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Sancaktaki işkenceler 
Milletler Cemiyetinin gönderdiği müşahitlere anlatıl

masın diye Türklere yeni tazyiklere başlandı 

Bir Fransız gazetesinin yazdığına göre ; 

tavassut kararı lngiltere • 
vermış 

isveCjli raportörün yeni ltir TUrk • Franaız temasına tetebbUsU muhtemel· 
dir. - Cenevrenin gelecek ayki toplantısında da anlatma ihtimali az. 

Fransa niçin 
son teklifimizi" 
kabul etmedi? 

C 
enevreden Türk heyetini Parise 
çağıran Fransız hükllnıetinden 

İskenderun meselesi hakkında 
1rta.kul bir hal şekli bekliyorduk. Bü. 
tun ümitlerimiz boşa çıktı. Fazla ola
tak Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü 

l:tas'm sulh volunda alicenabane bir 
fedakarlık ol~rak yaptığı son bir uz,. 

İlşma teklüini de kabul etmedi. Doğ. 
tusu bugüne kadar sulhsever olduğu
!la inandığımız Leon Blum hükumeti
'tlin aldığı bu vaziyet Türk cfkan u. 
lbumiyesini derin hayretler içinde bı-
t'akmrştır. 

Tevfik Rü~tü Aras'm son teklüi 
IU idi: İskenderun sancağına sadece 

ASIM US 

Osmanlı hükumeti 
zamanında 

lüboandaki jandarma 
ısyanında 

Fransız parmağı 
lmparotorluk devrinde Suri. 

yede mühim bir teftiş vazifesi 
yapm~ olan emekli Albay (Tay
yar Ba{prw.) hatıralarından is
tifaik ederek gazetemize mühim 
bir 1J4Zı ya.."'m1.§tır. VÇiirıcü sa. 
Yıfam1zda neşrettiğimiz ou yazı 
18kcndmı.tn meselesi dclayısile 
Suriyedo 1\ar§lmıza çıkan Frarı
bıın ötedenberi bu noktada ta
kip ettiği bir siya.seti 1..--uvvetli 
bir kıaümıle a1ıdıtılatıyor. Bugünü 
anlamak için dünü unutmamak 
ld.z.ımdır. 
., .................................................. . 

tGtil olmadığı oonncdile11 Hauptmamn 

tıektrik sondalqesind~ 
idam edilen 

liauptman katil 
değil miydi? 

._hlerlkadan hudut harici 
~ilen bir boyacı yeni 
iddialarda bulunuyor 

(Yazıları 4 üncüde) 

Cenevrede ve Pariste milli dava. 
mızı şiddetle müdafaa ettik ve Hata. 
yın istiklale kavuşması için beslediği. 
miz arzudan geri dönmiyeceğimizi bir 
kere daha gösterdik. 

Hakkımızı teslim etmiyenler kar. 
şısında biz davamızdan vaz geçmiyo. 
ruz ve vaz geçemeyiz. Çünkü, bir ta. 
raftan ~·ransa Sancağa istiklAI hakkı 
tanımamakla 1921 muahedesini ihl:il 
ederken, diğer taraftan İskenderun 
ve Antakyada Türklere dayanılmaz 

tazyik yapılmaktadır. Davamızın 

reddi bizi davam1zdan nasıl vazgeçir. 
temiyecekse, Sancak Türklerine ya. 
pılan işkence ve hakkım1zdaki propa. 
ıranda onlan ana yurda olan bağlılık. 
Janndan geçiremiyecektir. 

Sancakta yapllan tazyikler hak. 
krnda dün aldığımız telgrafJarı nesıre. 
diyoruz: 

Halep, 24 (HllBusi) - Tahsildar. 
!ar i8tihbarat dairelerine celbedilerek 

Türk köylerinde olan alacakların 

derhal alınması için ne yapmak lazım 
sa yapmalan ve her türlü işkenceye 

baş vurmaları kendilerine tavsiye o. 
Iunmuştur. 

ŞAPKA GiYENLER TAHKiR 
OLUNUYOR 

Lazikiye, 24 (Hususi) - Şapka giy 
dikleri için Türkler hala hakarete 
maruz kalmaktadırlar. 

Şapka giyenler, alenen şu cümle. 
Ierle tahkir olunmaktadırlar: 

"Sancak Suriyenin parçasıdır. Bu. 
rada kalacak Türkleri hatıra gelmi. 
yecek işkencelerle öldüreceğiz.,, 

iSTiFA EDEN MUNTEHIBI SANI. 
LER TEJ'K/F OLUNUYOR 

Lhikiye, 25 (Husus) - lskenderu. 
nun Abacili köyü ahalisinden Musa ve 
CelaI müntehibisanilikten istifa et. 
tikleri i~in, evleri jandarmalar tara. 

Sonu. Sa. 2 Sü. 4 J 

Gaziarıtcb-in gü :;el man.oorası 

GAZİANTEP 
Eşine rastlanmayan 
düşmandan bugün 

bir zaferle 
kurtulmuştu 

Gaziantep (Hususi) - Antep düş -ı 
mandan bugün kurtulmuş, Anayurda 
şartsız ve kaytısız bugün kavuşmuştur. 
Onun için, bugünün kıymeti Antepli _ 
terce büyüktür. Ve bütün memleket 
de on beş yıldır Antebin kurtuluşunu 

sevinçle kutluluyor. 

Antep, harikalar yaratmış, muazzam 
ve galip orduları sınırlarından içeri, 
sokmamış, düşman komutanlarına 

"Türk Verdunu" dedirtmiş kahraman 
bir Türk şehridir. On bir ay sürmüş o
lan müdafaası baştan sonuna kadar fc -
ragat, yurtseverlilik, celadet,, şeha -
met hamaset destanıdır. Yokluk içeri -
sinde varlığına pes dedirten Gazi yurt 
ikinci bir Plevne, ikinci bir Çanakkale -
dir. 

Gaziantep müdafaası Türk tarihine 
altın kalemle yazılın.ağa değer. Antep, 
bu müdafaa ile yalnız kendisini değil 
bütün güney doğusunu istila ve işgal -
den kurtarnuştu. Bunu bizzat Başveki -
limiz de bir münasebetle belirtmiştir . 

Antep harbi yedisinden yctmi§ine 
kadar bütün erkek ve kadınlann seve 
seve igtirak ettikleri mim bir savaştır. 

(Sonu: Sa. ! Sü. 5) 

Müsabakamız 

Bunu tanıyor musunuz? 
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Yeni tesisatla Ocıjlumın. taşmMtnın Öttihıe de geçı1ocek 

Adana liman haline 
getirilecek ... 

Bir ecnebi şirket hükumete yaptığı 
teklıfe göre Seyhan nehri temizlenecek 

Gemiler doğrudan doğruya 
Adanaya girebileceklerdir 

Memleketimizin dış piyasalarda ka -
zandığı büyük itimat ve emniyetin te -
sirleri gün geçtikçe kendini göstermek
tedir. Ankarada birinci ve ikinci sanayi 
proğramımıza dahil işlerin yapılması 

için her gün bir kaç ecnebi grupu, alt
kadar veltfiletleri ziyaretle sermaye ve 
yapacakları hizmetlerini arzetmektedir. 

Gösterilen bu itimat son günlerde 
(Sonu Sa. 4 Sil.. 5) 

ltalyaalar Asilere 
yardlmı kesti 

Yalnız Almanlar gardım ediyor 
lspanyollar yabancıların müdahalesin

den bıkmışlar, sulh istiyorlar 
Almanya yardımda devam ederse Fransa da 
bltarafhktan vaz ge~ece§lni kendisin - bıldirdl 

Londra, 24 (A.A.) - Havas ajan -
sından: 

İyi malumat almakta olan mahafil, 
İtalyanların general Frankonun haki -
mıyeti altında bulunarı araziden yavaı 
yavaş çekilmekte olduklarını, Almanla
rın ise boyuna İspanyaya kuvvet .sev -
ketmekte bulunduklarını, general Fran
konun bayrağını taşıyan bir çok ecnebi 
harp gemilerinin Barcelona'nın abloka
sına iştirak etmekte ve bu ablokanın ec 
nebi memleketlerde zannolunduğundan 
çok daha müessir olduğunu beyan et -
mektedir. 

Cadix'e 21 teşrinievvelde 600 Alman 
gelmiştir. Bu kuvvetlerle beraber 42 
milimetrelik toplarla Junker sistemin-
de 26 tayyare de gelmiştir. j 

Diğer bazı bitaraf ve iyi mallımat ı 

almakta olan müşahitler, krallık taraf -1 

lstanbul Ün veıs.tesinde 

lktısat Fal<ü 1tesi 
• 

açı ıyor 

Ankara, 24 (Telefonla) - İstanbul 

Üniversitesine ağlı olmak üzere bir 
İktısat fakültesi teşkili hakkındaki emir 
rektörlüğe tebliğ edilmiştir. 

iktısat fakültesi. hukuk fakültesi gi
bi, dört sene olacaktır. Lisans ve dok -
tora rlört senenin içinde ahnabile::ek . 
tir. 

Kayıt ve devam şartları ile diğer 
hu:Uslar hukuk fakültesinin aynıd!r. Hu 
kukun birinci sınıfına kaydedilmiş o -
lanlar iktısat fakültesine geçebilecekler
dir. 

l/Ul{UK FAKVLTESlNIN TAIISIL 
111VDDE1'1 

Ankara, 24 (Telefonla) - Maarif 
Vekfüeti, İstacbul Üniversitesi hukuk 
fakültesi ikinci sınıf talebesinin fakül -
teyi 3 senede bitirecekleri hakkındaki ı 
kararını rektörlüğe bildirmiştir, 

ltalyanlarm yarttimtnı kaybettiği 
söylenen General Frank-O 

. 
tarlarının Barcelona, Valencia ve Mad-

Sonu. '°111. 2 "iii. l ı 

(jünfeciıı peşinden: 

HEYECAN 
Gözlüğü gözünde olduğu halde kay. 

boldu saııara1• .saatlerce etrafı ara.ştı
ran dalgmlar göriilmii,,ştür. it giliz 
Başvekili ( Baldvin) de eski kral seki
zinci Edvardın tahttan feragat .i A. 
ımm a7mıarasma b-;ldirdiği gün buna 
yal~n 1>ir rla7gınlık gcçirnıi§tir: Baş

ı·elcil bu dal:i],"(l,(UJ f ev1.a1Me heycca~ 
z, bir uadyctte bulımuyordıı. 1!1 ccl~ 

l:iirsiısiinden meselenin nasıl bal':'rıdı. 

ğını 7;ı.w.ca anlattı. Sıra 8Cki::itıci Ed
uardın kendi..'fine göndcrdi(ji bey::nmı. 
meıJi ol..ıımağa gclm;.~ti. Kciğıdı almak 
;çin m.avi 1cap1ı evrak çant0S1nı. a{7noik 
i.<ıtcdi. Y a1m.: çanta ldlit1i21di. Kü.çii
cül; anahtarını cebinde ara~tırdı. Bu
famadı. BiUfhı mecrs sab:rBtzlıkla 

be1..Ze.diği icin 1Jfı;ı1e en liizumlu bir za
manda an.rıhtarm yok o'ması lkıldvini 
8ı7ctı. Tclasnıdan yil::i.i 1'1pkırmtZ'I ke. 
sildi. O uah.·it Jon Saymcn ile MakOO. 

(Lütfen, 8ayfayı çeviriniz) 



Çek Cumhurreisi diyor ki: 

Harpten korkuluyor 
Bir lngiliz gazetesine f{Öre: 

Almanyanın harekete geçeceği 
endişesi var 

Prağ, 2' (A.A.) - Noel yortuları/ 
mUnuebetile bir nutuk veren başkan 
Bene& ezdlmle demi§tir ki: · 

1936 aeneel futmalar ve ihtilAller 
senesi olmuetur. 1929 buhranlarından 
1936 eenestne kadar yepyeni bir Av
rupa ya_-amıp. Fqiat, komUııJat ve 
demokr&t -cepheleri tehlikeli bir mu. 
halefette bulunmaktadırlar. Harpten 
korkuluyor. Çekoalovakya, Fransa ve 
Kilçtlk antantla yaptıiJ ittifaklarla 
cımüyetl artırmak, mtltekabil yardım 
mecburiyetlııi koymak, Sovyet paktını 
imza ebnek ve İngiltere ve Balkan an
tantı ile dostane münasebetler bekle
mek ~tiyle sulha yardım etmiftir. 

Çekoslovakya harp takdirinde her. 
hangi bir ihtimale kartı gelmek için 
hazır bulunmakta.dır. 

İtalya Avrupa.da slli!:ılı mnha&m 
arzu etmemektedir. Almaııyaıım dert
leri vardır. Almanyanm bu senenin 
mart a~ ya.pm11 olduğu sulh tek· 
1 ilinin de ciddi tellkki edilmesi li.zmı. 
dır. Avusturya, Çekoslovakya veya 
Lituvanya Uzerlne yapılacak bir taar
ruz hakkmda dolaşan p.yfala.ra kulak 
a.smamak lAzımdır. Demokratik hare
ketler, komünist olsun, fa.şist olsun 
otorite rejimini saymak vazifeeiyle 
mükelleftirler. 

ALMANYA ENDiŞE VBRIYOR 

Londra, 24 (A.A.) - A1manyanm 
iktisa.W vaziyeti, M.anches~ Gua.rdi. 
an guetesin.i pek ziyade enditeye dtl· 
"'ilrmektedir. Bu gueıte, Almanyanm 
l a lkm nazan dikkatini buhrandan çe
' irmck Uzere İspanya, Çekoelovakya 
veya Danzigde bir harekete geçmesin. 
den endişe etmektedir. 

f 011on9a Amerikaga 
anıaşma teklif etti 
Va~ington, 24 (A.A.) - Yan reı • 

mt mahafil, B. Arita'nm BilyUk Okya
nos meselelerini Amerika ile mlbakere 
etmek tasavvurunda olduiunu bildiren 
haberleri müsait bir surette kaqılamış
tır. 

Japonyanm bu teJc!ifleri, Fllipin ada
farmm istiktAHne ait kanuna nazaran 
ı 946 dan evvel bu adalarm bitaraflığını 
elde etmeel llzım ıelen Amerikanın 
mesaisini kolaylaJtıracaktır. 

G. Metaksas pazarları 
d.oiaıtı 

A1iaa, 2' (A.A.) - Bapakan )ıfe. 
tabu bu&ilD, enelce hJ~ lıU Jaaber 
vermeden çarpyı sezerek, dtlkkln~ı- ( 
Jar " ahalar ile dofnıclu dotraya 
temasta bulunmuş, polis nfzamatmın 
tatbik edilip edilmediğine bakmış ve 
yeniden talimat vermiştir. 

Tefti§ iiç saat sürmüş ve başbakan 
halk tarafmdan şiddetle alkışlanmış. 
tır. 

Av konuşmaları 
Bükreş, 2' (A.A.) -26 ve 'Z1 kA.nu. 

nuevvelde Transilovanyanın garbinde 
Reşidza fabrikalan arazisinde büyük 
bir av toplantısl vuku bulacak Ye bu 
toplantıda Yugoslavya başvekfU Dr. 
Stoyadinovi~ Romanya başvekili 
Tataresko ile hükOmet azasıadan bir 
~ok kişi ve bazı diplomatlar buluna. 
caklardır. 

nald yardımına koştuZtır. Nihayet kil. 
çücük analıtar bulundu. Evrok çanta. 

açıldı. Fakat lm defa k-ralın beyan. 
111..csi bulunamadı ... 

Meğer biW 11 b' ara.Jfırmalar, 
ı · rCJ1r.ı.alar, ], ı-ar alaı:, sıkdıp terle· 
1 Zer bcy1mde im;._ . Çii.nkü evrak 
rrı tası ıçiııde aranan o çok mühi m 
kci(j 1 (Baklvin) in yan cebinde im~§!. 

nry .. k başın ecr.-i a,c büyük otur 
C. rlcr • Görülıiyor 7.i biLyii k culam?.a
"" lwyecan7arı da büyük oluyor. 

Haaan Kumçayı 

ALMANY ADA BiR NUTUK 
Berlin, 24 (A.A.) - FUhrer mua

vini doktor Hess bu ak§am gerek mem 
leket dahilindeki gerek yabancı mem
leketlerdeki Alma.nlara hitaben radyc-ı 
da bir nutuk söylemiştir. Dr. Hess I 
demi§t1r ki: 

Bugün noel ba,yra.mmı ifUm eonra 
bir istirahat ba~ gibi kutlayoruz. 
Vakıa bu bayramı lUkll ve maddi isti· 
rahat içinde geçirmiyoruz. Fakat de
rin bir memnuniyet ve ma.bıuziyetle 

kutluyoruz. Alman milletinin organiz.. 
mini yenileştirmek Alman çalışmasına 
yeni bir hız vermek ve bUttln bunlan 
Ahnan askerile muhafaza etmek için 
gayretler !arf etmek mecburiyetinde
yiz.,, 

Doktor Heu bili.hare Almanyanm 
sulh arzusunu tebarüz ettirmiş ve dün
ya için tek bir tehdit mevcut bulun. 
duğwıu ve bunun da Bolşeviklik oldu
ğunu kaydeylemiştir. 

Doktor Resa Almanyanm ve bütün 
dünyanın emniyetini garanti altma 
almak jçin İtalya ile sıkı münasebet
ler tesis eden ve Japonya ile bir pakt 
vUcucl& getiren Filhrere blltiln Alman. 
lar namına tefekkUr etmiştir. 

Doktor Hess nutkunu nasyonal soe 
yaliat faaliyeti haltkmdaki izahat ve 
herkese saadet temennisile bitirmiştir. 

PAPA ALMANYAYf TAKBiH 
EDiYOR 

Vatikan, 24 (A.A.) - Papa radyo 
ile netredllen nutkunda dünyayı teh
dit eden tehlikelere i,aret ve dahili 
harpten bahsettikten 10nra komUnist 
propaganda.smı ve ayni zamanda Al
man papnizm1nl de takbih etmiştir. 

Papa nutkunu htlkftmetlere ve millet. 
lere sulh tavsiye ederek bitirmiştir. 

