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Tarih vesikaları 
arasında 

Dr. Oaman tevki Uludal 
Birkac fiJne kadar 

BQyWt bir tarih awkl lçlndıe takip 
edecefin1Z yazılarma bqhyor 

ilk, ... 

Bir ziyafet için 
yirmi çeki odun 

Başvekil dün akşam 
Dahiliye Vekilile beraber 

Ankaraya hareket etti 
• 

DalıilifJe Vekilimiz ltal- ı 
gan büqülc elçisile 

Elektrik Şirketi 
Direktörü · 

fÖriştlJ 

naı.m .... ntdH..tz.B.:ı';::liDtdb ........... ..,.. 
çisi bay Galli1f blMll etai!J, keadisile 
yarım saat kaclar cörtlttllr. 

Akden;zde 

Bir Fransız 
torpitosu 

bombardıman 
edildi 

.Paria 18 (~.A.) - Oirenildijine P.. 
re, .. Maille Lereze,. lsıaindeki Frauız 
torpito maJıribi, Akcleaizde milliyeti ôlmı Bıektrik Şiriıeff MiılılQrii a.ue..a 
meçhul kalan bir tayyare tarafmdaıı 
bombardıman edfbaJtt;lr. Tanare, •~ı F.lektrik ve Tramvay tiıimtlerl _. 
mi üzerine alı. homı. atmıı maamafth mumi mildtlrtl Bay Han8eD8, Viyanada 
hoabalarıa hiçbkl isabet etmeaifUr, zatilrrieden ölmilfttlr. 
Resmi mahaftl, bu hasasta başka hiç 18 aenedenberi latanbuıda Elektrik Wll_._All_,__..,_,_..,.__.I bir teJ söylememektedir . ve Tramvay iflerlni idare ile uınt-

DUI ve Avnıpada ~ ~ 
t.taDbulun tramvay ve bHham elek. 
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er Loti ve Klot Farer . ~------------------- -
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~urların mühim bir dertleri v.ar 

h · fiyatları hakkında 
n evvel kar ar alınmalı 

Istanbul plinı 
---------------=----Sirkeci gannı ihtiva etmek üzere 

Sirkeciden Eyübe uzayacak yol 
üzerinde tetkikler yapılıyor 
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Hitler Fransa ya bir 
teklifte bulunacak 

