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için Bursa belediyesinin 

kçe 
güzel bir kararı 

ha ka 
Hatayın ana yasası 

üzaker~ 1 e 
d· ıe k 
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dün b ş 

n içtimada heyet• __ • bir 
• • • a yasa proJe 

Suriye ise 
ver ı 

Is 
Cezası beş lira 

nb da b··vıe 
karar ne zanıan 

verilecek? 
no Gıı aıomaB< 

~~nın 

istikraz 
Peşinde ! 

~ja~edavre 26 (A.A.) - Havas 
rn n· 1 • 

·ı akcnde Sa w •• •• 
ı e t k' A run ncagının statusu 
~ t~kiılutı .esasiye kanunu hak~ın 
dıin to l at ıcrasına memur komıte, 

(\ P anmıştır . 

• çık, 0~İte: Maurice Bourqin (Bel-
~ 1 rcıs intihap etmiştir. 

•~tu ... ınurahhas heyeti Sancağın 
lCctlUklı·}le teşkilatı esasiyesine mü

' lir. ':\'tv'i~\ bir proje tevdi etmiş-
. Stat· ~ 

\e., ~ uy rpüteaallik olarak komi· 
~tih lltafufı tarifini ve hudutlannı 

~eği gibi, Milletler cemi-
~ (Devamı 6 ıncrda) 

' nyada 
ffq tate;·p;i. 

bı11/l\ınetçilerin le
ıtad: inkişaf ediyor 

llıtıhabit:• 26 (A.A.) - Havas ajanaı 
Oı 'llden · 

hı:ı rnata • 
"lC~lrıe . cephesi: Askeri harekat, 

tedir t. tçılerin lehinde inki ... af etmek-<! • 'l(j :. 
0r llıırı kttrnet kıtaları Sierra Neva-
ttnıişıc~kasında birkaç kasaba işgal. 

fit ır. 
· ago 
~11tdetJi 11 

cephesi, Bu son günlerdeki 
aııanı, tı1al"ruz üzerine askeri harekat 
tt~s111J~ır . . ~silerin Portal Rubio mın
tcrı PUs1t·~u~ yaptıkları yegane hücum 

Urtulrnüştür. 

Oenevrede bundan cvvcll.'i Hatay rn:Jl::akerc1erin.de Türk ve FrnJt.sız 
nııırohhaslan 

mak 
le i den 
kurtarılıyor 

Temizleme işini hükumet ele 
alarak hazırhğa başladı 

• 
ıç d 

Senelerdenberi kimin temizliyeceği 
bir türlü hallcdilemiyen Ye bu yüzden 
günden gün dolan Haliç nihayet tara. 
nabilecektir. Halicin taranması şimdi 
belediye, evkaf veya vilayet işi olmak
tan çıkmı§, hlikumet elin~ geçmiştir.. 
Haliçte Hasköydcn Azapkapısma ka. 
dar uzanan sahada büyük bahri inşa:. 
at tezgahlan kuracak, fabrikalar in.. 

§a ettirecek olan hükumet bunlara 
başlanmadan evvel ilk iş olarak Hali. 
cin temizlenmesi lüzumunu görmü§. 
tür. Bunwı için de derhal faaliyete 
geçilmesine karar verilmiş ve bütçe. 
ye Haliçte yeni tezgah ve fabrikalar 
kurulması için istenilen tahsisat me
yanına iki tane de tarak dubası yapıl. 
musı için tahsisat konulmuştur. 

Bursa belediyesi, türkçeden gayri lisanlarla konuşanların çoğalması l<arşt .. 
sında mühim bir karar vermiştir. Bundan sonra Bursada türkçeden başka bir 
lisanla konuşmak yasak edilmiştir. Herhangi bir lisanla konuşanlar olursa hak• 
lannda zabıt tutulacak, kendilerinden beş lira para cezası alınacaktır. 

Seyyahlar ve seyyahlarla görüşen tercümanlar bu yasaktan müstesna tu. 
tulmuşlardır. Bu karar Bursalıları çok sevindirmiştir. 

Bu şekilde Tekirdağ belediyesi de evvelce bir karar vermiş ve tatbikine 
başlamıştı. Bakalım İstanbul belediyesi ne zaman Tekirdağ ve Bursa belediyele• 
rinin güzel hareketlerine uyarak İstanbul hemşerilerini ayni şekilde sevindirecek!! 
vindirecek? 

on Habeş mücahi 
dide kurşuna dizildi 
Adisababa sui astında yarala
nan bir generahn bacağı kesildi 

Adisababada Habeşliler tarafından 

bomba ile bir suikaste uğnyan İtalyan 
umumi valisi Mareşal Graziani'nin iyil'"• 
ınekte oldugu l~omadan bıldırilmekte
dir. Diğer yaralıların da sıhhi vaziyet
leri iyidir. Yalnız hava kuvvetleri ku. 
mandam general Liftta 'nın bir bacağı 
nı kesmek icap etmiştir. 

Son millt milcahidin akibeti 
Habeşistanda İtalyanlara son günle

re kadar mukavemet eden milli müca
hitleıiden Ras Desta bir müfreze tara. 
fından esir edilmiştir. Ras Desta he
men kurşuna dizilmiştir. 

Cibutide hadiseler 

ADAN AD 
li'eyezan teht•k • 

ı 

Yeni tarak dubaları Haliçteki fab. 
rikalarda yapılacak ve en modern şe. 
kilde olacaktır. Bundan sonra Haliç, 
Kağıthane ve Alibey dereleri ağzın
dan ba§lanarak tamamiyle temizlene. 
cektir. Bilhassa bugijn bir bataklık 
halinde olan ve yeni tezgahların bu. 
lunacağı yeri teşkil eden Ha.sköydeki 
taş kızağın önü b~ bin tonluk gemi. 
lerin yüzeceği kadar derinleştirilecek
tir. 

Mareşal Grazianiye karşı yapılan su 
ikast Fransız müstemlekesi Cibutide 
de bazı hadiselerin vuku bulmasına se. 
hep olmuştur. Bir kısım italyanlar Ha
beş konsoloshanes)ne taarruz etmeğe 

Kalkr~mışlar, buna mukabil Habeşler
de İtalyan konsoloshanesine hücum et. 
mişlerdir. Polis süratle harekete geçe-

rek her iki konsoloshaneyi muhafaza altına almıştır. 

IF2>&yaıoe cç:amunrrnH !Mı©ııraıl§>~<dlen 

baş göste 
Seyhan kıyısındaki 

e"ıerini terkederek 

e 

1 
hak, 
çekildi 

seryi itı-2cuıtmı durdurmuştur 

(Yazısı 61ncıda). 

Eşekle nakliya- · 
tın men'i kararı 

Uir çok kf mseyl 
z rara sokac3k tır 
Şehir meclisi pazartesi günü topla. 

narak şehirde eşekle nakliyatın kaldı
rılması etrafında Belediye reisinin tek
lifini göriişecektir. Bazı gazeteler, şe. 
hir meclisinin bu hususta karar veı:idi
ğini yazmışlarsa da bu haber doğru de
ğildir. Belediye reisinin teklifi meclisin 
mülkiye encümenindedir. 

Belediyenin bu teklifi eşe~!e su. f 
(Devamı 6 mcıda) 
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• Lehistan'ın ·· yenı milli şefi 
Pilsutski'nin ölümiindcn sonra bir aralık Lehistanın iç ve dış politi. 

kasiyle alak:ısını keser gibi olan "Miralaylar'' zümresi tekrar Varoşvayı 
hülcınU altına almıya. karar vermiştir. 

Miralaylar zümresi Mareşal Pllsutski ile birlikte tam on beş yıl Le. 
hist.ımm taliine hükmetmiş olan siyasi ve askeri bir gizli te~ekküldür ki 
Leh maliyesi ve Leh sanayii ü?.erinde olduğu kadar Leh ordusu üzerin. 
de de müessirdir. 

Bu miralaylar Lehistan istiklali için Pilsutski ile birlikte çalışmış
lar, Leh ordusunun ve Leh devletinin kuruluşunda funil olmuşlar, Pıt. 

sut.ski tarafından yapılmış olan bütün siyasi hareketlerde, bazı hıikf.ı. 

met darbelerinde en mahrem rolleri oynamışlardır. 
Pilsutski öldöğü zaman muhtelif Avrupa merkezlerinde en tanınmış 

siya.si muharrirler "Lehistanda bu kilik'in artık yıldızı sönmüştiir" zan. 
nma düşmüşlerdi. Va.zlyet de ancak böyle bir tahmine müsaitti. Zira 
"Mirataylar zümresi" nin içinde Mareşal Pilsutski gibi hem milli bir 
§cf olan hem beynelmilel bir siyasi kıymet ifade eden bir "şöhret" yok· 
tu. Dış Bakanı Miralay Bek, dış po!itikayı salB.hiyetle idare edebil:yor. 
du. "Pilsutski alayı eski muharipleri" cemiyetinin reisi olan Mbı!ay 
Adnm Koc iyi konuşan bir hatipti, Diğerleri de ya milli bankanın, ya 
askeri sanayıin b~mda bulunn şu \'eya bu kıymette kimselerdi. Fakat 
aralarında her sınıf Lehlilerin üzerinde derhal nrıfiz ve bakim olabile. 
celt bir şef yoktu. Bunun üzerine miralaylar böyle bir şef halketmeyc 
karar verdiler ve denilebilir ki miralaylar zümresinin son iki yıl 1çin 
dek~ bütün siyasi çalışması böyle bir şef yaratmağa matuf oldu. Umu
mi erkii.nıharbiye reisliğine yükselmiş olan general Ridz Simigli'yi 
ilk plana geçirdiler. Geçit resimleri biribirini kov:ılamıya başladı. Gc. 
neral Simigli'ye Avrupa siya.si ve askeri merkezlerinde seyahatler yap. 
tınldı. LChistanm en mühim gazeteleri ellerinde olduğu için, mütema. 
diyen onun resimleri neşredildi. Efkarı umumiye onunla yapılmı§ mü
lft.katlar, onun tarafından yapılan yeni işler üzerinde temerktiz ett;rn. 
dl. O derecede ki, günün birinde cumhurre!si debdebeli merasjmle ge. 
ner .ıle müşirlik asasını \'erince herkes bunu tabii gördü. Artık aranılıp 
aranılıp bulunamıyan "milli şef" balkedilmişti. Binaenaleyh bunu ilan 
etmekten ba§ka yapılacak iş kalmadı. -

Şimdi Lehistanda otoriter bir idareye doğru gidildiğinden bahsedi. 
llycr. Bu yeni bir "Pilsutski" bulunduğuna ve "Miralaylar zümresi" 
nin tekrar Lehistanda iç ve dış politikada rakipsiz hareket edebileceği-
ne delAlet eder. ŞEKIP GtlNDtlz 

Vali Üstündağ'a berayı takdim 
tanzim kıhnan mazbatadır 

DOn t1o arkadaş, bt&nbulun aurlara ya.. 
km mab.allelP.rlnde otomobWe kıu bir 
tur yap!ık. Göze ~ bul noktaları 
IÔ.aa. tcsblt etUk. "Berveçhlzlr,, ıanolu 
nur. Şöyle ki: 

1 - Davutpap camllnln mlnuealnl 
derhal tamir ettirmeli. Zira bu mlnanınln 
terefeden yukarı kıamr, sözle yUz lllıfltre 
a~n ~Uebllecek eılreoode bir tarafa 
:meyletmııtlr. Şl4det11 bir ..uqAr bu mJ. 
nareyl hiç olmaua alcrnlnclen te.refeıd.De 
kadar ),kabUlr. llot-- alem çoktan orta 
dan kaybolınllf ya ••• 
ı - Koc:ımustafapata'da Pertemhe 

pazan Tardı. Bllyilk bir ba~e ıöntllk 
kt bcı paz.arcla Jlh:uıalar, pırau. demeıtle 
11, kanıebeharltır, taU1 •ofaıılar, Mlata 
lar fııkı ve çamurlu sular ll%.ttlne ya.yıla 
rak 11&tılınaktndtr. 

J - Aksarny karakolundan bo!itanla.n 
ynrnnılt ~lmc.nd1!er köprilsUntln altından 
geren yeni yolun lio1 taratma )-ıJtılı çöp 
lt'r kamyonlara doldurulup ])aeka tarafa 
aktanlıyordu. Eğer bu amcllye oradA na 
eılsa blrlkml' olan çöpleri tem.ızlemok 
man.asma gf'llyordJy!Ml belediyeye tefek 
kUr ctmelL Tok, Tanrmm cUnU, çöp ara 
balan mahallelerin pltılJklcrlnl buraya 
taıtrınakta wler, hergttn burada bcı t6P 
dağlan bellrlyon~ lıdcdlyeden Aksaray 
- LAJell • l!le.mtl l~.ln bir bqka 
t'(lp istasyonu 9eÇmelllnl lııUyece. 

l'l7- Zira lıoıtıı.nlann göbcttne "envante. 
rt., ~bQl pl.sllklerl ),ğmak IJ1 bir aıh 
tıııt f.ıedblrl acldcdllemez.. 

Ba mazbntnnm takdhnl te)1dl lbUra 
ma bir vesııe ıttlha.z kılındı. 

Ensnri Bfilend, Fahire lıı{ualHl, 
'!"eme1 

•• Beyo~lu .. 
gazetesinin 

bir hatası 
HABER, Güzel ımnaUar akıufomlııl pro. 

fe98rlerlnden Leopold Levl ile N17.Amettln 
:Nadfln yaptığı bir mülAkatı nctre.tmI,u. 

Ş6Jırimlzde Fransl% dlllJe tıkan "Beyoğlu,, 
gıuetcsl ille krsmmda Tilrklye \"e 

J<"nınııadakl alta<leml blcbderl arasmda yn· 
pılan mukn)escye alt parça:p tercih '\"C 1k.. 
UbM ct.mlşUr. 'Pnltıtt mukıtyeMıllln bamteU 
olan tek kelime yaıılıt tcrclhne ed.lldJğl itin 
mana tama.mile aylun olmottur. ··~yotıu,. 
~tı1.etesl ''hass:uılyet,, kellmeatnl "Sf!nıılblll. 

tt-,, diye tercilme etmesi IAum «ellrken 
"lntclllgcnoo,, dJye tcrcUme r.tmıııtır. Bu ııon 
Fransızca kelimenin "u·kA,, mnnnııına gel· 
dlğl mal!Undur. 

önnme gelene ben bu gaze~ baş muhar
rtrtnın TUrktc)i tok ı;Uzel öğttndll'lnl söyyer 
~ EJt'r böyle Mr bataya da.ha raat. 
ı&nıam kentlisine töyle dl~: 

- Bırak be birader l\llnaı yap!lın bu tt>ı
cilmfllert. :!lif'! IUlnl'ırsm adnmcatu:m lıtlne! 

Bir karahavyar 
meselesi 

Bir FranBIZ gazetesinde okudum: 
Ha.zer denlzlnin suları azaldıkça azalıı

yormU§ o derecedeki günUn birinde Hazer 
ul'Illzl ortadan k&lkıvc.recckmJ§. Buna Te
rek, Kura ve Yolgada Sovyetlerln yaptır. 

dıkla.n bUyük Hidro • elektı1k santrallannm 
bu nehirlerden Hazere akan suları azaltma 
u sebep olmuo. Şimdi, Sovyet ten akademi 
st BUian Azak denizine dökülen Don neh 
rlnln mecnı.aıru değiştirip Hazere akıtmak 

clhetinl <lU,,UnUyormUf. Ama bu seter do A 
zak denizinln susuz kalmasından korkulUıo 
yormuş. 

Fransız gazetesi bu kUçUk haberi §U cüm 
le ile bltlriyor: 

"GlirülUyor ki Hazer denizinin kunıman 
na :manl olmak bir hayli gUç bir i§.,, 

Kara ha,'Yar meraklılanna kötü bir ha• 
ber. MalCtm a, l:ara havyarın f'n iyisi bu de 
nlzln dost ve kardeş 1rana alt olan cenup 
ktmunda elde edilir; ve bu 1§ yabancılar ta 
ratmdan idare edilmekte olmuma rağmen 
ırana bir ha.yll kftr bırakır. Hazer kurursa 
havyar istihsali yUzde yetml~ nlabetlnde a 
ıı:alacak, hem 1ran bu kArdan mahrum oıa. 
cak hem de kara havyar !!yatıan birkaç 
m.b!I artacaktır. 

Nankör sanat 
Atlnada, yetmiş y~mda bir lhlıyar kasa 

hırsızı, gtlpebUndüz bir kuyumcunun kıı.sa• 
ıımı soyarken yakalanmıştır. Dünyadald lca 
ııa hırsızlarmm en eskisi ve en çok ııabıkıı 

lısı olduğ'u iddia edilen bu lhUyarm adı Dllo 
roıtur. Kendlslnl yakalayan memurlar ke. 
rakola geUrdiklerl zaman serkomlser bak 
rnış ki Dlloroıı Ustu başı temizce, ak saçlı 
ak sakallı nurant yt.lzlll adam. Hayretini 
saklayamatnIJ: 

- Be 'btlba .•• - demiş - hftlll. uslanma 
dm mı? Bu yaşta da kBM hmıtz1ı~ı yapl'" 
lır mı? 

Barba. Dlloroıı ne cevap verse beğenlrsl· 
nlz? 

- Xanlcör sanat! - diye mmldanmış -
Bu yaşta. bllc beni ı;a1ışmağa mecbur edl 
yor. Ge.nr;Uğlmdc bir başka işe sUHık etsey 
dim, çoktan bir yere ı;eklllp re.hat rahat 
yaşayabilecek bir servf't biriktirmiş olur 
,hım. Kasa hırsızlı~mm yaldızlı bir adı var 
dır. Gerisi fasa!lsodur. 

Yani Hazret, aşa{!"! yukarı, bizim memle
kette altmıtı yıl edeblyntıı veya herhangi 
bir güzel sanat ~ııl>r.sine eme verml'Ş veya 
gazetecilik etmiş bir Ustıı.t gibi konuşmu~. 
De!!,.nlz.e ki nankör sanat yalnız bizimki 
değil. 

Karadavut 

HABER - Af~mı po!tan 26 ŞUBAT - 19E~ 

Londradaki merasi-~~-S~ 
me Italya iştirak , CfliJiJilit:·J 

. at ı.tıdı· 

t • k • ? ... bunun sebebi ( ••. ) edeViY ktJdınııY e m l ye ce mı • mndaıı hayali fizik, ..ten istiyof· 
dan kimyevi SOS1JOWJ1 <···! 51.1a. 

Habeş imparatorunun merasime da\·et m.uşu= gibi ... - Peyaını 
Cumhuriyet, 26. 2. 37. J<ll-

edil meslnden Çlk8n mesele devam ediyor Edcbivatla meşgul bir kadına:, de· 
lngiliz kralı altıncı Corcun taç ma ve Berline de uğrayarak siyasi dm olduğu için, "edebiyat 8~~~rneJc, 

giyme merasimine Habeş imparato- temaslar yapacaktır. meyip de "edebiyat kadını gibi 
ru Haile Selasenin de davet edilmiş Sabık Kral ne istiyor ? bence, hiç iyi olmuyor. B~.~.u~eıne!C 

1 "cdcbivat crkeg'H fen erkegı 1·ıcl olması ltalyada müthiş bir asabiyet Londradan bildirildiğine göre n- · ' •· her 

d Y 1 ı 1 giliz Başvekili Baldvin, arkadaşları- de mi lazım gelecek? "Adanı ' zeadıı. 
uyan ırmıştır. a nız ta yan mat- cins için de kullanılır. (Fra.n~! }l"lll 
b b h h 1 na Monkton ile dün öğleden sonra d"',.,, • 
uatı u ususta enüz miita ea "homme'• kelimesi hem "a ~·· ' _.ıe. 

d k d. yapmış olduğu görüşme hakkında halde eu 
ser etmeme te ır. de "erkek" demek olduğu . •·adıJl· malumat vermiştir. !! ,. 

Romada, bir Amerika ajansının Monkton, Enzesfeld'den dönmfrıı biyat mesleğine intisab ctmı. ttres'' 
Ve d •w· h b · k · 1 k N ·· :.- lara "une femme, homme de Jc r ıgı n erm a sıne 0 ara egu- dü. Kendisi orada Vindsor Diiküne 
siin taç giyme merasimine daveti· Dükün mali vaziyetini tanzim eden denilebiliyor.) yali fi· 
nin 1 talya tarafından protesto edil- vesaiki imza etmiıati. Vindsor Dü- "Edebiyat kadınmdan ha, ın İll• 

"' "k ,, A b B p yami Safan i'' 
miyecegwi beyan edilmektedir. Fakat künün izdivacının Avusturyada ve. zı ... ce a · e . sf •'}layal 

dinde edebiyatın barız va 1 ., 
Necaşinin şahsi olarak daveti pro- bilhassa Viyanada yapılmasını ve olmak, hayalle uğraşmak mıdır. 
teste edilmese dahi Habeş hükume- bir Anglikan rahibi tarafından tesit ~ "' • 
tine resmen yapılacak bir daveti olunmasını istemekte olduğu zan· çocıılM''rt6 

nedilm~ktedir. Alman7ar da, Alman 1 ... nı M"' 
İtalyanın Akdeniz anlacımasma ay· ı · 7 "'"tlık o.şr.ı • "' Italya merasime iştirak ve genç erııw: uıt"":'11 t h<ltJ{l.rıM' 
kırı addedeceği ilave olunmaktadır. ? ıamak .~urctılc m1 r e uırdıı'· 
Merasimde bulunacak krallar etmiyecek mi · sevdirmenin yolunu tutmıt§ C\ltıl-

lngiliz kralının taç giyme merasi Bu sabahki posta ile gelen Oaily - Hem nalına, hem mıhına. 
. Herald gazetesi, İngiltere kralının huri.vet, 26. 2. 31. h"'·ııcıfıle 

mıne Yugoslavya namına kral naibi · H b · .. taç gıyme merasimine a eş ımpa "Çocuklara ve gençlere ctlığt 
Prens Pol, Romanya namına kral t d d t d"l · d l ·11 te bava ra orunun a ave e ı mesı o a- aşkr aşılamak" ile "mı e liJlle-
Karol ve Bulgaristan namına da ·1 1t l b · · t' k da ke yısı e, a yanın u merasıme ış ıra sevdirmek" sözleri arasın ' bİÇ 

kral Boris iştirak edecektir. Kral etmemesi ihtimal dahilinde olduğu- lerin a~Tılığma rağmen, ~an~~:afl• 
Boris Londradan sonra, Paris, Ro- nu yazıyor. bir fark yoktur. Bunun ıçın Y retilll 

Musolini ve Hitler 
Peşte ye 

gideceklermiş 
ltalyan Kralının da Budapeşteyi 
ziyaret edeceği haber veriliyor 

daki cümle: "füıpıyı aı:nıak su 
açtı'' demek gibi bir şeydir· 

:>(. #(. "" r "' beıkl 
Be1ki acı §Cyler yo,a~ : f tJ1:ilt 
ağır hiildlmlcr varccegı~ıiikli'ği' 
yold.a11Zarım, davanın bı y aal<1'1 
adına beni bağı§'lıuttnlar. -; 37. 
Süha Gezgin, K~n, } 6· l~kd9'11 

"Yoldaş" kelimcsının ınes ~t-
manasında kullanılması hoşu_ını\_..,. 