Avusturya da 

Hab•burgtarın tahta 
geçeceğinden tekrar 

bahsolunugor 
Viyana, 24 (A.A.) - Gazeteler, 

Habsburglann tahta avdeti ihtimalini 
yeniden derpiş etmeğe başlamışlardır. 
Krallığın iadesi hareketinin şefi ve 
Prens Ottonun .mutemedi olan B. VI. 
esner, monarşistlerin organı olan 
Oeet.errelcher gazetesinde şunlan ya. 
zıyor: 

'Bazı Alman mahfellerf, Avustur. 
yada herhangi bir rejim değişikliğine 
muhalefet etmiycceklerini, fakat Ha. 
lısbarglarm tahta avdetine muarız ol. 
duklannı beyan etmişlerdir.,, 

Bu hususta hukuki bir mUnakaşa 
zaiddir. Ç6nkü, karar vermek halka 
aiddir. 

Freiheit gazetesi ise Habsburgların 
tahta avdeti için şansın hiç bir zaman 
bugünkü kadar müsaf t olmadığını ya. 
zıyor. Memleket içinde bu hususta 
ciddi hiç bir muhalefet unsuru ınevcut 
değildir. Ecnebi mukavemeti ise git. 
tik~e azalmaktndır. 

lsoiçre ltalgan impara
torluğunu tanıdı 

Berne, 24 (A.A.) - İsviçre hükiı· 

meti Romadaki elçiliğine yaptığı teb -ı 
ligatta HabeJ topraklan üzerinde İtal
yan hakimiyetini tanıdığım ve bu top -
rakları Roma elçiliğinin konsolosluk 
mmtakasından addeylediğini bildirmiş -
tir. 

Moskovada bir görüşme 
Moskova, 24 (A.A.) - Tass ajansı 

bildiriyor: 

Halk Komiserleri heyeti re.isi Mo
lotof! dün Alman bUyük elçisi Kont 
Schulenburg'u kabul ctmi~tir. Bu ka
bulde hariciye komiseri Litvinof d:ı 

hazır bulunmuştur. Cereyan eden bu 
konuşmada tevkü edilen Alman tebaa· 
lan meeeleei görilfiilmu,tilr, 

Fransa niçin 1 Sancaktaki 
son teklifimizi 

• ( Ü8tyanı, l iftctde,) 

işkenceler 
ccgini du;:ı.inerek, Loııdra da mu~ 
kak iızulmu5tür. lki tarafı teskin eı. 
mek üzere, İngiltere mümkün ola' 
her şeyi temin i~in kati kararlarılll 
vermişe benziyor. 1\olayca anlaşılıt 
ki Türkler bir gün ltalyanın Şaı li 
kt denizde yayılmasından ve lskende 
run limanını kullanabilmesi ihtim 
linden ~ekinmektedlrler. Diğer 
raftan Osmanlı imparatorluğunu 

manen ,.e lngilte~yi model tutar 
yeniden ihya rüyası Türkiyeyi işp 

ediyor. Herhalde konfederasyon içi 
de Cumhuriyet projesi Fransızla 

imkiınsız fi,iründti, Fransız murah 
hasları, bu şeklin beklenen, istene 
Tiirkiye Fransa arasında do.qtaıı 

te~riki 1'1esai yerine bir ihtilat mel·· 
zuu olmn.sı ihtimaline r.azarı dikka 
C<'llıettler ... 

kabul etmedı? fından basılarak kendileri tutulup ls. 
kendcrunda 2-l saat hapsedildikten 

( U $ty:ını l ınddı ) 

istiklAl verilecek yerde Suriyeye, Lilb
nana, lskenderuna ayn ayrı istiklal 
verildikten sonra bu Uç müstakil dev. 
let arasında bir Konfederasyon teşkil 
etmek, Sancağı silihtan tecrit ederek 
Türkiye ile Fransanm müşterek temi
natı altına almak, konfederasyon re
isliği münavebe surctile üç devlet ar::
sında paylaşılmak .. 

Bu teklif sulh yolunda yüksek b!r 
alicenaplık eseri olmakla beraber ~ok 
meha.retle hazırlanmış bir siya.si kom
binezondur. Zira İskenderun için iste
diğimiz istikliili Ttlrkiyeye bir ilhak 
ad:mı gibi göstermek istiyenlere kar
şı büyük bir darbe kuvvetinde ynpıl
mış fili bir tekziptir. Buna rağmen 
hakikaten hayret edilecek bir hadise
dir ki Fransa böyle bir teklifi de kc
bul etmemiştir. 

Acaba Fransa bu teklifimizi niçin 
ka.bul etmedi? Türklerle Arapların, 

MUslUmanlarla hıristiyanların siyasi 
hukukta mUsavatmı kabul edemediği 

iqin mi? 

Fransa nicin bu te.!ı:lifimizi hoş gör
medi? LUbmuıı Suriyedcn ayır:ı..'l 

Fransaya. lskendcnın Türklerini A
raplaştırmak ve Uç yUz bin kişilik bir 
kitleyi milli haklarından uzaklqtır. 

mak planının tatbikine artık imkln 
kalmıyacağını düşimdilğU için mi? 

Fransa niçin bu teklifi reddetti? 
İskenderun Türklerile Suriye MüslU
manlarmm ve Lübnan hnistiyanları

nm ayrı ayrı müstakil birer varlık ha
line geldikten sonra aralarında bir 
konf edera.syoıı yapmalan Akdenizin 
bu kıyısında artık ecnebi entrika ve 
tahrikatına meydan vermiyeceği için 
mi? 

sonra kefalete bailıınaral. bırakılmı!'. .. 
)ardır. 

intihabata iştirak etmiyen diğer 
mttntehibl~aniler bugün muhakeme e. 
dilccdderdir. 

TAZYiK DEVAM EDiYOR 

Halep, (Hususi) - lskenclerunc!n. 
ki vatanı.erd-cn Salahattın liaki, m:ı. 
halti hükürne:ın miızahareti ile .l urk 
köylerin<!e <loıaşma.cta 'e mi..ıntehit.1 
santteri tehdit 'e iıfal e.!eı ek onl~u-. 
dnn ••intihab:ı arzumuzla iştlr::.k et. 
tik. ,, di:) e ya:::h mnzb:ıtnlar topla. 
maktadır. 

'Milletler Cemiyetindeki Fransız 

clekgc.:;inin "Sancal.ta tazyik yapıl. 
miyor.,, şc:<lindeft.i beyanatına rağ. 

men, halka her tilrlü tazyik yapılıyor. 
Türk şoförlerinin Atepeye gidip g~l. 

meler{ bile menedilmiştir. Bu tnzyik 
halkın maneviyatını bozarak, gelecek 
müşahitlere dertıel'ini dölitürmeme!< 

IIOl\OMETIN KARARI TENil.JT 
OLUNUYOR 

Homanite gazetesi, lo'ransanın Jta 
) a)·a ynlilaşma te~buü.sllnü tenkit 
"ere~: 

içindir. ..Daha ü11çe Kü~k Antantla, R 
Halep, 24 (Hususi) - Bayramda ya ile dostlukları sağlamak, Tilrldy 

matem tutan Antakya Türkleri ile He ilıtilatı halletmek lazımdı,. diyo 
alay etmek iı;in birkaç milis zabiti n 1'EJ(UAll TC!tlASA GEÇMEK iÇi 
altmış Suriye askeri, önlerinde danıl BiR TEŞEBBÜS iHTiMALi J'AB 
olduğu halde sokakları clolnşmışlar 
ve rastgeldikleri Türkleri tahkir et. Pelit J ournal, iki tarafın sağla 
mişlerdir. drutluk nıUnascbatmı idame husl!Su 

TÜRKLER ALEYHiNDE 
da.ki kun·etıı azmine ve müzakere 
\·asının samimiyetine rağmen U)UŞ11 

PROPAGANDA • Jamadığını yaurak diyor ki: 
IAztkiye, 24 (Hwıusi) - Bazı Şam ··si~asi mahafiJde 1 ilrklerin mu 

ve Halep gazeteclJeri son zamanlarda telif tl'kliflt'rde bulunduğu itiraf ecti 
lskendenın ve Antakyaya gelmişler, Jiyor. ı-~akat, Fran.sanın hatta 
Ermeniler ve Alevileri Türkler aley. seyyali olan konfederasyon teklifin 
hine tahrik i~n propaganda yapmış. de esal'ı ~ancaj'ı ayırmaktır. Fra 
lardır. Türk nzlıklarının hakkına hürmet h 

Paris, 24 ( A.A.) - Anadolu Ajan. sosunda müzakereye amade ise d 
sınrn hususi muhabiri bildiriyor: iftirak esn.5ıına yanaşamazdı. 18 k 

Oeuvre gazetesi, iki tarafın tezle. nunu.<ıani konst'yinden evvel İsveç 

rinde ısrar ile konuşmalarının neti. raport(ırün yeni bir Türk - Fra 
Eğer böyle ise bir 7.ll.Dlanlar inaan- "'esiz b1.tti.ıı:.:nı· ya••rak dı·yor ki·. t t hb::. ·· h ld .. ıs• .... emnsın:ı eşe u.c;u mu teme lr. P 

lık hukuku namma Avrupa.da inkıli.~ "Yakın ır:Unlerde Tilrkiye - Fran. risle Ankaranın o \'akte kadar anla 
lar yapmış olan ve sırası düştükçe ge. sa arasında anlaşmazlığın devam ede. d·ı · 
ne inaaıılık hukuku namına başka mil- _________ .__...._ _____ m_as_ı_n_ı _u_rn_a_r_,_•_e_r_ız_ . ., ___ .,..,..,.,..._.....f 

!etlere rehberlik tdctlumdan geri dur
m...-~ milleti --~ift<,ı 

Bununla beraber bazı telgraf ha. 
berlerine göre Franaız1arm mueret 
olarak ileri llUrdWderi red 11ebepleri 
V&rlllJI: Gaya konfederuyon eeklJnde 
Suriye ile blrleamek suret1le de ol* 
(Ubndmm) a latlkW verilmeal bu 
kıtanm parçalanmasmı mucip olur· 
mq. Öyle lae Franaızlara eonJmı: 
(~an) a Jatlklll verlldlfl halde 
Surlte latuJ p&J'Çll&DJDJI olmuyor da 
neden dolayı ayni §e1'8.itle İü:endenı
nll. litildll verilmelli bu havallnln par. 
çalanmumı mucip oluyor! 

ikinci bir rec1 lebebi de euymue: 
(İ.lkendenm) a latlkW veriline daha 
evvel Fransa ile Surive ve Lübnaı:ı a
rasında ha.zırlanmJ§ olan tnuahedenin 
bozulması icabedermte. Oyıe ise ge. 
ne Fransızlara soralım: 1921 mUahe
desi mucibince ll'ransa. İskenderun 
mıntakasmm idaresi için 'l'Urkiyeye 
ka!'ll imzalı bir taahhtıde girmiştir. 
Bu ta.alıhUdU dolayısile Fransa. Suriye 
ile yaptığı muahedeye tskenderunu a
lakadar edecek bir madde koymazdan 
evvel Türkiyeye müracaat etmesi li
zımgelirdi. Fransa bunu yapmamıştır. 
Bundan dolayı da mes'uldllr. Hal böy. 
le iken .Franaa kendisine ait olan bir 
suçun cezasmı TUrkiye ile İakendenın 
Türklerine mJ çektirmek latly0r? . 

SlSzUıı kısası tskendenın meıııeleeln
de Fransanm tavır ve hareketi mtld&
faa edilir blrtey değildir. Tllrldyeniıı 
son tekllfle yaptığı teda.kA.rhktaıı eon.. 
ra bu devlet bu tavır ve hareketinde 
ısrar edecek ve bundan dolayı tahmin 

edilemez birtakım hadiseler çıkacak 

olursa tabii olarak vaziyetin mes'ull
yeti bilerek haksızlıkta ısrar edenlere 
alt olacaktır • 

ASIM US 

Dr. Araa'ın tetekkUrlerl 

Ankara, 24 (A.A.) - Hariciye ve -
kili Dr. Tevfik Rilıııtü Araı ile refika • 
sı vaJdelerınin ölümu dolayısile kendi -
lerini mektup ve tclerafla taziye etmek 
ve cenazeye iştirak eylemek HltfUnde 
bulunan zevata ayrı ayn tefekküre im
kan bulam:ıdrklarından te§ekkürlerinin 
iblağma Anadolu Ajansını tavsit eder -
ler, 

ltalyanlar asilere 
yardımı kesti 

(tJatyatıaı l tncick,) 

ritte vaziyete bllıdm olduklamu ve mik· 
darlan pek u olan tapanyol komllniıt
lerinln iıe bir gillıa nüfuz ve tesirleri 
dtmadığmı illve etmektedirler. 

Zikri ıeçen milphitler, tıpanyolla • 
nn ecnebi mndahaleainden artık bık -
mıı UlaJUDll olduklarım ve tavauut te· 
ıcbbU.UnOn muvaffaldyet elde etmesi 
ihtbnlllnin belirmekte bulundufwıu 
illYe edi70rlar. 

MUHAREBE NE ALEMDE? 

$alamanca, 24 (A.A.) - Cumuri • 
yetçilerin tayyareleri, Merida'yı bom -
bardıman etmittir. Ekserisi sivil ahali -
den olmak üzere ıs kiti ölmüf, 48 kiJi 
yaralanmııtır. 

General Frankonun kıtaatı, son gün 
terde Cordoba cephesinde 30 kilometre 
Uerlcmiı ve El Cartio ve Villafranca 
kısabalarmı ifgal etmiıttr. 

Madrit, 24 (A.A.) - N~ıredilen bir 
tebliğde hUkQmet kuvvetlerinin payi • 
tahtın timali garbisinde klin Boçdilla 
mıntakasında bq kilometre iler1emit ol 
duklan beyan edilmektedir. 

FRANSA DA BiT ARAFLICI 
BIRAKIYOR MU? 

(Uattara/1 l ııcide) 

Bu aavatın örneğine cihan tarihinde t 
aadiif olunmaz. Yazılı bulunanlar 
Antep müdafaası karpaında pek ehem 
nıiyetai.z kalır. 

Antep, aylarca RÇ ve ekmeksiz, ay 
larca silah ve cephanesiz kalmıf oldu 
ğu halde arslanlar gibi çalıtmıf• yük 
aek, çok yüksek bir zafer ka.ıanmıttJ 
Antep, hiç bir Türkün unutaımyaca 
ve hatırladıkça saygı duyacaiı üstün b. 
celidct kaynağıdır. 

Bu zaferi elde etmek için altı b. 
çocuğunu ıehit ver,n Antebe millet 
llyık ve müıtahak olduiu en y · 
mükafatı verdi. Antep. Gaziantep ol 
du. Antep, bu iaim, hu büyük iinv 
hak ka.ıanmıttır. Bu hakkı tanmuy 
tek bir TUrk tasavvur olunmaz. 

Antep müdafaasını yapanlar ve .za 
feri kazananlar Türklüklerinden bat 
hiç bir teyi dU1ilnmemi1Ierdir. Onla 
mi!liyet, bütün tlddetile, kelimenin b 
tün manaaile aanmı ve benliklerini ih 
ta eden bu tesir aJtmda pnlannı fed 
dan hiç bir an, aıll çekimnemitlerdir. 

BUyUk ve payanau bir sevinç du 
duğumuz bugün, o mUdafaayı yap 
fakat, çok yuık ki, bu esnada öl 
kahramanlan Antep dalına battrhya 
calctir. Londra, 24 (A.A.) - ~imea gaze -

tcsi Parla muhabirinin emin bir kay. _A_n_'--a-,-o-d-~--b-1·r-b-, •• -,'!""'.,-_,-e-t..., 
naktan haber aldığına göre, Fransa hü- 1C • • IC 

kümeti bu hafta içinde İngiliz hUkUıne- varlfl qa,,ılıyor . 
tine qağıdaki karanru bildirmittir: 

Londra, komitesi, ademi müdahale Anbra, 24 (Huaual) - Ankara 
anlaımasırun fili bir tekilde tatbikini geai blıiklet ajanhtı, Atatilrk'On An 
garanti eden tedbirleri mümkün oldu • raya ilk ayak baıtıkları günün yı!dö 
ğu kadar seri bir ıekilde diğer hUkQ • mil olan bu ayın 27 sinde bir yan;1 t 
metler tarafından kabul ettirmeye mu - tip etmittir. Atatilrk'iln Ankarayı 

ff k 1 d 
• t kd. de Fransarun dikleri yol olan Dikmen ıoaeıi üze · va a o ma ıgı a ır , 

kendisini "ademi müdahale şampiyonu" de yapılacak olan bu yan!tl birinci 
olarak tanıtan vaziyetini değittirmesi _1_e_n_ta_kı_ma __ b_ir_k_u_p_a_ve_r_il_ec_e_k_ti_r_. __ 

ihtimal dahilindedir. lesi olacaktır. 
Times gazetesi şu satırlan illve et- FRANSA BITARAFLIKTAfl 

mektedir: AYRILACAK 
Fransa, bidayette takip ettiği poli • Londra, 24 - Fransız hariciye nıı 

tikayı yeniden derpiş edebilir. Onu böy nnın Almanyanın İspanyol asilerine 
le bir harekete sevkedccek olan sebep dnna devam ettiği takdirde Fransa 
meclisteki son mUzakerelerden sonra bitaraflık politikasından vazge-::tif 
tesirini kaybeden komtinlıt tuyikten Berline bildirmit oldutu ı8ylenmektC 
ziyade Alımnymım lapanyaya mildaha- clir1 

1 
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Osmanlı hükumeti zamanında 

Lübnandakijandarma is
yanında Fransız parmağı 
Emekli Albay Tayyar Bağana meraklı 

bir hatırasını anlatıyor 
Bundan yirmi beş yil kadar önce binbaşı Fuat beyi yanına istedi; ken .. 

C-ebeli Lübnan jandarması bir isyan disini bana takdim etti. Bay Fuat say
hareketi göstermişti. gı ve nezaketle dolu bir tavırla beni 

Dah:ı dünya harbinden evvel, Mah.. selamladı; beraberce mutasarrıflık 
mut Şevket Pa.,"3.llln Sadrazamlığı za- jandarma dairesine gittik. Alay ku
manmda, Cebeli Lübnanda bir bardak mandam nüzül isabetile evinde yata .. 
su içinde bir fırtına kopm~tu; öyle lak idi. Ben kumandanlık odasında ye
bir fırtına ki bardağın dışarısına bir rimi aldım ve bir divanıharp reisi sı-
dam.la su bile sızmamıştı. fatile cayır cayır tahkikata başladım. 