Fakat siyasi 
kati 

yakınlaşma • • 
ıçın 

bir engel •• •• goruyor 
~~~~~~-~~~~~--

arada 

Ankara Ziraat 
Enstitüsünde 

Talebe ve mual
limler zehirlenme 
tehlikesi geçirdi 

Kruvazörü 
~ 

Gör in g 'in Mussolini ile oLan son görüşme-

Ankara 18 (Telefonla) - Ziraat 
enstitüsünde üç dört gün evvel geleli 
kapların kalaysız olması yüzünden 
mektepte yemek yiyen bütün talebe, 
muaJUm ve memurlar bir zehirlenme 
tehlike.si geçirmişlerdir. Hadisenin sinden sonra Alman elçisi BerJine gitti 

Paris, 18 (A.A) - Jur gazetesi
ı Cenevre muhabiri bildiriyor: 

terenin yUzline gWmek ve Sovyetler rnktinde önü alınmıştır. Zehirlenenler 
Birliğini Avrupa manzumesinden dışa. perhize? dernm ediyorlar. 

B. Göring, İtalyan siyaset adamla
iyle yaptığı görüşmelerde, B. Hitle
·in 30 ikinciki.nunda söyliyeceği nu

ı ukta ekonomik teşriki mesai için 
Framaya ehemmiyetle hitap edeceğini 
fa.kat siyasi sa.hada teşriki mesai is
temiyeceğini, çünkü iki memleket a.
ı-asmda yaklaşmanın tahakkukuna 
l"r:ınsız - Sovyet muahedesinin kat'i 
hir engel teşkil ettifinl bildirmiştir. 

rı atmaktır. İtalya ile Almanyanm ce- Ç k b / d . . . . 
va.plan prta muallak, Londraya kar- . an aqa e e 1yes1 ıçın 
şı mWtefit ve Fransa ile Sovyetler Bir H J k l • • 
Iiğini uzlqtıracak mahiyette olacak- a rey erını 

Pa.ris, 18 - Eche de Paris gaze. 
tesinln Londra muhabirine göre tta.ı. 
ya İ8panyada bir 808)'allst hilkiimeti
nin t.e@ekkUIUne muvafakat etmiyecek 
tir. Diğer cihetten Hitıer de İspanya
ya karp takip ettiği siya.seti t.erket
mek için veeile anyaca.k ve bu fırsa.t. 
tan latifade ederek Alman mUst.emle
kelerlııi geri almak için pazarlığa gi
rflecektir. 

Oeavre guetesi bu hu.susta diyor 
ki: . 

''Romanın ta.kip ettiği gaye tngil-

tır .. , 
UÇVNCU GôRUŞME 

Roma, 18 (A.A.) - Şimdi haber 
alındığına göre, Göring, cuma günü 
Capitole'i ziyaretten sonra Venedik 
sa.rayında .Mumolini ile üçüncü milli. 
katmı yapmıttır. 

GORING N APOLIDE 
Napoll, 18 (A.A.) - B. Görlng bü

tün tef emıa.tı ihtimamla hazırla.nmış 
parlak bir meruimle karfıl&nmı§br. 
Şeref ine verilen öğle yemeğinde 60 da 
\•etli hazır bulunmuştur. 
ALMAN ELÇiSi BERLINB GiTTi 

Roma. 18 (A..A.) - Von Hoesel 
saat 7,40 da Berline hareket etmlftlr. 
DUn aqam B. Göring ile uzun bir mn
lAkatta bulunm.Uftur. 

Ruam mücadelesi bitti 
1087 köyde 47853 at 
muayeneden geçirilmiştir 

Ankara 18 (Telefonla) - latanbul 
Belediye mıntakası hariç olmak üzere 
Trakya viJAyetlerile latanbulda ruam 
mücadelesi bitmiştir . 

Mücadele 29 kazanın 1087 köyünde 
17~ bat at üzerinde yapılmı§tır. Bu 
mıntalaiaki katır ve eşekler de seriri 
muayeneden se~rilmlştir. MUcadele. 
ye 59 baytar, 20 sıhhiye memuru 26 

' gardiyan iştirak etmiştir. Aynı za. 

manda 1 teşrinievvelde başlayan bu 
mücadelede Maleun göz muayene.sin. 
den geçirllmiyen hiçbir hayvan kal_ 
mamıştır. 

Jstanbulda belediye hudutları için. 
deki mücadele aerolojik kan muarene
sile yapılmaktadır. 

Vekalet bu maksatla Osküdarda 
bir seroloji JAboratuvarı ihdas etmiş.. 
tir. 

ispanyanın vaziyeti 
Eden Cenevreye gitmeden evvel 

beyanatta bulunacak 

General Franko ne diyor? 
Berlin, 18 (A.A.) - B. F.den'in aa.

h gOnll Oınevreye gitmeden evvel A
vam kama.raauıda lapanyol harbinin 
beyne1mile1 akisleri hakkında. pek mü. 
h1m beyanatta bulunacağı aöylenmek
tedir. 

Siyasi müplıitler bilhassa lapan
yol bankasmm memalik.i ecnebiyedcki 
altmlarma ambargo konması ha.kkm
daki kalyan• Alınan talebinden endi-
13e etmektedirler. 

NETiCENiN VEHAMETINDEN 
KORKULUl'OR 

Bu meeelede ne Fransanm, ne 
ne İngilterenin • ve de Sov 
yeUer Birliğinin Almanya ve 

Almanya ve ltalya da aynı mücade_ 
leyi yapmışlardır. Bize olan teveccüh. 
lerfnin sırrı da işte buradadır. Vakıa 
birçok ecnebi mütehassıslarının yardı. 
mından istifade ediyoruz, fakat harp 
eden1er, Legiyonlanmız da nizamı da-
hlllnde kaybedilmiş bir avuç gönflllü 
hariç o1mak üzere hep lspanyolJardır. 

Bundan sonra genera1 Franko, fn_ 
giltere ve Fransayı komünist tahri. 
katına karşı teyakkuza davet etmiş ve 
demiştir ki: 

"Kendilerile dalma iyi mUnasebeL 
ler idame etmiş olduğumuz Fransa ve 
İngiltere mtistemlekelerini sıkı bir 
nezaret altında bulundururlıtrsa çok 
iyi ederler. ~ünkü buralarda tehdit 
:t !tında bulunuyorlar . ., 

f talyaya müzaheret etmiyecekleri kuv 
veUe tahmin edildiği için eğer Alınan
ya ile İtalya ambargo meseleainde 1s

rar edecek olurlana Londra komik- Adıige Vekilinin zi1Jafeli 
Rinde neticesi vahim olabilecek bir ay-
nlrk husule gelmesi ihtimali vardır. Ankara 18 (Huuaf) - Adliye vekL 

Sa.lamank, ıs (A.A.) _ GeneraJ leti tarafından hazır1anan avukatlar 
Franko Havas aja.nsmm muhabirine kanunu projeaini tetkik etmek Uzere 
Fas mesefosi hakkında demiştir ki: Ankaraya davet edllmlt olan avukat. 

lapanyoJ Faaında Alınan askerJeri lar1a barolar mümeulllerl ıereflne bu 
yoktur. Millete ait olan topraklardan akpm Adliye vekili ŞUkrU SaraçoJ1u 
biç bir parçumın baeka blriıine terki tarafından Şehir Lokantumda bir si. 
dün olduğu gibi bugiln de milli hUkf.ı- yaf et verilmfıUr . 
nıot ic;m mevzuu bahis değildir. Çocuğu öldüren 
Harbın ~ynelmJlel mahiyetine dair b d 

general Franko şunlnrı söylemiştir: adam ulun U 
Bu mahi>·eti dahili harbımıza veren LG8 Anıeloa 18 (A.A. ) - Tacoma. 

hi~ drğiliz. Diz münhasıran komUniz. dakf parmak fslerile dnayet mahal. 
mi memleketten çıkarıp atmak için Undeki izler mukayeae edilerek Char. 
1118cadele ediyoruz. Memleketimizi l• Mataonun katilinin hl'Vlyetl t.blt 
kendisine tamame11 yab.-ınc1 oJan bir edi1mlttlr. 
akideden kurtaracafn, n yalDD bunu Katilin tos Anıelos civannda bir 
yapmak llltlJoru. J:eH ukl&ncblı sumedllmektecllr. 

vermeğe başladı 
Ankara, 18 (Telefonla) - Ç..ankaya 

kazasının belediye teşkilatı için halk 
reylerini vermefe başlamıştır. Kazaya 
merbut olmak üzere Dikmen ve Cebe. 
elde birer nahiye müdürlüğü kurul. 
muştur. 

"Em.den,, bir a.s7c eri merasim esnasında 

Yokohama, 18 (A.A.) -Alman kr• vazörü Emden buraya gelmittir. 

Amerikan ve lngiliz gemileri 
Yunanistana ·geliyor 

Atina, 18 (Hususi) - Bu ayın 27 niz donanması amirali de bul 
Ho/anda hegetile sinde Faler limanına "Rayin" isminde- tır. Bir hafta Korfoda kalacak oJaSl 

ki Amerika kruvazörünün geleceği Pi- giliz gemileri "Kilin Elizabet,, " 
iamaslar devam ediyor re liman dairesine bildirilmiıtir. Per - yon,, zrrhlılan ve "Mayin" hastaO' 

Ankara 18 (Telefonla) - Dolanda şembe günil Korfo adasına gelecek o - misUe torpido ve muhriplerden ~ 
ticaret heyetile lktısat ,·ekaleti ara. lan İngiliz filosunda lngilterenin Akde- kep bulunmaktadır. 
mndaki h~lara bugünde dttam ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

edilmiştir. M •• h • t ı ı 
Yeni ticaret odaları UŞ8 1 er 
pıojesi hazırlanıqor Kendilerile ) 
Ankara 19 ('felefon1a) - Yeni ti. a ay 

caret odaları kanunu projesini hazır_ d • ı • k d J 
lamak için tktısat vekaletinde bir ko. e 1 mesıne iZ 1 ar 
misyon teşkil edilmiştir. (lJatytını, ı incide,) 

[ J 
Bityaa, Kesep havalisinıdeki ermenile • 

Kısa Ankara Haberleri ri toplamak için hareket etmiıti. Ayni 

• ISTANBUL Ticaret odasının önü. zamanda Halepten de müzaheret alın -
nuıtı. Halepten bir bando mızıka izci -

müzdekl yıla ait bütçesi lktısat vekl. 
Jeti tarafından tetkik edilmektedir. ler, biıikletçiler ve 500 Suriye bayrağı 

gönderilmiıti. 
• BEYNELMiLEL parazitoloji ce. 

miyeti Türkiye mümessilliğine dokto_ Bu nümayiı için hilkUmet §Öyle bir 
para taksimi yapmıştır: Bin Suri lirası 

parazitoloğ A. Nevzat (baytar fakül. Muses der Kaloeyana, bin Suri lirası 
tesi parazitoloji şefi) seçilmiştir. 

• PA•fltll' · 1 .•. b··ıc r ..._ .,_ 1 Sadık Marufa, bin Suri lirası Nuri ts • 
'" •J\ 11{1 U "" ~ nTl1<P :tl'- ı.u .... 

dalıa evvel ipek ipliklere için kabul 
edilmiş olan % 70 tt!nzilattan istifade ON BiN TURK KADINI NUMA YIŞTE 
edebileceklerdir. Halep, 18 (Hususi) - 12 sonk!nun

Güm üs para 
Bir maddenın d~ğiştiril

mesi müzakere edildi 
Ankara, 18 (Hutusi) - B. Mecli -

sin bugünkü toplantısında madeni ufak· 
hk para hakkındaki 2257 sayılı kanunun 
birinci madesinde değişiklik yapılması
na dair olan layihanın birinci milzake -
resi yapılmıştır. 

Bu kanunun hükmüne göre, ''mali -
ye vekaletince tedricen.16 milyon liralık 
gümüş para çıkarılır, maliye vekili bu 
mikdan görülecek lüzum ve ihtiyaca gö 
re 25 milyon liraya iblağa mezundur . ., 

tır. 

Meclis çarşamba günü toplanacak • ı 

Arman yanın 
Devlet Reislıği ve 
Başvekillik için 

da Antakyada Türkler tarafından yapı
lan nümayişe l O binden fazla kadın iş • 
tirak etmiştir. Bu kadınlar o giln çar -
şaflannı çıkararak Hatay Türklerinin 
teşkil ettikleri alaya katılmışla:rıdır. 

TURK ROZETLERi ÇIKARTTl
RILDI 

Hama, 18 (Hususi) - MUgahit he -
yetinin gelmesi üzerine Antakyada hal
km giSfUslerinde tagıdıklan parti, TUrk 
bayraft ve AtatUrkUn reıimlerini havi 
olan rozetlerin çıkanlmaıı zabıta tarafın 
dan ehemmiyetle takip edilmittir. 

KANUNSUZ CEZALANDIP•\IAK 
EMRi VERiLDi 

' Humuı, 18 (Huıull) - TUrk fO -
förlerinin hnk<tmetin arzuıu haricinde 
hareketleri dolayıaile talimatnamelerde 
mevcut olmama ama ratmen en uf ak ha
Teketlerinden mana çıkanp cezalandı -
rılmalan mahallt hUldlmet tarafmdan 
jandarma ve poliı kuvvetlerine gizli e -
mirlerle teblil edilmittir. 

Başvekilimiz 
Ankara ya 

hareket etti 
(Uatyanı, 1 incide,) 

Başvekil burada da bir müddei 
dıktan sonra Parti merkezine 
tir. Parti merkezinde saat on 
kadar meşgul olduktan sonra 
rında Dahiliye vekili Şükrü Ka~ 
Parti başkanı Muhiddin üst 
bulunduğu halde l{ültür direk 
ğüne kadar yürümüşler, burab 
mobile binerek Atatürke mülpl 
mak iizere saraya gitmişlerdir. 
vekil Atatilrke veda ettikten 1 
motorıe :n~, ucuya9d.,tö r.-=ıut!Jıl lf 
ha7:ır1anan hususi trenle hareke& 
miştir. 

Başvekil 
Üniversite klinikleri h•~ 
kında rektörle görüP" 
Başveldl dUn Ankaraya harelC't 

rneden önce kendisini teıyie ıel 
den üniversite rektörü Cemil 1 
Ünive~ite kliniklerinin vazfyetiıd .. 
muş ve izahat istemi~tir. Rektar, , 

riclye, göz tedavisi, doğum, ku~ 
ğaz klinikleri ile kimya eıd 

eczacı mektebi için bir mllyon~tıl 
bin lira tahsisatın ayrılmış 

ğunu, projeler kabul edilir 

f aalfyete geçilerek bir sene l~-
tirllecetfnl blldirmlştlr. # 

Baıvekll bu, milhlm tefe~ İ 
an önce başlaması için Jlznnpl~. 
birlerin ahnmasını alikadarıaı
direcethıf vldetmlştir • 

Yeni merkezi f"'•ıı11111ıııı1111111ıııııu1111ııınııu11ııtt1111ıHııt11111.__....,. .... 11""1.__. .... _ ...... ___ ._,,_-: 

1 Dünya Nasıl Batacak Berlin 18 (A.A.) - Berchtesgadem 
Almanya Devlet reisliği ve iıaş'VekilU. 
ğin yeni merkezi olacaktır. 

B. Bitler, bugün, .4.lp dallan ya
maçlarında yapılmakta olan yeni 
Başbakanlık sarayını inşa eden işçile. 
rin yer şenliğinde bulunmuştur. Bu 
dairenin yapılması B. Bitlerin Bav. 
yera a1plannı kendisine daimi ikame. 
slh oJarak tellkkl edecettıaf ıöeter. 
mektedlr. 

B. Hlt1erln Berlinde bu1unU§ları 
ıittikçe aeyreklc=ımlştfr. Ve umumL 
yet itibarile birkaç rilne lnhlar et. 
mektedir. 

Yunanistan Almanqadan 
harp leoazimi alılJor 

Atlna 18 (A.A.) - Almanyadan rapı. 
lan bir istikraz ile Alman. Yunan ide. 
ring hesaplarının Yunaniatan lelllae 
olan ba1dye1erl mecmaunu teşkil •1· 
Uyen bir milyar 600 ml1yon drahmi 
A1manyadan harp levazımı atın al. 
.maya taUls o1anacaktır. 

( Bütün rasathane ve radgo istas1J01"" 
/ ları yeni bir haber verigor/af• 

f Ancak Haziranın 19 uncu günü gec' 
( yarısına kadar yaşayabileceğiı 
f Bu fevkalade hadıse dün1Ja üıerınde 
İ nasıl cereyan edecek? 
= J Cumartesi günü 

I KURUN ilivelerinde 
1 Büyük bir merakla takip edece-' 
a~l ğiniz bir seri 

