1~ 
ca Fransanrn Almanya aleyhindeki ma- 1P 
nevralan olarak tavsif edilmektedir. 39467 23743 24215 36810 32385 9,. 

13450 32870 11159 33531 9617 ı6f. 

U k d 8511 28605 33270 12402 4769 3S 6' ranya a 8356 16627 38456 30010 27498 
59, 

·ıht.ıla""' 1 20234 19792 21129 20465 23301 ~ 
21919 6279 9083 8159 21475 ,4 

h b 1 . 1 34384 5208 8773 9144 1571 3
4

4f a er erı ya an 35222 26665 6516 38308 10259 2'1• 

Şehrimiz Sovyet 19584 11944 18036 36181 25783 2\ 
18637 21983 36449 14410 14520 379 

mabafllt şayiaları 25111 ıs611 25591 33780 51s9 2;,ı 
tekzip ediyor s142 3875 25591 21388 219s3 ı05' 

Bu sabahki Akşam ga.:.etesi Ukran- 5291 24283 28226 18290 22889 1 6, 
22111 24272 20939 31780 34103 3!j 

yada ve Leningradda bazı kanşıkhk· /f' ·ı 27518 20103 24661 2415 38715 ,ı 
lar çıktığını, bı hassa Ukranyada poli- 4001 14825 1522 19037 30503 395E 
sin halka ateş açnuya. mecbur kalıp 39308 30376 9774 39353 14516 3~~ 
bin kadar kişi Yaralı ve ölü olduğu 20000 liralık mükafat. Beher ır 
- Lehistan ve Litvanya menbalanndan· 
alarak veriyorsa da, şehrimizdeki Sov· beşe r yüz lira alacak 153~ 

1394 30369 35244 {f 
yet sa18.hiyetli menbalarmdan yaptığı· 30449 4267 11409 26,J 
mız tahkikata göre bunun aslı olmadı· 20404 25801 11192 2!fı 
ğını anladık. 15252 36676 2227 3J (ı 

Ayni gazete, Moskovadan gelen eli - 17421 37140 15872 A
6
, 

ğer bir haberi; tanınmış ba.5muharrir 3967 5 37102 22992 111 ,İ 
Radekin kurşuna dizileceğini bildir:- 39826 4385 21233 2 'ı 
yor. 10859 30834 29266 261°,1 

Şehrimiz Sovyet mahafilinde bu mev 66 2 
.. . d d .. l 38048 19961 9 7~ 

zu uzenn e e ş~y e denilmektedir: 6005 165 58 24818 3 
"Radek Troçkı taraftan olduğu için 

muhakeme edilecektir, fakat kurşuna 10 o o o 
dizileceği hakkında, henüz muhakeme • 
yapılmadığına göre, bir ~y söylene-! L. I k · · k Af8 
mez... ıra 1 son mu o 

Hava gazi de 1384 7 
. F<an«~ ~~'~!:~=~~~'" düşme !llıwııııllA'Rttl~nunmllllllıumıı-...ıı:;_/ 

sı, bu p~raıa:. esas t~tu~arak . tarife- Dil ze ı t 1 ni z ! 
ler tesbıt edı!en bazı ımtıyazlı şırketle. 'J; 
rin tarifelerinde tenzilat yapılmasını mu Almancada bugünkü formanın 
cip olmaktadn. ci sayfasında geçen derste i . ~ 

Elektrik ü:::retleri ~ubatta inecektir. türkçclerin alınancala.rı arasmdnl'l 
Havagazi şirketleri ücret tarifeleri ı:le ci cümleye bir nicht ilave ederek 
yakında inecektir. Tenzilat havagazin §Öyle yapınız: 

ide beher metremikabında 40 para ka-j ''Das IGnd spielt nicht mit deıJl 
dar olacaktır. es spiclt mit der Puppe. 



~kincildnan - 1931 

Önümüzdeki aylar içinde 

Almanyada büyük 
nıüsabakalar yapılacak 

Bunlardan biri Hitler kupası için 
ath müsabakalar, diğeri de üç 

katagori üzerinde yapılacak 
olan yüzmelerdir 

licrJin (h • h b" . . ususı mu a ırımızden) -
litariste toplanan beynelmilel binici
dU federasyonu 1937 senesinde icra e-

l. ~Cek en mühim müsabakalar için Ber 
ını ın.. . 
Alına unasıp bulmuştur. Binaenaleyh 
•aba nya bu senenin en büyük iki mü-

kasaına sahne olacaktı.r 
13Unlardan birincisi ikincikanun so-

nund b d a a§layarak şubat iptidalarına ka. 
y~ devam edecek olan beynelmilel bü-

kış mükafatıdır. 
On .. d b k gun evam eıdecek olan bu müsa-

a alar Berlinde Deutschland Halle'de 
~apı~~cak ve bir çok milletlerin en gii7:i. 
e suva ·1 . • • k bü .. n erı ıştira edecektir. ikinci 

Yuk turnuva her sene icra olunan ve 
Çolı: ğ ~ ra bet bulan (Ahen) mükafatıdır. 

duaatllafih bunun tarihi henüz tesbit e
rnern· d~ 1§ olmakla beraber ağustosa tesa 

~r .~e.ceği ihtimal dahilindedir; çünkü 
~ 1• ila on sekiz ağustosta Berlin 0 _ 

eldUPıyat.wstadyomunda tertibi tasavvur 
Ah en dıger bir binicilik turnuvasından 

endeki ile ayni tarihe düşmesinde~ 
~ltlazar edilmiştir. 
"as er sene devam edilen Ahen turnu. 
"'a tnda bu sene yeni bir fevkaladelik 

tdır O d H' 1 • 
illetti ~ 8 ıt erın koyacağı çok kıy 
liind padır. Geçen sene vazedilen 
\at•t c~burg kupasını Alman süvarileri 
~i\lc~r galebe ile ele geçirmişlerdir. 
tene Aı de bundan cesaret alarak ve 
iiınit Cid lllan süvarilerinin kazanacağım 
rıiyor. erek bu kupayı koyduğu söyle-

Alrna 
ada nyadaki bu müsabakalardan ma-
bunurna~s nihayetinde Varşovada ve 
lliciJik tl'ıtı~eakip Londrada da büyük bi. 

rnusabakalan yapılacaktır. 

Yüzme 
1
f'l'lüsabakalan 
937 Be • • • 

nesının ılk aylannda icra e-

dilmek üzere CjOk büyük, klüpler ve 
halk için yüzme bayrak yarıştan tertip 
edilmiştir. Bu kütle yarışlarından gaye 

her yüzücüye yarış fırsatı vermek, mü
sabaka kabiliyetini arttırmak ve muhte
lif yüzme klüplerinin kuvvetini dene

mektir. Bu yarışlara iştirak hakkı yal
nız yüzme klüplerine değil bilumum te. 
şeküllere aCjıktır; binaenaleyh en aşağı 
iki bin yüzücü iştirak edecektir. 

Müsabakalar Berlin yüksek beden 
terbiyesi mektebinin geçen sene itmam 
edilen kışlık havuzunda olacaktır. Mü-

sabaka tarihleri 17, 24, 31 ikincikanun 
ve 7 şubattır. Bunların en mühimmi 7 
şubattaki olup galip takımlar belli ola-

cak ve kendiİerine kupalar tevzi edile. 
cektir. 

Bu büyük bayrak yanşlan üç sınıf 
ve üç nevi olarak tesbit edilmiştir, bü-

yükler, ortalar ve küçükler ve bir de ka
dınlar. 

Yarışlann nevi: 

(1) 12X 100 metre kurbalama 
4 X 200 metre kur balama. 

(2) 24X 100 metre Türk bayrak ya. 
rışı (8 sırtüstü X 8 kurbalama X8 kra
ol) 

3) 20 X 50 metre kraul 
16 X 100 metre kraul 
4X200 metre kraul 
4X100 metre kraul. 