Bu :a'.erkeşliğin, tahkikine, Sadra-1 Bu da garip bir tesadüf eseridir ki ge .. 
zam tarafından bizzat ben memur olz.. neral Boman benim Beruta vardığım 
rak Cebele gitmiş, vazifemi ikm1l ile gün Yafadan o da dönmüş ve Berutta 
raporumu makama vermiş olduğum benim konduğum Basol oteline inmiş 
için bugüD.kü milli advamızda işe ya- bulunuyordu . 
rar noktalar bulunuyor diye meseleyi Orada ilk görüşüşümüzde daha ar
aşağıda srrasile ve etraflıca anlatma- · .da!jlarına benimle yalnızca görüş
ğı faydalı buluyorum: mek istediğini ima ederek salonda biz .. 

O zaman miralay ve !str..nbul jar.. bize kaldık. Bana şunları söyledi: 
darına teftiş heyeti reisi bulunyordum. Muhterem arkadaşım, bilirsiniz ki 
Paşa beni Harbiye nezaretindeki m:ı.- ben Türkleri çok seviyorum. Çok da 
akınına çağ:rrarak bu mesele hakkında çalışıynrum; hal böyle iken şimdi hü
ciddi bir tahkikat yapmaklığımı ehem- kıimetınz:n Şa.rk vilayetleri jandarma
ıniyetle tenbih etti. smı tensik ve ıslah için, İngiliz zabit. 

Bu tarihten epeyce evvel, İtalyaz:. !eri getirmek fikrinde olduğunu haber 
ların Garp Trablusuna tecavüzleri ha- alıyoruz, lngilterede jandarma teşki
sebile, Türkiye jandarma tensikat u- latı yoktur. °Fransa jandarması ise 
mum müfettişi olan İtalyalı general mükemmel teşkilata malik olduğu hal
Robilan hs.bersizce Türkiyeden savw:- de İngiliz zabitlerinin Fransız zabitle
muş olduğu cihetle açık kalan bu yere rine tercihen alınması benim hükfune
benim delnletimle Selanikten !stanbu- tim nazarında büyük muvaffakiyets:z.. 
la gelmiş olan Fransız generali Boman liğime işaret olur. Zaten sefirimiz ta .. 
oturmuştu. rafından ikide bir de müahazeye uğra. 

General Boman tamam Cebel jan- maktan kurtulduğum yoktur. Size ar
darrnasının bu hareketi sırasında Ye~ kadaşlık namına çok rica ederim: Şu 
fadan Ha.lehe kadar devam etmek ti- Cebel tahkikatında Fransız hükumeti. 
zere bir teftiş s~yahati sevdasına düş- ni şüphede bırakacak kayıtları rapo
müş ve yanına aldığı iki üç zabitle runuzda bulundurmayınız bunu has
Yafaya miiteveccihen tstanbuldan ay. saten sizden bekler ve rica eylerim. 
rılrruştı. Halbuki maaıesef tahkikat öy!e nc-

!st&nbulda iken benim bu yeni me- tice vermedi. Ben de raporumda vazi
nuıriyetimden biliaber kalan general fem olduğu gibi herşeyi açıkça oldu[,'1.1 
!zmird~ haberdar oluncajınzır kendisi a;h; \o\ıırıırnim 
o hftıilıa.ılye gttmelt 1.Tue~ olduğum için ~ 
bu tahkikat işinin de 'kendisine veril- Yukarıaa bu jandarma ğüiiiltüsü-
mes'.ni Mahmut Şevket Paşaya çektiği ne bir bardak su içinde, etrafına bir 
bir tel yazısile istirham etmişse de Pa.. damla su sızıntısı bile bırakımıyan bir 
ı::a bu müracaatı doğru bulmamış ve fırtına demiştim. Filhakika da öyle; 
önceki kararında durmuştu. efradı, Arap, Maroni, Dürzü, Rum ve 

Ben de o zaman jandarma umwn daha ne bile~im binbir ç:eşit millet ef-

1.,,.,....,andanl - . ..1A • o~ . radrndan mtiteşekkil bin klisür mev-
~ ıgı yaverı mu azım L:X:Slm . 

b · be be · al 1 Be t cutlu hır kozmopolit jandarma alavmın 
e:rı ra rıme ara c ru a yollan- .. . . . · 

d :· d"rt .. . . d d clortte bırmın bile istirak etmedi.Yi bir rm ve tıç o gun ıçın e var ım. Da- . 1 . · b 1 
ha o akşam Cebel mutasarrıf Oh • ısyan. _ syan d~ye ad konulan bu kar-
r.eo Kuyumciyanı ziyaretle Sa~areta:- ~a,.':8l!gın b~şlan~ıcmdan, son l•cuna , 

. . . k d' . rcı· kaoar tek bır silah patlamamıı:ı kimcıc 1 
mırnamesıru en ısıne ve ım O za- k. · ' ~ 

· ·ım....c:ıeye vıın ·· 1 b k b' k' manki intibala.nma g" B Oh . J goz c a mamı~. ır ırr.-
ore ay annes senın bile burn l h l h 1l 

I~uyumciyan, Babıali,·e karşı iha t ~ , . . . . tı. {Unamamış. c c a t 
• • J ne e tan bır kış•nın bile k 1 ""ama A-meyya.l hır kımse olmamakla be ı.- . . 1 1 o:y.. mış. 

raı.ıt:r deta ınsamn ımre w • bö 1 · 
D~rut Fransız • konsolosile de sek necegı, Ye ısyan 

" er dostlar ba§ıpa diy -· ı b' ' renk olmak istemiyen, mutedil tavı lr . ccegı ge en ır •S-
b; 1 • ..,.., ·a· r yan. Tahkıkatımın devam ettiği miidde~ .r .um __ ı ı. 

1 
.. dli - ·· 

Sa.do.relin bu emirnamesi üzerine çe s~ç u gor gum bazı jandannalnrı, 
b'..r::z telfı.c:; ve t ereddüt gösterir gibi ~e~d.ı arkadaşları.nın süngüleri altında 
ıd · tb ı· L"b . t· ıhtılattan menettım. o u zıra {;{' c ı u nan ım ıya.zh bir 

mutasc:.rr:fulr olduğu için Sadaret ma.. Civar karakollardan getirtmek iste-
kammın bir emirnamesile bir Türk mi- diklerimi gene Cebel j:ındarma sü,·a
ralaymın doğrudan doğruya, Cebelde. rilerile celooyledim 
Cebel jandarmasının tahkikatına k<"· Cebel köylerini gezip dohsrrkcn 
yUlmamnı çatallica bir mesele gör\!.. maiyetimde gene bu süvariler bulunt'
yordu. Mamafih benim kat'i azmimi yordu. 
görünce işi azrtma.dı ve kni o gece e- C"bel memur1armdan ve ahalisin
vinde yemek yemeğe davet etti. Kendi- den beni dost::ı.ne ve hürmeth\::-,l11e :i
si de ma.daması da izaz Ye hürmette ya.ret cdenJer ç:ok oldu. İçlerin<l<'n türk 
kusur etmediler. çc konuşamıyanlar samimi özürler be-

Fra.nsız hükfuneti, Berut şehrinin, yan ettiler. Bir haylisi çok mahc;up o
Cebeli LUbnan mut«usarrıfhğrnın, mer luyoruz Farnsızca, İngiJizce bildiğimiz 
kezi olmasını ötedE-nbcri şiddetle arzu halde tiirkçe konuşamıyoruz, arna bu 
etmekte ise de bun~ mm·affak olruna .. 

1 
da bizim kusurumuz değildir; çünkü 

mıştr. M'utasaJTıflıgm yazlık merkezi 1 bakınız memleketimizde, büyük Frar. 
Bcnıttan üc dört saat uzaklıkta Bey- sız ve İngiliz mektepleri olduğu halde 
tilddin, kışlık merkezi de Bcruttan ya- bir Türk mektebi yoktur. Devletimiz 
rnn sa:ıt mesafede Buabda ka.sabalarr.. bir Türk mektebi açmağa karar vcrir
drr. Beytüddin eskiden Cebel emirleri- se bütün masraflarını .biz taahhüt ede
nin karargihı idi. Bunların orada mü- riz seve ·se..-e e\'lô.t;ar~m1zı türkçeyc 
himce bir sarayları da \'ardr. Bu yerler alıştrrırız; size çok rica ederiz bu mel-
küçük ve aile hayatı için sıkıntılı 0~.. tep meselesini devletimi?.c böylece bil-
duğund.an Cebel mutasarrrfları resmi diriniz y~llu S;özler söyeldiler. ? 
vazifelerini mutlaka. Cebel dahilinde Cebel dahilindeki gezintikriın es
ki merkezlerinde yapmak mecburiye- nasında, büyücek yerlerde rnescl:i CeY
tinde oimakJa beraber geceleri, Be- niye gibi kaza merkezlerinde halk gc
rutta. kendi hesaplarına kiraladıkları !işimi duyar du:vmaz ziyaretime kos
cvlerde ailelerile birlikte ya!';amağa dev muşlar \'C geceyi kend;ler';-in misafiri 
lctçe mezun bulunuyorlardı. olarak orada gecirmekli<Yimi, samimi 

Ferdası gün ar1mdaşım Besimle bir eda ile rica etmişlerdi. 
'beraber Bttabdaya çıktık. Mt:ta.sarrrfı ı Herl:cs bu yarrm yamalak jandarma 
resmt makammda da gördük. Cebel vak'asına istihza g0z;le bakıyor, Frar. 
jandarma. alayı kumandan vekili olanl sız konsolosunun siyasi bir fırıldağı 
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4üncü Cezada Yeni Bir Dava: 

ig r a s s il 
Yaşaqan sigortalıları ölmüş gibi r,ıösterme~ ve bu suretle 
para çekmek duruşmas1na, dün sabah başlandı. 9 suçludan 
7 si sorguqn çeklidi. 2 si gelmed1,· zorla getirilecekıer! 

Geçenlerde meydana çıkarılan S:a 

gorta suii.stimali davasına ait duruş.. 
mıya, dün sabah İstanbul dördüncü 
ceza hakyerinde başlanılmıştır. 

Meşhut suç davalarile beraber, bir 
müddettenberi umumi hükümlere ta
bi davalara da bakan dördüncü ceza 
daki bu yeni davada, duruşmaları ya. 
pılanlar, şunlardır : Sigorta komisyon
cusu Onnik İplikçiyan, ''Ünyon,, sigor
ta şirketi hukuk şubesi sabık memur
larından Vuçino, doktor Armanak 
Hancıyan, dişçi Karabet, doktor Asaf. 
Şemsettin, karısı Didar, Dimitri, ka- • 
rısı lzmaro. Bunlardan Şem.settinle 

Didar, dünkü celsede yoktular. 
Davanın mevzuu, yaşıyan bazı si

gortalıları ölmüş gibi göstererek, "Ün
yon,, sigorta şirketinden para çekmek. 
tir. Dava, funme Hakkı namına müd
deiumumilikçe takip edildiği gibi, si
gorta da, şahsi davacı mevkiindedir ve 
hakyerine, vekiller göndermiştir. 

Celse açılıp, dava edilenlerin hüvi .. 
yetleri zapta geçirildikten ve muhake
me kararnamesi okunduktan sonra, si
gortanın avukatları, bu suçu işliyenle. 
rin cezalandırılmalarının ve alınan 

paraların geriye verilmesinin temini 
yolunda, davayı teşrih ettiler. 

Bundan sonra, dava edilenlerin e
sastan sorgularına girişildi. Sigorta 
komisyoncusu Onnik tplikçiyan, şu ce
''apları verdi: 

- Ben, Muratyan ailesini eskiden. 
beri tanırım. 1334. senesinde, Murat
yanm karısı Akabi. bana geldi. Koca
sının öldüğünü ve sigortalı olduğu ir,in 

0i.Jlıane faciasının diınlcü nıuhakemes inde vatman P'ahrettin ve depo 
memurları 

Şişhane faciasının dünkü duruşması 
Şişhane yok~unda geçen kış bir 

gece vukua gelen feci tramvay kaza
sına ait duruşmaya, İstanbul ağırceza 
hakyerinde diln sa.balı devam edilm~
tir. 

Vatman Fahrettinin tedbirsizlik, 
dikkatsizlik ve nizamlara riayetsizlik
le ölümlere ve yaralanmalara seberı 

olmaktan, tramvay şirketi depo me-

murları İbrahim ve !smailin sefere çı. 
kan tramvay arabasının muayenede 
ihmalden ve tramvay şirketinin de 
maldan mes'ul sıfatile suçlu yerinde 
bulundukları bu davanın dilnkü celse-
sinde de birkaç şahit dinlenilmiş ve 
daha şahit dinlenilmesi için, duruşma. 
nm deva.mı, başka güne bırakılmıştır. 

şirkete müracaat ettiğini söyledi. Kc.. rinden on para bile almadım. Raporu 
casını kim tedavi etti ise, ondan bir ra- da doktor Fevzinin çok ı1amuslu bir 
por almasını söyledim. Kendisi, Ar- adam olduğunu bildiğim için, itimat 
manalt Hancıyandan raporu almış. Bn ederek verdim. 
rapor tascliksizdi . ..i{arabet vasıtasile Bu ifadeye karşı, sigorta komi:: .. 

olduğunu söylüyordu. sıhhiye müdüriyetinden tasdik ettir. yoncusu Onnik İplikçiyan, doktorun 
Tahkikattan alman neticeye gelin- dim. Akabi, şirketten kocasının para- muayenehanesine ayak atmadığım söy 

ce: füldise mezkur jandarma alayına s"mı aldı. Bu i~ten dolayı bana 25 lira liyerek, şiddetle itiraz etti. Doktor 
mensup çavuşlardan Vedi Abut adın- verdi. Ben, başka kimseye para ver- Asaf da, onun Karabetle beraber gel
da birinin arkada.5lanndan etrafına medim. Şirket memurlarından Vuçinc.. diğini şahitlerle isbat edeceğini orta-
toplıyabildiği yüzü mütecaviz efra.tla ' ·'a attı. yu eskiden tanırım. Sıkıntısı olduğu J 

beraber, rnuta.sarrrflılr merkezine ser- zaman para verirdim. Yüksek memur- "Ünyon .. sigorta şirketi hukuk ştı. 
ko..;şane bir tavırla gelip hükumet av- larr tanımam. Doktor raporlarının su- besi sabık memurlarından Vuçino: 
lusunda, cebinden çılt1rdığı kağıt Üt- retini daima evimde saklarım. Bir mak - Onniği tann ım, dedi, 18 sene-
tünde ya.zıh birkaç dileği yüksek ser- sada mebni d::!ğildir . dir şirkette memurluk yaptım. Ölen 
le okumasnıdan ibaretti· bu tahrikri • • Bundan sonra, Aksarayda muayc- adamın bana ordinosu gelir. ben de 
c:avuşun k'zkarJeşi, Fransız konsolo- nebnncsi bultınan doktor A"."f sorgu- 1 d' · · V f t ed ..... t 
sunun el r.de hizmetçi idi. Vrdi Abut .,.. para arı ver ırır·m. e a en ınura -

ya ~ekilere!:, ı;öyle dedi: y::ı.nı tanımam. Doktor Armanakyam 
bu işte ımdcce bir gramofondu, kons0- - Bı'r gu"n. Onnı'k, dı· .: c:; ı· T"~arabet" d .. A.:ı· t y l b' k :: n. ~· a gormL'Ulm, anımam. a mz ır -aç 
los onu Berutta kunnus, o da C'.ebelde, · s h geldı. ı Iı iyede do1;tor e··ki ark::daş- defa ölüm raporl:ırı geldiğini hatırı: 
hükumet avlusunda ötmüştü. Bu, ad:-- !arımdan Fev:r.inin bir mektnbunu g .. - yorum. Bakkal Dimitriyi tanırım. Ka
mın siyasal dile,tleri ::-uııJardı: tirdiler. Me~dupta ~öyle yazılı idi : rrsı 1zmr~ro ile geldi. Amcasının o°'lt 

1 - Berutt.P. ve f'am Tr:ıblus R<'~ '·B~ni Karab3t bir hasta'l..'a götu"rdu" on o· 't · "ld" y,, • • • l 
birlerinin Cebeli Ltibn~n mutasarrıflı- - J .mı rı o ugl.l ıçın onun sıgor a pa 

beş gtin evvel.. bu adam. hücumu de- rasmı aldı. 
ğına ilhakı 

Mi dimagiden muztaripti. On zün SOTı· Dok~or Armanak HanCl''an d;,:::,.· 
2 - Cebeli Lübnan dahilindeki de''· ~ ~ J ' • " ro. tekrar geldiler. Gittim, ha.sta yatı. Karabet, Dinıitri ve karısı tzmaro dn. 

let askerlerinin kalr1n-ılmas1, yordu. Be:ı gittikten beş dakika sonra sorguya çekildikte, yolsuz bir iş yap 
3 - Cevniye limanının ticarete a- ldü K ö . endilerine bu hastanın öldü madıkları yolunda ifadeler vererek 

çılması, 
ğüne dair rapor lazmımış .. çünkü hem aleyhlerindeki iddiaları kabul e~medi 

4 - Bu limanın varidatının Cebel rapor vermek, hem tasdik etmek o'- l 
sandığına tahsisi ve saire... l{ er. 

m~. arabet, itimat ettiğim bir in- Durll§manm devamı, ŞemseLti11l 
Çok açık olarak anlaşılıyor ki Fnn d s san ır. en bu raporu ver. ben ta0 d :k karısı Didarın zorla getirilmeleri lm 

sız ihtiraslnrmm cskidenberi Suriye ed · B 
erım.,, unun üzerine, ben, istene:-ı ra.rile, 7 knnunnus::ıni perşembe gi.iııü 

ve Ceb~li Lübnan üstünde hele yirmi raporu verdim. Buna mukabil kendilP.- ne bırakıldı. 
be~ scnedenberi ziyadesile tekasüf et- ________________ :..._ ______________ __; 

miş ve durmayıp işlenmiş; çeyrek asrr 
ev\·el hir jandrama çavuşu ağzmdan ;_ 
fnde olunan em0Uer bu,gUn bir hıı..kikat 
olarak filen tahakkuk ettirilmiştir . 

Ben tahkikatımı ikmal için Şama 

gittiğim gün Mahmut Ş<!vket Pruıanın 
müessif ~ahadet haberini aldım. !stan.