111ııınıa111ılfl•ııı1111111ıııı111np111111ıa ___ .__.._._. .... .__. ... _____ _.... 



1.cuııe!li: ............................ 

Ne ~akıyorsanaz 
yilzl•e öyle 7 

illillah şu gazete sekreterlerinden 

Kazanç vergisi 
yoklamalarına 

baş11andı 
937 mali yılı kazanç vergisi tahsilA

tına esas olacak mali yoklamalara 
başlanmıştır. Hiltlln maliye şubeleri 
hummalı hir şekilde hu işle meşgul ol
maktadır. Diğer larnftan Defterdar
Jık, yoklama işinin bıt ay sonuna ka
dar bitirilme..<;İni kati olarak karar al
tına almıştır. Uu şekilde yeni ac;ılmış 
,·cva yaziyeti değişmiş olan ticaretha
ne·. müessese vesair yerlere kazanç ko
misyonları \'e tahakkuk kısımları ta
rafından yeni kıymetl~r konulmakta-

3 - KURUN 19 11. KANUN 1937 "=' s 

lstanbul planı 
Sirkeci garını ihtiva etmek Üzere 
Sirkeciden Eyübe uzayacak yol 

üzerinde tetkil<ler yapıhyor 
Şehircilik mütehassısı Prost martta 

Istanbula gelip avan proje üzerinde 
tetkiklerine devam edecektir .. 

Prost gelincey~ kadar belediye imar 
bürosu Gazi köprüsünün iki başında 
yapılacak meydanların projelerini ha
zırlayacaktır. 

imar bürosunda müşavir olarak ça
lışan Vagner de Sirkeci garını ihtiva 
etmek Uzere Sirkeciden Eyübe kadar 

1 Polis Haberleri 1 

Karıkocayı ayır
mak için 

uza;> acak bir sahil yolu etrafında in· 
celemeler yapmaktadır. 

Dundan başka J{asımpaşadan Yeni
~clıin', ~chzadebaşından Unkapanına 
gitmek üzere yeni iki tramvay gür.er· 
gfılıı üzerinde de birer avan proje 
hazırlanıp Prosta verilecektir. 

Prost bunlar üzerinde tetkikat ya
ıııp esas planda nazarı dikkate alacak-
tır. 

Boğaziçi n·hayet 
canlanabilecek mi? 

Şirketi Hayriye işletme işleri ve ma
liyet fiyatlan üzerinde yapılan he
saplar neticesinde umumi bilet tarife
lerinde yeniden tenzilat yapmak im
kimları olduğu görülmüştür 

lc;kcleler arasındaki bilet ücretleri 
de ayrıca tenzilata tabi tutulacaktır. 
Haber aldığımıza güre şimdi bu tenıi
Uıtm miktarı üzerinde çalışılmakta

dır. 

Şirketin bu planla göz önünde tut
tuğu muhtelif kolaylıklar araBıncla 
yazlık ,.e kışlık karneler ve aileye 
mahsus aboncman kartları ihdası ela 
dfü;iinülmcktedir 

Planın ikinci kısmı Şirketi Hayriye 
forafından Boğaziçinde yapılacak 
imar faaliyetine tahsis edilmiştir. 

Bu arada Kandillide şirketçe satın 
alınmış olan arsalara bugünkü ihtiya
ca muvafık sekiz bina inşası kararlq
trrılmıs. bunJarm planlan haZtrlan
mıştır. ileride buradıt bfr mahalle ~ 
şa edilecektir. ecl\İz binanın inşasına 
başlamak için yapı ,.e hin~ kanununa 
ait talimatnamenin tadili beklenmek
tedir 

Şirket yeni faaliyetinden alaeafı 

neticeye göre ileride imar faaJi~·etfnl 

daha fazla genişletmek tasavvurunda .. 
dır. 

E•nat cemly,,.t!erlnfn mu,. 
terek yardım proJ ·al 

Ne yapalım yo bitti l 



~ııııııın iergün bir hikaye 
~ 
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Ebucehil Kuyusu l 
> 

~::.:~:::-E:~l Çif çiler· n en büyük derd 
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Uzere toplanaD komisyon çalışm&kta ve Ha. 
cı, boca, molla, hatız, bey, P8.§a gibi istm • 
lerin yerine mllll isimler koymaktadır. 

• Z!lhrevi hastalıklarla mücadele mUdU -
r!yctl ile bir binada bulunan Hılzıssıhha mü

Koca konakta el ayak çekilmişti. J 

Sinanın gözlerine uyku girmiyor
du. Gittikçe canı sıkılıyor; bu gece 

1 
burada kaldığına pişman oluyordu., 
Fakat artık vakit yatsıyı çoktan geç
mişti. Sokaklarda Yeniçeriler kol ge. 
zi_.Yorlar, tuttuklarına sorgusuz sopa 
seJciyorlardı. 

Durup durup sövüyordu: 
- Allah belflsını versin! Şeytan 

kan. Moruğun ağzına dizgini vurmuş. 
Ne desem. ne yapsam faydasız! .. 

Sanki şu geniş odanın duvarları da
ralıyor; şu yüksek yaldızlı tavan git
tikçe alçalıyordu. 

Kerevetten indi ve açık pencereye 
doğru yürüdü. Sülel''lllaniyenin bu en 
büyük konağı, bütün Halice, Galata ve 
Kasımpaşa kıyılarına tepeden bakıyor. 
du ve aralan şimdi koyu bir karan
lıkta sessiz. uyuyordu. 

Anasının da uyumadığına şüphe 

yoktu. Oğlunu beklemiş, fakat yatsı-ı 
dan sonra olmasına rağmen gelmedi· 
ğini görünce artık ümidini kesmiştir. 
Sabahı beltliyordu. Oğlunun sağ dön
mesi, eski hocasının ona acrma.sı için 
eski bir seccadenin üstünde kimbilir 
kaç rikat namaz kıldı ? 

Sinan şimdi babasına daha çok kızı
yordu. Va.ktile Tosyadan lstanbula ge-

len o çömezi işte bu kadın yıllarca besle 
miş, vezirlerin ardında Bodinden Bağ. 
dada, Erzurumdan Trablusa koşarken 
hep yoldaşlık etmişti. Fakat o eski çö
mez, bir gün Kara Mustafa Paşa Sad
razam olunca defterdarlığa kadar yük 
selmiş; zengin olmuş; cariyeler edin. 
miş, yeniden thtisap nazınnm kızile 
evlenmişti. Bu kadarı yetmem.iş gibi 
bir gün Sinanın annesini boşamış, 

eskiyen bir pabuç gibi Eyüpsultanm 
bir barakasına atmıştı. 

Üstelik Sinanı da yüzüstti bırakı
yor; ona bakmıyordu. Çünkü yeni ka
rısından çocuklan vardı. 

S;nan babası .dan yardım görmc
·ince: 

- 1' namın yanına elim boş olarak 
dö. ""'l"m. 

Diyerek ayak diremişti. 
Defterdar Abdullah Paşa buna da 

ı:ı1dırmamrş, sadece oğluna se
lamlıkta bir oda verilmesini kahyasr. 
na emretmişti. 

Şimdi Sinan bunu kendi yüzüne atı-
lan bir sadaka gibi görilyor: 

- Gitmeliydim. 
Diyordu. 
Sonra birdenbire kararını verdi: 

Şimdi de giderim. 
~ ;ıı: ;ıı: 

Sofayı, merdivenleri, aralığı ses
~:zı.:e geçmişti Kapının kol demirini 
kaldırıp da dışarıya çıkmak için güç. 
lük çekmiyeceğini umuyordu. Çevik 
ve gençti. Hava da çok' karanlıktı. Bu 
sayede birisine görünmek ihtimali de 
hemen hemen kalmıyordu. 

Fakat birdenbire durdu. Çünkü ko-
nağın bodrumundan bir ses duyuldu. 

Durdu ve dinledi. 
İki kişi konuşuyorlardı. 
- Hırsız var! 
Diye bağıracak oldu. Fakat sesler

den biri babasınındı; diğeri de kah
yanın ... 

Bunların bu saatte orada ne işleri 
vardı? 

Daha iyi duyabilmek i<ftn merdi
veni indi. Kulağına derinden derine 
bir p:ıra sesi de geldi; sonra merdive
ne doı';ru yaklaştılar. 

Sinan cekildi. Bir kenara sindi. 
Kahy::ı. bir kandil tutuyordu. Defter-

·-··············································· . . 
Sl3arası -z mu-y n .. kuponui . . 
i Hususi doktorumuz Pazartesi : 
igunıen saat on beş buçuktan yirmiye! 
Skadu gazetemiz ıdarehnn~nde eu; 
imartesl günleri de saat 14 ten 19 ai 
f ı.adar Llllell Tayyare apartımanları~ 
!ikinci daire Uç numarada dalma oku: . . 
iyucuıanmı?.ı yedi kupon mukablllnde: 
i ımbııl eder. i 
S Çocuk h:ı.stalıkları doktorumuz dn~ 
~bu kuponun yedi ttıneslnl biriktirip: 

ikendi~ne ~ııturn""<'nf1 rumnrtesı, ııı> • 

~ıı. perq('m'!'ıe l!'iln' O - 1" ıırr 
iAksnray~a Mil et C -1 ı in 1 l\t•ı,, 
E113şa camii kıırştsmdakl mua•·eneh:ı • . . 
:ııestnde çocuklarınıza bnkacaktır. : . . .................................................. 

dar sırtındaki atlas gecelik entarisile 
büsbütün uzun görünüyordu. Kahyaya 
fısıldadı: 

Bir kaç gün önce !stanbulda yaman 
kalp akça katmamak gerek!.. ı 

Paşa harem tarafına, kahya da o
da.sına çekildi. Sinan artık gitmiyor
du. Geldiği yere döndü. 

iBr kaç gün önce lstanbulda yaman 
bir kargaşalık olmuştu. Yeniçerilerin 
üç ayda bir verilen ve ulufe denilen 
maa.sları arasında ayarı bozuk ve kalp 
paralar çıkmıştı. Asker önce Sadraza. 
mm. sonra sarayın kapısına dayan
mış; kalpların yerine sağlanılan ve
rilmek ve bir daha buna meydan ve. 
ritmemek vfıdlle dağılmıştı. 

Yeniçen ağası başta olmak Uzere 
Böcekbaşı ağasr, Asasbaşı, Subaşı ve 
bütün karakullukçular hanı harıl kalp 
para basanları arıyorla'r fa.kat bula
mıyorlardı. 

Sinan artık bu paraların kim.in e-1 
liyle hazineye katıldığını anlamıştı. 

Onu yola getirmenin çaresini bulmuş 

gibiydi. 
• • • 

Defterdar sararmıştı. Kırçıl saka
lı belli belirsiz titriyordu. U!iağa sor
du: 

- Bunu kim getirdi? 

- Bir kadın ... 
- Yıkıl karşımdan ... 
Kahyaya döndü ve kağıdı uzattI. 
O da okudu ve sarardı. 
Bir kaç dakika biribirlerine baka 

kalciılar. Hatta istemeksizin ellerile 
boyunlarını yokladılar. Çünkü padişah 
Sadrazam Paşaya: 

"Her kim.in ki üzerinde kalp akça 
bulunur, ba.~ın kesesin! 

Demişti. 

Bir aralık kahyanın gözleri parla
dı: 

- Bir Ebucehil kuyusu kazmak 
gerek ... 

DeftP.nfa rm gözleri neılor. 
Bakışlarile: 

- Aman .. Nasıl olacak? Çabuk 
söyle! 

Demek istiyordu. 
Kihya efendi ona çok yavaş bir 

sesle uzun uzun bir şeyler söyledi. ı 
O söyledikçe defterdarın yüzü asıl 

rengini alryor, hatta gülümsüyordu. 

O akşam defterdarın konağından 
ilci kişi çıkıyordu.. Birisi Süleyman:. 
yedeki mezarlığa gitti. Duvar boyun
ca adımlarını sayarak yürüdü. Bir 
yerde durdu. Etrafına bakındı ve me
zarlık duvarının demir parmaklıklı 

kilçilk pencerelerinden birine elini so. 
karak iç tarafa bir kese altın bıraktı. 

Diğeri Ağa.kapısına gitti. Yeniçeri 
ağasının yanma çıktı. Bir tezkere 
sundu ve döndü. 

Defterdar Paşa kıs kıs gülüyordu 
ve Ebucehil kuyusunu bir defa daha 
hatırlıyordu. 

"İslamlığa bir türlü inanmıyan Fr 
bücehil, bir gün Hazreti Peygamberi 
yok etmek için onun geçtiği yola bir 
kuyu kazdı. Ağzını da çörçöple örte
rek belirsiz bir hale koydu. Fakat içi. 
ne kendisi düştü ,.e güçlükle ölümden 
kurtulduysa da halkın alayından kur
tulamadı ... ., 

Artrk rahattı. Çünkü suçlu sorgu-
1 ya çekilince bu paralan defterdardan 

aldığın~ söylese bile buna inanmıya .. 
caklardı. 

Yeniçeri ağası o akşam Süleymani· 
ye mezarlığına çıkan sokaklardan bi-, 
rinin ağzında bir kudm yakaladı. 

Ertesi gün çarşılarda tellallar ba
ğırıyor ve üstünde kalp akça ~ıyan 1 

birinin Atmeydanında idam olunduğu-, 
nu haber veriyorlardı. 

Defterdar P:ışa ile kfthyası da Sad I 
ra?.am konağına girlerken merak ede
rek o tarafa saptılar. 

zesi blribirindcn ayrılmışlardır. 

• Florya, Mccidlycköyll ve sair semtlerin 
iman için hazırlanan projelerin kolay!Ikla 
tcbarllzU için bunlann 'kabartma resmiler! 
de yapılmaya başlanmrştrr. 

• Meclrdiycköyllndcn tıışocaj!"uıa kadar t • 
nen yol çöp nnkll i!;ln temizlenmişti; takat 
buradaki ta§ ocağmnı çöplerin dökWmesine 
m!lsalt bul11nmadrğl anl&§ılmışbr. 

Belediye yen! bir çöplük aramakJa me1-
guldUr. 

• Edirne - 1.'ltanbul şosesinin utalt ola· 
rak inşaatı devam etmektedir. 

• MUddeti yılbaşında biten Türkiye - İa
\1Çre kllring anlaşm.uı 81 kAnunuevvel 937 
t.nribine kadar uzatılmıştır. 

• Şeker şirketinden inhisar hakkı olarak 
800.000 liranın taıuım lAzım geleceği tabak.. 
kuk ettirilmişti. Bu mesele hakkında şirket 
aleyhine dav& açılmuı allkadarlara bil • 
dirildiği halde daha sonralan idarelmaalahat 
cihetine gidilmişti; ye.nlden ikinci tcaret mah 
kemesnce davaya bakılmasma karar veril -
ml§tlr. 

• AUna sergisine gidecek tablo ve sair e
serleri götüren heyetimiz hareket etmiştir. 

• Kandilli rasathansine UAve olarak yeni 
binalar yıı.pılma.<n tekarrllr etmiştir. 

e B. P isimli bir İtalyan şlepl Çanakkale 
boğnzmda.n geçtiği mralarda ba§tankara et.. 
ml§tlr. 

• Ad:ına ag-Ir ceza mahkemesinde muha -
keme edilen ve hemşlresinl kaçmuı Osman 
ile diğer üç ki§iyl yaralıyan Hacı DUrmWJ 
25 seneye mahldlm olmuştur. 

Elektrik Şirketi 
Direktörü 

7 edavı ıçın gittiği 
Viqanada öıdü 

( U atyanı l ım'tde ) 

trik teçhizatına tatbik etmeğe çalış

mış olan elektrik mühendisi ve Fr81ı
sada muhtelif fen müesseselerinin sa. 
bık profesörü Bay Hanaens altmış ya 
§ındaydL 

Son AeDPlPr i<"inde azmadan hslaka, 
kalp hastaltğmdai! da müZt.a.ripti. Bun 
dan bir hafta kadar evvel memleketi 
olan Belçikaya müteveccihen, beral» 
rinde iki doktorla hareket etmişti. 

Havaların gayet fena bir zamanın. 
da lsta.nbuld.an ayrılmış olan Bay Han 
sensi Sof yada bir kere kalp 3.rızası yok 
lamış ve kendisine, refakatindeki dok
torlar ta.rafmdan enjeksiyon yapılım!! 
tır. 

Ve Bay Hansens yoluna devam et,. 

miştir. 

