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Fransız Notasında 
IELER İLERİ SÜRÜLÜYOR? 

Notada 1921 Ankara Anlaşması Suriye Mandası içinde 
Sancak için kabul edilmiş bir hususi idare 

şeklinde gösteriliyor 
·~~~~~~~~~~~~~~~~ -~~~~~~~~~~~~~~---' 

Ha buki bu muahedeleri Türkiye 
Cumhuriyeti tastik etmemiştir 

~ .r.uı:,u.ıuuu ""' ~"ıt•J.U LO..ı..ı.uu ı r notamıza verdiği cevap üzerindr 
lh:. yeniden bazı maHlmat elde edil· 
""itir. 

~evsukunu temin edebileceğimiz bu 
~~mata göre cevap ayın 10 unda ve
"<Ql.i§tir. 

~ ~ota, şimdiye kadar yapılan neşri • 
~ta Yeni çok bir şey ilave etmiyor. Yal· 
St' evvelce Franzırlann 1921 itilafı 

aı~Çe11esj dahilinde müzakereye amade 
~ llkla.rx söyleniyordu. Nota bu müza
htırcıerde Suriye delegelerinin de bunu 

göriinil§, altta Antakya lise...<>i 
nGU;J\,&.K:.l ......&. l·UhıJ .. -- • •A• 

lesine, ne de 1920 teıkilat kararname· 
sine bağlı olarak bu meseleleri tetkik 
edebilir. 

Fransız 
notasına 

cevabımız 
verildi 

~_-_El111111ıııııı111111ııı ıııı1111ııııııı1111ııw 

Ankara, 19 (Telefonla) - ~ 

-==~==~=-~----= Fransız cevabi notasına bükfı- g metimizin verdiği cevabın sah~ 
gUnü Fransaya tevdi olunduğu ~ 
haber alınmıştır. Yalnız, nota-ğ 

_ mızın mahiyeti hnkkında gayet 'E 
~ ketum davranılmaktadır. a 
~ ZannoJunduğuna göre pazar-~ 
~ tes1, olmazsa çarşamba günü Bil- ğ 
E yük Millet Meclisinde nota hak-E 
i kında izahat verilecektir. Nota- E 
:; -- -· ~:ı..: """~'"""'' fcrti.uat c>tti~ ~ 
1 tafsilatile anca"k o gUnden sonra~ 
~ anlaşılabilecektir. I 
~ıııııııu111ııııırıuuırııııı1111111ıııııı111ıııııııı111ıııt1ıııı1111ıııııııı~ 

Sancak Türklerine 
ntihabata iştirakleri için 

Yapılan tazyik 
İskenderun, 19 (Hususi) - Belan

da bulunan yurt kaçaklarından nahiye 

.Jf.,, .. •. 
lliikfönctin milis lmvvctlertnde çalı§an l«ulınlardan bir topçu 

l-lükfı.met kuvvetlerine harp malzemesi 
çıkarılmasına mani olmak içın 

Barselon bombar· 
dıman edilecek 

Madritte vaziyet asilerin lehine görünügor 

Franko hükumetini lngiltere d~ 
tanıyacak mı? .. 

Paris, 19 (A.A.) - Havas ajansı
nın Avila muhabirinden: 

.Asilerin Madritin şimali garbisin
deki taarruzları müsait bir surette 
Snhiecı.f etmektedir. Dclgado ve Be.rt.o
lomeu kolları, ilerlemiş, cephaneyi ve 
kışlaları ele geçirmiş ve Pablo lglesias 

Dormundest ve Jochnim Lopez cadde
lerinin methnline yerleşmiştir. Asen
sio ve Barron kolları, garp parkının 
ve Rosales mesiresini işgal etmişler. 
dir. Bu kollar Campo del Moro parkı
na girmiş, alevler içinde bulunan şi-

Sonu. Sa. 2 Sü. 4) 

Dalzilige Nazırının intiharından sonra 

Fransada siyasi ba-
dlse er ç acak mı? 

Cteg~· • b tıı . •nı ildinnekte ve aynı zamanda 
~Ye için yapılmış olan bir teşkilat 

Fransa pekala bilir ki Türkiye ya . 
bancı devletlerle hesaplarını ancak Lo
zan muahedesi ile tasrih etmiştir. Bu 
muahedelerden önce başka devletlerin 
imzalamış oldukları muahedeler Türki
ye Cumuriyetince tasdik edilmiş olma -
dığtndan elbette bir mana ve mahiyet 
ifade etme?.. Suriyenin Tilrkiyeden ay -
rrlmış olduğunu da 923 Lozan muahe -
desi kabul etmiştir. müdürü Mehmet Ali inkılap günlerin - Lme: 19 (A.A.) - B. lllum dü:1 lJu mektupta ezcümle şunlar yazr. 

1 
tnaınesi ileriye sürülmektedir. Olduğu gibi kabul edilen 921 Anka

ra itiliifnamesi ise İskenderun ve hava -
lisi için istiklale namzet mümtaz bir 
idare kabul ediyordu. Ankara anlaşma· 
sında Suriye kayıtsız ve şartsız terke • 
dilmiş ti. 

(Sonu Sa. 6 Sü. 1 ) 

~ b?2ı Ankara anlaşmasını da nota ye. 
ltııi tr telakki olarak 1920 San Rem o 
~i !t il~ kendisine verildiğini iddia et
~b S.Ur:ıye mandası içinde Sancak için 
ta_:1 edilıniş bir hususi idare şeklinde 
~ktedir. 

~ecüı peşinden: 270,000 lirahk 
!\arınca yuvası bir bono 

ınodası h i k a y e s i 
l'ıı,.~8~ 
~ i«· sal.onlarda kıt,Ş beslemek 
~~ ı. Bundan sonra akuvaryımı 

ı ~ lqr b Ç'ıl•tı. Türlü renkte küçük ba. 
ılı.~ ho.~lcmek için yapılan portatif 
~ı..li'~ "'~r J~ı..J kafesleri yerini tut
~"">ı t ~mdi Amerikada yeni bir 
llıı 1 bi~ ba~lamış: Küçük ııe ka,. 

bıtlaı-ı camc1din içerisinde karınca 
~~ 11iıı YaP1yorlarmı§. 
tr 1 -raifb8o. bu modaya sinema yıldı::. 
~, ~tııo.<!t gl>st<."'riyorlarrııVJ. Hatta 
ti,.~ nl4rda bu karınca yuvM1 
~et e1tl'!l·>ıti1:i geçerek !ngiltereyc 
~ bi.,. nı~:. Bir rivayete göre Lond
'i t::; bfiv~r1aza yaJwıda vitrinlerini 
>iıı liııe ı, ~.bir karınca yuvası scrgi-

'tf~lt~~ctırcce7mıi.<l. Burada Ç-Ok ga. 
~ı'rı<1..qra1ar .Qöriilecekmi.J. 
flltıı,,,_bQz1 ı.~'Çan 1:ıı.~larclan sonra suda 
~ '<Q 'l/a..; <ır, ondan sonra da toprak 
l ı/ llca.~'ıan Tuırın,.alar nwdası bu-

' ~ 1<1; 'ı.t:ıyu a karıncalardan sonra na. 
~~l clı.trnı an modası ba.,:Iıyacak1 Bir 
,rıı>ı.1 ~1:;fan insanlara maıımun iş. 
~ 'r-t el~ in · Bıı S?trctle moda mera- Dolaııdırılan kasap 1/acı JJ!ustaf ı.ı 
ıııA.,.rı~ f>fti,~:-t~n?cıra ma111nunlardan .crf. , 
~~1/~1> i""~~~% anlatmak isterler. Bu Hacı kasap lt1ustafa nın 
~:ı>ı <le f ta mamnunlardan gel. 
~p'>ırıc lei>uıanıı1~ icab-ı ol.-taydı rruxıa 2800 /ırası naszl 
~kti1,, tnbilir b-ııgQn daha neler 

dolandırıldı? 
Hasan Hum~yı 

de müntehiplere şu teklifte bulunmuş - Öğleden sonra buraya gel mi:;; ve Sa. lı idi: 
tur: langronun evinde, kendbine hitaben Ruhi iftiralarla kemirilmiş olan 

Reylerinizi kultanınız, yarım Suriye yazmış olduğu 16 te;:rinisani tarihiı karrm, 1, ay e\·el öldü, gitti. Hasta 
lirası mükafat alacaksınız. mektubu okumustur. s s ,, S" ,,) • ontt: a. N ı,. N 

Fakat Mehmet Alinin teklifi kimse ----------------------:..--------
tarafından kabul edilmemiştir. Bunun 
üzerine reylerini kullanmayan bazı kim 
selere bizzat dayak atmıştır. 

Yine yurt kaçaklarından Mustafa 
Asmı ve Adanalı Mahmut Celal intiha
batta mahalli hükumetin kazanması için 
azami faaliyet sarfetmişler, fakat halk 
tarafından büyük hakaretle karşılanmış 
lardır. 

CEBREDENLER VE 
ÖLDÜRÜLENLER 

lskenderun, 19 (Hususi) - Fran. 
sızlar tarafından ~ıkanlan Arapça 

Sonu. ""· 2 Sii. I j 

va· rın 

KURUN 
ilaves.i 

Güzel bir kapak ic;inde 
zengın Dir münderecat 

Bu sayıda 
Orlof kruvazörü: (Nefis bir hika

ye) A vusturyada gizli bir teşekkül; 
Kırmızı Kolye cinayeti (Hakiki bir 
vak'a)· kadınlar erkeklere güz.el gö
rünmek istiyorlarsa; sinema ve gece
leri eğlenmenize yardım edecek bir 
sayfa ile diğer bir çok güzel yazılar ... 

Su 1 alimatnamesi hazırlandı 

Damacana içindeki sular 
Küçük kaplara nasıl başaltılacak? 

Dört aq sonra tatbik edilecek talimatnamede 
kabul edilen maddele,.; neşrediqoruz ~ 

Büyük damacanalarla getirile ıı 

suların küçük kaplara konulduğu 

yerlerin tabi olacakları sıhhi şartlar 
hakkında kabul edilen talimatname. 
yi aynen yazıyoruz.. Talimatname 
dört ay sonradan itibaren tatbik edL 
lecektir. Bu talimatnameye riayet 
etmiyenler zabıtai belediye talima!. 
namesine güre ce1.alandırılacaklar. 

dır. 

1 - Büyük darnncanalarla g-etir•. 
len menba sularının küçük kaplam 
konulduğu yerlerin her tarafı kftgi: 
olacak, meskenle veya başka dük. 
kfınlarla ahikası bulunmıyacaktır. Ze. 
minleri çini ,·eya mermer. ve zemin. 
den iki metre yüksekliğe kadar du. 
'"·arları fayans ,.e biitiin masalar her 
,·akit yıkanabilecek surette fayan~. 

mermer, veya rilftl• mo:r.ayik ile ör. 
tülecek ve dm·arlarının üst krsrmlarr 
ile ta'"anları yağlr boya iJe boyana. 
caktır. Zeminin miina~ip hir yeri•ı. 
de lağımla nihayC'tlenen i. knralı d<;>. 

(Sonu Sa. G Sü. !) 

1 

• ;, 
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Şimdi de 
Müzakereıer başladı 

Memurların 
terfi inde 

Berlin, 19 (A.A.) D. N. B bildiri. Kıdemle beraber bilgi de 
yor: B. Hitler, bugün Avusturya 
dış ·.şleri bakam Dr. Schmidti kabul esas tutulacak 
ederek kendislle bugünkü siyasi l"C. Ankara, 19 (1'elefonla) - Haber 
seleler etrafında iki saat görüşmüş. verildiğine göre alakadar makamlar 
tür. Bu mülfıkatta Almanya dış işleri memuriyet hayatında yeni bir hatve 
bakam ven Neurath, Avusturya Ber. teşkil edecek olan bir meseleyi tetkik 
lin elçisi ve Almanyanın Viyana bü. ile meşguldürler. Bugün kıdem esa. 
yük elçisi de hazır bt1lunmuşlardır. sına göre yapılmakt.'l olan terfilerdt>, 

Alman iktisat 
Nazırı 

Ankaradon ayrıldı 
Ankara, 19 (Telefonla) - Alman 

iktisat nazırı Dr. Schacht, bu sabah 
Tahrana gitmek üzere tayyare ile 
şehrimizden ayrılmışlar ve tayyar~ 
meydanında İktisat Vekili CeHU Ba. 
yar, Cumhuriyet Merkez Bankası 

genel direktörü SalAhattin, Ekonomi 
Bakanlığı müsteşarr, Merkez Banka. 
SI genel direktör muavini ile Alman 
ve lran büyük elçileri ve her iki elçi. 
lik ileri gelenleri tarafından uğurlan. 
mışttr. 

Dr. SCBACBT ADANADAN 
GEÇERKEN 

Adana, 19 (Hususi) - Alman ikti. 
sat ııaztl't ve Rayşbank direktörü Dr. 
Cchacht bu sabah dokuz buçukta tay. 
yare ile şehrimize gelmiş ve on da. 
kika kadar Adanada kaldıktan sonr:ı 
IIalebe hareket etmiştir. 

Tayyare Ankaradan Adanaya bir 
saat elli dakikada gelmiştir. Nazır 

k1demle beraber bilgi de esas kabul 
edilecektir. 
Memurların terfiinde bilginin esas 

konuıması, bütün devlet makanizma. 
sının aynı zamanda gençleştirilmesi 
yeni bir tedbir teı:ıkil etmektedir. 

Vazife başında muttasıl bilgileri. 
ni arttırmakla uğraşan, ve bu yolda 
muvaffakiyet gösterenler, tehsit olu. 
nacak bazı esaslara göre terfi edebi. 
leceklerdir. 

Aynı zamanda kültürün yayılması 
bakımından esaslı bir tımil sayılan 
bu mesele etrafında tetkikler yapılır: 
bir kanun layihası hazırlanacaktır. 

Boğazlar mukavelena
mesinin meriqete geçtiği 

bildirildi 
Cenevre, 19 (A.A.) - Türkiye hü -

kfimeti, Monteux mukave1enamesinin 9 
ikinci teşrin 1936 tarihinden itibaren 
mer'iyete geçtiğini, evrakı muhafazaya 
memur Fransız hükumetine bildirmiş 

olduğunu Milletler Cemiyetine iş'ar et 
miştir. 

bugün öğleden sonra Bafdada ve ya. D h•ı• N 
rm öğleden önce Tahrana varmış bu. a ] ] ye aZJf]OJD 
ıunacaktır. İntiharından 
Dr. Saht Atatürk'e B. sonra 

~ (Osttarafı 1 ncide) 
Hit/e,.'in resmini annem, tienım nakkımda bol bol ya. 

fakdim etti pılan sahte ittfüarnlarm tesirile SO'l 

derece bitkin bir hale geldi. Bana 
'.Ankara, 19 (A.A.) - Dün, Reisi gelince bütün kuvvet ve cesaretimle 

Cumhur tarafından kabulü esnasında mücadele ettim. Fakat artık daya. 
B. Schachtın Alman devlet reisi Il. namryacağım. Kuvvetim tamamile 
Hitlerin resmini Atatürke takdim et. tükendi. Düşmanlarım beni, şeref 
tlği öğrenilmic:;tir. ve namusumu hetke muvaffak ola. 

MOSKOVADA 
1evkif edilen Almanların 
muhakemesine başlandı 

madılar, fakat ölümümden mesuJ. 
dürler. Ben ne asker firarisi~im, ne 
de hain. Hayatımın en tatlı dl'mlcri 
sosyalist partisinde calıstığım zaman. 
lar olmuştur. - , • 

HADISEIYIN SiY ASI AKiSLERi 
OLACAK IJII? 

ilk kömür treni 
Dün Ankaraya geldi 

flükumet kuvvetlerine harp malzemes 
çıkarılmasına mani olmak içın 

Barseloa bonıbar· 
dımaa edilecek 

Ankara, 19 (Telefonla) - Dün a -

ç:lış merasimi yapıl.a~ Fily~s - Çatal - Madritfe vaziyet asilerin lehine görünüqo~fı 
agzı kısmı ile yurt ıçıne baglanmış bu -

1unan Zonguldak kömür havzasının ilk F k h .. k- et• . 1 · ıtere a 
kömür treni bugün 14 de Ankaraya gel- r an O U Um 1n1 n g 1 
miş ve Nafia vekili Ali Çetinkaya, İk -

tn .... .ıt vekili Celal Bayar, Gümrük ve in
hisarlar vekili Ali Rana Tarhan, meb 
uslar, Başvekalet müste§an Kemal, na
fia ve diğer. vekaietler müsteşarları ve 
ileri gelenleri, banka direktörleri ve ka
labalık bir halk kütlesi treni karşılamış· 
tır. 

Zonguldak valisinin riyasetindeki he
yeti güzel bir mahfaza içinde bir kö -
mür parçasını bayındırlık bakam Ali 
Çetinkayaya hediye etmiş ve Zonguldak 
valisi söylediği bir nutukta başarılan 

büyük işin yüksek değerlerini işaret 

ederek Zonguldak halkının Cumuriyet 
hükumetine kar§ı minnet ve şükranla · 
rma tercüman olmuştur. 

Almanya Versay muahede
sinin son maddesini de 

feshettikten sonra 

Bir nehir filotillası 
hazırlıyacak 

Morning Post gazetesinin Berlin 
muhabiri yazıyor: 

Almanyanm Ren, Tuna, Elbe ve 
Oder nehirlerinin Alman toprağından 
geçen kısımlarında Alman hakimiye
tinden başka kimsenin müdahalesine 
meydan vermiyeceği hakkmdak\ ka
rarından sonra bu nehirlerle diğer ne
hirlerde müsellah bir Alınan filotillası 
vücuda getirileceği tahmin ediliyor. 

