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Suriye, konseyin kararını ·tadil 
ettirmek hayaline kapılmış ! 

Hariciye vezirleri garip 
beyanatta bulundu 

:uatayda Türkleri tazyik 
siyaseti tekrar başladı 

KaraUüJ:te çc1ik fabrika~rnııı kurulcıcağı arazi 

Çelik fabrikamızın 
.. inşaatı başlıyor 

Surner Bank bu iş için 500 den 
fazla işçi ahyor 

(;:;bUkteki yeni demir ve çelik trik işleri için de 3 işbaşı, 30 uata ve 

' ~~n kurulmasına ait faaliyet 60 kalfa alacaktır. 
lt)' 'l'tcsı gunünden itibaren bütün hı. Sümer bank gerek Karabük fabrika-
~ ba layacaktır. Sümer bank bunun ları gerek diğer fabrikalar için kadro. 

"''\eclarik edilen ameleyi sevk ve i- sunda lüzumu olan memurları da lise 
llıtft ~ek i bıı!ılan ve ustalar ara- mezunları arasından alacaktır. Talipler 
ıı~ · ba!lımıştır. Banka şimdilik ka. 

Yo arasında gelecek cuma Ankara ve ts-
tı, ı..._ n i lcri için 32 işbaşı, 60 us-
itb.~"tangoz ve dU1gerlik işleri için 6 tanbutda bir imtihan yapılacaktır. İm-
içil\ 1 ~ 1.s Usta ve 55 kalfa, demir işleri tihana ancak son iki senenin lise me. 
~en, 120 usta, 130 kalfa, elek zunları girebileceklerdir. 

zenci Boksör 

Co Luiz'in hayatı 
,, tehlikede ••• 

Ku .. Kluks - Kdan,, cemiyeti bir 
ı.ı tehdit mektubu gönderdi! 

~op e~hUr zenci 'ooksör Co Luiz, 
gün &.storıa yapacağı haçtan bir 
den evveı Ru.RluksJKılan cemiyetin. 
tlr: etı kısa tehdit mektubunu almış. 

"s :a;rtus~ü uzan! Yoksa asarız ha!!''. 
diuıy cernıyetin birkaç yıl önce eski 
llaırı a .. Şa~piyonu zenci Cek Consonu 
(l{u 01durttüğü malümdur; Yani, 
lalta.İ leluks - Klan>Iarın hiç mi hiç 
l'apar~:~. Yoktur, tehditlerini derhal 

Gali . 
bu ~h ~ hır tesadüf neticesi olarak 
Çlldıfı ~t. ltıektubu polis tarafından a.. 
bu •~,_ çın Coe Luiz maç esnasında 

~d'd' l.aıtiıı 1 ın farkında bulunmuyorcln. 
tı.u aJ llıaçtan sonra tehdit mektubtL. 
l>oli ~ca Co Luizde şafak atmıştır. 
&irı.d:~ aldığı sıkı tedbirler netice
l~ılnı enijz Cinai bir hareketle kal'§I. 
lanı arnıŞsa da boksörün tehlikeyi 

:SiUı:iYle savdığı tahmin edilemez. 
kıtıda ~a dünya şampiyonluğu için ya 

1 
~k maçta (Ku • Kluks -

t ltı.i? 

Bok.sör Coc Luiz 

. Klanların Bradoku bir zencinin döğ
mesine kat'iyyen göz yummıyacakla
rı anlaşılıyor. 

Hapishaneler
de Türklere 
işkence 
yapıhyor 

Hatayın kanunuesasisini tanıdm e. 
dccck mütehassıslzr komisyonu dün 
Cenevrede iki uzun içtima yaparak 
konseyin kabul ettiği esasları tetkik 
etmiştir. 

Bu toplantılarda murahasmuz Nu
man Menemencioğlu bir proje tevldi ct

(Devamt 6 uımda) 

Alman taarruzuna 
karşı 

Rus yada 
yapılan 

istihkamlar 
Japonya hududunda 
da inşa edilecekmiş 

•MOSKOVA 

Soııycllcrin garp 1ıtulutlarmda yap. 
tıkları istilı kcimlarııı :mcvkii>ıi göste. 

rir 1ıarita 

Ceyhan 
taştı 

Bazı köyleri gene 
su bastı 

Bir taraftan Seyhan nehri kabarırken 
diğer taraftan Ceyhan taşmıştır. Taşan 
nehrin sulan ovayı ve Ceyhan kasaba-~.~~~~'iler ispanyada 

ıı • 8la Yola 4 sının bir kısmını basmıştır. Nehrin ge-

~-"n;ır g~Ziyj Çıkına~ ~ ık kuracaklar Ç'.~ yer.lcrinde bulunan sa~_lan s~lar sü 
~ 1 hllitev r>ek isL, n.•1 le "~ ,L ~nakalat ta-

BHlgar Kmlt ofdu crkanfyle görf'ı§ür1um 

Bulgaristan a 
PartDlerBe lhü&;tBmet aırasorFi1clla 

Mücadele başladı 
Şimdiki vaziyetin tam bir 
diktatörlüğe varmasından 

endişe ediliyor 
Sofya (hususi) - Belediye intihap. 

larına karşı boykot ilan eden parti 
taraflariylc hüktımct arasında müthiş 

bir mücadele başlamıştır. 
Sofya:ian yırım parti lide-

ri Bulgaristan dahiline nefyedilmiş ve 
15 kişi de mahkemeye verilmişlerdir. 
Partiler orduyu da mücadeleye karış
tırmışlardır. Kralın iradesile birisi aL 
bay olan dört zabit ebediyyen ordudan 
çıkarılmışlardır. 

Filibe, Eskizağra. Sofya. Tatarpazar 
cık ve Broyovgrad kasaba ve şe
hirlerinde araştırmalar yapılmış ve bir 

çok gizli beyannamelr bulunmuştur. 

Eski başvekil Çankof taraftarlarile çift 
(Devamı 6 rncıda) 

Bıılgar Sosyal Demokrat Partisi 
Lideri 

Salkımsöğülte bir 
deline bulundu / 

Altınlar, defineyi aralarında pay
laşan beş ameleden geri ahndı 

1ı.8ta.rıar azı Yol tedaı • ~ ..,, ~ · tı ll-kad nu kenaıı · .. • • ı ,, ,... , ,,.,..1t1. ı·• ": . J 
~·a. aşları b l . :rı goze alacaıt:-:,C'.f"'i • m :::1 rşı,, f ,, "muouru Hayri ~ ~J~nJ g8rilfmf'I\ u.ı.,.,..,. ., 
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~Ola.~ bu l!eyahati k $ Mart ayı içinde lrıkantaeılar, bforberler, Çocuk - Baba, ~~kiden radyo yok • ki a.k§anı ~etarettwıemlz aalonlarmda Bul 
0~ n pe de o kadar 1t&pıc1lar. fırmcılar ve ay&ka.kbıcılu cem& kıen lromplan rohat•ı.a etJMk 4'M Rıe pr Bqveklıt K&M ıvanona retu&aı ,ere 

gözönünde can. yeUerln.ln weçtmıert ~tır. YGFlardı' . t1u ,tnnı dOrt klfillk bir~ vermifUr, 

Ruııyıı. ve~~ 
çUk Antant dt. 
ya. Avuaturya, 1~. 



aç giynıe 
asinıinde - egüs 

Dünyanın en yeni "kral ve imparntor'' u için yapılacak taç tr,ıyme 
mernsimine tahtını en ye::ıi kaybetmiş ''kral ve imparator" un ,Y.ani Ne. 
gıis\in de davet edilmiş olması ortaya yeni bir mesele çıkardı. Avrupa. 
nın muhtelif merkezlerinde bir endişe değilse bile bir şüphe belirmişöu. 
lunuyor: · 

•·Acaba İngiltere ile !tnlyanm arası gene açılıyor mu?,, 
"Tehlikeli bir kriz'in arifes!ndc .miyiz?" diyenl~r d<:r eksik peğil. Zi-. 

ra hu davetin Adis Ababa suiltaslinden hemen bir iki gün sonra yapıL 
mış olması hakikaten bir hayli düşündürücüdür. , 

Büyük Habeş ~fi :Mcnelik'in, birinci Aduva mulıarebesinde· ltalyan 
ordusunu imha ettikten sonra, Habeş payitahtının ista&Yon :meydanına 
dikJirdiği aslan heykelini Mareşal Graziani · yaralanmazdan l)irlm<' güu 
e\·v~l söktürmüş ve Romaya, :Mussoliniye göndermişti. Bu, Negü;'lerin 
:ırması olan "Jüda Arslanı" nm artık müzelik olduğuna, yani ·"Bclkis 
çocukları" saltanatının yerinde yeller estiğine bir isaretti. . . 

Aka.binde Gra.7.iani ile erkfuııharbiycsine . malfı~1 s~ikD.st. "yanıldı. . 
Şimdi de bir Negüs ordusu kumandam sıfatiyle harbeder.ken.esir. ;dilen .· 
RaE Desta'nm bir asi muamelesi gördüğü gUnleFde Nci\is'ün k~ndisi 
J.ngiltcre nezdinde elçi bulundur:an bir devlet reisi sıfatiyle taç giyme 
merasimine davet ediliyor. 

Tczatlnnn biribirini böylece vclyetmiş olın~ı Akdeniz 1ngiliz _ İtal
yan anlaşmasında bir türlü ciddi bir kıymet görmeye alışamıyanları · 
fazla. hassas olmaya ~vkedebilir. Faraza bu davetin.- bir müddctti!nbe. 
ri (Almanya • Avusturya - ltnlya ve Macaristan) arasında yapılacağı 
söylenen dörtler paktmm yeniden_ tekzip edilişine, Alııianya bariciye 
ıuı,zm Fan Noyrat'm Viyana ista.syonunaa "Hay! Hitlcr!'' naralariyle 
kat'§ılanmasma ve ~u.ssolini ile Bitlerin Peştede bulu.5aciı.'..klıırı rivayet 
edildiği bir zamana tesadüf etmesi de "teemmü1c şayan.,' gö"riilebilir. 
Ama bütün bunlara. rağmen bu mesele bir hayli basit, yani gayet yavan 
bir protokol meselesinden de ibaret olabilir. NegUS'ün Londrat:laki Se. 
firl Dr. Marten Londrada çok hürmet gören bir adamdır. Belki de onun 
aah~i teşebbüsü ile hükümdarı bu merasime davet edilmiştir. Negi.is'ün • 
Mareşal Grazianinin burnu dibinde Cibutide de bir konsolosu vardır ve 
bu Konsolos Cibutide her konsolosun gördüğü muameleyi görür. Neden 
sefir Mart.en de Londra.da diğer sefirler gibi muamele görmesin? 