Şimdiye kadar 51 erke Te 33 b-
dm yüzme klübli müsabakalara kay
dolmuştur. Bu müsabakalar Berlin klüp 

lerinin antrenman sistemleri. yüzücüle
rinin kabiliyeti ve müsabaka liyakatleri 
için iyi bir imtihan olacaktır. Geçen se
ne bu müsabakaların ekserisinde men
sup olduğum klüp kazanmıştı. 

Suat ERLER 

Ankara 
Gençler 

şampiyonluğunu 

birliği kazandı 

tı~a~~:~ra l~k _maçları geçen hafta Gençı:rbirliği takımı bu son V" 

rucu eah rtnıştir. Son maç Ankara- miihim galibiyetten sonra hiç yenil 
11' orıü ~sında ve biiyük bir kalaba- meden Ankara şampiyonluğu ve mil

l'a kuıu~ı: ~ençlerbirliği ile Çanka- li kümeye girmek hakkını kazanmış 
rk &ü,. ı b~ arasında oynanmış ve bulunmaktadır. 
ı.abCerıcel bır oyundan sonra müsaba- Yukarıdaki resmimiz Genclerbı'r-
ı . er i }""" k 4 2 ......_1Y'etiyJ • r ıgı ta ımmın - ga- liğinin Ankara şampiyonluğu kazan-

.....__, _:_ nıhayetlenmiştir. dığı kadrosunu göstermektedir. 
~t --------:----:--:--:;:;:--:--:-~~---=~~~~~

l tı ıl'u • flPfterdarhğı Üsküdar Tahsil Müdür· 
0 den • ~ A.daıar Eın ~ . 

~alban valıne 542 lıra 3 l kuruş veraset vergisinden borçlu ölü Mi-
~ old .. lyan veresesinden kansı Anderyanni üçte bir hissesine muta· 
)eni "9 \liu Kndık·· C f - · ' ıı · · M d dd · · )e .... , sı oy a er aga ma a esımn o a ca esmde eski 47 
~~ ~t't\rı '.

1
53 

Ve 55 sayılı gayri men'•ul emvali Kadıköy kaazsı idare he
t\i e~~e hirl'ı e müzayedeye vazedil ı.işitr. Tnl:p olanların o/t- 7,5 pey alc-

tl\i t_dtıc~te Yevmü ihale olan 18 11937 gününe müsadif pazartesi 
oy kazası idare heyetine müracaatlan (87)~ 
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1000 kelime ile kendi kendine Atmanca 

Yağh güreşler 
Pomak Süleyman

ıa Ahmet 
karşılaşıyor 

Divanyolundaki Şen bahejede her pa
zar yapılmakta olan profesyonel yağlı 
güreş müsabakaları bazı tamirat yüzün. 
den evvelki hafta tehir edilmişti. Taıni. 
rat bittiği için ayın 17 sine tesadüf eden 
bu pazar günü müsabakalar tekrar baş
layacak ve bu arada Pomak Sülcymanla • 
Karamürselli Ahmet arasmda iddialı 
bir güreş yapılacaktır. 

Karamürsel1i Ahmet her ne kadar ev
velki hafta Süleymana yenildiyse de 
rakibine meydan okuduğundan tekrar 
karşılaşacaklardır. Her iki güreşçinin 
taraf tarlan şimdiden bahse girişmişler -
dir. Bakalım bu sefer hangisi kazana· 
cak? 

Kulelililer 
Endbolde şampiyon
luğu kazanddar 

Askeri mekteplerimiz arasında her 
sene mutad olan şampiyonluk nıüsaba 
kalarma bir müddettenberi başlandığı
nı yazmıştık. Bu müsabakalar meyar j 
nmda. her sene bir de hendbol mUsaba
kaları yapılmaktadır. Memleketimizin 
diğer klüp ve takmıla.rına da yayılma
sını temenni ettiğimiz bu çok güzel o
yunda askerl sporcularımız cidden çok 
büyük bir muvaffakıyet kazanmakta -1 
dırlar. 

Bilhassa. bu seneki hendbol müsaba
kaları her zamankinden daha güzel ol
muş ve oyuncuların, geçen seneki şa.m
piyonadanberi bilyiik bir terakki eseri 
gösterdikleri görülınüştUr. 

Neticede 18 puvanla Kulelililer bi
rinci, 14 puvanla deniz lisesi ikinci, 
10 puvanla deniz gedikli m~ktebi üçUn
cü olmuşlardır. DördüncülUğü Maltepe 
lisesi kaz.a.nnu.~ır. Kulelilileri tebrik e
deriz. 

Fransa 
Avusturya 

MI ili futbol maçına 
Fransız takımı 

bambaşka bfr kadro 
ile çıkacak 

Bu ayrn yirmi dördüncü pazar 
günü Pariste Park dö Prens stadında 
Avusturya milli takımma karşı Fran
sız milli futbol ekipi tamamen bam
başka bir şekilde teşkil edilecektir. 

Bu maç için Sochaux kulübünden 
Didorto ve Duhart, Siteden Licuse; 
Racingden Dupuis, Diague ve Rani
de; Rouenden Hauchecourue ve An
dre; Metzden F osset davet edilmişler 
dir. 

Üç k·oşucu 
Med dalgasına 

yakalanarak boguldu 
Birritz, 11 (A.A.) - Spor müsa 

bakalan, bir hata yüzünden facıa ile 
neticelenmiştir. Hem yaya, hem de 
bisikletle yapılan yatışa iştirak eden 
üç koşucu bir med dalgasına yakala· 
narak boğulmuşlardır. 

Wiener 
Fransız milli takım 
namzetlerini yendi 

Fransa - Avusturya milli futbol ta
kımlarının yakında Pariste karşılaşacak 
!arını yazmıştık. Fransa federasyonu, 
milli takımını tesbit için bir deneme mü 
sabakası yapmağa karar verm!ş. bunun 
iCjin de Avustaryanın Viener takımını 

Parise davet etmişti. 
Maç yapılmı~ ve neticede Fr:ınsa 

milli takım namzetleri 1-0 mağll\p ol
muşlardır. 

Fransız gazeteleri bu mağlUbiyetten 

dolayı "tek seçici,, Baroya hücum et- 11 
mektedirler. Başka bir takım teşkil edL 

Die Familie Schneider 
Resim: 1 

1 - Das Bild = (resim). 2 - Der GroBvater· = (BiiyUkbaba) 
3 - Die GroBmutter·• = (büyüktınne). 4 - Der Vatcr = (baba) 
5 - Die Mutter = (anne). 6 - Der Sohn = (oğul). 7. - Die 
Tochter = (kıZ evlat). 8 - Das M.adchen. -= (kız). 9 - Der 
Lehnstuhl = (koltuk). 10 - Die Pfeife = (pipo). 11 - Das Bucli 
z:: (kitap). 12 - Der Brie! = (mek·tup). 13 - Der Tisch ı 
= (masa). 14 - Da.s Klavier = (piyanô). 15 - Der Ban ı 
- (top).16 - Die Puppe. = (bebek) 

Yllbaşı piyangosunda 
kazanamıyanlara 

MUJDE 

HEM Si 
HEM BİZ 

, # 

SEVINECEGIZ 

#' # I 
CEKILI$ TARiHi 
J~UBAT fJJ J 

le~.ek, büyük maçtan cvve; b'r te- rübe Satı~ yeri Piyango bayilerile Yeni Postahane karıısında Eızurum Hr 
~lmjus.ab~kası daha yaplımaga karar ve-l nındaki Cemiyetin ilan işleri bürosudur. (107) 
n §tır. "" 
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- 12 - Yazan: A. Cemalettin Saracoğlu 
Macera ve aşk romanı -59- Yazan : (Va-Nü) 

senelerinde -------
vapuru nasıl Omuzuna bir el dokundu. Dönüp baktı. iki 

göz, gözlerinin ilçine bakıyordu. Ciğerlerini 
Okumak istiyordu sanki ! 