Çünkü Alman harbiye nezareti ta
raf mdan neşredilen "Marine Rund
schau,, isimli Alman bahriye mecmu
ası ı 4: teşnnıeveı "tar1n11 sayısınaa 

''Son harp esnasında Alınanyanm bir 
nehir filotillasına ihtiyacı, oldukça 
apaçık görülmüştür.,, deniyordu. 

Ayni yazıya göre böyle bir filotil
lanın karargahı Şarki Prusyada ola 
caktı. Nehirler boyunca da yardımcı 

istasyonlar bulunacaktı. Şimdi bu 
pl5mn tahakkukuna ma.'1i olacak hiç 
bir şey kalmamıştır. Bilhassa mevcut 
nehirlerin dört tanesinde Almanya 
serbestisini muzafferane ilan ettikten 
sonra ... 

ltalyada 

tanıyacak mı? .. 
(Ustyanı ı ıncide ) 

mal istasyonuna, kral sarayına ve i
çinde milislerin tahassun ederek adım 
adım müdüfaada bulunmakta oldukla
rı henüz inşa halinde bulunan kiliseye 
varmışlardır. 

Madrit halkının Madritten Valan
siyaya. mühacereti, ziyadeleşmiştir. 
Paytahtın cenup ve şark nııntakaların 
da yangınlar etrafa sirayet etmekk
dir. 

BOMBARDIMANDAN 500 KiŞi 
ôLDO 

Madrit, 19 (A.A.) - Resmen bildi
rildiğine göre salı gilnkü bombardı
man 250 kişinin ölümüne ve 800 kişi~ 
nin yaralanmasına sebebiyet vermiş
tir. Haftanın başlangıcmdanberi ölen
lerin miktarı 500, yaralananların mik. 
tan 1200 dür. Bunların ekserisi kadın 
ve çocuktur. Puerta del Sol mahallesi 
hakikt bir yanardağ haline gelmiştir. 

BERLIN BURGOS HVKVMETINJ 
NiÇiN T ANID1' 

Berlin, 19 (A.A.) - Havas ajansı 
muhabirinden: 

Yan resmi mahafil, Burgos hüktl
metinin tanınmasına sebep, tamamile 
harici siyasete müteallik mülahazalar 
olduğunu beyan etmektedir. Bu mahe.
fil, bu tanınma kararının M. Salengro 
intiharı hadisesile hiç bir alakası ol
madığını, çünkü intihar haberinin Ber 
line, Alman diplomatlarına. gönderil
miş olan talimattan sonra, gelmiş ol
duğu ilave eylenmektedir. 

Gene bu ma.hafil, Madrit hükume .. 
tinin artık sypanyanın meşru hükume
ti olarak tanımak mümkün olmadığı
nı, çünkü lazım gelen otorite sahibi 
bulunmadığını ehemmiyetle kaydet
mektedir. 
T tl1Jn.D An A "Ct~-.T ~ ---.. -"Pjl .. --... --

Londra, 19 (A.A.) - Alman - Ja
pon itilafı, Londrada pek ge.yri müsa
it bir tesir hasıl etmiştir. Siyasi ma
hafil, bu itilafa İtalyanın iştiraki tak
dirinde, İngiliz .. İtalyan mukareneeti
nin tehlikeli surette haleldar olacağı
nı bilhassa kaydetmektedir. 
BARSELONA RÜCUM EDiLECEK 

Faris, 19 (A.A.) - Bazı siya.simli
Rihitlere göre, İtalya ile Almanyanın 
Burgos hükumetini tanrma.ları kararı, 
asilerin Katalonyaya harp malze.mC's· 
gelmesine mani olmn.k için yakında 
Barselona hücum etmek niyetinde ol
duklarını bildiren bir tebliğ üzerine 
verilmiştir. 

Bu müşahitler ilave ediyorlar: 

dır. İngiliz harp gemilerinden birLJ 
Barselonun bombardıman edilmesi tı 
dirinde bütün İngiliz tebaasını alın 
için emir verilınıştir. 

BARSELON BOŞALTILIYOR 

Öğrenildiğine göre, dün Alman 
İtalyan tebaasına bombardıman iJı 
maline binaen Barselonu terketmel 
bildirilmiştir. Almanların hükuıt 
J··ıvvetlerinin elinde bulunan diğer 
manları da tl'rketmekte bulunduld 
ve bunları harp gemilerini alıp göt. 
mekte oldukları haber verilmekted• 

BiR KRUVAZôRV ALMANLAfl 
IDAE ED!YORMU.~ 

Londradaki İspanyol mahafili, ~ 
zamanlarda Ceoolittar1kta bUyük 
faaliyet göstermiş olan asilerin elin 
Jci büyük kruvazörün Alınan zabiti 
taraf ınde.n idare edilmekte ve içi 
Alman malzeme ve mühimmatı bul 
makta olduğunu ileri stirmektedirlt 

JAPONYA DA TANIYACAfl 

Tokyo, 19 (A.A.) - Franko hU 
metinin Almanya ve İtalya tar 
dan tannuıası hakkında fikir be~ 
eden diplomatik mahaiil1 Japon 
ktimetinin de zamanında, Mad 
sulh ve sükun yeniden teessüs cdiC 
Franko hükumetini tanıyacağı k 
atini izhar eylemktedir. 

HtJKÜMET PROTESTO ETTi 

Lonclra, 19 (A.A.) - Va.lencia 
yosunda bu sabah bildirildiğine f 
İspanvıı hi.ikUmeti. Franko hUkQJ11 
nin Almanya ve İtalya taraf ındaıı 
nınınasmı :Milletler cemiyeti nezdi 
protesto edecektir. 

lNG!LTERE DE TANIYACAK 

Londra, 19 (A.A.) - Frank.o Jı 

tar;~a.s~~ı büğilıl~ .Ava.in kamar 
da mevzuu bahseden B. Eden, 1.iıj 
hükfunetinin hareket tarzını deği, 
miyeceğini söylemiştir. B. Atııee 
sözlerden lngilterenin Franko hükl 
tini tanrmıyacağı manası istişm 
dilmesi lllzım gelip gelmediğini . 
muf?tur. B. Eden şu cevabı vennı 

"Avam kamarası f'unu idrak cd 
muhariplerden bir tarafın tanmııı 
İspanyanın meşru hükumeti olar 
partinin tanınması arasında farl< 
dır. Artık bu mevzu üzerine ilih'e 
cek bir sözüm yoktur.,, 

BARSELONUN llOillBARDl 
VE INGILTERE 

Moskova, 19 (A.A.) - Reuter mu -
habirinin bildirdiğine göre, tevkif edi -
len Almanlarm ilki bugün Tomsk civa
nnda Nososibirsk mahkemesi huzuruna 
çıkacaktır. 

Paris, 19 (A.A.) - B. Salengronun Askeri hazırlıg"ın tacili 
cenaze merasimi, pazar günü saat 

İtalya ile Almanya. ihtimal asile
rin yakında Baraelona karş1 :ve.pa.cak
lan bahri hareketi muhik göstermek 
arzusundadırlar. Zira aksi takdirde bu 
bahri hareket bahri kanunlara mugr

Londra, 19 (A.A.) - General 
konun, Barselon limanına harp 
mesi çıkarılmasına bütün vesaiti! 
ni olaca~ hakkında İngiliz hUk(I 
ne verdiği notadan bahseden 
gazetesinin diplomatik muhabid 
ki: 

Stickling ismindeki bu maden mü -
hendisi, azası bulunduğu faşist organi
zasyonunun talimatı üzerine madende 
kabotaj yapmakla müttehimdir. Ceza 
kanunu mucibince bu ııuçun cezası idam 
dır. Alman konsolosu muhakemede ha
zır bulunacaktır. 

BiR YUNANLI TACiRLE BiR AL
MAN AKTRiSi DE TEVKtF 

EDiLMiŞ 

Dnily Expreşa gazetesinin Var§ova 
muhabiri yazıyor: 

Sovyet erkanı harbiye reisi Mareşal 
Yegarof, Rus mUdafaa pl!nlarınm ça -
lınmaıu ile alakadar biitUn vesikaları ken 
dislnc vermesi hususunda Ogpu (gizli 
ıabıta) ya, emir vermiştir. 

Buna ıebep, erkanı harbiye dairesi -
nin muhkem odalanndan veııikaların ça
lınması içinde iki zabitin ıimmethal ol
duğu zannıdır. 

Gizli ıabıta, zaten bir yüksek zabiti 
vo onun yakın arkadagı eaki bir kontesi 
tevkif ;etmiştir. Bu kontes, İren Miha -
llovna adiyle gizli zabıta erkanı arasına 
kaydedilmişti. 

Tevkif edilen zabit arkadaşı İren 

mUddeiumumi Viuinı:ıkl'nin cıısus masa
sı tarnfından gece gUndUz isticvap edil
mektedir. 

Bunlar, veaikalnrı kopya edip tekrar 
yerlerine koymug olmak lttihamı altın
dadırlar. 

on defa tevkif et -

14 de Lillede yapılacaktır. istenigor 
Mebusan meclisinin koridorların. 

da b•< intihar hadisesinin siyasi akhı 
leri olmasına ihtimal verilmemekte. 
dir. 

Haftalık Gringoire gazetesinin ha . 
sılmakta olduğu matbaanın ıııiircttip .. 
]eri, bu gazetenin cuma giinü intişa!" 
etmesi lazım gelen niishasmı dizmek. 
ten imtina etmişlerdir. 

Malüm olduğu veçhilc, ~ağ cenah 
müntehasımn organı olan Gringoire, 
müteveffa dahi1iye nazırına karsı en 
şiddetli hücumlar yapan gazete idi. 

B. Salengronun intiharı haberi ü. 
zeri!le dün gece bazr heyecanlı teza. 
hürler yaprlmı~hr. Hnlkçı cephe par. 
tilerine mensup binlerce ~ene, ı:ıağ 

c~nah ga:refoleri önünde glirültülü t~. 
znhürl<'rde hulunmuqlar ''e bir <;ok 
gazetelerin ve bu arada Figaro gaze. 
tesi hinasrnrn r~mlannı krrmıslardrr. 
Te7ahitrcüler nncnk gece yansına 

doiTru d:ı.~ıtılahilmi~tir. 

RT,,Uıll VEK.-ILET EDiYOR 

Paris, 19 ( ~.A.) - fiaşbakan D. 
Lcon Illum, B. Salengrodnn inhilı11 

cclen claltiliye nnztrhğrnı vekaleten 
iistüncı almıs ve hu hu~msn lıildircn 

lrnrarnam,. bugün r.eşredilml~tir. 

Roma, 19 (A.A.) - Büyiik Fasişist 
meclisinin dün geceki içtimaında B. 
i\1ussolini hariciı dahili: aseri ye ik. 
tisadi vaziyet hakkında izahat ver .. 
miştir. 

Büyük meclis, Grazianinin Habe 
şistanda sulh ve sükunun temini için 
sarfetmekte olduğu gayret ve faali. 
yeti sena etmiştir. 

Meclis, milletin askeri hazırlığı. 
nrn tacil ecltlmesinin ve bilhassa deniz 
ve hava kuvvetlerine hususi bir ehem. 
miyet atfolunmasını istemiştir. Mec. 
lis, hilhassa Milli mi.itlaf an sanayii 
için iktisadi muhtariyet talebinde bu. 
Junmuştur. 

Nihayet, B. Cianonun Berlindeki 
miizakere1erini, Berlin protokollan. 
nı ve B. Grandi tarafından okunan 

• raporu ta mamile tasvip etmiştir. 

Papaanastasyu'nun 
cenazesi kaldınldı 

Atina, 19 (Hususi) - Papaanastas
yu'nun cenazesi bugün büyük merasim
le kaldmlınıştır, Cenazede kralın mü -
messilleri, başvekil ve bütün vek!Ilerle 
büyük bir halk kütlesi vardı. Tabutun 
kurdelelerini vekil Koçopas ile matbuat 

yir olurdu. 

INGfT.ıTERE TEDBiR ALIYOR 

Londra, 19 (A.A.) - Reutcr ajan
sı. Bur~os hükumeti tarafından ilan 
e?ilen abloka dola.yısile İngiliz bahr! 
tıcarct donanmasına bazı ihtaratta bı·
lunulması meselesinin Londra.da mü

İngiltere General Francoya e\ 
bitaraf gemiler i<;in bir emniyet 
takası göstermeden bu limanı 
bardrman etmek hakkını tanımı'' 
tır. lngillz Artesua gemisile bİ 
torpito muhribi halen Katalonyıı 
rı:nda bulunmaktadır. · 

zakere edilmesinin pek muhtemel ol- ---------------1 

duğunu istihbaratına atfen yazmakta 

Sancak Türkleri 
(tJstyanı ı irıcide) 

"E11iva,, gazetesinin sahibi Edvarıl 
intihaba iştirake te~wik ettiği için 
Antakya ortodoksları tarafından ki. 
lisede dövülmijştür. 

Alevi polis komiseri lsmail sandı. 
ğa zorln rey nttırmnğn yeltendtğiıl. 
den Alevi gençleri tarafındnn taşla • 
narnk ba§tndan yaralanmıştır. 

Ordu nnhlycslnln MUrsel köyün. 
den Mustafa adlı Türk, intihaba zor. 
la götürülmek istenmi§o. mukavemet 
ettiğinden Ermeni millsleri tarafın . 
dan öldiirülmüstUr. • 

ANT Al(Y ADA FESLi KALMADI 

Antakya, 19 (Hususi) - Antakya. 
da tı>k fesli kalan Türlilcr de şap. 

ka giymişlerdir. 

Hitler 
Harbil}e şef /erile İ 

soatlık bir kon /erafl 

hulunau 
Daily Express'den: 
llıtler hn.rbiye erkılnile i!d · 

bir görüşmede bulunmuştur. ' 
rüştüğil herkesin dikkatini cclb 
te ve tahminler yapılmaktadır· 

Sanrldığına göre, İspanyııd:J 
hllt harp karşısında ve adertlİ 
hale misakma dair Almanyaıt1 

yeti ile alakadar mühim knf9 
lınmıştır. 

Hitler, Madridin asi kllt' 

karşı mukavemet göstermesl 11 

t~panyol hilkumetinin wni tıı>~ 
v~ silahlarla takviye ;dilme5İ 
!erinden kuşkulanmaktadır. 

bir Alman aktrisidir. Bu kadın, bir Yu
nanlı tacir olan ve Troçkici tedhiş gru
puna paraca yardım etmekten suçlu Pas 
tamctkoı ismindeki adamla birlikte tcv-

müsteprr, bir general ve bir de amiral -------------- Son yapılan görüşmede : 
nazın Fild Maresa) von JJ~ 
bahl'iyc baş amirali Rayder 
yüksek bahriye ümerası ve e 
hazır bulunmuştur. 

tutmakta idiler. Söylenen nutuklarda 
müteveffanın hüsnli ahlilkı ve meziyet
leri saydmıştır. Cenazeyi mezarlığa ka

e 1 · 

rin çokluğu göze çarpmakta idi. Bura -
claki elçilerden bazıları ile pek çok dip
lomatlar cenaze merasiminde hazır bu -
lunmu lardır1 



• t 
270,000 liralık bir bono hilcaqesi 

Kasap Hacı Mustafa'nın 
2800 lirası nasıl KUltUr l•lerl l Şehir Meclisinde harard.ii 6ir eeıse ttaha 

dolandırıldı? Boiaziçinde 

. . . b ki Şirketi Hayriye 
77 yaşmdakı ıhtayar u mera 1 bir lise yaptırıyor 

hikayeyi şöyle anlat!Y_or Şirketi Hayriye önUmtır.deki den 
yılı başına kadar Boğaziçinin Emir
glndan ileri olan kısmında bir lise bi
nası yaptırmağa karar vermiştir. Bu 
işe Boğaziçi halkı ve belediye de yar
dım edecektir. Lisenin şekli etrafın
da hazırlık projelerine başlanmı§Ur. 

Dükkin ve mağaza ard 
teftiş defterleri bulun 
durmıya lüzum var·mı? 
Zeytin yağlan mahlut satıla bilece 

JfaMnut OeldUA ~Emine, JlaAwd CeW w gcraon AAtMt 

Uçtlndl kıaım memurları, karı, koca leyin gittim. Yanında bir adam da. 
Emniyet müdtlrltlğil ikind ıubel mak bere ayrıldık. Erte.si güntt öğ. 

K.ög okulları için müfre
dat programı 

Kültür Bakanlığı fimdiye kadar 
tatbik edilen köy için ayn mi1fredat 
programı sistemini bu yıl için değiş
tirmiştir. Uç sımflı olan köy okulları 
yeni ilk okul programının ilk üç smı
f a ait müfredatını tatbik edecekler. 
dir. 

Gelecek yıllar için köy okullarına 
dair ayrı bir müfredat programı ba..
zırlanacaktır. 

Hapishane bo,al
blmak üzere 

Şehir meclisi, diln çok hararetli ve 
münakaplı bir ceıae akdetti. Meclis, 
ikinci reis vekili Tevfik TfutenJıı baf.
kanlığmda toplandı. Geçen eelM za
bıtları okunduktan sonra meıuniyet 
istiyen imzalann isimleri okunarak 
kabul edJldi. 

lııhiaarlar idareainin Paıebahçede
kl tanklarının muh&fua edeceği m\i3-
teil maddelerden. ıümacak udiye res. 
mine dair hesap igleri müdürlüğünden 
gelen klğrt mUlkiye encümenine, gene 
hesap işlerinden gelen bütçenin muh
telif fuıllanndaki nakillerine dair ka
ğıUar da bütçe enetımeniııe havale e
dildi. 

Bundan sonra mUlldye ve llhlıile 
encümenlerinin menba sulan hakkın
daki milfterek mazbatası okunarak 
kabul edildi. 