· ·aır "1w metli· fakat bu bir zevk ışı '1 de• 
' w "öY c . şılmaz. "Beni bagışlasınlar }\'' f~ 

w.l B H S Gezgin ''bağışıa.nıs ııı· gı. . . •. ]<uJIB 
ilini ''affetmek" manasında ı·nilP 

" d"ye d\lŞU Orta Avrupamn önümüzdeki ı:az ve 
sonbahal'di birçok"SlYJ!!i zihre t~t"'V! 
konuşirialüa .sabric Olacağı ii.olaJJlınak 
tadrı. 

Romadan bildirildiğine göre, İtalya 

kralı ile kraliçesi yakında Peşteye gi. 
derek, Macaristan Naibi Amiral Hor
tinin Romaya yaptığı ziyaretini iade e
deceklerdir. 

İtalya Başvekili Musolini ide, Macar 
Başvekili Daranyinin Roma ziyaretini 
iade etmek üzere sonbaharda Pqteyi. 
ziyaret edecektir. Bu münasebetle Ma
car hiikUmeti şimdiden istikbal prog
ramları hazırlamıştır. 

Diğer taraftan Hitlerin de bu sene 
Peşteyi ziyaret edeceği, fakat ziyaret 
tarihinin henüz tesbit edilmediği bildi. 
rilmektedir. 

Çocukları 
kumara 

ahştıranlar 
Bayram yerlerinde 

bir sürü sçık göz 
yakalandı 

Çocukların kolay kandırıldığım 
bilen bazı kimseler bayram yerlerin 
de kumar oynatarak para kazan
mak sevdasına düşmüşlerdir. Zabı
ta memurlan tarafından yapılan 
kontroJlerde bu gibilerden bazıları 
ele geçmişlerdir. 

Fatihte oturan Hızır Kadirga 
bayram yerinde tenekeden yapıl· 
mış bir yuvarlak iizerinde kumar 
oynatırken tutulmuştur. 

Tahtakaleli Arşak ile Nüsret Be
şiktaş bayram yerinde çocuklara zar 
attırırken, Kasımpaşalı Yunus ile 
Hüsnü bir elek içine para attırırken 
Taksimde oturan Tevfik, Ihsan ve 
Recep Fındıklı bayram yerinde f1-
rıldak cevirtirken yakalanmışlardır. 

Bay;am yerlerinde kumar oyna
tanlar hayli fazladır. Ancak bunlar 
memurları görünce kumar aletlerini 
ceplerine sokarak önlerindeki şeker, 
portakal ve buna benzer yemişleri 

yor. fakat "a.ffet01ck 1 
r .. ~ Avusturya Cumhurreisi Miktas ta ö

nümüzdeki ilkbahar.da resmen p,.!ttf'vi 
,ziyaret edecektir. 

' .. .. k 11ıt1umd~\'I •·bş-
>- ~ ........ 6 ·~., .. ,.~mme Vf1 A Halb\ll<l . 

ni ba.ğışlasnıJar'' dıyor. . h" aııt" 
v l _,_,. fiili "mefulün-ıley " !fi'• Heyecan uyandıran bir hadise 

Avusturya tahtına namzet bulunan 
ve bugünlerl:ie krallığı mevzuubahs o· 
lan Arşidük Otto ile hemşiresi Arşidü. 
şes Adelayid evvelki gün Avusturya 
hududuna gelmişlerdir. Bu haber Viya· 
nada büyük bir lıeyecan uyandırmıştır. 
Arşidüşes Adelayid Viyanaya gitmiş 

Arşidük Otto ise 1sviçreye dönmüştür. 

Avusturya Başvekilinin 
Roma seyahati 

Avusturya başvekili Şuşnigin gele· 
cek hafta Romaya geleceği hakkın!daki 
haberler salahiyettar İtalyan mahfille. 
rinde yalanlanmakta ve yakında böyle 
bir ziyaretin mutasavver olmadığı bil
dirilmektedir. 

Dörtler paktı 
yapılmıyacak mı ? 

İtalyan salahiyettar mahafili Alman
ya - Avusturya - İtalya - Macaris. 
tan arasında bir dörtler paktı yapıla
cağı haberini kat'i olarak tekzip etmiş· 
terdir. 

Viyana islasyonuncla 
bir siirpriz 

Viyanadan bildirildiğine göre Alman 
Hariciye nazın Fon Nöyrat Viyana is. 
tasyonuna vardığı zaman alınan bütün 
tedbirlere rağmen coşkun bir: 

" - Hayl Hitlerl,, avazesile krşı-
lanmıştır. 

Türk kuşunun mem

gış am~ k ı"ı 
"bana. bağışlasınlar" deme . tı ı' i, 

f .. 1• · ·•-efulil11- 1a. 
"Bağııılamak" ıı ının "' . btıSI~"'" 
kabahattir~ o halde: ''be~l .. dC;ııe1'' 
smlnr", "ben bir kabahatilll 

tir. ~ 

Kasım paşada 
yangın ., 

Bir bina yandı~~~ 
sonra söndUril _... 

l{at••·· 
Dün saat on beş buçuk.t\, ar1'ş 

paşada Deniz hastaha~eaınıktebitl' 
kısmında Gedikli telsız me 
deı ı yangın çıkmıştır. d ... 011dllt'I 

Mektebin ici ahşap ol .. 
0

g J3e)' 
b• · b"yürnU~• ti' yangın birden ıre u da !stıı 

oğlu itfaiyesi biraz sonra 1• ııfl'lıı~· 
• e ~Oy f' 

bul grubu yangın yeı:n D nit ha 
tur. Her iki grup ateşın .e o1J1lfl)1l• 

. . • manı t"fe 
tahanesıne sırayetıne .. dürfl' 
bir yandan da yangını !IOJ'l 

..ıif• savaşmıştır. d ver ... 
Miişterek çalışma fa~ ~ ;,irısıtıı' 

ateş söndürülmüştür, fa 
8 

içi tamamen yanmı~ur. . hs•ıah' 
Yangın esnasınd~. ateJ~flbir J<ı•ıı" 

neye sirayeti düşünuler~ tJ1'· • 
hastalar dışarı çıkarılrn ~ taffl' 

Yangın saat beŞe do 
men söndürülmüştür. ....ııı1l fD' 

hk"k tta yanar· rl•• 
Yapılan ta ı a l rrtl P" ıJ• 

Türkkuşunun tertip ettiği büyük ha borusu~daki k~;~;a:ıPb" ç 
memleket uçuşu bugün başlamaktadır. yarak saçagı tutuş 

leket u~uşu 

Bu suretle, Türkkuşunun yeni tayya- tığı anlaşılmıştır. t/lj 
releri memleketin ilk büyük hava seya- ÇeO<csOcVB

1
'!1 

ha tine çıkmaktaJdır. aı s lk e ır o er ' r 
Vekiller Ankaraya çcğaOtoYO 111ectt· 

döndüler Pra.ı;, 26 (A. A.> _ ?Je~~a1'~0~ 
Şehrimizde bulunan Milli Müda- si, her sene silah alt~a. ]<oslo''~ıc cde-

faa vekili Kazım Özalp Ziraat ve- lan clrad miktarını çe teıtabUl ıı· 
kili Muhlis. Gümrük ve lnhisarlnr dusunun ihti.yaçıarına aran ıc~u~., 

satar görünmektedirler. \ 
Zabıtanın sivil memurlar vasıta· 

sile daha sıkı tedbirler almasını bek 
leriz. 

vekili Ali Rana T arhandan sonra cck" bir scvıyeye ~ık a.nıar nıus~ıJ1İ~ 
Hariciye vekili Tevfik Rüşti.i Arns, yihasını - Sud~te_.A ın.1 ıcablll c ıtıfl' 
Nafia vekili Ali Çctinkayn, Maliye olmak üzere - ıttıfak 1 ~e 5ualt 11 

vekili Fuat Agv ralı da dün Ankarnya tir. Şimdiye kadar scne5 ()00 idi· 
•1.+n..-ı 7 • 

dönmü§lerdir, alman cfrad mıJ\._....., 
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-- -o 90tllf"Hı: 
.._

1 
lt\lyucu ıarı • 

... .," ftlaktupıa-
Ob-~- cevaplar 
~ ıit&'IC1Uarundaıı aldığım mektup
" ~ ÇofabnaJrta. ve bunla.r be. t.._, ___ :- _memnun etmektedir. 

\'!'h~da.n değil, Anadolunun 
'~birçok yerlerinden böy. 
S, ~yle gıyabi dostlar 
~ ~ber ın, lstanbulda olduğu 
~ ~ gün geçtikçe mevki 
~ Bevinçle bir kere daha gö. 

~den bazılannm anlattık
b llıeteı ~ eai alakalandıra.cak esas. 
' e er teli.kki ettiğim için yazı. ' .:"ıu yapmaktayım. Bazıla. 
'~bi)~etlerinı ali.kadar makam-

ekle beraber kendilerine 
lbek ' ~ itin, .. t~plar da yazıyorum. O. 

"il' kf. göndeririz ama okumaz. 
... ~da kanaatinin 18.a.kal benim 

' h rnev~bahs olmıyaC',ağına 
trt.s brı edılmeaini rica ederim. 
~ AA'DAKt DOSTUMA 

' 0 Erbaa.'dan mektup yazan ve 
'1 ta~ ka.aabayı da ziyaret et. 
'il~ aıye eden ve mesleki tütiin-
~bl dostuma: 
~ tle\ra 0kuYllna.dığmı için, gaze. 
"2 Ok: P \'eriyorum: 
~1-blrda. yapacağım seyahat 
t~Ya. da uğramayı c;ok ar. 
~ ~ _ ':ruıtın cenneti'' dir de.. 
~~~ fe.\•kalide istifade 

bh:.""'' t..ıunın edıyonım. 
"~U&ki: 
~~~~un çok karakteristik 
~~ini, temayüllerini, yok
-~ • blitUn inceliğiyle yazı. 
~. Cllılandınyol'8unuz !'' 
"-~ hoşlanmamakla be. 
~~ löıleriniz beni çok memnun 
"~ İetanbulda bulunan b:ızı 
" ..... "-.~beni· ~ .. ~ . 
bu~ kı!ıkidetli tenkit ediyorsun, 
~ Iraca.ksm! Onlar, latan. 
~~ te?kide alıtık değildir· 

l llA...~ rdı. 
~~"1ı.terek •izin, gerek muhi. 

al[ ~'.'\'er Anadolulu dolltlL 
Ce ıc ~ ~ iddipnm +amamiv.le 
aenı~aıı lcliyor; bır yarayı görün. 

0ii:.'!_!'t ~umuzda ne gür.el gül 
C' ..="C111111 ~,.~k yerde bunun yara 
s...~bnen.in ve tedavisi için 
llbı......~ ıı.ıı daha mantıki olduğunu 
"'~ t..,.~Yorsunuz. Serbest dü-
1~ ~ mütehammil Anado. 
tı· .. ~ ~ etmiş olması sevini. 
~ ~ blıe· 11.atu. bunlardan bazıla. 
'-ı- dt bta hzıyorsun ... Bak, daha-

t;_ a.p;. llılataıun!" diye başhycr. 
~~ b..:-"llll not ediyorum •.• 
a,ı~ld~ da b ... l'ica "'~illi """um n, ana ısmını 
~ "&arb surette yazmasını 

ı.,.,~lill>A BAY GtlNÇEL 
'"' 7 'llQQıa Zeytinlik medrese sokL 
'~ta.da M. Fuad GUnçel'e: 
lh.... lfektu ~ ınevzuda siz haklısı. 
~ htiıibunuzda istediklerinizi sr-
-~ .. p Yazacağım. 

4:JtoL'I'EslND&'l CEVAD 
t}~ ÖZA.DLI 
~ 1(. Ce Fen Fakültesi 190 nu. 

' "&d Özadh'ya: s büu.ettiğim gibi, bir ta. St ~Ulu münevverler ten. 
..;,._~ 4- . buhnazıarken, diğer 
ltaL_ Y9t1ıt be.na lliaiıı kıratmır.da bir mü· 
-:' ~u aatırlan yamıası 
hı.~hın Ume geçti: 
~~ ta bağrından kopup 
':~ in •7.la. pek <;ok şeyler öğ. 
ltast ~ olm8.1.88. yurdumuzun 
- ~neler olınut, neler biL 
..... ~Daııa da neler olma. 

'~ • köy, kaza balkunı-
lr .... ~ 'Ye refahı için neler 
~~ket~oraunuz. .. iWı". 
t....~ dair nispeten bücra bir 
l~ bı~tltevazı yuılarm 
~ eltifinı liğini de nasıl ali.. 

'~ ~ ~rdiği için, bu 8L ''k kiunlyetJe kaydediyorum 
'- oJaı'1yot-~eklerim bir bakıma 

O · dfyce temelli buluyo. 

- lli"etait@}i ıtı-,"'-ıekdaş~ Cevad Ör.adlı, ba-
~ 'te bir kan 1D be.na hücum et. 
~~ bıı-..._~-~ bent ermeni 

• ~~~ halmz sayı .. 
'ki ~dan. ten. 

<va. Na> 
(~ .. ifldide) 

Yeni yolcu 
salonu için 
Rıhtım Uzerlnde 
Uç han yıkılacak 

Gala.tada yapılacak yeni yolcu salo. 
nu için esas jüri tara.fmdan ayrılan 
tili komisyonlar yarından itibaren 
müsabakaya .iştirak eden 24 mimarın 
yaptığı maketler üzerinde tetkiklere 
başlıyacaktır. Teknik ve idare bakı. 
mından bu işi tetkik edecek komis. 
yonlar 10 marta kadar bu tetkikleri· 
ni bitirmiş olacaklardır. 

Liman idaresi jürinin kararını ver. 
mesinden sonra derhal inşaata başlı • 
yabilmek için salonun yapılacağı ye. 
ri ~tırmıya ba.§hyacaktır. Çinili ve 
Merkez rıhtım hanları arasında bu
lunmaktadır. Bu hanların yakında 

yıkılmasına başlanacaktır. Yeni 
lunmaktadır. Bu hanlann bayram er. 
tesi yıkılmasına başlanacaktır. Yeni 
liman yolcu salonunun inşaatına 300 
bin lira sarfedilecektir. Mevcut ma
ketler bu miktar para sarfedileceği 

gözönünde tutularak yapılmıştır. 

MUhendls ve Nafıa fen 
mektepleri mezunla
rının yeni unvanları 

Müherldiı mektebi mezunlarının bun 
dan sonra '1diplom enjeniyör,, ve Na
fia fen mektebi mezunlarınra da ''mü· 
hendis,, ünvanını almaları için yeni bir 
kanun neıredilmitti. Bu kanuna göre 
gerek mühendis, gerek nafia fen mek. 
tepleri bu aene ilk defa yeni ünvanlr 
mezunlarını vereceklct'dir. Bunun için 
bu sene büyük bir diploma merasimi 
yapılacaktır. 

Meruimde her iki mektepte de bil· 
tün eski mezunların ıehrimizde bulu
nanlan hazır olacaktır. Bu vesile ile 
mektebin eski mezunları da yeni ün. 
ıranları-:iktisap eldeceklerdir. 

Miihendis ve nafia fen mektepleri 
eski mezunlarının diplomalarında tashi 
hat yapılıp yapılmıyacağı veya eskile
rin yeni diplomalarla değiıtirilip değiş
tirilmiyeceği hakkında henüz kat'i bir 
karar verilmemittir. 

Bu arada mekteplerin isimlerinin de 
yeni şekilde değittirilmeleri mevzuu. 
bahıtir. 

BHşvekllln tetkikleri 
lzmirden dönen Ba§vekilimiz is

met İnönü yanlarında iktisat vekili 
Celal Bayar olduğu halde dün Ba· 
lıkesire gelmit ve bir gezinti yap
mıştır. Başvekilimiz Atatürk par· 
kında bir müddet istirahatten son· 
ra Kiitahya yolile Ankaraya dön· 
mi.işti.ir. 

iÇERiDE: 
• Bazı muhacirler hUkQmete mUracaatle 

mfJtedavO aemuı.ye tateml§lerdir. Fakat 
hUkftmet buna lmkln görmemlıUr. 

• Balkan antantı matbuat kongreldne 
giden Türk gazetecileri dUn dönmUılerdtr. 

• DUn llmanımııza gelen Hacı Eş~f tr. 
mindekl vapur bir dubaya çarpmıı ve duba 
nm UıtUnde balık tutan KAmll denize yu
varlıuumttır. Klunfl vapurdan indirilen san 
daUa kurl.a.nlmıştır. 

• DahOlye vek!leU yeni nUfua tı!şkil!tı 

için nUfua başkAUp ve klUplerinin m&a§lan 
m aormu;ıtur. 

• Ankara balkevlnde eve dahil reuam
lann bir yıllık c;:alr~malannı ttöateren bir 
.sergi ·açılmıştır. Sergide 98 parça eaer var 
dır. 

• Karaman çiftçi b:ınka.smda bazı yolsuz 
luklar görUldUğllnden heyeti umumlyeıd tu 
flye karan vermifUr. 

• Belediyede alım ve aatnn iıılerlle m~ 
~ll olmak Uzere bir mUbayaa beyeU kurul 
maktadır. 

• FJloryad&ki imar faaliyetine bava.tarın 
açmam dolayıalle yeniden ba§'anmııtrr. 

• Adadakf mqbur Yat klUb icra da.!retıl 
tarafmdaD aatıımııtır. Bunun için emlMd el 
den giden Yat klUhU flrket! martm 16 mı 
da toplanarak tuflye kıı.ran verecPktlr. 

• '6iıglln'terdfll Ar.1<P-m 11,. "'""na ve tstan 
1ıul arumd& hava poataıan tecrUbelerlne 
ı.,t&D&C&ktır. 

________ ...,_,,, ____ _,~~QP•-~N*MW ________ _ 

Rüyadaki sakal-'Eski muhacırla
hya türbe ! rın alacakları 

Edirne köylerinden 
birinde garip bir 

vak'a 
Edirne köylerinden biriılde cehale

tin ve hurafelere inanmanın doğurdu· 

ğu garip bir vaka olmuş ve bir köylü 
ile karısı tevkif edilmiştir. 

Havsa nahiyesine bağlı köylerden 
birisinde çoban İsmail karısı Fatma bir 

gece rüyasında sakallı bir ihtiyar gör 
müş. Bu ihtiyar evin yemek odasında 

kendisine bir türbe yapılmasını Fatma. 
dan dilemiş. Saf ve böyle hurafelere 

inanacak kaıdar cahil olan Fatma rüya· 

ıını hakikat haline koymağa teşebbüs 

etmiş ve köy ustalarından Mustafayı 

çağırarak yemek odasında guya çama
şır kurutmak için çitalarla bir hücre 

yaptırmış ve buna bezler çekerek oku. 
mağa, üflemeğe baflanuıtır. 

Fatma, rüyasını diğer köylü kadınla· 

ra da anlatını! ve yemek odası türbe 

eibi bir ziyaret ve adak yeri oJmuftur. 
Köyün, gençlerden mürekkep olan 

muhtan ve ihtiyar heyeti hidiıeyi öğ· 

rcnincc hemen evi basmıılar ve mesele .. 

den nahiye müdürlüğünü de habcrfdar 
etmitJerdir. 

Bunun üzerine vilayet jandarma ku· 
mandanı köye gitmiı ve mahallinde in 

ceden inceye tahkikat yapmış ve binne 
tice Cumhuriyet Müddeiumumiliği de 
meseleye vaziyet ederek 677 numaralı 
kanuna tevfikan lsmail karası Fatma 

ile Mustafayı tevkif etmiı ve diğer ıuç 
lularla birlikte asliye ceza mahkemctıi 
ne tevldi etmittir. 
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GEÇE.S SE1')1; BUGON NE OLDU! 
J11.pony11. orduııunda IAya.n ·çıktr. Bqve. 

kille birkaç nazın öldUrdWer. 

• İktisat vekllleti çekirdeksiz kuru Ur.Um 
lerl kontrol için bir nizamname hazırlaınıjj 
tır. 

DIŞARIDA: 
• Fr&l\8&da mem!Pket mUdafaa.ııı için da 1 

imi bir müdafaa J·omiteııl ihdas edllmlıtJr. 
Bu komite harp halinde yüksek harp komi 1 
test halini alacaktır. 

1 
Daktil.o (patronuna) - Ya::ıhcıned~ 

geoe ifi o'lduğıınu kooamuı bari siz Böy· 
leyin. Bir türlü tnanmak istemiyor. 

Bonoların tasfiyesi 
dilşUoUIUyor 

Büyük mübadeleden evvel mal · 
larınr, mülklerini bırakıp muhtelıf 
vesilelerle memleketimize hicret et
miş olan muhacirlerin piirüzlii 'al 
mış olan vaziyetlerini tetkik etmek 
i.izere bir komisyon teşkili tekarrür 
etmiştir. . • 

Rumelimizden ayrılan muhtelif 
memleketlerden gelen bu muhacir· 
lere orada terkettikleri emlakin yÜT 
de kırk bedelinin altın olarak veril
me8i için o zaman bir kanun yapıl 
mış ve b·unun için de i.iç kuponlu 
bir bono çıkarılmıttr. Bu kuponlar 
dan ilkinin tamamı altın olari'lk ve· 
rilmiş ikicisinin ancak yüzde yirmi 
si ödenmiştir. 

Şimdi devletin borcu olarak ka· 
lan mütebaki bonoların tasfiyesi işi 
yapılacaktır. · 

Bu nevi bono sahiplerinin, bono
ların ilk verildiği zaman adetçe çok 
olmalanna muka}>il bir hayli azal 
mı§ oldukları zanneolunmaktadır. 

MOhendls Mektebin
de inşaat 

Nafia fen mektebinden boşalan 

mUhendia mektebinin yanmdalti bina. 
nm iç bölmeleri' kim ilen yıkılmıştır. 

Kısmen ahşap olan bu bölmeler be. 
ton olarak yapılacaktır. ÖnümU7.deki 
sene buraya mühendis mektebinin i. 
dare kısmı taşma.cak ve bu· suretle 
mühendis mektebinde geniş bir kwmı 
açılmış olaca.ktır. 

Tftrk Hava 
K11ru•unda 

Türk hava kurumu unuımi heyetinin 
Baıvekilimizin reisliğinde fevkalade 
olarak toplanması kuvvetle muhtemel· 
dir. 

Türk hava kurumu İzmir, Adana ve 
İstanbul için yeni tayyareler iamarla. 
mağa karar vermiştir. 

Vanda halk 
tini versltesl 

Vanda bir üniversite kurulmasının 

düşünüldüğünü evvelce yazmııtık. Ma· 
arif vekaleti şark için hususi formülle· 
ri ihtiva eden bir killtür programı ha. 

zırlamaktadrr. Bu programda Vancla 
bir ha1k üniversitesi kurulması vardır. 

Şarkta mıntaka yatı mektepleri de 
kurulacaktır. 

* İngiliz a.na vatan tilosu Akdeniz fılosl 
le bcrıı.Jx-r CehelUttarık açıklarmr!a mart 
bll§ınds manevra yapacaktır. Mane\Taıara 
88 gc-ml ile 130 tayyare iştJnı.k edecPktlr. 

* İngiliz amcleıılne yakm<!a tatil ırfinlerl 
için de pl\ra v-.rilmeğe başlıı.nacalttır. 

• * Romanya po,.ta idcrlımln dört Ba•kan 
dr.' ıeu arasında kullanılmasını teklif ettiği 
milşte~k posta pulunu Yunan posta idaresi 
kabıJJ P.tmlştlr. 

• Yunan adalarında bir aeyahııt y11.pan 
Yunan kralı Atinaya dönmU<11tUr. 