Fakat memleketine varmak kendi
sine nasip değilmiş ... Muhtelif rahat
sızlıklardan esasen muztarip bulunan 
İstanbul Elektrik ve Tramvay §irket
feri müdürü, yolda bir de za.tünieye 
yakalanmıştır. 

Viyanaya vardığı zaman bir sana
toryoma yatırılması zarureti hasıl ol
muştu. 

Bay Hansens, za.türrienin &iddeti te 
sirile dün sabah saat dörtte sanator. 
yomda gözlerini kapamıştır. 

Dün Tramvay şirketinin t.a.nmmış 
yüksek memurlarından biri: "Han.sen
sin şirket memur ve müstahdemleri
ne karşı hüsnü muamelesile tanınmış. 
tı. Hepimizi çok şeverdi,, dem.iştir. 

Hansens, Taksimde, şayanı dikkat 
bir üslilp üzere büyük bir etV dahi ya.~ 
tırmıştı. Uzun senelerdenberi ailesile 
birlikte ora.da oturmaktaydı. 

j veni ne9riyat J 

Kitap ve K tapç1hk 
Her on beş günde blr muntazaman neşre

dilen kitap ve kitapçılık mecmuMmm son 
ylnm dördüncU saytat intişar etmiştir. Bu 
sayıda 16 ncı Mirda Kitap ve Matbaa Llimlt 
hir yazı ile Ali Emlrl EtendinJn hayatı tıu
nne yıı.zılmı§ bir etUd ve garp kitapları tet
kikleri vardrr. Okuyucularımız& tavsiye ede 

rlz. 
Yerde yarı çıplak ve çürük içindeki 

hır gövde: ağacın dalında da kesik bir ---------------· 
ba$ vardı. men bir baba kalbi çarpıyordu. 

Dcftndar kahyaya, kfıhya defter. Birdenbire sarsıldı. 
farn baktılar. Başsız gövdenin yanma yuvarlan-

T{""'k b"lc:m gözleri vuvalarından dı. 

ı 1 ınıı:ı· rı w7ı vrıv lm·ş kanlı bir ı-a-
1 

- Defterdar Abdullah Paşa kalp 
mura bulandı<;ı ;çin hemen hemen ta.- akça sürenlerden biri yakalandı diyeli 
mnmıyacnk bir hale girmişti. sevincinden öldü. 

Defterdarın göğsünde herşeye rağ- Diyorla.rd.ı. 

B u yıl memleketimizde hayatını l 
topraktan çıkaran yurttaşlar 1 
ekseriyetle memnundur. Çün-

kü Ada.na ve Bursa gibi bazı vilayet- 1 
lerimiz müstesna olarak diğer taraf.~ 
larda hububat ile üzüm, fındık, pa-ı 
muk, tütün gibi mahsuller iyi olmu~
tur. Ve alınan mahsuller iyi fiyatlarla !' 
harice satılmıştır. Yalnız Ege mmta
kasında bir ay içinde otuz küsür mil
yon kilo tütün satılmıştır. Vasati fiyat 
elli kuruş hesabile İzmir limanına sa
dece tütün yüzünden bu sene en a§a.ğı 
on beş, on altı milyon lira girmiş de
mektir. Şimdi kazançlarından mem
nun olanlar: "Ah, ne olur birkaç yıl 
işlerimiz böylece devam etse!,, diye 
temennilerde bulunmaktadır. 

Fakat dikkat edilirse bu suretle 
memnuniyet izhar eden, temennilerde 
bulunan yurttaşlar daha ziy:ule tütün, 
üzüm ve fmdrk gibi mahsuller alını~ 
ve satmış olanlardır; hububat ziraati 
ile meşgul olanlar da geçen yıllara 

nisbetle daha iyi bir vaziyette bulun
makla beraber ötekilerdeki neş'e ve 
şetaret yoktur. Bunun sebebi harpten 
sonra fiyatları düşen buğday ve arpa 
mahsullerinin henüz şeker, kahve, ba.s 
ma, gaz gibi eşya fiyatlarına nisbetle 
mütevazin bir dereceyi bulamamış ol
masıdır. 

Mesela bir çiftçi Büyük harpten ev· 
vel yüz okka buğdayı pazara götürür, 
beher okkası otuz paradan olmak üze. 
re malını yetmiş beş kuruşa satardı; 
o vakit şekerin okkası iki kuruş yir
mi para.. kaput bezinin arşını bir ku
ruş on para, gazın kilosu bir kuruş. 
tuzun okkası bir kuruş on para, bas
manın arşını ilci kuruş olduğundan 

yetmiş beş kuruş ile pazardan bir ok
ka şeker, on beş arşın kaput bezi, üç 
okka tuz, yirmi arşın basma alabilir- 1 

di. Bütün bu aldığı şeylerin bedeli yet
miş bir kuruş tuttuğu için köylünün 
cebinde dört kuruş kalmb. 

Vakıa bugün buğdayın okkası o
tuz para değildir, yükselmiştir. Mem. 

leketin muhtelif yerlerinde b • 
ayn ayn fiyatlarla satılmakta ol 
ğuna göre vasati bir fiyat olarak 
sela şimdi altı kuruş denebilir; bU 
dirde köylü harpten evvel yetnıiŞ 
kuruş tutan yüz okka buğdaydan 
gün altı yüz kuruş alabilir. Fakat 
dayın fiyatı böyle yükselmiş ol 
beraber şekerin, knput bezinin, g . 
tuzun, basmanın fiyatları daha. ıı 
de artmıştır. Bugün bir okka şeker 
nadolu köylüsüne vasati olarak 
kuruşa, bir arşın kaput bezi yirtni 
ye, bir kilo gaz otuz ikiye, bir 0 

tuz beşe, bir arşın basma yirmi 
maloluyor. Bu takdirde köylü h 
evvel bir okka şekeri, on beş arşJJl 
put bezini, bir kilo gazı, üç okka. 
yirmi arşın basmayı yetmiş bir 
tedarik ettiği halde bugün ancak 
kuz yüz yirmi dört buçuk kuruşa 
bilir. · 

Görülüyor ki bir köylünün h 
evvel aldığı şeyleri bugün artık • 
miktar buğdayla elde etmesi rnüJJl 
olmuyor. O va.kit yüz okka buğds.Y 
rilen şeyler için bugün en aşağı 
elli, yüz altmış okka buğday v f 
icabediyor. Bunun içindir ki .bU t' 
memleketimiz çiftçiler için nısbt 
feyizli olduğu halde gene yüzleri ti 
diğimiz gibi gülmüyor. Halbuki JYl 

leketimizde hayat ve maişetlerin~ ~ 
rnktan temin eden aHelerin en ~., 
buğday ve arpa yetiştiren insanlaJU"' 
t~kkül ediyor. , 

Demek istiyoruz ki memleke~...S 
rai istihsali artırmak için ~dl 
ve bulunacak çarelerin asıl rn~ 
temin edebilmesi için ayni za;ırı 

istihsalde maliyet fiyatlarını ~ 
sal SC\iyeye dü.~ürmek lazımdrr. ,; 
takdirde fazla istihsal edilen ınıJı ~ 
ler çütçiler için fazla bir kıyrn_e~ 
madrktan başka fiyat rekabetleTl ~ 
şısrnda satılamamsı neticesi olar" 
memleket için zarar getirebilir. I 

ASI~ 
N:alb11rl~rın •• 1 • 

munını 

Çivi fiyatları hakkında 
biran evvel karar alınmall 

Nalburlar çivi fabrikalarının elinde 
halkın ve kendıte1 inin birer OIJUTI" 

cak halıne geldiğını söqıügorıar 1' 
İstanbul nalburlarının mühim bir tan bir nark verilmesini i..~tediJer: ' 

dertleri var: fabrikası 18 birinci kanunda ~1:,ı 
Çivi imalini inhisarlarına. almış yükseltmişti. Fabrikalar ise 19 bır d 

olan beş fabrika nalburlara çivi ver- kfmun günü yani ertesi sabah ~ ı 
miyorlar.. Nalburlar da bu yüzden kestiler. Halbuki bunların eııeı;:.d 
iş yapamıyorlar. Bu hal daha bir ay 40 bin sandığa yakın stok yapıllll 
sürerse bütün nalbur dükkanları ka- çivi vardı. . _. 
panacakmış!. Biz günlerce bekledik. Gelen ~~,ıt 

Bir muharririmiz dün nalburlarla rilerimize ellerimizde bulunan Ç1~ ti 
görüşmüş, bu meselenin esasını öğ- vererek geri çevirmedik. Fakat _ıs ·ıl 
renmek istemiştir. Nalburların anlat- knlar çivi yetiştiremeyince çhisı:ı 
tıklarım yazıyoruz: dık. J1l4 
"- Beşi Istanbulda biri lzmirde ol- Başvekalete, lktısat vel\aletine ·-' 

mak üzere Türkiyede beş çivi fabrika- ,·urduk. Çivi fabrikalarının elleı1 ,; 
sı vardır. 931 senesinde konan konten- dört aylık çivi stoku bulunduğun~' 
jan usulü ile memlekete çivi ithali fiyatının artışına rağmen b~g ~ 
menedildL Bu memnuiyet üzerine çivi fiyatından fabrikalann yute 
memlekette çivi imali ve Mtışı münha- edebileceklerini söyledik . ti 
sıran bu fabrikalara inhisar etti. Ticaret odası iddiamız üzerinde f't 

Evvelce bir fabrika varken bir ikin- kikat yaptı. Raporunu AnkaraY3 

cisi çıkınca aralannda rekabet başla- 14dı . J
dr. Fiyatlar dü~tü. Bu iki fabrika Vekalet henüz kararını hildırrflf-' 
aralarında. anlaşarak fiyattan bir Fabrikalar da ellerindeki stoklllf1 

• ., 

hadde tuttular. la fiyatla satabilmek için hala pı. 
üçüncti bir fabrtka ortaya çıkınca saya mal çıkartmıyorlar. ııtf 

yine rekabet baş gösterdi. Geçen sene Çiviyi en çok kullananlar re11" 1r 
ye kadar vaziyet fahrikalar arasında! ve köylülerdir. lslanbuldaki bir srd,. 
çarpışmakla a-eçtikten ıronra bunlar trmana bec:ı lir::ı.hk civi gitmez. ~r,B (f' 

1 d 1 t 1 F . ti 10 k 1 dak. ./ t ·1 · - · d e,·:ıbf • ara arın a an aş ı ar. ıya an ·u- n ·1 muş en erımııe re c ~· 

ruştan 14,30 paraya kadar yükseltti- riyoruz. Ilundan ha~ka Anad01'\trt 
ler. çh·i almak üzere lstanbula gelel1 

lkt188.t vekaleti bu vaziyet karşL~rn- de çh·i verilmemektedir . . ,ıı: 
da harekete geçti. Tetkikat yaptı, ne- lktrsat vekaletinden istediği111ı:ı1 ~ 
ticede çivi fiyatlannı t:l,!) kuruşa in- Çivi fiyatları hakkında biran e'°"'eıctl~ 
dirdi. Çivi bu fiyat üzerinde satılır- rarını ,·ersin. Bizi iş yapamıu119 

ken bundan bir ay evvel lstanbuldaki kurt.arsı!\. ıd''ıt 
tel fnbriknsı telin fivatını artrrdı. Beş Ayrı bir isteğimiz de Süıner~:ı p 
fahrika çh'ileri bu rahrikadan aldık- bir civi fabrika.c:;r tesis etmesid1'~1ıı< 
lan tellerden yaptıltlarmrlan. fiyat takdirde hem banka biiyük bir kıt .,r. 
arlışınm ertesi günü bu fnhrikalar ~i- temin eder, hem de hiı: ve hali< 1< 01-
' 'i AAhşını durdurdular ve lkhsat ,·e- fabrikanın elinde böyle oyunc;t ~~ 
kaletine miira<'aat ederek h·l riyatınrn r•ayız. Yahut rln n'•f>let hnrirfel'I 
arttığını, konan azamt fiyatla çivi sa- ithalini Sl'rhest bırnkmn!ıdır.,.. 
tamayacaklannı söyliyerek yeni ba'-
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1 MA SELE~ kAR/ISIND.4 

TAll il-I 
Ampul ve kandil 

Son günlerde bütün latanbul hal
kını a.J.akadar eden bir havadis oku. 
duk. Belediye, şehrin muhtelif yerle
rine yeniden 1500 lamba takacakmış. 

~ ~Ülvehhap paaıaa, vekar, hay· rak, arbk tatkın ve kuauru da affedilir 
.._ •e lnevki.i muallaaıru bihakkin ko- tabii, gavur parmağma yüzüğü taktı. Bu havadisi okuyunca hiç daha ge-
~.~ nıayctesavver ehli tabiat, eli Odadakilerin hepsinde, çdgıncasına ri seneleri düşündünüz mü bilmem? 
_........_ ıibi _._ Fakat bugün binlerce, yüz binlerce am 
' ~- bir zab sütude ııfath ..• 1 ve ayn ayn ne el çırpblar, ne alkışlar: 
h...L. ~ır dakki baht etciğim So - ı - Benim, güzellerin f&hı, aslanların pulle ta.mamile aydınlanamıyan lstan-

'
~ ._ ı y L-'- • bulun ışıksız gecelerinin hayli ente. . 11onağın, - Allah kem göz. padiplu evlatçığnn!.. edi göua1. vezır 
ll'alc • ressan olduğu muhakkak. işte size 
~ et11n; içinde evliıtlannın, to- 1 zade, topuğuna kadar asil ve kibarım, en bundan tam doksan iki sene ev,·el hal-
1'..., __ il mürüvvetlerini görürsün işal- doğrusunu yaptın ıimdi; iıi keaip atbn 
~ 2-.ıı___ •ıA · N' 1 ,_ . Ak ka yapılan bir ilan: ' uem - ve mü~temı atının ın- l!fAJl yüzüğü böy e taKinlT ıtte... • 

'- iner-bumun sarfettiği meblağı ba-

1

1 lınla bin yata!.. "Gece fener8i:; sokakta gezen. 
--~ da IÖyleyim. Kalemi kalemi • - Velinimet zadem, Abdülvehhap Zer göriUdiiğü halde memurlar 0081. 

.s.._ . •tlet lirayı Osmani gittiğini fu., P.ataYı cennetmekin mahdumu ~ fasile tutu11'p Bam z:ıaptiyede üç gün 
~1Yanın ağzından duydum. Ru - 1 bu budur ve ötesine diyecek kalmamı!· hap-isle ted;p olunmakta oldtığıı babt 
'~daki yalının, daha çatı katı: lır .. iki darp iki müsavi duruncasma, mezkür tarofıııdatı beywıt olunmakta
\ ti İlana) iken, miman Ohanes bl- ' keyfiyeti mübarek ve müatehaseneyi hal dır . ., 
~,~zat defterini bu acize göster • ~ ve fasleyledin._ Bu hüsnü harekete, en ı Başka bir ilan: 
Ut'\ la.a~ adedini, kuruş değil ha, san. can ve yürekten ıapaf ve taıhsinler, sat "Menrtt1'lar, riooli saltarnıt sahi"l-
~ozleriınle gördüm... • hezar aferinler kafi gelmez. Olsa olsa hanelerine birer iki.şer oo diğer gece 1 

"' '.Bey, ağımda bütün sigaı·"\ıl buna bir söz vardır, başkası yoktur ... ! 1.ıatıdil ya1:mn.k istiycnleriıı de yakma. 
l!elcfi. bir tane daha yaktı. Yine dile Pardon, derunu kalpten pat1don.. 1 larına mii!Klı<lde verilmi.,~r.,, 1 

_ ·'Y' 
1 

- Gayet hafiften, fakat "fevkalade 
1 

1 
l'lı,._ .tan 7800 lira gitmit. Sonra, ko- menmuniyete müstağnk bir vaziyet •1 1271 Hicri yılında şehrin muteber 

41. ·•---•-- ka k" k"" kü" M ·ı esnafından mürekkep "Şehir meclisi,. '· ouuıı,_.-, yu n ı oş yap • te:,. ersı ..• 
t • onlar da cabası.. Bu da, Edanın mukabelesi... kurulduğu vakit kandil yaktırmıya 

ıae ~ lapırdanmayı kesmiş. yine yeri- inceliği ve alafrangalığı vezir zade- birinci derecede ehemmiyet veriliyor-
1 

eflnİ§ti.. Abdurrahman devamda: den örnek almıt olacak.. du. 
~e ~iyordum? •• Dediğim eşki Elanel Bey, nohut büyüklüğündeki 1283 Hicri yılında altıncı dairei be-
eeı....._:• ne llurbin, ne akıbet endi§ kim- züınrüt yüzüğii pannağa taktıktan son· lediyenin umumi toplantısına hazır. 