JlAOAZA.DA DA lf'Ilrl'l!J DBl'TER.
LERI BULUNDURULAOAK. Jl/1 

Ye lraym biraderden mürekkep bir do. ha varclI. Eve sidip baktık. Harapça Yeni Adliye saraymm hapishane 
laadirıeı kwapanyasıııı eürll\.Ü meş. idi. İhtiyar bir kadın evde oturuyor. yerinde yapılması kararlaştığmdan 
hu& halinde yakalamıya muvaffak ol. du. Kadınla bir yazını paurlık et. dolayı, bina yakm bir zamanda yıkıla.. Belediye vazifelerinin kontrolu için 
mqtar. Bu kumpanyamn dolandır. tim. 60 liraya razı oldu. Otuz beş lt. cağı için mahkumların bqka bir yere dükkan ve mağazalarda teftlt defter
dıtı adam 77 yaşında Eğinli kaaap rasını peşin verdim. Yaşlı kadın hep. nakli hazırlıklarına bqlanmıetJr. Bir leri bulundurulmuı hakkmd•lri mül
Baeı Mustafa babadır. aini )tefin isterim, dedi ise de yammda kISmI lmrab ve Zonguldağa gönderi- kiye enc:llmeni mızbawı USUll mlinar 

Dolandmcı kumpanyasınm ele ba. fazla para yoktu. Bir gün 110nra nr. lecek olan mahkfun!arm geriye kalan- kaşalara yol açtI. Bu vazifede, bele. 
tu11 Mahmut Celilettindlr. Diler iki mek üı.ere anlattık. Ruı olda. Kon. lan tevkifhane yanında inşa edilecek diye vazifesini gören memurlar ve &. 
uadan biri kansı Eınine Madde, di. turat klğıtlanm alıp kadına vermiş. pavyonlara yerleştirileceklerdir. Ha- mirlerin tefti§ edilen dtlkkln ve ma. 
feri ka11n biraderi ~al'llOn Ahmettir. tim. Bir gün sonra konturat kaiıt. pial:ıaneler mUtehaıımm Mutahhar bu jualarda görecekleri noksanlar \le ya.. 
Bunlar Hacı babadan 2878 lira ile lannı imzalamak tlzere aynı kahveye huausta tetkiklerde bulunm111 ve alı- pılması llzmı gelen hususları kaydet. 
Topkapı dıtında 6500 liralık bir de gittim. Hamın meydanda yoktu. Sa. nacak tedbirleri t.esbit etmiftiı'. meleri için dükkan ve mağazalarda bir 
ahır dolancbrmışlardır. atlerce bekledik. Bu arada benimle------------- deftet' bulundurulma.n ileri llUrWilyor

Dtln Bacı Mustafa baba ile giriş. Emniyet Sandığı önlnde tanıpn ve fQllllda borç harç bir bet yii& daJaa tıe. du. 
tim. Saf ft yqh bir adam ol&ll Ha. ismi Mahmut olu adam da: darik edip Abmede verdim. Mmıdye encümenlndeld mDakere 
Q baba bqmdan ıecenleri ~1le an- - Bu kadm delinin biridir. Kıra. iki gün sonra 600 lira daha sun. netiOMI :raportör Feridun lıf.anyPm 
lattıı nı bulalım da onunla konturat yapa. dam. Mahmut, müteaddit defalar muhalif reyile mecU. ~- l'e.. 

_ ~· sene Kuınkapıdaki eTiıni hm. Tekliftnde bulunda. muraf P81'881 diye 700 Ura aldı. Top. ridun dı Manyas, e9U hakkmda it:1:nzı 
l'ehine koyup para almak j]ıtfyaemı Ahmet gitti. Emine diye bir ka. yekftn 2878 lira sızdırdılar bendea.. :ı:~=~~k:': ":~ 
"'-•- 'Rll1:'.~lttn1"_VRTd' .Yı:mn(no+ il'"' lmldu ıreldf. Bu kadınla yeniden Artık paralarım suyuna ~ekmfttl blrlle her ticarctga.ha fo..,..,,n edl'-.... i-

cuaına gu;um. oanoık ıs&ecl.lgım par.arltga gu.ljtlX. w ura)·a :raLJ ol. 1!.V naıa teslım edılmemiıti. Bir gün ~~ 41.U..., 

111lrayı vermedL Binadan ~ıkıyordum. du. Anuma verdiğim otuz bft Ura. Emine geldi: ni doğru bulmadığım söyledi. 
ktsa boylu, ufak tef ek bir acluı yit. nın raahaabuna yaphktan sonra sek. _ Bizim eyden 270 bin lira kaza. Encümen reiai Galip Bahtiyar, bu 
lfime bakarak gülümsedi, yanıma ge. sen lirayı ela 8dedim. Yalnız Emine nacakmış.sıruz, ben de para isterim, =:ı~~ ı:~~~~n:; 
lerek: ile Ahmet eve tamir koyacaklardı. dedi. Topkapıda altı bin bet yilz li. dulunu, defter bulundurmanm ile bir 

- Ne yapıyorsan baba Dedi. Andan on giln geçti. Htlt ev bana raya yaptırdığım asri bir inek ahrrı kWfet olınadrğmı ~yledi. Au.dau Ra-
- blJim nllt ama derdim nr .• teslim edllmfyorda. Mahmut bir gün vardı. Banu Emineye feraf etUm. ett Gakdemlr şun!an ~Jedl: 

~,& istedim vermiyorlar, Hdim. bana pldi. Birlikte en lritttk. Matı. Tapusunu verdim. Bu suretle ayda _ Dilkkln. tefti§ edildiği mit me
wu7le cevap verdi: mut kapıdan rfrinee yerleri 61(Ul. yirmi lira kira getiren ahınmı da murlar raporu lmfrlerine ·vel'lrler. 

Sen üziiluıe. Ben sana para bulur KömD.rlüie Jndi. Burada da bir kaç elimden aldılar. DUkki.rı sahibinin ceıa görmeBi için 
'-trim. adım attıktan sonra yere ifildi, kaz. Mahmut bonolarm bulunduhnu mahkemeye verilıneai lbmıdır. o hal-

- iyi ama evllt benim tfmdi işim maya başladı. Tannı saat sonra yer. Muııra yaıı.mıftı. Cevap bekliyorda.. de belediye memurları defttre ancak l:"· Yolamdan alıkoyma. Efer böy. den bftyfik bir balık konserve kutusu iş bu ıırada iken Malı•ut gkden "gölillmUştür,. kaydını koyabllecekler-
lıılrhayır ifliyeeeksen haydi gire. ~ktr. l~nde kömtir dolu idi. Orta. ka bold tr dir ki bunun 1119 hiş bir faydası ola-
~ dedim. Ben bir vandan ...nrii-r, aıada1d pamuklar arasmda ela hfrbl. Y u. Bir me es tutmuş, bunun. mq. Netlaede vuifmün bir kerıe de 
1111 .,, ".. ,,_ 1 la otunırkH kavga etmiı, yaralaınış. 

l' nndan konuşuyordum. rfne bai ı üç beyaz kiğıt duruyordu. hapse girmiş. Bu yüzden bonolar me. ka1'aııin eocflmenint t.klifi lliaumh.ı 
- Bana bak baba, dedi. Kinıse. Mahmut: 1 görllldil. 
~ Mr insanım. Elimde blytlk bir , - Ben bunlan götlrilp okutaynn. " ..ı uzadı rtttl. NOMUNEUII. UN 
Ll"Tet var, fakat sahip olanuyoram. Derken k8mürltlftln basauıafmda Gecenlerde Mahmut .,eHp beni Defter işinden sonra ftrmlardan 
.. bebi de etraftan korkuyorum, d11 . Ahmet belirdi : bllld 11 ; ekmekle beraber un ntlınuııeslnln dP 
Nar diye ... Senin ribi nam1111l11 bir - Bana bakın. sı. b11 evin klmOr. - Hapı.ten çıktım. Artık para. al11unuı icap etti,. hakkmda mttlk'-
~- rast •eldiğime meuınunuın. lüjünde siıJice ne anyonunm? lan alacafıs, dedi. ye ve sıhlrlrfe encümeninin mUşterek 
~ de derdimi sana do'keceğim. Diye haykırdı. Mahmut çok kork- - Bonolar nerede? Diye sordum. nıazbataaı okundu. Bu mubatada ba-

- I>ak bakalım. ta. Ahmedin iizerine doiru yürüye. - llapee girmeden evvel Emi11eye zt fırmcılann halita.ya uygun obnıyan 
L-~~~~. h~~ba~ ~~n~ ~n~b~ta~~- ffrm~~ ~mdiEm~~~~----~~~----~--------------~ 
~·= TBrdım. • alacağız. Fakat kadın para istiyor. Ehem m iyot.siz bl r 9ey 
t6&. .. - Benim Mısırda babamm tanı. Mümat bana dindi: Ne yapak, .dedi. 
·~dan manifatura ttlecn Aa. Şu adama ortaklqa bir 187 Tere. Bapma gelenleri eşe doeta anlat. • 
~Yardır. Hani aileee ~k fyi. Jim da bizi polise haber vuınesin, de. tim Avukatlara danıştım. Adliyeye # 
'l•~rtnl girdik. Bundan bir mektup dL . istilh verdim. PolicJe baş vurdum. 5 
...:"'.. "Of1um, diyordu, Topkapı Ahmet 900 liraya razı oldu. 425 ini Nihayet Emineye para11 nrmefe ra. 
-~- bir eTim vardır. Bunan k8. ben çıkarıp verdim. Beyazıt kahvesi. ZI olar göründ8m. Evvelki gün Ka. 
taL~·illtlntt kazarsan iiç bono bula. ne gittik. Orada da Mahmut Ahme. raklkklyhde dYerEaltıl camiliinia bırtıksıncla. ' . .... l\t:"• Bonolann kıymeti 270 bin 11. de hJsıielini verdi. Sonradan Öğren. a ~ e 111 ne e pazar ı eder. 
~ · Ban tan bana abp rUnderlrsen dim ki bu paralar benden aldıkları ken pollıler Mahmutla Emhıeyi ya. ~ 

lte otuz bin lira gBnderecetfm.,, paralar imiş.. . kaladılar... 9ııı11i1ııt 
\it • 1"a Hl buldum. Ba1da111 ama Ne ise.. Ben Emineyi sıkıştırma. CtlraıU meşhuda yapanlar Emni. ~ 
«ı :rıu tut11p içine giremedim. Şim. ya ba~layınca Uç bin liraya evi bana yet ikind ıube iiçUneti tube merkez 
~..:ır cayır bu servetin kaçışına satmafa kalktılar Buna da razı ol. memuru Cavat ile ikinci koınlser Eş . 

...., Otıaın. dom. Fakat veraset hUccetl etkacak ref, Rıza, Ştikrildfir . 
...._...., :., gfizel mi ba~ dedim. diye oyalıyorlardı. Bfr ka~ dn son. Bunlardan Eşref, kaptan; Rıza, 
..,..._ •"Bdar bir yerde .. Topkapmm Ta Ahm~t gene çıkageldi: komisyoncu; Şükrii, satıcı kıyafeti. 

() dedi. - İkinizden <Mahmutla benden l ne girerek kahvede otur111uılar, do. s.. erratarda ailem huta idi. Ben iki bin beş yUz Ura daha isterim Jandıncılan yakalanntlardır. Dtin 
"lllt , 4 bl ol11r, hem ailem iatira. Yoksa halfntı duınan olur!. geç vakit Mabmudun metresi Blenf de 
' «edr, hem de sen bonolan alır. Tehdidinde bulundu. Korku belil. yakalanmış, emniyet müdtirlüğilne 
~!1eet ı.. sı ıtaınrlrfa oturduk. tld bin liray:ı getirilmişti. Garaoo Ahmtt de poli. t 
~be ttlnft KocaMustafapaşada sulh o1"ak. Be" yüz Ura bulun ver. aln elindedir. ~ 

Y <aınllnin bhftSinde balaf. dlaı. Bir kaç aün geçti. teMit kar. F. R. O. "il 

l>ILEKL~Rt} 
c, ... 

-.An~ telgraf geldL 
- Ne wr r Bir §"Y mi wr' 
- H4yır# e~ Wr ftJY: 

,.,.,...~. - Hafi[ Wr ~ C6nt.U6_~ 



-1-1 TK.A.Yt 

Konıa ve Ura 
Yazan: Heribert Mentsel 

Almanyaımı muasır muhar-1 
rirlerinden lleribert Mentseliıı 
bu hikiiyesi, Dr. Rıu'Wlf Ranı. 
bov tarafından ha:::ırUınan ve 
Berlinde Pavl Frankc matbaa
sında daha yeni basıl.an antow
jiden alınmt§tır. Bu antoloji, 
"Devrimizilı hikliyecileri,, ismi 
altında çıkmt§tır. 

Konin denizi ile büyük deniz arasın· 
daki, Velgoş diye anılan yanmada üze -
rinde, çam ağaçlarının altında, bir za -
man, üstü samanla kaplı bir çift balık
çı kulübesi vardı. Bu kulübelerden bi • 
rinde, bir delikanjt olan balıkçı Konin, 
öbüründe de anası, babası ile birlikte 
yaşryan sarışın Ura oturuyordu. 

Kon.in, güçlü, kuvvetli ve becerikli 
bir delikanlıydı; balıkçılar, kayıklarına 

atlıyarak küreklere yapışıp yarışa gir
diler mi, o, hep ilk olarak hedefe va . 
rırdı. O sırada gözlerinde şimşekler ça
kar, koyu renkli saçları rüzgarda uçu -
§Ur ve muzaffer gülüşü, öyle taptaze ve 
tertemiz bir kahkaha tonile çınlardı, ki 
hiç kimse bundan dolayı kendisine gü
cenmezdi. 

Ura, o yerin güneşiydi; aydınlık, al
tın saçlı kız, öyle sıcak ve öyle kendine 
güvengen ki! Biribirlerini pek çok se -
viyorlardı, Konin ve Ura. Başka herkes 
de, bu güzel ve neş'eli çifte baktıkça, 
sevinç duyardı. 

Yakında düğünleri yapılacaktı. Fa
kat o aralık memlekette harp çıktı. Ko
nin de bayrak altına gitmek zorunda 
kCl!ut. . 

parıl yanışla, göz kamaştırıyordu. Ko • 
nin, kürek çekiyor, Ura, onun karşısın· 
da oturuyor ve elini su içerisinde tutu-
yordu. 

Bu arada, Konin şöyle düşünüyor -
du: 

- Ona, olan biteni söylemeliyim; e
ğer söylemezsem, sonra içim hiç rahat 
etmez; belki beni affeder 1 

Söylemeğe ba~lamak üzereyken, ak
lına bir şey geldi: 

- ihtimal, Uranın da bana söyliye -
ceği bir şey vardır; eğer öyleyse, va -
ziyethn daha kolaylaşır. 

Sordu: 
- Ura sen bana sadık kaldın mı? 
Bu sorgu karşısında, Ura, çok ürk

tü; çünkü, sadakatsizliği yüzünde ya -
zrlı sanıyordu; Koninin, seferden dö -
ner dönmez, dün, göz ucile bakıp da he· 
men yanma gelmeyişinin sebebi, bunu 
yüzünden okumasıdır, sanıyordu. La -
kin, bu delikanlıyı kaybetmek istemi -
yordu; dolayısile, hafif bir sesle, şöyle 
söyledi: 

- Derhal en çirkin gecekuşu olmağa 
razıyım, Kanin eğer seni aldattnnsa ! 

Konin içini çekti. 
Ura sordu: 

- Ya sen, Konin? 
O da yalan söyledi: 

- Eğer seni aldattımsa, Ura, en çir
kin kurbağa, olmağa razıyım 1 

Ve bir kurbağa, suya sıçradı, bir ge
cekU§U ormanlara doğru uçtu ve öğlen 
zamanı, sular boş kayığı sahile doğru 
ittiler. 

Kayığı boş bulan Velgoş balıkçıları, 
yliksek sesle bağırmağa koyuldular; ah 
ve vah ederek, sulann akıntısına uygun 
gidişle derinliklerde cesetleri araştırdı-

Günegsu üzerinde çıkan bir münakaşadan sonra 

Denizyolları işletme Müdürü 
Ze eri ya da va edildi 

Eğer malları gütmezse 
ceğinı söyliyen davacı 

hem ölüp hem 
Ha il· oruçsu mu 

öldüre
-d.? i 1 • 

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

KISA HABERLER 

Silivri ile Çorlu arasındaki yolun inşası 

sırasında tarih\ bir heykel bulunmuştur. 
• Resmt dairelerin elektrik cereyanı sarfi 

yatına karşı yatırdıkları depozito bundan 
sonra almmıyacaktır. 

• lki sene evvel mühim bir para snrfilc 

tamir edilen Hckimoğlu Allpaşa sebilinin 
kur§unları çalmmıatır. 

• 1.IUzelerdcki deri ve kumaş gibi eşyanın 
temizlenmesi ve muhafu.ası hususunda tet 
klkatta bulunmak Uzcrc kimyager Nurettin 
Akbulutun Almanyaya gönderilmesi ko.rarlnş 
tınlmıştır. 

• Berberler cemiyetinde yapılan bir top 
lantıda hafta tatili münıı.sebetlle bUyüklerc 
teşekkür telgra!ları çel<ilmesl karar18.§tırıl 

mıştır. "tık tatil gUnU Cumuriyct fibldeslne 
çelenk konulacaktır. 

• Kamutay dahiliye cncümcnl ycnf bir nü 
fus kanunu projesi hazırlamaktadır. Projeye 
do~m. ö\Um, göçme ve evlenme htldisclerlnl 
zamanında bildirmlyenlcr hakkında esaslı ccı 
zalar konmuştur. 