TRABZONDA 
Trabzonda esir Yunan gemisi ile 

[ ~) Bu mallardan biri İtalyan , 
diğeri de Amerikalı olan tacire ait o
lanlar bilahare tefrik edilerek kendi
lerine aynen ve eksiksiz iade edil
mi! ve Türk her şeyden evvel hakka 
tapan centilmen bir insan olduğunu 
bir kere daha iabat eylemiştir. 

Geçen tefrikaların hülasası: 
Beşir, eştr taclrl hacı ı.tusta.fanm mal 
yetinde çatııan bir harema1tuıdır. Ken 
dlsf, her ne bahasma olursa olsun yük 
selmek meraklısıdır. Karşısma bir yll§ 

maldı kadın çıkıyor. Ona, garip garlp 
tckllfierue bulunuyor. 

- Ya .. Demek ki, nişanlısına ka. 
vuşmıyacak .. Pek acıdım .. 

- Kuzum, bacı .. Sen bu hıristiyan 
kıziyle, ne kadar alakadar oluyorsun? .. 
Hayret ediyorum ... Kimmiş bakalım bu 
para vadedenler? 

- Parayı sana da verecekler, oğlum. 
Fakat eğer istcl.iklerini yaparsan. 

- istedikleri neymiş? .• 
- Bazı mektupları bir taraftan ö-

teki tarafa götürmek .. 

- Sakın zararlı bir iş olmasın bu? .. 
Ba~ıma dallı budakh bir bela açılma _ 
srn .... 

- Sen o cihetleri merak etme .. Ağ. 
zı süt kokan bir kızdan ne bela açılabi
lir? ... Zaten ben bu işi bir bakıma para 
için yapıyorsam.öte yandan da kızı acıdı 
ğımdan yapıyorum .. Ben Çerkesim. Be. 
ni de memleketimden aşırıp buralara ge
tirdiler... Arkada yavuklum kaldı.. O. 
nu düşünüyorum. Kendimi kıyas ediyo. 
rum .. Hele bu kontes memleketinde çok 
zenginmiş, saltanat, debdebe içinde bü
yümüş.. Ona yardrm ettikçe, kim fe
rahlıyor .. Her halde senin de hisl;rin öy. 
le olsa gerek? .. 

Beşir, samimiyetle: 
- Evet 1 - dc:di. - Gurbetzedelere, esir 

!ere acımamak bizim için .ıeabil değil -
dir. Fakat sen söylemedin: Bize parayı 

Göztepede tanınmış bir ailenin 
kızıyım. Derhal ıstanbul 

polisine yazınız 
- Sevginin ölçüsü yok elimde. Peşi

mi bırakmıyordu. Demek ki beni sevi
yotidu. 

- Geceleri buluştuğunuz zaman, si. 
ze askeri haberler verir miydi? 

- Benim askerlikle bir atakam yok
tu. Bana böyle bir şeyden bahsetse bile 
dinlemezdim. 

- Aranızda neler konuşurdunuz? 
- Rakslardan, müzikten, balet ve k'>· 

ristlerden .. Tiyatrodan, edebiyattan, 
bahsederdik. 

- Sizinle izdivaç fikrinde olduğunu 
söylemedi mi? · 

- Hayır, bu mevzu etrafında söz söy 
]emek fırsatını kendisine vermezdim. 

- Niçin? Genç ve yakışıklı bir zabit. 
Ayni zamanda mühim bir mevkii var .. 
Hayatta ondan iyi bir erkek mi bulaca. 
ğmı sanıyordun? 

- Böyle bir şey düşünmedim .. Çünkii 
benim istanbulda sevdiğim bir erkek 
vardır. Evlenmeğe karar verdiğim gii'1, 
ancak onunla evlenirim. Şerefte, mevki 
de gözüm yok .. 

- O halde yalnız para seviyorsunuz? 
- Herkesin sevdiği kadar. Maamafih 

o kadar fazla paraya düşkün ve muhtaç 
da rcleğilim. 

- Bütlin bu sözlerinizde samimi ol-
duğunuzu ne ile temin edebiJ:n:iniz? 

- Pasaportumla. 
- Canım, bunu geç. Başka bir temi· 

nat yok mu? 
- Hayır geçemem. Çünkü siz Tür. 

kiyeyi tanıyor musunuz? 
- Görmediğim bir memleketi tanıdı

ğımı iddia edemem. 
- Türkler lstanbuldan kuş uçurmaz, 

anladınız mı? Ben bu pasaportu ne ka
dar güçlükle aldığımı biliyor musunuz? 

- Bilseydim sormazdım. 
- O halde beni dinleyin: Ben İstan. 

bulun sayfiye mahalli olan Göztepede 
tanınmış bir ailenin I:ızıyım. Derhal İs
tanbul polisine yazınız ve benim hak
krn+Ja malumat isteyiniz 1 Hatta bunu 
telgrafla isterseniz, telgraf ücretini de 
ben veririm. Birkaç gün içinde görecek. 
siniz ki, hakkımda müsbet cevaplar ge· 
lecek ve Bertin zabıtası büyük bir mah· ı 
cubiyetle kar§ıla§acaktır. 

Sivil memur, Semranın İstanbulclaki 
aile adresini aldı: 

- Menfi b:r cevap geli:se, hakkınız. 
da verilecek karann ne olduğunu tah· 
min edebilirsiniz? 

- En ağır cezaya razıyım .. 
- Dıvanıharp kararile derhal kurşu· 

na dizileceğinizden emin olabilirsiniiz ı 
- Pekatn.. P ek5Hi.. Bunu o zamı;n 

tekrarlamak üzere şimdilik beni bundan 
fazla rahatsız etmeyiniz! 

Sivil memur sorgularını bitirdikten 
sonra tevkifhaneden çıkıp gitmişti. 

* :(. :;. 
olis hafiyesinin 

kanaa\:ı 

Askeri !divanıharp heyet~ polis h<ı
fiyesi Götenbergin fikir ve kanaatlerini 
öğrenmek üzere kendisini divanıharbe 
davet etmişti. 

O gün divanı harpte müthiş bir kala
balık vardı. Götenberg mahkeme huzu· 
runda a1enen sorguya çekilmişti. 

Divanıharp reisi general (F.) sordu: 
- Türk artisti Semra hakkındaki ka. 

naatinizi söyler misiniz? 
Götenberg gözlüğünü düzeltti: 
- İstanbul polisile muhabere edl~·o· 

ruz. Semrarun iddiasına göre orada ma
ruf bir aileye mensupmuş. Elindeki pa. 
saportu da İstanbul polisi tarafından 

verilmi~. Gelecek cevabı beklesek daha 
muvafık olur fikrindeyim., 

verecekler kimlerdir? .. Sen onlarla alı

bap oldun? 
Yaşmal.Iı kadın anlatmağa başladı: 

- Bu adamlar tabii, kontesin mem _ 
leketlileri ... Bizim de burada komşuları-
mıztdır.. K".adınlariyle görüşüyoruz ... 
Dediler ki: ''Kızın annesine babasına ve 
nişanlısına mektup yazmasına ve onlar. 
dan cevaplar almasına zaten müsaade e. 
derler Buna eminiz ... Lakin, bu mektup
lar, Türkler tarafından okunacaktır, o. 
nun için, iki tarafta, fikirlerini istediği 

gibi yazamıyacaktır. Biz bunu önlemek 
için bir çare arıyoruz. O çare de, doğru. 

dan doğruya ve gizlice muhabere temin 
etmemizdir.,, 

- Şimdi anlıyorum. Teklifi kabul 
ediyorum. 

- Sana mektubu ne şekilde getir -
sinler?. 

- Yarın konakta esirpazan kurula _ 
ca k. Ben, kırmızı elbiseler giyerek, 
küçük harem ağalarının satıldıkları dai. 
renin kapısında duruyorum. Bana o 
mektubu kim verecekse bizzat getirsin, 
versin. Ben de bir kolayını bulur, kon
tese veririm. Cevabını getirdiğim za -
man ... Kaç para verecekler?. 