Bizce bu hadisenin en mühim noktası şudur: 
Geçenlerde bu sütunda. Balkan Paktının üçüncü yı1dönümündcn bah. 

seddken demiştik ki; '"bu üç yıl, iki günde bir yeni bir pakt ·yapıldığı 
ve her paktın nihayet üç ayda :foynsı çıktığı bir devirde çok mühim bir 
kudreti ifade eder.,, · · · · · 

İşte-, hiç beklenmedik bir anda ortaya çıkan şu mesele bu kan:ıatimf
zi bir parça daha. sağlamlaştırmış oldu. Zira bır ·''çıt!" işitilse ".herkes 
cn<l de; · 

''Acnba İngiliz • İtalyan anlaşması mı böiuluyor?" 
Bu anlaşma bu kadar mı esassız? Bu kadar ri1i~e-1s?Z'! ı~ «t.uM A 

Ve niçin her hadisc'yi dünya, hep böyle dramatik tarafından alıyor? 
İngiliz milletinin, dominy~n milletlerinin ve bir ha?:li müstcmlek~ 

kavımlerinin kaza. ve kaderi üz.erinde hüknietriıeğe dave~ olunan s: M. 
Altıncı Jorj bugün ne derece şahane bir talie sahip addediliyorsa, am. 
bari diliyle konuşan birçok asalctlu Ras'lara; küçUklü büyüklü sultan. 
l:ı.ra ve on iki milyonluk bir ihalka hükmeden bir tahtı ,keneli rızasiylc 
terketmesi beklenen S. M. Haile Seliı.siye de o derece şaha.ne ( !) bir. ta
lihsizliğe sahip addedilebilir. Bunlardan biri bugünkü ihtişamını h

0

iç 
beklenmedik bir anda ağabeysi olan Kral Edva.rd'ın istifasına borçl\ldur 
diğeri de yıldızının bugünkü sönük halini dünya siyasasının hiç umul: 
madık cilvelerine. .. 

. Kimbilir, beliti de İngiliz hariciyesi taç iiym,e.:mernaımiÔde bu te~) 
göze vurmak istentlştir. Genç bir hükümdar~ i,ıtin böylç bi;). tezadın 
"fazilet tcrbiyetkii.risi'' olamıyacağı iddia edilebilir mi'? ' 

ş"fifKJP GtJJ.ln'tJz 

Almanya, isviçreYe. 
teminat verdi 

• 
Hitler '' lsviçrenin masuniyetine 

riayet edeceğiz,, diyor 
:Almanya devlet reisi Hitler ls

viçre konfederasyonu reisi ile Al
manyada görüşmüştür. Federal 
konseyin neşrettiği bir tebliğe naza· 
rnn Alman devlet reisi Almanya -

lsvicre münasebau için şöyle de
miştir 

"- lsviçrenin şimdiki şekliyle, 
Avrupa için vücudü bir zarurettir. 

Biz İsviçre ile çok iyi komşuluk mü· 
nasebetlerinde bulunmak suretiyle 

dostça yaşamak temennisindeyiz. 
· Ayni zamanda aramızda zuhur e· 

decek bütün meseleler hakkında 11-
'° -sre ile halisane bir surette anla§· 
mak istiyoruz. 

G::çenlerde Raictag'da söylemiş 
olduğum nutukta iki memleketin 
bitaraflığmdan bahsettim. lsviçre- · 
yi tahsis etmek suretiyle zikretme· 
diın. Çüı.kü lsviçrenin konfede· 
rasyon tarafından riayet olunan 

, I 

devletlerce ve binaenaleyh bizim ta
rafmıızdan tanınmış bulunan b" 
lığı hiçbir zaman müna 
zuu te§ldl edemez. 

her ne zaman olursa olsun, Jsviçre
nin masuniyetine, bitaraflığma ri· 

ayet ede"ceğiz. Bunu en kat'i su· . 
rette söylüyorum. Bunu hükUmeti
nize ve İsviçre milletine bildirebi
lirsiniz.,, 

Federal konseyin neş;etmiş oldu
ğu rcsm,i bir tebliğ, .konseyin bu 

beyanattan memnuniyetle malumat 
almış olduğunu bildirmektei:lir. 

iki yaralama 
hadisesi 

Dün akşam S~ı;ıyerde orta çeş- • 
me caddesinde .. e.kmekfi Bayram ile 
Mustafa ekmek parası yüzünden 

kavga etmişlerdir: Mustafa, B<\y· 

ramı ekl!1ek
0 

bıçagiylç sol .kC?lunClan 
ehemmiyetli surette. yaralamış.tır. 

T ahtakalede t~lefon sokağında 
18 numaralı evde oturan Ahmet 
R~tip dün al . 
metr ; · 

I-fABER - '.Ak'§am postruır __ __ · 

Salkınısöğütte bir 
defiıie bulundu . . 

Altınlar, defineyi aralarında pay
laşan beş ameleden geri ahndı 

S_~rke~ide Salk.ımsö~.ü~· catl?esin· bakır yüz paralık çıkmıştır. Kalfa 
de Huseyın Çelebı camımın mınare- Saim, Ahmet, Mahmut, oğlu lsma-

' si yaya kaldırımı üzerinde bulundu- il, Hüseyin bu paraları aralarında 
ğundan buradan gelip geçme müş· taksim etmişlerdir. 
külata uğruyordu. Belediye bunu Kalfalarla ameleler hisselerine dü-
n~zan eli kate. ala~ak cami minaresi- şen paraları aldıkları gibi sarraflara 
nın yıkıJ~rak ı.ç~~ıye .~apılmasına ka· bozdurmuşlardrı. işçiler bu para-
rar vermış, bu ışı .munakasaya koy· lan yerlerken Fatihte Hasan Halife 
muştu. Jhale iki kişi üzerinde kal- mahallesinde oturan Bahaettin ''e 
~ış, birkaç ~ün evvel de minare· Mustafa isminde iki ki!;i zabıtaya 
nın yıkılmasına başlanmıştır. müracaat etmiş, Sirkecide Hüseyin 

.Evvelki gün minarenin zemin Çelebi camiinin minaresinde çalışan 
kısmındaki taşlar kaldırılırken bir larm eski devre ait para bularak tak-
s~dcf çekmeceye te~adüf edilmiş- sim ettiklerini haber vermişlerdir. Bu 
~ı~. An:eleler ~u ç~kmeceyi açınca nun Üzerine zabıta tahkikata başla-
ıçınde bır haylı eskı altınlarla bakır mış, kalfa ve ameleleri bularak tak· 
paralar bulmuşlardır. Ameleler bir sim ettikleri paraları almışlardır. Sar 
araya gelip çekmeceyi aıımışlardır. 1- raflara bozdurulan '"'aralar da alın· 
çinden 1223 ve 125:5 tarihlerine ait mrştır. Sedef çekme~e de bulunmur-
250 kadar ufak altınlarla 300 kadar tur. 

·o 1r11 ~ n D'lteJrre<§Je · 

Silahlanma 
.tahsisatı 

Avam . f{amarasında 
kabul edildi 

Jngiltere Avam kamarası milli 
müdafaa iÇin istenilen fevkaİade tah· 
sisat tlakkında'Ki kanun layihasını 
132 reye karŞı 3'05 \-ey ile· kabul et
miştir." . 

Işçi meb'uslarôan BelJanger, hü
kumetin Alman ve 1 tal yan milletle· 

. rini_n sulh ~rzuJarroı daha ziyade. na
zarı itibara alması ve manda altında 
bulunan Alman müstemlekeleri me· 
selesini derpiş eylemesi lazım gel· 
diğini s?y).emıştir. 

Muhafazakar rneb"uşlardan Max
w :V~ptidai maaaeıerin taksiminin 
v ~letler c;roiy~tin~ değişikli ~ 
le pılmasıntn •muvafık olduğun 
beyah~ıni~;. (~tc'.at" Almanyaya 
müstemleke verilın•esi aleyhinde bu· 
lupmuştur. .. 

Kofuün'ist lneb'us Gollger, ln
gilterenin' tekrar silahlanma siyase· 
tini tenkit etmiştir. 

'Dahiliye nazın Sir Con Simon 
hUklım~tle muhalifler ara.cıındA cid
di bir görüş farkı olmadığını söy
liyerek müzakereleri hülasa etmiş, 
demiştir ki: 

"- Şimdiki ahval kar,ısmda 
İiıgilterenin müdafaa ıilahlarmı e
saslı surette arttumak lazungeldiği 

~ husµsunda müttehizdir. ·Hedefimiz, 
dunya sulhunu kuvvetlendirmek
tir.,, 

Bu sabah bir yumurta 
· deposu yandı 
Bu sabah saat dört buçuğa doğ· 

ru küçükpazarda bir yumurta depo
sundan yangın çı'kmıştır. Bu depo 
yumurtacı Andraya aittir. Deponun 
altında da Zarap Parsağyan ve şii· 
rekasma ait Makarna imalathanesi 
vardır. ~ 

Müthiş 
bir canavarhk 
Ka!'ısının bacakları

nın kesilmesine 
sebep oldu 

Muşun yukarı Hartas köyünde 
emsaline tesadüf edilmemis bir ca
navarlık vakası olmuştur. ~ 

Bu canavarlığı yapan Aliko is
minde bir köylüdür. Bu köylü ka· 
rısma kızmış ve onu ortada iki met
re kar varken evinden sokağa ata· 
rak uzak bir köyde bulunan akraba· 
\arına gitmeğe mecbur etmiştir. 