• Belediye yakında Çemberlitaşm tamirine 
başhyacaktrr. 

• Şehrimizde Sümer Bank ile Feshane>1 
tetkik eden Fonder Porten Alman fktısnt na 
zın ile Ankarada görUşmUş ve tekrar dön 

müştUr. 

• İnhisarlar memurları Akay idaresine 
müracaat ederek kendilerine de memurlara 
mahsus abonman karnelerinin verilmesini is 
temlşlerdi. Fakat inhisarlar memurları dev 
Jet memuru sayılmadığı için talepleri yerine 
getirllemcml_ştlr. 

Dün sabah saat dokuz buçuk su. 
larmda, lstanbul limanında "Güner. 
su,, yapuru üzerindeki bir anlaşama. 
mazlık \e münakaşadan çıkan hadi 
se, meşhut su~lar kanununa göre da. 
va şeklini alarak on altı buçük rad. 
delerinde Sultanahmet üçüncü sulh 
ceza hakyerinde duruşma yapılmıştır 

Dacavı komisyoncu Ha 'ildir. Dın·.ı 
ettikleri de şunlardır: 

Denizyolları lşJctme müdürü Z~. 

keriya, komisyoncu Nejad, komi.;. 
yoncu Reşit. 

Dın·acı, kendisinin vapurda dövül 
düğü, itilip kakıldığı iddiasında. ~e 
hep de. Akdeniz seferine çıknn Gü. 
neysu vapuruna, lzmire göndereceği 
mall:ırının alınmamasından şi~ayeti 

imiş! 

Davacı, hakyerinde davasını bu 
yolda •anlattıktan sonra. hı1kim Jh . 
san, ,·ekili avukat Hüsamettinle bir. 
lik~ gelen Denizyolları işletme mü. 
dürür.ü esnstan sorguya çekti. Zeke. 
riya da. uzun boylu izahat nrdi ve 
hula.<;a olarak şun1arr anl:ıttı: 

se, ben hem ölürüm, hem öldürü. 
rüm.,, dedi. Bu hallerine üzüldüm ,·e 
daima kendisini teskine gayretle, .so. 
ğuk kanhhğımı muhafaza ettim. Hal. 
buki, o, arkadaşını polise gönderip 
davacı olduğunu bildirmiş \'e şimdi 
de işte huzurunuzda bulunuyorum! 

Denizyolları işletme müdürü, SOO· 

radan vapurun iki saat geç knlkma'il 
müsaadesi alındığını ve bunun üzeri. 
ne gerek davacrnın, ge:-ek malları 

alınmıyan diğer mal sahiplerinin 
malan da Güneysuya yeti~tirildiğinİ 
izahlarına kattı. Diğer da va edilen· 
ler, komisyoncu Nejatla Reşit de, 
uç i~leme:likleri yolunda ifade \"C'" 

diler. 

Sevişenler, vedalaşırken, uzun müd
det sannaş dolaş vaziyette durdular. 
Göz göze bakışıyorlar v~ biribirlerinin 
sevgisinden o derecede emin bulunu • 
yorlardı, ki biribirlerine sormuyorlar • 
dı bile: "Bana sadık kalacak nus.ın ?" 
diye. 

lar. Fakat, bulamadılar. ----------------~ 
Şimdi, üzerinde sevişenlerin büyü - T k . cmıA Cumartesi 

- Güneysunun hareketine pek az 

zaman kalmıştı. Vaktin müsaadesi1. 
liği dolayısile, yalnız lzmirden öte 
i kelelere çıkarılacak malları alma~ı 
ve lzmire çıkarılacak malJarın da, 
cumarte.:.i giinü hareket edecek "An. 
kara., vapurilc gönderilmesi zarureti 
hasıl olmuştu. Ben, vaziyeti uygun 
bir ~ekilde hal için tetkikat yapmak 
üzere, bizzat Güneysu'ya gitmiştim. 
Vapurun sürnrisi Nezir kaptanla bir. 
likte duruyor ,·c etrafımı alan komis. 
yonculara vaziyeti anlatarak, hen: 
vapurun vaktinde hareket eC(ebilmesi. 
Jtlll uauıın, ııcııı u~ mal gon<lerecek 

Bundan sonra şahitler çağrıldı· 

Komisyoncu Vahidettin, Denizyollal'I 
Eminönü iskele başında nokta polis 
i~letme idaresinde çahşan Nezir ,·e 
Ahmet dinlendiler. Yahidettin, k.,· 
mL.,yoncu Halille beraber çalıştığını, 
Zekeriya ile münakaşa eden arkada· 
şına Zekeriyanın ''Seni vapurlardnfl 
attınrım.,. dediğini, eliJe şöyle uzak· 
!aştırma hareketi yaptığını, Reşiditı 

Halilin yakasına yapışması üzerine 
kendi.sinin onun. ve hunun üzerirıf 

Xejadın da kendisinin yakasına el 
attığını, şahit Nezir, yalnız hir miİ· 
nakaşa işittiğini ve sonra isiJe uğraŞ· 
tığını; polis Ahmet de, Vahidettinlll 
kendisini "vaka var .. diye çağırdığını· 
gemiye gidince Halili ba~ını tahta)'ll 
yurmaktn ve üstü başı perişan halde 
g()rdüğünii s(iylediler. Polis. hfıkimiıt 
sorgusuna kar~ı. bu halin dövülmek· 
le olup olmadığını bilmediğini, art· 
cak a~a hi bir hal neticesi kendiliği!!· 

1 le 
8 Vlm :20 II. Tc~. 21 JI. Teş. 

e_nnıe ri vaki olan d,.n;,,._ lCnn; .. A ..... :.,; =========l:ı n.<ıma~ u .ıtıımazaı 
.......... , .•• -. -~~-r .. l'-···· 

Davacı Halil, bu ifadeye şö~ te 
itiraz etti: Sarışın Ura, dedi ki: 

diye anılıyor. Ve bir gecekuşu, Velgoş 
kı 1 da kan k 

GUn dOğUf!l 6 53 6 54 
yı arın at çırpara , acı acı ve GUn ba"'"' ~6 ~· 16,47 16.~ 

tüccarın mutazarrır olmamasr mak 
sadi1e bulunan çarenin tatbikine ne. 
zaret ediyordum. Bu aralık, arkam. 
da duran bu da,·acı, birdenbire bana 
çattı. Bağırıp çağırmağa başladı. O. 
nun göndereceği mal, tamamile lzmir 
içind! ve kendisi malının Güneysu ile 
gönderilmemesinden dolayı tehevvüre 
kapılmıştı. Te,skine çalıştım. Fakat. 
bir türlü meram anlamıyor ve sesinin 
perdesini gittikçe yükseltiyordu .. 
"Evliidım. dinle beni!,, Diye hitap e. 
clecek oldum. ''ilen senin evladın de. 
t;ilim !,, diye bağırınca da, "Zararı 

yok, evladım olma, fakat gel yakı. 
nn da dinle beni!,, dedim. önce din. 
ler ve sükunet bulur gibi oldu. Fakat 
""onradnn gene bağırıp çağırmnğn ko. 
ruldu. l\fanmarih, bir bakıma caa 
bir rnziyetti bu!. 

- Güneş ışık saçarken, ay ışık sa • 
çarken, hep seni düşüneceğim, Konin 1 

Konin de, dedi ki: 

tekrar tekrar şöyle baykmyor: "Konin, Sabah oamllZ> 6,00 6 00 - Polis, demin müddeiumumilil« 
te hic; bir şey görmediğinden bahset. 
mişti. Burada ifade...;ini değiştirdi. 

Koninl,, Ve bir kurbağa, yassı kafasını ogıe rıamuı 12 00 12 00 
sudan çıkararak, vakvaklıyor: "Ura!" CklndJ naıııazı 14.~4 14.35 

- Ben de senin beni düşündüğünü 
hissedecek ve senin selamına mukabele 
edeceğim! 

Llikin, senede bir defa, bir ilkbahar AkO&DJ oamazı l 6,47 16 41i 
fatsı ll&ID&%l 18 2 l l 8 22 

Nezir kaptan, hakyerinde yoktll· 
Güneyım siivarisi sıfa tile, hadistf

1 

müteakip Akdeniz seferine çıkmı~t'• 
Denizyo11an isletme müdürü, on sltf 
günden enel tstanbula dönemiyect· 
ğini, üstelik bir gün de rötıt~ 
hesaba katılmak ihtiyatlıca harekt 
olacağım söyledi. 

gecesinde, sevişenler, tekrar bir zaman- • .L.... 5 ı t .... .._.. 5 10 • . 
ki şekillerini alabiliyorlar. O zaman, Ko- Yılın geçeo gUnlerl .~24 325 

Sonra, uzun uzun öpüştüler ve gü
lümseyerek, aynldılar. 

nin, sahile bağlı kayıklardan birinin ipi- Yılm k&lllII güolttn 4 l 40 

ni çözüyor, Ura, o kayığa atlıyor ve sc- ~------ıı...-------..-: 

Fakat, harp uzun sür.dil; iki genç in
aana, biri çıkıp da evvelden söylemiş 
olsa, ikisinin de asla inanıruyacakları 
kadar uzun! 

Güneş ışık saçtı, ay ışık saçtı ve Ura, 
Konini düşünmedi. Konin de, Uranın 
kendisini düşünmediğini - kendisi de 
bafka birisinin kollan arasında, - his
setmedi. 

Nihayet, biribirlerini tekrar gördük
leri zaman, karşılıklı sevgileri, eskisin

vişiyorlar. 

Ve ertesi sabah, boş kayığın suların 
itişile sahile doğru sürüklendifini gören 
kimseler, kayığı ima ederek, şöyle di -
yorlar: ''Bunun ipini dün gece bir ba
lık hırsızı çözmedi; bu kayıkla dün ge
ce Konin ve Ura, gezinti yaptılar; ba
kın, içindeki kamışlarla çiçeklere!., 

Ve bu kimseler, sevişenleri, büyü -
nün tesirinden kurtarmağa canatıyorlar 
sa da, lıunun nasıl mümkün olabilece -
ğini, hiç kimse bilmiyor 1 

den daha fazla hararetle alevlendi. La- ------------------
kin, bu yeniden ilk karşılaştıkları gün, 
biribirlerine yalnız şöyle gözucile bak -

Sanayi Birliği 
~ıtar, aa~~atsizliklerini itiraf güçlü - Buoün fevkalade olarak 
guniln tesırı altında, titremişlerdi. O , 
gilnil takip eden gece, gözlerine uyku iopianıgor 
girmedi; ikisi de inliyor, ağlıyordu. Milli Sanayi birliği umumi heyeti 

Ertesi sabah, Konin, kayıkların ka- bu sabah saat onda fevkalade bir içti
raya çekilmiş durduktan sazlık koya ma yapacaktır. Toplantıda bir buçuk 
indi. Ura, onun ini§ini gördü ve 0 da senedenberi umumi kfttipsiz bulunan 
arkası sıra koştu. birliğe idare heyeti tarafından umumi 

katip namzedi gösterilen sanayi mü-
- Nereye gidiyorsun, Konin? fettişlerinden Halidin memuriyeti tas 
- Ağlan kaldırmağa Ural dik edilecektir. Birlik idare heyeti diin 
- Beni de beraber götür, Konin ı sabah görüşme hakkında ihzari .bir 
Delikanlı, güldü ve kolların ıaçtı: toplantı yapmış ve bugünkü ruzname 

- Gel, Ura 1 haricinde aza va bazı hukuklar hak-
kında izahat ,;erilmesi takarrür etmiş-ı 

Kadın, erkeğin göğsüne atıldı, uzun t" ır. 
müddet, sarmaş dolaş vaziyeti muhafa- D A V E T 
za ettiler. Fakat, her ikisi de kederliy
di. 

Derken, kayığa bindiler, kayıkla bir 
gezinti yaptılar. Gün, güzeldi, su panl 

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

kuponu 
Bu kupondan yedisini birik 

tiren okuyucumuz KURUN 
doktoruna kendinı parasız 

muayene ettırebiliı . 

-·············································· 

1 stanbul Miiddciumu nıiliğinde>ı: 
!stanbulda olduğu anlaşılan Çcmiş

ke?.ek" C. Müddeiumumisi Mecit Teo 
man'ın memuriyetimizc müracaatı. 

a~çmiş /(urun/ar 

20 Tesrinisani 921 
MÜT AREI\:E YOK 

Paris - Ankara h."lmı'asile Y1 1 1:a:ı 
kıta/.Lfı aras11ula bir miitarel~ akdc1·. 
lenıck ilzere bulundu?jmuı da"r olan 
haber tccyırüt ctmcnı•stir. n :lcik;.'f An
karadan gelen 1uwcr1erde yeni bir ta.
arruz tasavvur edildiği bildirlmcldc. 
dir. 

IST ANBUL BELEDlYF.SI 

Şehir Til)afrosu 
T epeb"J.şı Dram kısmı 
Bu akşam saat 

20,30 da 
AYAK TAKiMi 

ARASINDA 

Fransız Tiyatrosu 
Operet Kısmı 

111111111111111 

llLll~ 
ıınııııil 

Bu akşam saat 20,30 da !ılASı\ARA 

n 

TAKSlMDE. MAKS!M VARYETE 
TİYATROSUNDA 

Bu Pazar matine ır ·ru u·l..li ,., 

ve akşam 21 de ,..~~ 
ZOZO DAIJMAS tıc 

TO:::ı~~S'LA ~-~.~-~~ 
Büyük operet 
Biletler: 40, 60. 
Hususi: 100 

Yerlerinizi telefonla ayırtınız. 
Telefon: 42633 

E~lenceli köşe 

Dünkü meselenin halli 
"Tebeşir ne renk?,, 

Kendi.sini yemek ı:ıalonuna aldır~ 
dım ve orada da teskine çalıştım. Gı.·. 
ne olmadı. Bunun üzerine meram an. 
]atmak imk{rnı olmadığı neticesint? 
,·ardım . Bununla beraber, ne dö\•. 
düm, ne dövdürdüm, hatt<'l ne dı• 

ittim. lhtimal ele. kendisi çok asabi ı 
dir. Yok yere ı::inirlendi. Belki de 
oruçluydu , .e bu itibarla malının za. 
ruri olarak Ankara vapuruna kalma. 
sından aşırı derecede hiddetlendi. Ilı.: 
arada, haşım vapurun tahfa aksam•. 
na vurmak. ~ömleğini, üstünü, ba. 
şınr parcalamalt ~ihi ~eyler de yaptı 
Ilir :ırahk cin, "B<'nim malım gitmez. 

• Hakim th~an, sahit Nezir kapt3• 

nın şef erden dönm.c..1.;i beklenilmek il· 
Jc!I• zere durusmayı, meşhut suc;lar 

nununun 9 uncu madılec;ine istinadJB• 

~eş kanunuen·ele bıraktı. 

üç ay ık'ar 
Defterdarlığın bütün şubele~irıt; 

maa.'1 sahibi mütekait, dul ve yctiJ110e
rin altı aylık maaş yoklamalnnnB ~ 
vam edilmektedir. Yoklamanın 1\11' 
günleri yaklaştığı için fazla kaJab ~f' 
ğa meydan vermemek üzere bazı ~ııt· 
lerde memur adetleri çoğaltılm•:rııJ' 
Emlak ve Eytam bankası da bir l< 111.
nuevvcldcn itibaren tevziata b~ 
mak üzere tertibat almıştır. 

lngilter~ nin Ankara 
büyük el~isi t!' 

Bir müddettenberi mezunen ~i~ 
drada bulunan İngiltere büyük. e iö' 
Sir Persi Loren'in önümüzdekı. fl 
§ehrimize gelmesi beklenmekted1l"· ./ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~----------_____... -ııagm mı 

- lstanbul Mağazin 
Dün sorduiiumuz meselenin ccvc. Senebaşı fevkalade nüshası 

hı şudur: ı 1 I'anunusani 937 tarihinde Holivut, İstanbul Magazin 111~· 
A şöyle düşünmüştü:: k bit 
"Benim alnımdaki durp işareti be- muası üç renkli bir kapak içinde bol sahife ve bol resimli olara 

yaz olsaydı, B kendinde mavi tebeşir 1 nüshai fevkalade çıkarac:ıkbr. 
olduğuna hükmedecekti. Çünkü, B de 1 Bu mevsim şinemalarda gösterilecek olan filmlerin mevzuı.ıt 
de beyaz olsa, C nin - iki beyaz tc.>bc- kritikleri ve resimlerile neşrolunacaktır. bıJ 
şir gördüğü için - dışarı çıkması lf:- . Sinema meraklılarına ve Anadoluda sinema işi yapanlara 
zımdr. nüshnyı tavsiye ederiz. ,. 

"Benim alnımdaki darp iı::areti be- iJit1 
Bayi!erin bu nüsha irin !timdiden sipari• vermelerini ve :i yaz olsaydı, C de de beyaz olduğu için :ı- 'S' 'S' .. 

D dışarı çıkardı. Madem ki hiç bir·- koYınak istiyen ticarethanelerin de V AKIT Propaganda servisine ısı 
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Hafizenin telaıtan teni dönmüt. 0-
ılara helanın yerini soruyor. Maliye 

ı. kından onu bilmiyen, onunla merba
e . tlDIYan olmamakla beraber aksi ta

hlar da çoktur a. ()dacmm biri öf. 
eniyor: 

- Oha! •• Erkeklerin kenef'ıne lmıdm
girdiği nerede görülmüı? .. 

Hafizenin meramı deli hacet deiil, 
aach bafb. Yanındakini sokup tu
. i tamamlamak. 