1 bula döndü;üm vakit raporumu jan
darma umum kumandanlığına verdim. 
General Boman, rap9run münderecr-J 
trndan haberdar olur olmaz aramız a
c: rldı ve dostluğ\ımuz bcrharn oldu. 

n.ahmetli Mahmııt ~evket Pasanın 
<'ok ehe:nmiyet verdi~i bu iş İttihat '"" 
Terakkinin di~er peygamberleri ara
Rmda hiçbir :ıHka uynndırmn.mış o1• 

malr ki bu kadar dikkatle bu kadar ih· 
timamla ha:r.rrlanmı-;: olan ranorumuz. 
I3ab•ali koridorlarında bir Leffre mor
te h:-ılindc krıvbolup gitti. 

(/kinci ? ' t)•,n}('11i ?'Cill! ol\-uyuım::) 

ı rn-?k·• lbay: 

Tayyar Bağana 
- Yanlı.ş koltuğa oturdunuz, bayı m 1 
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1900 tarihinde Almanyadn, ka.)ak 
sporu hiç işitilmemiş, görülmemiş bir 
spordu. Uzun ski değneklerile kar. 
Irk yeilere gidenlere herkes hayretle 
bakıyordu. {'ok kişinin bu hususta 
fikri ve tecrübesi yoktu. Tek değnek. 

.le yürünürken, çift değnekle koş. 

mak ! Ne acaip şey! 
Bu itibarla, Norveçli dostum Bi. 

cörn, bu hususta en uygun görünen 
Harlı; datı yamaçlarında, he,·es eden. 
]ere bunu öğretmek teşebbüsüne gi. 
rişip, beni de davet edin('e, bu da. 
•eti, doğrm;u sevinçle kabul ettim. 
Birlikte, Harts şimendif erine binerek, 
oraya gittik ve antrenmana başladık . 

Bir müddet sonra ,başım ızdan ufak 
bir kaza geçti ve Tanne dPnilen yer. 
de konakladık. Orada rast geldiği. 
nıiz bir delikanlıyı, bizimle birlikte 
punç içmeğe cağırdık. Teşekkür etti, 
~anımıza geldi. Bütün gece konuşur. 
kcn, onun ç:>!{ ciddi ve bununla be. 
raber hayattan zevk alış kabiliyetine 
c-:ıhip bir in.san olduğu kanaatini edin. 
d ik. 

Norveçli dostum Bicörn, punç is. 
iiğimiz sırada, yeni tanıştığımız Ben. 
nekcnştaynU dostumuz ra,·Iin, def. 
ıer;.ue bazı resimler yaptığına gözmi. 
safiri oluyordu. Alm~ncayı Non·eç 
şhesile çetrefil bir farzda konuşan 
Bicörn, Pavl den, yap1ıb'1 bu resimle. 
r i kendisine göstermesini rica etti . 
l'avl, kızardı \'e bir an duruksadık. 
ta .t so!l r:l. defterini uzattı. Bicörn, 
yapılan re. imleri gözden geçirip, şö}. 
le söyledi : 

- Bu rc.:imleri gw termekfon ne 
diye -:ekiniyordunuz? Pclt güul ya. 
pı,mış resimler, bunlar! 

Dördüncü punc ı.arlehini diken 
Pavl, ağlamaklı oldu iıdcta ve t-U ce. 
\'a bı Yerdi: 

- Kafi derecede ce~il ! işime ya. 
rnmıya yetmez ki! 

- Ne gibi? 
- Benim babam, buradaki hemen 

herkes gibi eskiden odun yarıcısydı; 
şimdi, ski, kızak ı.,ribi ~eyler yap. 
makla uğraşıyoruz. Bir komşumuz 
var. Odun yarırıdır. O hala c.-skisi gi. 
bi odun yancıhk ediyor. 

- Peki, fakat bunun mahzunlaş. 
manızla alakası ne? 

- Ben, çocukluğumdanberi, bu 
komşunun kızı Hite ile oynıyarak, 

onunla ta o ı.a;nandanberi tanışıyo. 

rum. Kendisile sevişiyoruz. Halbuki, 
odun yarıcı, bize, eski işi bırakıp da 
ski, kızak yapıyorlar, diye kızgın. 

Aklı sıra, Bennekkenştaynlılar, hep 
odun yarmahymışlar; Tanrı bizi, gu. 
ya bu iş i~n yaratmı~. Başka bir 
~yle meşgul olmamız doğru olmaz. 
mış! . 

- Sonra? 
-Sonrası, Hete beni istiyor, ben 

onu istiyorum; lftkin. ihtiyar, kızı 

·-············································· 
Parasız muaqene 

kuponu 
H ususl doktorumuz Pazart CBi 

gllnlcrl saat on beş buçuktan yirmiye. 
• kadar gazetenuz idarehanesinde cu: 
imarteal stınlerl de eaat 14. ten 19 a: 
51tadar IAlcll Tayyare apartnnanlarıi 
!lldnct daire Uç numarada dalma oku! 

İyuculanmızı yedi kupon mukablllnd~~ 
ikabul eder. i ·--· ..... ·-····-···-·-····················· 

mutlaka bir odun yarıcıya \•ermekte Bicörn, bu manzara karşısında 

ısrar ediyor. Mukaddes Noel gece. hayran kalmı~, ~ı lg-ına dönmüş bir 
~inde de, seviştiğimiz kızı Peterin halde, lıağmyordu: 

atıp alamıyacağı belli olacak! - Tıpkı Norveçte.ki gibi, tıpkı !;or. 
- Demek ortada iki rakip bulunu. ,·eçteki gibi! 

yor: Petcr ,.e Pa\·l ! Ya o, ya sen. Pa\'lin ebe\'e.) ni, bizi sakin bir se. 
ikinizden biri! vinç ifadeı:;ile kar~ıladılar. Norveçli 

Norve~li dostumla Pavlin konuş. dostum, Pa,·Iin baua.;;i!c, i~ten anla. 
malarına ben de şu 8Ualle kan~tım: yan adam tavrile, imahHhancyi gc.-. 

- Netice nasıl anlaşılacak? zerken, uzun uzadıya konu:;;tu. Ora. 
Dostumun, ~on·eçlilere has sabrı dan bir ~ift ski değneği se~erek, ~ok 

bende me,·cut olmadığından, dayana. beğendiği bu değnekleri kızağımıza 

mamış, bir an en·el bu ciheti araş. yerleştirdi. 

tırmıştım. Ilu aralık, Pa,·I, avluya inmişti. 

Pavl, izah etti: Eskiden mektep arkada ı olan bir 
- Bizde, eski bir adet vardır. Noel dostunun yardımilc kardan koraman 

gecesinde, her evin önünde kardan bir top yu\'arlamıştı. Gayet ) umuş.ak 
bir figür vücuda getirilir. Aslında f<'rtemiz ı,ardan koskocaman bir top! 
hu figür. daima biribirine benziyen Bicörnle ben, bu kardan topu göriin. 
\,ardan bir adam şeklindeydi; yani, ce, maharetli ellerin eseri olduğunu, 
ak sakallı kış heykeli! Fakat zaman. bir bakışta kes tirdik. Böyle bir top 
la yeni yeni buluşlar ortaya çıktı. Me. yapmak, sahiden Lıir sanattır. Hele 
sela, biri kalkıyor, bir melek hey. Bicörn, okadar beğendi ki... Birden 
keli yapıyor. Başka biri de, mesela bire eline kalemi alarak, d~fterine, 

bir şö,·alye! Ondanberi, her sene ya. tasarlanan eli c;amlı meleğin resmini, 
pılan kardan heykeller arasında en yeni baştan ,·e - anlaşılan bir kar topu 
güzel ve orijinalinin seçilmesi ve o. nu böyle pek hoş görün('e şavka ge. 
nun sahibinin şereflendirilmesi adet !erek - daha mükc.-mmel çiziverdi. 
hükmünü aldı. Peter, böyle figürler P:H·I, yeni re$mi r_ :;rür görmez, şaşıp 
yapmakta çok ustadır. Eminim, ki kaldı: 

gene en güzel ,.e orijinal heykeli - Bukadar fe,·kaJade, haıilrnlftde 
o yaparak, kızı kazanacak! herhalde olabileceğini h:: diişünem<'mi5tim ! 
benim tasarladığımdan daha üstün Sonra, Ilicörnlc birlikte, kolları 
birşey bulup yapacak o! .sıvadılar. Birkaç par~a odun malze. 

- F..e, sen nasıl birşey yapmağı mesile Ye karla, taslağı kurdular. Da. 
tasarlıyorsun? ha sonra da, Bicörn. i şin in('c tarafı. 

Pavl, çizdiği resmi işaret etti: na <?l attı. Tas lağı, resmt tı~ gun bir 
- işte, ışık getiren bir mele!~; heykel şekli verebilme!{ için uğraşma. 

elinde bir çam ağacı tutuyor, ağacın ğa, icabeden yerlerini işlemeğe girişti. 
üstünde de mumlar ışık saçıyor. 1',a. Bu sırada: 
kat ne de olsa, Peter, bu işi daha iyi 
1Jaşaracak. Hiç değilse heykeli yapış 
itibarile, benden daha ustalıklı dav. 
ranacak? 

Bicörn: 
- Sana, dedi, bu hususta yardım 

edecek dostların yok mu ki? 
- Yok degıl. Bazı do tlanmın 

:ratdnnmı teJnİn' aeblrt\im: zaten Pc. 
ter de bu işin yalnız başına listesin. 
den gelmiyor ki! Öyle güzel, orijinal 
ve haylıca da biiyük bir heykeli yap. 
mak, tek başına başanlabile<"ek kolay 
bir iş mi, ya? 

Bicörn, bana döndü: 
- Biçare Pavle yardım etsek, iyi 

olmaz mı? 
Daha ben <"e,·ap ' 'ermeden Pavl, a. 

tıldı: 

- Siz bana nasıl yardım edebi?ir. 
siniz bu işte? Ne gibi bir yardım, 
yani? 

- Yer hele şu defterini! 
Blcörn, aynı resmi, önden ve yan. 

dan görünüşünü ayrı ayrı yapmak 
suretile, bir çırpıda, beş dakikada 
çiziverdi. alı~ın elle ve daha mükem. 
mel olarak! Pa\·I, şaşa kalmıştı: 

- Sizin, nasıl oluyor da böyle 
şeyler elinizden geliyor? 

Bicörn, bir gözünü kırparak , de. 
likanlının kısa kesilmiş, sarı saçları. 

nı okşadı ve mmldandı: 
- Sen ne unnediyorsun, Pavl? 

Yoksa biz Norveçlilerin yalnız karda 
kaymakla mı ekml"k parası kazandı. 
ğımızı sanıyorsun? 

- Demek siz aynı zamanda odun 
yarıcJSJSınız. Çünkü, bana odun yarı. 
cılar böyle şeyleri ustalıklı yaparlar, 
diye anlattılar da! 

- Eh, işte. Aşağı yukarı onun 
gibi birşey belki! 

Norveçli dostum, Pavlin bu safi. 
yane sözlerine karşı, hafifçe gülüm. 
sedi. 

Ertesi gün, - 23 kanunueneldi -
öğleden evvel Bennekenştayne var. 
mıştık. Bütün vadi, kar altında idi. 
Dört bir tara fta çepe çene karlı te. 
peler ' 'e dağlar yiikseliyorclu. O fkun 
bir ciheti, gümüşten bir duvar g ibi 
yükselen sarp ka) alık la. karla örtü. 
1ü ' '<' buz tutmuş sarp kayalıkb ke. 
narlanıyordu. Gök yüzü ac:ık mn. 
,·iyeli. Bu küçük yer, hakika ten lıir 

Noel havası yaşatan se,·imli bir köy • 
ceğizdi . Iliiyük çam ağaçlarının <la l . 
lan. damlann sacaklarındnn s.ırkı . 

rnrdu. Bütün f'\'ll'rin muth..ıklarından 
kınrtılan rörcklerin nefis koku."u l't. 
ra fa ya,,Jıyor ve iştah uyandırıyor. 

du. 

- Materiyel ~ok i.>i, diyordu, ne 
yazık, ki yaptığımız Ş('yı lıii.':ilıütün 

muhafaza c.'-'lemiye('eğiı. Sonradan 
eriyecek! 

Melek heykeli, eğer güneş çıkarsa 
erimesin diye, Noele değin dam altın. 
da sakhutıldr. Öğleden sonra he\' i:;o 
tap1amlaı1mış, ı ıklı çam f\ğac.-ı da. 
melcj;'in eline tutuşturulmuştu. 

Nihayet. Noel şarkılan aks etti. 
Artık, herkes Pavlin eli çamlı melek 
heykeli etrafında toplanıyor, hir l.a. 
rış ağız açarak bakıyordu. ''Bir gül 
açıldı.,, diye, dini teğanni devam edip 
gidiyordu. 

Kızın babası Vasmut, bir çama da. 
yanan ihtiyar bir adam he.)keli, kızı 
istemekte l'avle rakip olan Pet~r de, 
diz çöken n iki elinde iki çamı goke 
kaldıran bir adam heykeli yapmışlar. 

dı. liittik, gördük. Ilicörn, kızın ba. 
basını da, Peteri de tebrik etti. O • 
"Pek güzel, pek güzel., derken, Peter 
kurum satı)'or ,·e Pavlle alay ediyor. 
du: 

- Ey sen ne )~aptın bakalım? 
Kayakla Noelden ka~an bir adanı mı! 

O gece, Pavlin ana, bahasının e. 
vinde yedik, içtik, çam ağacı etra. 
fında sıralandık. Hediyeler dağıtıldı. 
El i şleri, emek mahsulü 1.arif hediye. 
ler. Sakin ve saadet bahşedici bir 
gece! 

Çan sesleri, tekmil ,·adiyi doldu. 
ruyordu. Derken komşu Vasmut, lu. 
zı Hetc ile birlikte, elinde ağaçtan 

oyulmuş bir tepsi üzerinde hir hediye 
tutarak, göründii. Pavlin sırtını sı. 
ğadı: 

- Senin yaptığın heykel, bu Noel.! 
de Bennekkcnşt.aynin <'n iyi heykeli. 
dir. \'arol! 

Ailece el sıkıştılar. H<'te, delikan. 
lıya doğru yürüdü, onun başını iki 
avucu arasına alarak, ~"gilisini al. 
mndan öptü. Ilicörn, gözlerini ka. 
payarak: "Biz artık burada fazlayız., 
dediyse ele, Pa\'lin annes i: "Hayır, 

s iz de lmlm:tlısınız,, di~ c ısrar etti. 
Biz de ı.aldık. 

J~te bu s ure tle hir Noeol gcccsind<' 
muradımı e~n Pavl, er tc.-.si sabah bl. 
zi yolun bir kısmına değin teşyi etti. 
Biz, yukarıya, Hohega yse tırmam. 

yorduk. Yol da • 'on·eçli clos tuma,1 
şöyle eledi: 

- Size nasıl t eşcli.l.ür ctrncli.)im 
ben? 

nicürn, gülüyordu, Ayrılırkc:1. de. 
likanhyn ~unları s öyledi: 

- Eğer kızakçılık işinden bıkar. 

s 

ilkokul öğıetmenierine mesleki konferanslar 

Kültür Direktörlüğü muhtelif mevzular 
Üzerinde 15 konferans ha21r ladı 

Bu ders yılı başından itibaren tat-ı 
bikine başlanan "İlkokul programının 
izahı,, mahiyetinde olmak ve progra
mın tatbikini kolaylaştmnak maksadı
lc İstanbul kültür direktörfüğü bir 
konferans serisi hazırlamı~tır. 

Konferansların tarihleri, mevzula
n ve kimler tarafından verileceği tes
bit edilerek bir program da vücuda ge
tirilmiştir. 

Bu programa göre: İstanbul erkek 
lisesinde verilecek konferanslara, E
minönü, Fatih, Eyüp, Bakırköy ka
zalarındaki fchir öğretmenleri Gafa. 
tasaray salonunda verileeek konfe
ranslar; Beyoğlu, BeşikUı.fj, Sarıyer. 

Beykoz ve Adalar kazalarındalti ı;eh i•· 

öğretmenleri: Kadıköy üçüncü ortao
kulda ver;ıecek konferanslara d:ı 

Üsküdar, Kadıköy ve Kartal kazala
rındaki r:ehir öğretmenicri gelecekle" · 
dir. 

Bu konferanslara saat 14,30 da baş 
!anacaktır. 

Himaye heyetleri to;>lanhsı 

İlkokullarda himaye heyetlerinin bu 
yılki durumunu tetkik etmek ve ker.. 
dilerinin yapacakları işler etrafında 

bir program hazırlamak üzere bugün 
saat 10 da bütün ilkokul baş öğret
menleri Eminönü Halkcvindc bir top
lantı yapacaklardır. 

Ortaokul öAretmenli§I fçin 

Kültür Bakanlığının ortaokul öğ
retmenliği için ilkokul öğretmenleri 

arasındn bir imtihan açınağa karar 
\'erdiğini yazm115tık. İmtihana haziran 
dan itibaren ba~Ianacaktır. Her \•il5.
ycttcn girecek öğretmenlerin bu ay so
nuna kadar bulundukları kültür direk. 
tôrlüğüne başvurup kaydolmaları la
zmıdır. Ay sonundan sonra yapılacak 

müracaatlar dikkate ~lınmıyacaktır. 

ölUm sar,dıiı Uyelerl 
toplanıyor 

ÖS'ı'ctmonforo ö lüm ,:>'\mo.nındo. yı:.r 

d}m etmek için kurulan "Yardım san
dığJ., hesap işlerini tetkik etmek mak
sadile 2 ikincikanıında Üniversite kon 
ferans salonunda bir toplantı yapıla

caktır. 

Hu akşam Noel 
Bu akşam noel olduğu için ~hrimiz 

cleki katolikler ve protestanlar bay
ram yapacaklardır. 
Beyoğlunda.ki Frnruıız klübünde bir 

"Non Parn::ıs,, kahvesi t ertip edilm:r. 
1 

t ir. Paristc ayni isimdeki kahvenin · 
şeklini andıran dekorasyon iç:nde no
cl gecesi geçirilecektir. 

Mürettipler kongresi 
Mürettipler Cemiyeti ~knnlığrn. 

dan: 
Cemiyetimizin senelik kongresi 3 1. 