- Kaç para istersin? 
- Elli altın. 
- Yüz altın verecekler ... 
Bu sefer de zencinin gözleri ihtirasla 

parladı. Fakat birdenbire sordu: 
- Aman bacı... Sakın ba~ıma püs. 

küllü bir bela açma .. Yüz altın verilen 
bu iş nedir böyle? 

Yaşmaklı kadın, biraz ileri gittiğini 
anlamış gibiydi: 

························································ . . . . 
: }'azaın: : . . 
: ıskcnder F. Serteıtı : . . 
~ - 57 - ; . . 
: ...................................................... : 

- Biz senin §ahsi kanaatini öğren

mek istiyoruz! Elindeki pasaport ner· 
den verilmiş olursa olsun. Bizim elimiz. 
deki vesaike göre Semra, bir Türk nam 
müstearile ve sahte bir pasaportla bura

ya gelmiş bir İngiliz casusudur. Bir ay· 
danberi yaptığımız takibat ve tetkik:ıt 

da bunu teyit ediyo:-. Bu kadar büyük 

bir şehirde kendisine Ştankeyi eş olarak 
seçmesi de, bu intihaptaki gizli maksa. 
dının neden ibaret olduğunu gösteriyor. 

Bu kadar tdöküman elde mevcutken, ba
sit bir pasaport meselesi üzerinde fazlı; 
durulur mu? 

- Ben, mesleğimin verdiği saliihiye· 
tin haricine çıkamam, general! Polisteki 
dökümanlar, onun bir casus olmaktan 

ziyade maceraperest bir artist olduğunu 
göstermektedir. 

- Demek ki Semranın casusluk yap. 
tığını ummuyorsnnuz, öyle mi? 

- Bu gibi i~ler tahminle olur mu. 
general? Bir insana: (Sen casussun !) 
demek için, elimizde kuvvetli vesikalar 

bulunmalı. Aksi takdirde her şüphe et
tiğimiz kimseye casus damgasını vur
mal; çok kolay bir iş olur. Ve o zaman 

hapishaneleri binlerce casusla doldur_ 
muş oluruz! 

- O halde Semrayı Kempniski tokan 
tasının su mahzenine atan çetenin kim

ler tarafın'dan idare edildiğini meydana 
çıkarmalısınız 1 

- Zaten blz de bu işle meşgul olu
yoruz, general 1 Fakat, ben bu husı.ısta. 
ki şahsi kanaatimi şimdiden söyliyebi
lirim: 

Lokanta garsonları ve ahçısı alela
de bir soygunculuk grupu teşkil ederek 
bazı kimseleri bu suretle soymuşlardı. 
Bu çetenin de siyasi ve gizli eller tara. 

Elini garip bir şelcilde göğsünde gel' 
dirmeğe hazırlamışken, birdenbire def• 
Jenip toplandı. Dudaklarını ısırtdı: 

"- Pot pot üstüne J:myorum gali' 
ba ... Ne yapıyorum ben? .. - diye düşii~ 
dil. - çıldırdım mı? kendime gelmeli 
yim.,, 

Ve derhal, elini göğsünden indire
rek, mahalle ağziyle: 

- Ustüme iyilik sağlık 1 - dedi. • :Na
sıl laflar onlar öyle ... Yüz altın da bil' 
şey mi? Sana daha kaç para verirlet' ~ 
onlar .. Çünkü, düşünsene, bu kontef ~ 
zengin ev15:dı .. Babası ve nişanlısı o~ ;. 
dan doğru dürüst bir haber almak i~il' g 
hazineler feda etmeğe hazrrdır. ~ 

Beşir, omuz silkti: 
"- Adam sen de. _ ben zaten tür in 

türlü tehlikelere girmiş değil m.iyift11" 
Bir tanesi de bu olsun .• Hem ucunda or 
kalı paralar olduğu anlaşılıyor. öyle fi' 
bu kadının hnkkı var .. Esir bir genç 1'f• 
zm mektuplaşmasından ne çıkar?.,. 

- Peki, peki.. Uğurlar olsun.. ıJ•f' 
di bakalım, gelenler var. Sizi burıtdl 
görmesinler .. - dedi. 

Yaşmaklı kadın, feracesinin etekletl
ni toplıyarak, kendisinden umutıııP 
bir süratle uzaklaştı. Beşir, onun ar!CI' 
sından bir müddet daha baktt: 

''- Lahavle velL Acaip.. Acai~ 
diye söylendi. fkisi de, aksi istikatı1e 
tuttu. 

Yaşmaklı kadın, sahile kadar if!6İ' 
Oradan bir pazar kayığı kalkıyordııı 
Karşı taraftan esirleri seyretmek azer', 
gelenler geri dönüyordu. Kayık, kalt 
mak üzereydi. 1 

-Haydi, gel, bacı 1 Sen de bit., 
gidiyoruz! • diye seslendikleri için, )"1 

maklı kadın, buraya atladı. tf 

Kayıkta otuz kırk adam vardı. I.Jer 
si de içtimai sınıfların mubtetiI züıııf'; 
lerinden 1 bacının zihni bin bir düşlil\' 
içinde çalkanıyordu: 

''- Bugün pek esaslı bir adırn •'' 
tım .. Hem de hiç b!r tehlikeye rııa~ 
kalmadığıma eminim!., diye düşünii1° 
du. 

Fakat ansızın, 
kundu .. 

. 60' 
omu::ı:na hır el 

Döndü. 
irkildi. 
Tanınmış mıydı? jt 

iki göz, ciğerlerinin içindeki ınsll 
yı okumak istercesine ona bakıyor· 

- Seni tanıdım 1 

(Devamı~ 

fından idare edikliğine hükmetmelc f 
lünç olur. e 

- Şu halde siz, Berlinde hiçbir e'11ı1' 
bi elin gizliden gizliye faaliyette bı11 
duğuna kani değilsiniz öyle mi? ~ı 

- Şüphesiz. Ve ben işimin ba~ı ııe 
bulundukça, Berlinde hiçbir cası15 

barınmasına imkan yoktur, generali .. ~ 
Gütemberg 

parmak izi eri 
üzerinde.. 

11 
Götenberg, İstabula yazılan teıgrarf 

cevap gelinceye kadar beklemeğe ı;a.ol' 
vermişti. Semra tev,kifhanede yatı)ıı' 
du. Yüzbaşı Ştanke de askeri divanı 
binde mevkuf bulunuyordu. 

Kempinski otelindeki çete efı11~ 
alelade bir soygunculuktan ibaret .

0t/ 
son hareketi de, casusluk mesele51 ~ 
kında zabtıaya esaslı bir ipucu \fer~~ 
değildi. Bütün garsonlar lokanta ~i<' 
binin emri altında bulunduklarını 1 

etmişler'di. b01& 
Lokanta sahibinin ortadan k~Y ıe~ 

ğu günden beri hiç bir yerde izırı.e ıcl 
düf edilememişti. Garsonların, 1° 41 
sahibi hakkındaki ifadeleri a~~i 
(Memleketine gitmi~tir). sözU hiil< dl 
kuşkulandırmıştı. Lehistın hud~~ 
dan gelen raporlarda böyle bir il 
oralardan ge~mediği bildirlliyord0

• 

( .Deua1M "°') 
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Si.ze bir şey söyliyeyim mi dostum? .. 
llır gtin papayı ele geçirm:ştim ve bir 
tek avuç sıkmasile onu ezebilirdim. Fa
kat huna tenezzül etmedim, çünkü değ
bıez ı 

l) - Mükemmeli .. Mükemmel! •. Tıpkı 
on Ki!Jot gibi konuşuyorsunuz 1 

it - Bu. Don Kişotu tanı?1ıyorum .. Fa· 
.at hakıkaten bana benzıyorsa, şimdi 

~ı.ze ne derdi biliyor musunuz?.. Derdi 
ı: İçin mösyö Servantes, memleketi 1 

~in hu güzel ve berrak şarabını için ve 
•ızj Üze d". .. 1 . n uşunce erı unutun. 