• Bir nutuk söyllyen Bc1çlka başveklhnln 
nutkunu mutenıadiycr> keıı"n Belçl!<a faşist 
len rclııl Dergt'lle çıkan kavga neUceırinde 
tevkif ~ilmi tir. 

, • Romanya erk'>nıharblye rcw tekaU .t• 
lU,ltllnU i tC'mlııtır. 

• ltalyada stvam mahafil lngilterenln si 
ltUılanm&.!'mm kollektif em.niyet namına ol 
duğu kaydının bllA ka:rdU ş11.rt kabul edile 
mlver...e!ı'I fıkrtndedir. 

• Sofyadan vt'rllen bir habere gôre Bul 
ga.rista.n TUrklt'rl badema ukere almmıya 
ca..'<lar. bedel verttckl('rd!r. 

• PeUt: Par!J!len gazett>ııi So' yet Rıısya 

nm garp hududunun Ladoga gölünden Kara 
deniz~ kadar lmtld:ıt eden yeraltı latıbk!m 
lan ile himaye edilmekte olduğunu yazmak 
tadır. • 

• Roman~ada Dobrucanm tstlklAllne ça 
Iıtmak suçuyla 337 Bulgar tevkif edilerek 1 
mahkemeye verllmlfUr. 1 

KURUN'da: 

Almanyanın müs· 
temleke isteyişi 

Sadri Ert~.m. l,.,caretler eötununda 
bugün "AJmanyanm müstemleke l• 
teınNlnl., tetkik ediyor. Sadri Ertr.01 
bu~kli ~az.llr.r Almanyumm her 
to~ den e\"\ t>J bf r tngtıb; e9erl olqu. 
nıı. !IOtı) all!'ıt ha rekl'tlerln yayılmıun 

ııı ı .. t.-mJycn lngiltel'f'nln ta,ı..t cere 
~anl:lra yaptı~ı yardımı bir daJua tebıt 
rü;,; ı·ttlrdlkten tıonra diyor ki: 

"Almanya ayak Ustunde durabillyor fa• 
kat bugllnkU ay:ığa kalkışm yüzde yüz aıh 
hat olduğunu kimM iddia edemez. Naziler 
ve diğer faşistler. yani A vrupanm kapıları 
na dlltllen bu muh:ı.fızlar soayalfııt hareket 
!erin Ucrlemeslne mani oldular. Fakat bu. 
gün İngiltere itin b11 muhafızlarla halledl• 
lecek tek mesele kaldı: Koloni imparator 
luklarmı kurmak! 

Almanyanm koloni isteyl§lndeki paikolc
jik nokta buradadır. Bu pafkoloji, Avrupa 
nın dönUp doıa..,ıp 914 ten 8ncekl hale av
det etmesidir. 

914 ten evvelki Avnıpaya dönmek demek 
gene bir İngiliz • Alman lhWA.fma yeniden 
önayak olmak demektir. 

Diploma.si olanm tarihini değil, olac&k o
lanın tarihini hazırlamak olduğuna gör. ln 
glllz parllmentosunda Alman kolonllert hı. 
kAyeslnln mukavemete uğ'ramaaı tabU gö
rülmelidir. 

Başbakanın tetkik 
seyahatıarı 

Asım Uıı bu1Un hmet lnöninia 9dr 
•ık yaptıjtı tetkik 9fl)'allatlerlndell 
bahııeclerek BafvekUI ........ 1ıılr ~ 
11 ,oran bu ııeyallaUerill ............. 
\'e llalk& ne stbl faydalar tembt ede 
bllctlt1nl anlatıyor ve diyor lcl: 

"Bu seyahaUerden gelen faydalarm en m\l 
himml hUkilm.et relafnfn aadeCe t&'8ll tek 
Jinde değil doğrudan doğroy& hayat içinde 
ve I§ üzerinde halk t&bakal&n ne temu et 
ınete imkln bulmamdır. Halk tabü&lmm 
her türlü ınkA.yctıerini. dU§{lncelerinl en 
yilksek bl\kt\met makamına ifade etmelerin 
de ve bu ff&delerlnln tD makamı lfgal edıed 
yWaıek p.Mlyetçe anlqıldığma kanaat .&'.e. 

tirml'lcrlnde ayrı blr kıymet vardır. 

.,.azatlar 
AllkaradMI selen m..- Fatay'm ea 
fıkruım okuduk: 

Sırt ve ııınk hıunallığrnın kaldırılmuı 

hakkmdaki emir ilzerine latanbul gazeteleıo 
rtltdeil' 1*I mık .. m't baıiWlarınm lilırt.. 
nt aormu tur. Bunlar, hiç fÜphetıiz, lst&nbu1 
da her türlü prtıann thrt ve arnk hamallı 
ğrnı zanırl kılmakta olduğunu aöyteml§ler 
dlr. Ankarada ise muharrirler, sırt ve 111nk 
hamallarmm fikrini eoracaklan yerde, vali 
sırt ve aınk hamallığını kaldınvermiftir. 

Ayni arkadaşımızda bu havadisin yanm 
da belediyenin lııtanbulda qekle n&kltyatı 

menedecel1 havadisi vardır. Aceb& nlçln? 
E§ete daha fazla mı acıyoruz! Yoku e,ek 
ler, yoldan gelip geçenleri ıanklardan daha 
fazla mı rabat.8ız ediyorlar? Veya ytlklU bJr 
e.'"'ğtn manza.rıuıı, ııırtmda kulttbe bttyUkltl 
~ eu"& tqıyan insan manzarumdan daha 
mr rirklndlr? 

Ayni sayfada üçüncü bir haber bize bll 
dlrivor ki bundan aonra letanbul m.zb9ha• 
ı<'ndıı k!'sllt'n hayvanlar elektrikle tifirilC• 
r!'kmlş. ! 

Bir tlll'aftan keıılllp elektrikle tiflrilen. 
diğer tarafta inıwıa yUkletillp kurban • 
ditmek Uzere ev1t're taşman koyun! İntikal 
zamanlarmm tabıt tczadlan! 

CUMHURIYET'te : 

Hatayın teekllAtı 
esasiyesı 

("ıımhuri)ette Yunu• Nadi Bataym 
( 'eni',, rede trııblt edllmlt olan ""alyıud 
hU\l~Pt,. lnl ~ık hatlarla ~ftok 
b:J Jlıı+.aym tf'tkllAtı ..utyeel -. ola 

bl1ttt·l'lnl eöylf' dilftlnüyor: 
"Harici tem.sllle giJmrUk, poııt& ve teı. 

grat t~lerlndekl iştirak haricinde Hatay da 
bili idııresinde tam ve klnnil iatiklA.le malik 
tır. Fransız tabiiyetinde Mllletler cemlyeU 
komlllf'rinln bazı nadir ahvalde kullanablle 
ceğt veto hakkı konse~1n avnl maele 11.ze 
rinde ve en kısa - herhalde mahdut - btJ' 
zamanda vereceği kararİa mqruttur. Bu 
nun haricinde gavrlaskerl Hatay lllkNi bu 
dutıannm mahfuzlyeU heaabma akdi mu 
karrer Fransız - Tilrk aııkeıi mukavelesl 
blr kaytt ve gaile olmaktan ziyade blllkllı 
iki ml'letln dostluğuna maddl bir rabıta mu 
k.a.ddemcıd tefkll etmek meziyettnl ba.lzdlr. 
Bu lstiımalar bövlece tt's'l)ft ve tefrik olunun 
ca geriye kendi isterini kendi g'6ren Hatay 

ülkesi kalmış olıır. 
Bu kadar ba.ıdt olan meaelenln raylar O. 

zerinde yürüyen tekerlekler kolaytıttıe tat 
bikata geçlvereceğine ınpbe yoktur. Teker 
lekler 8nnne maniler konulmamak, yani her 
iki taraftan azam! htııınUnlyet göııterflme'k 
te devam olunmak prtlle. 

Umudumuz lruvvetlldir ki Frann bir ta 
ra.ftıı.n Surlvedekf tahnk!ta nlhavet vernıek 
için tereddUdııUz bir dikkat ve f&allyet gtie 
terirken diğer taraftan CeneYre de bnd1alD 
den hekledi~m.iz aztmıl htlsnQniyetl ~ 
mek ııuretne Hatay IJbıfn vermele namze4 
bulunduğu bOttln lylllkleri teeeDI wı tabab 
kuk ettirmete biamet ve lalmmet Qlemlf 
bulunacaktır. 
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Bizf 1oranuz,lize ('na12Virclim... Haydutların ak 
Evi terketmek sizi çok fena hocası bir avuka 

akibetleı·e sürükliyebilir KuleliAakcriLiaaiOkurlaniçin Fransada yirmi sekiz sene 
2400 adet Fildikoı fanila 1200 adet 

bir 1 flnlZI da bitinniı olursunuz. Bu tak spor fanilau, 5000 çift çorap' mart haydut çetesine reislik yap. ·-"' (Talim) imzasile aldığnnız 
mektupta deniyor ki: 

.. Bundan iki sene evvel tesadüf 
eseri olarak aerbeat mealek sahibi 
bir gençle tanı§tım. Birbirimizi llCVİ· 
yoruz. Benimle evlenmek istedi. Fa 
kat aileın razı olmadı. Şimdi bu 
genç aakere aidecek. Askerden ge
linceye kadar beklememi teklif edi
yor. Diğer taraftan annem de üvey 
olduğu icin bana çok fena muamele 
ediyor. Bu aençle konuştuğumuzu 
da duyduğu irjn çoJs. hiddetli. Müte
addit c:lefalar af dilediğim halde bir 
türlü benimle geçinmek istemiyor, 
O kadar rahatsız ve muztaribim ki 
hayatımdan bıktım. Orta mektep 
mezunuyum. Evden de, konuttu
ğum gençten de, aynlıp c;allfl118iı 
dütünüyorum. Acaba doğru mu 
dü§ünüyorum. Siz ne demniz "? 

CEVABIMIZ: 
Evden ayrılmanız doğru değildir. 

Hayatta yalnız batınıza muvaffak 
olmanıza imkan yoktur. Bunun jçin 
tirinle evlenmek iatiyen ıencin u
kerliği bitiıaceye kadar üvey anne
nizin bütün hiddet ve şiddetine sa
bır ve tahammül etmelisiniz. Gen
cin ukerliji bitince onunla evlenir 
siniz. Eier timdi c:lejilseniz bile o 
t.amana kadar herhalde on eekiz ya 

! dirde üvey anneniz sizin evlenmeni ,_-_ 
ze mani olamaz. Bunun için askere 937 perfemhe günü saat 14 de Top- Pariat.ea yaaakyor: a~m aadlrea d~ ~ -~ 
gitmezden evvel gençle iyic~ anla hanede Satmahna komisyonunda a- Fransanın Naıui tehri ahalisi, 60 taeuı.m&lanydı. E.ier ~ ~ 
fıp sözlqirsiniz. Tekrar ediyoruz. çık elasiltme ile alınacaktır. Hepsi • yatında avukat Moria Amhenin aoypn adJf .e hukuki öjüt aıaak .ı, 
Evinizi terketmeniz ıizi çok fena •inin tahmin bedeli 3470 liradır. ilk cu, sahtekar ve pnt.ajcılardan miiree· yak.aiannaa1.arı ihtimali ~ 4' Mf 
Yaziyctlerle kar§ıla§tırabilir. Her tür t~minab 260 lira 25 kuruıtur. Şart. kep korkunç bir çetenin .elebaflsı oldu- Bunu keadUaiae .c;y1e;U, oolat 
lü istinattan mahrum, yatacak yeri- name ve nümuneleri komisyonda duğunu öğrenmekle hayret içinde kal· hal muva!alat cttil:r. ,,., 
niz bile olmadan hiçbir ıey yapabil· .... 1 bil' l idil . k • . mr§Wdır. Bu adam tam Z8 aenedir d Böylece ciuyetlcriııi Y~ ., tf1 

. . '-~ k s· d goru e ır. ite enn anunt VCSI· et f'--1! .....ı ••• h 4 .. 1• • bol l _,_ J .. __ 1 __ .ı r• _,; ...... 
menıze ım..an yo tur. ıze yar ım . . . nay ..uynKnnı, ayır ~ruıe 1 !YC -..ara aıu....-rac • 5•...- _,.J 
elini uzatacaklarm hüsnü niyetlerin ltalanyle bera~r beDı saatte komıs • bol yardımlarda buluamak auretiylc mu kuki miiıuCl'der yaptı~ S~ ~ 
den daima şüphe etmeniz lazım ge- yona gelmelen. (349) (902) :kelemi§tir. Bütün bu müddet .ew- den arukat Fıa w .... ~., 
lecektir. En iyisi çocuk askerden ge- . . . • da c1a tehrin ungin ve pretli lrilme- m:ali cö"-ilmemi§ derecede __ ,,, 
linceye kadar sabretmenizdir. Ordu hastahane!en ıçm 18 bin leri onu, evlerinde izu Te ikram rtmiı tcpuitın eJcbapal ol4u. Sav >J 

• • • çift çorap 3 Mart/ 937 Çarpmba lerdir. ra da hayır ve aaııeaat ;çüa sal ........ 
(R. Sancan) imzasile mektup günü aaat 14,30 da Tophanede Sa. Andrenin kulW"U "Örinmep., ba· adam rolünü oyaameğ.a ~~ 

gönderen Galataıaray lisesi talebesi tmalma Komisyonunda açık eksilt- yılmaunda idi. İfte bu huyudur ki mahkemele.-dc caaücri lllii 
olµıyucum'l.IZa: il almacaktı T abmi bedeli kendiaiııi avukatlık meaJeiiae baf!at· vuceçti. . , 

"Galatasaray orta kısmını bitir- me e. r. . n rmı ve bu aafıdu ki nihayet tepe tak· EYJerin kapdan kelı~ #il°' 
elikten sonra Adadaki deniz liıesine 4500 hrachr. ilk temınab 337 buçuk lak olmasına yol açmıpr. Polisi bir her iİWği y«Cle ele ı0• Jf# 
müracaat edersiniz. imtihan vere· liradır. Şartname ve nümunesi ko- çeyrek asırdan fazla aldattıktan n mil.. laklannı fırsat için kirifte tu~ ,Jt 
rek buraya girebilirseniz mesele kal misyonda görülebilir. İsteklilerin ka- kemmel bir aYUbt töJıreti ile ayni .za. kimse ken4iaiııden fiipheJensDIJi ~ 
maz. Buradan çıktıktan sonra do- mani vesibJarile beraber .belli aaatte manda ıterefli bir yurtdq namı kazan dan bile ıeslrmezdi. Bayt~ eflll 
nanmaya staja verilir ve BOnra da komisyona ıelıneleri. (344) (777) ddrtan soma gene övünmekten bir tür- !emekte olduklannı üpeadL; ~ 
deniz harp okulunu bitirirseniz ka- lü 'ftZgeç~memqti, na en mahrem ararım te ~ 
nuni mijddetleri içinde terfi ederek Ordu luıllabane)eri için on bin Bir gece ~ulunclutu bir ziyafette ihtiyataızlığ:nde bulunuy~1rta .,, 
amiral olahilirainiz. metre keE nlik bez 3/Mart1937 . genç ve~ risel bir bdm nuan aik- edilen aırlan o, aantaj yaı--;--., f'. 

Franaa bahriye mektebine gir· r----L- ~. .. IS de T ban katini celbetmit. fant blltün gayretle- nudı. Fakat yaptığı cinayet ill ~ 
mekle de çabucak amiral olamazsı- ~...,,.,,_ synu aaat. op e- rine rap.n ~ı klanaayıpca cam 50k taj, iatcr_, ıoyıuncuJuk yahut .,, 
nız. Hem bir Türk çocuğunun yeri ele Sabmlmia Koamyonwıda açlk aılalmııo. Kadınlar onun zeraiet ve kirlık olıun kendisi daim& ~ 
Türle vatanı 'Ye Türk donanması· elailtme ile almecaktll'. Tahmin he- fiıununa hiç dayanamazlardı. Böyle da kalır ve iti çetcline ıörd~ 
dır.,, deli 2600 lirada-. ilk teminab 195 sine biç c1e allftk ohnldllt için Hiaıam· Andrenin övünmeaiyle av_.t.tO ~ 

iSTANBUL llAH1fj ~SHEHI 
KITAATI İLA~L.~HI 

liradır. Şartname ve nümunesi ke- daa fada ismifti. {;akır keyif oluaca gen' kadın meseleyi po~e i';; ti 
mityonda görülebilir. isteklilerin lca· ~haydutlar üuriDde büyük nüfus sahi tahkikat bqladı. Çete~ f-11~ 

.. --!•-1-..!1. beraber L_n: tt bı bulundlfiwıu IÖylemckle kadınıa u. il GOk acnit ve ıüınuDü ol ~Mlll 
nanı Y~ umu ... e ~:-..1. a..: • .. __ ,_ •• ,,__:_ • d' L • .:ıı ..... 1 ı. .... , ... ve 7-W:-,, ko • eht leri (34S) ( 778) LWlll,K v.r telir y&aUPllA tecrii-..e ıım ıye ~ ~~· _ -.. .-ı. 

nusyoaa C ııe .. kalkııtı. Gerçi böyle yap-akla kadmm tikleri &anlınetin yekQnlan ~ 
FJmiltmeye İt Gazi emirde bir 1000 ton ...U alm 1388888 İki No: lu Dikiaıevi için 16 bin ıa.tiiııde bir tesir yarattı ama, yaratılan mmamııtır. -" l' 

hangarclır. Valıitfi fiat 91Ui1e yapı- litre 73 oktanhk hemin ile 200 too tcair NıecJiii ~insten olmadı. Erteai Anclre muhakımıeM netice A~ 
metN keten fel'İt 4/Mart/1937 Per- clioil polia kankohmu boyladı. yatınm ıo:ıuna kadar ~ 

lacak olan İnpatm tahmin olunan muadili 274348 litre 87 <'ktanl.tc --L- 5 ele ... --1...----1- • ~ ~uuc günü .. t 1 av.,....._..ı: Aıadre daima parJak bir hatipti İf· ka1map malıkmı edilmifh'· 
bedeli 35000 liradır. Bu ite ait evrak benzin ayn ayn kapah zarfla eksift- Satmalma Komieyontmda puarWc. te bunun içindir ki hukuk Uıkültcaiw ye kHar oca~!.~önderilmil ;/ 
şunlardır. Şartname Baymdırbk it· meye konulmuttur. 1000 tonun fi. la almacakbr. Tahmin bedeli 390 girmia, avukatJık payelini aıctdmn na en 7qbı~1 1eri genel prtnameai resim eksiltme yab 329905 lira 30 •--- olup ilk lira..._ ilk . .., t!_ ı.. Ş aonra, canilere ılDAhkemc lıuzuruadıa !&MüH ~~I 
ô Mart/ 937 Cumartesi "'®Ü aaat _.., uu-. temınab 6ilı urauır. aıt- • ~~ 
11 cl.cir. lmairde D--~-Tumen" teminab 16946 lira 21kur11ftur.200 name ve nümuneıi Komisyonda gö- yapbjı parlak mlidafaaJula büyüktöb· ~ 

uuna .. ,,... tonun c,__b G~..t•A 1!....... •n L.-- ..ı;kL!I:,,. ret Jraundr. iehria abadan YC böyJe. ... www - 18--.w s ti iilm K • da ıltlQk 117• ~ ... <i>U ftU.UJ na8Qlal'. jstidatlr bir avukatın caniler ve ha~· Okuvueu ,_:.!..::. 
a n ... a omısyonmı yap • olup ilk teminat.parw '522 lira 97 ı.teldlerin bet& saatte ac;,. aıona &atlan ınu,ten tutmuına bir uyli ar- mın mek'tUr 
:m::ı1me.u:~. ~: kuruftJır. ihaleleri 8/Mart/937 pa- plmeleri. (360) (1016) kilmıtJar" avukatm vaziyeti aoayetetlc apl~ 

:11_ t~ t • NIÇIDaf: v-•-~ 1 zarteıi günü saat 15 dedir. Eksiltme Ma""~ Aak.t Liaeai u.iw 1600 epey undlnıJtı. rı n 8 C•!_., ~ ra 11& _emJD• _ vermaı ıa eaa· ._...... ·:r- P:ıkat AIMIN hariati ye soıyeteyc (.., ..,.,. .....,__, 
letin4- •lmm'f ~ müteahhitliii l ye aireceklerin 2490 ayılı kanunun llletnı yatak çarpfhğı bez 9 /Mart/ ıirmek için en katinae yolua aayır ~ kitlere •ltehennnil ,._,. ~ 
veaibu ibraz etmesi ye kendia mİ· 2, 3 üncü ..ddelerindelô belgelerle 1937 Salı ıünü saat 14.30 da Top- lerine çok para vermekle eJacaiıaı a- nmı: ~ wrir taikml: ~i'!' 
IW veya müheudia oJımdljı takdir- birlikte ihale uatinden en geç bir hanede Satmalma Kmniayonuade lıyacd kadar seld idi. lP'ea epey -.Urmı" maıtme .-d ~t 
de it fenni mes'uliyetini alanık bir saat evveline kadar teminat ve teklif llÇlk eksiltme ile almacakbr. Tahmin para kuaruyontu ama, bu lr!ti delildi: bilirim!' Aıeme~_..,--

!~ı.. __ .,r._ ktupla Ankarada M M V L __ ı_1: ıAAn Wwlll'. bk teminab 78 bir !hayırperver olarak nazan &kati Jleyi kendinde de:amıeff,...... ~ 
mÜUciı'-U veya müı:ı.n inpat müd- me nm · • e- ..uc:&1 '"" celbetmek i.a,.. ..... claha çok kuan· OnUll itjn, Oıtftd ~~,Jtlll 
detin~ iltihdun edeceğini Jrabul et- kileli 5-bmlma Komiay•umı '@r- &nmr. Şartname ve •iimuntÜ Ko- malıydı. Hem de çabuk zcıııüı oh:aaıım banda.ki bnl mlWnfH. .ı• ~ 
mit bulunacağı fartbr. Teklif mek-ı mel.n. Şart.uaelıeri 2077 kurut ..U.,oaıM ~· yolunu bulmalıydı. teşekkttr atı a~blftbrl ...... ,. 
tuplerı ihale saatinden bir aaat evve- 111ukabilincle M. M. V elrileti Sabn lateldilerin belli aatte Kosniayom Kendiıine gelen canilerin en GOk na riyie cmları ~ 
he kadar Komisyon Rei.lijine ahna Komisyonundan abntr. (118) plmeleri. (356) (tOlfl zın dikkatini celbeden tarafı, bunlarm hatıra diye~ 

makbuz muknbilinde verilecektir. (946) tllO u_.ı........ .__ • 117 "'- HALEDE Jt,\~ ,,ıl 
POllla i!e ...::-.L..:J--L mektc-1=nn Ordu hastahaneleri için 23 hin ......-. w taıwMb .... kOıttULAV~ 

sv~--- ..,_ Bel .... metreline biçilen ederi 38 metre erat pijaına1ıiı bez 1/Mart/ dir. Şartname ve nümuaeai ~ --" ~ 
ekJiltmc;rc ı~cnuldu§u saate kadar - yonda ıörülebilir. Lteklilerin bnu- Bir lwiimden ele r-r--~ 
1

-1-:- olır.•c.• ••e dı• --~ _.!!t.::r t:urn• o!an 200000 metre minder~- 937 ............ _. siinü Mat 15 ele Top- esericedit t•~ y.~Jt .._. 
~ - "' :r .... un IWllW • -r .,..........- ni vesikarile beraber beDi Ga&tte Ko- ...... - rı ı.a.~ L-- kapalı zarfla aJmacakttr. hanede Satmalma Komisyonunda bir mektup aldım. P~ıe ;2 