037 tarihine ıaüsadif pazar günU saa~ 
1 de Ankara caddesinde kain elli sa. 
yılı Merkez binasında icra kılmacağın. 
dan cemiyetimize kayıtlı bilumum w .. 
ların behemehal gelmeleri rica olunur. 

0.:'1ı.1ANLI BAr•rKAEI 
: iLAN 

Osmanlı Bankasının Galata, Yeni
cami ve Beyoğlu devairi, Yılbaşı nıu.I 
nasebetile 31 likkanun (öğleden son
ra) ve ı İkincikanun 1937 tarihlenn
de kapalı bulunaca!üır. 

san, Herline gel ,.e orada l'rofesör 
Bicörn 1'or~trni sor. O seni geri çe. 
,·irmi.)ecektir. Böyle senin gibi temiz 
ve mert bir Mlikanlı için heykeltıraş. 
!ık atelyesinde daima bir yer saklı bu. 
lunacaktır!. 

Pa,·I, o 1.aman işi ~aktı: 

- lle~kelt;raş, ha? Sır anlaşıl. 
dı şimdi! Onun isin eli çamlı melek 
heykelini öyle eş.siz güzellikte ortaya 
koydu. demek bu adam! 

Arkamızdan böyle mırıldanan Pavl 
aradan bir müddet geçince Ilerlini 
boyladı. Şimdi Almanyamn en ta. 
mnmış heyk~?tıraşlanndan biridir. 
l..fı.ldn, hc.-r kış Ilcnncl<kenştarne ~·ol. 

lanm:ı~·ı ,.e e\·lerinin önünde muvaf. 
fak hir Nl'lel heykeli dikmeyi hiç mi 
hiç unutmaz! 

FriydrUı Frekaa 

Elektrik sondalqesinde 
idam ediıen 

Hauptman katil 
değil miydi? 

ı merikadan hudut harici 
edilen b ir boyacı yeni 
iddialarda buıunuyor 

D:ıi!y Expreu guetesi Gotenburs 
(lsveç) muhabiri yazıyor: 

Gunar Svedberg isimli bir ev boya • 
c1sı Amerikalı tayyare:i Lindberg'in 
çocuğunu kimin öldürdüğünü bildiğini 
söylemektedir. Stokholmdeki Ameri -
kan başlconsolosuna bir mektup vennit 
ve bu mektup Amerika polisine gönde -
rilmiştir. 

Svedlıerg'in anlattığına, bakılırsa 

1929 senesinde bu adam Amerikaya git
miş ve orada sonradan çeteci olduğun -
dan şüphe ettiği bir iaveçlile birlikte ya
şamış. 

Bu İsveçli, geceleyin sokağa çıktığı 
zaman ayakkaplan üzerine yün çorap -
lar giyiyordu. Ve Lindberg'in çocuğu 

çalındığı zaman Linciberg'in bahçesinde 
yapılan taharriyat esnasında böyle yün 
çorap giymiş bir aya ğın izi bulunmuş -
tu. 

Cinayetten iki av evvel Svedberg. 
beraber oturduğu İsveçlinin evinde bir 
~lbise dolabının içinde Lindberg'in evi
:-ıin planı olduğunu zannettiği bir pliin 
bulmuştur. 

Çocuk çalındıktan bir hafta sonra 
(yani 1932 senesi mart ayının birinde) 
Svedberg mahut tsveçli arkadaşının, 

gördükleri iş hakkında biribirlerile ko
nu~tuklarnı işitmiştir. 

Svedberg böylece Lindberg'in çocu
ğunu beş erkek ve bir kadının çaldığı
nı anlamıştır. Çocuğa uyutucu ilaçlar 
.is&,rn:,.491 ..... aı. 9 .., ....... ı.. j&.irı. ,.ı . -U:r•ı La•·-- .ı.. 

BJnun üzerine haydutlar cesedi çekiç -
le adamakıllı ezdikten sonra sakladılar. 

Şimdi asılmış olan Hauptman, ço -
cuğun çalınması işine karışmamıştı, o 
yalnız bu çetenin' tehditle para kopar -
mak işlerine yardım ediyordu. 

Svedberg haydutların kendisinden 
§Üphe ettiklerini söylemektedir. Ne • 
ticede kendisine suikast teşebbüsünde 
bulunmuşlar ve nihayet 1932 senesinin 
mayıs ayında komünist propagandası 

yaptığına dair meçhul bir istikamc~tcrı 

gelen ittiham üzerine hudut harid edil
miş ve Amerikadan çıkanlmıştır. 

Svedberg bütün hunları Haupır.an'ın 
avukatına evvelce yazdığını fakat ne • 
tice alamadığını iddia etmekte ve an • 
lattıklannın doğru olduğunda ısrar ey· 
]emektedir. 

Adana liman hali
ne getirHecek 
(Ustyanı, 1 incide,) 

bariz bir şekil almıştır. Bilhassa iktt • 
sat vekaletine yeni i§ler ileri sürenler 
pek çoktur. Bugünlerde salahiyetli mü
messilini Ankaraya gönderen büyük bir 
ecnebi firma Türkiyedc ilk dahili liman 
olarak Seyhan nehrinin temizlenmesini 
ve Ada!!anın 6-10 bin tonluk gemile
rin doğnıdan doğruya girebileceklct"i 
bir liman haline getirilmesini teklif et -
mektedir. Bunun içm. nehir yatağı te -
mizlenecek ve 10 metre derinlik temin 
olunacaktır. 

Ufak bir etüt yapan firma nehir ya· 
tağımn ve nuntaka teşkilatının bu pro • 
jeye imkan vermekte olduğunu bildir • 
mi~tir, Bu inıaat Seyhanın taşması fe: 
laketlerine de son vereceği gibi iktısadı 
noktai nazardan Adanayı mühim bir ih· 
racat merkez: haline getirecektir. 

iktısat Vekaletinin alakadar maka~· 

lan teklifi tetkik etmektedirler. 

ÖLÜM 
Basın ailem.iz azasından mun.1rr1 

Tahsin Demiray'ın anneannesi ~rıfı> 
r··1 l smail vefat etmi~ Ye cenazesi < 1' 

Ankara caddesindeki C\'lerinden ı·~l
dır.lurak Haydarpaşaya gecirilrı'" • 
Kara.ca.a.hmette gömUlmüştür. '!":ll1l°

1 

mağfiret versin ve yeri uçmaJ ol~;;!· 
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- Cici annem keramet sahibiymiı. 
keman.kaş Bey :marifetlerini gösterme -
ğe başladı! diyordu. 

Şahap, eve girer girmez, küçük oda
run kapıaına bir tos vurdu. Yıkılırken 
tutunayun dedi, yakaladığı tokmağı kö
künden kopardı. Duvarlara çarpa çar -
Pa, kendini abdesthaneye dar atb. 

Öyle bir ötüş ki ortalığı çınlatıyor .•• 
E:da, elinde havlu, tiksine tiksine bakı -
:Yordu: 

Tahammül edilir mi buna? .• 
Şahap, ayaklan dolaşa dolaşa kü -

çük odaya dönebildi; minderin üs.tüne 
Ytkıldı kaldı... Gelsin horul horul ho -
hıltu ... 

Edaea o akşam yeıuek, memek ara
ma Ağzına habbe tanesi koyacak kud
l'eti yok ... Şaıkaklarmda zonk zonk zonk 
lasna; yüreğinde sunsda bir el; avuç -
larmın içinde soğuk soğuk ter .• 

Kocasını minderin üstünden kaldı -
l'ıp yukarı götürmeğe davranıyor. Ses
leniyor, dürtüyor, elbiselerini çekiyor. 
lıeps.i boş.una; top atsan faydasız. 

Edacrk dokunsalar ağhyacak haldey-
di. Gözyaşlarını zor tutuyordu. Şimdi 
de o, sarhoş gibi aallana sallana, yatak 
odasına çıktı. Daha yatsı bile okunma -
tnış... Karyolaya girdi. 

Saatler geçmede, bir türlü uyku tut
tııu ela tutmaz. Yatağın içinde bir ta -
l"aftan bir tarafa dönüyor, doğrulup o • 
turuyor, yine uzamyor, akla karayı se

~yordıu-. 
Gö-zleri, kafesin üstündeki perde ara

lığından dışarıya kaydı. Ne güzel bir 
lnebmp var. Hava o kadar durgun ki 
Çıt bile yok. Komşulann hiç biri daha 
l'atmamıılar, hepsinin Iambalan yanı • 
)'or. Knrşıkilerde ut çalmıyor; tatlı bir 
kaQm sesi şarla söylüyor 

G'<;'f ltenl -vusıunra şaacr;Kil 1terem 

Gün bugün, saat bu saat, dem bu dem. 

Noh'l:di boyalı evde, ninni ağzile ya
ltı:k yanık bir türkü: 

Ben de gittim bir geyiğin avına 
Geyik çekti beni kendi dağına 

AJı boyalı evdeki sardW hocaEendi 
l>ile aıtka ge!mi§; ilahiyi lutturıml! : 

Gözüm ki kana boyandı, şarabı ncy
liyeyim 

Ciğer ki otlara yandı, kebabı ney
liyeyim. 

Eda, kocasına tam numarayı şimdi 

verdi. iş bu pereseye gelsin; evin cam.
lan, çerçeveleri taşlansın, aşağı indiril
sin; bu adam (sus, sesini çKkarma!) de
sin, korkusundan yerinden bile kıpır • 
damasın, öyle mi? .• 

Şahabmkisi de pek boşuna telaş de
ğıil ••• Vakıa bu gibi pencere taşlamalar, 
cam, çerçeve alaşağı ebne.ler istanbul
da o)agan şeydir. Çapkının biri sokağın 
karanlığrnden ve tenhalığından istifa • 
de ederek, iş olsun diye, yahut kedi u
zanamadığı ciğere mundar deme kabi • 
linden, bu halb edabllir ... Açm:ıyalnn es
ki defterleri. CahiUiğinde, Kemankaşm 
da bu yolda bir iki vak'ası vardır belki •. 

Fakati var ... Bu halt edilmesine edL 
lir, fakat gece yansından, el ayak orta
dan çekildikten &0nra. Bu saatte, ma • 
haJJe daha uya.ıu:kken, bu cür'eti göze 
almak aftospiyos bir adamın harcı de . 
ğil. Bu cür'etıkar, olsa olsa Onikilerden 
biri. .. ister misin Arap Abdullah, yahut 
Kahraman Bey olsun? 

Bu ihtimaller zihnine girer ginnez, 
Şahapta bü&bütün el ayale bırakm:ışb. 
Gayet yavaş sesle., nefesi kesilerek: 

- Aman gülüm, diyordu, yukanki o
dada lamba mamba yanıyorsa çabult 
söndürelim!. 

Ayak:Iannm ucuna basa basa, sen • 
deleye sendeleye ortada dört dönüyor, 
merdiveni de çıkamıyor, karısrna hava -
le ediyordu: 

- Yerimden acele fırlad~ damar 
damara bindi. Sen çrk karıcığa:n, sön -
dür ışığı!.. 

Bahçe üstündeki yemek yedikleri ve 
tınmaz melaikenin yattığı odaya da gi· 
remiyordu. Bu tecavüz Onikilerden biri 
tarafından vakise, bahçe üstü odalar en 
korkulacak yerlerdir. Daha birkaç ay 
evvel, duyuhnamı~ mı idi ki Arap Ab • 
dullah, Etyemezde bostana bitişik olan 
&ır evın arka odasından, canu raildnn r • 
kaldmnaz, küttedek içeri atlamış. Ev • 
de hoppaca bir taze dulla ihtiyar an • 
nesi ve teyzesi varmış. 

(Arkası var) 

Cumarteııl 

T k 
• CUMA 

a vım 25 ı. Ka. ~6 ı. Ka. 

======il 1 Şevval T 2 Şevval 
G tın doğ'tl§ll 
Otın batı§T 

Sabah oama.zı 
()ğle namazı 

tk.Jndl nıwı.a.zı 

A.kş&m oamBZJ 
Yatm namazı 
[.ma&k 

YılıD geçen g1lnJer1 
Yıltn kalan gtl.nler1 

7 24 
16,41 
600 

1214 
14.34 
16,4fi 
18 24 

5.::16 
;-ı59 
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7 25 
l f'.47 
600 

12 15 
14,34 
l (ı 47 
18 95 
5 37 
350 

5 •\!esçi.de bitişik meıruta kulübede bi
le bir giiriiltüdür gidiyor. (Bacak ko -
~kır! •• tkiliyi çık! •• Beyi bas!)- A1- ---------~---1 
tı kol iskambil oynuyorlar. IST ANBUL BELEDiYESi . 

Eda, yatağın içinde azap çekerken 
~ ~·- Yüreği aşzrna gelip ye • 
tinden havaya sıçradı. Başından aşağı 
~ kırı:klan, yağmur gibi yağıyor. Ev 
~!!anıyor. 

Kary~dan kendini attı. Korku&un
dan dizbağlan gevşemiş.ti. Merdiven ha
hna kadal' güç gidebildi. Kesildi ve ye
l'' otonn•erdi. Aşağıya haykınyordu: 

- Beeey! •• Şahap beeeyl Baksana 
~ler oluyor? 

Kim duyuyor?.. Şahap Bey horul • 
tıı.c1a. •• 
. ikinci bir ~angırrr ve gümıhedek İçe

l'\ koskoca bir taş... Eda, yarı baygın 
~de alt kata indi. Küçük odanın kapı· 
'ltlı açtı: 

Şehir Tigatrosu 
Tepeba§• Dram kısmı 

Bu akşam saat 
20,30 da 

BABA 

Fransız T.iyatrosu 
Operet Kısmı 

llUIJlflllllll 

llLll~ 
ıınııııil 

Bu ·akşam saat 20,30 da LEY LA 
ve MECNUN 

ŞEHZADEBAŞI FERAH 
TİYATROSUNDA 

Büyük Türk tımz
yonisti ve Manye. 

tizmacısı 

- Şahap Bey kalksana, camlar taş- Pr. Zati Sungur 
~or! •.• 

Şahap, gözlerini aralayabildi: 
- Su su sultan, nerdesin? •• Ge ge 

t~ rrel yanıma!. 

Her gün fevkala· 
de oir program! 
temsillerine deva ı 

ediyor 
- Ayol, duymuyor musun, canılar, 

~~eveler baş1Jm2a iniyor!. TAKSİMDE - MAKSIM' VARYF..:TE 

lıerifçi oğlu hala farkında değil: TİYATRC''"'--
ıl__ Ci ci ciğer köşem, ne ne buyur • 
"\Q\? Bu akşam saat 21 df' 

- E virnizi taşlıyorlar: 
d... ~alıap kendine gelir gibi oldu. Min
~ üzerinde kalkıp otunmıştu. Kelle 
' •Yor, parmağım dudaklan:nın fü~tü -

ko:yuyordu: 
~...._ Sus, sesini çıkarma •• Gösteteririm 

lll'a ben! .. 

ZOZO DALM AS ,, 
TOMAKOS'la 

tık defa 

ESKi HAMAM 
· ESKi TAS 

Biletler satılmak.tadır 

14000 lngiliz 
Lirasına 

15000 çal.al, kaşık, 

bıçak ... 
Habeş imparatoru Haile Selasiye 

Londrada birçok gümüş eşyasınI mü -
zayede ile sattr. 

Bu haber dünyanın her tarafında 

büyük bir merak uyandırmıştır. Çünkü, 
"Krallar krah" ünvamnı taşryan Ne -
caşinin memleketinden bütün ömrünce 
yetecek bir para ile ayrıldığını zanne • 
denler olmuştu. Hakikaten, böyle dü -
şünmek belki tabii olurdu. Çünkü, bü
yük bir serveti olan kralın, memleketin
den hiç olmazsa kendisine lazım olacak 
mikdarrnı almadan ayrtlmıyacağı düşü· 
nülürdü. Yine ayni düşünceye göre, 
Habeş imparatoru, memleketini arka -
smda bırakarak, Avrupaya geçip bir ke
nara çekilecek ve rahatça ömür süre -
cekti. 

Fakat hakikat öyle değildir. Necaşi 
Habe§istandan gayet az bir servetle ay
nlmıştır. Çünkü, uzun müddet devam 
eden bir muharebede, hazinenin bütün 
mevcudunu silaha verdiği gibi, bu bi -
tince, kendi şahsi servetini de silah al -
mağa sarfetınh~tir. 

Habeş harbinin son haftaları zarfın -
da, düşmana son damla kanma kadar 
karşıkoyac;:ı ğmı söyliyen imparator bu -
nun için çok çalışmıştr. Son dakikaya 
kadar zafer ümidini kırmamış ve ser -
vetinin hemen hepsini silah alarak, ordu
sunu muhafaza etmeğe harcamı§tt. 

İşte, onun için, Necaşi Habeşistan
dan ayrılırken. memleketlerinden kaçan 
bütün öteki hükümdarlar gibi, arkasın
dan sandık sandık para sürüklemiyor
du. Onun yanmda yalnız, bir mikdar 
para ile kıymetli eşyaları vardı. 

Şimdi N ecaşi, Londraya ilk olarak 
gümüş sofra takımlarım satmıştır. 

Habeş kralının gümüş sofra takım • 
lan 1000-1500 parçadan ibaretmiş. 

Bunlann içinde 900 brçak ve bir o ka -
dar da çatal kaşrk varmış •.. 

Bunlar, Londrada ceste, ceste satıl
ğa ~ıkanlmaktadır. Hepsinin 14000 İn
giliz lirası edeceği tahmin olunuyor. 

Harap olan şehirde yalın>z 
bir saat kaldı 

Orta Amerikada, San Salvador şeh
rinin, bir zelzele neticesinde tamamile 
harap olduğu telgraflarla bildirilmişti. 

Zelzele, şehrin civarında bulunan 
sönmüş San Vicente yanardağının püs
kürmeğe başlamasından ileri gelmiş ve 
o şehirle beraber daha beş kasaba ta -

marn.ile <Jtüst olmuştur. Şimdiye kadar 
300 ki§i ölü, yüzlerce kişi de yaralr o
larak bulunmuştur. 

San Salvador şehrindeki bütün ev -
ler yıkılnuş, şehrin ortasmda geniş u • 
çurumlar açılmtştır. Yalnız, tesadüfün 
bir cilvesi olarak, şehirde bir tek bina 
kalmıştır: Bu, saat kulesidir! Bu ku -
le, yüksek bir bina olduğu için, zelzele
de en evvel devrilmesi lazım gelirken 
devrilmemiş, yalnız işlemesi duran ak
rep ve yelkovan, zelzelenin saat ve da
kikasını tesbit etmcğe yaramıştır! 