~Yalnız fi zcmaninayı düıün • ra Edanın elini bırakmadı. Snnsıkı ya-! !anan ve Mösyö Fredrik tarafından 
~ ş; her umur Ye husustan ak • kalamııttı; sıktıkça sıkmada; sıkarken okunan 18.yihadan bir kaç satır: 
~ "'11at _ve enullerinin refah ve saa- de evvelkinden daha fazla irpannuzda... "Elyevm i§tial olunmakta olaın gaz 
~ ~ı.ş eylerlermi§ ... Buyurun ha- Alt tarıı.fna inanmryacaksmrz; umu- pahası ayda 42 bin, 3e'nede 504 bin 
t.J.~'le Abdülvchhap paaşaa misal... lur mu o alık safakiden diyecek.iniz. kur~~ baliğ olrrw.kta ise de ek3er 80• 

~·., Tünel methnlinin karşısına Halbuki olduğu gibisini söyliyeceğiz. haklaT elh.aleti ha:«ı zulmette bıra
~koskoca adadaki mağazalar, Küçük bey, pamuk gibi tombul eli, kıldığıtıdan işbu 50~ bin ku~ 36 
eiı:..._ ... Nuru aynim Ekmel Bey • kuru kemik, kıllı elinin içinde tutarilen, '-· -.., bin ,rn rıt~ zamla gaz masarif inin ile. 
..._-.,fit-ada ba tapu mutasarrıf oldu - gayet kibar ve nazik bir tavtrla: nevi.ri be§ yüz kırk bin ~ ibliiğ 

Madam Simpson'un 
sabı < kocası 

Bir lngiliz subayının karısı 
aleyhine dava açtı 

]fr. Sinıpson ue dava ettiği Mrs Saterkmd 

Son posta ile gelen İngiliz gazete-} 
!erinde okunduğuna göre Madam Simp 
sonun sabık kocası Ernest Simpson, 
tanınmış İngiliz subaylanndan kolo
nel Artur Saderlen'in karısı aleyhine 
bir iftira davası açmı~tır 

Haber veridiğine göre dava bir öğ.

1 le yemeği sırasmda meydana gelmiş
tir. Yemekte Ernest Simpson ile bera. 
ber diğer bazı meşhur günün adamla-! 
rı bulunmakta ve Madam Saderlen de 

1 sohbeti idare etmekte idi. Bu sırada 
konu~ma mevzuunun Dük dö Vindsor1 
ve Madam Smpsona intikal ettiği bil
dirilmektedir. Sadece mevzuun gelişi 

sıralarında söz cereyanının Madam 

Simpsoruı. nasıl geçtiği söylenmemek
le beraber Madam Saderlenin talalt 
meselesine ait bir telmihte bulunduğu 
kaydedilmektedir. Bu sırada Mister 
Simpson yemek sofrasını derhal terkef 
miş ve haber verilen hadisede bundan 
!';Onra meydana gelmiştir. 

Bılindiği üzere geçen senenin teşri
nievvelindc ~fadam Simpson lehine o
lıırak bir talak kararı verilmişti. Mü. 
dafaa edilmiyen bu talak davası ts. 
ps\'ic (İngiltere) mahkemesinde ve
rilmişti. Kararın önümüzdeki nis11n 
ayında tahakkuk edeceği karilerimizln 
malumudur. 

f:.lctneJ aıbtn adedi kaçtı?.. - Seza hanfendi, dedi, lutfen ve mü- . edilmiştir. Beher sene bu ooçhile ao-' ~~~~~~-~~~~ ~~~~~~-----------------------------
..... :: IOnnada: Genç kadın, otunıyor delil ki, zaten 8e118!Je 'loadar hertarafta gaz bulııfta. f Ş 0 ret (er: 
...._ C e buyl1rd ın::.ız, kavrayamadım!.. ayakta. .• Ne diyecek diye emre mıade. --- - -

"-, t li alatada, Tünel methali lcar'§ısın • Emir, estağfurullah rica, fÖyle çık - oaktır.,, p L • K ı F 
'e l' nld'irın l:ac mağaza ve dükkan h: ----- ı· yer otı ve ot arer 

"'t. tosunııın., .. • Franko kı·me 
~ - BismiUahin-alunanirrahim çeb . 

...._ ~.. haıı..,,ce:ıı.ahı .cakalıoa v...di: i'ell eYYe1it A,krniraz (a"'ıml .-dmi "' - - • Sadri erte• 
"-r~di me.ğaza, dokuz dülekin._ nutmat), namı diğer Atiye (Asiyeyi de " gUVeDl~Or 

, ~c. kendini tut:ınuwdı. unutmut) bacuruzın, sonra ela ~ t--Uterenin beynelmilel ...nhreti ' l\.llaJı • U.ıt; 'r' 

~ ~ h3ğışl:.ı.sm; ateşten, yangın- (kekeleyip sonra bulabildi) Abdurrab - haiz biyolojistJerinden J. B. S. Halda. 
ICQ.. sun!:. 1 man bey amcamızın destlerini pus ede- ne, 7.ehirligazla.r hakkında İspanyol hüj 
~ • tankı bu akarlar kendininmiı liın ve hayır dualarını alalım ... Onlanol kümetini, geniş mikyasta tenvir et-
~ 'elci ~nır, fesi yıkını,, üçü beJ, hat- duman bizlere berekettir!.. ti~ten sonra tekrar lngiltereye dön-1 

k, ~on Yaparak, mübalağaya boğa- Şaşarsınız deiil mi? .. Eda, emre mu-j müş ve Deyli Herald gazetesine §U be-
' evam: ti ve amade .. Ne dersiniz, halinde de ol yanatı vermiştir: 

'So2'ra, Balıkpazannda, Asmaa:Jtın· derece neş'e, sevinç, yüz gülme var ki "Madritteki faaliyetim hakkında 
' 

0 
feddadi, topla yıkılmaz mağa • sanki gıdıldanıyormut da kendini ·tutu • çok şey söyliyemem. Çünkü söyliyece

ııoı_;" ~ntarcılar ve Taşçılardaki de - yonnut gibi •.. Kar gibi ditleri meydan - ğim hElrhangi şeyin aailere yanyaca-l 
~~._ardiyeler •.. Sirkecide, eski Mey •1 da; yanaklarında gamzeler; göğsünde y da k Sö" ı· b" ı\t.,-,u11 

1 

gın n orkanm. y ıye ıleceğim ye 
1 .,~t karşısındaki bekar od3ları.. İçeri içeri çekilip fırlama... gine şey §Udur: Madrit müdafilerin. 

'ilt h. Pa1a yokuşunda. hamama bi i-1 Ekmel ile elele idiler. Daha destlel'i den bazılarında gaz maskeleri vardır.! 
'"··· Çar,ık .. pısınrla. Makasçılard<'l,j busetmeden, Eda. sanki önü dar gelip! Ve bu gaz maskeleri pek fena değil
cllltllao lr\cularda, Leblebicilerdeki boy • çıkmı§ da neles abnağa bn-akmıyonnuş dir!. 
1. v.". : .. ~ıc· kirı... 1 gibi arkasındaki sabahlıin- eölC.•ÜDÜ • - ... _dr. . et ııı: " ~ ., •••• • • -.a. ıtte vazıy memnuniyet ve- 1 
~le " hr tınnak için, bir kah • a·alad•. lçerid.i yakası çok dekolte, ipek ricidir. Halle, tam mana.sile hüktiınet. 
..... :>t\terdı: gecc'ik gömleg"inden paluze SİDflİ eö • '- 1(1.1111 • ten yanadır. Hükumete mümheret e-
~ ..::..._.. ra ~kma vezir zadesn, ata • rüncii. 
~~ ~~ 
~ ~ii ~.~erine ı;e!ecelC. ''Zenginin pa _ I G "ıya kanının oynamasından katın • _ Muharebenin ne kadar sürece-
,, .. ~~dün çcnesirıj yorar" .. Asiya • ması da tubnut. Sabahlımn y-1-asmı y, • h · ? -•qt ... - gını ta mın ediyorsunuz . 1 

1'ep _ır:nun dediği veçhile, Rab ·ı boynundan yana çe.kti; omuzbatına ka-
,~--.,,,••nı ,..__ b .. , - Bu mesele, Hitlere taalluk eder.! 
t\....~ltlda - 0

a agı~ıasın; ateşten, dar açtı. Hitler sillhlı adamlarını İspanyaya 
""-tı..ı. n korusun .. lntalJahütaala ka-ı Ne çabuk samimiyetl-.me ve senlı' h 1 

• e"lA ti -S' gönderdiği müddetçe arp uz.ar. Hit. 
a arın ve torunlarınla. to· benlı" 0 •-a. lnanıbr eibi dıeg" il ama ...:: • 

'- il t 1 1 nn • ..... er olmasa, Franko üç haftadan fazla 

'

al d otıın arile yüz yıl muam ·ı balag"ava sebep yok ..• Yav• ...... a.· • -ı· ı · · J ""S''ı' dayanamaz.' Bundan başka, eg" er hü->'I .J_ ,'"''" n· cranı çek; babacığına fa-'-ct· ""•ile 1 - Beyciğim, dedi, rica ederim acele kQmet muhtaç olduğu sili.hlarm hepsi ış_,.. 1 etnıe. KraJlar, şehzadeler.,. 
ş· ""' gibi etmeyiniz. Ne derece perişan bir vazi • ni ithal edebilse, Franko Ü~ hafta da • 

... llbcli .t.. d 1yaşae1··· yette olduğumu görüyorsunuz. Bir da- hi dayanamaz. ı 
.... AL..1-=. 1 e g en Eda: 1 N ""Qlı~hnnn amcac.ığun, zahmeti kika müsaadenizi istirham ederim.. Hükumet kuvvetleri İtalyanlardan 

L..~ °"'4afVtıta ~?-r mısın ıu pencereyi?... Boyalı bıyıklı ile acu7.e ayakta bek- korkmuyor. Fakat Almanyadan 200000 ~ 
-..,,~ ~I. hava biraz rü'7garhca; ı lemedeler; sırıtıyorlar; dudalcJan da bo- yardımcı gelirse mesele çok başkala. i 

'

t,,lert, galiba... yuna oynuyor; şır. 1 
., hemen - Fetebarekallahü ahsen.ülhalikin. Oö. ·~ et.. d yerinden .ka1 ktı, kal -,· • Madrittc hakiki kıtlık olduğuna 

d ~ 1c.. ~l'aladı. Ne dütündüyse tdü - lumuz tehzade, kızımız sultan!.. dair ha\•p,dislr yalandır. Sovv, et Rus-
oı.. VD11r le'" aad 
•:. ~l"iid·· oşeye geçmeden, Edaya - Sernüvitti s et ve bahtiyan, ya. büyük miktarda yiycek gönderi-

~ · "Qd u... minkrbelürrahman nasiyelere yazılımt • yor.,, 
~~;:~nl.a HaI~ze, helecanla İse esbabı işte böyle kolayc."\cık t&iıas • ,...,. 

'edip? · Delikanlı bır §ey yapacak süt eder; neticei mes'uııle ve mübarekeııi • .. 
~ v~ .. ··· de böyle encame erer.. ı Habeş ımparatoru oglunu 
~~>"\ile~ Pannağına el attı. No • Eda. Ekmele, omuzunu abaıurcaamıt )n~iljz mektebine 
)..a_dı; t~ '-ilindeki zümrüt yüzüğü çı· yaklapnıf, kıvrık kirpikli abu gözleri • • . 
~ı..,.. Ya doıc.-. ·· ··d·· y k dettırıyor )Ot- ... it~ d K•.. yuru U. arun3 nin hançerlerini deJikanlınm gÖzbebek • 8 V 

"'ı dı. .. ~r~u. Sarhoı gibi sallanı • )erinin içine, bir mil gibi sokano.k lnnş, ,ai . kı 0 aabah ağzına ispirto- brdrktan ve ciğere kadar itlettikten son• 
~ et.. l\i lcoYnlamı~; aktmndan kal- ra, onda artık iler tutar yer bırakma -
t~~~,. mııtı. 
~e .,_ hal'eketlerine hakimlik gös _ Hadi öpelim "cici annemin ve am· 
t~ •liL..."~ oldu .. Yine yerlere camm ellerini! .. dedi. 1 
~1~ •Özüm yabana alafran· 

'f\...~ı· hlah EUeri ptüler. Abdurrabmancla ve 
~ ..... ' ut re" ı ıı .. ·ınr yı.ptı: 1 

~·:e rr-~ H afizede yine Ç6:neler: 
-._.., vı""Omatyarnul.. ı 

lozın sağ elini yakalıya - ( Deoomt ~) 

DaiZy 1'elcgı'Olplı y<ı::ıyor: 

Habeş imparatoru İngiliz kouej. 
)erinden King'o College'i ziyaret et
miş ve sekiz yaşındaki oğlunu talebe' 
olarak kaydettirmiştir. Sabık impara- 1 

torun oğlu yeni sömestrde derslerine 
başhyacaktır. 

Kendisi henüz bir kelime bile İngi-
lizce konupmamktadır.,, l 

(Üstyatıt, 1 i,~,) 
Balkan harbinin bedbaht günleri 

bu iki çehreyi Türk alemi için aziz
leştirdi. Onların frcnk oluşu otur -
dukları evleri türbe. adlarını kahra -
manlar sırasına sokmamız için kafi 
geliyordu. 

lstanbulda Piyer Lotinin otur • 
duğu bir evin önünden huşula geçil
diği zamanları hatırlarım. Klot Fa -
rer caddesi sevilmek ihtiyacım du -
yan insanlara bir nevi teselli vazi -
fesini görürdii. 

Korkunç faciaların biribiri ardın
ca şimşek gibi çaktığı zamanlarda şu
urun sustuğunu, ve hassasiyetin a -
yaklandığını kabul etmelidir. 

Piyer Loti ve Klot F arer sev · 
gisi bizim tarihimizin böyle bir has
sas noktasını ifade eder. 

.y. .y. .y. 

Biz onları bunun için sevdik. fa· 
kat Piyer Loti, Klot F arer biz • 
leri niçin sevmişti? 

Büyük tahliller, zeka oyunları 

yapmadan onların bizi nasıl sevdik -
lerini ve niçin sever gibi davrandık
larını anlatmak milmkündiir. 

Piyer Loti, galiba Balkan harbi 
sıralanncla idi. Kendisi Roşforcla ma· 
likanesinde oturuyordu. Bir gün Pa
risteki Tiirk ataşemiliteri şöyle bir 
davet aldı: 
"- ... Giinl.i bütiin kordiploma -

tiğin davetli olduğu bir suvareye sizi 
de çağırıyorum. Bu suvarede sizin 
Yeniçeri kılığına girmeniz, hanım mı
zın da saraylı kadın kıyafetinde hazır 
bulunması cok iyi olur .. , 

Piyer Lotinin bizi sevişine dair 
bir misal ... 

Klot Farer, Anknranm dört 
kadınında olsun, yeni hayata giren 
Ti.irkiyeye karşı duydu~u teessürler 
ele olsun, Türk sevgisi bi.r egzotizm . 
den ba~ka bir şey değildir. 

... .y. 

Piyer Loti Eyübün servilerini se· 
verdi. Genit saçaklı, aıı boyalı Tür\: 
evlerinin hayranı idi .. Haremli ve se
lamlıklı hayata bayılırdı, eski Şark 
dekoru içinde müze manzarasını mu
hafaza eden bir memleketi medeni 
dünyanın hareketlerine tercih eder
di. 

Klot F arer de ayni cinsten haY, • 
ranlıklar gösterdi. 

Bugün biz de pitiiresk güzelliği 
korumak istiyoruz. Servinin. tarihe 
malolan güzelliğin etrafında zevkm 
insanlar gibi dolaşmaktan haz duy • 
muyoruz. Bir Süleymaniyeyi, bir A'. 
yasofyaya bir çini gibi, insan ruhu • 
nun en verimli eseri olarak hayran • 
lıkla anıyoruz. Onlarla bizim aramız
daki fark şudur: 

Onlar bizi "sadece kendilerine eg
zotik hisler veren bir mevzu sayar -
lardı. Hepimiz birer hacı baba, hatta 
yarı vahşi bir sürii haline girebilsey
dik onlar bizi daha cok sevecekler -
di. Nitekim Loti'ye adını veren Ta• 
hiti adasında Piyer Lotinin heyke • 
lini yerliler iane toplayarak, işsiz bir 
F ramnz heykeltraşına servet temin 
edecek f!ekilde ba~ardılar .. 

lstanbulun modem bir şehir ha -
lini alması mevzuubahsolduğu za -
man Loti olsun, Klot F arer ol • 
sun ıztırap duydular. Bu yalnız ıeh· 
rin değil. bizim onlara sempatik ge
len psikolojimizin değişmesinden ile
ri geliyordu. Biliyorlardı ki bir şeh • 
rin dış manzaraları ile insanların ru· 
hu arasında sımsıkı bir münasebet 
vardır. Minarelerine zeytinyağı kan-