- Yatblrk maskaralık! diyerek ora• 
çömeli veriyor. Yüzünü bunıttura t--m7".'lrr:ıP--.ı-
tlura, ıkınıyor, admuyor; g'Uya fe-

sıkıpnıf. · 
Bqb bir odacı, claba doğnısu Ecla-
hatın için, merlıamete geliyor: 

- Teyzamm sen de buranın yabancı
olup çdctm yahu! .. in aıağı, riittiye -

·~ 
ebinin duvannm dibine var! •• 

kartıdan, yine Edaya gözünü dikmiı ı ~ -.... ~ 
aenç oclacı.yaneııyor: Karayağız mümeyyiz <k 8attdalyesini 

- Orası kadml..a olmaz!- "Edayı uaıtıyor 
dereik:,, Bacımız da inecekM hiç 

, - Gelin pqimdent.. diyerek öne dü
or. 
(Mürettebat ve takibi tahsilat) ko
Yonunun odac11ıyım§. •• Bu komiayo

reiai olan Maliye müsteşarının tah
ait olan abdesthanenin kapıaım a-

or ve (buyurun!) diyor. 

Hafize, çırağını ~eri çeker çekmez 
ıya sırtını dayıyor. Edanın sürme -

' • yüzünün pudrasını, yanaldarmm 
tazelettiriyor·- Sünnedenliie hi

batınp benbelerinin üzerine kendi 
noktalan geçiyor. Fazla pudrala -
llWmdilile alıyor. Yaşmaiımn ba -
boyun taraf1armı, feı acesinin aöi-

.. yırtmaçlamu, eteklerini düzelti -

11 
Geriye çekilip çekilip, aTUÇIMmı ka-
t""•...., '1....,ı,:u e:L: *»::_..ı...~ 6...._t.:."" -
kartıdan lbaktıktan sonra: 

' Eh, epeyce derlendin topLmdm. 
lllkaıınıdan bakayım! diyerek yine 
lfeçİyor. 

~İbidi dediği katiplerin odaamı boy
lar. 

llııraya girit ötekilere benzıeme:z. 
~ da-lemne toplanma kafi değil; 
~ ~ayet ~ taba, lilar -

Olmak da lazım. 

lt.pıdan evveli Hafize aiftyor; gi -
~de ortalıiı alaya boğuyor: 

'.Ptferlıaba, metbem tabağı, suda ı>it· 
~! .. 
t~ hepsi İpini sapım sat· 
~ güruhu_ Hemen brııla -. . 

~Vay, . . v_.____ 
~sen nmm ~ ...... ,,.an?-
' çorap.ız yabyordukl-

' Yeni yeni ta't'Ulrlardım, piliçler -
,-. .._.,ne çak? 

\? lli:rJeri yakadan attın, nerelerdey-

' OldcaJı aksatalar pefİndeydin P· 

~Yı görünce f8fırakalıyorlar; na-

' >"'orlar: !\. ~ geldin aözüm nuru teyzıeci -
' • Edaya:" Şöyle tepif huyuna • 

't~!·· 
'~ gözleri, yiyecek gibi, kız -
~~etinden w: halinden nenin nea.i 
~. ~estiriyorlar. Yine batbyor • 

, ~~ if)ebneğe: 

'tJı, artık pe1; buna hiç söz yok 
~ ::· !>ört batın mmnur Hafizanım! 
"'-'ilerin, perİpeykerlerin ekstra 

ı.._, 't~ ~Jahgan nezdinde ••• 

"' ~ bak bak, ömrün artnn. '~ dokaanım boyluyacak -

' !.. li ~ açıbyorlar: 
'-'~ teyze, estağ}unıDah al>
'~ aerı olur insafıızlardan, mer-
~ t' l'den değilmişsin meğerse ... 
~i buJda herkesin gönlünü ten • 
~ lQ, R~aelelim biz zavalhlara 

\\~ fapur ıupur ettirir, bizle
~ -- L_ - ' tükür çektirirsin değil mi? 
,~~ılaYıılar, bu iltifatlar, Hafi -

'-..edeceği kadar etmit. Zaten ia-

U..., o kadar yorgunum, ta -
~ 0 lcadar bitkinim ki handi

tıkanrvereceğim. Aman ba-

na bir i.kemlecikl diyerek kaptığı bot 
eandalyayı yine çırağına uzatıyor. 

Buradakilerle daha Jiuhali w: can 
ciğer: 

-Tmıe lall1llna çeki düzen sevapm1f. 
Hocalardan, viızlardan İfİ.ttİm. Şeriatin 
de fenalı fersah müaaadeai vanmtl .. 

Zıppadak, Edıanm önüne dikiliyor: 
- Rica ederim bırak, vazgeç teyze -

c:iiğın.. Ayol burada, erkeklerin orta -
amda ayıp değil mi? diye mani olutuna 
hiç aldırq etmeyip, 

- Sen aua, kanfmll benim itime! .. 
diyerek Edanın göz pmarlarma toplan-
11111 siiımeleri, dudak kenarlarına birik
mit pudraları serçeparmıaiile dağıtıyor. 
yanağındaki etbeninin üç kıvrık telini 
iki tırnaimm arasına sıkıfbrarak bükü· 
yor. Baıpumaimm tepesini yana doğ
ru ejiyor. Feraceaiııin aöğsünü apğı 
çekerek clekolteainı meydana Çlkarıyur. 

Burma bıyıklı katipler: 
- Sut bqıl .. deyip susuyorlar. Hep

si biribirlerine kat göz İ§aretinde. (Ne 
mal ne mal!) diye alayı hayran. 

Hüıze, itini bitirdikten sonra, kolu 
böiriinde, gözlerini süze süze, çengi 
kolundaki mahbupvari gerdan kıra kıra, 
söze gİrifiyor: 

- (Uç tunınçlar) maaalmda Yemen 
padiıaJıı tehzadesinin atık olduğu peri 
kızını aetirdim itte kartınıza... Hadi 
Toptaıılık olup aaprtm bıııkaynn! •• 

Omuzlarına yapıfıp Edayı çeviriyor: 
- Dön, görsünler rizünü; haklı mr

yırn, hakuz mıyım söylesinler! .. 
Onlar zaten görecekleri kadar gör • 

aitler, küçük dillerini )'Ubnutlar; (Bu 
bir İçim 1U kimdir?) diyerek çılgına 
dönmütler. 

Hafize, coıtukça coıuyor: 
- Geçtim perilerle, İyi saatte olsun

larla aranız §eker renktir. itte yer me -
liikeai buna derler. bt.anbul içinde bir 
etini göaterel>ilirseniz getirin kazma 
kürelderi; beni diri diri loprafın altma 
aômünt .• 

Ne dersiniz, Edayı kim9e lanryamı -
yar. Köpriiü.tünde fe!DSİye listilc, köp
rüye pul satan o sulu, sırnaşık, yüz.üz 
kız olduğunu kimse anlıyamryor. 

Etraftalo'berere kahnıt gözlerden, 
abmt benizlerden, kilitlenmit çeneler -
elen, daTayı kazandığm ranlıyan Hafi • 
ze, yavaıbyor: 

- Sizlerden niyaznn fU, delikanlılar: 
Allah lillih rrzaaı için üzmeyin, yonna. 
yın bu yavrucuğu; gözünü yıldınp bu 
İfe bqladığına bin pİfman ebneyin ••. Ar 
hk burulan sonra bana o yardım ede -
cek ... Malıa1le kanlarile mecelleşmeye, 
boy ölçüpııeye bende dennaın mı kaldı 
ki? •• Buncağızı öne süreceğim, biraz da 
rahatnna bakacağım! 

(Arkası var) 

1EVAZU 
Şairummi::den bahsooiliyordıt; bi

risi en a"l{;ak gönüllü şairin NaZ1.m 
Hikmet okluğunu söy"Wdi; omın tcııa
zu ve mahviyetinin meşhur oldu{jımu 
ileri siirdü; Fikret Adil ae<ii ki: 

- Evet, o da teva:u ve mahviyetile 
OOünürl 

Romanda olduğa gibi 

Ekspreste cinayet! 

Katilin bir polis roma

nında11 ilham aldığı 

dü~ünütebilir I 
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Amazon qerlileri arasında 

Dlnyanıa en iptidai 
insanları 

En medeni memlekettedir! 
Gazetemizde "Şark Ekspresindeki 

Cinayet" romanını okuyanlar hatırlar -
lar: 

Amerika medeni bir memlekettir, 
makinesile, yüksek binalarile belki dün
yanın en medeni memleketi. 

f 

Bir sabah, tren yolculanndan biri 
kompartımanında ölü olarak bulunmuş
tu. Katil kim? tşte meselenin en eara -
rengiz tarafı katilin trende bulunduğu 
muhakkak. Çünkü tren karlar arasında 
durmuştur. Dışan çıkan olsa ayak izi 
görülür. 

Velhasıl, söylediğimiz gibi hakika -
ten esrarengiz bir mesele 1 

İşte, bu harikulade esrarengiz olan 
polis romanındaki hadiseye benzer bir 
vak'a geçen gün Fransada oldu 1. 

7 59 numaralı sür'at katannda, yol -
culardan bir kadın ölü olarak bulunu -
yor. Katil kim? Bu cinayetin de en ee -
rarengiz tarafı bu. Çünkü tren - yine 
o roman gibi - saat 1 buçukta bir gar
da durmuş, ondan sonra yoluna devam 
etmiştir. 

O halde katil ya trendedir, yahut da 
o garda inmiştir. Fakat, cinayetin saat 

bir buçuktan sonra olduğu zannedili -
yor. Bu da hadisenin tabii "Şark Eks -
presindeki cinayet,, romanındaki cina -
yete benzediği bir nokta 1 

Polis hadisenin tahkikatile meşgul. 

Fransarun en meşhur polis hafiyeleri işe 
girişmiı bulunuyorlar. 

Acaba bu cinayeti işleyenler o polis 
romanından ilham mı aldılar? 

Fakat, dünyanın en vahşi ve iptidai 
memleketi de henüz Amerikadır: Yani, 
Amerikanın vahşi yerlilerinin yaşadığı 
kısım. 

Amerikan yerlilerinin henüz vahşi 
bir halde bulundukları yer bilhassa A -
mazon nehri kıyılarıdır. 

İnsanların iptidailikleri elbise adeti 
bilip bilmemelerile ölçülür. Bu cihetten 
Amazon vahşileri en iptidai insanlar -
dır. Çünkü giyim kuşam diye bir şey 
bilmezler ve adeta anadan doğma ge
zerler ... 

Buna mukabil Amazon yerlileri yam 
yam değildir. Esasen son derece iptidai 
olmaları yamyam olmalarını hiç bir za
man icap ettirmez. 

Bugün dünyada bulunan en yam -
yam kavim Afrikada yaşar. Bununla be
raber, giyim kuşam, yaşama ve otur -
ma tarzı ile Amazon yerlilerinden daha 
"medeni" dirler ! 

Burada şunu da işaret edelim ki, son l 
yapılan tetkiklere nazaran dünyada yarr 
yamlarm sayısı gittikçe azalmaktadır 

Bugün yamyam kavimlere, biraz evvel 
söylediğimiz gibi, Afrikanın bazı yer -
terinde rastgelinir. Bundan başka, Avus 
turalyada da yamyamlar vardır. 

BOTOKUDOSLAR 

bası değil, kabile reisidir. Onun için, Ja. 
zm babası, doğru kabile reisine gider 
ve "hali keyfiyet böyle böyle,, diye an
latır. O zaman, kabile reisi evlenmek i.
tiyen adam:r çağınr, onunla görüşür, ve 
kızla evlenmesine veya evlenmemesine 
karar verir ... 

Botokudoslarda çocuktan çok küçük 
Şimdi gelelim Amazon yerlilerine: yaşlannda evlendirirler. Ekseriya kız-
Bunlara Botokudos'lar denir. Alt lar, dokuz on yaşlarında evlenirler. 

dudaklarının içine ağaç budaklan ko - Botokudosların tanıdıktan allahm 
yarak tabla gibi büyüten vahşiler bu - adı Kaopan'dır. Bu Allah bütün dün • 
Junduğunu hepiniz bilirsiniz. işte Bo - yayı yaratmrştır ve onu idare etmekte • 
tokudos'larda bütün kadınlar arasında dir. 
bu adet vardır ve onlara göre, zenci Botokudoslar öldükten sonra bu Al· 
kadırilannın "güzelliğini,, teşkil eden lahrn yanına gidecekledne inanırlar. 
de budur. Amazon vahşilerinin çok tuhaf ve 

Botokudos'lar Amazonun sık orman- çok iptidai bir dilleri vardır. Hiç sayı 
lannda kabile kabile yaşarlar. Vahşi say:masını bilmezler. Meseli, "dört ke
hayvanlarm ~ek fazla b~unm~dığı bu çi" demek istedikleri zaman, bir elleri
onnanlarda onlar sakin bir hayat sür - nin parmaklan üzerinde şöyle sayarlar: 
mek fırsatını elde etmişlerdir. Halbuki, - Koprav, koprav, koprav, koprav ... 
Afrika zencileri daima vahşi hayvanlar- "Bir cok keçi .. demek istedikleri :r:a-
la çarpışmak mecburiyetindedirler. Bu man da iki eJlerinin parmaklarını açıp 
cihetten, Amazon yerlileri pek harpçi gösterirler: Çünkü onlarca on adedi 
bir kavim değildir. çok büyük, sayılamıyacak kadar büyük 

NASIL YAŞARLAR? bir ç0kluk gösterir ... 
Botokudos'ların aile hayatında gayet F 

garip adetleri vardır: ransa yarışa hazırlanıyor 
Mesela, evlenmeleri hiç bir merasi- Fransızlar.ın ı 7 m"yıs için bir "Ame-

Sovyet Okrayna'da me tabi değildir. Evlenecek olan adam, rika - Avrupa hava yarışı,. tertip et. 
yeni kasabalar evlenmek istediği kızın babasına gide - .;ıç.tcrini yazmıştık. Bu tetcbbüsle biz· 

rek: zat meşgul olan Franaız hava nazın tay 
Yakında yapılacak nüfus tahririne - Ben senin krzmla evlenmek isti - yareci Cot (Kot) yarıp Fransa namına 

haı:ırlrk faaliyeti esnasında elde edilen yorum, der. Çünkü onu besliyecek va - girecek üç büyük tayyare inşası için e
malfunata nazaran, son on Yıl zarfında, ziyetteyim. mir vermitşir. Bu tayyarelerin süra'ti 
Sovyet Ukrayna'da 170 yeni şehir ve Fakat, kararı verecek olan ktzm ba- saatte 350-370 kilometre olacaktır. 
ku~an7000bdarda~~~yku- --------------------------------
rulmuştur. Gezinti ter: Bugün Sovyet Ukraynada 513 şehir ... ___________________ .. .,. 

ve 52.614 köy mevcuttur. 
Yeni kasabaların ekserisi, Donets 

kömür havzası dahilinde ve muhtelif en
dUstri kombinaları etrafında yükselmiş
tir. 

Hayat hangi yaşta başlarmış! 

Bir sporcunun 
Evlenm,k hakkındaki 

fikirleri 
Sarışın Alman boksörü Noyzel, 

Londrada Daily Express gazetesi mu. 
habirine verdiği beyanatta evlenecek 
kız bulamadığından bahsediyor. 

"Evlenmek mi? Diyor. Evlenecek 
kızı bulamıyorum. Evlenmek ve in. 
gilterede yerleşmek istiyorum. Fakat 
uzun zaman aramakhğıma rağmen 

bana uyacak kızı henüz bulamadım.,, 
lngiltere müteaddit boks maçları 

yapmış olan Alman boksörü Noyzel, 
iki sene içinde metodla öğrendiği in. 
gilizcesile yavaş yavaş konuşarak sö. 
züne şöyle devam etmiştir: 

"Üç defa beni lngiJiz kızlanna ni. 
şan!amağa teşebbüs ettiler. Halk be. 
ni dnhal evlenmeğe sevketmek isti. 
yor. Fakat ben yavaş bir adamım. 
Bana istikbalde hayat arkadaşı ola. 
cak kızı seçmek hususunda pek dik. 
katli davranırım.,, 

Sarışın Alman ağır siklet boksörü' 
Z1 yaşındadır1 

Amerikada yeni bir klüp kurul • 
muş: "Kırk beşlikler,, klübü. Bura
ya girmek istiyenlerin, bu yaşa bas
maları şartmış. Yenidünyada yalnız 
adetler değil: her şey yeni olmak ge
rek. Hatta ilim ve felsefe bile. Kim 
bilir, belki de böylesi daha iyidir. in. 
san, zekanın alnına yazılmış şeyleri 

bir bir buldukça, avunup sevinir. 
Geçmişte bunun çoktan eskimiş bir 
gerçek olduğunu öğrenip diz döv
mek, daha mı tatlı sanki L 

Şu son "klüp" de ben, böyle bir 
avunma isteğinin şahlanışını görü • 
yorum. Amerikalı, şakaklarında baş
lıyan beyazhklardan ibret almıyarak: 
"Hayat kırk beşinden sonra başlar!,, 
demiş. Kendine ortaklar bulmuş, al
danmakta teselli arayanlarla elele 
vermiş, klüp kurmuş. Güzel. Fakat 
bu hızın atılış noktasında büyük bir 
sakatlık var. Ömrü yüz yıllık bir ge
çit sayıyor. Halbuki tutulan sayım • 
lar, acı acı gösteriyor, ki yetmişini 
aşanlar, ancak yüzde altı. yyze va • 
ranlar ise binde ikidir. 

S. Gezgin 

Bu temeli bozuk davanın iler tu
tar yeri yok ama, eğlenilecek yam 
çok. Krrk beşinde adam demek, ada· 
lesi, erimiş, sinir zenberekleri gevte
miş, damarlarındaki lastiklik kaybol
muş bir zavallı demektir. O, yalnız 
kafa kalmıştır. Çünkü ba§, bir son • 
bahar meyvasıdır. Ancak kışa doğru 
olgunlaşır. Ne yazık ki insanların ço
ğu inek ruhludur ve fikrin de - çağ. 
la yeşilliğine aldanarak-hamını se
ver. 