Mıs11'da bir /az 
erkek ot2u 

Mısır ~ :zetelerinin l---:.,:._.a göre 
17 yaşında Irethiyc isminde t ·.: !uz er. 
kek olmuştur. 

Bu kız nişanlı iken kendisin de er
keklik ala:.ıetleri l:issetmiş, neticede 
nişanlısınc1~, a:·rılrnıştır. Yapılan 

ameliyattnn sonra Bayan Fethiye, 
Bay Fethi olarak hastahaneden çık. 
rnı ı;;tu': 

ZAYİ 
Emniyet sandığındaki işlerimde ve 

sair muamelatta ve Beyoğlu malmü .. 1 

düdüğünden aldığım maaşıma ait 
2443 kayıt numaralı cüzdanımla kuı
landığım mühürümü zayi ettim. Yenl
:::ini yaptıracağımdan eskisinin hükınii 
yoktur. 

Firuzağa Ağaham.am caddesi 21 
numuırada Hayırlı apart1man 

sahibi Hacı JJ!ustafa kızı 
Şerife Krımer Gfflbeyaz 

(V. No 19903) 

Yeni neşrivat j 
YENi NASRETTiN HOCA 
Bu isimle haftalık bir gazete çıka

rrlnıa~a başlanılmıştır, muva.ffakiyet 
dileriz! 

5 - KURUN 25 1. KANUN 1936 ~, 

Kadınlar tayyareci olduktan sonra 

Aşk faciaları gö < er
de de başladı 

Bir iaqyareci kadın sevgilısini qerden 400 
metre giikseklikle öuJ.ürmek isfedı. Yara
lanan adamı 1Jerae bırakarak havalandı .• 

Artık, kadmlarrn yükseldikleri gök
yüzünde de aşk faciaları olmağa başla· 
mışt1r. 

Bunlarrn birini, belki ilkini geçen 
gün gördük. 

Alman kadın tayyarecilerinden Şme
der, tayyarede uçarken, yerden 400 
metre yükseklikte, ayni tayarede bulu
nan pilot makinisti Lallemant'ın arka
sından bir kurşun srkarak öldürmek is
tedi. Fakat, kurşun, pilotun vücudunda 
bir yara açtıktan sonra sıyrılıp geçti, 

Vücudundaki acıdan evvel tabanca 
sesini duyan pilot arkasına döndüğü 
zaman tayyarede beraber yolculuk, pi
lotluk ve arkadaşlık ettikleri kadım, e
linde tabanca ile görmüştü. 

Havalar, insanın ani heyecana ka • 
pxlacağr yer değildir. Bunu bilen ve so
gukkanldrğrnı muhafaza eden pilot 
Lallemant hemen tayyareyi yere indir • 
meğe başlamıştır. 

Tayyare yere değer değmez hemen 
dışarı atlamış ve artık takatı kalnuya -
rak toprağa uzanrvermiştir. 

Bir saniye sonra bir motör gürül • 
tüsü ile başım çevirdiği zaman tayyare 
havalanmakta, ve kendisini öldürmek 
istiyen kadın göklere yükselmekte idi. 

Yaralı pilot sürüklene sürüklene bir 
kasabaya gelmişti. Burası Fransa idi. 

· Orada hastaneye kaldrrılnuşttr. 
Fakat, herkes şimdi tayyareci ka • 

dıru merak etmektedir. Ondan bir ha • 
her yok. Nereye gitti? bilinmiyor J 

Kadının, canına kıymak istediği pi
lotun başına gelen felaketten sonra, ay
ni buhran içinde, kendi başına da bir 
felaket getirmiş olması ihtimali çok • 
tur. 

Fakat, bir iki gün so~ra şu öğrc • 
nilmiştir: Tayyareçi Şmeder, benzini 
biterek, İngilterede Londra civarında 
bir yere İnmi§tİr. 

Pilot, hastanede, tayareci kadının 

sağ olduğunu öğrenince çok sevinmiş • 
tir. Kadın da öldürmek istediği adamın 
ölmeme;sine memnun olmuştur. 

Anlattıklarına göre, bu iki tayyareci 
sevişmektedirler. Fakat Lallemant ka • 

Gezintiler: 
..... --==-- zıwı -

Mme Scn:m.~.der 

dınm evlenme teklifini reddetmiş ve 
facia bu yüzden çıkrruştrr. 

Tabüatı yenmek gerek! 

Düşmanı, sınır boylarında, dağ 

sırtlarında, çalılıklar arasında ara • 
yan insanlık, kendine göre siperler 
yapmıştır. Fakat asıl büyük düşma
nına karşı hala çırçıplak ve korum -
suz (muhafazasız) duruyor. Bu düş
man tabiattır. Gerçi fırtınaları kop -
malarmdan önce bildiren aletlerimiz 
var. Havanın bozacağım, yirmi dört 
saat evvelden kestirebiliyoruz. Ama 
bu bilgimiz de yarımdır. Gelecek 
belanın vereceği ziyanı ölçemeyiz. 
Daha geçen günler, bütün Türkiye
yi acılar içinde bırakan Adana tufa· 
nr, korkunç bir örnek değil mi? 

Sürekli yağmur, gökten gelen bir 
felakettir. Çiseleyişini dualarla di • 
lediğimiz bu damlalar, sicim, urgan, 
ve nihayet halat kalınlığını alırsa, 

ömrümüzü baltalıyan bir bela olur. 
Tarlaları eşer, tohumları yokeder. 
Ülkeleri kıtlığa sürükler. Lakin aç -

tığı yaralar ne kadar derin olursa ol
sun, yerden gelen, toprağın altmdan 
fışkrran felaketler kadar öldürücü ve 
amansız sayılamazlar. 

Zelzeleler öyle değil. Gazeteler 
bir sarsıntı ile eJli bin insanın ansı -
zm öldüğünü yazdılar. Bir yanar -

dağ azgın bir ÇArpmışile topıağı alt
üst edebiliyor. 

Üstünde binlere~ yıllrk insan e
meği, mermere, çeliğe, betona bü -

S. Gezgin 

rünmüş medeniyet birikişi, göz açrp 
kapaymcaya kadar, tuzla buz olu • 
venyor. 

.. Pompei" yi, iki bin yıl toprak 
altında bırakan böyle bir tabiat kök
reyişi idi. "Mesina" da taş taş üs • 

tünde komayan felaketin adına zel· 
zele demiştik. Japon kıyılarını al • 

lakbullak eden de başkası değildi. 
Bana öyle geliyor, ki zelzele, ya· 

radılışm uyandırıcı bir şamandır. 

Zekasına, yaraticıhğma, başardığı 

eserler karş:sında kuvvetine inanrp 
kibirlenen insanlık zaman zaman 
bu tokatı yiyerek siniyor. Üstünde 
hora teptiğimiz, bağrını de;tiğimiz 

bir dağ, günün birinde krokızıl bir 
duman ve kıvılcım pü<Jkürüşile güm
bi.ir&iyor. Sırtına yüklenenleri ta 
yıldızlı:\ra kadar fırlatıyor. l\fafrrur 
insanlığa ne zavallı bir mahluk ol • 
duğunu öğretiyor. 

Fakat kabflhat yine bizim. Önü • 
mi.izde böyle korkunr, bir diişman 

varken, 2'ekalarımızx, P"ii-:lerimizi 
birlestirerek, ona zincir dövecek, o· 
nu hir "paoen t,..nceresi" sribi kulla
nı:tccı.k verde birihirimizin bn~a?'Tna 

şarrlmaktan Vl'l7.,.,.f"Çmivnruz. t~te ls
nanva ortC\rJa. Ru acı ibrf't, Batr ve 

Doğı.ı sınırlarında krlrc bileyen lni 
t'sl~T!drrmTyor ve kitn bilir bu kör 

dövüşü ne vakte l:adar sürecek! 
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~ııw--..: ÖÔLE NEŞRiYATI: 

Tl•caret odaları 7 a/ebenİn klÜplere Saat 12,30 Plf.kla Tt.lrk musikisi. 12,150 
Havadis. 13,05 Plb.kla hatif mUzlk. 13,25 -

Anlatan: M~ntııui Haydar 

-11-

Daha faal hır hale geti
rilmek için çalışılıyor 

Ankara, 2 (Telefonla) - Bazı 

gazeteler, ticaret ve sann;>i odaları. 
nın Jağ~·edilerek yerine İktisat Veka. 
Jetinin organı olan mıntaka müdür. 
Jükleri te:.kili hakkındaki haberler 
etrafında neşriyat yaparken yeni şek. 
le müteallik bir kanun projesinin ha. 
zırlandığını ve yakında Büyük Millet 

,Meclisine sevkolunacağını yazmakta. 

git meSine izin H,00 Muhtcllf plAk neşriyatı. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 

Verilecek mi? Saat 17,00 Konferans Üniveraltedcn nak 

Ankara, 24 (Telefonla) - Spor mah 
fillerinden haber verildiğıne göre Ma -
arif Vekaleti 18 yaşrnı bitirmiş ve lise· 
nin 2 nci devresine geçmi~ olan talebe
nin klüplere intisaplarma muvafakat e
decektir. 

len İnkılAp dersleri, Recep Peker tara.tm 
dan. 18,30 PIA.kla dans muslk!.ıd. 19,30 spor 
mUva.habclcrl: Eşref Şefik tarafından. 20,00 
Vedia P.ıza ve arkad~lan taratmdan Tt.lrk 
musliktal ve halk şarkıları. 20,30 Cemal KA 
mil ve arkada.oları tara.tmdan Türk mustld 
sl vo halk p.rkıları 21,00 (Saat ayarı) Or 
kestra: 

dereceye 
katiyyen 

Artık ıztıraplarım son 
gelmiştir. Derslerim 

zihnime girmiyor .. 

dırln.r. 

Yaptığım tetkikler neticesinde öğ. 
rendiğiıne göre filhakika İktisat Ve. 
kftletl birer şahsiyeti hükmiye olarak 
tüccarlanmızın şahst menfaatlerini 
umumt iktisadi menfaatlerle telif et. 
meğe memur olan, fa.kat atıl bir va. 
ziyette bulunan ticaret ,.e sanayi oda. 
larıru ıslah etmekle meşguldür. Bu 
hususta teknik bürolar meseleyi tet. 
kik etmektedir. 

Mallarımıa, dışarıya 
kendi vapurlarımızla 

gönderilecek 
'.Anknra, ::!;t (Telefonla) - iktisat 

Vekaleti, ihracat malanmızın kendi 
nakil vasıtalarımızla ecnebi limanla. 
rın.a nakledilerek ucuza maledilmeleri 
için IAzım gelen tetkiklerin yapılması. 
nı Denizyollan işletme idaresine em. 
retmiş ve idare, hazırladıği proji?yi 
VekAlet makamına vermiştir. 

Limanlarımızdan f ç ve dış memle. 
ketlere sev:ko1unacak ma11ann vapur. 
suzhıktan dolayı yüz üstil bir halde 
kaldıkları hakkında yapılmtş olnn şi. 
kay<'tl<'r .} erinde değildir. 

Vergi ihtiltıflarını 
halletmek için 

.Ankara, 24 (Tclcfonln) - Dahili. 
ye encümeni idaresi malcam \C me\·. 
zilerle adli mahkemeler ara-;ında ica. 
rt, ferdi olnrak çıkan vergi ihtilAfları. 
nın halli itin Adliye Vekili reisliğin, 
de, üçü temyiz mahkemesinden, üçü 
de Devlet Şurasından alınacak a:ıa. 
]ardan mürekkep bir mahkeme teşki. 
lini kabul etmiştir. 

Kazanç kanununda bir 
değişiklik 

Ankara, 24 (Telefonla) - Maliye 
Ve.kal<'ti, kazanç Hrgisi kanununun 
lıazı maddelerinin tatbikatında ntÜ;j. 

:külfıt çekildiğini göz önüne alarak şu 
tadili yapmıştır: 

Yılhk safi gelirleıi iki bin liradan 
fazla. olan mükellefler kendilerine 

Bu hususta Vekaletçe eski talimat· 
name hükmünü deği§tiren bir karar ve
rilmiş değildir. 

Diğer taraftan bu yıl açılan orta tah 
sil mekteplerine talebe spor teşekkülle· 
ri talimatnamesi gönderilerek buna gö
re mektep kltibü teJkili emredilmiştir. 

Köl} muallimleri 
tatbikata geçtiler 

Ankara, 24 (Telefonla) - Maarif 
vekiUctile Ziraat vekaleti beraber ça· 
lışa.rak bir yandan muallim, bir yan
dan ziraatçi olarak Çifteler çiftliğin. 

1 - Roslnl: (Vilhelm Tel) uvertür. 
2 - Rollstett: (Şen kardeşler) vals. 
S - Vagner: ( (Lohengren) operasından 

parçaıar. 

f - TUrk f&rkısı. 
1 - Ta, kıran, 
2 - YilrUk yayJ.Ası. 

5 - Lebteblcl operetinden parça.tar. 
Saat 22,00 Ajnna ve borsa hnberlerl ve 

ert,.11 ~lln programı. 22,30 Pllkla sololar. 
23.00 SON. 

DOKTOR 

Hüseyin Usman 
Sabık Haseki hastahanesi dahiliye 

de yetiştirilen çavuş ve onbaşılardan mütehassısı. Laleli, LQtuf, apartunanr 
79 unu Ankara köylerine taksim et- Saat 4-7 ye ka~ar Tel: 22459 

Aldanmamış olduğum pek az zaman 
sonra sabit oldu. O, nöbetçi çavuşu 
iken ben kendisinin her suretle hay
siyet ve şerfeini muhafaza.ya dikkat 
ettiğim halde ben nöbete girdiğimin 

daha ilk haf tasında msela dahiliyeden, 
yahut müdüriyetten bir emir tebliğ e
decek olursam Mahmut efendi lilzuır.. 
suz yere gülüyordu. Arkadaşların gü
rliltillerini men'e yardım edecek yerde 
kendisi gürültücülere önayak oluyor
du. Birçok defalar Mahmut efendiye 
ricalarda bulundum. Ben nasıl hür-
metkfı.rane muamele ediyorsam ayni 
şekilde kendisinden mukabele bekle
diğimi anlattnn. Halbuki eskidenberi 
tanıdığım bu arkadaşım bilakis gittik
çe mUnasebetsiz hareketlerinin şidde· 
tini artırdı. Nihayet M.ahmuda neden 