dilinden mahyalar kurulan, clamlamr 
cla horozların öttüğii, sokaklarında bo 
yunları tasmalı, boynuzları yaldız& 

kurbanlık k<>(fların dolaştığı, elektri
ği ve makineyi tammıyan yayvan 
yapılı çadmmsı hendeseden ve düz 

(Lütfen, ao,yfayı çeviriniz) 
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Ağırceza Hakqerinde • 

Bir kişinin ölümü 
yaralanmasile 

ve sekiz kişinin 
neticelenen 

öOLE NEŞRİYATI: Anlatan: Menlikli Haydar 

Maslak davasına 
başlandı 

Saat 12,30 PlA.ltl& TUrk musikisi. 12,50 ha 
vadis. 13,05 pUUda hafi! mUzilc. 13,25 - 14 
muhtelit plA.k neşriyatı. 
AKŞAM l\"EŞRİYATI: 
Saat 18,30 PJAkla da.na musikisi. 19,30 ts 

tanbuJ konservatuvan namına konferans: B. 

Adnan tarafından. 20,00 Vedia Rıza vearka 
daşları tar&fmdan Türk mu.sUdsi ve halk 
§&rkılan. 20,30 Bay Ömer Rıza taratmdan 
arapc;a havadis. 20,45 Cemal K!l.mil ve arka 
daşlnrı tarafından Türk musikisi ve halk şar 
kılan. 21,15 Saat ayarı, Şehir tiyatrosu ope 
ret kısmı tarafından bir temsil. 22,00 Ajans 
ve bonıa haberleri ve ertesi günUn programı 

Ebô Kemal kazasında eşkıya ile 
karşılaştık uzaktan bize "Durunuz,, 

diye bağırmaya başladı 
-34-İstanbul a.ğırccza hakyeri, geçen 

yaz Maslak yolundan gelen ve bir ki-
6inin ölümü, bir kaç kişinin de yara
lanma.sile neticelenen feci bir otobüs 
kazasına ait duruşma.ya başlamıştır. 

Duruşması başlıyan §Of ör H"üaeyin 
Altmeldir. 1337 doğumlu olduğunu ve 
tevküindcn evvel, Beşiktaşta oturdu
ğunu, Arif oğlu olduğunu söyliyen bu 
şoför, tedbirsizlik, dikkatsizlik, sey. 
rUsefer nizamlarına riayetsizlikle ölü
me ve yaralanmalara sebep olmaktan, 
ceza kanununun 452 nci maddesinin 2 
nci f ıkrasma göre duruşması yapıl

mak üzere; müstantiklikten hakyerine 
verilmiştir. 

Ağtrcezada okunan duruşma ka
rarna mesinde anlatılanlara nazaran, 
feci vak'a, şu şokilde olmuştur: O ta
rihte Harp akademisi kumandanlığı hu 
susi ~förü olan H"tlseyin Altmel, a. 
kademi mensupların.dan bir kısmını, . 
Sanyere, bir kır eğlentisine götürmüş. i 
O gUn birkaç defa gidip gelmiş. Son
ra akşam yaklaşmış: dönüş seferleri 
yapmış. Bu dönüşlerden birinde, yol
culardan bir kısmını HünkAr suyun.. 
dan almış, ~hire getiriyormuş. Bu 
srrada otobilsü 7~0 kilometre hızla 
sünUyormuş. tçerdckiler, bu vaziyetin 
tehlikeli olduğunu görmüşler, hayat 
korkusile şofre sürati kısmasını ihtar 
etmişler. Fakat, şoför, "korkmayın, 

birşcy yok!., diye, bildiğini okumak
ta ısrar etmi!3. İkinci bir ihtar, birin
ciyi kovalamış. Şoför, hiç istif ini boz
mamı~. Otobüs, lstinyeyi geçince, bir 
virajda birdenbire ağaçlara çarpml§ 
· ·c bir m i!wcr üzerinde dönerek, yana 
lcvrilmis. 

Ölen, Harp akademisi öğretmenle
rinden yarbay İbrahim Etemdir. Ağır 
ca yaralanan, binbaşı Uitfi kızı Ne
zahet, hafifçe yaralananlar da Lutfi, 
Namiye, Mükerrem, Abdullah, Şekip, 
Hayri, Hüsnüdür. 

Hakyeri , reis Refik'in riyasetinde, 
azadan Cihat ve Abdurrahman Şeref. 
le kurulmuştu. Müddciumumiliği mua
vin Sadun temsil ediyordu. Suçlu a
vukatı olarak da Nuri Osmancıklı,oğ. 
lu, hazırdı. Şahsi davacılar yeri, boş
tu. 

22,30 PIA.kla sololar. 23,00 son. • 

mede yerinden koptuğundan, bir ke
narda tahtadan iskelet parçasının gö
rüldüğünden, kaza.nm, şoförün kavisli 
yerde sürati kesmeden sürmesinden i
leri geldiğinden bahsediliyor, şöyle d~ 
vam ediliyordu: "Yolun tehlikeli olan 
sağ tarafından mümkün mertebe u. ~--·--------A--~ı 
zaklaştırıp, otomobili ortaya sevket- B O R S 
meyişin de kazada 8.m.il olduğunda 18 . 1 • 937 
şüphe yoktur. Pek ihtiyatlı ve hafif 
süratli gitmek gerekti. F.ser,, meydan 
dır!,, 

Şoför, bu raporda yazılanları ka
bul etmiyordu: 

- Devrilme, direksiyondaki arıza
da.ndır; sürat ten değildir. Otobüs yük 
lüydü, ağırdı; tam gaz basıldığı hal
de bile, sürati 70--80 i bulmaz? Bu 
süratin mevcudiyetini söyliyenler, bu 
işten anlamazlar. Otomobil veya oto
büsün süratini anlamak için kilomet
resine bakmak ve bunun için de içinde 
bulunmak 18.7.ımdır. 

OJzaJaruıda )'llda lfart"UI lllıuı.lu, llM 
rlıııde muamele gılrenludlr. Kakaınlar 
Mal l ~ de ıı.aıı:uuı ııa tıı fl.yutlan ur. 

PARALAR 
• SterllD ' 2i - • Şilin A VU8 

1 •Dolar ı~ti - turya 23 ·-

•Frank 117- •Mark l:'S.-
•Liret ~ ·.- • Zloti 2~-

•Belçika Fr 5, - • Pengo i ',-
•Drahmi 2.t- ·~y a .-
• lsvtçre Fı ', ;ı - • Dinar b!.-
•Leva :ı- Yen -

ı •Florin 6i,- •Kron laveç :ı2 -
•Kron Çek. SU- •Altın 1U3~ -

Pezeta - •Banknot ~41'> -
Şahitler çağırıldı. Yıldızda Harp •-------------------..; 

akademisi hesap memuru Hüsnü, Mas 
lak karakolunda jandarma onbaşısı 

Hamit, Pangaltı polis ikinci komiscn 
Ramazan, Galatasaray inzibat yüzba
ııısı Mustafa Bekir, dinlenildiler. 

Bunlardan Hüsnü, "Şoföre iki de
fa sürati kesmesini söyledik. O, kork 
mamamız tavsiyesinde bulunmakla 
iktüa etti. Otobüs, 80 kilomctro kadar 
hızlı gidiyordu,, dedi. 

Hamit, şöyle söyledi: 
- Bu otobüs, o gün birkaç sefer 

Maslak karakolu önünden hızla. geçti 
Sürati, nizami si.irattan fazlaydı. Her 
halde 50 den yukarıydı. 

- Bu vaziyette müdahale etme-z 
misiniz? 

- Seyrüsefere karışmak, vazife. 
mizdir. Eğer başka otomobil veya oto
büs olsaydı, derhal durdurur ve şofö
rü zabıtaya verirdik. Fakat, bu aske
ri otobüstü. İçinde zabitler ve aileleri 
vardı. Bundan dolayı işaret verip dur
durmadık! 

Ramazan, müddeiumumi muavini 
Kamille adliye doktoru Enver Karan 

F 

ÇEKLER 
• ı..oncın t-21- • Viyan• 4.l! !W 
• Nevyorıı ı. 7ll20 • lılıldrid 7 ::ıtS! 
•Parti 6 t:i • Berlln 196~ 1 

• Mtlıtno ı~.ı 21 1 • Varooq ' tı:67 
• BMlluoel •.t SSb • Budıı.pt>ttA 4,!\h8 J 

• At1nıı "i i ~ .... • Bllkrq ll.11.5\1 
• Cenevn HHl!6 • BclgraC ll4 öO 
• Sotya ".i4,4U:> • Yokohama 2 77 ı 

• Amsterdsm 141411 • Moskova <!: l'l 

• PTaR 1\213811 • Stokholm H,123:! 

ESHAM 
lş Bankası 10 - J'rAmVaJ ••.t~ ı 

•Anadolu 21 91 •Çimento JU.95 

~' l h Ubyon Del ucu 
Şlr. HayT1y . - Şark Del ıo ı 

* Merkez Bo.ok 93 - Balya .'1J 
U. Sigorta . ııo Şark m. ~ .. -
Ponomonb - .- felcton .00 . 
ı stlkrazlar Tahviller . 

• 1933 T.Hor. 1 ~2 90 ıı:JektrUı -
• . . . D 21 41'> l'r&mY&J ~l.70 . . . llJ ~ L 2 K.ıbtım 4.t ~ 

lııtlk.Dııhlll ~ ı,:> * An~dolu l 136 60 
• Ergeni lsUk J 7 t> • Anadolu 11 3:ı.6 ı 

192~ A M -- Anadolu ru r 
8. Erzurum 11~ - • MOroeıoııU A 40 -

gelince, beraber nasıl tahkikat yaptık- --------------

Zahire satışı 
larnıı anlattı; Mustafa Bekir de, tah-
kikata dair bazı izahat verdi. 

1 

1 

1 

- İstanbula bir telgraf çektim. Ce- derek kendimizi korumağa mu~fa) 
vabmı bekliyorum. Cevap arzuya mu- duk. (~ 
vafık çıkarsa yeğenim Bağdat da reji (Firat) nehrinin kaynağı . f 
nazırıdır. Oraya gideceğim.,, kert) kazasının (Kars) vilayetiJlC t 

Diye cevap verince ben derhal: kın olan kısmından çıkar. Bu su>" sıı 
- Öyle ise bana ne mutlu! Beraber zurum vilayeti dahilinde (Kata 

gideceğiz.,, denilir. Petürke kazası karşısında 
Dedim. Derhal sadık bendeleriınden ba doğru akar, (Birecik) den g 

polis komiseri Nuri efendiyi çağrrdım: Buradan itibaren (Rito) başlar. Ve 
- Beyefendi için de bir araba tutu- gin yetiştirmek kabiliyeti hasıl a&f: 

nuz. Eşyalarını yükleyiniz. Beraber gi- Bu şekilde (Ebu Kemal), (ReJ'.11 • 
deceğiz.,, diye emir verdi.Qı. O vakit (Ana) kazaları ve (Cebe) nahiy 
Rüştü bey şaşaladı: geçer. (Tluce) ye varır ki (:Ba( 

Kendisine ısrar ettim. tstanbula bu yerin sekiz saat solunda kalır· 
çektiği telgrafın cevabını beklemeden ne) kazasına kadar bu suretle 
Rüştü beyi yola çıkardım. Arabalara Burada (Dicle) ile birleşir. (Ş. 
bindik. (Haleb) e vardık. rap) adını alır. Bu Firat nehrinin 

Halep benim baş muhafızım olan rası (Dicle) den on bir metre 

Yüksektir. İngilizler Firat nehrinde 
kolağası Şefik efendinin memleketi idi. rtl 
Orada bu münasebetle üç gün kaldık. pur işletmek imtiyazını almışla 
Gezdik, tozduk. o zamanlar da (Bağ- nehrin mecrası taşlık olduğundan 
dat) a araba işlemiyordu. Kendimiz dan vazgeçerek imtiyazını bile 
için birer binek, eşya ve erzak için de görmeden (Dicle) de işletmeğe ;, 
bir mekkan tedarik edildi. Yine yola mışlar. Birecikten (Tav) a kadar 
revan olduk. tile hep zeytin ağaçlarile bu neb~ ı 

tarafı cevrilmişken Osmanlı devleti 
Meğer benim aziz yol arkadaşım ~ ıı 

manında tamamile bakımsızlıkta 
Rüştü bey ömründe bir defa olsun ata ace 
binmemiş im.iş. zavallı at üstünde sık ruyup mahvolmuşlar, rivayete g 'I. 
sık secdeye varıyordu. Bunun ıçın ağaçlardan beş bin sene kadar ya~ 

olurmus. Hata Firatın bazı tara 
hayvanlanm.ızı değiştirdik. Fakat bu ~ d'r 

da canlı kütükleri görünmekte 1 
• tedbirin de o kadar faydası olmadı. 

Büyük zorluklar ile (Diri.zar) a var- Irakta. cakallar İmamı Alinin 
dk O d R .. t·· be tüf' W• ~- kedisi imtş diye bir itikat vardll'· 

ı . ra a u..~ u y çama egı ı .. ıa- A O 
yadı: nun i~in bunları asla vurmazl~r·,.. .. ıı 

da halktan adeta kaçmazlar. Bi.Z >r 
- Beyefendi, herhalde benim cena- y• 

ile nehirde giderken arasıra tcara 
zemi Bağdada götürmekte b:r zevk duy 

!atla bağladığımız zaman bu 
mazsıruz. Bundan dolayı kimse de size 1 :: .. e 

gelirler, Şahtorun halatları "" . .• ı aferin demez. Bu şerait içinde ben Bağ ıı>tı" 
canbaz gibi oyna_şırlardı. Ben.. 1 dada gidemem. Burada (Şahtor) deni- k utıı-

len bir §ey varmış. Onunla nehir yolun bu hali görünce birôenDire Ur t öte 
kat kürekçiler "Korkmayın1z. 

dan gitmek mümkün imiş. Hem de g:ı- ·ı 
yemek için geliyorlar.,, dedı er· · .JJ 

yet rahatmış.,, . h edel,. 
leri bağırarak ınsanı ra atsız 

- Peki, ba~üstüne ... 

Reis Refik, şoför Hüseyin Altmeli Duruşmanın devamr, dün gelmiyen •---------------

Bunun üzerine derhal gittik. Yirmi 
bir altına bir tanesini pazarlık ettik. 
Aynca büyük bir çadır aldık. Adet a 
Nuhun gemisi gibi canlı dört bacaklı 

kuzu, dana, kaz, hindi, bir teneke yağ, 
bir çuval bulgur, ekmek aldık. Bu su
retle bütün nevalemizi düzmüş olduk. 
İki kürekçimiz var. Birisinin adı (Dip} ! 
ötekinin (Ali). Bunların himayesine! 
sığındık. Bu sırada sarı sakallı bir Fran 

Firat nehrinde pek çok yabani k-' 
ördek vardır. Fakat Araplar '! 
kadar av meraklısı olmadıkları içiı' 
lar da Rumeli ve Anadolu kaz "le 

dekleri kadar vahşi değildirler. ~~ 
dan başka buralarda bir de ( . 
denilen sarı tüylü kazlar vardır "~;;!. 
l:ıra H asan Hüserln efendiler~ 
kuııları itikadile hig kimse do~U I 
Bununla beraber etleri de lezz sorguya çekti. Şoför, şu cevaplan ver- şahitlerin çağınlması için başka güne bıaabo.I Ucarel v11 &ahire bor1NU11n<1ı1 lllll 

muamele ıöreu (kUo) maddt'lerı di: bırakıldı. . 
- O gün süratli gitmiyordum. Bu- --------------- 14 P. 

Enu 
l{J. t'. 
~ çoıı 

sız "pardon 1., diyerek yanımıza geldi. 
Bu adam yaya olarak devrialem seya
hati yapmak için çıknuş, fakat koc:: 

nu isbat edebilirim. İhtar vaki olma
dı. Kaza, direksiyonun uğradığı lni 
bir arızadan dolayı VUkua geldi. 

Şoförün sorgu hikimine verdiği i
fadede "Kararma bir otomobil çıktı. 
sağa kıvırdım, o sırada ... ,, 

Diye bir kayıt da vardı. 

Kazayı müteakip, vak'a yerinde ya 
pılan l:e~fo da1r hazırlanan 27.6.936 
keşif raporu okundu. Bunda, otomobi
lin çarp~ığı ağacın kabuklarının sürt-

hattun ımlhrum ahşap şehirlerin ge
celerinde, fccirlerinde, akşamlann -
cin y.:ı~ıyan ruh, onların önünde sır
tı sıvazlanmak istiyen bir kediden 
bc:ı~ka bir ~ey değildi. Onlar, paçala -
n arasında. dolaşan kediyi seviyor -
brdr. 

Bu kedi ruhu değil yalnız bizim, 
değil yalnız bütün ~arkın, bütün 
dünyanın medeniyete karşı aczini 
ilan etmiş, silahını terketrniş, yarı 
koloni halini almış insanlarının ve 
memleketlerinin timsalidir. 

Loti, Farer ve onlardan önce 
romantizmi bir biiyük egzotizm ha • 
linde ortaya atan insanlar, Avrupa
nm ve dünyanın atelyesi halini alan 