Bir, gerçek alimlerin yalnız kalıt
larına, bir de şarlatanları kuşatan ka
labalıklara bakınız, bana hak vere • 
ceksiniz. 

Gövde bakımından böyle harap 
olan kırk beşlik, kafa değerini de bir 
azap olarak taşır. Öyle sanmm, ki 
onlan bir "klüp" de birlC§tiren de bu 
sıkmbdır. Biribirlerine dayanarak a
yakta durmağa çalışıyorlar. Lafla 
peynir gemisi yürümediği gibi, kuru 
nazariyelerle de ihtiyarlığa kanat ta
kılamaz. 
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Fransız notasında Su talimatnamesi 
neler ileri hazırlandı 
sürülüyor? 

(Vstyanı 1 incide) 

İşte bu vaziyet Sancağı Suriye ak -
samından ayrı gösteren en büyük delil 
iken Fransız notası Sancak üzerinde 
ayrı bir itilaf akdine gariptir ki Suriye
nin te<:ziyesi manası vermeğe çalışmak
ta imiş. 

Fransanm 1920 San Remo mukave
lesinden bahsetmesi anlattığımız sebep
lerden dolayı, ne derece hakikate ay -
km ise 1930 teşkilat kararnamesi de o 
nisbette ihticaza salih olmıyan ve bey
nelmilel hiç bir kıymeti haiz olmıyan 

bir vesikadır. 
O vesikanın isbat edeceği yegline ha

hikat TUrkiye ile Fransa arasında ak -
tedilmiş bir muahedenin Türkiyenin 
muvafakati alınmadan bir taraflı ola -
rak hükümden iskat edilmiş olması ve 
bu esasa dokunan ve bir esasın bir funi
li olan bir nokta hüküm.süz kalınca da 
1921 anlagmaınrun hükümden düştüğü 
iddiasında bulunması için Türkiyeye 
hak vermesidir. 

Bu takdirde ise yapılacak şey hu -
dutların yeniden tayinlerini istemekten 
başka bir şey olur mu? 

Fransanm mandater olarak vaziyeti 
tetkik edilirse bu şekilde de Sancağın, 
Suriye ve Ltıbnana istiklal verilmesi 
mevzuubahsolacağx zamanda, istiklale 
kavuşması mandater devletin Milletler 
Cemiyetine karşı denıhte etmiş olduğu 
esaslara yüzde yüz tetabuk eder. Çün
kü mandater devlet mandası altına al -
dığı memleketi istiklale kavuşturmak 
vazifesile mükelleftir. Suriye den ayn 
bir uzviyet olduğu 1920 anlaşması ile 
tesbit edilmiş olan Sancak, Suriyenin 
bir parças 1değil, Suriye ve Lübnan gibi 
ayru nmanda Fransız idaresine veril -
miş ve 1921 anlaşmasında da bu iki 
memlekıet haklonda hiç bir hüküm mev
zuubahis değilken bir bayrağa, hem de 
Türk bayrağına ben.zer bir bayrağa sa
hip olmas.r kabul edilen ayn bir işgal 
mıntakası idi. 

Bu işgal mmtakasmın, Suriye ve 
Lübnan istiklale kavuştuğu zamanda 
müstakil olmam: tabit ve ınantskidir. Su

riye ve Lübnanm istiklali yanında San
cağın istı1clfilden mahrum edilmesi fena 
tezatlardan biridir. Bu tezadı devletler
den hiç birinin yapmağa hukuk bakı -
mmdan salahiyeti yoktur. 

Uçüneü mandater devlet ile işgal 
mmtakası arasında zımni bir mukavele 
mevcuttur. Bu mukavele mucibince her
hangi bir hükUmet salihiyetini bir baş
kasına terkedemez. Eğer bu hakimiyet 
ortadan ka1karsa bu hak hakiki sahibi 
olan ahaliye teveccüh eder. 

Binaenaleyh, Türkiye bu kadar l ~
lı olduğu bir davada cihan cfkan umu
miyc!ini etbette kendisine müzahir gö
recek ve dünyanın en kuvvetli mesnedi 
olan hakkına dayanarak davasIDI her 
sahada bu gekı1de anlatacaktır. 

Hakkı Tarık Us 

Habeş harbine 
giren gönüUüler 

döndü 
Ha.beşistanda harp b~ladığı za. 

mandanberi gönüllü olarak gidip Şi. 
mali Afrikadaki İtalyan kuvvetlerine 
:iltihak ettikten sonra. tekrar şehrimi
ze dönen İtalyan gençlerinin bir çoğu, 
evvelce çalıştıkları yerlerde işlerine 
devam etmektedirler. Bazrları terfi et· 
tirilm.iştir. 

İstanbuldan Habeşistana giden 1-
talyan gönüllüleri, elliyi mlitecavizdi. 
Hepsi de geri dönmü§tür. 

Kend.ilerile temas etnı~ olanların 
~attıklarına göre, bu gönüliülere Ha 
beşi.standa belli ba.']lı bir muharebe 
kısmet olmamış, ancak bir defa, iki 
saat kadar bir çarpışmıya iştirak et
mişlerdir. 

(Üstyanı 1 incide) 
lildi taşlan olacak ve bunlar sifonlu 
borularla mücehhez bulunacak ve hi~ 
bir yerinde su birikintisi olmıya. 

caktxr. 
2 - Bu yerler en az, aşağıda gös. 

terilen kısımları birbirinden ayrı ay. 
rı olarak ihtiva edeceklerdir. 

A) Menba suyu damacanalarının 
depo mahalli. 

B) Şişeleri doldurma ve kapatımı 
yeri. 

C) Etiketleme ve dolu şişelerin 

depo edilme yeri. 
D) Kirli şişelerin yıkanma yeri. 
Bütün bu kısımlar kafi derecede 

ışıklandırılmış olacaktır. 

3 - Menba suları küçük şişelere 
taksim edilmek üzere damacanalar. 
dan bir tulumba vasıtasne yerden en 

öOLE .NEŞRlY ATI: 

Saat 12,30 PIA.kla Türk musikisi. 12,50 ha 
vadis. 13,05 PlAkla hafif müzik. 13,25-14,00 
:Muhtelif plA.k ne§riyatr. 

AKŞAM NEŞRlYATI: 
Saat 18,30 Pla.k.la daruı musikisi. 19,30 

Spor müsahabeleri: Egref Şefik tarafından. 

20,00 Türk musiki heyeti. 20,30 Vedia Rıza 
ve arkad~arı tarafmdan Türk mustkls1 ve 
halk şarkıları. 21,00 orkestra. 

1 - Muzart: (Don Juvan) uvertUr. 
2 - Tchaikovsky: (Casse Noisette, suvi 

tinden Çiçekler valsi). 
3 - Rlch. Stra.uss: (Pembe süvari). 
4 - Lehar: (Dle blaue Mazur) opereUn 

den parçalar. 
Saat 22,00 PlA.kla sololar. 22,30 Havadis 

23,00 Son. 
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aşağı bir buçuk metre yükseklikb ı ı--lll2:alarm---da-7ıl_dm ___ lp.re __ ıu_oı-a0_ı_ar-,-lbe--ı 
aleminyüm, emaye veya içi bitomt> rtnde mımmele goreıı.lerdlr. Ra1carn1aı 

t'18al ll de ka pıın.ıo aa tııı ti.ya tlıını ıır. 
harçlarla tesbit edilmiş fayans vey.1 •-------·--------• 
kristal plaklar döşenmiş üzeri tama. 
men kapalı bir depoya sevk edilecek 
ve buradan ya otomatik olarak veya. 
hut b'1 depo)arm kaidelerinin en aşa. 
ğı 10 santim yukarısından çıkan mus. 
luklu borular vasıtasile şişelere do!. 
durulacak ve bu depoların dibinde, 
icabında bütün muhteviyatını boşal. 
tacak bir tahliye musluğu buluna. 
caktır. Suların taksimi için alemin. 

•Sterlin 
•Dolar 
•Frank 
•Liret 
•Belçika Fr 
•Drahmi 
• tsvıçre Fr. 
•Leva 
•Florin 
•Kron Çek. 

Pezeta 

t3I ARALAR 
IS16. - • ŞlllnAvua 
ll.?6 - turya ı!2.-

117.- •Mark 26,-
l8U,- •Zloti iO,W 
ı:ıC>.- • Pengo 25.-
ı!U,- •Ley 14.-

tı7C>,- •Dinar W,-
ı!H,- Yen 
66,- • Kron!sveç 82-
bO- •AJtm 9~1-

•Banknot 242 -
yüm, içi bitom, kauçuk kalay veya 1----------.. ----
zift ile örtülmüş, ve yahut emaye l-. 

dilmiş, saç borularla veya inokzidable 
demir gibi suların vasıflarını bozmı. 
yacak vasıtalar kullanılacaktır. Da. 
macanalardan depoya su sevk etmek 
için kullanılan borular da aynı vasrf. 
Jarda bulunacak ve bunlar faaliyet 
zamanlan haricinde her tarafr örtü . 
lü, mazbut depolarda saklanacaktır. 

4 - Kirli şişeleri yıkama yerinde 
şehir merkezi suyuna ve bulunmadığ. 
takdirde temiz olduğu sıhhi heyetçe 
tasdikli su ile doldurulmuş en az ya. 
rım tonluk su depolarına bağlı aka< 
su tesisatı olacak ve şişeler, içinde 
kaynar sodalr su bulunan kazanlarda 
~ d~kik'Q.: dezen.fdrle çdildihku ;:,vu. 

ÇEKLER 
• LODdrlı 618 - •Viyana 4.81l2l'.ı 
• NevyorJr O, 71182i'ı • MadrtO 7 422!> 
• PaJU 17 ı 4 • Berll.n 1. 11812 
• Mlllno H>.11'> • VUVoft •.21i 
•Brükael 4..719 •Bud.apeıte 4,!Hr, 
• Attna 7".966 • BUkref 11.ıll 2976 
•Cenevre ~ t694 • Belgr&O 84.660 
• Sotya !ifı,2l'.ı2b • Yokohaına 2.79 
• Amsterdıun 1.•7lı • Moekon 24 7:, 
• Prat 22.lı82fı • Btokholm 8.16' 

1 ESHAM 
ı 1ş Bankası ıo oo 

• Anadolu 2l>.l'l> 
Reji 2o 1 
şır. Ba)'rly -.00 

• Merkez Bank Eı8.b0 
U, Sigorta .00 

Tramva' 11,00 
• Çtmmıto tB.r>fı 

On.yon DeL 0.00 
Şark Del. '.). 00 
Balya ,rXJ 
Şark m. ecl'Jl ) 00 

ra içi ve dışı aşağıdan yukarıya fışkı. 1•--1.-l-lk_r_a_z_l_a_r...__ __ ,T_a_h_v_ll_le_r_"""• 
ran kuvvetli su cereyanlan ile temiz. 
lenecektir. Temizlenmiş şişeler, ağ. 

zı aşağıya germek üzere hususi ku. 
rutma tahtasındaki mesnetlerde ku. 
rutulacaktır. Bu şişeler doldurulma. 
dan evvel bir kere de menba suyu ile 
çalkanacaktır. 

• 1933 T.Hor. J ~4 27lı !llektrlk 

• • • • D ıl~ l>O TramY&' 
• • .. m 112.:.1..ı Rıhtım 

Catlk.Da.bllJ 9 ,ı,o * Aıwlolu J 
•Ergeni Istık. IJt>.~ *Anadolu ll 

1928 A .M - .00 Anadolu m 
s. Erzurum ıo '· 21:1 • 1ıtUm"9Sl.I • 

00,(J(J 

111.70 
... or> 

f2.70 
42.7U 
41.10 
4lı.86 

5 - Yıkanma yerindeki kullam!. ı----------------: 
mış suıar doğrudan do~ruya tağrma Zahire satışı 
merbut ıskarah, sifonlu yalaklara a. 1---------------J 
kıtılacaktır. 1ııtanbul tıcareı ve cahJ.ı'fl boraaamda ana 

6 - Su depolarında yere gömülü muamele ~ören (kilo) madclelerJ 

su klipleri bulunması yasaktır. 
7 - Şişelerin ağızlarr, içi kalayh 

varakla tecrit edilmiş mantnrh kan. 
ıml ile kapatılacaktır. 

8 - Büyük ye küçük bütün su 
kaplarının üzerine hangi roenba su. 
yunun havi olduğu ve dolduran mü. 
essesenin isim ve adresi açıkça yazı1r 
birer etiket yapıştırılacak, şi;ıelerin 

ağrzlarmda da aynı veçhile birer kon. 
trol etiketi konacaktır. 

9 - Depoda veya dükkanda bula. 

Nn'l: 

Buğday (yumu~) 

" ( M:rt) 
Kuılca 
Arpa Anadol 
Çavdar A. buğdaylı 
Mısxr (sarı) 

Fındık iç. 

14 P. 
Eı;ı .. 

5,31 
5,30 
4,39 
4 
4,10 
4,3 

71 
16 K. ceviz 

Tiftik (mal) 
Tilki derisi çifti 

115 
500 

Ki- P. 
~p 

5,32,5 

4,12,5 
4,17,5 

nık, tortulu su bulundurmak vey~. ---------------' 
kimyevi vasıflan değişmiş !U satmak 
ve yahut muhtelif sulnrı birbirine ka. , 
rrştrrmak yasaktrr. 

10 - Su depoJarmda suyun tevzii 
' Çiçeron 

ve taksimi beJcdiye memurlarının ne. Hitabetile biltün eski Roma ta-
zareti altında yapılacak ve dolduru. rihini parlatan Çiçeron'un bu ter· 
lan şişeler mazbut bir şekilde rniıhür. cümei hali o zamanların en yüksek 
lenecek veya bantrol konacaktır. Pi. tarihçisi Plütark tarafından ye.zıl· 
yasaya. mühiirsiiz veya bandrolsnz ~i. mıştı. Haydar Rifat'in kalemile di
ğe çıkarmak "·eya dükkanda bu giiJl limize çevrilen bu eseri karHerimize 
şi~ler bulundurmak yasaktır. tavsiye ed~riz. 

11 _ Biifün bu ameliyeler yapılır. Fiyatı 40 kuruştur. Satış yeri: 

ken hilcüm le müstn.htem leri kauçuk ••V•A•KIT--k•ü•t•üpz:ııh•a•n•e•s•i. ____ ,_ 
ayakkabr ve beyaz gömlek giyecekler. 
clir. 

Dr. Hafız Cemai 
Çünkü evvela, Habeşistanın iklimi- r---·------------= LOKl\tAN IJEKtM 

ne alışmak lazrm geliyordu. O sıcak KURUN Doktoru 1 Dahiliye Müteha88,81 
mmtakaya gittikleri zamandan başlı· N d A 
yarak, usul üzere günde iki öyün ye- ecaed in faSa(fun Pazardan baı;ıka günlerde (2 den 6) 
mck yemek ve ayda bir miktar d:ı pa- Her gün 16,30 dan 20 ye kadar ya kadar İstanbul Divanyolu (10'1) ye. 
ra almak suretile Mogadi?uda epey Lalelide Tayyare apartımanların- ni numaralı hususi kabinesinde hasta. 
müddet talim görmi.i~ler ve harbi ik-ı da daire 2 numara 8 de hastaları- lara bakar. 
tiharn edebilecek bir dereceye goldik· nı kabul eder. Cumartl'~i gUnler! 1 1 Kabine ve ev telefonu: 22398 füşlık 
leri SJI'ada devamlı çarp1!jmalar eon.'l den 20 ye kadar muayene parasız· telefon: 21044 
emılştir. Bunun üzerine göniillük.r ,J dı Salı, cumartesi sabah (9 1/2 - 12) ;q r. 
icap eden surette taltif edilerek ser- saatleri hakiki fukaraya mahsustur. 
best bırakılnıı !ardır. · Herkesin haline göre muamele olunur. 

1 

Tefrika : 3 

l Etrüsk Vazosu 
Prosper Merime ________ _. 

Türkçeye çeviren: 

HAYDAR RiFAT 

Cüce kalktı ve herkes kuyruğu ke
silmiş tilki hikayesini hatırlıyarak gül 

dü. Temin: 
- Bana gelince, ben yaşadığım 

müddetçe herkesten anlıyorum ki gü
zel bir yüz - bu noktada karşısına ge. 
len aynaya ferahla baktı - güzel bir 
yüz, ı.evke uygun bir tuvalet ... En ka
tı yürekli kadınları dahi celbeden bU
yük garabetler bunlardır... dedi ve es
vabına düşmüş bir ekmek kırmtısını 
bir fiske ile attı. 

Cüce: 
- Ama. da yaptınız ha!.. Güzel bir 

yüz ve şık bir esvap ile bir kadın elde 
edersiniz, fakat o elinizde bir hafta 
kalır ve daha ikinci buluşunuzda sı

kıntı vermeğe başlar. Kendini sevdir
mek için başka şey laznndır. LA.zım. 
dır ki, ... 

Temin Cücenin sözünü keserek: 
- Ben sözümü size kanaat verici 

bir misalle isbat edeyim: Hepiniz Ma. 
sinyiyi tanırdınız ve nasıl adam oldu. 
ğunu bilirdiniz: Etvan bir lngiliz gar 
sonunu, konuşması atmm konuşması
m hatırlatrrdL Fakat ay gibi bir yüzü 
vardı; kravatmı herkesten güzel bağ
lardı. Benim tanıdığım insanlar için
de ruhan en can sıkıcısı o idi. 