mi3tir. Vekalet muallimlerin her biri- -------------------------------

~~~e~~~~~~~:,~ bk~f::~: k: lstanbul 4üncü icra memurluğundan: 
ğrtmıştır. Bu tohumluklar, veklletin • 
muhtelif ıslah mUcsseselerinde sene- Tapuda mukayyet adresı Beyoğlu, Abbaa ağa Yıldız sokak No. 34 
lerden beri uğraşılarak yetiştirilmil}tir. olup elyevm ikametgahı ve meskeni bilinmeyen Münevvere; 

Muallimler Maarif vekA.let.inin ne- 2004 No. h İcra ve iflas kanununun 128 inci maddesine tevfikan tan-
zareti altında öğleye kadar c;al~cak. zim edilen gaymıimenkul üzerindeki mükellefiyetleri. 
lar, öğleden sonra da. Ziraat vek!leti- C'.lyrimenkulün: 
nin gönderdiği ziraat memurlarile bir- • . • 
likte, kurslarda öğrendiklerini köylü. Mevkii Mahallesı Sokağı No. sı ve Cmsı 
ye tatbik ettireceklerdir. Betiktaş, Muradiye, Kaathane Caddesi eski 18, bir hane, 

Vekalet bu köy rn.uallimlerini yeni yeni 38 
aletlerle teçhiz etmeyi, yeni flistem an Mükellefiyetleri: 

Borçlunun ismi 

Abdülhamidi 
Berzenci 

kovanı dağıtmayı ve köy!erde basit ve Emniyet Sandığından 27. 4. 931 tarihinde alman -1000- liraya 
f ennt kilmesler yapılması için laznn mukabil birinci derecede ipotek gösterilmistir. (Bugüne kadar faiz, komis-
gelen e\-sa.it.i temin etmeyi kararlaştır- rif' . hari tir" ) ~ 

tır yon ve masa ı saıre ç • 

mış A. ,., ~ .t.t •1 . Size kartı -300- lira mukabilinde ikinci derecede İpotektir. lıbu 
uana Çlp çı erıne gayrimenkule ehlivukuf tarafından -1194- lira kıymet takdir olun -

yardım edililjor muıtur. 
Ankarıı., 24 (Telefonla) _ Zira.at Birinci derecede ala~kh Emniyet Sandığı tarafından yUkanda adre-

vek§.leti Adanada Seyhan nehrinin taş si yazılı gayrimenkulün paraya çevrilmesi talep edihniıtir. Tahakkuk eden 
ması dolayısile harap olan tarlaların alacaklılar matlubu ve icra ve iflas kanununun 103 üncü maddesi mucibin
sahiplerine muhtaç oldukları tohum. ce takdir olunan kıymet hakkında bir diyeceğiniz varsa tarihi tebliğden iti
luğu tesbit etmek üzere vekfıl~ mü. haren üc gün zarfında Memuriyetimize müracaatla 934/2951 No. lu dos· 
dürle~in.den B. Selim'i Adanaya gön- yaya bildumeniz ilan olunur. (3753) 
dermıştır. 

Hükumet muhtaç çiftçilere geniş J b ( 3 . ) d 
mikyasta tohumluk vererek yardnn e- stan u üncü icra memur uğun an: 
decektir. 

Emine Adviye, Hatice Zahide ve F abna Zehranm tasarruflarında o
H aricigede yeni nakil lup Emniyet Sandığına birinci derecede ipotekli bulunan ve tamamına 

ve tayinler (3100) lira kıymet takdir edilen İstanbul Vezneciler Camcıali mahallesin· 

Ank 24 (H ") de Keıneralb caddeainde eski 1 mü. veni 27 No. h ve tapu kaydına göre ara ususı - · 
Hariciye' \'ekruetinde yedinci dere- Kalenderhane mahallesinin Kemeraltı sokağında kütük 172 ada 667 persel 

C'e memurlardan Moskova büyük elçi- 3 ve eski 1 mükerrer yeni 27 No. lı aağ tarafı Ahmet haneıi sol tarafı 
liği nıtiste§an Nurettin altıncı, seki- Surat hanesi ve arkası akdenıce ahara ifraz olunan mah.ıl ve to.rafı rabii 
zinci derece memurlardan merkezd<' Kemer altı caddesile mahdut bodrum ve zemin katlan kagir diğer iki kat
Rıfk N . F 'k Z'hni Ser Fev . teb!iğat yapılması şartile beyanname. 1 ecıp~ ~ı 1. .' un zı, lan ahpp elektrik ve terkos teaisatı bulunan hanenin evsafı aşt\ğıda yazı-

ye tabi tutulmuQlardır. Muzaffer Kamıl, ycdıncı; 9 zııncu d,,._ lıdır B drum k odunluk k" .. ]"k . k t do"~l'ı b' 
Belediye hudutları dahilinde aynı 

işi muhtelif )erleı de yapanlar ,·ergi. 
]erini gayri safi iradlan üzerinden 
vereceklerdir. 

" 1 d R · k nsolos . o atı: ve omuru zemın a ı: mermer :ı.- ır rece memur ar an umıye o u • . b' 
Halil Ali, Bern elçiliği başkatibi Fik- methal iki oda bir abdesthane, içmde bir şarrucı olan hır mutfak ar ha -

Diğer taraftan, ticaret yaptıkları 
mahallerin gayri safi iradlan üzerin. 
den kazanç vergisine tabi tutulan kol. 
lckt.i.f şirket biss{?darlanndan 
hisseleri üzerine liaz:rnç Yergisi alına. 
caktır. 

ret, Selanik konsolosu Reşat Hakkı mam mahalli birinci kat bir sofa üzerinde iki oda bir abdeshane ikinci kat: 
sekizinci; 10 uncu derece memurlar. Bir sofa üzerinde iki oda bir abdesthaneden ibarettir. 

da.n Kudüs konsolosu Ahmet, Mi?i~i Umum: mesahası: 92 m2 olup bundan 13 m2 bahçe kalanı binadır. 
konsolosu M:ahmut, merke2'Xicn Hulusı, b 1 dilm' · 
Salihattin, Salih Behçet ve Nusret 9 Evsaft yukanda yazılı nıaa ahçe hane açı• arttırmaya vaze • ıştir. . 
zuncu dercooye terfi etmişlerdir. Arttırma peşindir. Arttırmaya iştirak edecek müşterilenn kıymetı 

Brüksel elç:iliği başka.tibi Vcd:ı.t Ti- muhammenenin o/0 7,5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın temi· 
ran elçiliği başkatipliğine, 10 uncu de- nat mektubunu hamil olınalan İcap eder. Müterakim vergi, tanzifat, ten · 

r<'ce memurlardan merkeuien .Aşir Tah viriye ve vakıf borçları borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 11-1-;-937 
• GtlMRUK ve İnhisarlar Vekaleti ran büyUk elçiliği katipliğine, Mosko- tarihine müsadif pazartesi günü daire:le mahalli mahsusuna talik: edilecek· 

sahillerdeki vapur nakliyatında dahili ti- va bilyük elçiliği kfl.tiplerinden Örf ti" 8. · · tt 4--3-9":t7 t n'I · .. d'ıf p r•emb"' gu"nu" da'ıre . .. . . r. ınncı ar ınnası "#. a une musa e -ı • - • 
caret bcyannamesı usulunU kaldırmağı merkeze ve yerme merkezden Fevzı • 

6 
k dar • dil k s· • · d bed l k -
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Türkiye Büyük 
idare heyetinden: 

Millet M 1 dirde son arthrmanm taahhüdü baki kalmak üzere arttırm.ı on beş gün 
eC İSİ daha temdit edilerek 19-3-937 tarihine müsadif Cuma günü saat 14 

ten 16 ya kadar dairede yapılacak ikinci arttırma neticesinde en çok artb
rnnm üstünde bıralalacaktır. 2004 nu:naralt icra ve iflas kanununun 126 
mcı maddesine tevfikan haklan tapu sicilleı ile sabit obmyan ipotekli ab · 1 - Doksan bin litre benzin alı nacaktır. 

2 - ŞLrtname 1ler gün Büyük Millet Meclisi Daire Müdürlüğünden caklarla diğer alakadaranm ve İrtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve 
bed~lsiz olarak alınabilir. hususile faiz ve masarife dair olan iddialannı ilan tarihinden itibaren 20 

3 - Eksiltme 7-1-937 Perşembe günü saat 15 de Büyük Millet ı;ün zarfında evrakı müsbitelerile birlikte Dairemİ:?e biklirme1eri lazımdır. 
Meclisi ld.ae Heyeti odasında olacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zM'f usuliy)e obcaktır. 
6 - Muval<l<at temin:ıt 8i7 lira 50 kuruştur. 
6 - Teklif mektupları 7-1-937 Peışemlıe gÜJlÜ saat 14 <le kadar 

idare heyetine verilecektir. Bu saatten somn mektu!>lsr kab\11 r.ıdilmez. 

7 - Şartnamenin 4 üncü mr.ddesinde ~tenilcn vesikalar leminabn 

IConduğu zarf içerisine konulmuı olı.cakta. (21262 (3672)~ 

Aksi takd'rde haklan taru sicillerile sabit olmıyanlo.r 5:ıh~ bedelinin pay · 
Ia,masmdan hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye ve tanzifiyeden 
ibaret olan Belediye rüsumu ve Valaf icaresi dellaliye ı esmi bedeli müza -
yededen tenzil olunur. ~O senelik Va ~ıf icaresi taviz bedeli mü:ıteriye nit -
tir. Dalın fazla malfımat almak istiyenlerin 93511483 nn:naralı do~y~da 

mevcut evrak ve mahallen haciz ve takdiri kıymet raporunu eörüp anla

l Y.acaklan ilin olunur. (37501 

dolayı bu tarzda hareket ettiğinin ~ 
bebini sordum. Sualime inkarla kcr< 
şılık verdi. Fakat tavril hareketini d 
değiştirmedi. Bundan sonra Mahmu 
efendi ile aramızda açık bir mUcadcl( 
başladı. 

Bir gün kalktım. Dahiliye kaymN. 
kamı Çerkcs Habip beye gittim. Mab 
mut efendinin bana yaptığı mUnasc' 
betsizl:kleri anlattım. Mahmut efend 
her türlü feanlıklarma rağmen riya d 
yapıyordu. Çerkes Habip beyi sofu t.D~ 
biatli bildiği için ona hoş görünme 
maksadilc namaz kılıyordu. Onun iç' 
başçavuşluğu neden dolayı yalnız ba 
şma. onun idare etmesini 'stcdiğinı 

uzun uzadıya izah ettim. 

- Evvelcn ben bu gibi vazifeler) 
meşgul olmıyarak geceli gündüz! 
derse çalışmak ihtiyacında idim. Bi 
taraftan böyle umumi imtihana ha.zıt 
lanmak isterken diğer taraftan Ma~ 
mut efendinin haset damarlarına basJ 
mamağa çalışıyordum. Siz ise bcnilt 
çok doğru olarak söylediğim sözle~ 
bir nevi fikri.siyaset ve şeyta.nete haJJl 
lettiniz.. Emirlerinizi hiç istemiyere 
yerine getirdim.. Getirdim ama işte i~ 
hafta.da.nberi Mruımut efendinin teJ: 
virlerile uğraşarak ızt.Jrap çekiyorum 
Artık bu ıztıraplarım son dereceyi 
gelmiştir. Derslerim katiyyen z'hninı 
girmiyor. Bu hal daha ziyade devarl 
ederse ihtimal ki umumi imtihandl 
birinci olmak şöyle dursun, sınıfı d

1 
geçemiycceğim. Artık buna talı~ 

mülüm kalmadı. Üzerimden ba~ça\'llf 
luğu alırsanız ancak o sayede mane' 
azaptan kurtulmuş olur ve dersleriııı! 
de çalışabilirim. Eğer gene bu halt 
devamında. ısrar 00.~ek olursanız 
mektepten çıkmaktan başka benim i 
çin kurtuluş çaresi göremiyorum.. Ati. 
cak o vakit benim feU\ketimden s 
mes'ul olursunuz.,, 

Benim bu sözlerim üzerine kaymll 
ka.m Sofu Habip kulaklarını kaba! 
tıp: 

- Allah esirgesin. Oğlum, ocnitl. 
hiç blr§eyden haberim yoktu. Hiç bs! 
berim yokken meğer vebal altında kl 
lacakmışım ... 

Deyince ihtiyarsız olarak bana b 
ağlamak geldi. Kayma.kam Hnbip hs 
retle yUzüme bakıyor: 

- Oğlum, sana ne oldu? Niçin af 
lıyorsun? Sebebi nedir? Maks:ıd nı ~ 
çık söyle.,. 

Ben kendisine cevap vercl im : 
- Ben kendi talihsizliğimc o.ğlıy 

nım.. Tıbbiye tara.f mda bir takım /. 
depsizlcrle u&rra.ştım. Bu uzra~ma al 
ay sürdü. Vakia buuun neticesinJ 
Tıbbiye tarafı tcmizkndi. Bu sure~ 
büyük bir inasni vazife yapmı~ olduııl 
Bwıdan memnwıum. Fakat bu ara~ 
kendimin ne kadar üzüldüğümü bC 
bilirlm. Tıbbiyeden Askeri idadis' 
geçtim. Geçerken burnda gene ıztı~s 
içine düeşceğimi hiç düşünmedim. 
rada da birçok terbiycsizliklerle k- J 
şılaştım. Benim hayatım bu tilrlü ı1l 

?.aletlerle uğraşarak mı geçecek? 
Bunun üezrine kaymakam Hab 

Bey bütün bildiklerimi olduğu g 
söylemem için ısrar etti. Elinden 
len her çareye ba~\'Urarak mektt 
temizliyeceğini temin etti. B~n: 

- Efendim, size her suretle itinl 
dım vardır. Herşeyi söyl'yec:ğ'm. 

kat söyliycce~im tarzda hareket eö' 
rek pel: ince tahkikat ppmanızı, 
cak siU:: kan-:at geldikten sonra bt 
ortaya atrnıyarnk vazifeniz dolayıs; 
icabına b:ı.kman·zı rica eder:m. Anr) 

bu ~:ı.rtl:ı hareket cdccc<'iiniz~ dair f 

verir \'C y~rnin c 'erseniz scyliycb1 

rim .. ., 
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Mühim ilan 
/stanbu ıda Hava Gazı ve Elektrik ve 1 eşeb-

ısm .......................... ı:mı:q ' ı ı Istan bul Harici Askeri 
Kıtaatı i lan l arı 

büsatı Sınaige 1 ürk Anonim Şirkel1nden • 
fatanbulda Hava Gazı ve Elektrik ve Teşebbüsatı Smaiye Türk 

Anonim Şirketi memurinin 1936 senesine ait "kül" renkte ve '•mus
tatil" ıekilde hüviyet kartlannm 1 1kincikanun 1937 den itibaren ip
tal edilerek 1937 senesi için muteber olamk üzere 41turunç" renkte 
ve "mustatil" tekilde kartlarla tebdil edileceğini muhterem müşteri-
lerine arzedet. · 

Mezkiır kartlarm baş tarafmda şirketin ünvam yani "lST AN
BULDA HAVA GAZI VE ELEKTRiK VE TEŞEBBÜSATI 51-
NAIYE TÜRK ANONiM ŞiRKETi" ve eğri olarak 1937 ibaresi ya
zılıdır. 

Bu evsafı muhtevi ohmyan kartlar usulüne gayri muvafık adde
dilerek hamilleri hemen polise ihbar olunmalıdır. Şirket, müşterile
rin işbu ihbarnameye riayet etmemelerinden tevellüt edebilecek olan 
ne~=,.~!er icin her mes'uliveti tiındiden reddeyler. DiREKTÖRLÜK 

416@ 

450 bin kilo ekmeklik fabrika u-
nu pazarlıkla satın alınacaktır. Mu
hammen bedeli 67500 liradır. tlk te· 
minat 4625 liradır. Pazarlıkla ihale-
si 28-12-936 Pazartesi günü sa -

at 11 de Erzincanda Askeri Satın -
alma Komiayonunda yapılacaktır. İs
tekliler ihale günü tecim ve Elıdüs -
tri odasında kayıtlı bulunduklarına 

dair vesika ibraz edeceklerdir. Bu u-
nun ihalesinde tekarrür edecek be -
delinin üçte biri nisbetinde ve temi· 
nat mukabilinde müteahhide avans 
verilmesi şart konulmuştur. Şartna
mesini almak istiyenler bir adedini • 
338 kurut mııkabilinde komisyon· 

7 - 'f(lJ~~ 2S I. KANUN 1936 ~ 

Mühim ilan 
Tesisatı Elektrlklye 

Şirketinden: 
Türk Anonim 

Tesisab Elektrikiye Türk Anoniaı Şirketi, memunnın 1936 
senesine ait 0 pembe" renkle ve "mustatil" şekilde hüviyet kartlan
nın 1 lkincikanun 1937 den itibaren İptal edilerek 1937 senesi için 
muteber olmak üzere "mavi" renkte ve "muatatil şekilde kartlarla 
tebdil edileceğini muhterem müşterilt>rine arzeder. 

Mezkur kartların baş tarafında şirketin ünvanı y:ıni ''TES1-
SA Ti ELEKTRlKIYE TÜRK ANONiM ŞİRKETİ" ve eğri olaral: 
1937 ibaresi yazıbdır. 

Bu evsafı muhtevi olmıyan kartlar usulüne gayri muvafık ad
dedilerek hSmilleri hemen polise ihbar olunmalıdır. Şirket, müşterile
rin işbu ihbarnameye riayet etmemelerinden tevellüt edebilecek olaıı 
neticeler için her mes'uliyeti şimdiden reddeyler. 

DiREKTÖRLÜK 

~s lstanbul 3üncü icra memurluğundan: 
~ Hayatında ölü 1smail Fuat tarafından Emniyet Sandığına birinci de-

dan alırlar. (530) (2624) 

Her bir kilosuna biçilen ederi 130 
kuru, olan 16500 kilo pamuk ço -
rap ipliği kapalı zarfla alınacaktır. 

Şarbıamesini 107 kuruşa almak ve 
örneğini görmek istiyenlerin her gün 
Komisyona gelmeleri. llk teminat 
mikdan 1608 Lira 75 kuruttur. 1 · 
halesi 11-1-1937 Pazartesi günü 
saat 11 dedir. Münakasaya girecek
lerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerinde yazıb vesikalan 
ilk teminatlan ile birlikte teklif mek
tuplarım ilahle saatinden en az bir 
saat evvel Ankarada M. M. V. Sa
tmalma Komisyonuna vermeleri. 

Denizyolları işletmesi müdürlüğünden: 

~~ 
iJi recede ipotek ettirdiği ve tamamına yeminli üç ehlivukuf tarafından 

Tekmil Hatlarımızın güverte kahve ocakalan 937 yıh için açık art -
brma ile kiraya verilecektir. Açık arttırma 28-- Birincil.ı:anun -936 ıaat 
14 de işletme şefliğinde yapılacaktır. ı3 

ıı 

(8767) lira kıymet takdir edilen Boğaziçinde Sarıyer mahallesinde Mesar
bumu sokağında eski 52 yeni 27 No. lı bir tarafı Avram Kamanto ve 
Mehmet kansı sabilhane ve bahçesi ve bir tarafı Zenip zevcesi bağı hazan 

Karadeniz Hattı için 250 ~er hatlar için 100 liralık teminat la • 
znndır. Şeraiti öğrenmek için her gün müracaat edilebilir. (3719) 

~l yine merkumun bahçesi ve bazan Sait sahilhanesi ve bahçesi ve hazan 
at Sait sahi1hanesi ve bahçesi ve tarafı rabii lehi deryada vaki Mesarburnu 
U cadde~ile mahdut sahilhane ve dağ mahallin evsafı aşağıda yazıLdır. 
ır 

Deniz Levazım ~atınal
K.omisyonu ilanları Zemin kah kagir üst katlar ahşap olup asıl köşkün bir tarafında 

yangın duvan vardır. Cephede ikinci kattan İtibaren f8hniş ve üç katta 
balkon vardır. Zemin kab: Zemini mermer antre. zemini çini iki koridor 

er izerine zemini tahta iki oda bir tatlık bir merdiven altı bir taşlık bir o -
~ dunluk iki hela bir oda bahçenin ön kıaınrnda çimento plaka koridor ve ka
iJe rosimen döşeli olup•arkada bir kat zemini knmızı çini tulumbayı havi ka -
eti gir mutfak mevcut olup üstü çimento döşeli tarastır. Bahçede gül, erik, 
.IJ1 :Yasemin, banuneli, ortanca etrafında ve setJer arasında aet duvarlan ve 

çam ve saire zinet ağaçlan mevcuttur. 
Bmnci kat: Cam ekin bölme bir sofa bir mermer taşlık üç oda bir· hela 

lnnr~-z! çini döşeli mutbak. 

(544) (3737) 

lstanbul B~nci icra Memurluğun
dan: 

Yeminli üç ehlivukuf tarafından 

İkinci kat: Bir sofa dört oda bir hela, üçüncü kat: Bir sofa üç oda Uı.mamma 1986 lira kıymet takdir e-

hir hamam odası zemini ve cidarı fayans termesifon ve bir mermer kuma- dilen ve takdiri kıymet re.poruna gö-
uf h hamam sofada iki yük iki dolap bir alafranga hela mevcuttur. Tavan • re : Zemin kat : : Zemini gömül ti küpü 

havi 1 taşlık, 2 yük ve 1 dolabı havi 
h t· ve lasmen duvarlar ve dı§ı yağh boya ve kısmen resimliclir. Diğer bi -oı bir oda~ bir sofa, !merdiven, altı 1 

Ii 1', ~1~ .~t kat çimento avlu ve tulumba, bir hela zemini kırmızı çini tulum - hell derununda kuyu bul~ bir ye
l' ~~11 

ui:bal.: bi11- merdiven altı Ü&t katta ~İr -oda. bunun Ü:ttündc aynca ka - , .. nıek odası, ı dolap, bahçede bir kat 

i pısı bulunan kısımda k~uosiınen döşeli antre kagir, zemmi karosimen llir k&rgir penceresi demir parmaklık ze. 
~ kat mutbak bir sofa biri camekan bölmeli üç oda bir hela asıl yalmm arka mini krnnızI çini maltız ocaklı ve tu
s4 tarafmd:l bir balkon bir çıkma mevcut olup pencereler pancurludur. Bi - lumbalı mutfak, 1 kiler. Üst kat : Bir 

ala 
_ L sofa üzerine ikisinde yük ve dolap bu-

n r ::.ıı~aptrr ~ · Iunan 3 oda 1 hela vardır. Bodrum: 1 
Umum mesahası: Dağ mahalli ile birlikte 1158 m2 olup bundan 146 oda ve + .. .,lıgıw kısmen altına müsa. 

ıaf ........, 
11~2 yalı 61 m2 arkadaki köik 16 m2 mutbak olup kalanı dağ mahalli ve dif olup zemini ta.5 döşeli kömürlük-

uh., bahcedir. tür. Bahçe: etrafı kısmen kuru ve tuğ-
4 h la olmak üzere duvar ile muhat, Eyüp. 

Evsafı yukanda yazılı yah köşk ve dağ ma alli açık arttmnaya va - te, Süleyman Subaşı mahallesinin 

ma 

Cinsi 

Süt 

Yoğurt 

Mikdan ve Tahmin 
Ölçüsü bedeli 

20000 Kilo 
10000 Kilo 

Lira 
2200 

1600 

3800 

Muvakkat teminab 
Lira 

l 285 

Yukamla cins ve mikdan ile tahmin bedelleri yazılı olan iki kalem yi
yecek 4-lkincikanun-937 tarihine rastlıyan :azartesi günü saat 14 de 

açık ekliatme auretile alınacaktır. 
Şarbıamesi Komisyondan her gün parasız verilir. 
isteklilerin 285 liralık muvakk~t teminatı İstanbul Defterdarlığı 

Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırarak mukııbilinde e.lacklan makbuz 
veya Banka teminat. mektubu ile ve belli gün ve saatte Kasmıpaşada bu .. 
lunan Komisyonumuza müracaatlan. (3546) 

Tahmin edilen bedeli 2814 lira olan 60000 kilo muhtelif yaş sebze 
26-Birincikanun- 936 tarihine rastlıyan Cumartesi günü saat 11 de açıK 
~ksiltme usulile alınacaktır. 

Şartnamesi Komisyonda her gün parasız olarak verilir. 
İsteklilerin 211 lira 05 kuruştan ibaret muvakat teminab lstanbul 

Vilayeti defterdarlığı Muhasebe müdürlüğüne yatırarak mukabilinde a • 
lacakları makbuz veya Be.nha teminat mektubu ile belli gün ve saatte Ka

sımpaşada bulunan Komisyonumuza müracatlan. (3535) kll :z.edilmiş olduğundan 4--3-937 tarihine müsadif perşembe günü saat 14 Kışla caddesinde atik ve cedit 11 nu
b~ ten 16 ya kadar dairede birinci arttırması icra edilecektir. Arttırma bedeli ma.ralI maabahçe bir bap hanenin ta-

laymeti mubammenenin o/o 75 ni bulduğu takdirde müşterisi üzerinde br ma.mı açrk artırmaya vazedilmiş oldu. A ı b 
tıB rakılacakhr. Aksi takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere ğundan 25.1.937 tarihine müsadif pa. v r u p aya ta e e 
ağ) e.:thrrna 15 gün müddetle temdit edilerek 19-3-937 tarihine müsadif zartesi günü saat 14 ten 16 ya kadar 

] 

Cw:ı:ı günü saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde yapılacak ikinci açık dairede birinci artırması icra edilecek- •• d • ı • 
I tir. Artırma bedeli kıymeti rouham. g on e r 1 ı y o r· nrfömıasmda arttmna bedeli layrneti muhammenenin o/o 75 ni bulmadığı menin yüzde yetmiş beşi bulduğu tak-

ttıkdirde sahş 2280 No. lu kanun ahkamına tevfikan geri bırakılır. Satış dirde müşterisi üzerine bıre.kılacak-
~y ~ pe,indir. Arttırmaya iştirak etmek istiycnlerin kıymeti muhammenenin o/o tır. Aksi takdirde en son artıranın ta. Maden tetkik ve arama enstitüsü 
al 7,5 nisbetinde pey akçası veya milli bir bankanın teminat mektubunu ha- ahhildü baki kalmak üzere arttırma 

mil bulunmaları lazmıdır. Haklan tapu sicilli ile sabit olmıyan ipotekli ala- 15 gün müddetle temdit edilerek 9.2. genel direktör)Ügv Ünden: 
caklarda diğer alakadaranm ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve 937 tarihine müsadif salı günü saat 

b. I 14 den 16 ya kadar keza dairemizde · · k ·· abak il A "10" 
hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını evrakı müs ıte eri ile birlilde yapılacak ikinci açık arttırmasından 1 - Maden Jeoloğu yetiştırme üzere mus a e vrupaya 
ilin tarihinden itibaren nihayet 20 gün zarfında birlikte dairenıize bildir- arttırma bedeli kıymeti muharomine- talebe tahsile gönderilecektir. İ:ıteklilcrin aşağıdald şartlan haiz olması li· 
meleri lazundır. Aksi takdirde haklan tapu sicilli ile sabit ohnıyanlar sa· sinin. yüzde yetmiş beşini bulmadığı znndır. 
tış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Müterakim \•ergi , tenviriye, takdirde satı~ 2280 numaralı kanun A - Türk olmak, 
tanzifiyeden mütevellit Belediye rüsumu ve Vakıf icaresi dellaliye resmi ahkamına tevfikan ger i bırakılır. Sa- B _ Maden ocaklarında çalışabilecek kabilirette ve sıhhati tam ol • 
bedeli müzayededen tenzil olunur. 20 senelik Vakıf icaresi taviz bedeli tış peşind i r. Arttırmaya ü;tirak et. d ! k 

r I 
1 1 93 

mek istiy~nlerin kıymeti muhamme- mah, "Sıhhi r:ıu:ıyene Anlıara a yapı aca tu.,, 
IDÜşteriye aittir. Daha fazla malfunal almak istiyen er 1 - - 7 tari • . nenin yüzde yedi buçuk nisbetinde pey C - Lise mezunu olup Fransızca., Almanca, İnJi!İ.z.::! dillc:;den biri . 
hinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık bulundurulacak art- akçesi '"ey:ı milli bir bankanın teminat sini okuyup yaz<lbilmek. 
tımıa ıcırtnamesi ile 934/ 1976 No. lu. dosyaya müracaatla mezkür dosya • mektubumı hfmıil bulunmaları lazım- ı 

:r- D - Yaşı 18 den aşaeı 25 den yukarı olmamo.L~. 
da mevcut vesailıi görebilecekleri ilôn olunur. (3751) dır. Hakları taru sicillile sabit olmr. 

yan ipote!di alacaklılarla diğer alaka- 2 - Müsabaka imtihanı Ankarada M. T. A. Enslitüaünde 1 Şu · 

Değeri 

Lira K. 
2338 00 

588 00 

Pey parası 
Lira K. 

175 35 

44 10 

Şehremininde Arpaemini mahalle • 
mde Hastane yakininde 1948 metre 
murabbamdaki Yava~~aşuhin camii 
ile tekke arasmm tamamı. ( 830) 
T ahtakale Demirtaş mahallesinde 
Deveoğlu yoku7unda eski 2 ye -
ni 2, 52, S4, 56 Nr : h h:ıı:ap hıı:rn 

maa ardiye. (1190 ) 
Yukanda yazılı malların ilk arttırmasında istekli çıkımıdığından iha

leei on gün uzatılmı,tır. isteklilerin 4-1-937 Pazartesi günü saat 15 te 
tnahlUlit kalemine gelmeleri. (3743,l 

daramn ve irtifak hakkı sahiplerinin ba t 193 7 günü y~pılac:lktır. A~ı:o.cak müsz.b:t!ca imah:-.mmb !i:~z n -
bu haklarım ve hususiyle faiz ve ma- mış ob:nakla beraber gönderilece~c tdcbebrin ihl":rı c~ti~t.!cri dc:·zce itib<:1rİ -
sarife da; r olan iddialarını evrakı le ( 1 o) arasında bulunmak şarttır. 
mi.isbitcleriyle birlikte ilan tarihinden b J l ·· 3 - imtihan: Riyaziye, (hendese, cebir) Hayvanat, Ne iltat, ec OJJ, 
itibaren nihayet 20 gUn zarfında bir .. 
likte dairemize bildirmeleri Jizrmdrr. fzi!<, kimyadan ve yukatida yazılı dillerden birinden yo.pıfooktır. 
Aksi takdirde haklnrı taou sicillile so.i 4 - Tahsile gönderilcce!t olanlaı ileride tahsil müddetleri kadar mec
bit olınıyaıılar sat!ş bedelinin paylaş· 1 turi h~zmete tabi oldul<lanndnn, bu hususta mükellefiyetlerini tevsik et -
ınasmdan h:::ıriç kalrrlar. MUtcrukim me!~ üzere bir b.ahhütnaır.e verecekler ve bunun i; in de muteber kefı! 
vergi, tenviriye. bnzifiyedcn mütcvel-

. ıTÖsterccekler&r. Jit belcdiy~ rUs•.ır.1u ve vakıf icaresı '"' 
bedeli, müz:ıyedcclcn tenzil olunw·. 5 - lst~ycnlerin nüfus hüviyet ci.!zdanuu, hüsnühal vr.ra!;: :ımm, me~.-
Daha fazla malümut almal• istiyenlcr \e~ ~chad~~namesini veya bunbrm k:;<lJdi birer :;uretlerini 4 kıt'.:ı fotoğ-
5 1.937 tarihinden itibaren l.cr·~esin rnf \e tli!e: ;r:e!C'riui 21-1-1937 P~rşçml!e günü ilkşaı:una kadar Ank~ 
görebilmesi ic;in dairede a.ç1l;: htılliPdr-ı t::-.~:ı M. T. A. Enstitfü:.ü GC'nd Dircktürlüğür.e göndermeleri ve 29- 1-
rulaca!{ ı:ırt~rrr.n rartrımcsile 033 1502 d l B 1937 Cuma ~ünü sıhhi muayeneleri y~ptıdmak ü:z:ere, öelc en evve a: 
numarnlı dosyaya mitt·-:ıc~:ıtb. rn~z-
kOr dosyaıfa mevcut vess.iki ?'Örebilc- Hasan Apartnnarundaki Enstitü dairesinde bulunmaları ilan olunur. 
cekleri lian olunur, .(V. P.788)_ (21181 (3673) 
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Pektorin 
Pektorin 
Pektorin .. 

- Öksürüğünüz mü var ? 
- Nezle mi oldunuz? 

- BroR$ite mi tutuldunuz ? 

Pektorin' den şaşmayınız! 

Pektorin 

Pektorin 

Pektorin 
KUTUSU 35 KURUŞ 

BE~lR IEMU-MAIMUJ CfY4l mmsı. sımcı 

l• 

--- Dr. lbnn Sami ---
ÖksürU k şurubu 

üksürük: ve nclcs darlığı boltmaca 
ve lazamılc öksürüklerı için pek te· 
sirli ilft çcır. Her eczanede ve ~eza 

- depolarında bulunur. _____ / 
lstanbul Komutanlığı 

Satına ima 
Komisyonu iUlnları 

Ordu Sıhhiye ihtiyacı olan 58 ka
lem pulya alab ihalesi 11-1-937 
Pazartesi günü saat 14/ 30 da ya -
pdacaktrr. Muhammen tutan 1182 
lira 50 kuruştur. Şartnamesi her gün 
öğleden evvel komisyonumuzda gö
rülebilir. isteklilerin 89 liralık ilk te~ 
minat makbuzu veya mektuplarile 
beraber ihale günü vakti muayye -
niule Fmclıl&da Komutanlık satın -
alma komisyonuna gelmeleri. 

(3764) 

.. 
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Y 
enice kuponları mukabilinde verilecek hediyelerin iki piyangoda 

tevzii evvelce ilan edilmiştj, Bu kere bu iki keşide birleştirilerek 
15 şubatta yalnız büyük bh- piyango çekilmesi takarrür ebniş-

ıir. Bunun için r.:ıyın müşterilerimiz tarafından kuponlar 30 sonkanun 
1937 Cumartesi günü saat beşe kadar idareye teslim edilecek ve ondan 
sonra getirilecek kuponlar kabul edilmiyecektir. 

Ş
imdiye kadar Ye~i~e kur'~:-~~ iştirak etmemiş ?~an~~r müddetin 

bu suretle temdidmden bilıstifade 50 kupon hıriktirip bu büyük 
piyangoya bir kur'a numara asile iştirak iınkamru bulabilecekler-

dir. Bu ilan bundan evvel yapılan bütün il~.nlann hükümlerini iptal eder. 
İNHiSARLAR lDARE.51 

• 
ıyor 

Son 40 günden istifade ediniz ! 
' . ~. ,. 

.. iı .. - ;.. :~ ...... .,:.:.",,~·· . ...... : ~· . . ·' . . . . •: . . . 

SAT i YE ' nin 
Yeni getirnziş olduğu 

E L ·E K T R i K L i 
TRENLE R i ni 

B@ı ©l @! 

Gireceğiniz Yeni Sene 
nin bütün yeni Model ş AP K A ıevazımatınızı yalnız 

PEiSSiS de Bulabilirsiniz. 
Görmeden evvel çocuklarınıza BeyoQıu Tünel Meydanı Ensiz sokak No. 7 Telefon: 40565 

• • 

• 

Yı aş ı~ın .411111~111111111mıımıı~ııııııııın~~wıııııııııwıııınıınıııım L A 
• <== 1 §§§ 

N A llllOOUllllllllllWIWllllOOllMWll•lm\ 

·---------- ~- Hakiki 
............................... = Fransız 

Mühi ilan 
TUrk Anoolnı Elektrik Şirketinden: 

Erektrik Şirketi, memurinin 1936 senesine ait "yetil" renkt~ ve 
muatatil tekilde hüviyet kartlarının 1 İkincikanun 1937 den itibaren 
iptal edilerek 1937 senesi için muteber olmak üzere "pembe" renkte 
ve "mustatil şeklinde" kartlarla tebdiledileceğini muhterem müşterile· 
rine bildirir. 

Mezkur kartlann bat tarafında §İrketin ünvanı yani "TÜRK 
ANONiM ELEKTRiK Ş1RKET1" ve eğri olarak 1937 ibaresi yazı
lıda. 

Bu evsafı muhtevi olmıyan kartlar usulüne gayri muvafık adde
dilerek hamilleri hemen polise ihbar olunmalıdır. Şirket, müşterile-

1 ~.:~~bu ihbarnameye riayet etmemelerinden tevellüt edebilecek olan 
~der için her mes'uliyeti şimdiden reddeyler. DİREKTÖRLÜK fi 

:,..r ı .; •.,. " .. ·- ,., '• > , t .. • P ' ' ı. t ' • • ' ' '· ~-\• f \ r,. 

~ 

~ -= 
~ = = ;; 
= 
~ 
~ = ile neşenizi bir kat daha arttırınız 1 
= 

~ inhisar Mağazalarında 

!I Pe_!:akende Şişesi 5 Lira!· 
l~ııı~mııııııırnımmınıooımın~11 HEIDSIECK et Co. Monopol;ı!wmııım111mırııM~'-I L Markasını arayınız . _J 1 

--~~~~~-~~~~~~~~~~-! , 

~ . .-~.a.~~fl,_ M.-~~~i._f -~·u.var . Tak'yi~l~r,-~~! 
' T a~litlerini alirıam~k, için dikk8~ et~eli~irk" : i 
. ..,, .• • : .Her .<türlü ':'iftalbmati. ıaatle'rt, . vakfU~rt/ i'.lutanal·atıJ 
~~v:•J·:·~d~~fi~-~'klul:ı~, :~. Ar•.~i. _ ; ~umı .~ ·ayla.rı~ <,,':· ~e~İJml~·f~· 
ta,thr ;: v•fılaf.r! •. darbı~eıellet, m~aniler, ~i.l~f.eler~ , _htkayeler• ~'l 
hari ... bu kıymetli .. Takvimin taklidi ç1lcm11hr:·--.Aldanmam~k için~ 
~~~~·~:.\)~~,)~, ;;T•~';i~f •4i~~ ~~~-·~•t 'r~i~lne~~tkkat .et~~Hdi_r; 