garbi Avnıpanm fatihliğini ve tü~ 
carlrğmı takviye eden, adeta emper
yalizmin ileri karakolu ve komisyon

culuğunu yapan zümrenin birer ne -
feridirler. 

Biz Lotiyi ve F areri bugün bu • 
nun için sevmiyoruz. 

Yeni kamyonlar lllev't: 

Buğday (yumuıak) 6,38 
,, (sert) 7,17,5 

Arpa 5,15 
Çavdar 6,4 
Mııır san 5,10 

7,10 
7,25 
5,27 

5,14 

Belediye temizlik işleri için yeni
den kamyon alınmak üzere 936 bil t,. 
çesinde münakale yapılması zaruri gö 1 

rülmüştür. 1 
Daimi encilmen bu hususta tetki. 

kat yapmaktadır. 

Kros ko,usu 

Kuıyemi 13,7,S 1 d ~·ı . A . . egı mı~. yrıca meşru mazeretıne bı· 
Yapak Anadol 60 64 
Sanaar deriai çifti 

3400 
naen bizim vasıtamrza bindiğini tasdik 

:....---------------..; ettirmek isin defterine imza etmemi ri-

Firatı ayakla gesmek mümkün olma· 
dığından onu da bir (Şahtor) a bine
rek yapmak istiyordu. İnsaniyet namı

na bunu da kabul ettik. Fakat bu kafi 

1 stanbul Atletizm Ajanlığından: ca etti. Bunu da yaptık. 

1 - İstanbul kros şampiyonasının SALl Çartamba Bir de İşkodra vali kumandanı olup 
üçüncü müsabakası 2-1/ 1/ 937 pazar Takvim 19 II. Ka·. W II. Ki. sonradan Hicaz şimendiferine memur1 

günü Veli efendi sahasında yapıla- 6 Zilkade 7 Zilkade olan Adalı Kazım Pasanın akrabasın-' 
caktır. GUn dogılfU 7 ~2 7 22 dan olduğunu söyliye~ Sakızlı bir mü· I 

2 - 3000 ,.e 5000 mere olan bu mü- OUn batıJJ ı 7.09 17, 10 lazim de gene aranuza karıştı. Hüliis.:ı 1 
sabakalara klüplcr ü~er kişi olmak Sahatı namazı 6 20 6 20 aşağı yukan yirmi kişi olcluk. Gemimi· ı' 

ogıe oamuı 12 25 J 2 25 
üzere istedikleri kadar takımlarla Ddndl na.uıazı 14,54 14•55 zi çözdük. Nehirin ccreyamna tabi ola i 
iştirak edebileceklerdir. Akfanı aamazı ı 7,09 I 7 10 rak Bağdacla doğru yollandık. Mevsim 

3 - l\lüsabaka yapacak atletler pa- Yat.81 namazı 18 44 18 45 suların pek az olduğu bir zaman id:.I 
ı.ar sabahı Sirkeciden 8,50 de hareket lma&ll 5.37 5,37 Onun için ağır ağır gidiyorduk. Gece ı' 
edecek hususi otobüslerle yarış yerine Yıtm geçeıı gOııler1 19 20 \ gündüz demiyor, yol alıyorduk. 
götürü ece er ır. ._ _____ _. _________ .: (Ebu Kemal) kazas na vardık. Bu-1 ki d . 1 Yılm )(alan gUnlerl 3-46 345 

4..., 3000 metre 10,15 de 5000 metre H rada eşkiya ile karşılaştık. Uzaktan bi-
11 de başlayaca.ktr. c::arıncaJarın ayatı -
~ - Müsabakaya .iştirak edecek Dün ve Yann Kitaplanndandır 1 

klupJer 22 kanunu.sanı cuma akşamrna Fiyatı 75 kuruştur 
kadar listeleri mıntaka atletizm ajan· 
lığına vermiş o1mahdır1ar. 

IST ANBUL BELEDiYESi 

Ş eh i r Ti lJ at ro s 11 

TEPEBAŞI 

Dram Kısmı 

Bu akşam saat 
20.30 da 

YABAN ÖRDEK 

ımııııııııııı 

llLll~ 
111111101 j 

GEDİKPAŞA AZAK S1NF.MASİNDAI 
Bu akşam saat 21 dr 

Zozo Dalmasın 

iştirak ile 
ES](/ HAMAAI 

ESKi TAS 
Operet 3 perdo 

Yann akşam (Saray / 
da· (ENAYiLER) 
Perşembe akşamı 

ESKi HAMAM 
(TA..~) da 

ESKi TAS 

ze: 
- Durunuz!., 

Diye bağırmağa başladılar. 

Kürekçilerimizden (Dip) gayet ce
sur bir delikanlı idi. 

- Bunlann maksadı yanlarına yak
laşalım da bizi soymaktır.,, 

Dedi. Bir nara ile bir ele küfür sal-
bdı. O vakit bunlar bize aşırma usuli
le nişan vaziyeti alqıasınlar mı? Silah 
atm:ığa başl:ımasınlar mı? Bizim müla
zim Emin efendi de sanki bir ha1tede-
cekmi~ gibi Arapların üzerine nişan 
vaziyeti aldı. Eşkiyanm mermileri pek 
yakınlanmıza dü§üyordu. Hamdolsun 
nchirin dolapk gidişlerinden istifade c-

ğildir. ,d 
Osmanlı hükumeti zaman~nd~itJ' 

tin ağaçlarının birinde hüdayın.3 t / 

zıl ağaçları türemiş. Şahtorda ~':. '/ 
rının iki sahilini seyrederek gıt 
hayet (Fluce) ye vard:k. . 

Meaer bizim Rüştü beyin bl~ 
olan r:ji nazırı V chpi bey :aag 

b' •' büylik tevecciih kazanmış ır 
1 İskcnderuna harcke~imizden ev"'' · 

da<la telgraf çekmiş olduğurnll• 
Vehpi bey birçok kolcuları ve dl -1 
lan ve eşraftan bazılarile b~rab~ 
karşılamağa gclmi~ler. Geldile~, iS' I_ 
!astık tanıştık. Burada benim .~ç.ıı~ 'I. 
k;m~el bi; kısrak verdiler. BüY;if! 
saltanat alayı ile gelin alıcı '~ p 
gibi silahlar atarak akşam uzerı 
dada girdik. .rJ' 

Ben nazır beyin kona~ına ~ / 
muhafızlar ela otele yerleştıler. .~ 
kit Bnğdatta otel namına Serki9 ~~ 
ele birinin berbat bir evi vardı. tıe~ 
b~y Mü~ür Recep Paşanın gö~ ~ 
gibi sevdiği imiş. Bu zat selatı ti f' 
§Ürü iken Yozgatlı Hasan :ıia~ il". 
§<lnın dönmeleri maddi ve nıaııe ~ 
etmesinclen dolayı hile yoluna ~ 
lıu dönmeler o zamana kadar 11' ~ 
beybaba, bize de evlatlarım diyerı,, / 
şür Paşayı iğfal etmişler. Bund• J. 
layı Fa~ ile bizim ailenin ar351 ~ 
mıştı. H5.dise garip olduğundaOft{~ 
tafsilat vereyim: O zaman ·p fi 
ağabeyim miistantik, vali de G~ /. 
şa idi. Zamanında Selanikte bit ;-ı: 
türemiş, birçok vukuat yaptı~ ,1 
de bir türlii yakalanmamııjlardı· fJ f. 
da maslilp doktor Nizımın ı,.b', 
çı Haıuit efendiyi ramazanda .t 

(J)eoomt tJ/fl• 
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l lstanbul Levazım :lmirh~i 
Satın alma 

Kapalı zarf usuliyle eksi ıtme i ı anı 

, Komiayonu 
0

ilanlar1 Nafıa Vekiletinden: 
llıa~uhanunen bedeli (175297.50) lira olan 20.000 ton . krible Alman Kuleli askeri l~i için 400 çift terlik 1. - Eksiltmeye konulan İf: Trabzon - lran T ranıit yol~un Trab
ıarf en köınürü 3 - 3 _ 1937 çarşamba günü saat 15,30 da kapalı 26-1-937 Salı günü saat 14,30 da zon vilayeti içinde seylap tahribatına karıı yapılacak duvar, anroşman, 

il ~ulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. Tophanede Satmalma Komiayonun- Mahmuz ve sair inpatbr. 
~ l§e girmek istiyenlerin (11004.88) liralık muvakkat teminat ile da açık ekailbne ile alınacaktır. Talı- Keıif bedeli (125.855) liradır. 
gün ııun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7 - 5 _ 1936 min bedeli 680 liradır. ilk teminatı 2. - Eksiltme 4-2-1937 tarihinde Per§eınbe günü saat (16) da 
ırea· "e 3297 numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname da. 51 liradır. Şarbıame ve nümunesi Nafia Vekaletinde Şose ve Köprüler Reisliği eksiltme komisyonu odasın -
l\o t~de alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar komisyonda görülebilir. isteklilerin da kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
~n Reisliğine vermeleri faz ımdır. kanuni vesikalarile beraber belli aa- 3. - Eksiltme prtnameai ve bu na müteferri diğer evrak (629) ku. 

~atıı aıneler (876) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde atte komisyona gelmeleri. rUt bedel multabilinde Şose ve köprüler Reisliğinden alınabilir. 
· . ~tadır. (274) (284) (127)' 4. - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin (7543) liralık muvakkat 

P 1 
· - . • .Y. .Y. teminat vermesi ve Resmi Gazetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan tali • a Z af } k USU 1i1 e Maltepe askeri lisesinde eskiye matnameye tevfikan müteahhitlik vesikası ibraz etmesi lllzımdır. 

aynlan 514 çift dahili ve 785 çift isteklilerin teklif mektuplamu ikinci maddede yazılı saatten bir saat 

k 
• 1 • 1 " harici fotin ile 75 erat kundurası evveline kadar Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri muke Si tme ı anı 21-1-1937 Perşembe günü saat tazidir. Postada olacak gecilmıeler kabul edilmez. (79) (266) 

Kapalı zarf usuliy e eksiltme ilanı 
1" 14 de Tophanede satmalma Komis -

t\onya ili Daimi Encümeninden: yonunda pazarlıkla satılacaktır. 
k Tahmin bedeli 167 lira 13 kunıt-

ll ilk onya - Ereğli.sinde yapılacak olan 16365 lira 75 kuruı keşif bedel- tur. Teminatı 25 lira 7 kuruıtur. Fo-
icl . 0 kul in§Ub bundan evvel kapa h zarf usulile eksilbneye çıkanlmıı tinler lisede görülebilir. isteklilerin 
t..ı..ı~ de zuhur eden tek bir talip iste nen ıeraiti haiz olmadığından ikincı ihale saatinde komisyonda bulunma-

Nafıa Vekiletinden: 
~ tnektub ılmıyarak k di · · de diJm' kul · 1 - Eksiltmeye konulan İş: lata nbul - Edime Asfalt yolunun iki ke· 
""'il :L_ı u aç en sıne ıa e ış ve o ınşa.ab pazar - lan. (305) (329) 

..... e edilmek üzere tekrar eksiltmeye çıkanlmıştır. • • • , narına yanmpr metro genişlikte ve Muratlı kasabası içinde iki buçuk 
~ 1.-:- Bu işe ait evrak ıunlardır: Eksilbne şartnamesi; mukavelena - Defterdarda bir numaralı Dikim. metre geniılikte olmak üzere yapılacak adi taş kaldırım inşaatıdır. 
H~.~una.kaaa prtnameai, keşif defteri, proje, fenni şartname; tesviyei Ketif bedeli "133737" liradır. ·~ıy ı evinde mevcut 46480 buçuk metre 2 - Eksiltme 12-2-937 tarihinde cuma gun·· ü saat 16 da Nafia 
?laına.:dire' '°. seve kagir inpat fenni ta rtnamesi, Bayındırlık işleri genel prt- muhtelif şerit, 18 kilo 450 gram mer ..... Vekaletinde tose ve köprüler reisliği eksilbne Komisyonu odasında kapab 

la~-kl serize ipliği, 450 metre kaytan, zarf usulile yapılacaktır. 
:ık1 'lir ııe iler bu evrakı Konya Bay mdırLk Direktörlüğünde görüp izahat 120500 d t tah d""' 250 kil -oı 1 V a e ta ugme 0 3 - Eksiltme şartnamesi ve bu na müteferri dig"' er evrak 334 1,.,.-•• 

~ 
0 

er. ~ isteyenler Genel ~a me ve teı~~ei türabiye JUbıamesi muhtelif ecnebi dü~e 301793 adet be bT d n.U& YT 
l\ı ·

1 
.... ~~k uzere (82) seksen ıki kurU§ mukabilmde Konya Bayındırlık k 121_ 1_ 1937 p be .• del muka ı ın e Şose ve köprüler Reisliğinden alınabilir. 

""'ıq<irluğünden alabilirler. , ~pso t 
14 30 

d T hanerşemd S gu • 4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 7937 liralık muyakkat te • 
2 nu saa . a op e e abn· • . R .. Gaz • 3297 yılı .. h la d tali 

0 
.. beıt- Eksiltme 2490 No. lu kanuna göre ve 3-2-937 salı günü saat alın k · da bkla mınat vermesı ve eamı etenın sa nus a nn a çıkan • .. h a omııyonun pazar sah. tnam t fiik .. eahh"tlik ·•-- 'b . 1~-.ı-

rl..!i e daimi encümeninde yapıla cağından taliplerin mezkUr saatte il 1 k H • . hm" bed 1· 658 ma eye ev an mut ı ve 81Kaal ı raz etnıesı ttzlllr.ur. 
~ aca tır. epsının ta ın e ı ı _ k1il • kl'f ktupl ik' · dded ---•- b' encümeninde bulunmalan. 

1
. d ilk . 50 1. dır I b ı.ste enn te r me armı ıncı ma e ycu.lll saatten ır aa • 

3 ıra ır. temınab ıra · t u t ı· k d K • R · l'"'" akb k b'l' d 1 · I" 
.. :-L .• - Eksilbneye girebilmek için isteklilerin 01

0 
7,5 yuz·· de yedi buçuk al .. . K • d a evve ıne a ar omısyon eıs ıgıne m uz mu a ı ın e verme en a • . .._uetbı.J- _ -ı, eşy ann numunesı omısyon a ve d p d 1 k ·1an 1 b 1 d'lm lcırtc ue teminat akçası olan (1227) lira bin iki yüz yirmi yedi lira ( 45) Defterdarda Dikimevinde görülebi • zmı ır. osta a o aca gecı e er ka u e ı ez. (267) 

"'1ııc ~. ~~ıluk teminat vermesi ve asgari bir taahhütte ( 10000) on bin lir. lstekli!erin belli saatte Komiıyo-
'1' ti ;:. husnü suretle ilmıal ebni, olduklarına dair resmi tasdikli vesikayı na gelmeleri. (306) (330) Da hı· l 1• ye Ve k a" 1et1• n den •. 
~ Vekaletinden alınmış müteahhitlik vesikasmı vermesi lazımdır. 

~tanb l 4 .. .. . ı w d Selimiye Askeri Satı nal- 1. - Vekiletin 1936 mali yılı mahrukat ihtiyacı için 350 ton sömi 
U UilCU 1Cl3 memur ugun an: kok (Türk Antrasiti) kömürünün mübayaası kapalı zarfla eksiltmeye 

~d"'1un Emniyet Sandığına ı ci derece ipotekli olup ehli vukuf ma Komisyonu ilinla~ı konmUflur. 
'ii lamamma (1288) lira laymet takdir olunan Ayvansarayda Ho- İİllll---------ııııiılllllİll.. 2. - Eksiltme 1-2-1937 Pazartesi günü saat 15.30 da Ankarada 
~'~esinin Haman sokağında eski ve yeni 43, 45 No. lu bir tarafı 1 - Boğaziçinde Anadolu ve Ru- Y eni§ehirde vekalet binasında toplanacak satmalma komisyonunca yapıla-
dııı .. tarafı Nafiz hanesi arkası Em in hanesi önü Hamam sokağı ile mah· meli Kavaklarmdaki Tümen birlik • caktır. 
~~gıda evsafı yazılı ev tapu kaydı üzere açık artbrmaya vazolunmU§tur. terinin 937 senesi Mayıs sonuna b- 3. - Muhammen bedel (10.50 00) liradır. 