Miralay: 
- Beni bu hüneri sayesinde öldür

mejl kurduğundan şUphem. vardır; bi
lir misiniz ki ben kendisile iki yüz fer
sah yol arkadaşlığı yapmak felaketine 
uğramışımdır. 

Sen - Eler: 
- Bilir misiniz ki şu hepinizin ta

mdığmız Ri§ar'ın ölümüne sebep o
durl 

La"Yriber: 
- Yok canım, yanlış, Ri§ar eşkiya 

tarafından katledildi .. 

- Öyle, fakat Masinyi bu cinayette 
hiç olmazsa suç ortağıdır, bakınız na
sıl: Bir takım seyyahlar, Rişar'da bir-
liktP ""!l1°ll7A ı;A'M'!lT\,.:ı..,._ >T ... .t'"llJ" l..l. 

kafile halinde gitmeğe karar vermi~
lerdi. Masinyi de kervana katılmak is
tedi. Rişm- bunu haber alır almaz o
nunla bir kaç gün beraber yaşamak 

korkusile hayvannu sürdü, yalnız ba
şına gitti, ondan sonrası da bildiğiniz 
gibidir. 

Temin: 
- Rişar'ın hakkı vardı. Ölümler

den hakikati seçmiş. Onun yerinde 
kim olsa öyle yapardı - bura.da bir 
tavır takınarak: .. Şu halde ey cemaat 
hepiniz Ma.sinyiyi dünyanın en can sı
kıcı bir ada.mı olduğunu tasdikte be
nimle berabersiniz, değil mi? 

Hep bir ağızdan: 
- Hayhay! •. Hayhay! .. Mukabel~ 

sinde bulunuldu. 
Lamber atılarak:: 
- Kimseyi yeise sokmam.alıyım. 

Yalnız *•• i atılıp hele politika plan
larını ele aldığr zam.anlarmda, bu ka
ideden müstesna tutalım. 

Temin sözüne yeniden devam etti: 
- Şimdi Konte8 dö Kttrsi'nin tabi

at sahibi olduğunu da tasdik ediniz. 
Bir an susuldu, Sen - K1er başını 

eğdi, herkesin gözü kendi üzerine dön 
dü sanıyordu. Nihayet başı hep taba
ğının üstüne dilijük ve gt1ya porselen 
ti7.erine işleimi§ giçeklere merak sar
mış bir halde: 

- Bunda kimsenin şüphesi var mı? 
Lamber: 
Bence o Parisin en latif üç kadı

nından biridir, bu fikrimde kat'iyen 
musırnm.drr. 

Miralay: 
Ben kocasını tanıdım. Kansının 

nefis mektuplarını bana çok kere gös. 
terdi. 

Hekfor (Sen • Kl.er8'e): 
-Beni şu Kantese takdim etseni

ze! Rivayete göre senin sözünden çık
mazmış. 

Sen - Kl.er: 
- Kışa doğru, sayfiyeden indiği 

zaman ... Zan .. zannıma göre yazlık e
vinde kimseleri kabul etmiyor .. 

Temin: 
- Şimdi kulaklarınızı bana verir 

misiniz? 'I 
Herkes sustu. Sen • Kkr bir cinı:ı-1 

yet mahkemesinde muhakeme oluyor-! 
muş gibi sandalyesinde sallanıY.ordu. l 

Temin yeis veren bir soğukka.Jl 
lıkla Sen - Kl.ere hitap ederk: 

- Siz Kontesi üç yıl evvel gö 
diniz, AI.manyada idiniz.. O zaman 
halde olduğunu tasavvur edemezsi 
Güzel, bahusus canlı bir gonca 
taze, bir kelebek gibi şendi. Ken 
tapan bir çok kimselerden lfıtfuna 
min mazhar olduğunu bilebilir 
niz? M asinyi! İDsanların bu en ap 
lı, en ahmağı bu en ince kadıw fe 
miştir. Bir kanburun böyle bir şey . 
pabileceğini kabul eder misiniz? G 
niz, bana inanınız, güzel bir çeh 
iyi bir terzi ve cür'et, işte lSzım o 
bunlardır. 

Sen • K1er çok fena. bir vaziJ 
idi. Söylenen sözleri kat'iyen red 
mek istiyordu. Fakat bunun dolayf· 
Kontes'in aleyhine çıkmasından k 
tu. Lehine bir şeyler olsun söyliye 
mek istedL Fakat dili tutulmU 
Hiddetinden dudakları titriyordu. 
l~ık bir yoldan bir kavga. çık 
için kafasmı boş yere yordu. 

Lamber: • 
- Ne, Madam dö Kursi Masin 

teslim olsun.H 
Sen - Ki.er (ters ve hakaretli 

sesle): 

- Bir kadmm namusile oyna.ıtt 
Bunda da ancak bir fikir yürü 
gibi 8.di bir şeye vesile yapmak! .. 

Sözün bu noktasında aklına P 
te Kontes>in şominesi üzerinde 
kere gördüğü bir Etrüsk vazosu 
na geldi. Bunu Masinyi'nin İtalya 
nüşünde getirip hediye ettiğini 
yordu. Ve garibi şu idi ki Kont 
kadar eşyası içinden köşküne 
bu vazoyu getirmişti. Her akşam 
sündeki çiçeği çıkarınca bu vazoya 
mayı Met edinmişti 

Bu hatırlayış dudaklarına 

vurdu; sözü ağzında kaldı. Artı1' 
bir şey görmüyor, yalnız bir şeyi 
şünüyordu: 

Etrüsk vazosunu! 
Münekkitler diyebilirler ki: 

da delil! .. Metresinden bu kadal' 
çü.k bir şeyle şüphelenmek! .• 
sevda nedir bilmemiş münekkitle 
lacaktır! .. 

Temin o sırada arkadaşının 
edasmı, tok sözlerini hakaret 
yacak kadar neş'eli idi. Saffet ve 
yetle cevap verdi: 

- Benim yaptığım o zama.Jl 
kesin ağzına düşmüş olan bir şe 
rarlamaktan ibarettir. Siz ı\l 
yada olduğunuz zaman buna b 
böylece inanmıştı. Esasen ben E. 
pek az tanrnın. Bir buçuk yıld 
evine gitmiş değilim. Kabil ki al 
mış olsun ve M asinyi bana bir 
uydurmuş olsun. Bahsimize g 
şu noktaya. attığım misal 
lış da olsa esasta gene haksıı 
yılmam. Hepiniz bilirsiniz ki, 
nın en ince kadını, hatta eserler 

Kapı açıldı. İçeriye Nevil 
Mısırdan dönüyordu. 

Temin: 
- Tamam ... Bir Türk kostütıJ 

tirdin mi? Bir Arap kısrağı, 
Mısırlı bir uşak uydurup getire 
mi? 

Jül: 
- ~hmet Ali Paşa nasıl ' 

!stiklıi.Iini ne zaman ilan ediyor 
- Bir vuruşta kılıçla bir ~ 

rulduğunu gördün mü? 
- Rakkaselcrden, muga.nııl 

den ne haber? 
Miralay: 
General *-* gördünüz mil 1 

nm ordusunu nasıl tensik etti 1 
lay B *0 benim için bir kılıç 
mı? 

? - Ya ehram? Ya NHin ~ 
ri? 

- Ya Memıon heykeli? !lJ 
Paşa? ilA.lıi ilahj ... 

Herkes bir ağızdan söyIU 
Yalnız Sen - K"/er susmuı:ı Et ·· .. 
zoaunu düşünüyordu. 

Nevil bağdaş kunnuş, Mı 
dindiği bu adeti göstermek isti· 
suallerin arkası gelmesini 
du. Sırası gelince sözü kesilıll 
çin acele acele hepsine toptsJ' 
vermek istedi: 



e= 5 

Zonguldak ve bütün 
havza bayram yapıyor 

·-=== ...... =================' 

ilk kömür tireni 5 
ı 

V AKIT Propaganda servisin-

Ankara ,,olun _JQ ( de::_ Türk evlatlar1mn i1siz kal-
U ~ i mamasını arzu eden KURUN ve 

(

- HABER gazetelerimiz iş any;m 
Buıön Filyos - Çatalağzı hattı,\ 

Nafia Vekili namına Zonguldak vali. 
si Halit Aksoy tarafından büy.ilk tô. 
renle işletmeye açılmıştır. 1'örene 300 
davetlklen başka bir çok Zonguldakh 
ve civar köy ve nahiyelerden halk yı. 
ğınları katılmıştır. 

Kömür haznelerimizin kapısı olan 
Çatalağzı. trene kavuşmanın sevinci 
ile sU!ılenmiş, her taraf donatılmış. 
tır. Törene 14,30 da başlandı. C.H.P. 
ve Halkevi adına Tevfik Bilgin ve 
Sami Barım birer söylev verdiler. 
Bundan sonra vali Halit Aksoy, ha 1 
kın sevincini ve büyüklerimize olan 
minnetini ifade eden ve bu yolun e. 
hemmiyetini çok iyi tebarüz ettiren 
şu kısa nutku söyledi: 

H4LIT AKSOYUN NUTKU 

"Aziz yurdumuzu her gün yeni bir 
eserle bezeyip imar eden Cumhuriy~. 
tin muhterem Nafia Vekili namına ve 
yüksek hu:ıurunuzla }'ilyos - Çatal. 
ağzı hattını işletmeye açarken derin 
'\'e eşsiz bahtiyarlık duymaktayım .. 
Bana ömrüm boyunca saadet ve şeref 
\'erecek olan bu vazifeyi bahşedetı 
&ayın Nafia Vekilimize teşekküriı 
kendime borç bilirim. 

Aziz dinleyicilerim; Türk Cunı. 
huriyetinin bu yeni umran ve iktisat 
zaferini kutlarken, bizi bu zaferlere 
l'e bu muzaffer yollarla medeniyetin 
en ileri ve yüksek safına koşturan 
Ulu Önderimiz Atatürk ,.e onun bü. 
1Uk ı, arkadaşları Türk inkilap~ıla. 
ıına, halkımızın şükran, tazim n 
bağlılıklarını arzetmek bana en bü. 
Yük şerefi kazandırmaktadır. 

Türk yurdunu iktisadi refaha, 
'l'iirk milletini ruh, fikir ve ideal bir. 
liğine, kül halinde Türk cemiyetini 
tiiksek medeniyet seviyesine kavu~. 
turan demiryoJJanmızın bugünkü za. 
ferle havzayı fethedişinde, iki büyük 
ilana seziyorum : 

Birincisi: Aziz partimizin demir. 
l'ola nroırramının çizdiği yolda demir 
ll%\m1i bir Başvekilin ve bu azme Çe. 
tlnkaya gibi bağlılığın yarattığı e.c:ıer. 
lerle yurdumuzu her köşesine kada:
demir ağlarla örmüş olmak. 
"'---~~~~~~--~~~~~ 

~I Eserler 1 

Kitap ve Kitapçılık 
20 in<.i sayısı ç.ıktı. Bu sayıda ilim 

l>e ihtisas başlıklı bid yazı, kitap aeven
ltrin Tesimleri, Tlirkiyede en değerli 
titrlerin kolleksiyonunu toplamrı bu -
11ıııan kitap meraklılanndan Ahmet Ham 
eli 'I'anyell .ile her kitap seveni alakadar :en bir mWlkat, garp kitaptan ve trb-

tserler hakkında tetkik yazılan, Kr
"!ttı Jarunadaar pullan hakkında yazılar 
~· Taniye ederiz. 

lkıncisi: lnkilabın ekonomik kal. kimsesiz ve bikcslerin iHb.larını 
kınma programının tahakkuku için meccanen kabul eder. 
Türk endüstri ve Türk ekonomisini = 
hakiki mesnedi olan enerji kaynağı ~ İ§siz kalmamak için bundan iı.-
kömüre kavuşturmuş olmak. ~ tifade ediniz. 

Sayın dinleyicilerim; filhakika j 
daha dün denecek kadar yakın bir ~ 
mazide, Türk milleti yoksulluğun, ~ 
parasızlığın ve sanayisizliğin acıları § 
içindeydi. ti 

Büyük Şefin direktifleri ve ismet ~ 
lnönünün sevk ve takiplerile yurdu. 5 
muz bu sahalarda her gün yeni za. § 
ferler ka1.ar.maktadır. s 

Aziz yurttaşlarım; dünün hayal \ 
kadar uzak emelleri bugün kutladığı. ~ 
mız birer hakikat oldu. ~ 

Simdi Karadenizin hür ve engiı1 ~ 
hav~ile kabaran göğüslerimiz. yarın ~ 
Erzurum yaylalarının erkek dava at. ti 
mosferile dolacaktır. ~ 

Yaşasın büyük şef ve onun sayın ~ 
arka<Jaşları. var olsun büyük Tür:.: ~ 
milleti. ~ 

2 - Memur,katip,muhasip, artiat 
kavas, odacı aşçı, hizmetçi, evUlt· 
lık ve her nevi işçi arıyanlar ara
dıklarını yorulmadan, üzülmeden 
bulabilmek için KURUN ve H~
BER gazetelerinin ucuz, küçük 
i:.:nlarından istifade etmelidirler. 

3 - Apartıman, ev, otel, ha
mam, irat, dükkan, n.ağaza almak 
ve satmak, kiralamak istiyenler bu 
i§lerini gayet kola._y ve en ucuz 
bir şekilde temin etmiş olmak içit. 
KURUN ve HABER gazeteleri
nin ucuz ilanlar sütunundan isti· 
fa··! etmelidirler. 

4 - Otomobil, araba, :ıiyano, 
mobilya, radyo, gramofon ve her 
nevi ev eşyası ve saire almak ve 
satmak arzu edenler HABER ve 
KURUN gazeteleri ucuz ilanlar 
sütunundan istifade etmelidirler. 

Heyecanla dinlenen bu nutuktan ~ 
sonra Halit Aksoy halkın coşkun al. ~ 
kışları arasında yol üzerine gerilen g 
kurdelayı keserek bb hattı işletmey" \ 
açmıştır. Yolun açılması münasebe. = 
tile büyüklerimize halkın minnet ve i 
şükranını ve hnğhhklarını bildirir ~ Bütün bu arzulannızın temini 
telyazıları gönderildi ı için müracaat edecek mahal yal-

Ankaraya karadan ilk defa kömür mz VAKiT Propaganda servisi-
götürecek olan tren çok sfüılenmişt!. ~ dir. İstanbul Ankara caddesi VA
Lokomotifin altına: Havza, dün şefin ~ KIT Yurdu Telefon: 24370 
g~zilnde (bütün mem ıe.~e~i ihya ede. jıııııııınnıııuııııııııı1111; 11111ıııııııııııııınııııııı11111ttııııııııııııııuııı cek servet) ve onun buyuk arkadaşı 
ismet lnönünün elinde (bütün mem. 
le ket için bü,·ük bir da va) idi. Kö. 
mür, bugün Ankarada... Yazılıdır. 

Kömür yüklü beş vagonun ve Zon. 
guldaktan giden yirmi beş kişilik he. 
)ete tahsis edilen vagonların kenar. 
lanna demlryolu ve kömür siyaseti. 
mizin zaferlerine ait büyüklerimizin 
vecizelerini taşıyan "levhalar asılıdır. 

Beyoğlu Birinci Sulh Hukuk Ha
kimliğinden: 

Hmaıd tren 16,30 da hareket eti. 
Uğradıfl her istasyon süslenmişti. 
HU!S'4oltl l.ıcn Çnnlurıdn Jmlnbalık hl\lk 
tarafından tezahüratla karşılandı ve 
uğurlandı. 

Yann saat 14 te Ankara istasyo. 
nuna varıldığında bir evvelki makas. 
ta bir dakika durulacak ve mevcut 
lokomotifler düdük calarak selamla. 
nacak ve heyet Nafia Vekaletile hü. 
kQmet erkanı, davetliler ve halk ta. 
rafından karşılanacaktır .. Ankara is. 
tasyonunda Zonguldak heyeti reiı::f 
Zongtıldak VAiisi, Nafia Vekiline bir 
tepsi kinde hazırlanan kömür nümu. 

Nüvvare, Halise ve Ham.dinin müş
tereken mutasarrıf oldukları Kaba~
ta Ömer Avni mahallesinde Karayalı 
sokağında eski 6 yeni 8 numaralı ~
sanın bilmüzayede satılmak suretile 
şuyuunun izalesine mahkemece karar 
verilmiş olmakla birinci arttırmanın 
H.12.936 pazartesi günü saat 15 den 
18 ya kadar ve ikinci arttırmasının 
29.12.936 salı günü saat 15 den 16 ya 
kadar Beyoğlu sulh mahkemeleri baş 
kitlpliği tarafından mahkeme bina
sında yapılacağı ve arttırma hakJını. 
da bqka malumat almak istenildiği 
takdil'de 936128 numaralı mahkeme 
baş katipliğine müracaat edilmesi. 
Evvelce Fındıklıda Ömer Avni mahal
lesinde Karayah sokağında eski 6 ye
ni 8 sayılı evde oturan ismi yukarıda 
yazılı Halise ve Hamdiye tebliğ ma. 
kamına kaim olma.le üzere ilan olunur. 

(V. No. 19264) 
neler1ni takdim edecek ve enerji kay. --- lLAN 

1 stanbul Asliye lJ çii.ncü Hukuk 
natı kömür hRvzMrnın minnetlerini 
irıki1do kavnnfı olan Ar.karada inki. 
J!p l:üvitkl<'rine arzeder bir söylev 
\"erecrktir. 

Mahkemc.'iitıden: 

Zonguldakta ve bUtUn havzada bu. 
gün bir bayram havası eı;iyor, sevinç 
dalgalanıyor. 