IDIDQ İle İJİce L·-·t·1-- oJma:;ı .uau.p "" • L__L 0 (337) (682) 1-.U 
.....,. uuuy ~.........__ 2 •• •'ıı 380 bm- almak puarLlda eksiltmesi yapılacaktır. mayona te111MHen. nut.'mndnn, be.R:U~re ----111 '1;Jf 

liıanvfrr. Postada ol.ıcak gecilaneler -rın11m•h---- • -.- · T ~an 11...-

~ eu:l~r.!:::. (613) (905) ·-• ~ -~ ..._ ile iuab .vu ura 7I 1-.. ~· ..._.. .._. beledi~n f'I, f'l• P• J 
•-L....1 _ı. •e irw-lini ı.sr.--k :..:.enlerin heri Hep.inin tal_•;ja ~.li_ 6210... AIUrl 'l'L. ~lan W-. J362 m ,.·1 ıne an.us..... , .. 

aün öjleden 10nra Komiqona ıel · Qll". tl9I .. • -~ adet )'is laaft.a 2/Mart/137 ah larmdan ~· 
7
,,t' ~ 

ICaywi TaYJare fabrikasmda •ellri ilk t-ninat mıktan 50IO lira· lm'. Şartname ve amn1111e11 ltom19- tünü aat il de Tophans•s Satm- ''Halelle u.c.a. nrtui& ~- f 
miihendia müteahhidi Cemal tarafı:" dn-. ihalesi 9 13,...937 sah günü..., ~-.~lir. htek&~ ua. .._ Lsd ,,_ .. ~ .... ıe ler ... Beıı de OIUIA ::;,.,.,J 
ilaa 4/9/937 sünü mukavele mud. 15 ..J • ..1!- .,1_!1 .-!--1.I- • nı vesilmlarile beraber belli aaa•te i1e alınacaktır. Tahmin bedeli 676 ttn,.ıere, (etwnlml -~..a~ 

~. w::.K1111bntıye !Su~nn V-:·yona o·'-clen'. (354) (gaco.) ---lf brile!'i99 .,..........._ r~ 
hince yapılmakta olan memur e,,Je. ftUllll9 aOliH Di liradır. ilk teminab 50 lira 70 ku- 111. Ywna' .,- f' 
ri ile aıcrkez binası üzerine ili.ve , di- 2490 ayılı kanunun 2 ve 3 üncü c:. • ..-__ mt,eytm! diJl8 k.ICtJDI- • ;.-ı 

m~d:telerincle yudı vesikalarla temi Maltepe Askeri lilea için 3200 l'Uflur. ~e ve nümuneü Ko- 'ball&tıp l'ÜJWl& __., 
lecelr bir kat binanm bpalı zaıfla misyonda lirüleMlir. isteklilerin ı :f 
eksiltmeye lc:onulmuftar. Bedeli keş. natlanm teklif mektuplariyle birlikte çift tire çorap 1 Mart; 937 pazarte- belli saatte kanuni vesikalarile be- Nldııepli okuJUCldl (va • 

ihale uatinden en az bir saat evvel ıi günü saat 14,30 da Tophanede 
fi 26561 lira 35 kwut olup ilk tem~ S lm K · .. _..ı_ .-1. _,_ nber komiavmıa •elmeJeri. (3.19) A'-'= •. ~ Ankarada M. M. Veklleti Sabnalma abna a omısyonuuua -..- ca· 'J ~ua ~ 
nab ttt? lira tO kuruttur. komisyonuna vermeleri. (618) siltme ile abnacakbr. Tahmin bede- <7t 3 > Vll& Nure4dfıl • 

Ekailtmeai Kayıeride Kor. ~tın (1015) li 960 liradır. ilk teminab 75 liradır. - iiiiiiilll!-~-
alma Komisyonunda 3/Mart/ 9Si ş .. . v-=- il TORK FiLM SANAYllNlıl .Jllr~ 
-·-·-1..- oiinü uat 15 e kadar rart artnmıe ve numunesı .awua.70D· En büyük eserini binlerce Türk ıörmeje ~-Ofl~J:t" 
I~~~- da--·'-- k n Almacak UÇU! elbİlelİ puarbkla da görüleb'lir. ls~eklilerin kanmıi bu kadar aJkıflanmanuttır. 30 SENELiK TAIUttJlft~ 
ar lllllRQlll Ye 16 ~:ı tır~ .~u ekailtmiye konmuştur. Tahmin edi ,-eaikabrile bereber belli aaatte Ko- Tiirkün en büyük aferini pteren , 7 MiL YON ~ 
iı için ka,clı Z:!rf ~ ve Uft'l1

• · len bedeli elli bm lira olup ilk temi· 1 misyona celmeleri. (336) (681) YAPILAN Türkçe sözlü büyük milli ~ 
mi, bul~ fenni §artna."ıle, p!bı p:-o- nat p:ıraeı 3760 liradır. ihalesi 5 mart 
je vudır. 937 çuma günü aaat 15 tedir. lda· Malt.epe Aıkeri liaeei için 800 TCRK 1 

TCJRK 

ltlekliler bu evrakı Ankara M. '.f. ri fll'bıNQeli 2SO kurut mukabilinde aclet yün fanila 1 Mart/937 pazar
V. Han Mü•~iı Ş. 6. il~ K~l· M. M. VekileH Satmabna komisyo- lesi ıünü aut 14 de Tophanede Sa
Mri Kor. Sabnahna Komisyc.nun.la nundaıı almır. Nümuneıi komisyon·! bnalm• Komisyonwıda açık eksilt.. 

ve diğer unıumi ,.r~eşj ketfl •v· da görülebilir. Ekailtmiye Pea-Jc _
1 
me:..:il=e=-=alnuı=..::cak:;_tı_r._T_•.:.:"=m=i=n-=be-d_eli_':__..::::..=..::=:=.:=.====~-----_..:___;,,_:::=:=:::;m. 

veli lstanbul Lv. lmirliği s:ıtm-:ıhı"' terin 2490 scydr kanunun 2 ve 3 ün· 1,-~~mİİİİİİiiilİiiİİİİİİİİİİİİİmİİİİİ;;iiiiiiiiiliililiiili•~---İİİİİİİİİİ-İİİİİİİmİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ~~~~~ 
lcouailJQllWlda görülebilir. CÜ a1a.W.ainde istenilen belgeıJerle augQn Senenin en INlyllk Tllrkçe akli fdall 
~ki iatenilen evlılf ·ye hirlikt. ihale Pin ve saatinde Anka· e E K p 

... v..ıki hıtz olare.k ltaY'f'ri Kor. rn.Jn M. M. Vekl!eti Sn!malma ko · J P R lJ S • J A 
S.tmalma K~··yoncna J'e1.·,,.i milyoaunch hc:·r b;'un"'nalan. M U H A A tE 9 • 9 1 
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i .. ademiz 
k.ader 

ve 
tr . 

a~akılSafırler gitmişti. Raif Jalenin 
arı d 0 b0 

kadının . 1 ıne oturdu. Ba.sını genç 
_ 

0 
dızJ.crine dayıyarak: 

• dl!(!· h hamdolsun, yalnız kaldık! 
ıı n:e 

1h~ Bu misafirlerden bıktım. Se
~·ehaı ıç başba._.~ kalamıyorum! Ne 
lik ıa a tereddüt ediyorsun, bilmem ki. 
~a'tat lllanlar sana hak Yeriyordum .. 
dıı ..... artık kocan öleli sekiz ay ol. 

· ~ar· 
~:ıt. 1 nişanıanalnn da ilan ede -

l\adın d ı · 
l\k · e ıkanhnın başını okşıya.. 

8otdu: 
..... P.u 

bir İ§i' Yaya ve kuwetle arzu edilen 
llııı;1n ?n behemehal olacağına inanır 
be1İkan1 . ....., .Be ı, J'erınden fırladı: 

lla ııe n sana ne söylüyorum, sen ba. 
L. cevap ve· N .. 
1.111~' bu rıyorsun ! c muna.se. 

..... tı;uaııerin ne manası var? 
lr!f.adaşı nascbct ve mana §U ki. demin 
~ ettik. arımızıa bu hususta mUnaka-

: ~lalı allah ... 
~veL b_ 

l\Qn der ·. QCD bazan böyle şeylere 
llı.e d"}ce ınanınm. Ve kendi kendi. 

"-'llll k• 
..... ~1 ı .. 

d !~eye. 
~ihıUp 11lanırsın, yavrucuğum? Bu 
~dir? de izah edemediğin fikirler .. 
h!~~r, sana anlatayım. Sen beni 
r:~ hisı lllaı.aın. Benim içimde ne ga • 
~. er Olduğunu bir türlü bilme~ 

llaif 
..... Se' genç kadını gülerek sardı. 

\'~ kapaı~ çocuksun! Kendini muğlak 
~et't: ~kutu addediyorsun. Bak şu 
~ ııı eıı e aç1k, ne sat bakışları var. 
~atı Uf ak blr düşüncen benden 

~atı, ~~ liaydf bakalım anlaşılmı
~lt~~a kUçUk hanım! neymiş 
~ d' erın? anlat! Dört kulak ke. 

l!tliyorunı. 
lııı~~... * J(.. ,,. 

b~lo~~I~ ~ı~.J>ir vokmus, hlç me. 
le d~UÇUK oıi-'Jrrcvar;rnış. An· 

a ~~. rı sonta babası tekrar ev. 
~ı Ul'e On y~ındayken gayet 

:ıııar he: lnnenin elinde kalmış. Kom. 
r?cıık1a.rzn: kııın haline a.cırlannış ve 
dırıe?'ttı.iŞ. onu misal olarak göste -
a~ .ı\.1t ıı Annesinin eski ahbapların. 

lll.· ..... llu ~ın haremi: 
Ş. ız, Pek mclekhaslettir! der-
0 

lıı f)_taınaı:ı1 
.:~lr iııe. ar on iki yaşında olan oğ. 
'n·. 

e...ıeııece~Udüğüm zaman ben onunla 
•111., 611?\' h 

b· •~iha:y · • ayaline dalarmış. 
~~r kata et birgün o hain Uvey anne, 
\ı ·er dii .. a neticesinde ölmüş. Fa.kat 

sak bile mesul mü sayılırız? 
- Ne garip fikirlerin var. şekerim ... 

Ne demek istiyorsun? Maksadını an_ 

lamıyorum ki cevap vereyim .. 
- Dur. kızma. dinle beni.. Gel şöy. 

le yanıma sokul. Korkuyorum.. Dur, 
bekle!. 

Genç kadın, sustu. yutkundu. Du. 
dakları kurumuştu. Önünde yanan so

banın alevine dikkalle bakıyordu. Son 
ra tekrar söze ba,..ladı: 

- On yaşında iken ilvey annemin 
elinden neler çektiğimi biliyorsun. 
Gerçi dadım b'eni şımartıyordu. Fa. 
kat o kadının karşısında her an ürkü. 
yor, titriyordum. Ondan öyle nefret ı 

ediyordum ki... Bilhassa bu nefretim 
yegane istinat.giı.hım olan dadımı ev • 
den kovdukları zaman arttı. İçimde 
mütemadiyen bir hissin kabardığını 

duyuyordum. Ve kalbimin mütemadi. 
yen gece gündüz ayni ahenkle: "bu 
kadın ölmeli! mutlak ölmeli ki ben 
kurtulayım!,. diyordum. Bilmediğim 
meçhul b\r kuvvete boyuna bu E'mri 
veriyordum. Ve bir gün bu çok iste. 
diğim şeyin olacağına kat'iyetle ka.. 
nidim. Her yalnız kaldıkca o kadının 
siması gözümün ônünde belirir. ve 
ben durmak dinlenmek bilmez bir i
rade kuvvetiyle ona: "Sen öleceksin! 
Çabuk ol! Öleceksin! çünkU ben isti. 
yoDim:" derdim. Na.sıl öldüğünü ha • 
tırlıyorsun, değil mi? 

- Bilmez miyim? Acemi bir şofö. 
rün hatasiyle ! 

- Evet. fşt.e o günil hiç unutmam. 
Babamın yanındaydnn. Hastalanan 
eski şoförUmUziln yerine bu yenisini 
tutuyordu. Herif hoşuma gitmemişti. 
Babam da bir türlil karar veremiyor
du. Fakat o esnada içimden 'ne geçti 
ÖT!mem. on :Jt:J' UUlUU Ul:UUUIIlU ~r 

sıyor ve beni titretiyordu. Kendi ken
dime: "Bu herif bu eve girmeli! Bu 
herifi babam tutmalı!" diyordum. 
Ve o andan itibaren lcat'i kanaatim 
vardı: Bu adam, emelimi yerine gC'. 
tireeek! 

Şoförü babam tuttu. Artık her gün 
bekliyordum! Adeta gözümle görmüş 
gibi biliyordum ki, bir ~ı frenler 
işlemiyecek. Yokuştan araba kaya
.eak ve o feci vaka olacak! Netice bil
diğim gibi de oldu. 

Delikanlı omuzunu silkti: 
- Çocukça ııeyler ... Böyle binlerce 

tesad'Uf olur. • ~l" "<o\!l01j11 • ? On d k ,. "a va ., mı . Asla.. o uz 
~il g()l'dU~a.n JaJe, babasının müna. - Hayır. hayrr ... Sen beni dinle ... 
~eehııri:y ~ bir erkekle evlenme}< Hikaye bitmedi ki... İkinci vaka da 
dalla~ ınde kalmış. Çünkü o esna- var. Biliyorsun: sonra evlendim. Ba· 
beıiltanİ lı. vrupada tahsildeymiş.,, na. bin bir türlü iş}:encc yapan o ko-
...., lleı .• 1

1
: tözü kesti. cayla sabrettim, yaşadım. Kendisine ~ ıı.a a 13 

1atı, ·Cadı U :· unun arkasını biliyo - bil tün sadakatimle sarıldım. Hiçbir 
lıl" ~vaıı \ey annenin elinden kurlu. zaman en ufak bir ihanette bulunma-
t;t.~! ~aıcık nksi bir kocaya düş -
·~ ~ lnafih ··1 F zl ~ ........ :Yleın· •o mUş adam.. a a b: sadak {'eYhn .. Zavallı kadıncağız! 

la o k a le, ne m unislikle ne sa -
ı:. oca" ta · , 

dım. Onu asla sevmiyordum. Fakat 
fıtrate~ asi yaradılmamışım. Her kah 
rını sabırln. çekiyordum. Gene de et
r:ıfımda meçhul kuvvetler dolaştığı. 

~ttld· ,,a hnmmül etmiş.. 1 
~tıı ı. Jaı · .. nı hissettim. Birçok 8Cylerle, bilme. ç ltad eyı opmek istedi. Fakat 
~ .' bu/n geriye çckilcrk: diğ"im mcçhulıitla mücadele ettim. 
'llrıU b· 'llaif Be · a· l 1 Sc · ·· Nasıl ki üvey annem için mütemadi-\·~~- ıhne . ··· nı m e. • n ıç yu. 
b -e inanı 2'.aın. Bir kere manevi km·. yen "ölmelidir!'' diyor idiyscm, şimdi 
,.lr itade Yor musun? yani. büyük de ayni nalrnratı kocam hakkınd:t. 
'<ll~ .... kuvv,.t· 1 k ı b ı t O tak lı.J ~~ı!iıntz. '" ıy c mukadderatımızı tc rar amıya a!J amış ım. , ya -
t~1tı:ıısin? ~;klc sokabileceğimize ka.. ta., yanımda horul horul uyurken, 
~i için ·:ft~u. :rzumuzun yerine ben onun ölmesi için çabalıyordum. 
~ ~c~cm bir şey yapma- (Devamı '.ı. incide) 
~y ---- -----------------------
~~ D~OtvHs e R · 
~I> ~ RAı ' · ~v'' ~c· •JAT- ~ 
y ~\J 'YOR_- . ...: "~· 
~J\~ 2···BA.Ş)(.q . ~ ~-!!. '' ,, 
~i~a'iE- S.OK ~ \ 

· İHTiY. · _, I 
Raz t>~· 

ONl>AN. ·• 
HOO YA.Ş\ 
Mf'Z. VAR 
DA ONDA 

Bu .SE BEPTE.N 
yAŞt..t ADAMLAR! 
TER< iH f:.OE'-
1<\z. ••• BlJRAS' 
uZAK OE6'it..· . 
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ti@ın1 'U:@lfl1 ~ lfinH~ (§) 
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Mi ki 
Yediler 
arasında 

Hct-1\ EV <;OK GE
N i$ g;z ot: ~OK 
RAMA-rız BvRAOA 
NE iÇİN PAHA \J ... 

-z..oıı,A 6i PEL t f'f f 

Yazan: Niyaz• Anmet 

96 sene evvel bugün 

Ara on, 545 metre der li v ·n-
de i Arteziyen kuyusunu 
sekiz sene çahşarak açtı 

Arteziyen ku~1 uları, •·ehenn(:lınin yer altında 
olduğunu ispat etmek re beraber, o cehen

nemin insanlara dUnyayı ·cennete çevirecek 
kudret ve değerde olJuğunu da ispat etti 

Yer altına doğru altı yecI1 yiiz binin ters tarafından bakıyormu~uz 
metre girilerek yap:lan Arteziyen da görüyormuşuz gibi görecekmi

kuyuları. fenne hayli yardımda bu- şiz.. Halbuki biz dört bin metreye 
lundu. Medeniyete olan yardımla· 1 kadar inebilirsek kaynar su harare-
rı ise başlı başına tetkik edilecek bir tini ziyadesiyle bulabileceğiz. 
mevzudur. Acaba bir gün olup da insanlar 

Gaston mteziyen kuyuları i~in bu muazzam ameliyatı becereb!le-
şöyle diyor: cekler mi?,. 

"- Bu kuyular için yapılan Caston insanların bir gün bunu 
masrafları tetkik edecek olursanız, başaracaklarını umar. 
bir miktar su çıknnnak için yapılan 
masraflara acırsınız. Fakat İşe fen 
güzi.i ile bakarsanız, neticeden menı 
nun olmanız lazımdır. 

Seyyahlar, asırlardanberi dün· 
yanın her tarafını gezmekten yorul 
mıyarak gördi.iklerini yazdılar. Bu 

suretle dünyayı olduğu gibi anlama 
mıza yardım ettiler. Fakat arzın 

içi hakkındaki malumat, ne gezmek 
le ne de düş~nmekle anlaşılmıştır. 

Şu arzın kabuğu altında ne ka· 
dar sır saklıdır! Cökün boşluğu bi-

ze ne kadar meçhul"e arzın derinlik
leri de o kadar meçhuldür. 

Belki bir gün dünya derinlikle
rindeki tetkikat ilerliyecek ve mer
kezdeki ateşe kadar varılarak bura
nın hararetinden nihayetsiz istifade 
ler edilecektir. Kimbilir o vakit 
medeniyet ne bi.iyük menfaatlere 
ka1·u~acaktır. 

Volkanlar, ·kaynar maden su 
lan ve arteziyen kuyuları bize gös

teriyor ki biraz daha derine gidecek 
olursak nihayetsiz bir hararete tesa 

dük edeceğiz. Halbuki yer yüzün
de hararet husule getirmek için yer 
altındaki maden kömürlerini akılla 
ra hayret verecek derinliklerden ki-

rrp dünya yüzüne çıkarıyoruz. Yer 
altındaki harareti husule getirmek 

için yanıp duran madenleri kazarak 
yer yüzüne getirmektense o harare· 

tin kendisini diinyaya getirmek aca 
ba imkansız mıdır? T ?prak üstün 
den, sıcağın bol bulunduğu derinlik 
lere kadar ~u gönderip orada kayna 

dıktan sonra çıkarıp buharından 
vapur mekinelerimiz için istifad~ 

edemez miyiz? Şimdi her iş hararet 
le görülüyor. Birkaç dirhem kömü-
rün hasıl ettiği kuvvet, insan kuv
vetinin yerine kaim oluyor. Hava
nın soğukluğu, iklimlerin tahaddü-
sü gibi tabiatin mü~ki.ilatlarına hep 
ateşle mukabele ediliyor. . Yalnız 
çiy olan şeyleri pişirmek için değil, 
ağaçların yetişmesi, ziraatin genişle· 
mesi için de hep ateş ve hep harare
te Il}uhtacız. Burada Volterin hayn-

linde yaşatt:ğı kuyudan bahsetmi
yoruz. Volterin kuyusu, ki.irei ar 
ZI bir taraftan öteki tarafa kadar de-

lerek bu kuyunun ağzından baktı

ğımız zaman ayaklarımızın altında 
bulunanları guya muazzam bir dfü-

-
SONRA SU E\"Df:~ 
OKA DAR.. H~\..AN-
\)\K K\ OL0N~c'fE 
KAPAR BOR.ASıl'.t' 

BIR~KM\YA
<--" c;p ıı-

Bu ı::ıukaddemeyi yazdıktan 
sonra 1941 yılı 26 şubat günü, 96 
~ene evvel bugün açılan meşhur A 

ragon arteziyen kuyusundan bah!e
delim. 

Aragon, Gren'de 1833 yılında 
bu kuyuyu kazdırmağa başlamış ve 

ancak sekiz sene sonra 96 sene ev
,·el bugün, 545 metre derinliğinden 
yer yüzün~ sıcak su çıkarabilmi§tir. 

Bu kuyunun açılması fennin en 
mühim hadiselerinden biridir. Bu 

iş yapılırken muazzam sondalar 
iş göremiyor, derinliklere Mplanıp 

kalıyordu. Aragon, tam on dört ay 
vaktini topraklara saplanan sonda 
ları çıkarmakla uğraşmıştır. 

Arteziyen kuyuları, dinin ka· 
bul ettiği cehennemin yer altında 

olduğunu ispnt etmekle beraber, o 
cehennemin insanlara dünyayı cen-
nete çevirecek kudret ve edeğerde 
olduğunu ispat etmiştir. 

Senenin 365 günü karla örtülü 
bulunan kutupların acaba kaç met 

re derinliğinde kaynar sular var?. 
Bu heni.iz bilinmiyor. Fakat bilinen 

bir şey varsa o da fennin bir gün 
buralarda da derinliklere dalrp dün· 
ya kurulalıberi buz tabakalariyle 
örttilü bulunan kutupları yeşillikle
re boğabileccğidir. 

3~00 on ıraya 
o s H<aı ırp D ın R 

Londroıda açılmış ofon Britanya sa
nayii panayırında teşh· r edilen şu gör
düğünüz bir çift iskarpin 600 İngiliz 
lirası (-bizim paramızla 3900) lira) kıy 
mctindcdir. Çünkü bütün süsleri haki.. 
ki elmas ve yakuttur. 
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-Çocuklarla izdivaç 
aleyhinde mücadele 

Amerikada şiddetle başladı 

====:=!!!!!!mm===-==-================ 

Feyezan tehlike~l~ 

Dokuz on ya~ında kız çocoklarıle 
evlenen adamlar varmış 

~erikanm T enesi ayaletinde 
ytnnl iki yaşındaki Carli Cons isim· 
il erkek çocuğun dokuz ya§rndaki 
~ik Vinsted isimli kız çocuğiyle 
evlendirilmesine karşı halkın isyan 
:ve itirazı bu neviden daha birçok 
:vakalann meydana çıkarılmasına 
sebep olmuştur. 