• Servantes icini çekti, çehresi mütees-

l•ır bir hal aldı ve yalvarrr gibi bir ses
e: 

"'M- Ah Şövalye!.. Alay etmeyin!. 
uka.ddes - Ofis,. denilen bu zalim 

engizisyon mahkemesinin ne olduğunu 
bUrn •. 

ezsınız.. Bunların yaptrkları her 
tuıu 'l' rn, her iskence mukaddes sayılrr .. 
ıı:·abiatın, hiçbir güzelliğini esirgemedi
ı&I bu •• 1 )'" guze memleket senelerce en bü-lilu: §air, sanatkar, edip ve alimlerile 
d re~ bulmuştu, saadet içinde yaşryor-

u. Şımdi bütün bunlar bu zalim ve 
tethiıt.-· •. . 
led·rnı re1ım tarafından ışkence ve kat-
.... bı 1Yorlar. Korku ve dehset o derece-
,, ı Ultnu · J tak §tur ki bırçok zavallılar çıldıra-

lllasum oldukları halde kenıdilerini 
tngiz: . . . . 
la •5Yonun ışkencesıne teslım edıyor

r s· 
tad· 0 nra mukaddes evler, vardır. bu-
inS:' Ufacık höcrelere tıkılan yüzlerce 
~ol n havasızlık ve karanlık içinde mah-, 

lı:anuYor. Ve nihayet engizisyon emecek 
Çılt bulamayınca ölüleri mezarh~rmdan 
tel~rarak, herkesi tethiş için. onları 

tatlara teslim eder. 
!te azız· . . .. d 1 d ,. . biz .. ım, sızın muca e e e ece6 :-

Ş()ı, ~Uessese ve insanlar. Dikkat edin 
'-rtı a.yc !. Ben bu kadeh: rıas•l }cırıyor
te,_: Sizi de öyle kolaylıkla mahveıde-
~erı 

Ve Servantes kadehi bütün hızile ye
re atarak kırdı. 

Pardayan gülerek arkadaşına baktı:, 
sonra: 

- Juana, diye seslendi, kızım mösyö 
Servantese başka bir kadeh getir ı.. 

Juana koşarak yeni bir kadeh getirdi 
ve aynı süratle uzaklaştı ve Pardayan 
kadehi tekrar doldurarak heyecanlı bir 
sesle: 

- Azizim dostum, dedi, benim gihi 
bir ecnebiye gösterdiğiniz bu samimiyet 
ve bu arkadaşlık içimi sevinç ve heye
canla doldurdu. Beni daha iyi tanıdığr
nız zaman anlayacaksınız ki şimdiye ka
dar yüz defa mahvolmam lazımdı. Hal
buki bilmem ne için ve neden daima be 
ni öldürmek istiyenler mahvolmuşlardır. 

- Yani bununla demek istiyorsunuz 
ki. bütün izahlarıma rağmen, mücadele 
etmekten vazgeçmiyeceksiniz, öyle mi 
dostum? 

- Evet, ve bilhassa ikazınızdan son
ra vazgeçmeme hiç imkan yoktur. 

Servantes prestişle Pa:dayana b.-ktı: 
- Oh! .. Ne mükemmel bir Don K_r.>t 

diye mırıldandı. 
Pardayan devam etti: 
- Arkı:ıdac:1ık namına si7e bir itiri''ta 

bulunmak mecburiyetindeyim. Bana an
latm•s olduj:tum\:>: tüyler ürpertici -:ey?er 
h:t1·kmda !i:r.in kaı:lnr maIUmatım rr·'ı. 
Fakat sizin bilmediP.iniz bir ııev var ki 
onu da ben size ı:ıö•·Jiyeyi"l: l1'·1:., ve 
t"rıai~ic:vnn !';..,..a· T<'ransayı tehdit edi••or
lar .. Fakat Fr.,nsanm. sizin h 0 tr·'·t 
me-nleketiniz r.:bi cellatların eline geç
merin .. İı'Y'k;\n ''Oktur! 

- r-1 için? 
P-ı·rlayan ır:ten r.eıen bir !'"!''!" -t"v;ıp 

verdi: 
- Cii,.,kü ren b•·n~ rr.;mi o1acağım. 

~ervantes bir rüyadan uyanıyormı•t 

gibi: 
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- Sc.1yör, dedi, ismim Migüel de 
Servantestir. Aslen Kasiyanlıyım. Eğer 
size hakiki bir dost olmama müsade 
ederseniz, kendimi dünyanın en bahti 
yar adamı addedeceğim. 

- Mösyö, benim ismim Şövalye dö 
Parclayandır. Fransrzrm. 

Monsenyör daha ilk bakışta birbiri
mizile anlaşacağımızı ve iyi bir dost 
sadık bir arkadaş o)acağınuzı hissettim 
ve emin olun ki bu dostluktan iftihar 
ve şeref duyacak birisi varsa o da be
nim . 

iki yeni dost samimiyetle kucaklaştı 
lar. 

Otelin önüne p:elm:~ıerdi. Pardayan 
ark:.daşına döndü: 

Mösyö dö Servant~". dedi. arkadaşlı 
ğımr7.ın başla:ıgıcınr bir masa b<1şınd:ı 

k" ::lchlerimizi tutu~turarak tesit etsek 
daha iyi olmaz mı. 

- Ben de aym fikirdeyim, senyör 
- Emin olun ki nıösyö ka 'bim seviı· ç 1 

kiq · edir. A:asıra, samimi bir ark:ı.daş, 

b !arak dertlerini dökebilmek ne bü~ük 
bir saad~ttir bilir misiniz. İnsan adeta 
ferahlıyor. 

- Evet hal·kımz v~r ! .. Ve b~na öyle 
g~Jiyor ki bilha~s:ı kendinizi çok yalnız 
hi:ısed·yorsunuz. 

- Hakikten öyle!.. 

- Çünkü sizin gibi sade ve dilrüst 
t.-ı .. ıtlı bir insam anhımak için sade ve 
ıdürüst bir kalbe mat:k olmak Hizım. 

Pa!ı,uki, Şöv:ılye. bu devirde doğru ve 
dürüst bir adam bul:nak a~eta imkfin
s:zclır. ÇUnl:ü doğruluk ve dürüstlü!c 
c:myıııt sayılryor. Böyle im.anlar doğru
lu~ ve Öl\sthıkiarmı gız!~ek mecburı

yeti:'ıdedi:ler. Çünkü bu nadir meziyet· 
krini meydana rıkarsa, cemiyet denilen 
to ... luluğu teşldl eden koyun sürüsü 
Üzerlerine saldırıp onları parçalamağa 

kalkarlar veyahut da derhal deli dam• 
gasını yapıştırırlar .. Siz bunu herhalde 
tecrübeyle görmüşsünüzdür! 

- Evet dostum! Tecrübeyle gördüm. 
Bugüne kadar, beni parçalamak için üze 
rimc saldıran aç kurtlardan başka kim
seye rastlamadım .. Fakat görüyorsunuz 
ki buna rağmen hiç de kendimi fena his 
etmiyorum. 

iki dost böylece konuşarak otelin lo
kantasına gelmişlerdi. Servantesin otel
cile olan ahbaplrğı kendisini derhal gös
termiş olacak ki umumiyet itibarile la
kayıt ve ihmalci olan otel sahibi, müşte• 
rilerini memnun etmek için bütün uşak· 
!arı seferber ederek Pardayanın yenf ar
kadaşına vermek istedi~i ziyafeti hazır
lamağa baş1 amıstr. 

Pardayan elini arkacl:;.ı~ınm omuzuna 
koydu: 

- Dostum, ddi. emek hazır olun
caya karlar şu tar2.rzda otu,.ahm. Yemek 
te bol bol konu~:.uuz. Siz !:-ana kim ol• 

du<Tunuzu söylersi"li:ı:. Ben de si~e ha· ., 
yatımı anlatırım. C'ünkii art1k bi-bi~i
mi::dc., !'r1·layac.,1t hir şeyimiz olmadı
ğ•nr ikimiz-le anlıyoruz. 