Aliko karısı Asiyeyi sokağa a
tarken ayağındaki ayakkabıyı ve 
çoraP.lan da almıştır. 

Saatlerce kar üzerinde yürüyen 
~iy~·yolda: yarı donmus bir halde 
jandarmalar ta.ı:afıncJan kurtanlmıs
tır. Ev~ela civar bir köye sonra 
da hastahaneye kaldırılan zavallı ka· 
dınm bacakları kangren olduğundan 
ikisi birden kesilmiştir. 

Ayda çatlakhk 
Rasathane Miidiirüne göre 

Oamaz 
Son günlerde Amerika ve Avrupa 

matbua.tını bir semavi hi'tdise meşgul 
ediyor. Bilhassa yeni dünya halkı bu 
hadisenin tesiri altında ve deh5et i
çindedir. Mesele bir Amerikalı alimin 
ayda ibüyük bir çatlak görmesi ve a. 
yın ikiye ayrılmak ürere olduğunu 

ı:."Oylcmesid;r. 

Bu hususta rasathane müdiri Fatin 
şöyle demektedir: 

"- Ameril(a gazetelerinin ve fenni 
mecmualarının ortaya attıkları bu 
fikri henüz okumadım. Bir şey söyli • 
yebilmek için her halde bunları oku. 
malı, ayni zamanda tetkikat yapma-
lıdır. • 

Maa.mafih şunu ilave edeyim ki 
ayda yeni bir çatlak iddiasına imkan 
göremiyorum. Çünkü ay, hayatiyet 
devresini ikmal ebniş, sükfın bulmuş, 
ölU bir seyyaredir. Orada. yeni bir 
~lreleye imkan yoktur. Eğer hakika. 
len yeni bir çatfakhk veya. hufre kes. 
f edilmişse bu, yeni vücuda gelmi.ş bir 
~.atlaklık olmayıp, ayda daha hararet 
\'C hareket mevcutken vücut bulmuş 
çatlaklıklar ve hufrelerdir; ancak şim 
di ke..'.ifedilmişlerdir.,. 
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Yaşıyan her şey gibi diller de rn~ 

temadiycn değişir. Bizim yanlış 'DO.,_ 
d·~ğumuzu torunlarımız doğru sa;ı 
cak; belki de onlar bizim doğrulll·lef': 
yanlışın ta kendisi diye gösterecek Jl!l' 
dir. Mesela "yapmak'' fiilinin yard gil
cı fiil olarak kullanılması günden P' 
ne taammüm ediyor: tercüıne Y\i 
mak, seyahat yapmak ... O kadar )C, 

bundan elli yıl sonra •'tercüıne etnte 111 
seyahat etmek" sözlerinin tah~ 
edilmez bir "archaisme" sayıla ··r:e 
iddia olunabilir. 1937 sencsi~de: ağı· 
yaparsız? ne edersiz?'' sözlerı kU~ 
mıza ne kadar tuhaf geliyorsa. .,. . yk 
senesi çocuklarının da ''alış verı~. . il 
tım" yerine "alışveriş ettiın'' &O~ 

b 0 ldlT·" 
o kadar tuhaf bulmaları ka 1 cJ 
"Yapmak" fiilinin "etmek'' ~~ı~e 
fiili yerine geçmesi benim sı~~r~n' 
dokunuyor. Ama ne yapalrın ? 011 d~ 
geçmek öyle sanının ki müınkiln 
ğildir. ·~ 

Fakat hoşuma giden, diliınİZ ~-at· 
hayırlı sandığım yanlışl&r da.. 
Mesela Ömer Rıza. Doğrul'un bıt 1" 
zısında. gördüğUm şu cümle: . .,. 

Bu yiizden A-t'rtlpa minetl.tf1~ 
Ç,()ğu, fakat lspq.nya ~1: 
d.övü.yilyor ... - Tan, 27. 2. 3 ı · 1,... 

_ Böyle bir cümle bugün bi~m Jc~ 
gımıza yabancı geliyor: •1 

••• mıUetl 
nin çoğu dövüşüyor ama. !spanYıı .~ 
raklarmda dövüşüyor'' denmes~nı ~ 
tiyoruz. Böyle bir "icaz" m bııi .• 
§ırtmadığı gün türkçe haylı z.tllgi!l 
leşmiş olacaktır. 

• • • . ;ıJ~ 
Şimdiye 1-•ai/ar aevwtTcrıtı 8 

yanşı, menfaat te;::.aıiı harbi ~ 
ram.adı. ÇiLnkii det'lctler k6'1fd

11,,a • 
le beraber yüruyccek ortakları !i 1' 
miyor'lardı. Tek ba.5rna det b ~ı.ı 
büyiik bir tehlikeye atılan_ın.:Za~ı. 
Miitte/ikler henüz uiizulı ile tt t 
lür ctmcmi.Jti. - Tan (Günün ııı • 
seleleri), 27. 2. 37. d 

,Birinci cümledeki ''harbi" iyi e; 
Wo ef ., d WOl ' 'n'a\tfe 
gıl: burada "mar e egı , Pi" ,, 

• ""'llrP 1 

kullanılması, yani ya sadece ı• °' 
veya "bir harp'' demek ıa.zımdı. 111' 

·b" dt• 
kunuşta "harbi" "mefulün bı ··,,J"t 
ğil. "menfa.at tezadı'' nın ••mu . ..ı.i 
7.a.nncdiliyor; "bir harp'' denil!Cr 
bu da olmazdı. •') 

İkinci cümle ("Çünkü devletler··· 
ile dördüncü cümle ("Müttefikler ~~ 
nüz ... ") arasında manaca hiç bit fs !>-

yok. Ancak biri türkçc, öteki a.~ıı.t u, . gı 
ca kelimelerle yazılmış. "Evıne ·ııi 
H . . . yt• aJilcfl 
anesıne azJmct ettı. Be ı . ı bit 

teşrif buyurdular" demek gıb· 
§Cy ... ,, . it.de rı1;ı, 

Buna scbcb, bu.glinkü dilıın ··t~ 
tcradiflerin çok olmasıdır. 1ki mu rJCi 
radif kelime arasındaki ki.iç ilk f ;~ 
lara da ehemmiyet vcnniyoruz. ı: ıııc· 
bi, farisi kelimelerin türkçe kar.~ı 1,,. 
Iarını yerleştirmek i~tiyoruı. i)'I 'tı111' 
kat arabi, farisi kelimeleri de ~ Jıf~ 
yoruz. Neticede bir manada.. bı~ •• 

.. tfw" 
kelimemiz oluyor ve bu hal ınu dt 
diyen hB.Bivler doğuruyor. MUterf 9" 
kelimeler bir dil için renginlik olrıl ' 
tan ziyade bir tehlikedir. ~~ 

------~ 
Sovyetleri'1 1 denizaltı filol8! 

Japonyayı endfşe.f 
dilşilrilyor oı uŞ _,e-

Yumurta deposunda gece bekçi· 
si uyurken burnuna keskin koku • 
Jar gelmiş, uyanınca etrafını alev· 
lerin sardığını görmüş, kendisini 
dış&rı atmıştır. Yangını-bekçiler de 
gördüğünden İstanbul gurupuna 
t~lefon edilmiş, itfaiye yagın yerine 
giaerek söndi.irmiye başlamıştır. İt
faiye yarım saat sonunda yangını 
genişlemedn söndürmüştür. Depo
nun çatısı ve isindeki yumurta san· 
dıkları tamamen yanmıştır. 

Alt kattaki Makarnalar da sıkı -
lan sulardan ıslanmıştır. Yangının 
neden çıktığı henüz anlaşılamamış· 
tır. Yumurta deposundaki malların 
yirmi bin liraya sigortalı olduğu an
laşılpııştır. Tahkikat devam etmek -
tepir. 

Londrada çıkan Deyli Tetgr~f ,.' d•i' 
tesi Sovyet denizaltı kuvvctlerıflwte "' 
şayanı dikkat malumat verrtıe~rı ô~ 

14 .yaşın da b~ kuvvetlerin dünyanın ~dnd~:t:tı"e1'· 
nızc:ıltı kuvveti olduğunu ı 

bl. r çocuk tcdir. •fıJc ıôt" 

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

Mimarların 

Bu gazeteye göre, şimal pas•. 4o •• 
Ark adaşını taşla nizindcki denizaltı gemisi adcd• i"" 

ag"' lr yaraladı Baltık denizindekiler de bir ıcııf11~., 
halinde olmak üzere en aı 1\9;~)· 

Beykozda Ka\•akdere caddesinde olmaktadır. Her ay, Pas~ (bor vct 
26numaralı evde oturan Mahmu - bir gemi ilave edilmnl:ck). 15 - 14,a) 
dun oğlu 11 yaşında Hamza di.in retle sene sonundi)er Tisch (n . ..1. '· . ~ı::"r 
sokakta oynarken ayni yerde otu· tır. Flasche (bir •t:f') 
.,~ ..... 14 }'aşı!1da Muhittin isı:ıinde bir Gazete, Jarhangc (ipı•k perde J{--

23 - ·dan Başından taşla ya- :lliik:,b!n (::iy ıct cşyaS1)· 25 _. ıaıcte 
minsims (§bı11 ,, JlJ. ıo - Der Ofen (~olJa). 27 - nas ae:(~ 
(tab7o). 28 - Die Jagdtroph::ic (mı 1uı.t ra.•n). 29 - Die W~ btııolı 
t)(Jr). 30 - Die Hangelampe (avize). 31 - Das weiBe 'l'iSC 
(beyaz ao/ra örtüsü). 
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~CAT-193; 
rıJ~- ==--=------Oeıtim, - .: -... 
'-~ - ~ŞU!!'~ 
~~nev~e1rue1rU: 

lFtiil D2ce bft ır 
köye lYı o tYı il< 

sevaha'ltn tell<DD'ff 
6d!DyoırlYlm 

Ülkü rn 
kate hakk ecmua~.·~~a çıl<an bir ma.. 
tını. B lllda duşuncelerimi yazmış-
lincıe b~u 0kuyanıar, daima hizme. 
ilin "' u unmak istediğim halkevleri. 