Los Angelos §ehrinde elli dört 
fatmda bir doktorun on dört yaşın· 
~ bir kızla evlenmiş olduğu anlaşıl 
ınqbr. 

Diğer taraftan Karbon Deyl' de, 
.ne elll dört yaşında bir papas, 
bundan yedi sene evvel, on bir ya
tında bir kız çocuğunu almıştır. 

Amerikada efkarı umumiyeyi 
bnyOk heyecana sevkeden bir diğer 
pak izdivacı da Oklohoma civarın 
aa vukua gelmiştir. Orada çiftlik· 
im-de yaşıyan ve kanlan ölmüş bu· 
lunan iki adam, biribirlerinin on 
hır ve on dört yaşındaki kızlariyle 
wlcmmişlerdir. 

Bu1 çocukların kelam hakkı 
Dhnıyan bir nevi ••trampa,, idi. 

Bfr zenci vaftizcisi, her iki ni· 
1l1. da beş dolara kıymıştır. 
, Bu kızlardan genç olanı, on dört 
7atmda ve halen o adamın izdivacı 
'altındadır. Adam yetmiş yaşındadır. 

Kerf isimli diğer kızcağız ise, 
lzan.acmdan bir sene sonra, dul 

~hr. 

Şark 
misakı 

Mart sonunda Tah
randa imzalanacak 
'rurtiye • ı!ran • İrak ve Efganistan 
anmndaki §8.l'k misakmm mart ao
nlmıda Tahranda imzalanması takar. 
rftr etmiştir. 

Hariciye Vekilimiz Tevfik Rüştü 
.Anut martın son haftasında Bağda.da 
gtdıerek trak hariciye nazırıyla. birlik. 

"~a.hrana. geçecektir. 

Alabamada on bir yaşında Meri 
T onson isimli bir kız çocuğu, oyun 
oynamakta iken, 25 yaşında Keller 
isimli bir adam kendisine "izdivnç .. 
teklif etmiş, kız razı olmuştur. 

Bu kız, on iki yaşında anne ol
muştur. 

Buna benzer daha diğer vakalar 
meydana çıkarılmıştır. 

Amerika salahiyet makamları bu 
t-ehlikeli ve menfur izdivaçlarla sıkc 
bir mücadeyeye girmiştir. 

- The People - den 

lzmir lfseslndekl 
hadisenin aslı 

3 şubat tarihli sayımızda "lzmir 
kız lisesinde bir kız delirdi., başlıklı 
bir yazı çıkmı§tı. Maatif vekaletine 
verilen malumata göre hadisenin 
aslı şudur: 

Rabia bir defa yatakhanede erte· 
si gün de dershanede iki teheyyüç 
geçirmiştir. 

Ertesi gün mektebin bahcesinde, 
küçiik bir yangın paketi ateŞJenmiş 
talebeler hu paketin ateşlenmesin 
den ne gibi tezahürler ve eserler 
meydana çıkacağını bilmediklerin
den paket patlayınca kızlar telaşa 
düşmüşlerdir. Bunlar arasında bu
lunan ve fazla sinirli olan Rabia da 
bir gece önce bir arkadaşından din
lediği korkulu bir hikayenin tesiri 
altında fazla müteessir olmuş, gece 
yi hasta bakıcının yanında geçirmiş 
tir. Ertesi gün rahatsızlanmış, İngi
lizce dersinde geliyorlar diye bağır
mış, ortalığı telaşa verince anne'li 
mektebe çağrılarak istirahat için 
evine gönderilmiştir. Kimsenin iize
rine atılmamıştır. 

ZAY! - Nüfus k3ğıdnıu kazaen 
kaybettim. Yenisini alacağımdan es
kisinin hükmü yoktur. 

Fatih. Karaman yokuşu 5 No. lu 
evde Remzi kızı Kamran Ozan 

Hikayenin devanıı 
(Baş tarafı 5 in.cid.e) 

P.lad!ftimizden birkaç zaman sonra, '*' gb. aofraya sülün getirdiler. Kal. 
f*n oarpn:ııya başladı. Tıpkı baba
nım rrunda şoförü gördüğüm an ol. 
autu gibi. .• Kocam: "Ha.va müsait o. 
knca bir av.p. çıkayım! dedi. • Baka. 
11:m ben de sUlün vurabilir miyim? 
!Bir sabah, uyandığım r.a.man içimde 
bvvetll bir his: "İstediğin şey, işte 
~olacak!'' diyordu. Hakikaten 
~. kocamın ava çıkmak üzere hazır. 
ilandıRtm gördüm. Mini olmak iste. 
~ Fakat o hiçbir zaman benim 8Ö

silmtl dtnlemeuli. Hatta birlikte çık. 
!Dam %tn. mrar etti. Otomobile bin.. 
ilik. KBytere doğru gittik. Ağrr bir 
bmı. IY8:rdı. O önden yürüyordu. Et
rafta tftfek sesleri işitiliyordu. Her. 
hal& bizim gibi birçok avcılar da 
"8ıdl. Sestendim: "Dikkat edin~ sizin 
~ bilmezler. Avlarda çok 
l1tMB. oluyor!" dedim. O, sözümü din.. 
!lrmed\ yürüdü. Ve içimdeki his, yi-

ne: ''İ§te bu yoldan kocan geçecek 
olursa ölecektir. Buradan geçmelidir. 
geçmelidir!., diyordu. Artık yüıiime. 
ğe mecalim kalmamıştı. Bir ağaca 

dayandım ve onun sanki biri omuzla. 
rından itiyormuş gibi, o yola doğru 
yürüdüğünü, korkarak gördüm. Bir
kaç adım attı1 Kuşlar uç\lŞtu. Sonra 
bir tüfek patladı. Birden kocamın, i. 
ki elini havaya kaldırarak yere yıkıl. 
dığım gördüm. Onun yanına koşar

ken bu ölümUn de benim arzumun 
kuvvetiyle olduğuna kat'iyetle kani. 
dim. 

Jale sustu. Sonra titrek bir sesle 
sordu: 

- Raif! sen bu işlere ne dersin? 
- Ne diyeyim, yavrucuğum? Saç. 

ma şeyler! 
Fakat kadın, mahzun mahzun ba

şını salhyarak: 
- Hayır, saçma değil ... Saçma de. 

ğil, fakat anlıyamıyoruz! - diyordu. 
Nakleden: (Hatice Siircyy") 

••••••n:::ı:o::::amz:::a:w ................. _.::::::::::::::::.-::::::: .... - ...... ::::::ı:::::: 

lstanbul Tramvay Şirketinden: j~ 
21 lklncikanun 1911 tarihli şartnamenin 14 üncü maddesine göre g 
1 Mart 1937 tarihinden it haren tekmil hatlar da ~~ .. 

aıağıdaki tarifeler tatbik o'unacakhr. ~i 
Nakliye ve Köprü resimleri dahil H 

Birinci mevki İkinci mevki H .. 
Kuruş Kuruş ii .. 

1-2 kıta 5 50 3 50 Si 
3-7 ,, 7 75 5 50 g 

• '( karne) 
ı-1 .. 5 so 3 25 H 
1-7 " 4 25 -!! 

A~ asker malulleri .. 
.Aelteder (kiame) 

• f • • 1-7 .. 4 25 2 -~i 

İlk, orta w lise mektepleri talebeleri. 
(Ayni arabada evden mektebe ve mek
t.epten ev• kadar) 

1-7 .. 1 50 ii 

4 2 

.. 
ii 
ı: .. 
:: 
n :: 
:: .. 

ıtalya 
Balkan antantı devletleriyle 

Ayrı ayrı anlaşmalar 
yapacak 

İtalya hariciye na1.m Kont Çiano. 
nun ünümüzdeki pazartesi günü faşist 
meclisinde bir nutuk söyliyerek ez.. 
cümle hariciye vekilimiz Tevfik Rüş. 
tü Arasla yapmış olduğu görüşmeler 
hakkında malUınat vereceği Roma. 
dan bildirilmektedir. 

Ankara ziyareti 
.Mahreci Roma olan bir habere gö. 

re İlalya Hariciye Nazırı Kont Çia
no 15-20 nisan arasında beraberinde 
bir heyet olduğu halde Ankarayı zi. 
yaret edPcektir. 

Fransız gazeteleri İtalya hükumeti 
nin Balkan antantı hükumetleriyle ay 
rı ayrı anlaşmalar yapacağını yaz.. 
maktadır. İtalyanın bu temayülünün 
Balkan antantı devletlerinin son top. 
lantısından gonra daha kuvvetlenmiş. 
tir. 

Bulgaristanla da Balkan antantı 

devletleri araı:ıında dostluk misakları 
yapılacak ve Balkan antantı kuvveL 
lcneccktir. 
-- -------------

Lehistan da 
Müfrit bir sağ parti 

kuruldu 
Lehistanda miralay Kok tarafın. 

dan yeni bir parti teşkil edilmiştır. 
Miralay Kok koyu nasyonalizm tara!· 
tarıdır. Partinin siyaseti de bu ola • 
caktır. 

Miralay Kok tarafından teşkil edi. 
len yeni grupman, Mareşal Smigly 
Ridz'in himayesinde milli bir cephe 
tesisine matuftur. Mevzuu bahsolan 
§CY faşizm değil, ordunun himaycsin.. 
de enternasyonalci olmamak şartile 
muhalefet partilerinin de teşriki me
sailerine imkan veren bir devlet ve 
otorite telakkisidir. 

Miralay Kok, bilvasıta muhafaza. 
karlar aleyhinde fikir beyan etmiş ol. 
tnakla, halk partilerini Pilsudski si. 
yasetine iltihak ettirmek istemekte
dir. 

Eski mulıaripler taraftar 
Varşova, 25 (A. A.) - Bır mılyon. 

dan fazla eski muharibi toplıyan 

"Vatan müdafaası" cemiyeti miralay 
Kok'un beyanatıı:z tasvib eden bir 
karar sureti kabul etmiştir. 

"Yeni Parti muvaffaklyet 
kazanamaz t ,, 

Lehistanda Ma.reşal Smigli-Ridz'i 
diktatör yaparak yeni bir devlet teş.. 
kil etmek i<:in kurulmuş olan yeni si. 
yasi partinin muvaffakıyet kazana.. 
mıyacağmı İngiliz muhalefet gazete
leri yazıyor. 

Daily Hemld guetesi, partiyi or. 
ganize eden Miralay Kok'un verdiği 
söylev karşrsmda halkın asla heye. 
can duymadığını ve yığınlarla. tebrik 
telgrafı yerine, kendilerine bü • 
yük bir kıymeti olmıyan birkaç miL 
zaheret vaadinden başka bir teY gel. 
mediğini bildirmektedir. 

Müteaddit gareteler, bu yeni p&.rti 
hakkında fikirlerini aç~kça söylediği 
için müsadere edilmiştir. Ancak pek 
hafif bazı ten'i!idler, sansürden geçe.. 
bilmiştir. 

Partiye iltihak edecek gibi görU. 
nen teşkilatların ve fertlerin ilk liıı. 
tesini, ehemmiyetsiz birtakım taşra 

ticaret ve muavenet cemiyetleri hU. 
kumet memurları birliği şubeleri ve 
eski muharibler cemiyetleri teşkil et.. 
mektedir. 

HABER 
AKSAM POSTASI 

iDARE EVi 

lstanbut Ankara Caddesi 
Posta kutusu ı lıtanbul 214 

Telgraf ad rest : lstanbul HABER 
Yazı ısıerı telefonu 2!Ul7! 
idare ve ll!n .. ı UÇ.Jl 

ABONE ŞARTLAR! 

sen•lll• 
e aylık 

:ıı aylık 

t avıık 

Tiirtı11• 
1400 Kr 
730 .. 
400 .. 
150 •• 

Et"•"• 
2700 Kr. 
1450 .. 

800 .. ' 300 .. 

Saluhi w Neıri9at MildiirİI: 
YUkae1t mektep ve Üniversite talebe
ladı (AJd ar,abadıa yapılan tekmil se- :: 

• 25 2 :: l 
................................... ı11ı11mmr:-=:ı.:::::::c:::ua:::a 

Hasan Rasim Us 
Basıldıjı ve' (V AKIT) '""'bo"" 

Adanadan gelen haberlere göre ya. dit etmeğe başlamJŞtır. P~ ,,ottı' 
v~ ya.vaş yükse~en Sey~ üç metre.. d.frildiğine göre Seine nebrı, 25 .,et. 
yı bulmuştur. Eğer nehrin su seviye. tahminleri aşarak bu sabah 4• tetiiU 
si 90 santim daha yükselirse civar ge. re yükselmiş bulunuyordu .. ,l\US 

3 
,an-

ne su altında kalacaktır. köprüsünde tehlike seviyesıne 1 

Vilayet bu \"aziyet karşısınr\f ted. timetre yaklaşmıştı. serıf e ,it 
birler almıştır. İstihkam taburu, ne. Bütün bunlara rağmen, y 
htr vesaiti daimi hazır bir \"aziyette işlere devam edilmektedir. .,_t. 
bulundurulmaktadır. Seine nehri kıyılarında suY8bUtii' 
..Kad~rli çiftli~i, . Havutlu, Bucak mak tehlil\esine maru.z bulun~ıtıdsJI 

koylen ve arazılen su altındadır. A. malzeme, hususi ekıpler ~ i tit· 
danada nehir kıyısındaki halk evle. hemen başka tarafa nakled11:11 ş hl;Jte 
rini terkctmiştir. Diğer taraftan Oise nehrl te11eıır! 

Fransada da tehlike se\·iyesine yükselııtiş, Ga~nn~ırıeI<tt
ise 5 ila 6 santimetre yukse 

Amerika ve cenubi Afrikadan son. 
ra Avnıpada da nehirler taşmağa \'e 
birçok yerleri miithiş bir feliıkct teh. 

dir. 
A vusturyacla cfa nehirler 

taşıyor ette yt-

Eşe ki e nakll•- Avusturyada devamlı sur riJıle&f• 
ğan yaITT?ıurlar ve karların e ııir• 

k ,·e ne 

Yatın men,. yukarı Avusturyada ırına . •e bir• 
1 !erin seviyelerini yükseltnıl§ ~biytt 

(Ba§ ta.rafı ı incide) <:ok yerlerde tuğyanlara ııe 
sebze, yük taşıyan kimseleri çok müte. vermiştir. , e,·ıdillİD 
eıHir etmiştir. Linz yakınında I..eondıng rr: le ll" 

etrafı göl haline "'Clmiştir. Bırç-0 Bir arkadaşımız bunlarla görüşmüş- ,.. 
tür. Çeşmelerden su taşıyan bir sahaları sular istila et~iş~ yıl<ıl,. 
eşek sahibi şunları söylemiştir: Alkoven yakınında bU' ~' 

.. . - rak, bu mıntakayı suların 
- 15·20 lıraya satın aldıgımız eşek. 

1 1 1 d 1 
sebep olmu~tur. ere çeşme er en ev ere su taşır, te- __ _.::_~-----1 

ne kesini beş kuruşa veririz. ~ünde beş c ene v rede 
altı sefer yaparsak hem eşeğın arpa 

~::~"·hem bidm ekmek param,, Ç•- müzak ere~e!ı 
Eşeklerin kaldırılması bizi işsiz, güç (Ba.ştarafı 1 ·~n hİ' 

süz bırakılacağr gibi halk da yaz, kış yetinin zabıtaya, ekalliyetlerıkıJJ1ıı 
susuzluk çekecektir. Eşekler kaldmlın mayesine .. ila .. dair olan hukıı 
ca evlere su taşınamıyacaktır. Motörlü da tasrih eyliyecektir. 11 ge' 
vasıtalardan istifade düşünülüyorsa bu Teşkilatı esasiye kanunun )ltfı 
bir hayaldir. Çünkü İstanbul düz bi( lince, teşrii, icrai ve adli org~~ f"' 
arazide kurulmuş bir şehir değildir. intihap reiimini ve Tü~k~el~~ 
Şehrin her tarafı inişli, çıkışlıdır. Yo· nmda kullanılacak ikincı hır 1~ 
kutlarda ve dar sokaklarda bulunan mahiyetini ve istimali f&rt 
evlere hiçbir vasıta ile su götürüle- tasrih edecektir. 
mez. Kamyon ve diğer vesaitle su ta. ~ "' "' ~ 
tırısa bile bu gene halkın zararına ola- Hatay görüşmelerinin nd ~·)dit· 
caktır. Çünkü benzinle işliyen bu va- sürec.eği .şimdilik rnalu~ e~ of' 
srta suyu biz!den çok pahalıya verecek. Maamafih müzaker~lerın ınbii# 
tir.,, talarmda nihayet bul~~.91 ktJİ'' 

Etekle sebze satan bir satıcı da şöy bir ihtimal dahilinde gorulrn~ .11 24 
le demiıtir: Herhalde Milletler cerniyetıfl~ .. \• .. 

yıcuıw"'•• _ ... , 
- ;13.~c:tuc acuze ........ cuu•••ıl &u .. u 4 ıua, 40 ...... .,, -l"'·ı-..-h •" J:,ıJluv-

halkın sebzeyi pahalıya yemcaine mal dar projeler hazırlanmıf 
olacaktır. Çünkü biz aln kuruşa aldığr caktır. t 9 

mız ıspanağı bir kuruş karla satarız. Hatayda ne yapaca~l:o ~~ 
Dükkancılar ise elektrik, dükkan kira- Suriyeden lskenderun~ öf111e~~ 
sı, kazanç vergisini hesap eder, bu yonla 700 kadar Oemır g 
yu .. zden de ıspanağın kilosu on kuruşa l · t' ,,ore ge mış ır. ıere .,-
çıkar. Hem eşeklerin seyrüseferi güç- Suriyeden gelen ha~r k'flf el' 

leştirdiğini de bilmiyoruz. Bizim gibi vaziyetin istedikleri gibıV· ın 1
ni ~f· 

satıcılar caddelerde değil. ekseriya ma. memekte oluşu bizzat w atarnııf~· 
halle aralarında dolaşır, ve dururuz,. ler arasında ihtilaf dogur haJ'~ct 
Umumi caddelerden germek mahzurlu D · .. 1 kl'l · ta<11kın :r emır gom e ı enn ~ 

görülüyorsa ancak menedilmeli, ma- leri halkı bıktırmıştır. 
halle aralarında dolaşmamız serbest br A. • 
rakılmalıfür. Sırtta yük taşımak, srrık- Tel ş e kÖY}efl' 
la satıcılık yapmak menediliyor. Eşek. Bahir, Bucak ve Hazn dıt ~ 
le satıc da yasak edilirse bundan ben- nin bulunduğu mmtaka_n1ın de it 

~ v ·1 'h k . . "<11ahıter ı ti' 
zin \kumpanyalan kar edecek, Bu yüz- caga 1 tı a 1 ıçın mu\ lufll \' 0 
den bizim gibi aileler aç kalacaktır. Be olan kanaatin kuvvet 

1 ~ 9ııtı~ 
lddiye, karar vermeden evvel bu i' et. nileri telaşa düşürmüştur. pagş.tı ·r 
rafında esaslr tetkikler yapılmalıdır.,, için Türkler arasında );

0 ıJll ~ıf 
yapmak istemişl~rse. d\ r anlsP,... 
netice vermiyeceğinı ça u f Amatör· berber 

·katil oldu 
Yozgatta garip ve 

feci bir bAdlse oldu 
Yozgat civarında Kadılı köyünde 

oturan Hasan Hüseyin, birkaç gece 
evvel evine neşeli bir halde gelmiş, 
karısile birlikte yemek yedikten son 
ra yatmıttır. 

Gece yarısı yanında yatan kan
sını kaldırmı~. ustura ile kadının 
vücudunu traş etmek istemiş, bu 
sırada zavallının kamını deşmiştir. 
Kadının barsaklarının dışarıya fır· 
ladığmı görünce korkmuş, dikmek 
istemi§, bu işi beceremeyince kara 
kola giderek karısının kamını deş· 
tiğini söylemiştir. 

Kadının karnı muayene edilince 
bunun kendisi tarafından yapılama
yacağı anlaşılmış, kocası tutt•lmuş
tur. Kadın bir saat sonra olmüştür. 

ilk mektep tahsilini bitirmiş orta 
mektepte iki sene okumu! bir ba
yan valdesile birlikte apartıman ka
pıcıhğına taliptir. Devren de olabilir 

Adres: Aksaray Horhor caddesi 
Akarca sokak Karadeniz mensucat 
fabrikası karııamda numarı 13 

lardır. Cene~ ... o 
Parise ve oradan d\· ıarttrı' 

~iden Suriye Başvekili ır par~~ 
Sancak icin teşebbüsler ?~ ·Jd ı~ 

~ .L T" h teOD'rı 
diğer taraftan aa sı a dır· 
istikraz çareleri aramakta 

Almanya ne 
klerinQ eYet 

Berlioden bir b r 
yakında gellY~ıı~ 

\)ank•sırı ıı•'' 
Cumhuriyet Merkez itıl bi.r ~ 

diyi kesmesinden sonra ıcıeri111 tıf• 
gelmiş olan Tilrk - ,l\J~an ııatııııf ıı1 

. · ikı aY ı10c 
laşmasının bıtmesıne faatlc . ı1t' 
iki memleketin ticari rneıı •· ..e~ll1 

ed·ıeee .. ,-gun bir surette akd 1 tı• 
· diden 

taşmanın esasları 9ıın Kil 
maktadır. . 811tafd"ti~ 

Yakında Ankarada yeıııt re it-~ 
·· akere e ]111": 
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Finlandiyadaki 
güreşçilerimiz 

~aptıkları hususi karşılaşmada 
1ııııaıı . 4 - 3 galip geldiler 

' diyada mtisa.ba.kalar yap. gene Yaşamı. rakibi Jamaki ile tutuş. 
41lad 01~ güreşçilerimiz hakkında muş ve neticede hükmen galip gel. 
'olu. aJansınm verdiği haberi dün miş, Saim serbest gUreşte Leinoguyu 
'trnıştik. sayı hesabiyle yenmiş, Adnan ise 

llııa ısa~ federasyondan yaptığı. Nortling'e puvanla mağlup olmuştur. 
~kı~at, ilk maçın neticesinde Yarı ağırda bUyük Mustafa takı-
tnı u aJansının verdiği maluma. mm yegAne tU§Unu yapmağa muvaf. 
.,~olmadığını göstermektedir. fak olmuştur. 

~ı:a8Yona gelen haberlere göre; Ağır sıklette ise çoban Mehmed ge. 
' ı ıtehrinde icra edilmiş olan çen sene İstanbulda karşıl~tığı Yar. 
~k 1'41na.larda: Kenan Kussediçe, zineye sayı hesabiyle galip addedil-
16p Ol'oınende sayı hesabiyle mağ- miştir. Bu müsab~kalar milli temas 
~&far Pihlaj Jamaki ile yaptığı addedilmemiş ve bu yüzden maçların 'it kolu sa.katlanarak minderi ter. bir kısmı grekoromen, bir kısmı da 
~USUf Aslan grekoromende serbest olarak icra edilmiştir. 