Bunun üzerine port"t~al a~.,rlan ve 
ciçeklcrle süslenmiş ü~tü açık taraçaya 

kuruldular. 
Ortalık karard•ğı ir·n tarar:ıda 15ml->a

lar 1akıldı. Servantes nefis bir manzara 
arzeden taraçaya sonra da, Pardayana 

baktı: 

- Görüyor musunuz Şövalye?.. Bu 
manzarayi görüyor musunuz? Bu tara• 
ça en muhteşem sarayların taraçc>ların
dan daha güzelclir. İnsan bütün bu gü
zeiHitin kine sin~iğ:n! ~i::~:!iyor Bun
dan ba~ka ne istenebirr? •. Halbuki isti 
yenler var, her zaman d"ha fazla. daha 
çok, daha güzel şeyler istiyenler var. 
Bunu elde etmek için intihap ettikleri 
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yollan düşünmiyodar bile.. Onları he 
dcflctine götilrcn her şey onlar için 
doğnı yoldur •. 

Bu sözler Pard yan üzerinde bilY.iik 
bir tesir ya~ olacak ki bir rüyaya 
c:lalım} gibi sustu. 
Bu nnı.lık, otcl sahibinin on beş yll§lllda· 
ti güzel km, yemeğin hazır olduğunu 
söyledi ve adeti olmadığı halde bu ilci 
müşteriye bizazt kendisi ihizmet etmeğe 
başladı. 

Hem yemek yiyor hem konuauyorlar
C!ı. Servantes hayatını anlatınca, Parda· 
yan: 

- Demek ki, nfcrlc neticelenen o 
mütbi~ Lopant harbmda kahramanca 
döğüştükten ve so1 kolunuzu orada sa
katladıktan sonra askerlik mesleğine 

veda ederek .edebiyata başladınız ~e 

şimdi sizi Hiyemut kılacak bir şaheser 
yazmak istiyorsunuz? Merak etmeyin 
ldostum. bu şaheseri yazacağınıza kati· 
yen eminim ve bu eserle eski dostum 
olan Ronsarın şöhretini bile gölgede bı 
rakacağınıza şüphe etmiyorum. 

- Size doğrusunu söyliyeyim mi Şö· 
valye? Şimdiye kadar böyle bir eser ya
za bileceğime şüphe ediyordum. Fakat 
bugün artık şüphe etmiyorum. Evet 
dostum sizin söylediğiniz kadar şöhret 
kazanmasam bile, nazarı diikkati celbe 
decek bir eser hazırlayacağıma eminim. 

- Bunda şüphe yoktur. dostum!.. 
Fakat anlayamadığım bir nokta var. 
niçin bugün artık şüphe etmediğinizi 

söyliyorsunuz? 
Servantesin dudaklarında muammalı 

bir tebessüm bcliroi: 
- Cünkü nihayet aradığım modeli 

buldum. azizim. 
- öyle ise mükememl! 
Taraça yavaş yavaş boşalmıştı. Köşe

deki masada oturan bir grup müşteriyle 
gidip gelen him-ıetÇi ve lokantacının 

genç kızından başka kimse kalmamıştı. 
Servantcs etrafa iyi<:e baktı ve kim.se

nin kendilerini duyamayacağına emin 
olduktan sonra yavaş bir sesle 

- Ya siz dostum bana giz1i bir va · 
züeden bahsetmiştiniz.. Affedersiniz. 
Fakat bu sualimde size yardım etmek 
arrusundan başka bir maksat yotkur. 

- Buna eminim.. Size kralla temas 
odeccğimi söylem~tim. Şimdi ilave ede
yim ki, kralla yalnız temasta bulunma
yacak, aynı zamanda onunla m'ücadelc 
etmek mecburiyetinde kalacağım. 

.__ Şu halde size haber vereyim Şö
valye! Dikkat edin, hem çok dikkat 
edin! .. Eter buraya kralın siyasetine 
muhalefet etmek idn gelmisscniz, göıe 
batan dürüstlüğiinüzü bir tarafa bırn
krn .. 

Yüzünüze, sahte bir maske geçirin, 
!fÜnkü, burada yalnız sahte insanlara 
rastlnyacaksmız. Sözlerinize, hareketl~
rinizc. hatta dür.üncelc.:inize dikk t edin 

çünkü. bur.ıda en l:üçük bir harclı:etiniz 
birkaç dakika sonra mukaddes of:se ha
ber verilecektir .. Eğer burara düpnan 
olarak gelmişseniz, kuvvetnize. cesaret 
ve zekanıza güvenmeyin .. Korkun, tit
reyin Şövalye ve ÖRtinüze degil, sa.ğınıza 
solunuza ve bilhassa a:-kamza bakın, 

sünkii sizi arkadan vurmağ::ı rohı:.:ıcak
for. 

- Beni adeta 'korkuttıyc:- ribi oluyor
sunuz. dostum 1 •• 

Bu anda yanı başında duran lokanta-
cının kızını görünce: 

- Söyle b::!kayrm kızrm. adrn ne? 
- Juana, senyör. 
- Öy1e ise güzel Juana, bana şu ne-

fis portaY.a1 ezmesinden biraz daha ge· 
tirir mis:n hakikaten c;ok lezzetli ol
muş .. Sonra. eğer 'kabilse muhtert'm ba
bana sor. bize bu çok -sevdiğim ~ r ptan 
bir işe daha getiremez mi? 
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s~ntes, Pardayana takdir edici 'bir 
nazar atfettikten sonra tekrar: 

- Don Kişot, diye mırıldanıdı. 
Bir dakika sonra, Juana portakal ez

me.sile şarabı getirerek masaya bıra'ktı 
ve küçük adrmlarile çekilip gitti. 

- Bir şey söyliyordıınuz, azizim 
mösyö Scrvantes, iyice duyamadım? .• 

Servantcs bir müddet prestişlc kend;
sinc baku ve sonra başını yavaşça önü· 
ne eğdi. 

Bu 6Il1lda taraçada yapay.alnı:: bulu
nuyorlardı. 

- Kral Fitipin nasıl bir adam olduğu
nu biliyor musunuz? 

- Onu birkaç saat evvel yotda gör
müştüm ve derhal söyliyeyim ki üze 
r4mde bıraktığı tesir hiç de onun lehine 
değildir. 

- Kral, nazırlarından birisinin kafa
cnı kestirmişti. Niçin biliyor musunuz? 
Müsaade almadan laf söyledi, diye. Bu 
adam, canını yakabilecek b:risini lr.ıla· 

bilmek için en kıymetli şeylerini mey
danc!a bırakarak, bir gözcü koyuyor ve 
oraya tesadüfen birisi girerse, hırsızlık 
etmek suçite ona işken:e yaptmyor ve 
bunu seyrediyor. Bu adam, vaktile sev
diği bir kadını, artık sevmiyor diye, bir 
höcreye hapsederek ona işkenceler ya
p1yor. Bu adam, b::ışka bir tannya iba
det etmekten b:ış1~a knb:ıhatleri olma

yan bir sürü masum inr.anı mahvetmek, 
ve alınlannm terile sevret yapan birçok 
zengin tüccar1arrn cervetlerini almak 
için. şimdi bir ordunun başında buraya 
yürüyor. Ven ihayet bu adam, sırf kıs
kançlık yüzünden kendi oğlunu işken
celer içinde boğduran bir canavardır. 

tşte Şövalye, mücadele edeceğiniz, 

2daml 
Parda;rcm b:r mi" ddct Servantesin yü

rüne baktı: 
Hayatımda sıok fena insanlarla 

mücadele etmek mecburiyetinde kaldım. 
Fakat itiraf etmeliyim ki bana portresi· 
ni çizmiş o1ciuğunuz bu canavara ben
zer 1.ıir mahlüka rastlam.:ıdım.. Kollck
siyonumda böyle müthiş bir canavar ek
sikti. Ve emin olun ki b3na .. öylcdifır · ~ 
şeyler onu biran evvel görebilmek ar~
mu tahrik ediyor. A:nma beni mahvcde
ce.kmiş .. Ne yapayım? 