•uanevi ''"'h · . ıı:ıu,... ~ sıyetıne yahut mec 
-ına kıu•., ' -

lunınaı- . - '.ılı Şamil bir itirazda bu
l 1\ ISted. ~ · · er M: ıgımı zannetmemelidir. 
~· . eseıa. gene . . 
~ınde b' aynı rnecmuanm ı. 
t • ır de A sn""' 1 .. ... "G' 
esUn Zıh . :. .:-;: .. yya ~gor un Ti· 

kaıesı v aı . koyu isimli tetkik ma. 
l~a :er. kı, pek mükemmel bir c,:a. 
Benin di/1 diye kabul etmemeğe kim. 

:e 1 varrnaz. 
ı... unun llluha-; . . . b 
llOYUn lari • .~ • ~~ı, ısmı geçen u 
l'aı, ekono hı.' kültureı, sağlıksal, sos
llıceye in mık. durumlarım inceden 
ta ... b' celeınış. Öyle ki okuvan :•l ır fik' . . , J , 

ltıış, ora.el ır edınıyor... "Oraya git. 
l'orı .. d a senelerce yıı.=-mıı::. aibi olu. . ese --,,.-·· "' b 

saıı büt" ~ ınanasız olur. çünkü in. 
Çiıir d .. un °rnrünu Zıhar köylitıde ge
la11 ö~ gene oraya dair mesel:\ şun. 

§ li eneınez: 
k .. ~ alkın h"k• 
:~ı bo.. u umete ve şahıslara 
koyde •Çlarr fazla değildir. Bütün 
, 1 Yol . 
... 5, sa, })arasından 50, ara.zıden 
\'l!tdır ;ndan da 300 lira borçları 
t1 ıso' 

1
. ahıslara ait borçların tuta. 

k· ıra:yı 
ı Sabi! k" geçmemektedir. Halbu. 

ta hor 0Ylerimizde on on beş bin li-
cu ola . 

§ ltöyd !'l.kimseler vardır. 
2200 d" .. e z.ıraate elverişli ancak 
tak 2,3°numlük arazi vardır. Bu top. 
lnak Ü Ilı Ve 50 dönümden çok olma. 
ıt ?.ere b"t" 
1 
'1 tir. l\" u un nüfusa taksim edil. 
lrn'Ya 0Y~e oturup da tcprağı bu

~·~ tl'ıev l'l hıçbir kimse yoktur. Yal • . 
.ılJ('ri cut toprak, bugünkü ziraat 

~ ak .Yle halkın ihtiyacını karştlı.. 
. "'ıll~ahsuı yetiştiremediğinden 
~ g·d a bu köyden komşu vila. 
••• 

1 
enlerin sayısı on t?'lfden faz. 

b .... ~ 
it~ Yde zengin sa'\1Tlan yalnız 

... l " J• 

1 
11'tı:ıa rr. Bunun yıllık geliri 

d ·illa a ıı ibarettir. 
b Y~i buçuk büyük sayfa 

ll:ı· • etıı d . . ta if d'I . 1 llı , • !<!.ıti • e ıyı sn e ı mış o _ 

11 
Uh-ıı.tıj1lc - böyle muhtasar müfid 

,.n )'e ta~ıı ~lerinde. bakınız, nasıl &.n· 
ar: Uk eden garip bir not da 
~ 

l· "· ~ak 
1 1 

tığt:r :ağan eve gelirse, kadın. 
11 de .. aYnı.aktadırlar ve bunun 

<l.rı !lliyıe b · k . ar: ~ci ır masal anlatmakta. 
b kıer iki .. 1nıar, bir gün "neden er. 
ite Uı- k d . 

ın·· r erkekı - n ın alıyor da bızlcr 
. ~ler ve e kalıyoruz?" diye düşün· 
~~ak s:~ n:antrksızlığı ~ir kağıda 
,. ll_.411aııa k~ganın kanadına bağla.. 
S<! lqt kı b gondermişler. Şimdi ne 

l·ı.'. ltad1 .. 1u kuş evlerin kapısına gelir. 
li ı ., ar' "A . 

el ., ~oea, aJ · . caha Allah bıze de 
<,'. dij·e Se~~k ıçin emir mi gönder. 

1 l'ıcrırı1 • lnçle hayvanı gözden ge
Şu liit-.. 
1: ekler 

d ~ ··· be"· acısı hale bakın: llh A, gı} köyd k" .. b w} 1 
~ '\.lUc . e, oyun ag ı o _ 
L~ltttır. ,;a

1 
ilçesinde bile doktor 

'IJ~ •• .lJ d 
~i d1oktotıuı ~.~iç olmazsa bir defa 

o ltCa.Jn oyleri dolaşması çok n-. 
llu ~ ~ :J. 

d~Yatılar . 
~ib· dliruYo 

1?lSanı birkaç noktadan 
ic 1 nı~ r. 'Elvvela Süreyya !şgör 
'tı~d.aJ. l'akı "Yerlerin köylerle bu 

1 ~.:..._ ."ndan alakadar oluşuna gö. '' w. 'lll,, or 
lr ...... l'.°tida h·:· 'Pakat, duraklıyor: 

0
.Yleri d 1 ,,~ıç olma7..sa bir doktorun 
V o~ 

ta11 e ~lki de b~ı .. :,, 
llll?\,n, bir i.k ır zıraatçinin, bir bay-
lle bir tar·~·~~ınrn, bir hukukçu. 
~er ırıes{ ı1nın, hulasa bütün mü. 

,, lt f>ı'b· e erbabnun • 
.ıtı.k_ b l y ... 
l'ıı arda 8ay~.ı~a.rı okuduktan soııra 
ay~~ekıerj <>l ıgnn neviden münevver 
''k:. 1lti ay a~ gençler. mesela bir 
ı~0Y~ köy surecek amatörce bir 
.Ya. l)\i ? ... n. e seyahat'' i arzu et:11e1~ 
cı 0labil.ir ~l" seyahat atla. yahut ya-
~~ •.ı.u.Ua 