Türk Maadin Şirketinden : 

Ester Terzlyan tarafmdan Beyoğ
lunda Tepebaşında (Fara) yeni Necip 
apartımanında mukim Edvar Terzi. 
yan aleyhine 936111514 numara ile a.. 
çılan ihtar davaauıda: Müddeialeyhin 
ikametglhmın meçhuliyetine binaen 
arzuhal sureti bir ay müddetle gazete 
ile illn edilmiş ve bu kerre yevmi mu
hakeme !?5.12.936 cuma günü sant 1:1 
buçuğa talik edilmlt olduğundan müd
deialeyh Edvar Terziyanm yevın ve 
saati mezkQl'da İstanbul Asliye ü. 

'l - K•Je~N 20 il. TEŞRiN 1936 ~ 

DefJlet Demiryolları ve Limanları işletme 
Umum idaresi ilanları 

Muhamnıen bedelleri ile mikda rlan qağıda yazılı elbise, palto, _. • 

pUf, denixi elbi9eleri 1 kinunuevvel 936 tarihinde ..L giaü m11t 15~ 
da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binumda IMm almaakm. 

Bu işe girmek iatiyenlerin 957 4,38 liralık muvakkat teminat ite b
nunun tayin ettiği vesikalan, remıi gazetenin 7--5--&36 G. 3297 No. 
lu nüshasında intiıar etmit olan talimatname dairesinde almmıt vesika ve 
tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar komieyon Reisliğine vermeleri 1&
znndır. 

Şartnameler 832 kuruta Ankara ve Haydal'pefll Yemelerinde. sabi 
maktadır. (2901) 

Elbisenin ismi 

Ucivert serj elbise açık veya ka -
palı yakalı. 

Lacivert serj caket 

,, ,, pantalon 

,, ,, yelek 

Ucivert pyak elbise a!;ık veya ka
palı yakalı. 

,, ,, caket 

,, ,, pantalon 

,, ,, yel~ 
Gri pyak elbise açık veya ka-

palı yakalı. 

,, 
,, 
,, 

,, caket 

,, pantalon 

,, yelek 

Denizciler için ıiyah serj elbise 

Siyah serj caket 

,, ,, pantalon 

,, ,, yelek 
Denizciler için koyu licivet p.yak 

gömlek 

,, ,, ,, ,, ,, 
;, ,, ,, ,, pantalon 

Yazlık bej keten elbise 
,, ,, ,, caket 
,, ,, ,, pantalon 
,, ,, ,, yelek 

Denizciler için yazlık beyaz keten 

elbise 

,, ,, ,, ,, ,, 
ceket 

,, ,, ,, ,, ,, 
pantalon 

Siyah kastcr palto 

Gri taYak palto 

Tayfalar için koyu lacivert pyak kı-
sa palto. -

Lacivert çuha tapka 

Gri taYak f&pka 
Lacivert taYak ppka 
Krmızı çuha f&pka 
Denizciler için siyah serj ppka 

Koyu licivert taYak tayfa f&pkaıı 
(Bere) 

Beyaz keten ,apka 
Bej keten şapka 

Senede 

takriben 

2600 

260 

350 
200 

1000 
200 
200 

100 

1200 
10 
10 
10 
9 
s 
5 
3 

7 

s 
5 

90 
30 
30 
15 

1') 

10 

10 
1800 
1400 

7 
1500 
1000 

800 
100 
10 

7 

16 
90 

" 

talmn 

adet 

,, 

" 

takım 

adet 

" ,, 
takım 

adet 

,, 

" 
talmn · 

adet 

.,, 
takım 
adet 

" 
" 

talmn 

adet 

" adet 

,, 

,, 
" 
" 
" 
" ,, 
,, 

" 
" 

Te'6n 

Lira 

53300.-
2766.40 
2408.-
991.-

13000.-
1386.-
820.-
107.-

17940.-
76.-
51.70 
21.80 

184.50 
53.20 
34.40 
8.94 

91.-
34.65. 
20.S0 

622.80 
~.70 
78.-
22.95 

110.72 

27.90 

26.-
48150.-
18550.-

92.75 

2925.-
1600.-
960.-
186.-

19.50 
11.20 

18.40 
103.50 

166487.51 
lliaı Şirketimizin hissedarlar umumi heyeti 1936 senesi Kanunuevveli • 
tıL 23 üne müsadif Çarapmba günü saat 11,30 da ıirketin idare merkezi 
~ Calatada, Ahen ve Münih Hanınm 4 üncü katındaki 1 ve 2 numaralı 
' nelerde fevkalade surette toplanacağından hissedarların gerek aaale
~ "e ~ereluıe vekaleten malik oldukları hisse senetlerini içtima gününden 
~ el Şırketin idare merkezine teslim ile mukabilinde makbuz almalan rica 

~üncü hukuk mahkemesinde hu.ır bu- -----------------------------

'-tıur. 

MÜZAKERE RUZNAMESi: 

1 - idare meclisine bir aza intihabı, 
~ Şirketin dahili nizamnamesinin bazı maddelerinin tadili. 

lstanbul üniversitesi Rektörlüğünden: 
11 OlıunJuk imtihanları yüzünden uzatılmq olan kayıt müddeti 25-
~ çarpmba akp.m• sona erecektir. (3071) 

~0•ta T. T. Levazım Müdürlüjiinden: 
'"'h·l - Satmalmma11 lizanıelen 15860 kilo saf çinkonun 16/11/936 
~~ ::::ki ekailtmeıine talip zuhur etrneditinden elulltme müddeti on 

~ - ':::::::~ bedeli 3807 lira muvalclcat teminab da 286 liradır. 
'l', \J ._ Ekailtme 21--11-936 ıünü saat on be,te Ankarada Posta T. 

:\allı Müdürlüiünde satnı alma Komisyonunda yapılacaktır. 
~ ._ Talipler teminatlanm idaremiz vezneıine teslim edecek ve ala -
~ IQald,uz veya kanunen mute ~r Banka teminat mektubu ve p.rt\ ' r~ vesikalarla beraber me 'ZkUr güne müsadif cuma günü saat 

"'-- 8 . -.dar komisyona müracaat lan. 
., -.. Şa..mameler Ankarada Le vazını Müdürlüğünden· lstanbulda 

AJlıint muavinlijinden param verilecektir. (1805).. (30602 ~ 

lunması lüzumu tebligat makamına 
kaim olmak Uure ilin olunur. 

(V. No. 19259) 

lstanbuZ Asliye Üçüncü Hukuk 
Mahkemeaindıen: 

Hiristo kızı Mariya tarafından Ka
smıpİ.§ada Aynalıçeşmede Samancı 
meydanı sokak 6 numaralı hanede o
turan Ellsao ve Anaatasi aleyhlerine 
açılan ve mahkememizin 93611631 nu
marasına kayıt olunan veraset davası 
arzuhali milddelaleyhlere tebliğ edil
mek istenllmlf ise de Ellsaonun sefer. 
berlikte askere giderek bir daha dön
mediği ve Anastasın da on iki yaşla
rmda iken yirmi sene evvel kayboldu. 
ğu ve ikametglhlannm m~hul bulun
duğu ıterhlle iade edilmiş olduğundan 
hukuk usulU muhakemeleri kanunu
nun 142 el maddesi mucibince mezkftr 
da.va arzuha.llannm ili.nen tebliğine 
karar verilmletlr. Aleyhlerine dava C• 
lunanlar tarihi Ulndan itibaren bir ay 
zarfında mahkeme kalemine müraca
atla mezkftr dava. arzuhallerini tebel
lüğ ve on gUn zarfında cevap verme
leri IUzumu tebliğ makamına kaim ol
mak UT.ere ilAn olunur. 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zeng"n etmişt=r 

2 nci keşide 11 Birinci Kanun 936 dadır. 
Büyük ikramiya: 40.000 Liradır. 

Ayrıca: 15.GOO, 12.000, lP.or..Al ı;rahk ikramiye'erle 
(10.0CO ve 20.000J Jirahk iki adet mükafat vardır.. 

Dikkat~ 
Bilet alan herkeı 7 Birinci Unun 9~9 ıünü aktamm• kadar IMletini leflt~ 

mit bulunmalıdır. Bu tarihten ıonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur ... 

. - \ 

;-.~·: .. · ıstalıbul ·. Be~e~_iyesi Ilinlail ·· · ·~ 
. . . . ( .. ,. ~ . . 

ZA Y1 Satılmak üzere Mezat itleri Müdürlüğü etya ıubesine bırakılan ea • 
Maltepe Mkert lisesinden aldığım ki b. l 1 ·1 __ L_..ı__ tirili" • 4253 ka dettirili" • ---'-

26.8.933 tarih ve 182 numaralı vesika- ır canape ve smaı tanuuıaan ge P sayıya Y P ~ 
yı kaybettim. Yenisini çıkaracağım- artırmada sablamıyan bir çini soba ilin tarihinden itibaren on bet gün için 
dan eskisinin bUkmU yoktur. de ıhipleri gelip qyalanıu kaldmnadıklan takdirde satılacaktır. (8.) 

(V. No. 19263) • -- . . • · - -- - · · · 
H. Anlı ,(3088) 



ABONE ŞARTLAR/ YAZ/ VE YONETIM YERi: 
1 dlıJI a ayllll a aylJJı Ayldl Latan but. Ankara C&dCleld. l V AJU'I yurdu) 

7DO 6JO 236 110 lılemleketlmlzde 

Yatıwıcı yerlere UllO 726 400 l!Ml 

Po8ta blrugtııe l 180 eocı ~ ~c 
prmıyen yerlere( 

l idare: 2'.370 
lYa.zı l§lert: 21411 

reıgraı adresi: KURUN LataubuJ 

Telefon 

TllrklyenlD ber po9ta merkezinde ILUKUN'a abone yazılır 

ıııı 1111111 ıırnı 1111111 ınnı11 "ıınıı11111 ıı•TntoilJOIU'''.l-.ı111ıınrnı111 uınııı11111""'"""'"111ııu1111ınııı1111ıııı11ıııı1111ıııııın11111ııııı11111ııını1111111ıııııı1111ıııı111111111ıııııı1111u ... lltı11111ıııııı111111ıııııı11111ıınııı111111ınııı11111ıııııı11111ııımııu11ıııııııı111ıııııııı11111ııııı1111111ııı11111 11111ııııııı 11111 ıııııııı 11111ıııııııııııııııııı111111ııııııınıııı11ıı11111ıııı 111 ııı11ıı 11 11111 111111 111111 1111' 11 

T .. k. zı·raat B k d ır- Bayanlar .. , ur ıye an asın an: 1 Kış mevsimi yaklaştı, yakında kurk 
manto gıyınmeğe başlıyacaksınız: 

Münhal Silo Şeflikleri için Ankara'da bir müsabaka imtihanı açda · BEYKO ticarethanesi 12 ay vade 

caktır. Taliplerin aıağıdaki şeraiti haiz bulunmalan lazundu: ile kefaletsiz olarak KORK MAN-

1 - Türk olmak, .•. 
2 - Hiç bir çevhile mahkfuniye ti bulunmamak, 
3 - En qağı lise derecesinde bir fen veya san'at mektebinden me . 

ZUD olmak, 
4 - 30 Yatından qağı ve 50 den yukan olmamak, 
5 - Vazifesini muntazaman ifaya mani olabilecek bedeni anza ve 

hastalıklarla malul olmamak, 
6 - Buhar ve elektrik makinelerinde ihtisası olmak. 
Yukandaki maddelerde yazılı şartlan haiz olup aynı zamanda silo, 

fabrika ve değirmen gibi müesseselerin fenni kısmmı idare ebniş olanlar 
"'e Ziraat mühendisi diplomasını haiz olup ta makinacıbkta ihtisası olan . 
lar tercih edilir. 

Kendilerine mesleki bilgilerine ve imtihanda gösterecekleri muvaffa. 
kİyet derecesine göre "150-175" lira ücret verilecektir. 

Taliplerin bu aym yirmi beşine kadar Ziraat Bankası Umum Mü . 
&lürlüğüne müracaat ve lizııngelen evrak ve vesaiki tevdi ebneleri şart . 
br. 

imtihan buhar, elektrik, değirmen makineleri nazariyat ve ameliya . 
tmdan yapılacaktır. 

imtihan günü aynca ilin edilecektir. (3033) 

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

Istanbul sıhhi müesseseler arttırma 

TOLARI satfl'aktadır. 

Anadoludan aynı şeraitle KduUJ edilir 

BEYKO 
Mahmutpaşa Kürkçü han içerisinde 

---- Telefon: 21685 

.---•Dr. lhasn Sami 

ve eksiltme komisyonundan HksUrUk şurubu 
Şiıli Çocuk hastanesi Tıp FaküJtesi çocuk hutalıklan ve balmn seri· 

l'İyab için lüzumu olan 68 kalem ali h tıbbiye açık eksiltmeye konulmuş
tur. 

1. - Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlü-
lü binasında kurulu komisyonda 25-11-1936 çarıamba günü aaat 15 
te yapılacaktır. 

2. - Muhammen fiyat: 767 lira 70 kunqtur. 
3. - Muvakkat garanti 58 liradır. 

4. - İstekliler flll'bıame ve listeyi her rün komisyonda görebilirler. 

5. - istekliler cari seneye ait ticaret odası veaikaaiyle 2490 aayda 
kanunda yazılı belgeler ve bu ite yeter muvakkat garanti makbuz veya 

banka mektubu ile belli gün ve aaatte komisyona gelmeleri. (2743) 

Edirne Kültür Direktörlüğünden: 
Cinai ve evsafı Mikdan 

metre mr. 
DLW Extra Walton Ca. 2,2 
m.m ayar ve evsafmda (Li- 827,50 
noleum) olacaktır. 40 bk mu-
kavva ile mukavvalanarak dö
tenecektir. Linoleumun ek 
Jerleri soğuk tutkalla tutkal
lanacak, ve fub müıterekler-
Cle hiç aralık kalmıyacaktır. 

Tahmin 
tutan 

2000 Lr. 

T eminab Tarihi 
Lira 

150 Lr. 27/11/936 
Cuma günü 
saat 14 de 
Kültür direk 
törlüğünde. 

Linoleum açık düz renkte ve o IWJdaki nümunesinin ayar ve evsa • 
fmda olacaktır. Döşenen sathın bütün kenarların 25x25 maktaında ve bir 
tarafı yuvarlak çıta ile çevrilecektir. 

Nümune ve prtnameleri okuldadır. .. 
Edime san'at Okulu için almac ak olan cins evsaf ve mikdan yukan 

da yazıb olan (Linoleum) 11-11-1936 tarihinden itibaren açık eksilt • 
meye konulmu~tur. 27-11-1936 tarihinde ihalesi yapdacağmdan istek
lilerin dipozit akçalarını yatırdıktan a onra Kültür Direktörlüğünde Orta o
kullar abm komisyonuna gelmeleri ilin olunur. (2967) 

lŞ ARIYORUM 

326 doğumluyum. Askerliğimi ifa et 
tim. Odacılık, kapıcılık ve buna ben . 
zer iş an yorum. Arzu edenlerin: Sa
matya Merhabada 4 7 numarada bak
kal Hasan vasıtasiyle Abdülkerim Hür 
adresine müracaatları. 

DEMIRC! USTASI 

~·------------·--iktisadi Devletclllk 
3 Uncu kitap 

PARA ve 

İNKILAP 
Ahmtt Hanıdi Başar'ın bu çok mü
him eseri yeni çıktı. Herkes oku

malıdır. Fiyatı : 70 kuruş 
mrinci sınıf sıcak demirci ustası 

iş aramaktadır. lstiyenlerin Vakrt Pro 
paganda servisine (Demir) rumuzile •------------_.• 
müracaatları. 

ZAYl 
Hillil MU8iki Cemiyeti Reisliğin

öm: 
Müteşekkil bulunan Samatya Hi

lal Musiki cemiyetine ait ruhsat ilmü .. 
haberi zavi olmuAtur. Yenisini çıka· 
racağımızdan eskisinin hükmü yok
tur. 

O. H. F. Samatya Hilal M1ısiki 
Cemiyeti reisi N. Vahram 

(V. No. 19256) 

Neşriyat Direktörü: Refik A. Seveng-i' 
Sahibi: ASIM US - V AKIT :Matbaası 

iLAN 
Fatih Sulh Üçüncü Huk"1tk Hakim

liğinden: 
Mürüvvet Candan kocası Fatih At

pazarında ders nazın S. da 16 numr.
rah haneyi terkeden Muhittin aleyhi
ne açmış olduğu sulh teşebbüsü dava-. 
sından dolayı muhakeme gününde ge'
memiş ve mahalli ikameti meçhul kal
mış olmasından ilanen tebligat icra
sına karar verilmiş olmasına binal'n 
14.12.936 pazartesi gUnü saat 10 da 
mahkemede hazır bulunması ilan oh• .. 
nur. .ev. No. 19257) 

Uksürük ve nele! darlığı bo~macıı 

ve kızamık öksürüklerı için oek re 
sirli illçtır l leı eczanede ve "CZı 

- depolarında bulunur. -

fstanbul Kültür Direktörlüğünden: 
Yeni Lise llk Türk lisesi birinci ve ikinci ve Amelihayat okulunun birİO" 

ci devresinden mezun olup bugüne kadar diploma alamıyan talebenin sı" 
nıf veya mezuniyet imtihanlarile ve hangi ders yıllarında menzun olduk " 
larmı en son 15/ Birincikanun/ 936 tarihine kadar İstanbul Kültür Direk
törlüğüne bildirmeleri ve Devlet Baaunevinden alacaklan boş diploma .. 
kablarile 50 kuruşluk pul alb adet en son çekilmit küçük fotoğraf ve hii " 
viyet cüzdanlarının noterden tasdikli suretlerini getirmeleri ve bundad 
sonra yapılacak bu gibi müracaatların nazarı dikkate alınacağı beyan .. 
ilan olunur. (3024) 