~etkst sütun \ Lik maçlarının 
Rahmetullahı- . T.~K~~nbu~~g~~~!ı A· 

aleyh ' janhğından: 
• 27-2-937 CUMARTESİ GUJl{U 

~ 8ulÜI) bizim (Haberde.~ __ §unu YAPILACAK LtK MAÇLARI 
l\ı \ıdUın: T ahaisat11zlık yuzunden Taksim Stadı: Alan gözcüsü Feri. 
t 'Porları muallimi Macar A. F e· dun Kılıç . 
~in de vazifesine nihayet ve- Fenerbahçe • Topkapı B takunlan 
\j'tir. aaat 14,10 hakem Bahaeddin Uluöz. 
lb.....~ lafa ne hacet bu kararla Galatasaray • Eyüp B takımlan aa. 
~ketimizde henüz başlamak at 12,30 hakem Tahsin 
~olan bir sporu daha dafnetrniş Güneş • fstanbulspor B takımları 
' .. '1~~ruz. Mevla geride kalan· saat 15,45 hakem Feridun Kılıç. 

f\C>rn\lr versin. Amini 28-2-937 PAZAR GUNU 
'-tf '?~ bir karar ki bugüne }tada~ YAPILACAK LtK MAÇLARI 
~t ~~en bütün gayretleri emekle~ Taksim stadı: lan gözcüsü Şazi Tez 
~~ doğan tekmil ümitleri hır can. 
~ ile fırlatıp atıyor ve yeni çık- Galatasaray - Eyüp A takımları sa 
oı...- ha§layan genç istidatların at 12,30 hakem Adnan Akın. Yan ha. 
~ heveslerini zehirliyor. kemleri Rıfkı ve Ekrem Ersoy. 

4 memlekette yaşıyorum. Fenerbahçe - Topkapı A takımları 
}'eıı"ıJi~ ber .ııün muazzam aaat J4 10 hakem Şazi T z~n. Yan-
1\'ıerrıı !ere tahit oluyorum. Fakat hakemleri Feridun Kılıç ve Tahsin. 
k~r ~ketten böyle bir destructive Güneı - istanbulspor A takımları 
}'or t.. Ul'lınca insan nasıl acı duyu- saat 15,45 hakem Halile Galip. Yan ha 
t\ııı~\'vur edilemez. Yüzme spo· kemleri Samim Talu ve Bahaeddin U-
~ bu~ candan dostu olduğum~ luöz. 
oJcl~ karara son derece münkesir Şeref stadı: Alan gözcüsü Burhan. 
Atı \'e hevesim kınldı. Atak. 

S'nör ne iş gördü? Üç sene- Kasımpaşa - Ortaköy A takımları 
~ YÜ~ücüleri çalıştıran antre- saat 14 hakem Nuri Bosut. 
·~lın "11 tesiri gelecek senelerde Analdoluhiaarı • Karagümrük A ta-
"-trer/Ye ba§layacaktı. Yeni bir kımlan saat 15,45 hakem Burhan Atak. 
diii 0 r olan bu Macar genci gel- T. S. K. İstanbul Bölgesi Voleybol 
cı1'tı ~an esasen az çok yetişmiş Ajanlığından: 
ı.ı.u~ ?rhanlara, Halillere fazla 
l\ı er.o tır olmadı; fakat küçüklere 
~~ aşkını a§ıladı ve genç nesil 
'r~ büyük heves uyandırdı. 
' ı.:. ~runun istediği de bun
' """tCa bir şey değildi: Biraz 

8'a "e heves 1 
~ t0pu F ercnsby yüzünden se
~ ~e revaç buldu. Fakat o gittik· 
~ .~~a memlekette bir su topu 
'hi 1'48re edecek tek bir hakem 
tiitll\l'~ktur. Demek ki çok rağbet 
~ bi;gc ~şlayan bu erkekçe spom 
~I O (huvclbaki) levhası asıyo
~ lle k halde su sporları namına el
::"ll, ) alıyor? Kendi yağile kavru
~ k llrırn, pürtük bir kürekçilik. 
~ ~r ile de onu yokedersek, 
~r~' ben salim.. Bu anda su 
ti~Yo feryat ediyor: "Ölüyorum 
~ruın,, cevap yok .. 

ı_kat de acıyorum, yanıyorum, 
~ ne ıöyliye.} im? 

)\l! ~btrna kutuyu, söyletme kötü
r geçersin. 

'-. Berlin 16 2 93 7 
ı-~ Suad Erler 

Stanbul bölğesi 
l'.s Taşındı 

~.L· k. latanbul Bölgesi Başkan
~ "41111: 

Lüksemburg 
Fransa B. mi 111 
takımını yendi 

Lüksemburı timi ile Fransız B mil. 
li takımı ırasında yapılan futbol ma
çında Lüksemliurglular 1-0 galip gel 
mi§l~rdir. 

Boks ve J!iireş 
mUsabakaları 

Be§iktaş halkevi spor komitesi tara
fından kıdemsiz amatörler arasında Be 
şiktaş spor klübü jimnastik salonunda 
tertip edilen güreş ve boks müsabakala 
rı 27 şubat 1937 cumartesi günü ak
şamı devam edilecek, müsabakalardan 
sonra kazananlara merasimle madalye 
ler tevzi edilecektir. 

Sko ve 

~~uc.uk yıldanberi Beyoğlu 
~ Sı!ınasında bulunmakta olan .. 

"· ~ r ~~ru~u lstanbul Bölge· 
~ hın gunlerınden itibaren es-

C' :ı•ncmix de yaprlan Ski ve Bob 
yarı:;ları dünya birincilikleri pazar 
gi.inü hitam bulmuştur. Neticede 
Ski yarışlarının hepsinde Norveçli
ler her zamanki gibi birinci gelmiş
lerdir. 

~llcle ulunduğu lstanbulda Cağal 
~ C. H. P. Merkezi binasına 
S ~~ ~e bayramı takriben de 
~den itibaren de orada 

devam edecektir. Almanlar çok ümitlendikleri hal-

T 
7 

Mimar Sinanın en güzel eserlerinden 

Piyale 
hara biden 

• • • 
camıını 

kurtaralım! 
Bu nefis mabet esli iden 

hale geldi ? nasıldı, şimdi ne 
Kasımpaşa.nın garbındaki ''hali ara. 

zi,, de ve Ok meydanından ancak bir 
ok atımı ötede, bir iki viranenin orta. 
sında, lstanbulun 'büyük ve tarihi sa
nat abidelerinden birine hala rastla. 
mak mümkün olabiliyor. 

Dıvarları yıkıldığı ic;in, hududunu 
tayin etmeğe imkan bulamadığım av. 
lusunda, kuduz olmalarından şüphe edi 
lebilecek birkaç köpekle iki tutam 
ottan ve bir iki kuru çınardan başka 
hiç bir şeye ve kimseye rastlıyamadı. 
ğım bu eserin adına "Piyale paşa ca
mii,, derler. 

Piyale p~ camii .. 
Çamurlu, iğri büğrü sokaklardan 

ve kapkara suratlı tahta evlerden 
sonra göz bu camii görünce. insan 
duraklayıveriyor, hayretle baka ka. 
lıyor ve düşUnüyor: 

"- Kuzum! Bunu 'buraya niçin 
ve kimin için yapmışlar?,, 

Ve şimdi, ben bu yazıyı ya.urken 
masamın başında düşünüyorum: 

"Haydi yapan yapmış, fakat yıka. 
nm, yıkılmasına sebep olanın veya • göz yumanların kasdı, kin ve gayzı 
neyıniş?,, 

Şimal ta.raf rnda başı boş kalmış 

bir sıra sütun var. Arkeoloji ile bir 
parça uğraşmış bir adam, dalgın bir 
anında bunlan görürse kendisini Ba
lebek veya Be~ame harabeleri ara
sında dolaşıyor sanabilir. Sorarım sL 
re ... Bu sütunları buraya koyanların, 

bunlarla cami gövdesi arasında bir 
münasebet düşi.inmemiş olmalarına 

ihttinbl \terilebtllr mi! Elbette veri
lemez. Baknnstzlrktan ve 18.kaydi
den doğmuş olan neticenin dehşetini 
artık siz kendiniz tahayyüJ edebilirsi-, 
nizl 

Evet... Piyale p~ camii, ne dere_ 
ceye kadar tahrip edilmesi mümkünse 
o derece tahrip edilmiştir. Daha zi -
yade tahrip edilmemiş bulunmasının 

tek sebebi vardır: 
"Daha ziyade tahribine imkan bu

lunamaması!,, 

• • • 
Uzun 18.fm kısası: 
"Hadikatüccevami., de bu cami 

hakkında verilen izahat ile camiin bu 
günkü halini beraberce karşılaştıra
lnn. İşin en kestirme yolu budur: 

Hadik.atilcocvami - "Bu bina Kap
tan pruıalardan vezir Piyale paşa ta. 
rafındn yaptırılmıştır. Kendisi cami
in kıble tarafındaki cephesi önündeki 
türbede yatar. Bu türbenin dışında 
çepeçevre 22 tane sütun vardır. 

Bizim gördüfjümüz - Cami lehiil. 
hamd yerli yerindedir. Türbenin sil. 
tunları da duruyor, fakat türbenin bir 
çok kısımları harap bir haldedir. 

Ha<lilı.".CJWcccııami - Avlunun bir 
tarafında medreseler ve bir tarafında 
han 'kah halvethaneleri vardır. 

Bizim gördi(ğiimiiz - Bu medrese. 
lerin \'e halvethanelerin yerlerinde 
yeller esmektedir. 

de ancak onuncu olmuşlardır. 
Bob yarışlarında lngilizler Ame

rikalılardan bir salise daha çabuk 
bir vakit elde ederek keza şampiyon 
olmuşlardır. 

Resimde lngiliz takımı bir viraj
da görünüyor. 

• 

Piyale caımfüıin mihrabı (iki ta.rafta yerden itibaren iki S'lra çini, 
kimbilir 1ıe zaman, ortadan yok edilm;,_,tir ). 

Hadi1oatücoeoami - Kapı dışında 
bir sebili vardır. 

Gördüğümüz - Sebil yoktur. 

Kapı dahi yoktur, hatta bu kapı
nın iki yanında bulunması icap eden 
dıvarlardan da eser kalmamıştır. 

Hadikatiiccevami - "Türbe me
zarlığında çarşıya nazır iki katlı bir 
mektep vardır.,, 

Oördüğünıiiz - Mektep bahsedilen 
yerde namevcuttur. 

Had.ikafücoevami - Cami dışında 
sağda ve solda birer mahfil vardır ki 
her biri yirmi beşer sütun üzerine bL 
na olunmu~tur. 

Gördilfjiimilz - Mahfiller çoktan 
yıkılmı§lardır. Bahsedilen sütunlar 
dan her iki tarafta birkaçar tane kal
mıştır. Maamafih bunlar da yıkılmak 
için dört gözle etrafı kolac:ana etmek
te ve şiddetli bir rüzgir b<-klemekte. 
dirler. 

Hadil;atiiccovanıi - "Helalar .. ,, 
- "Y~ktur .. ,, 
- .. Musluklar .. ,, 

- Yoktur .. 
Gördünüz mil vaziyeti? 
Haaa .. Bunlar tamamiyle izleri be· 

lirsiz olanlar. Şimdi ·girelim şu cami. 
in içine ve evvela mihraba bakalım. 
Zira bu mihrabın son derece güzel 
çinilerle süslü bulunduğunu işitmemiş 
olamazsınız. Ve ilk bakışta ağzını;r.. 

dan fırlıyan en hafif küfür şu olur. 
"- Hay haydut! Elin kırılaydı 

keşke! .. .,, 

Evet, haydudun biri mihrabın her 
iki tarafından ikişer metre irtüada 
çini ~ırmı§tır. Dıvarda koyu lacivert 
yassı bir kordela gibi uzanan diğer 

çinilere dikkat edince derhal anlarsı
nız ki ayni haydut veya başka hay
dutlar da zaman zaman bundan bir. 
kaç parça ~ırmak istemi§ler ve katil 
elleri bu çini kordelanın ötesini beri
sini keserlerle ?.edelemiştir. Hepsi bu 
kadar olsa gene iyi ... Zira "Hadika
tüccevami., in bahsettiği dahili mah. 

fillerin de yerli yerinde durduklarına 
şahadet edemiyeceğim. 

Bizim büyük camilerimizd~ mihra
bın iki yanında güzel şamdanlar bu -
lunur. Piyale paşa camiinde bundan 
da eser kalmamış. "Hadikatüccevami,, 
bu camide bir iki güzel kur'an bulun
duğundan da bahseder. Allah vere de 
onlar ve hatta şamdan! ır Evkaf mü
zesine kaldırılmış bulunsalar ... 

• 
Tahkik ettim ki Evkaf bu yıl taL 

bike ba.~ladıib "tamirat programına 

bu camii de idhal etmiş,, bulunuyor
mWJ. 

Sordum: 

1 - Acaba Piyale camiinin tamirine 
<ne kadar para sarledilebilecek? 

Şu cevabı aldım: 

- On üç bin lira. .. 
On Uç bin lira .. Şüphesiz bununla 

bir şeyler yapılabilir ve ibu derece bir 
ihtimam. elbette bugüne kadar göste
rilmiş olan liı.kaydiden iyidir. Ama 
13 bin lira bu camiin nesine yeter? 
Olsa olsa Piyale paşanın bir çürük di. 
şini doldurabilir. 

• Acaba bu iddiamda yanılıyor mu• 
yum?,, d\ye de düşünmedim değil. .. 
Düşündüm ve hatta Yusuf reis ihtifa
li günü orada bulunuşumdan istifade 
ederek müze umum müdürü Bay Azi. 
zinde fikrini öğrenmek istedim. Ba.Y. 
A~izin şüpheli şüpheli başını sal
ladığını ve bana şu cevabı verdiğini 
hatırlıyorum: 

- Esaslı bir şey yapılamaz. Ama 
bazı eksikler tamamlanabilir. 

• * " 
Şimdi mevzuu bir başka tarafın. 

dan mütalea edeceğim ve bir teklifte 
bulunacağım: 

"Piyale paşa bu camii yaptırdığı 
zaman bu semt böyle bir camiye ihti· 
yaç hissedecek derecede kalaba.lıktl4 
"Hadikatüccevami., Piyale paşanın 

bir mektebinden, cami avlusunda bir 
tekkeden, medreselerden ve sebiller • 
den bahsediyor. 

Bu mektep, bu medrese neden yr. 
kılmış, bu tekke neden kalkmış, se
bil neden kurumuştur? 

Cevabı derhal yapıştırabiliriz: 
Zira mahalle mektebine giden, med. 

resede ve tekkede vakit geçiren kim. 
se kalmamıştır da onda ... 

Acaba Piyale camiine giden kimse 
kalmı§ mıdır? Elbette kalmıştırı 

Kasımpaşa hakiki bir müslüman mu
hitidir. Fakat kaç kişi gidiyor bu 
camiye? 1şte mesele buradadır. 

Ben bu camiin içinde ancak dört 
arşın murabbamda bir halı ve iki ta.
ne de yırtık hasır görebild;m, Gerisl 
dımdızlak. Demek ki bu camie ge. 
lenler parmakla sayılabiliyorlar. 

O halde? "bu cami bu semt için bil. 
yük bir lilksdür .. dersem hata etm.İ§ 
olur muyum? 

Binaenaleyh; 
1 - Evkafın bu camii tamir etlili

ten sonra müzeler idaresine devret.. 
mesini, Piyale paşanın bundan böyle 
bir ibadethane değil bir tarihi eser 
addedilmesini. 

2 - Camiin içindeki kıymetli çi ~ 
nilerin aşırılmamaları irin de açık göz 
bekçiler tayin edilmesini. 

Teklif ediyorum. Yoksa günün biı. 
riniie koca Pivale camiinin de yerinde 
yeller esebilir. 

NIZAJIETTIN NAZ~ 
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__ M_a_c_e_r_a_v_e_a_ş_k_r_o_m_a_n_ı __ -_1_0_1_-______ v_a_z_a_n_: <~a~ - Ya.rmı saat evvel. 
- Ya.nmda kfm vardı? 
- Bir l:adm. 
- Bqka? 
- Kadını buraya getiren btr de adanı 

'ardı, fakat o derhal dönUp gttU. 
- Şimdi neredeler'! 
- Bllmlyonım. Yemin ederim kf bllmiyo. 

nım. BUtUn bildiğim §U kJ, Smit son ll&nti• 

mine kadar noreden ne alacağt var.sa topla• 
dı. Amerlkaya gidecek galiba. 

- Naıııl gider? Bugtın ~rlkaya kal• 
kan hiç vapur yok Söyle bakayım Barnett, 
nıısıl gfdelılUr? 

- Bilmiyorum. Yalnız, Smit, daima §ilep 
kaptanları ile görUııUr, dunır. Buraya erk 
.ilk gelirler. Geçenlerde içlerinden birisi ile 
uzun uzun görll§tU. 

- Kimdi bu kaptan 1 

- Fernandej isimli biri. "La Konte~,_v.,, 
fl!1m.ll bir §llcbln kaptanıdır. Gemi limanda 
duruyor. Herhalde §imdi değilııe bile, öğleye 
kadar llmanda olacaktı, zira Fernandej bu• 
rada idi. 

Fiter derhal telefonu açtı, liman pol'-'1n1 
bularak "La Kontesııa.,, nm orada olup olma• 
dığmı sordu. Gemi Umanda idi ve hareket 
etmek fçin mUmcaat etml§ değildi. 

Fıter bir otomobile atlayarak doğru 11· 
mana gitU, llman pollBini bularak ııordu 

- Bugün hareket eden gemi var mı? 
- Var. "Messln,, isimli bir ollep cenubi 

:Amerlkaya gitti. Bu sabalı. 

La. Kontruısa, limanda, Teınie nehrinin or
tasında. duruyordu. BUtUn I§tkları eönUkttı. 
Polliı motörU gemiye yakl&§tI ve Fi ter bir ip 
:merdivene tırmanarak çıktı. Arkaamdan il• 
man komlaerl ve diğerleri takJp ettiler. 

Gemide kimseler yoktu. Aşağı indiler. 
Kaptan ve tayfalar bulut gibi aarhoııtu. 

J{aptan zorla ayıldı ve hiçbir ııeyden haberi 
olmadığmı söyledi. lklnct ve UçllncU kap. 
t.ıı.n da aa.rhoştuıar. Onlar da aynı ifadeyi 
verdiler. Tayfalara gelince, hepsi aızmıgtı. 

Uyandırmak kabn olmadı. 
F.lter: 

- Bu halde bir &'em!, dedi, hareket ede• 
mıez. Herkes bulut. 

"!Irı.ırrr:ı:.3tı. nu-ı'.lnln beraber, gemiyi ara• 
Chlar. Bir ıey bulamadılar. Hem gemlnln 
ka.u.nıc.Jla jıclc nz ı\te§ vardı. tallın tut&blı. 
mek için en azdan beş Altı sa.at llmndı. 

Fi ter: 

- Muhakkak, dedi, öteki, sabahleyin kal• 
kan g cmJ ile glt.mlıılerdir • 

- Belki de. Şimdi, açık denizdedir. Belki 
de b1r Teml'lln blr tarafında durup, kttı ka• 
cıranm oraya otomobllle gelme.9lnl bcklr
mı,,, sonra yoluna deva~ etmıııtır. 

Hep birden lndller. MoUlr hareket etti. 
Halbuki Valerl Hovet gemide idl. Mot6rlln 

gtlrllıtU~nU duydu ve kalbi bUyük bir nev. 
midi ile çarptı. 

VALERt :-.-ASiT. KAÇIRil.DI 

Adam geldiği :r.nmruı vakit geçti. Valerlye 
haber verıUler. Salona indl. Bu adam, ken• 
dlsinden şUph.e edilmek imkO.nı olmayan, 
bütlliı hareketlerlle hUrmet telkin eden bir 
adamdı. Valerl 1ıalona girdiği zaman onu, 
bir inkcmleye tll§mlş, gözlerini mabçup bir 
tarzda halıya dikmlş buldu. Adam genç 
kız gelir gelmez ayağa kalktı ve: 

- Matmazel, dedi, ben· muavin Brovn'lm. 
Ben! mösyö Fiter gonderdl. Derhal ırtzl 13tı. 
yor. Zannedersem madam Held'i bulduk. 
Müvaccehc edecek. 

~nç kız sevincinden yere dUşmemek !cin 
bir sandalyeye tutundu. Ttt.riycn btr aesıe: 

- Sahi m1, dedi, emin misini~! 
- Hemen homen eminiz, matmuel. Ken• 

dfııfni Goldan lst. fBlmll bir klUpte bulduk. 
Buraııı a.,atı tabakaya me.hsu.s bir kumar
hanedir. Sahibi Koldharbur Smlt 1sminde 
b!r serMrldlr. Mad!!.m Hc~d'I orada, iki sene
dir. kiUt altında bulunduruyorm~. 

- Biraz durunuz. 

Valerf odasına koştu. Titrlye tıtrlye gl• . 
yindl. Aşağı indi, otomobilini çıkarmak üze
re garaja giderken, isminin Brovn olduğu. 
nu Bayliyen şayanı hUrmct adam: 

- Zahmet etmeyiniz matmazel, dedi, möS" 
yH Fiter bir otomobil glinderdl. Zaten ben de 
onunla geldim. Şefimiz her §C)i dll§UnUr. 

Valert bu nezaket eserine mtltehus1.ıı ol
du, ve otomobile bindi. 

Bu, bUyUk bir owmoblldl. Şo!ör, yakMmı 
kaldınnı§tı. .Arkadan tanımak lmkfmııızdı. 

Eaa.sen Valcrl hiçbir şeyılen ştlphe etmiyor
du. Otomobil bUyUk bir sUratle hareket el• 
ti. Fakat köyden gecerkcn önUne, muazzam 
bir ağaç yüklenmiş bUytlk bir kamyon çık• 
tı, yanın lruı r.-<"'C'l l'mek için biraz yave.§11!• 
dr. Bu yav~lnma, bir tesadUf eseri olarak, 
ıa.tonun kapraınm ön ilnde olmuştu. Ye )1no 
bir tcsa.dllf eseri. Savinl, o aralık kapıcının 
kulUbesi önUnde idi, otomobllln !!:inde. genç 
kızı ve yanındaki adamı gördU. Biran iı:fr.• 

de, klltip kararını verdi. Kendlıdnl kimse 
görm,..mlşU. Hem esa.scn akşam olmuştu, 
görlllmesint'.' imi !n da yoktu. Bir sıc;rayıır 
ta, otomobilin arkasına, e~·a kaymağa mah 
ııwı yere ntladı. 9:ıvlnl, yeri rfp de biraz 
kendine rr lince bu yaptığt harekete p~man 
olmu~u. ı.;e <llyc atlamıştı. Hem otomobil 
yıl<lmm slirnUlc fler:lyor, bulunduğu yerde j 
tutunabtlruek 1 in Mtlp, fevknlhcı;er ı;ny. 

r Ucr mırfedlyordu. Ya dU§cr•o? Ya bli_§ma 
tıa,.kıı bir bell gelinse? Artık olan oımuıtu, 

atlayıp inmek imkAm yok gibiydi. Zira bu 
sUratle giden bir otomobilden atlamalı: mu• 
ha.kltak ölmek değilse bile, yüzde yüz yara• 
lanmak demekti. 

myıcce Londraya, geldiler. Şimdi owmo
bil ııehrin ı:ıklan alt:mda ilerliyor, otomoblU 
olıuı Sa\·lnlye bir serseri zannedt'rek gtı!U• 
yorlardr. Fa.kat nereye gidiyorlardı? Ve.lerl 
sordu: 

Hemşire sultan, kadın efendiye dedi ki : ''BU 
küçük haremağası size sa ırma Kla pek 
büyük ayıp işledi. Fak t onu bu seferlik 

- Mösyö Fiter polis mUdUrlyetınde d<"" 
ğ-11 mi? 