·· ~er~~?._t:·_M~rıf . K_it~phanesıdjr~·· '.fopıanqlarQ :bilyllk ·oi~konto\~r ,., ~aP.ılır. ···~ 

Istanl:ul Komutan'ığından: 

ı~--__,--------------~ fi ilkbahar Selleri 
Biiyük Rus edibi !van Türgeni

cv'ın çok m~şhur bir romanrdır. 
ı Fiyatı : 75 k:ıru~tur. 

L i ZA 
Bu da ayni muharririn bir roma. 

nrd1r. Bu roman neşrolunduğu za
man bütün Rusyayı ağlatmıştı. 

Her ikisi de Samizade Süreyya'nm 1 

s:ı.lahiyetli kalc·miyle dilimize çev

rilmiş ve ''Dih ı:e Yarın,, tercüme 111 

külliyatı arasın::.. g'rmişt.ir. Bunları 

mutlaka alınız ve okuyunuz. 
Haydarpaşa Hastanesi İn~:ıatı için muktedir bir fen memuruna lü . __________ .. ___ ,· 

Müessesat_ı Tüccariyenin 
Ehemmiyetle Nazarı 

Dikkatine 
Senebaşınm yakla~muı dolayıs ile müessesatm yapacaklan se

nelik ilan mukavelelerinde HABER ve KURUN gazetelerine veri
lecek il8.nlann yalnız Servisimiz tarafından yaptmlacağı ve bilvasıta 
ilan ahnmıyacağı alakac~ar müesseselerin timdiden göz önünd<.. bu
lundunnalc.ı.rmı clileriz. 

v~~oır ~ır@~aıgaıırnda 
Sceırvnsn 

zum vardır. Ş:utlaımı anlnmak üzere İsteklilerin Komutanlık 9. Şubesine j 1 \. 

müracaatlan ilan olunur. (3741 ). t Sahibi: ASIM US - V AKIT Matbaası .Neşriyat Direktörü·: Refik A." ~vengil 