tıı re:van ed yYen mıntakalg,r için. 
al-"l"ta ~bilir Be .. .. "zd k' tı " y ı ... n omımu c ı 

~~~ ~ir ge~i~ çıkınak i.i~re böyle ge. 
ltı lltlı lllUtev llek istiyorum. Eğer 
ıq.~ll.1'1a.rrn 1 ~ Y?I tedariklerini ,.e 
l'a ~adaşları b•Ctd~Ieri göze alacak yol 

g sutillrn·ı~ u nbılirsem, ekmeğime 
};ı \~olur 

~ lllta.t b .... 
Ola:i om: seyahatin pek de o kadar 

Ya.cağuu gözönünde ca.n.. 

Dahiliye Vekili l TRAMVAYLARDA· 
Mersinde 

Bugiln Adana ya 
hareket edectı-k 
Meısinde bulunan Dahiliye ve· 

kili Şükrü Kaya bugün Adanaya 
hareket edecek ve oradan Kozan 
ve Ceyhan havalisinde tetkiklerine 
devam edecektir. 

Ucuz tarife yarından 
sonra · başlıyor 

Dahiliye vekilimzin tetkikle.-i her 
nevi mevzular ve Parti işleri üzeri.ı
de olmaktadır. Bu havalide kesif 
miktarda Hatayt bulunduğu ıçın 
seyahat Hataylılar arasında biiyük 
bir alaka uy?!l<l· .. ··--~tır. 

Em niyet suodığına 
borçlu olanla ra yeni 

~olaylıklar 
Son zamanlarda yeni bir ~ekilde ida. 

're edilen Emniyet Sandığı, haJka ko~ 
layhk olmak üzere yeni bazı - esaslar 
vazetmiştir. Sandığın, ala ~ağım tahsil 
edemediğinden ve sahipleri tarafından 
aranmadığından dolayı bir kısım emla 
ki muayyen taksitlerle satıta çıkardığı

m ya.ımıştrk. Sandık idaresi borçlu hal 
kın emlakini elden çıkarmamasını te
min için alacağı tahsil edilememi~ gay· 
ri menkulleri sahiplerine ialde edebile. 
cck bazı formüller koymuştur. 

Bu yeni şekle göre emlak sahiplerine 
borçlarını yavaş yavaş ödemeleri ve fa 
izlerini hafifletmeleri imkanı verilmek
tedir. Halbuki sandık bu emlaki satma
ğa hak kazanmıJ bulunuyordu. 

Bu şekilde sandığa ipotek edilmiş 

emlaki bulunanlar müracaatle yeni 
formüle razı olduklarına dair birer se. 
net vereceklerdir. Fakat gene borçları
m vermemekte ve aramamakta ısrar e
denlerin emlaki sandık tarafından satı. 
lacaktır. 

Jandırmalan Jçin, bugünkü nilaha.mı
zın hikayesini okuyunuz. 

Eğer bu şerait içinde bir "köycü. 
ilik seyahati" yapnuya, kendi saha. 
larmdaki tetkikleriyle Süreyya İşgör 
gibi faydalı olmıya niyetlenenler var. 
sa, bana ""Vala Nureddin - Ünye'' 
adresine yazsınlar. Mutabık kalırsak 
Y.Ol arkadaşlığı ederiz \'e herkes kem .. 
di mesleği dahilinde anrn.tör bir hi.z.. 
met yapmağa ç:ahşır. 

,Va - NUl 

iÇ E R iD E: 
:;ı Sovyetler Birhr;i ~ğır endü..tıtri komi~' r 

ri Orjonikidze;ıin ö'timti dolayıs le Harici 
ye vekili Dr. Tevfik Rtişti.l Ara.ııla Sovyet 

!er hariciye komiseri Litvillo! arumda ta 
zıye tı>lgraflan teati edilmiştir. 

=:: Önümüzdeki sene İstr.nbul vilA.y~U da 
bilinde yeni köy yatı mektepleri ac::ılacak 

tır. 

• Bir ml\ddettenberi Yunani8tanda. bulu 
nan İsveç elçisi şehrimize dönmtişttiı·. 

* Poliıılere yeni elbiselerinin tevzii be.§la. 
mı§tır. Dtin seyrüsefer memurlarmı.'1 elbıse 
ve kasketleri verilmişt.!r. 

• İktisat vek!leUnce hazırlanan su mı:ıb 

ırullerl kımun projesi mtita.lea.larr almmak 
ÜZ<.'re alAkadar vek!letıere verilmiftit". 

• İktisat veMleti mUiet~lerinden Mtiey 
yet çorap standardizıuıyo.ıu ile meauJ ol 
mak U7.ere şehrimize gelmiştir. 

• İkti8a.t vekAletl ticaret odumdan mu 
anıele vergisi hakkında. kat·ı müt&Jcaamı 

.sormuştur. 

• Avrupada bulunan ş~hircilık mutehusı 
sı P!ost gelecek hatta ~ı>hrimi:z:e gelecektir. 

5 Darüla.cezcnill mevcudu son günlerde 
çok ıı.rlmlf ve 1050 ye çıknuştır. 

r;ı Belediye nihayet btr aya kadar sırt bR 

ma.llığmr klll?ı.·ac.ığmı ümit etın~ktedlr. 

* Nilfuıı işlerinin ıslalu için nülıuı ya..nm 
kanunil~ evlenenlere parası:ı; cüzdan veril 
nıeai kanun• llyihalarr mecliBe ver1.lm4ıtlr. 

:NUCuıı tc~kil!'ıt kanımu lA.yiha..-ı da 'ierllroek ' 
Uz,.redlr. 

ıır HUkiımPt kUçük M.nayü kat'f olarak 
h'mayeye ktrıır ,·crmıştır. Bunun ic;i.n şehrl 
mb:e gelen kUçUk ııanatlar mOdUrü Hayn 
nln riyuetı altmda pa.zartc~ günll Uc.aret 
odMmda bir top!antı yapı~acıı.kltT. 

ı;ı Mart ayı içinde lokantacıt&r, berberler, 
kapıcılar, tırmctlar ve ayakakbıctlar ce.m1 
yeUertniD ııeçimleri yaptla.c&ktır. 

Nafıa vekaletinden aldığı emir' üu:-. 
rine şirketler başmüfettişliği !starı 

bul tramvay şirketine yeni tramvay 
ücret tarifesinin 1 mart pazartesi sa~ 
bahrnaan itibaren ~lıyacağmı bil. 
dirmiştir. Bu yeni tarüe ile btitUn 
vergileriyle birlikte iki kıt'aya kadar 
birinci mevki!erden 5,5, ikinci me\·ki 
yolculardan da 3,5 kuruş il<'.ret alma. 
cakhr. İki kıt'adan fazla seyahat ~·a.. 
pan yolculardan birinci mevkilerden 
7 kuruş 3€1 para, ikinci mevkilerden 
5.5 kunış almaca1<tır. Ayni zama:ıda 

TUrkkuşu 
tayyhrelerlntn turu . 

subayların ve ma1UllerJe askerlerin 
bilet ücretlerinde de tenz.i:at yapıl-

mıştır. 

".l'a lebelcr için ihdas etlilmi~ olan 
tenzılatlr karneler de pua.rtesi gü. 
nünaen l't.şlıyarak muteber olacaktır. 

Bu karnelerle birinci n1evkide 4 ku 

ruş 10 para ikinci mevkide 2· kunış. 
la Eteyehat edile<'ektir. Kıt'a farkı 

nıe,·zub<-~hs değildir. Şimdi pas:osu o. 
lan ta'ebe 100 par:?.yla r;e,.ahat etmek· 
·terdi yenı şe~.:ilde ilk orta \'e lise ta. 
tebecı.i ancak e,·Jeriyle oıe';tcry1 eri ara. 
smda yükı::~k mel::tep ta1ebeleri hE"r 
hatta pa.c;olarmr istimal d01~ilecek1'2r. 

dir. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Türku~u ta,yyare Ye pllnörlerinin 
büyük Ege turunu yapmak üzere dün 
Ankaradan hareket ettiklerini yaz.. 
mıştık. Filo iki tayyare ve bir G tipi 
planörden müre~keptir. 

Tayyarelerle planörlerde yüzbaşı 

Zekinin şefliğinde Türkkuşu muallim. 
!erinden Vecihi, Ferid, Ali, T evfik ve 
makinist Faruk bulunmaktadır. 

Türkkuşu filosunun ilk merhalesi 
Eskişehirdir. Filo Eskü}~hirden sonra 

Bursaya, oradan da İzmire gidecek vP. 
bu şehirlerde planör uçuşu ve paraşüt 
atlama gösterileri yapacaktrr. 

Akav ve Si rk 1>tf . . 
Hayrlyede yaz 

b uz1rht?-1 
Şirlcetihayriye ve Akay bu sene 

s.ayfiye ha1kına kolaylıkhr gösterme
ğe karar vermi~lerdir. Bu sene her iki 

idare de yaz tarifelerini ha.ziran başm
da tatbik edecekleridir. Yeni tarifedeki 
doğru postalarla köprüden Heybeliye 

50. 60 d:tkik2da gitmek k;ıbil olacaktır. 
Anadolu ycıkasma da muntazam ve sil· 
ratJi postal;ır :·~,..:Jr-;.,kt:r. 

Boğazla r nı ü k ·:ı \.,eJesi 
pulları 

CU.MARTESI 
Ş'CJBAT - Ul37 

Hicri: 1855 - Zilhicce: 
Leyleklerin ıı-eıme.lf 

•,::. S,17 12,27 15.:12 li,156 19.27 5(11 

GEÇJC~ SENE 's uGtJN NE OL")'C~ 
Dlln gece Şi~hane yoku§uncla bir tramvay 

kazlllll oldu. 

"' B~;ikta,, sulh ha!tinıi l'\,ytzir•ıı im.-a~r 

llJ t2.!tlit ecle~k bankadehi teı~!;e paı·11ıa 

rrodı:ın 15tl0 lira ı;.e!~nr'.:~-n ı; ;l'lıı r,•f)Jı?-:r 

Abduliahm mevkufen \'e k~ tıp Cte.iıo . g~y 
rl mevkut olarak durueıııalan dUn yatstlmr§ 
br. Okunan ehlivukuf raporunda lmzalarm 
Abdullahtİı ya.:tl!lmıı. benzedJği bildlrtllyor 
du. Du~ma ~hitlerln celbi ic_:in ba.ı}ka gü 
ne kalnu~trr. 

• Denizyolları yeni tarifeaini yapacak 
kooıieyon ilk top~antrımıı dUn yapınııotıl'. 
Yeni tarifenin bir miktar ten.."il!tıı olmıtl!J 

lhtımAl dahilintJ,.dir. 

"' Gümrükler unmm müdürü Mahnıut Ne 
elim diın giiı:nnfülerde tetkikat yapmL' 'Ç'e 
ıııonra güzel sanatlar akP.d<'mi!'li.ne giderek 