- Hayır mabnazel, sin Goldan !st'te bek. 
il yor. 

bana bağışla ın . ,, 
Oraya da geldiler. Muavin indi, dalma hUr

meUe kapıyı açtı: 
- Buyurunuz matmazel. 

Dedi. Valen indi. Yukan çıktı. Salona 
girdi. Barın önUnde Koldharbur Smlt duru• 
yordu. Valerl onu tanımıyordu. Fakat bu 
blçlmslz suratı görünce, lnslkayı olarak ts. 
nıdı, ona doğru yUrlldU, hafit bir tebea.sUmle 
:sordu: 

- Siz m!Ssyö Smlt misiniz? 
Smlt ilerledi. 

- Evet matmazel, dedi, m&yö Fiter §im• 
dl gelecek. Size bir şey ikram etmemi ten• 
blh etti. Buyurunuz. 

Dlr oda.ya girdiler. Valerl hiçbir eeyden 
şUphe ebnlvordu .. Odada, bir ma.qarun üze

rinde bir fJfııe !l,'lmpanya duruyordu. Smlt, 
şlııcyl açtı. mı.dehe doldurdu, uzatarak 

- Herhalde matmazel, dedi, bu ümit et• 
medlğinlz nnI seyahat sizi yorm~ olsa ge
rektir. 

- Hayır, yorulmadım ve §&mpanya ic;
mem. Te~ckkUr ederim. 

Genç kıı:a, içinden bir ses tehlike olduğu• 
nu ıöyleınlştl. Acaba bir çılgınlık mı yap
m11tı? 

- llöııyö Fi ter ne zaman gelecek? .. 
- Buradl\ dC'#l'il henüz matmazel. zan. 

nedPraem annenizi bulmuıı .. 
Smlt bunlan söylerken, gmç kıza, adeta 

yiyecek gibi bakıyordu. 
- Anner11l mi, emin mlalnlz? 

Sevinç, tekrar genç kıza tehlike)1 unut• 
turmuştu. 

(Devamı var) 

Geçen kısımların hülasası: 
Padişalwı iiç 1ıcnı§irc.<ıüıin a..<ıltın 

gibi kocaları vardır. Bımlar, kooa.<n 
tarafından metmk bırakılaıı başka. 
dma erkekleriyle öğihıüyor1.ar. 

HalbuTd, harem.ağası sanılan Siin. 
bül de erkektir 1•e bımım başluuirn 
tarafııUlaıı tıduldu{ju anlaşılıyor. 

- Sünbül! ...• diye ayaklarını uzaL 
tı. 

Genç 7..enci bir ceylan gibi seğirtti: 
- Efendiciğim .•. 
- Ayaklarımı, dizlerimi oğ a1.ıcık. 
Bunu, sultanlardan ikisi, jstihf af 

saydı; suratı astılar. 

Fakat Esma, şakalaşarak: 
- Dizleri oğdurmak vücut mahru· 

miyetlcrini dağıtırmış ...• dedi. 
Safiye sultan, gülümsedi: 

- İhtimal ... 
Sonra: 
- Hacı Mustafanm konağının yağ. 

ma~nndan bize düşen cariyeler arasın. 
da pek güzelleri vardı, 'değil mi? ... 
diye sözü çevirmek istedi. 

Fakat, Şah sultan ısrar ediyordu: 
- Hep cariyeler ... Hep haremağa.

Jan ... Bunların arasında hayat geçir. 
mek, sizin gibi bir Venedikli kadron 
ağır gelmiyor mu? ... 

Saf iye sultan kızıyordu. Az kalsın, 

Yazan: Edgar Rice Burroughı 
Çeviren: A. E. 
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' 1 büsbütün çileden çıkacak, ~u siyah 
çocuğun birdenbire boy atan lendii. 
rüst vücudundan elbiseleri bir yır. 
tışta çıkaracaktı: 

"- Bakın ... Görün... Sizin iftihar 
ettiğiniz erkeklerle şunu mukayese 
ediniz ... Bunun gençliğf, kuv\'eti, bu
nun Afrikai ihtirası hanginizinkinde 
var? .. .'' _ diyecekti. 

Faknt, bu, mahvolmak demekti. 
Sustu. 
Lamları inrt'lten pek garip bir tarz 

da söylediği "lahavle vela kuvvete il. 
Hl. billfth'' sözünü için için mırıldandı. 

Sultanlar, bftla kendi muvaffnkı. 
yetlerinden, kocalarından öğünerek 

bahsediyorlardı. Her sözle her hare
ket' çıra gibi yanıp tutuşuveren Sün. 
bülün gözlerini parlatıyordu. Başka. 

" larının yanında olduğunu unutarak, 
kadmefendinin dizlerini, kalçalarını, 
gittikçe artan bir ihtirasla sıkmağa 
başlamıştı. 

O aralık kapı aralandı. Eşikte kon.. 
tes göründü. Fakat hemşire sultanlar 
da, kadınefendiyle Sünbül de bunun 
farkında değil... Birinciler, sözde Sa
fiyeyi büsbütün kışkırtmak için aşk. 
larmm açık saçık sahnelerini anlatı
yor... Sünbül de bunları dinliyerek · 

Kayık sahile 
hayvanların 

varır 

hepsi 
varmaz, 
karaya 

fı rlıyarak, yorgunluktan 
yerlere serilnıişlerdi 

Mogambi denize hiç de açılmak ( sonra, ana toprağın kıyılan ufuktn { müştü. Be.yazlara karşı kalbinde t\..:
taraftarı değildi. T arzan ne olursa uzun bir hat gibi göründü. Ortalık kenmez hır nefret uyanmıştı. 
olsun, hiç bir geminin uğramıyacağı kararmıştı. Kayık sahile varır var - Bir saat sonra Tarzan kanust.n. 
bu yaban adada .ölünceye kadar hay· maz , hayv_anlarm hepsi karaya fır- binmiş Ugambi ırmağından yukarı 
van gibi sürüniip kalmaktansa, bu lıyarak, yorgunluktan yerlere seril- çıkarken, yedi tane savaş kay!ğı 
kayık ile yola çıkmak ve yol:!a öl- mişlerdi. ağız ağıza silahşorlarla dolu olduğu 
mek daha iyidir kararına varmıştı. T arzan uyuyamıyarak uzun u - halde kendisini kovalıyordu. 

llk müsait hava eser esmez, ka - zadıya düşündü. Şimdi Afrika kıt'- Kaviri beyaz adama tüfeği kul-
yığa atlayıp denize çıktı. Kayığın için asına çıkmış bulunuyordu. ve Mo • lanmağa meyden vem1eden çullan-
de hiç bir yabani kaptanın şimdiye gambinin söylediklerinden de büyük k f l l w ·1 ' k · 
k d 

· ma ve sayı az n ıgı ı e yenme ıs-

a ar yanma almağı düşünmemiş ol· Uvagamlu ırmağından pek de uzakta f d 
duğu korkunç, azgın tuhaf bir gemici değildiler. T arzanın yüreği ümit tle ıyKo: ~·. . ld w • • k w 

takımı vardı . d avın reıs o ugu ıçm, ·nyıgı en 
çarpıyor u. b •d' 1 w 1 l 'dd r 

Tar7..annm yoldaşları, geır.:cileri Ertesi günü tan yeri ağarırkPn aşta 1 1
• rmagın a Gntı arı şı et 1 

şunlardı: Tarzan maymunlarından ikisinin olan bir dönemecinde birdenbire 
Mogambi, Pars Şita, maymunlat ormanda kaybolduklarını anladı. aramakta olduğu adamın önüne çık 

kralı Akut ile Akutun kabilesinden Bunlar hiç şüphesiz bir gün evvelki tı. Kayıklar birbirine o kadar yakın 
en kuvvetli on iki dane erkek rnay • seyahatin yorgunluğu ile, kim bilir dii~müşlerdi ki, kendilikleriden bor 
mun. 

VI 

Yolculuk iyi başlamı~tı. Hava mü· 
sait gidiyordu. Engin deniz t;stiin
de bulurnnaktan ilk önce telaş ve 
korku göstermiş olan maymunlar 
i\1-ut'un şiddetli müdahaleleri i.iı:eri • 
ne ıyi kötü kürek çekmeğe koy-..ılmuş 
lnrdı. 

Şita ise, efendisinin ayaklan dibi· 
ne kıvrılmış yatıyordu; Çünkü Tar 
7.an onu öteki tayfalardan uzak tut • 
mağı tercih ediyordu. Y ep yeni bir 
vaziyet zaten bu canavarı oldukça si· 
nirlendinnişti, en küçük bir sebep o· 
nun aradaki anlaşmayı bozmasına 
yeterdi. 

Mognmbi provada duruyordu ; 
T arzan da dümen başında; Havalar, 
müsait gidecek gibi görünüyordu.'( 
On saatlik bir deniz yolculuğundan 

nerede çöküp kalmışlardı. Ha}"'an· da bordaya geldiler ve Kavirinin si-
lar ağaçların arasından gıdalarını lahşorları, harp naraları atarak, be-
ararlarken ~z ilerid~. o.t ."..e _çalı~ar yaz adamın kanusuna atladılar. 
hışırdadı; sıyah derılı hırısının gız- Gördükleri manzara damarlarında-
lenmicı olduğu yerden fırlayarak, ' 

'S ki kanı donduruverdi. Sırıtan dişleri 
birkaç kilometre ötedeki köye doğ- ni gösteren koca koca maymunlarla 
ru kaçtığı görüldü. 

Siyah derili adam köy başkanının acı acı hırlayan parsı görünce, san-
kulübesi önüne varınca: ki sözleşmişler gibi hepsi birlikte 

_ Buradan geçmekte olan yeni bir hemen suya atıldılar; bu korkunç 
beyaz adam 1 Uzaktan gördüğüme hayvanlarla karşı karşıya.- gelmek-
göre yanında birçok muharip var. tense, ırmaktaki timsahlar tarafın. 
Geçen ay aramıza gelen kara sakal- dan parçalanmağı göze aldırdılar. 
lı beyaz; adam gibi bu da öldi.iri.ip Bununla beraber Koviri kiminle 
yağma yapmak için bir savaş kanu- karşılaşmakta olduğunu aklına bile 
sile geldi 1 getirmeksizin di.i~manmın kanusu-

Diye bağırdı. na saldırmıştı .. Gözlerini açtığı za-
Köyiin şefi olan Kaviri yerinden man kendini korkunç bir hay\•anm 

sıçradı. geçenlerde karşılayıp misa- pençeleri altında buldu. Beya-z 
fir ettiği o beyaz ndam, giderken adam bu hayvanı bir tekme ile itip , 
köyün üç kişisini öldürdükten baş· yuvarlamamış olsaydı, Kavirinin hali! 
ka davarının yarısını da alıp götür- haraptı. Fakat korku dayanılır soy-

büsbütün kuduruyor. .. ..::.:ınUı 
Onun gözlerinin nasıl dondıı~::iJJ 

a?alelerinin nasıl takall~s ettıgol· 
hır an kimse farkedemedı. c;ençl .... 

:K ı aı
lan, artık her şeyi unuttu. 0 afi)'e 
nın bütün kuvvetiyle ansızın S daJlı 
sultana sarıldı... Onu, dudakların J11l • 
saçlarından, boynundan, yana.kla deflı 
dan, hulasa, rasgele, her yerin ter• 
coşkuncasına. yeyip sömürmek i9 

cesine öpmeğe başladı. 
Odanın içi.. ansızın karıştı: 
- A... terbiyesiz ... 
- Bırak... ~ 
- Seni gidi küstah ... Bu ne 

ret... ,,jt, 
kıarı \'9.1' Oğlanı, kadından ayırdı .. SO-

Sünblil, babası tutmu.~ arap gıbı JcÖ· 
luyordu. Dudaklarının kenarınd~ıcıeri 
püklcr peyda olmuş. burun del~ll· 
yorgun at gibi nçılıp kapanıyor 

Kalfalardan biri: dedf. 
- Derhal cezasını vermeli! • rdll: 
Diğer bir kalfa, sultanlar& 50 

- Boynunu Yurdurtalnn mı? ... d•ıı 
Fakat, sultanlar, bu manzara. 

fevkalade eğlenmişlerdi. 
Şah sultan: 
- Zavallı hnre-mağasr ~ - dedi· 

Esma sultan da: }<eli· 
- Evet ... Bu haremağaıarı. eraJX1" 

liklerinden mahrum ediliyorlar tJ 0 

içlerinde hisleri kalıyor!... Jie.~ if
derecc ııiddetli surette kalıyor l<

1
·,0r. 

te bazan böyle kendilerini tutamı~ 
lar .... diye güldü. . ı\·ıı· 

Gevher sultan ise, Saf ıyeye Y8 
nyordu: .. .. , ı; etti· 

- Bu köleniz pek buyük a.) 
1 b-"' 

Fakat kusurunu bu seferlik bane. ... ı. 
. h tJrll" • 

ğışlayın ... Boynunu bentm a 
çin vurdurtmayın... • 

Safiye sultan, ka§larmı çatıp· 
- Peki! • dedi. d ğı b!J 
Fakat o, doğrusu, ma.z:ı:ı kal ~tuğil 

saldınştan pek ürkın~u. ür c)e ge 
de, bu emsalsiz haremagasının 
çeceğinden korktuğu içindi. ııJdl11' 

- Peki, affettim... Fakat,dn.J1 y 

başına getirin şunun ... BaŞın eıtıfı. 
şağı birkaç kova su dökün! .•. • 
ni verdi. z;tU, 

Sünbül'ü oda kapısın~ ?.oğrU t!J• 
rürlerken, herkesin gozu 0 c;rdil• 
d.. a·· w.. • • •ı.te kontesi g d-' on ugu lçın, eın~ · . ııid ew 
lc.r. Rengi sararmı~tı. Gözlerı tJl· 
ve asabiyetle yuvalarından dışs.tl 

t YordU· 
ramıştı. Zorla kendini tu u 

Onu gören sultanlar: . btl ye-
' dıye - Buyurun, buyurun· • . edUeJ'• 

nf gözdeye iltifat etınek ıst 
Fakat kontes: ·d' of\l~·" 
- J<:fendimizin yanına. gı ıY 0ıy-e-

Be · M:u" •aadenizle... • nı arar... .., 
rek onlardan ayrıldı. tııti~ 

fün içinde kavruluyordU· 
arzusu onu yakıyordu ... 

• * • 
Bir duman çıkıyor... hs.fif ıı;ıa"1 
Bu duman. mavi, fakat sııdıt'· .. 

değil, yağlı gibi nğır bir dUJJlgöfiiJlU
Onun arkasından da iki ba.Ş 
yor. a.rhofl,,,.. 

Birisi padi~ahın n.f\'onla 11 9.ıitı··· 
mıı, başıdır. Öteki d~ Meh.c~~or··· 

Adetleri üzere. ikisi de ı<; {ırl~ 
Kontes, ağzındaki esra:de.Jclıı.T...

sından korkuyor gibidir. 
MJ11·" 

ısırıyor: ··vtiyeceb· tr 
"- Söyliyeceğim ... Sö.s··vıeırıeııl 

1. ·m o. Kendimi 1..aptetme ıyı ··· 
liyim .•. ,, diyor. 1714 <t tıf) 

(Det')(I 

========?. Jd•· . d .. üp baYl ıı 
dan değildi .. Kavirı 0

1~.ği ı.ı-11'1 
Tekrar kendine ge 

1 r 
T ··81e 
arz~n : hsıı• ,o 
- Üstünde şeflere ın3 

var: adın nedir baka.yıın? ) 

Diye sordu. (IJeV"trı• tt# 

a 
' 
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J38 .ALJı4ANCA DERSLERİ 

OKunuş 

, Scrvictte: (scroieltc), Obst: (ob.<Jt), Krjstallsr.hale: 
'( kri.<ı t<ı l şale). 

Bunları öğrendikten sonra şu cümleleri biı'er defa o
kuyunuz ve ~~ğıda yazılı Türkçe okunuşlariyle karşıla.~
tınnız: 

ı Jeder hat einc Serviette. Auf der Anrichtc steht eine 
Kristallschale mit Obst. 
· Yeder Jıat ayne seroiette. Av/ der wırihte §ltt ayna 
/}cristall§01C mit obst. 

Ezberlenecek kelimeler 
dru; Wcinglas, - gHiscr =-· şarap bardağı, - ları 
das Wasscrglas, - glaser = su banfağı, - 1arı 

die Servictte, - n :::: peçete, - ler 
flacb ·'=""' düz, yassı 
der Teller, - ==- tabak, - lar 
der Suppenteller, - ~orba tabağı, - ları 

vor sich = onUnde 
auBerdem = bundruı marufa. 
für = için 
Wıs Brot, • e = ekmek, - ler 
die Scbüssel, • n :: kfıse, sahan, çanak, - Jar 
der EinsatE, • şatze :..-: takım, muhafaza, zeytinytığı ve 
sirke takımı, - lan 
cnthaltcn, - cnthalten havi oJmaJc - hnvi olmuş. 
dfo Flıısche, - n == şi§", - ler 
dic :Ji:SSJgflnsclıe, - n ,._ sir.ke .~i, - /eri 

dh> ôınasr.Jır., - n """.Ytİlıynifr giQ<".si, - /eri 
""~" ..,,._,._~~h'-· ,. - , .. ,,,,,._ ,,~,. 

•uaqo.S JOA.->J'i 

w.taH (o.tap nz) ı.anz J<l'(Xl!"' .I!M uap.ıa.M 2-.quu<>s -
'JOllfO(I .ıa:ın2 .ı1ıas U!a .ı11,g<>s - ' 

'J01lf0(] 

U!a q::ımı :ısı Ja..<aı~ w.ıaH uoA .ı~uh.ıa~v·\'lt:>S J.ıQ -
. ·uatUUJOlfU'8 u11.ı~ U! puaqv ua.&ıow nap.ıaM aıs -

·pırcJqOS'.jn3(J 

uı :ıqoıu P111S a1s •pu~.Mutı :ıqo1u ua.ıtıh\ aıs •u1aN -
;, puasaMU'B ıpn11 .l<}AGJ'i u.LiaH UOA Wa'll3 <l!P U;)J'CM -

·.ıa sı'C .ıafüınÇ a.ıqur JUTI.J lB! oıs -
ı. Tiu.I.!l auıas pun -

·:ııu a.ı411r S6 .ıq~Ja~un :ısı .ı:ıı -
4,.IaA3}'i '.JQ :ısı l!''C O!A\ -

· .5unÇ .ıqas l.(:>OU pu1s aıs -
·.ıapunı auıa>ı U;)(\11q 3!S 'U!aN -

<,Japurn .ıa.\aJ'i amw-e.ıı: l'BH -
":ptS .ıq~ 'l\<>JdS pun l{'::li>!l'lll(!SOUI Jt{3S lS! 3!$ -

·ua.füme 

·a~ ıaJA 1pn1l :ıııq pun ':ııaıdsa.5 .ıaıhtıl)l sun :ruq aıs -

·qan .ıq:;M; lf;J lI!ll'BD auıas q::ınv -

'lIUı:l'N .ıa:ın.!J .ıqas up lS! .ıaA:aı~ .t.ı<>H -
-u~a5 .nın 

ı sıq ntuJI Jauıoo pun .ı~A:a:w ·.ıa :nur uaq11q .IJM -

'(~1SJ,uw1~li) ''i1P~~ı; !fi.! 'JfOO uuwıv -
·ıua.2 

•U!.ıq.ra.11.) :ılf:rn.ıq.ıaA ın2 .ı11~ puaqy uap uaqııq .ı!JI,\ -
·uQt{:>S .ıqas .Iı?M sa ''Ur -

41ı~puo-1UQ 
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- Der Gastgeber liebt sehr die Gaste. 
... • - Er hat uns auch, schöne Bilder und Photographien 

ge7..eigt. 
- Und die Dame hat uns sehöne Lieder (şarkıları), 

gesungen. 
- Um 2 Uhr bin ich aufgestanden, aber mein Bruder 

ist noch sitzcn geblieben.. 
- Saat f suUımula b<.>n kll1ktım, fa.kat ktırtlc~'im lıe. 

Hiiz 1..'alkmadı ( 07'(UUı J.xildt). 
- Mein Bruder war schr froh. 

- Er liebt gutc Musik. 
- Auch ich war sehr froh, Dr. Meyer wicderzusPhen. 

- Frau Meyer war besonders erfreut. 
- Das war mcin erster Besuch bei dieseı· Familie. 
- Der Gastgeber will mit seiner Frnu morgcn zu uns 

kom men. 
- Das'ist recht gut, wir werden in Operette gchen. 
- Die Hausfrau liebt sehr eine gute Operette. 
- kh licbc auch cine gute Operette. 
- leh werde heutc mit meincr Mutter wr Frau Me-

ycr gehcn. 
- Und wir wcrden alle ins On das) Theater gehcn. 
- Wir werdcn mit Auto gchen. 
- Dr. Meycr hat cinen neuen Wagcıı (Auto). 
- Was mac.hcn Sic morgen nachmittags? 
- IcJı wcrd- bis 3 ınır mcine Lektion !emen. 
- Wohin wcrdcn Sic na.chmittn.gs geben. 

- leh hnbe .Bchon gCSRgt; wir wenJcn bıs Thoaurl 
grh<".n. 

- JJT.Uü .r.ıu...,. .Aliıt.t<V' .-uar, .J!ir'fthcn J" 
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HO A l , "M A N c A D E R s LE n r 

şarnptan sonraki bnrdağı kaldırır: "masada bir şarap ve 
bir su bardağı ,·ar'' deriz. 

Ein Teller ist fla.ch. Eir ta1xık ya.ssulir. 
Der Suppentcllcr ist nicht flach. Çorba tabağı yassı c:c

ğildir. 

Jedcr Gast hat vor sich einen Teller und nlles v:ns 
mnn ~um Essen braucbt. 

(l!cr miS(Jfirin önünde bir tabak ve vcmcl: '!Jt?mcğc ne 
M.:::rnısa var). 

Her misafirfi1° önünde yemek yiyebilmeleri için ne 1~-
~ var. 

Au8t'rdem hat jedcr einen Teller rur das Brot. 
(Bıınd.an ma..'lda maliktir herbiri bir tabak i{'i11 ckmcl:). 
Bundan marula her birinin ekmek için bir tabağı rnr. 
:Mitten nuf dem Tisch steht einc Scbüsscl. 
(Ma3aıım ortasında bir l:<iso ,duruyor). 
Ein kleiner Einsatz cntbalt die Esşig_ tınd dic Öl. 

flnschc. 

(Bir kilçük tal::ım havi dir sir1w ve W1Jtinyayı ·iş~si). 
KüÇ;V: bir §İ§c takrnımda ya{ı ve sirke uar. 
Auf der Anrichte ist cine I\ristnllschalc mit Obst . 
(Vstfüule Yüfcııiıı dir bir kristal tabalc tlc mcyııcı). 
Biifcnin iistilıulc <ifincic 111<'1.fOO bulıınmı v:r 1..Tisto1 ta
bağı uar. 

Jctzt stcht dm-auf cine Flasclıc. 

(Ş-Lnıdi dı.u·uyor ii::crinde bir vi.:~c). 
Ş~di üzerinde bir ~iee duruyor. 
Da es A.bend ist und schon dunkE'l wird b!"e!1nt das 

dcktrisclıc Licbt. 
(Oldufjıı için akf<ımı <lır ue artık karanlı./~ oluyor y.ı.ııı· 

uor c7e'lı"fri, 1•1i Uim:OO). 
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Akşam ve }amanlık olduğu içitı cloktrik Uimbast ytını-
voı. 