Servantes daha bıiyük b:r prc~t: .. e 
ona lxıktı ve biraz daha yi.ksek bir ses
le mırıldandı: 

- Don Kişot da ancak böyle töy1e
yebilirı:!i . 

- Anlayamadnn. d<>!:tum, bir şey tr.1 
6Öylediniz? 

- Hayır Şövalye ınklımn bir ey gel· 
di de .. Sonra bil:yor musunuz dostum, 
mesele yalnız kra11a bitse ehcmci.rcti 

'yok. Ondan c!:ıha miıthiş bir ı;ev var. 
- Nasıl 1 Az.izim daha mı berbadı 

var? .. Öylerse unun bardağınızı, biraz 
daha kuvvet c-lnlım ! .. Şerefic.ize rr.:ös}Ô 
Servantcsl 

- Şerefinize mösyö Pardayan ! 
- Ha c-,öylc 1 Şimdi söyleyin baka• 

lım 1 Beni korkutmak istediğiniz bu 
daha müthiş cana1.ıarı haldkaten mcca': 
ediyorum. 

Servantcs Pardayanın kulağına doğ· 
ru iyice iğildi: 

- Engizisyon 1 
Pardayan sen bir kabkana attı: 

- Olur şey de w il!.. Anlamıyorum ki 
sizin gibi bir adam rahip ve papas1araan 
nasıl korkabilir? 

- Şövalye, bu adamlar kralları ve 

hatta papanın kendisini bile titret:yor· 
lar .. 

- İyi amma, zaten sizin 1tralmız ne
dir ki'> .. Taçlı bir rahip! Papa kimdir? 
O da c!:!ti bir rthip ! fö:h"plerin brib:r· 
lerin:len koıkmaları bir dereceye kadrr 
makuldur nmmıı biz ne diye korkalım?~ 

( 
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11,ao • 
1'ııl: Dr ~dana llUUdkt.t, ıt,ao konte 
\'~ ~ tttn Kerim tııratmdan, 20,SO 
ıııllllldaa ve 11.rk&d&§lan tarabndan TUrk 

rııu .. ~~ §&rkıları, 20,30 Cemal K& 
.,. balk -~lan, laratmdan Türk muaiklal 
~ fll.rkııan, 21 aat ayarı ve Şehir ti 
22 &J&ııa OJ>eret kamı la.ra!mdan bir temall, 
sırocr..nu "0 lıorııa. haberleri ve ertesi günlln 