yeni yolcu salonu maketlerini tetkik f't.rnl§ 
lir. 

:;; Şeker ~ırketinin. 19 martta y~pılac!lk · ı 
heyeti umurolye• inJe::ı sonra bet yıllık p:An 

Çocuk - &ilxt, e,,1ciden radyo yok -ı 
ken ~'lan. rahat:t~ etmek ifin ne 
yaparkırdı 1. · · 

Po.stanumı boğazlar mukavelesinin 
imzası hatırası olarak çıkardığı sür. 
şarjlı pullar ~imdiye kadar yalnız se. 

ri halinde satılıyordu. Şimdi bu pul 
lardan altı kuru•:ukların ayrı olarak 
da. satılmasına br~lanmıştır. 

K o~· s~ r i llc-1 n ~ a ~ ı 
h:~ sfb ·e ~d li ,, or 

~ \ 

Kayseri n·illi ittı!at b:ml~:ısı heye. 
ti urnutniye!!i b:mı:~:rn feslıine kar:ı.r 

vermi~ ,.e i:;.o:·ü vc'.>:"ı 'e~i bu kar an 
t~::lik e'..·~ : :"'' r. E~n··:ı b'r rn&rt taıi. 
hinden :t;oan:ıı t rsfiye l;nt;ne gire. 
C(:Jctir. 

~'.\·,il edj' .. ~· r. 
:'.ı , , 1 .' • . .. :' : ,. ' t •ın'."'i i ~ :ı 

I " ./l"' ~·1 i ~ • ? :,.: · · ·n· .. n rliirıd :ı 

ltiberen ı.--.eı 1·: z~'.·•.,:r !:·'~'.il" "'il bı'.:'; -
nu~t;r. IYJn be:; ı~a~rk <.;al::nı·~ \'c i~ i netice ı 

almrnt";'tı r. 

DI ŞARIDA: 
..: Pari.:1~~ çr!::ın Ö\'r ga~.}t·~i A'm:ın~·a 

bıt'\\lar.cc'<i Il~F!"i: atmdan dola~, Almanya- • 
ya ciircnıi~ r:•!~tir. 

"' Alrr.a'.'l l:tliı ;art.t h'.lro:mna ı;ore :.rnı ct 

lcr cer·i.\·e~nln Ma;ps top1~.,t-ırmm e:·J1)1e 
t.,.,.~':ıl•nt.'..'<ı ve hı :;ur~tıe He.1:e•1stanm ce 

nıiyett"'n c::kn ' 1:131 l~lnln geri at<ın·:ısı 

1
. 

ço!' m •.llt.o.•11e!J.ır. , 

•· B~ba.!a - r'o.hlre ara~m:ıa ya:;ı:lan 1 
ucıı~ nıwaı:.a•:.,,mı Alman tAyya.recı Crona 

it>r ~~ran;n·~t•r. 1 

ı;ı ö·~n S "·:· t a'.{ır ~anıı:i l'omi~eri yerire 
Seı•·:·"t'er birHği nırr':ez icra. kom!te!lf r"t:ıi 

hıı'k }:oml~aTleri Me.!li•i i'.;l•ıci rel'!i 'l'e dı>" 

!et p~ı l<e>~l~~·onu re:~ Ya1erl Majla.nık 
t.ayfn e.:nını~tiı·. 

ııı lJabe•ift"nda1•i ltt:ıi ~r\·etıerden i11ti 
fa.Je lcın Almanya ile ttaı~ ... teşriki meıı11i 

d• bulunarak bir 8TUP kurm11~111rdrr. 

ı;ı ttalyll. 8 martta C"ne\'rf'de toplanacak 
oııın lpt:!dııf martd•lf'r konleran~ma iştirak 

f!'tmi:r~ı-ektir. 

.:. Belçika ~vt!ktli Belçlka.nro btt.arıı.fhğl ı 

tı1A1< nf'llceslnde bep~ zabit olmak liure 
i kt,ı ölmüş v,. 10 kişi yarıılarunıştıT. HAdJ:ı;e 
hir dlnanılUn 'R.hth1z: plltlıı.mıuımdıın e>lmııt 

· tur. 
"' Belçik ba.ş\"ekıli ~'çlkanm bitaraflığı 

nı-ı~lni görilfmek flul"I! yakmdıı. Londra 
ya ~decektır. 

• Rofya ııc:lrimil: Ali Şevki Berker e\-VPJ 

ki a.k§am ı<efareth:uıemiz ııalontıırmda Bul 
gar B&§vekut Köse tvanofla nfil&aı §ere 
tın• ytrm1 dört kl§llik bir ztyafet vermi§Ur. 

KURUN'da: 

H a tay ana yasası 
Kurunda A mı t:s bııırün .. haftalık 
... ı~-n..;; l<.'mal..lııi neşnld6·or. Bir haf 
t~l;k dUnyıı. •l,ra.-msının bu ı;lir.c.l \e 
'aı.ıh p1nnrama"ı lçincJe, Hata~·ılan 
dı ~1iylc· bahsrdili;\·rır: 

Cen°vr.,de Hat.ayın statllsU ile anayasa• 
~ım he.z:ır!nmak vazlfesile teşekktil Pılen ko 
ml~yo., çat•ırna:?"a başlamıştır. M:en('mt'rıC'• 

o<'!'lu Türk t""l<lifl olmak Uzere komisyona 
bir ıına;>asa projesi vermiştir. J<"akat bu bu 
sııııt& crr.?yn.n eden mllzııkerei('re dair ta.isi 
!At alrname.mıştır. Tahmin edildiğine göre 
komi111;o.;on nihayet bir iki hafta. içeri!<lnde 
va.zifı-,.lnl ikmal edecektir. Şimdiki halde 
iki miıhim noktanın halli bekleniyor: 

1 - Hatayda resmi dil olan tllrkçen•n 
yıınmd:ı. ikinci hlr dil kullanılrp kullanıl· 

mı;\'B~atı \'e ku•ıonılacııJ: ise bunun şaruc. 
n nedf"n ibarP.t olacağı meselP.si. Muayyen 
ve mahdut ah,·aldı> ikinci dilin Fransızca 

olma.~ı ihtimali vardır. 
Z - Ha tay Ulltesinin statüye konacak 

hudutların tayini meselesi. Hudut işinde 
Bayir ve Bucak glhl ahalisi Türk olan bır 
kaç nahiyenin vaziyeti lhtlltı.fı mucip oldu 
ğu anlaşılmakta ise de nihayet bu yerler 
11.ha'isinin TUrk oldukları muhakkak oldu• 
ğuna göre bu cihetten de meselenin hallin· 
de zorluk c;ekllmiyeceğine hükmolunur. 

TAN'da: 

IVi i r as yer gibi 
Dostumuz Bu rhııneddin FeleJ;: ma
n:ıYm birlııe uğranu ; giiU'l bir por. 
bkal ~mi., fakat nuuıo.\m j.,tedlği 
IJ lrll~ ı bir tiirlit ı:ör.den çıkar..ınıaıru<:, 
hunun Ü7..ı•rlm• hazret ylyenıf'dl~i bir 
p •r!:ıl;;ıu liıır:;ıı!<ıuda içlııln ~'8ğmr r
rite nitP i, bu f'ıkra~ı kalemi'\ almı::
hr. 'Ehemnıi~·etinc blnaıın anıen ik
tı;,ıı~ oluııdu · 

Arasrr.ı içimde bir ha.set uyanır. Bu ha 
set ne mebus olamadım diye, ne zengin ola. 
n''\dım di~ e. ne şampiyon olnma.ciım diye• 
dlr. Sun!ara olı::ı olsıı. sadece gıpta edf'rim, 
fakat haset etmem. Hasedi kime, dnha doğ' 
ru~u n~:·e kı:.q:ı ediyorum, biliyor mu~unuz? 
!-:~ pa"'aı k uc~eri oMuğunu bildlg1rn h·· 
yor gibi. knbal< gibi, armut ~tbl şeylerin 

yoklu!• 'ey:ı turlandalık yUzllnden kat kat 
fıı.zla para etmcl<.'rfne haset ediyorum d:ı. 

:ırasll'a: 

- Ah eu lııyar13fm yerinde ben olsay• 
dım: d ''orum. 

!şte b:ı hasetlerden birim de son gUnler 
de Ya fa :ıdını verdllderi söbü portal•alJara 
ka?'Şl duydum. tki gün m•vel manavmıa 

ıı.,r.:ıyıp ötedçnlıeri armnııktıı olduğum bir 
ıtat.ıı p -t"l.':at) ıstcdilll. 

AdaınC"- ~.z aradı taradı ve bana: 
- Yafa \'ereyim! diye orta boyda Ycfui 

portak:ıU ırrnı gö::;t0 rdi 
Soı·üu n: 
- ı~ •a \·erdin? .. 
- 12 bııçuk! dedi. Evet tanesi on iki hu• 

çuk lrnrıııı. Yani bir okka ekmekten dal':a 
pahalı. Tııbli almadım amma: 

- De·enc! Portnlrnl ~·enıclt dc,,,11, mırıuı 

~eT\'C!t: 

O.:'l -;ı'' •:ı ve hana dedi iti: 
E"r·ın ı;crma• e"I bize on kuruşa gclf 

;·~r. ~:e :·::o""' 'lı: Sat::n pahalı veriyor . 
~:;· "'; c'e pıı'la'ı satıyoruz. 

B, le ~·.:-micı. ha., atıı en llizııınlu gıdalar 
<' :'l biti· ·ı .. dl. e l"nınınış ols:ıydı, böyle ilı 
ti' ·' r ..... ~ ., .. -r:ı b'-i i çıltıp: 

r":- ·I r· ·:ıtıarı, mnfüırı \'e satışları lwn 
lM1 e~,. l"''lr .ı .. .r.;ıız. Ediyonız nma, meı:e 

IA yet"h f•·ntını bırakıp ta acı badem ku
·,-c_.~ı · ı,<mtrol ('diyoruz. Bugtln piya.sn• 

t · ":- · '' '{ibi e'ınruıın '10 kuruşa, muzun 
l • .. ı .. ~ı· .., ı:"t.ı'ı::! ~tnı bll"'n ver mı 1 .. 

r 'l"'"..,.n hl.'r ll;iııi rle yerli malıdır .. Yer 
li ma:•" l•Onı' "'ım ama ~·erli malı •:la bı. 
raı: t-'zi l·r·rı•cıın. Yoksa onu 'koruyacak ha 
timiz ı-.,· ~·-z. J 

s (yacsi b loklar 
t e$eKkül e t:ivor 

1' ,.1·m b•".ıln<'l sayfa,.ıııdaki htrinrl 
" ıt ın lıu~i.in gPııc mlihlm bir ~J keo 
fı>lıı•işc hcn-tlyor. Dllikatıe , .,.. lhti- • 
~utlu cıl.ıım:ıl• gı•rı>lv: 

Almanya Balkanları •·e Kliçük Antantı 

p·-c:ı'ıya·ıı'l.::ın..:a. dhnn hnrbindcrı e,•,·clki 
mya.tıl bloku kurmaya teşrbbfü; ettl Zaten 
~e<;~n Temmuzda yaptığı anlaşma ile A vus 
turyayı kısmen fethetml~ti. Zl.hlren hirçok 
f Jıı.kArlıklııra katıcnmış. fakllt hakikatte 
AYusturyn ·ı kazanmı§lt. 

1talya. H'llı~"I h:ırhi mlinıuıebetile Frar· 
ııa ve tncilt.eredf":ı fena muam<.'le gorllnoo 
e'ini Al;;nnyaya uzatmaktan ı,:ekinmedi. 
AlmanYmım A vuı;turynya sa.rkmAS?r:m ;_,. 
nUne ~eçmek için d" Almanya ile ımla~mak 
ona daha kolay gbrilndU. Aradaki menfaat 
l"•:ı.t'arına raıtın('n Almanya ile İtJı.lyanın 
anll\.ıımakta gUçllık çeknıcdiklcri görüldU. 

Görln'?'in Romıı. 2iyıu-eUni \'arşova zf)'f• 
reti takip etli. Ondnn se>nra Alman Harı