D!e Seidenvorhange am Fenster sind lıalb zugcı.og(,~ 
(ipek perdeler pc11cercde dirlar yar.yarıya . rc7dlmiş). 
Pcıwcrcdc1.-i 1pc1:1i perdeler yan ~/«'Nya çck'lilmi§tir. 

Hıl!aat. 
Dieses Bild stcllt cin Speiseziminer &ı,r;. Ein. AbcncL 

essen im klcincn Kreis. Nur \'ier Personcn sind anwc
send. ı:s sind. der Hen:2 und. die Ftaua dcs Hauses und 
zwci Hcrren als Gaste4. Der Gastgcber!: und ccinc Frau3 
.slt.::ol c.inandcr g.egcnüber an ,den sclımalcn Sciter.G des 
'1'ischest7. Rechts und links von ihncn je cin G:ıst4. 

l.:b.en hat mlın. sich gesetzt, und der. Dicncri tr~gt 

schon dic Suppc auf. Über dem Tisch ist ein wciCcs 
Ti~htuch3t. Da.rauf i.st alles, was man zum FJSscn 
braucht. Jcder hat namlich..eifö Messcr9 cine. Gabeııo u:ıd 
cinen Lliffclıt, cin Wcin. und ein Wasserglas12, einc Eer. 
\'icttcıa, einen flachen Teller15 und cinen Suppenteller 
vor sich. Au&rdcm einen Teller für das Brot14. 

Mitt":l auf dem 'Tisch steht einc Schiisseııc. 

Eirr kleiıier Eirumtz1S entlıiilt. dic EsSig- unıl elle Ölffa_ 
.Ee.hc. Auf der AnrJchte20 ist eine: Kristallsclınlc mit Obst 
und drci FlaschenlD. Da es Abe.nd ist und schon dl!lll;el 
wjrd brennt dns elektrische; . Licht, und dic Seidcnvor
hange2Z nm Fcnster sinı;i halb zugezogen. 

~onu.şma 
- Nun, wie \var es gcztenı Abcnd bci Dr. Meyc;x? 
(- Ey, nas:] flli <lföı akşa.11ı rymıuıda Dr. Maycr1) 
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~ 
'"8'"'· lı;ao ....... 
llılı~:· l>ltkıa dana 
._--ıı.1ıeıen· mu&ldst, lll,80 8PO" 
._ lrJtadaşı • Esre! ŞeJik, 20 Yedia Rıza 
lltıı ~ ıa.r:: taratı:ndan TUrk muslklııl 
~ an, 20,30 Ömer Rıza taratın 

~ları llÖYlev, 20,45 Cemal Krunll ve 
2ı k krk.ıı~afı:nd:ı.n Türk musikisi ve 

.ıs e.ı._ ' enat aynn 2115 orkeshtra 
11.llıı A11çvebo ' ' 
~ Progra rsa haberleri ve ertesi gil 
1 ~t ını, 22,Z5 Pltuda sololar, opera 

b .. ~ ~- Pn~aıan "3 
-....~. • son. 
lBo~ ' 

l.t~_.tt-a.rnot 
hai.~~ıı nak~n, lS,35 konuomaıar, 19,05 

21-~ Pro en musiki, 20,05 gelecek 
'ır.._ ~ ha.ık granıı, günUn akisleri, haberler 

~11, 23 ~kılan, 21,35 bü~1lk orkestra 
ı.._ e ınus'ikl bn\'a, haberler, ııpor. 23,35 
"lil)<\J> .. ., Parça!arı. 

l!,as "9~: 
~ &alon Ork 
\ı • 20,20 V1 ~trası, 18,55 spor, konfe 
~Y'a 21 50 

Yolonseı konseri, 20,50 kısa ı 
c..,:• 22,1; ka';;-bcrler, 22,10 çingene orkes 
ı.,~.ııın llllardan mürekkep od& or 
1 1~ 2•.ıo caz~ri, 24,05 ingilizce haber 
lıt he.bt-rıer. takımmm orkestrası, 
~lltş. 
laos · 
~-v 'fürıceu · 
~ lıa"a k0118er, bUrahaUerde ko 
ı lıt11aaı11 Veaaıre, 20,05 kon:!crAiı.S, 20,40 
~ tJ.ınaııca.,d&kı temsilin nakli, lııtfraho.t 
~ tr, tranınzca haberler, 24 ııon 

~il.\. 
2t2oıso~ 
~ 11 •k~~~;na· hııberler, hava vesaire, 

llalcıeıı ~ Plyeıı, 22,45 Budapqte 
"'. ttlaıııtn k la.rdan mürekkep oda or 
ı.&3 ~onııen, 24,05 haberler, ı:ıpor, ha 
~-h'berı@?' veaaıre 24,30 daruı orkestrası 
~ııt\ı "tAalre 1,45 ~ramofon, 

ıı.ıı l !l fl'lııat 
"ao_.~ ~ tca turtzm propagandaııı, ya 
,~ haberler, fqizm haberleri, 

• 24 20 ' 
23,05. bllyWc konııer, 24,05 ha 

dft.Jııı Inuaikiııl, 

~Öb 
ıı.a~ ,~tçı eczaneler 
ı~ o~ §<'hrın muhtelif semUerlnde 
lı!ı,,;-_'Ö\ıl Clb~~eler euruardır: 

~ı""'ll6ııtı.ıı eUndekiJcr: 
(\( • ~~e <Beruıason), Beyazıtta (Bel~ 
l· -....... İ\ritllZarda CM. HulQst), EyUpte 
l0t), t ), Şchreınınınde (NA.zmı), 
'Ş lı.t e (Suat), Sa.mafyada (Teotl• 
!~~\~mda (Asfa), Aksarayda (E 
~)'o ~ıııı ~erde (Vlt.aıO • .Alemdarda 
Oaı ~tı ~ l!akırklSyde (HllAl), 

lttı ttt.. - Uııd kiler: 
l'oıı-~l'ıı. 

~ (\• ~uııtık (Matkovlç), Fmdıkllda 
'»an 4.sıt>. ıı ta (Zatlropuloa), Firumğa. 

't}IJ(lte.ıİdı -.,k6yde (Barbut), ~ktqda 
~ •• ~.~erde (Nuri.) 

11etı~ -dardt, köy ve .Adalardakiler: 
,1~ıtltıde <ScUrntye), Kadıköyde Yel• 

~r), BUyükadada (Şlna.ııt 
de (Halk). 

• 

3" 

BEYOCLU 
SARA V ı =--ıçe\'O 

rORK ı TUrk lnkilAbında tr.rakkl 
hamleleri 

MELEK a BU!büller öterken 
tPaK ı Rus • Japon muharebesi 
S.~KARYA H!)lt>Uller öterken 
VILDIZ A§k güne;! 

SUMEH Bağdat bülbülü 
ALilA7.All Kızıl Çayır ve HUcum tll• 

buru 
fA.N s Ann& Karenin ve Altın 

kelebek 
ŞIK ı Bay Tekin 
Şı\RK ı Hlndlııtan kahramanları \'C 

Bir günlük kibar kadın 
ASRI Rnnkli peçe, ve Ö!Um ve 

za!er 
ı\STORYA ı Çöl slJAh§6rlerl (tekmili 

birden) 
CUMUKIT!:T ı Kan davıuıı ve makineli 

adam 

lSTANBUL 
FERA.JI ı Programını bildirmeml§tlr 
&ULU ı çapkın genç ve Kızıl çayır 
Htt.AL ı Hortlak 
AZA& ı Balalayka \'e herkes ond&JJ 

bahsediyor 

A~MDAR ı Denizler perisi ve Şarlo 
maskeli baloda 

KEMAi.BET ı Eski zamanfnr ve pusu 

KADI KOY 
HALE ı İşte bahriyeliler 

OSKlJIJAR 
HA~ ı :Mazurka 

BAKIRKÖY 
MİLTİYADl ı Ml§cl Strogof 

7' I Y A T R O IJ A H. 

TF 1 lFJ:.1~Sl DRAM ~iSMi 
~rhir1i"ıjaf rosu 

· ıııııımmın 

tl.~Jll f'ran!ttt TiyatJ'08UD .. 

Operet knmı 

ıuın 

2--3- 187 salı gilnU akşamı saat 21 de 
NAŞİT Tara!mdan: Kılıbıklar 

ve 
~lldolu 

iş arıyorum 
Bütün İstanbul piyasasını tanı · 

yan iyi bir plasiye i~i anyor. 
Adres: A. N. 

P. K. 1122 
(Ba.Jtarafı 3 ilncflde) 

18tanbul Belediyesi İlfuıları · · 
'tt~ ~Uk lrıuhammen kirası 240 l;ıı olan Sirkecide Hocapapda Ebus-
'<>tt ~· ttı ~ ~ il\~ 11 No. matbaa 937 veya 938 ve 939 seneleri May~s 
~~1 ~ dtr kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuttur. Şartna· 
t.ıltlat tıt~ Müdürlüğünde görülebilir. İstekli olanlar 8 liralık ilk te-

~!,1~~· makbuzu ile 2 3/ 937 .. ı. günü aaat 14 de Daimi 

r
bulu~rnalıdırlar. (1) (268) 

•• 
Urk Hava Kurumu 

E:loyak Piyan.gOsu 
Şittıdiye '- b. l k: . . . t • . S . x adar ın erce ışıyı zengın e mıştır 

8:. 1~~i keşide 11 Mart 937 dedir. 
..\hı Uyuk ikramiye: 50.000 Liradır. ~ 
(lo.~ ıs.ooo, 12.00000 10.000 liralık ikramiyelerle 
~ Ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır. 

10 
... :t:::~······ ~ ...... :--~ ......... .._.._. 

iller .... ok·tor ......... " ...... fi --· 
ff t> Abdürrahmanii 

Dr. Ihsan Sami --il!!! 
TiFO AŞISI 1 

O ~\la.Yen il!: ~ M A N fi l 
\r .A, _ chane-s· :: 

::-'l..cJJE 1 
- Eminönünde i! 

'-...:~! içinde N o. 21 fi 
······:an.:n:::::::::::.---:.-::::ii 

n· ış Doktoru 

t:lb 
~ e~ tOOçeır 

arte.ı· 
~· ~lllden ınaada herg\in 

lt'ııtkap1 arıu kabuı eder. 
' karagümrük Tramvay 
Duratı No. 95 

Tifo ve paratifo hastahklarma 
tutulmamak için tesiri kn.t'i, mu
afiyeti pek emin taze aşıdır. Her 
eczahanede bulunur. Kutusu: 45 

kuruştur. 

Kimyager ;:ı 

T~~a~t~l~O;~~u~~il-1 
umum tahliHit. Eminönü Emlak ve 

Eytam Bankası kar~r~ındcı İz?ct 

Bev Hanı. 

HABER - ~§am post6sr 

6 ıncı Kor için 4 tane 300 kilo 
çeker ve 1 tane de 500 kilo çeker kt 
hepsi 5 tane baskül açık eksiltme ile 
ihalesi 12 3 193 7 cuma• günü saat 
15 de yapılacaktır. Muhammen tu • 
tan 1580 liradır. Şartnamesi hergün 
öğleden evvel komisyonumuzda gö · 
rülebilir. isteklilerin 119 liralık ilk 
teminat makbuz veya melduplariylr. 
beraber ihale günü vakti muayyenin
de Fındıklıda Komutanlık Satmaln1n 
komisyonuna gelmeleri. ( 1040) 

İstanbul Komutanlığı için lüzu · 
mu olan 4072 kilogram 3 :3.5 mili · 
metr~ kutrunda Bronz veyahut ayni 
kuturda olmak üzere 4654 kilo bakır 
tel açık eksiltme ile ihalesi 12 mart 
937 cuma günü saat 16,30 da yapr. • 
lacaktır. Muhammen tutan 48sn 
lira 78 kuruştur. Şartnamesi hergün 
öğleden evvel komisyonda görülebi· 
lir. isteklilerin 367 liralık ilk teminat 
makbuz veya mektuplariyle beraber 
ihale ~ünü vakti muayyeninde Fm • 
drkiıd.ı Komutanlık Satmalma ko • 
misyor.una gelmeleri. (1050) 

86 cı Alayın müteahhidinden a • 
lmmış olduğu 351 kilo sığır etine 
mukabil verilmiş olan 951045, 9510· 
57, 951098 üç kıta ayniyat tesellüm 
makbuzu zıyaa uğradığı müteahhidi· 
nin 33 üncü tümene müracaatından 
anlaşılmıştır. Müteahhidin matlubu 
ödenmek üzere zayiinden yenisi ve • 
rileceğinden eaki mazbatanın hülanü 
kalr!ıadığı ve bulan1ann İstanbul ko • 
mut&nlığı daire müdüriyetine teslim 
ebneleri ilan olunur. ( 1008) 

Taş kışlanın tamiratını taahh\it 
eden üstenci nam ve hesabına mez • 
kur tamirat için ihale günü talip çık· 
madığmdan pazarlıkla ihalesi 4/ 3/ 
937 perşembe günü saat 16,30 dn 
yapılacaktır . Muhammen keşif be
deli 900 liradır. Şartnamesi her gün 
öğleden evvel komisyonda görülebi • 
lir. isteklilerin 68 liralık ilk teminat 
makbuz veya mektuplariyle inşaat 

şubesinden ihale gününden evvel ala
cakları vesikaları ile ihale günü vak· 
ti muayyeninde Fındıklıda Komutan
lık satınalma komisyonuna gelmele· 
n . "889" 

Kağıthane istihkam Taburunun 
işgalinde bulunan binanın elektrtk 
tesisatı acık eksilbne ile tamiri ihale· 

• 1 

si 3 3 937 Pazartesi günü saat 
15,30 da yapılacaktır. Şartnamesi ı 

hergün öğleden evvel Komisyonda 1 

görülebilir. Muhammen tutan 194 
lira 50 kuruştur. isteklilerin 12 lira
lık ilk teminat makbuz veya mek· 
tuplan ile beraber ihale günü vakti 
muayyeninde Fındıklıda Komutan
lık Satmalma Komisyonuna gelme· 
leri. (890) 

Tr . ----------

~~~-::--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Güzel dhşlerlnizle 
Her şeyi lezzetle yiyfnla 

Diş~eriniı iyi \'t u~lam olutu her ~ryi le~· 
ın;ılı lezzetle yiyebilir~inı1. Ayhı umanda ııch· 
har tebeı;ı;ümünuzle herhsin takdıtİni kua• 
n_ırsını~ .. Pasteur'.un tedkıkatı fennı)' csı daire· 
'ınde ıslıhzar edı l~n Dentol diş ıı:uvu ve ma· 
cunu gayet anfüeptık ve nefis kokuludur. 
Dcntol dıs suyu ve macunu, dış etlerini kuv• 
vetlendirir. f'.:efeııı ioriye Ve dişlerı husnil 
rnuhafa7.n rlt ijti gıbi dı$1erc pıırlak bır be• 
yaz,lı \c \'erir. 

DENTOL: bütiın Oarfümörilerlt! eczanelerde 
Utılır . 

e·n ı o 
Her yerde DANTOL i11teyiniz. 
Eczanelerle Parfüır.örilerde satılır. 

---- ------------------------
• ·' • • • , • l , , • ' • ,, • 

· ASKERİ :. FABRİKALAR . UMUM : .. ·MÜDÜRl:üöü .. : 
.. · ' . . -

. . · Sa ~ınalma Komisyonu · ilanları , 
~ . . .. . \ ·. . 

Muhammen bedeli 1185 lira olan 151 adet bal!an1!·e ile 51 adet kilim 
salı pazarında Askeri fabrikalar umum müdürlüğünün lstanbul Satmalma 
komisyonunda 5 mart 1937 cuma günü saat 14 de a~ık ekailtmeye kona• 
caktır. Nümunesi hergün komisyonda görülebilir. 

isteklilerin muvakkat teminatı olan 88 lira 88 kuru! Beyoğlu malmü· 
dürlüğüne yatırarak o gün ve saatte 2490 No. lı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde gösterilen vesaiki hamil ;,ıarak komisyonda bulunmaları. 

(930) 

İstanbul Komutanlığı birlikleri -============================================= 
hayvanatı için 400000 kilo yula.ı: ka· 
palı zarfla ihalesi 15 3 937 Pa2 .. r· 
lesi günü saat 15 de yapılacaktır. 

Muhammen tutan 28000 liradır. 

Şarbıamesi hergün öğleden evvel 
Komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
2100 liralık ilk teminat makbuz ve
ya mektuplarile 2490 sayılı kanunun 
2 veya 3 üncü maddelerinde yazılı 

vesaikle beraber ihaleden en az bir 
saat evveline kadar teklif mektupla
rını Fındıklıda Komutanlık Satınal
ma Komisyonuna vermeleri. (977) 
İstanbul Komutanlığı için 500 tane 

bakır karavana açık eksiltme ile ihale 
si 10 Mart 937 ç.ar§amba günü saat 
15 de yapılacaktır. Muhammen tu· 
tan 1600 liradır. Şartnamesi hergün 
öğleden evvel Komisyonumuzda gö
rülebilir. isteklilerin 120 liralık ilk 
teminat makbuz veya mektuplarile 
beraber ihale günü vakti muayye· 

ninde F mdıklıda Komutanlık Sabn
alma Komisyonuna gelmeleri ( 981 ) 

7 inci kor için 1000 metre su bo
rusu ve 3 tane temizleme musluğu 

iki tane dirsek açık eksiltme ile iha· 
lesi 4/ 3/ 1937 parşembe günü saat 
15 de yapılacaktır. Muhammen ke· 

tif kıymeti 1810 liradır. Şartname· 

si hergün öğleden evvel komisyon • 
da görülebilir. isteklilerin 136 lira· 

hk ilk teminat makbuz veya mektup· 
1 a ri y le beraber ihale günü vakti mu· 

tır. Muhammen tutarı 28000 lira
dır. Şartnamesi her gün öğleden 

evvel komisyonda görülebilir. J.. 
teklilerin 2100 liralık ilk teminat 

makbuz veya mektuplarile 2490 sa

yılı kanunun 2 veya 3 üncü madde· 

l~rinde yazılı vesaikle beraber ihale· 
den "'!n az bir saat evveline kadar 

teklif mektuplannı F mdıklıda Ko

mutanlık Satmafo.ıa Komisyonuna 
vermeleri (977) 

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

~yyeninde Fındıklıda komutanlık sa· ~----• D r. •••••il 
tınalma komisyonuna gelmeleri. N ı ş A N y A N 

(832) 

İstanbul Komutanlığı birlikleri 
hayvanatı için 400000 kilo yulaf 
kapalı zarfla ihalesi 15 3 937 pa
zartesi günü aaat 15 de yapılacak-

Hastalarını hcrgün ak§ama kadar 
Beyoğlu, Tokatlıyan oteli yanında 
Mektep sokak 35 numaralı mua-

l nesinde tedavi eder. 

7el: 40843 ---



-

~ADEM i i KT i 

HABER - ~ paıwr 

r Her Akşam 

Beyoğlu LO ND RA::::.::; 
H • t ve 

!Bayan 8mJye Zeybekler 
............ -. .................... ::::::>~ 
.- So~uk ve rutut>et:ıi havalarda 

Grip, Nezle, Boğaz olmama~ 
ve ıoğuk algınlığından korunınak içİJI 

Akridol 
Kullanınız. Akridol, bulaııcı 11':'~ 
lann almmasma mani olduğu ııbi _.k 

ğaz ve bademcik iltihaplarını da .,...... 
çabuk geçirir. 

Her eczanede bulunur. 

Ufak kutusu 35, büyük kutusu 
70 kurutlur. 

SULTANHAMAM p·po PAZAtıl o A R ~-· KEBAPÇI KARŞISINDA_ 1 - --~ 
1000 kelime ile kendi kendine Atma" 

ve lBIELGEVŞIEKLftGDNIE IKARŞI Das Speisezimmer 

ORMOBi 
( Yemel< odası) 

Resim: S 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Mer-1 
kezi Eksiltme Komisyonundan: 

1 -Tuzla Tahaffuzhanesinde çama,ırhane, kayıkhane, kömürlük ve dut 
llir infutı açık ekailtmiye konulmU§tur. Hepsinin ketif bedeli 3697 lira· ... 

2 - Bu~ ait tartnameler ıunlardır: 
~ - idari fU'bWDe. 
1:1- Fenni fUbWDe. 
1 - l.tekliler bu §Utnameleri 18 kurut mukabilinde İstanbul limanı 

- Yıbiye merlfezi levamnmdan alabilirler. 
4 - Eksiltme 9 mart 1937 salı günüaaat 14,5 da Galatada Kara 
~ sokağında lıtanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi ekailhn~ 

~ yapılacaktır. 
S - Ebiltmiyeı gireceklerin 277 lira 50 kiırut muvakat teminat Vf'\f· 

-- prttır. (1039) 

l>eniz Levazım S·at.ıo.a\~ riıa : ~· 
K o 'm i s y o n u i 1 ô n 1 a r. ı· .1< : - .': · . .. , . . -~· ,, -.; . .. \ ~·-··-- ~.'" ;',' .. 

16 !ubal 937 tarihinde kapalı zarfla ı:ıünakaııa:;ı yapılan 10000 ton 
r9'ompo.e kömürüne teklif olunan fiyat yüksek görüldüğünden 27 JUbat 
83Y tarihine rastlıyan cumartesi günü ıaat 11 de pazarlıkla alınacaktır. 

Tahmin bedeli "110000,, lira ve muvakkat teminatı "6750,, lira olup, 
~i "550,, kurut mukabilinde komisyondan her gün verilir. 

lsteklilerin, 2490 sayılı konunda yazılı vesikalarla birlil~te ve belli gün 
u. ,!Ulte Kaııımpaş:ıda bulunan komisyonumuza müracaatlan. (936) 

-· 

GüzelllQin 
en birinci şartıdır. 

PETROL 

... 
~9 ; 

•- D S . · d s gaıı~ 1 - as peısezımmer; f yenıel\ odası ). 2 - Der Herr e "bi ].;tı· 
der Gastgeber ( ev sahibi) . 3 - Die Frau des Hauses (ev salıı ·ş ı.e· 
drn). 4 - Die Gaste ( misafirler). 5 - Die breiten Scitcn (gC~icr.cl' 
mırlar) . 6 - Die schmalen Seiten (dar kenarlar). 7 - Der p;e 

ı (u~aı:) . 8 - Die Dame (modam ) . 9 - Das Mcsser (bıçak). ıo ~}')· 
Gabel (çata1). 11 - Der I..öffel (kaşık). 12 - Das Glns (~CI: oct 
13 - ~ine Servictte (bir pcç.etc). 14 - Daı; Brot (cfmıc1•)· 1 'flllsa ) 
Teller (tabak) . 16 - Eine Schüssel (bir k-0.sc) 17- Der Tiscb /

1 ş·§l)• 
lS - Der Einsatz (takım, mahfaza). 19 - E ine Fla!che (bır d-t•IJ() 
20 - Die Anrichte. (lliife ) . 22 - Dic Seidem·orhangc ( ipek ~er ~--
23 - Uhr (b-aat). 2t - Die PutZsachen (::fy.ırt eşyası). 2 ;ırıBıde 
minsims (~öminr raftJ. 26 - Der Ofen ( oba). 27 - pas d (tl•'
(tablo ) . 28 - Die Jagdtrop~ıic (011 1uıt ra.sı). 29 - ~ie ';btllcll. 
wr). 30 - Die Hangelampe ( avize). 31 - Das weıBe 
(beyaz sofra örtüsü). 