bit h ~b: 4~ N~. lu kapıdan girilince zemini toprak bir havlu üzerinde ~ar 0 !an ihtiyacı için 3~600 kilo 11 

• 4. - Muvakkat teminat (787) lira (50) kuruıtur. 
tİriJir eli. ~e bır adı ocak vardır. ( 43 No. lu kapıdan müstakil bir odaya gır eti alınacaktır. Bedeli muhamme· 5. - isteklilerin bu baptaki §Ut nameyi vekalet levaznn bürosundan 
le ~ınnci kat: 43 No. lu kapı ile girilen yerden ahtaP bir merdiven · ni l298l lira 54 kuruştur. almaları lizımdır. 
ıc_l: b· ufa~. bi~ sof~ i_iZerinde ~iri ~klü ~olapL iki oda v~~ır. ~nci 2 - Şartııamesi Selimiye Satın • 6. - isteklilerin 1-2-1937 günü saat 14.30 a kadar teklif mektup-
"e tıı ır sofa uzerınde iki odadan ıbaı-ettir. Bınanm duvarları kagır döşeme ~~Komisyonunda her gün görü· lamu satmalma Komisyonu Reisliğine vermeleri ve makbuz almaları ica • 

tQtet~ivenJeri ahşap haricen ve dahilen kısmen tamire muhtaçtır. Umum lebilir. beder. 
' 1 46 m2 olup tamamı bina He meıguldür. Artbrma peıindir. Art- 3 - Eksilbne 22-l-937 Cu • 7. - Posta ile gönderilecek teklif mektuplannm yukanda yazılı sa -
lirıde Yil iıtirak edecek müşterilerin kıymeti muhammenenin o/o 7,5 nisbe- ma günü saat 15 de yapılacaktır. atte Reisliğe gelmiş bulunması sartbr. Postada olacak gecilaneler muteber 
rı iCl Pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu hamil olmala- 4 - Eksiltme kapalı zarf suretile değildir. (94) (304) -
h~~~~~~~~~ff~~~~-~~ ---------------------------
'''il': Arttırma p.rhıamesi 1. 2. 937 tarihinde dairede mahalli mahsu - 5 - ilk teminat 973 lira 62 ku- 1.ll.ntalya Şarbaylıgv ından: 
t..i ~ edilecektir. Birinci arttınnaaı 1. 3. 937 tarihine müsadif Pazar - nıflur. 
~unu dairemizde saat ı 4 ten 16 ya kadar icra edilecek, birinci arttır • 6 - Bu ite ~klerin bu İ§le Belediyemiz için abnncak Araz öze talip çıkmadığından bir ay içinde 
l\kıJır hede): kıymeti muhammenenin o/o 75 ini bulduğu takdirde üstte br meşgul olduklanm bildirir kanuni pazarlıkla mübayaa olunacağı ve paz arlık müddetinin 11-2-1937 tari • 

Kartal Sullı Hakimliğinden: 1 

~ ~ ~~ı takdirde aon arbnnanm taahhüdü baki kalmak üzere artbrma vesaiki teminatın konduğu zarf içeri- hine kadar olduğu ilan olunur. (327) J • 

14 ~ gün daha temdit edilerek 16. 3. 937 tarihine müsadif sah günü saat ıine koyınuf olmalan metruttur. 
~6 .Ya kadar Dairede yapdacak ikinci arttırma neticesinde en çok Teklif mektuplan saat 14 de kadar 
~ ~ Gstünde brrakılacaktır. 2004 numaralı icra ve iflas kanununun 126 yabnlımı bulunacaktır. Bu aa • 

~ ~desine tevfikan haklan tapu sicillelerile sabit olnuyan İpotekli ala- atten geç mektup kabul edilmez. 

lstanhu.l "I ci icra Dairesinden: 

'~ • ~İğer alakadaranm ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklannı ve (64) 
t\iıı fnız ve masarife dair olan id dialarmı ilan tarihinden itibaren 20 
*'lcıi~ı~dQ evrakı müsbitelerile birlikte dairemize bildirmeleri lbı:mdır. VAKiT cep k'tepları No. e 
~ dirde haklan tapu sicillerile sabit olmıyanlar ıab§ bedelinin pay • --1------------4--
~ ~dan hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye ve tanzifiyeden 
~,cfenaı~ Belediye rüsumu ve Vakıf icaresi ve 20 senelik vakıf icareıi ta
~ İati •ye bedeli bedeli müzayededen tenzil olunur.Daha fazla malômat al 
~ Yenlerin 934/ 1363 numaralı dosyada mevcut evrak ve mahallen 
~~diri kıymet raporunu görüp anlayacakları ilan olunur. (312) 

Türk Hav~ Kurumu 
ş· E3üyük Piyangosu 

1
tndiye (ı a~ar binlerce kişiyi zengin etmiştir 

Prosper Merime 

Etrüsk 
Vazosu 

Türkçeye çeviren: 
HAYDAR RIF'AT 

Kunduracı Niko Arvanakinin Bü
yükadada Çinar caddesinde 40 numa .. 
ralı evde sakin Arsitokli kızı Eleni 
zimmetinde alacağı olan 300 liranın 
mamasarif tahsili hakkında ikame ey-

1 
!ediği davıı.nın muhakeme.si için tayin 
kılınan günde ikametgahının meçhul 
olduğu anla§ılarak mukaddema ilii.
nen tebligat üa edilmiş olmasına rağ. 
men mahkemede isbatı vUcut etmiyen 
mezbftre Eleninin gıyabında devam o
lunan muhakemede müddei davasım 
isbat edecek delil irae edemiyerek 
müddeaaleyhe yemin teklif eylemiş 

olduğundan olveçhile muameleli gıyap 
karan tebliğine ve muhakemenin 15. 
2.937 tarihine müsadü pa.zıırtesi gü
nü saat 10 na bırakılmasına karar ve. 
rilmi§ olduğundan yevmi mezkfırda 
mahkemede isbatı vUcut ederek teklif 
olunan yemini kabul ve üa etmediği 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup pa
raya çevrilmesine karar verilen beya: 
karyola, konsol, aynalı, halı, seccade 
halı, bakır mangal ve sair ev eşyas. 

21.1.937 tarihine mUsadü perşembe 

gilnli saat 14-15 kadar Kandillide A:r. 
ka sokak 6 numaralı ev önünde hazır 
bulunacak memur tarnfmdan açık art. 
tırma suretile satılacağı ilan olunur. 

(V. No. 20358) 

ZAYİ 

122 numaralı gümrük mayet me
murluğu k::ı.r:nemi kaza.en zayi ettim 
Yenisini çıkaracağımdan eski.sinin hül. 
mü yoktur. 

80 No Gümrük komiayor:cur..L 
A1i Rıza Mayet memuru. 

122 Davit Ruso 
(V. No.20357) 

~:. cii keşide 11 Şubat 937 dedır. 
~ Uyük ikramiye: 50.000 Liradır. 

takdirde yeminden istinkaf etmi~ ve ZA Y1 

tt~c;: 15.000, 12.000, 10.000 füalık ikramiye' erle 
l:Jı 

1 
_ CO ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır. 

~~kA-t• 
•-~-~· ~~ rılan herkes 7 /Şubat :937 günü ,.,k~amma kadar biletini 

... bulunmalıdır. Bu tarihten aonra bilet üzerindeki haldo salat 

V AKIT KİT ABEVl 
deyne sabit nazarile bakılarak karar lstnnbul 1th::ı.1At gümrüğilne .bra:: 

Fiyatı: 20 kwııo 

verileceği maliim olmak üzere isbu ettiğim 25.3.33 tarih ve 22959 numara!: 
muameleli gıyap kararı tebliğ maka- ithalat beyannamesini birinci nüsha~ 
mma kaim olmak fizere ilan olunur. sile kezalik 15.4.33 tarih ve 23321 nu-

(V. No. 20347) 

DO 'tTOR PAR~ 

Hüseyin Usman · ıı=-:·· v K' 1 d d • un ve arın ıtap arın an ır 

Sabık Haseki hastahanesi dahiliye Fivatı 25 kurustur 

mütehassısı. Ulelı, Lutuf, apartmıaıuı 

maralı ithalat beyannameslnin gerel 
birinci gerekse ikinci nüshalarmı zayı 

etti3imden bunların hUkmU olmadığı 

1 
ilan olunur. 

ı 
Mahmutpa...'<ı Ars7.cın 1ıtm No. C 

Pa.ndeli D. El~adia 
ev. No. 20370) 
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KASADA 
SAKLADIGINl2 

DAD-A 
KURU 
Bİl2 

(~ŞM[ 
VAZİY 'TİNO~DfQ 

. ONU rAİZLt 
0ANIGAYA-VE:l2İNİZ 

.. 
l-IUSUSI SARTLARIMIZI 

SO~UNUZ 

·- .™"dl 
üenizyo:ları 

i Ş L E T M E .S i 

· Acenteleri: Karaltöy - Köprül.ıJ ? 

Tel. 42362 Sirkecı MUhürdaı Zade 

·- Han tt:lefon · 22740 •" .. mil!~ 

Mtrsin Postası 
Bugünkü Mersin postası yapd

u:ııyacaktır. 21-1-937 Perıem • 
oe günü saat onda Galata nhbmm
dan Mersin Postuma· kalkacak o
lan "GÜNEYSU" Vapuru seferi· 
ni bugünkü posta ile tevhiden ya • 
pacak yani gidişte ilaveten Alan -
ya, Anamur ve Dörtyola da uğra
yarak Payasa kadar gidecek, Dö -
nüşte keza ili ve ten T aşucu ve A -
namura uğrayacaktır. (331) 

Istanbul Dellerdarlıjındao: 
L" 

Feriköy: İkinci Kısnn Çifte cevizler sokak eski 78 sayılı 2104 
Metre murabbaı arsanın tamamı... 1052 

Feriköy: İkinci krsun Haso sokağı eski 3 sayılı 965,50 M. mu-
rabbaı arsanın 2/ 3 payı.. 966 

Feriköy: lkinci lasım Haso sokağı eski 5 sayılı arsanın tama-
mı. 3062 

Feriköy: İkinci kısım Haso ve Hanım oğlu so. eski 30-35 
sayılı 642,50 M. murabbaı arsanın 2 3 payı. 429 

Büyükçarşı: Kazazlar orta sokağı yeni (5) sayılı d~kk5nm 

tamamı. 140 
Çelebioğlu: Alaettin mahallesinin Ye nicami caddesinde eski 

51-51 M. yeni 41-45-45/ 1 sayılı altm~a iki 
dükkam olan Maku)yan hanının 16/ 144 payı ... 3866 

Katiplcasım: Mahallesi Kumsal sokağ1 eski 104 yeni 209 sayı

H 

lı 48 metre murabbaı ars arun tamamı. 
,, Mahallesi Kumsal sokağı eski 108 yeni 205 sayı

b 21,50 metre murabbaı arsanın tamamı. 

Üsküdar: lcadiye mahallesi Hamamcı başı sokağı eski 3 yeni 
5/ 7 saydı arsanın tama mı. 

Katipkasmı: Mahallesi Kumsal sokağı eski 110 yeni 203 sayı
lı 16,50 metre murabbaı arsanın tamamı. 

Üsküdar: Selami Ali mahallesi Gemici Ohannes sokağı esM 
16 yeni 1 7 sayılı evin 1 2 payı. 

Üsküdar: Selami Ali mahallesi eski Keseci Kirkor sokağı eski 
3--5 M. yeni 3-5 sayılı maa bahçe ve arsa ve 
evin tamamı. 

Balat: Hacı f sa mahallesi Yoğurthane sokilğı eski 30 M. yeni 
41 saydı evin 3/ 16 payı mübadil vesik<'-Si!e. 

Üsküdar: lcadiye mahallesi Müneccim başı sokağı yeni 58 
sayılı evin 1/ 4 payı._ 

Balat: Hızır Çavut mahallesi yeni cadde eski 42 veni 54 sayılı 
37,38 metre murabbaı arsanın tamamı. (Müba
dil tasfiye vesikasile.) 

Feriköy: Rum kilisesi ön sokağı eski 83 yeni 63 sayılı evin 
2 / 3 payı. 

Koca M. Paşa: Mahallesi Balıkçı Ke ğork yeni 1 O ~yılı ar
sanın 1 ' 12 payı ... 

Büyükçarıı: GeJincilk sokağı yeni 22 sayılı dükkanın l 14 pa
yı. 

Kadıköy: Rasimpaşa Mısrrb oğlu sok ağı eski 18 yeni 45 sayılı 
· evin l / 3 payı .•. 

Kumkapı: Şehsuvar mahallesi Sarayiçi kilisesi sokağı' yeni 16 
sayılı evin 1 / 2 payı. 

Çadırcı: Ahmet Çelebi mahallesi Tiyatro cad. eski 37 yeni 
91 aayıh evin 1/ 3 payı. 

Üsküdar: lcad\ye mahallesi T atÇJ sok ak eski 5 yeni 9 sayıb 
evin 2/ 3 payı. 

Kadıköy: Cafer ağa mahallesi Ru,en sokağında altında iki sa-
ydı dükanı müştemil 4 numaralı ev ile Badem alb 
sokağında 23 sayılı evin bah~esine kalbolunan 
arsanın tamamı. "Hane ve dül<ltinın" 

Kadıköy: Hasan Paşa mahal!esi eski Faik B. yeni Kurb~ğdı 
dere sokağı eski 5 M. yeni 1 harita numaralı 

166,33 M. murabbaı dükkan arsası ... 

ha -ita arsa 

96 

43 

390 

33 

259 

800 

96 

625 

75 

400 

4 

20 

500 

600 

500 
J 

416 

886 

332 

1 Kadıköy: Has~n Paşa Mahalesi 
eski Faik bey yeni 
Kurbağalı dere sokağı · E. sM:. Y. 2 203,10 Mt.M. 406 

,, 
" 

,, ,, " " 
,, ,, 5M. Y. 3 210,57 ,, ,, 421 

,, 
" " " ,, " " " 

,, ,, 4 2C8,27 ,, ,, 416 
,, 

" ,, " " 
,, 

" 
,, ,, " 5 122,52 " " 245 

,, 
" 

,, ,, ,, ,, " " " " 6 98,53 ,, " 197 
,, 

" 
,, ,, ,, ,, ,, ,, " ,, 7 99,25 ,, .. 198 

" ,, 
" 

,, ,, ,, ,, ,, ,, " 9 538,36 " " 1076 
,, H ,. 

" " " " 
,, ,, " 10 267,74 " " 535 

" H ,. " '' " ,, " " ,, 1 ı 267,17 " ,, 534 

" " H " " 
,, ,, 

" 
,, ,, 12 267,17 ,, " 534 

,, 
" " " 

,, ,, ,, H ,, " 13 221,20 ,, " 442 
" ,, " ,, ,, ,, " ,, ,, ,, 15 235,56 ,, ,, 471 
,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, " 16 223,06 " " 441 

Yukarıda yazılı mallar 16-2-937 sah günü saat 14 de 'kadar 
bkla satılacaktır. Sab§ bedeline istikrazı dahili ve o/o 5 faizli hazine ta 
ri de kabul olunur. Taliplerin o/0 7,5 pey akçelerini vakti muayyen 
evvel yahrarak haftanın salı ve cuma günleri saat 14 de defterdarh~ 

l 
li Emlak Müdürlüğünde müteşekkil satış komisyonuna müracaatları. 

(M) (3 

lstanbııl Vçiimcü icra Memurlu

ğıı:nden: 

Mahcuz ve paraya çevrilmesine ka-. 
ra.r verilen tuvalet taban halısı kar
yola ayna.lı dolap Singcr dikiş maki
nesi ve saire açık artırma suretile 22. 
1.937 tarihine mü.sadif cuma günü sa· 
at 13,30 da İstanbul belediye müza.y&
de Salonunda kıymeti muhammincsi
de salonunda kıymeti muhamminesi
nin % 75 şini bulmadığı takdirde ikin. 
ci a.çtk artırma 28.1.937 tarihli per
şembe günü ayni mahal ve saatte sa
tilacağmdan talip olanların mahallin
de hazır bulunacak memuruna müra
caatı.an iıa.n olwıur. 

KURUN 
Abone şartla 

Yıllık 6 aylık 3 aylık /. 
Memleketimizde 750 420 235 1 
Yabancı yerlere 1350 725 400 1 

Poa~ Birliğine} l BOO 950 SOO 1 
~rmıyen yerlere 

Tiırkıyenın her posta merkezinde KUi' 
abone yazılır. 

Telefon 
tdare: 24370 
Yazı i~Teri: 21413 

Posta kutusu: 45 
Telgraf adre&~; KURUN lsı;ınb111 

8as1ldığı yer: lstanbul Ankara Cadd~ 
V AKIT Yurdu. 

Sahibi : ASIM US il Dün."' Yana tc•cÜme külli,...hndaud" 1 
Fiyatı 40 kuruştur 

----------------------! N~riyat direktörü; Refik A. Sevonsif 
(V. No. 20356) ,_ ____ ~----~--~~~~ 