ciye nn.zırını Viyanada. görüyoruz. Pek ya 
kında Almıın, .A \"'llSlurya Ye İtn.lya. devlet 
rri~lerinln Budape~tı-yl de ziya.ret cdeccl\~ 

lı-rl halx-r \"eriliyor. 
Denıı-k ki Almanya - ltnlya - AVU!ll' 

tnrya. - l\lacarhb.n bloku teessUıı ediyor. 
Yani cihan harhinrlenbe."'1 bir UlrlU teCF• 

ıri.i<ı edemiyen. ıılya.."11 blokların nihayet teeıı 
elt<1 etmek il:z:ere olduklarını g6rUyoruz. 

Bir tarafta Fransa. lngflterc, Sovyet 
Rusyn, ve onlara mütemayil Balkan ve Ku 
çUk Antant devletleri. öte ta.ra.!ta. Alman 
ya, Avu3turya, İtalya ve M.a.c&riatan. • 



HABER Akşam postası 
~~==============================~ 

Şikuyetler, temenniler 

Bi7t JorarJurz,liz« C'evaR ~ralim ... 
Bu kızın kötii akibelinden 

siz mesui.süııüz 
(M. ~.) imzt.Giyle ııldığıınr7 bir 

me:duptn de:riliyor ki: 
.. Tamam iki sene evvel h~nü:; on 

dört yaslannda bi, kızln tan:Mrm. 
Çok ge'Çnıeden. zengince bir ~tnı 
yanm~n evladı manevi olarak btt • 

lunduğunu öğrcndi:n. Bir f:eneye 
yakın bir zaman. izahı gayri kabil 
dercc;;:de samimi olarak sevistik. 
Zekiı terbiyeli, ince ruhlu, 4-ev°ğidc 
fcdaki',r bir kızdı .. ikimiz de henüz 
talebe idik. Bir yuva kur ıbilmcl: 
için beni irop ettiği kadar bckliye
ceğ:ni söylerdi. Buna inanıy rdum. 
cln.. 13u ana k dar hiç kim~e ile 
konu~ 11amıştı. Lakin ne yc!z•k ki, 
biraz hercai idim. Vukuu muhterr.el 
:nüstnkbcl bir felaketin vicdan azap
larını önceden duymağa başlnmı'!t
tmı. ı çare, biribirimi:ı:e tutulmu,. 
tuk. Bu derin alakanın ilk acı ha
trrasmı mnfta kalmakla kaydettim. 
Nihayet çok geçmeden birkaç gi.in 
ara ile ikimiz de hastahaneye yattık. 
En nnzik uzvumdan muztarip oldu· 
ğum halde, onu müteakip ben de 
c.;.ıktım. 1 te olanlar bugünd n son
ra oldu: 

Konuştuğum diğer kızlarla tesa
düfen benden bahsetmişler. Pek kı
~a bir zamanda hepsi ile danldım. 
Bu meyı:ında o da ayni şekilde hare
ket etti. Fakat o bambaska bir va
ziyette idi, ağlıyordu. ikna edeme
yince, müteessir oldum ve ancak 
bir delinin yapabileceği çok çirkin 
bir hareketimle karşılaştı, el kaldır· 
dnn, fakat vurmadım. 

l~in daha ilerisine giderek evine 
mektup yazdım, kızı derhal dı§arı 
gönderdiler, bir müddet sonra gene 
::;eldi. Tekrar barışabileceğini öğ
rendim Bu sefer de ben aldırma • 
dır:ı. 

Ce:cnlerdc tenha bir yerde kar
!I kcrrı:;n geldik. Bilmiyerek yap
l!ğım bir iyilikten dolayı beni tebrik 
e~:nek ?~tcdi, elini uzattı, ben gene 
al<h:-:r:dım. O anda yanımda bulu· 
nan orkncla~ıını çağırdı, onu çok 
:rn.ahcu9 ct~iğimi, ve beni lıala çok. 
~evcliğini ı>oyliyerek adeta mcrhn
metimi celbe~ıneğc çnhşmış. 

Z::ıvallr, şimdi bir nrkadaşmm 
yanmd", eski !Jcklinden bambaşkn 
bir tarzd:ı ya~amaktadır. 

Büti.in bu hadiselere müsebbip 
C)lduğum3 ihtimal vererek vicdan a
zabı duymaktayım. Şimdi hayata 
atılmış bir gencim. Fakat henüz 
r.vlenemem. Moamafih onu unutmak 
üzereyim. Zira bu benim i;in bir 
mecburiyet oldu. 

Acab<l beni affettiğini söyleme
m, çektiğim vicdan azaplarını tahfi
fe kafi gelecek mi, yoksa tekrar ko
nU§S31ll mı dersiniz.,, 

CEVABIMIZ: 
Henüz on dört yaımda bulunan 

bu genç hızm bugünkü acı va:.:iyete 
düpnesinin yegane me:sulü ~i::ainiz. 
Onun sizi bütün kalbiyle sevmezine 
mukabil siz onunla &adcze bir m:ı
cer.ı ya;alınak i~in alakade.r olmu~
sunuz. Oıtelik cnu e·;inden l;~v
durmUf, sefalete dü§mcs:nc s~bcp 
olmupunuz. Duydufllınuz vicdan 
azab1 pek yerindedir. Onu bü:.bii · 
tün wıutmedo:ı.n tekrar b;ırnm:ız 'c 
hatanm ta.-nir c1mck için • cm:n~ 
cTleniniz. Hel·cailikten ve:: geçiniz. 

Birçok kızlarla arkadaş olabilirsiniz. 
fakat bu hız kadar s!ze ooğle.nacak 
o!:ımm b:ıbma:?:;mrz. 

• • • 
f eshane 1:1:nsucat fa~rikasından 

5-193 (Sabri Durul) im::a:;i!e mek
tup eön:!ercn cl:uyo.ıcun:uz::: 

1 - Serniti Türk Kuşum\ murn· 
ı:a:::t ederek öğrenebilirsinız. 

2 - Mağlup F m 1 !:ta romanı içı:l 
Ankorn ceddccindc Vakit !:litiipha
n~::ı·:ıc müracaat ediniz. Romanı 
bır:."kırkcn adresinizi bıydetmi1ler· 
!:e nummr:.:uzı b-.ılmn 1• kabildir. 

• • 
Fntilı'.c !: t ptıznrmd~ (M. N. Zcy 

ncp) ior.z'°":;ile me!1>tup gön:leren 
okuyucu:-nuza: 

Nafo!:n İ]İnizi oümtle İntaç etmr.k 
için bir avukata müracaat etmekten 
başka çareniz yohtur. Bunu y;:-p
mazsanız igin bu~ü:ıkü ş~kilc!e d-.:
vamına razı olmalısınız. Mahkeme
nin bu hu::;usta bir knrar vcrcbilmC!Si 
icin kocnnızm iddicwmın doğru olup 
olmadığını çahitlcrin ifodelcrile ve 
tahkikqtla tevsik ctme3i zarur' ve 
kanunidir. 

• • • 
Burdurdnn (Muı.?!!ffer Akd-:>ğan) 

imza:iylc mektup gön::lcr""n okuyu
cumuza: 

Size "Pratik elektrik., isimli ese 
ri tavsiye ederiz. Ankara caddesin
de Kitapçılık Türk Ananim Şirketi
ne nwk tupla müracaat edcıseniz 
bu hususta daha fazla mallın.at edi
nir, hem de kitabı elde ctrniş olur
sunuz. · 

• • • 
Bodn.ımdan (Nizamettin Aydo

gar) imzasiy1e mektup gönderen o· 
kuyucumuza: 

Üç sualinize sırasiyle CC\'ap ve
riyoruz: 

1 ·- Roman form?larmı tama· 
men ele geçirebilmek için yalnız bir 
derse dc,ğil, üç derse birden abone 
olmanız zaruridir. Takip etmediği
niz diğer iki lisana ait derslerin bu
lunduğu nüshnlardn çıkan tefrika 
parç.alarını size ayrıca vcr:Lilınck 
maalesef imkansızdır. 

2 - Memlekette çıbm ~itcıblan 
Ankara caddesinde Hilmi, Manrif. 
ikbal ve Sühulet kitaphanel~ri gibi 
biıtÜ!l biiyük kitapçılarda buıabiiir
siniz. Fransızca kitnplar ve g-ızeteler 
için d~ Beyoğlunda 1-Ia~et kitap e\•İ· 
ne baş vumbilirsiniz. 

3 - Çok okumaktan cıldıı·maz. 
sınıı. Ancak biitün istirnh~t 7nm~n-
1arınızı okumağa vermek sizi çok 
yorar, sıhhatinizi bozar. B•ı da bir 
çok fena akibetlerc yol eçar lı.tirn
hat v~ gıdanı;:m intizammı İ:-..:>zma
mak şartiylc istediğiniz lmd'1r oku
yabilırsiniz .. 

• • • 
Açık lconu;tma: 
Anhar<ld7 ı;;ı İnönü mahalle

sinde ol;uyu~u!armm:&n Necdet 
Oktay'a: 

Ga7.etemizin güzel Pren~es w -
m~:ım:lrn evvel forma halinde r:c-;
retlii{i Borjiyo, Raeastarı, Serseri
ler yatağı, Pür:bynr.larm .:.:lümii, 
Fnueta ve Mağlup Fr.-ıs~a rnrııanları 
':it~p şeklinde <,:ıkmamış olduğun -
'an m:ıdcsef tedariki mümkün de· 

[!ildir. 

Karacabey Harası 
o·rektörlüğünden: 

Hı::-aya yeniden yaptınlc.c:l!< üç r..det talinı arab:ı..sı nçık eksiltmiye ko -
r.~l:n:.:ılur. ArnbJ.lt.rm mul:ammen l:ıymcti 750 lira o!up muvakkat temi
na:ı 57 lirad.'T. lhalc 15 rn<lrt 937 pazartesi günü aat on beşte Hara 
merkezinde yapıhı.caktır. Şertname3i ni görme!c istiyenlerin hcrgün Hara 

direktörlüğüne ve Buran, lstruıbul Ba i'!tır dire~:törlül~:erir.c müracaatları 
ilan olunur. "1057" 

Kere e yüklenen 
IF{lamaooaır 

Bir ac· aya se
ep abilir er 

Kerestecilerle Eyüp orasında işli
yen otobüs şoförlerinden bir oku
yucumuz gönderdiği mektupta şöy
le diyor: 

..Günde geçirdiğimiz binbir he
yecan yetişmiyormuş ~ibi şimdi bir 
de Unkapanı ile Keresteciler ara-1 
,c;ında kereste depolarından sırtları· 
na kereste ve demir çubuklar yi.ik
liyerel; sağmn soluna bakn~adan 
yolun tizerinc fırlayan hamallar bi · 
ze znrarlı olma~a ba~ladı. Ge-;en 
gi.ın <lZ daha bir facia oluyordu. 
Sabah seferini yapmak i.izere Eyi.ip 
ten Kcreste:ilc:e gelirken Unkap3· 