' 22,so plAkla sololar, 23 ııon. 
~~~: 

18,20 l&ıı 
lt.aıs k ve piyano, 19,05 fl"&llmZC& deni, 
~nteran., 19,45 11&&t, haberler, hava, 
~~ haberleri, 20,20 uıusaı yaym, 20,40 
~&, 21,05 eğlenceli konaer, 22,0:S Stok 
iti.~ ll&klcn Avrupa konseri, 23,0:S dana 
'atı ha'- l:ıUrn!ıatıerdc haberler, hava, 24.,85 

~rler 

~. · 
17,a:ı • 

18,o:ı k Unıık Inuslki, 18,35 Alm.&n sanatı 
tv l:lı. Ofller, 20,05 spor, kOnU§IllUJ, 20,20 

2t.ı:ı ~· 20,50 {;'Ünlln ak18lerl, haberler, 
ber1er uatkl, 22,05 konser, 23,05 bava, ha 
ltl.tıııı.kı 8Por, 23,35 senfonik konser, 24,10 
111. ' 24,35 dans hava.lan ve halk muaikl 

"'On 
ıa~TI:: 

. Vio 
.~ 

Bl'lt .. llALA.a 

BEYOCLU 
SARAT 1 Saadetim 8eD.Bin 
TtrBA Yılmayan adam 
MELl:K Zlgfeld yıldızlar kralı 

iPEK 1 Çocuk hxrmzlan 
8.UlARl'A 1 Zlgfeld yıldızlar kralı 
VILDlZ 1 Program.mı blldlrmemtıtlr 
SUMER ı Altm kelebek ve Hortlak 
u..&AZAB t Yürüyen lllU 
rAJll 1 İki yavrucuk ve Uçunıma 

doğru 

Şlll t Mazurka 
ŞARK t ıoeopatra ve En büyük 

tehlike 
ASRI Altm zincir ve Ölüm 

uçurumu 
ASTOR1'A t Kahraman haydutlar ve 

Kara odıı.nm esrarı 

HABD - llpm postam 

Peyami Salanın 
konferansı 

lstanbul Halkevi merkez salonun-
1 da her yıl oldugu gibi, bu yıl da ma· 
1 

yıs ayına kadar devam etmek üzere 
umuma mahsus faydalı konferanslar 
serisi tertip edilmiştir. 

ilk konferansı Muharrir Peyami 
Safanm "okumak., mevzulu müsa
habesi teşkil etmektedir. 

Peyami Safa konferansını bu aym 
on dördüncü perşembe günü saat beş 
buçukta Eminönü Halkevi salonun • 
da verecektir. 

HAYVAN SAHiPLERiNE iLAN 
Süt veren ve besiye konan hay • 

vanlar için mühim bir gıda yerini tu
tan pancar kuru küspesinden elve • 
rişli bir fiyatla almak istiyenler Bah
çekapı Taş Han 46 numaraya müra· 
caat etsin. 

(lUMURİ\'n : Programmı lıildirmemlşUr ~-------------· 
ISTANBlJL 1 

FERAH ı Çölde bir Türk genci. 
MtLLI ı Ruz Mart 
RtLAL t Yeşil domino ve Malek 

kaçakçı. 

AZA& ı Halk opereti tarafmd&n 
Enayiler 

Göz Hekimi 
Dr. .Şükrü Ertan 

Cağaloğlu NuruC"Smaniye cad. No. 3C 
(Cağaloğlu Eczanesi yanında) 

Telefon. 22566 

ALEMDAR Ye§ll domntno ve BJtmJ ••••••••ı•••••••• 
yen ıatırap 

KEHALBJ:Y SUAh b&§ma ve Kızıl alev 

2Cı ~ :;nıerana, 18,35 harpa konseri, ııı, 
llıcııt~ h naert, 19,55 konferans, 20,25 gra 4., 11.berler, 21,lS:S Stokholmden naklen 

21 caz~9tıaert, 23,10 Balon orkeatırra.sı. 2s, ZA Yl - Y edikule - Sirkeci tram· 
1.() d takımı, ı,10 son haberler. O S K U D A R vaylarmm Bahçekapı durağında için • 
~~ HAL& ı Oıum perlit de bir miktar para ile senet ve bazı 
fi~ t. haberler, lktlaadl haberler, 21, B A K 1 R K O y evrakım bulunan çantamı zayi et· 
"'1, 23 • 22,o:; Stokbolmdcn Avrupa kon tim. Paralar bulana ait olmak. üzere 
1\ lr~ .oıs varyete numaralan, 23,25 orke:ıt M!LTtvADI : Aşk bUzUnleri kı dr . d 'l 
'~rt. 2•,05 haberler, ve saire 24,30 senet ve evra m a esıme gön en • 
'1 :rkeatraaı, ı ,35 hava vesaire, ' ı.•ıs ke B A L A T diği takdirde aynca memnun edilece· 
lı oUaerı. • ğini ilan ederim. 
~s. HtLLI 1 

Parla esrarı ve ntveteıı Y edikule • Tramvay caddesi im • 
18 o:ı. blr kovboy film.1 

J.a.oi §arkııar, kıraat, 18,35 ı;ocuk koroeu rahor No. 144 Vasiliki. ( 6470) 
ı._ il'aın t T I Y A T R O lJ A. R 
~ı_ıtııı.. o on, 19,35 muslld haberleri 19,4.5 SATILIK ARSA 
-.as h4 20,oıs gramofon, 20.20 prkılar. $dlir'Iİ1Jaf rosu r E p E B A Ş 1 
' baı:a.dia, hava, gramofon, 22,oıs konuo Xabatat Fatma hatun mahallesi Bey-

rıer, 22,35 orkestra konsert. . 111111111111111 Dram kıımı tillına.ıcı sokak No. 52 deki ana satı. 
'°it\· lıktır. Havası gayet dar denize bakar 

l . f 11 111~ S t)' B T t)' K 
8,~ r ve kibar bir semttir. BüyUklüfü 1000 

>'Ilı. t &ftzm h&bert-s. yabancı dillerde ya 
ıı_,& ~ haberleri. 2l,lO aaat., haberler, W

111111 

ı r ranms T17atromnda &r§In 600 metdir. 
~o:ı or:5 konıerana, 21,•ıı k.arı§\k mualkl w Operet kıımu Talip olanlar gu adrese mGracaat et. 
11' Jtoıı ra. yayını: lıtaakeU balo, ı.t1rahaUtr Bugün taW günUdtlr. ainler: Tophane Karabaı caddesi No. 
~rler, 37 Bizim berber Vahap özkan. 

·~~~~------------------------------.:,_------~----_;_ ______ ___ 

,.!i 

11' 

VOG Kremi ve pudrası 138 milyon Avrupa ve Amerikalı bayanların 

meftun olduğu krem ve pudradır. Amerikalı milyarder HUGU KRAD
FORD tarafından insaniyete hizmet maksadiyle yaran milyon lira aarfiyle 
VOG müeasesesi vücuda getinni§ ve bu müesseseye 18 milletin güzellik 
profesörlerini bir araya toplıyarak genç hayvanatın vitamin hassasını hayiz 
cevher aalilerini kati usullerle almI§lar VOG krem ve pudrası formulüne it
hal etmiflerdir. V O G Kremi pudrası güzellik ve beyazlık yara • 
tıcı hasaası haizdir. Dünya kibar bayanlan yalnız VOG mÜe5se'" 
sesi müstahzaratmı kullanmaktadırlar. Memleketimizin her tarafında VOG 
krem ve pudraamı arayınız. Yağlı VOG kremi gece için yağsız günelüz iŞn 
VOG krem köpüğü ile yapıl mı§ pudra smı isteyiniz. 

Mevduat için elverişli şartlar 
Para plasmanı için öğütler 
Kiralık Kasalar 

Bütün gün arasız açıktır 

Kapalı zarf usuliyle ekslltme ilanı: 

Nafıa Vekôletinden 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Diyarbekir ist:uyon teaisatmdan olan is -

tasyon • Urfa kapısı arasındaki yolun İnşaatıdır. 
Ketif bedeli 81021 liradır. 

2 - Bu işe ait evrak şunlardır: 
A - Eksiltme ıartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Bayındırlık İ§leri genel şartnamesi. 
D - Fenni tarlname. 

E - Keıif hülisa cetveli. 

F-Proje. 
lıtiyenler bu evrala 405 kuruş bedel mu!ccıbilinde Şose ve köprüler 

reisliğinden alabilirler. 
3 - Eksiltme 25/1/937 tarihinde pazartesi günü saat 16 da Nafia 

Vekaletinde Şose ve köprüler reisliği eksiltme komisyonu odasında kapa
lı zarf usuliyle yapdacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerhı 5301 lira 05 kunıtluk mu
vakkat teminat venneai ve resmi gazetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan 
talimatnameye tevfikan müteahhitlik vesikası ibraz etmesi lhımdır. istek
lilerin teklif mektuplarını üçüncü mac?dcde yazılı saatten bir saat evveli
ne kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri muktazicir ,. 
Postada olaw gecikmeler kabul edilmez. "2273,, ,(85).. 
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Kimyager 

Hüsameddin 
Tam idrar tahlili 100 kuruştur. Bil
umum tahlilat. Eminönü Emlak ve 
Eytam Bankası karşısında tzzet 

1 Bev Hanı. 

Ş!a~ı!! 1 
neş'e kaynağıdır 

NiHAT A. KUTMAN 
Şarabevı 

Satılınayacak et)'&, ki
rala.namıyacak ev, apar
tıman yoktur! Ancak y~ 
lunu bilmeli: 

HABER 
GAZETESiNiN 

KUÇUK ILANLARI 
Çabuk ve iyi satmak, 

kiralamak için en emin, 
en ucuz ve en kolay VUI· 

tadır. 

20 kelimeye kadar beş 
def asi 

100 
kuruştur 

HABER GAZETESi 
lstanbulda en çok satı

lan hakiki akşam guete
sidir. 

SEZEN 
T .RZiHANESI 

Sahibi: İhsan Yavuz Sezen 

R A un - llşam posta1r 

11111 

RC.A9U 
R.dyotr•mofon 

veresiye 
S•t•f 560 Ur• 

BiRADERLERVllS~ 
iJTA"'BUL• AN KARA• iZMiR 

R.C.A. 8 T-2 8 l•mb•lı 
verealye s .. ıt 21 O Lir• 

R.C.A. 5 T-4 5 lamb•lı 
verell..r• Setıı 160 Lir• 

12 tkinciklnun ~ ı 937 

BiR RADYO ALMADAN EVVEL. 
BiLMELiSiNiZ Ki. 

R. C. A. 35 aenelilc bir tecrübenin mat.: 
aulüdür. 

R. C. A. insan dim•O• gibi ı.ıtyerı - ne~ 
ıiy•hn kudretini lıontrol ed
elelıtrllı bir dlm•O• rMOlıtir. 

R. C . A. lsl•svonl•nn yerini tayin ed
elelctrllı bir gözle işler . 

R. C. A. nın bütün lamb•lan çelllıtendır .. 
R. C . A. d•n OSTON RADYO MEVCUT 

DEGILDIR. ÇONICI R. C. A. 
DONYANIN •" BOYOIC RADYO 
TEŞKILATINA SAHiPTiR. 

Şıkglyinenıerln o. T • T • A. Ş. 
terzisidir 

Operatör ÜroıoQ 
Doktor 

Süreyya Atamaı 
Beyoğlu istiklal caddesi Parmakkapı 

Tramvay durağı No. 121 birinci 
kattaki 

'.Vluayene hanesinde hastalarmı her· 
gü:t saat 16-20 arasında kabul 

Ne~a~=~~ ~~~::~:n f 1 

Her gün 16,30 dan 20 yt kadar 
LAJelide Tayyare apartınıanlarm· 
da daire 2 numara 3 de hastaları 
Dl kabul eder. C..."umar· ;,; ın l t> r• , 
den 20 ye kadar muavt>ııt> "'a ras11 
dır. 

11111111:••-:m ••••• ••• • ••••••• •• ••• • • • • • • ................. . il - · ····a·e>i< i·;;·;: ............... =~ 

Zararın önüne geçiniz, ve 

Elektrik sarfiyatı ile ziya 

kuvvetini gösteren ampul

leri kullanuızz. Osranı l~I 

ampullerinin dibinde Vat ile 

elektrik sarfiyatı, ve De~·a· 

lu11ıe11 (DLn1) iledeayduılzk 

~·abiliyeti gösterilnıiştir. Her 

zaman ve bilhassa Osram 

imi a111pulleri11i isteyiniz. 

Deka lu menli 

OSRAM•OO 
ALGOPAN 

Gripe, Nezle ve soğuk alğınlıklarına, Romatizma, diş vebaş a 
karşı en tesirli ilaçtır. İsmine ve sakallı markasına lfıtfen dikkat bu 

I 

hömer Abdül'r · lnHu :: 

ff DERMAI ~ 
İ Muayenehanesi - Eminönünde : 
1 VALDE HANI içinde No. 21 :: 

omp111leri asgari sarfıyatı Vat ile gösteril111iştir. 1 
Maden kutulnrda olan ALGO? AN tesiratı hariciyeden bozulmaz. fftl' 

_ ... ____ .......... __ =····-·--········-·== l -·-----·--····--------··---.. --' ZANEL>E ufak ve b üy iik ambalajlıları vardır. 