nmr geçtiğim sırada sağ taraftaki 
di.ikkanlardnn birinden sırtında 

uz.un keresteler vüklenmis bir hamal 
birdenbire yolu~ ortnsmn~ fırlayn-er· 
di. Ynvnş cidiyordum. Birden c!ur· 
dum. F aknt ne de olsn duruncaya 
kadar hı:ımalm s·rtındaki kerestele
rin ucu yanımdaki cama çarptı ve 
camı parçaladıktan manda az kcl
sın yonunda oturan bir polis ınc
ınurnmın da ko.f:.s:mı porça parç3 
edecekti. Bcnİ:'l r.c kadnr yavaş 
gittiğime ve muhakkak bir faciadan 
elimin sabukluğu !laye~indc kurtul
duğuma yamm~'l oturôn polis mc
munı da :;ahit olmuştur. 

Bu hd tekerrür edip dunmıkta· 
dır. Harn;:-ll~r. iki ta:aflanmı bnk. 
madan kar::ıdon karşıya geçmek için 
dükkiınlardan ansızın f ırmamalrdır
lar. Belediye bunu mcnetmelidir. 
Bu hal bir gün birçok insanların cn
nma mcıl olabilir.,, 

Okuyucumuzun anlattığı hcıdise· 
yi ve dileklerini alakadarların ehem
miyeti nazarı dikkatlerine koyuyo· 
ruz. 

Yarım kilo 
kıyma 

4(Q) ~ır©lm 
Kağıda sarılıı· mı ·! 

Ortaköyden (Nuri) imznıile al
dığımız bir mektupta deniyor ki: 

.. Ben Ortaköyde esnnfım. Geçen 
gün burada Oskiyan adlı bir kasap
tan yarım kilo kıyma aldım. F aknt 
eti snrdı~ kağıt o kadar kalındı ki 
adeta mukavva .. Merak ettim. Kar
~ımızdaki berberin kalfasile bcmber 
eti boşalttıktan sonra bu kfığıdı tart
tık. Tam 40 gram geldi. Demek ya
rım kilo kıyma da 40 gram kôğıt al
ınışım!.. Sonra dikkat ettim. Kasap 
bütün mü§terilerine :;ıynı kağıdı kul 
lanıyor. Bu hesaph kiloda ııekten 
gram kağıt \'eriyor. Bu, doğru mu-
dur'? Kıymanın snrıldığı kağıdı sak
lıyorum, Belediye memurlarına ve-
receğim. Alakadarların ehemmiyet
le nazmı dikkatini c:clbctmenizi rica 
ederim.,, 

Okuyucumuzun iddiası, eğer mi.! 
balfıgali değilse, ehemmiyetle takip 
cdilme:ii lazım gelen bir hadisedir. 

Halka et yerine }·ağıt satrlmasmın 
tıüratle önüne geçilmelidir. Ortaköy 
Belediyesinin nazarı dikkatini cei
bederiz. -

Kitap pahalılığından şikaye l 
edenlere 
Yeni çıkb 

Arnerikaya 
kaçınlan 1 

TCRK KIZI' 
Yazan: lskender I<'ahreddin 1 

Aık, heyecan ve macera romanı 
17 formn • Resimli kapak: Fiatı 25 
lturuştur. 

İstanbul - İnkılap Kitabevi 

": . . . . : "' . . ... ~ ·. . . .. . . . . 
Binlerce Türk 30 senelik tarihimizi canlandıran Tiirk ün büyiik wf erini 

milli filmi görmiye l:o~uyor 

TCRK • 
1 1 LA B i 

Matineler 11 de ba~hr. 
.. - . .. - . - .. . . -

• .;.. • • • • ... .)ı • 

nda Terakki Hamleleri 

S·inema~2 

Teşkilôtı Esasiye s~ 
' nunu müzakere er 

Arkadaşlar; bu memleket kahinlerin 
ve gayrimea'ullerin vicdanlara amil ol
masından ve Devlet ve Millet iıılerini 

görmesinden çok zarar görmügtür. E -
ğer Türkün yolu ba§ka yerlerden geç· 
seydi ve orta asırlardaki zamı:ınlarda 
;,endi t-ikliği, kendi yaptığı kanunlarla 
idare cticydi Devlet ve Millet idaresini 
mistik ve doğmatik esaslara bağlama • 
saydı ilk zam.:nlarda ve Osmanlıların 

ilk devirlerinde olduğu gibi kendini 
!:endi kanunları ile ve usulleri ile idare 
etseydi bugunkü bulunduğundan daha 
çok ileri ve geniş olur ve medeniyete 
daha çok hizmet ederdi. Türk m\l!eti -
nin son asırla•da gördüğü felaketlerin, 
çckti:;i srkrntıların sebepleri, aslı bir j 
takır.ı gayrimes'ul!erin ve gayrimer'i 
memha ve vc:sıtaların yaptıkları kanun
ların altında zebun o!arak iş görmek 
mecburiyetinde kalmasıd:r. Mademki 
tarihte -deterministiz. mademki icraatta 
pragmatik maddiyctçiyiz. o halde ken
di kanunlarımızı kendimi? yapmalıyı?. 

Kendi cem::ıatimi:ıi maverayı dünyaya 
taallülc eden her türlü endi -
'?Clcrden her türlü lahuti hayaller· 

den mübcrra olarak kanunlarımızı bu -
günün icapla:-ını, maddi zaruretlerini 
göz önünde tutarak yapmalıyız. Mem
leketin maddi hay~tı nncak b:ı suretle 
kurtulur. l'.faneviyatı için Türkün te • 
miı: ahlakını inki~af ettirm::k k.lf!:lir. 

Onun içindir ki biz her §Ci'clen evvel 
lılikliğimizi ilf.n ettik. Ka:ıunlarımızı o
na göre yaptık, ş':ndi ele Tctldlatıcsn

siye Kanunumuza koy.ııak isti:·ornz. 
E~hasın vicdan hiirriyetk:ine ve iıte • 

tlik!eri dinlere intisabına zerre kadar 
müdahale;niz yoktur. Herke11in vicdanı 

hürdür. Bizim istediğimiz hürriyet, la
ikliktr:n makudımız dinin mcmkket iş
lcrin:le müessir ve amil ol::na:nasını te• 
min etmektir. Bizde laikliğin çcrçe\·csi 
ve hududu hudur. Arkaclılşlar; b:z şc -
ı ayii salifcnin ıeçmiş hüküml:rinden 

sok zarar gören bir milletiz. Onun fena 
göreneklerinden yine en çok :ı:arc.rı biz 
Türkler görmü~üzdür. Çünkü Türklc • 
rin hasleti ve karn!~teri, inandığı teye 

sadık~nc raptı kalp etmek ve onun uğ
runda kanını döl:meği ve bayatını feda 
c~meği emreder. Fert ve aile hayatın
da beğendiğimiz ve :nar.dığım·z ahlak 
cs.'lslarına bağlı1rğnruz da bunclcın ı;c -

lir. 
LÜTFİ MtlFiT ÖZDEŞ (Kırşehir) 

- Yiğit millettir. 
Da. V. ŞUKRtl KAYA (Devamla) 

- Hiçbir din kendisini müdafaa için 
Türkler kadar azimkar, Türkler kadar 
fedakar bir millet bulamamı~tı:. (Bra
vo sesleri. alkışlar) 

Eğer. ·dür.yadı islamiyet ya~ıyorc;ı , 

10 asırdanbcri kendisini ... 

RASİH KAPLAN (Antalya) - Tam 

12 asırdanbcri. 
Da. V. ŞUKRtl KAYA (Devamla) 

- 10, 12 asırdanberi kendisini mlida -
faa eden Türk1erin koluna, kanına ve 
kafasına medyundur. (Bravo sesleri, al

kışlar) 
Bizim davamız, bu hakikatin de çok 

fevkinde bir davadır. Biz diyoruz ki 
dinler, vicdanlarda ve mabetlerde" kal
sın maddi hay:t ve dünya işine karı§· 
masın. Karıştırmıyoruz ve karııtırmı • 
yacağız. (Bravo ıeleri, afü1;lar) 

Türk1erin fena miras olarak diğer bir· 
şeyi de bir takım tarikatlara salik ol -
masıdır. Bizim bildiğimiz. TUrk için 
yegane doğru yol ve tarikat müı;b:t 
ilimlere dayanan milliyetçiliktir. Bu 
yolu tutmak Türkün tru:ı:ldi ve manevi 
hayatı için en büyük kuvvettir. (Bra -
vo sesleri, alkışlar) Bunun içindir ki 
eğer şurada burada vatanda§larımrzın 
kalbinde bu yanlış gidişlere" küsük biı 
rabıta kalını§Sa o rabıtayı B. M. Mec • 
!isinin kararilc kökünden silere-k bu ta
rik~tlardan uzakla§hrtnak i;tiyoruz. 

Evlenme 
iktisat vekaleti ba§müfetti i 

Hüsnü Yaman'rn kızı Nüzhctl'! ''e· 
kalct memurlarından Sait Türeha
nm dün Beyoğlu Belediye dairesin· 
de nikahları kıyılmıştır ve törende 
Vali ve Belediye reisi Muhittin Üs
tündağ ile eaylavlardan ve aile dO!t· 
tarından birçok ?atlar hnzır bulun· 
muştur. lk: güz.ide gencin kurduğu 
}:eni yu' aya hahtiyarlıklar dileriz. 

rens ~ 
(Bravo sesleri) Koyduğumuz P 
!erden biri de budur. r 

D. - . l • • d rnadtlel· 
ıger prenııp erımız en cJ' 

d d .. f d -· · b' 'ki nok~ e ten u e ecegınız ır ı . . ıc • 
ha vardır. Bunlardan biri; çift~ıyı 
rak sahibi yapmc:ktır. Arl~ada~ı:ı.r: Jl>I 
milyon Türkün 1 S milyonu çiftç.ıdır· • 
15 milyonun bir çoğu ken<li toprıı(;. 1 

d 1 Ç·r . . T" ı· c:ftc, a ça ı~mu. ı tçıyı, ur • ~. 'f-ı. ı 

toprak sahibi y;ıpmak cleın:k: ):er. 
çiftçisini yani Tür~ ekseriyctıt11 ~ 

. kıl 
ekonomik mukadderatına sabıp ·r r . . . ~ ı:tı 
bu memleket ıçın hayırlı ,.e " bl. ~ 
eleman y:ıpmak demektir. Jlu 

kütleden eğer bı.iylik bir menfaat b:; • 
liyor3ak, öt'!kinin. berikinin topra di~ ~i 
dıı Sillr§maktan kurtarmalı: }cc~6ıı.., 
kendinin olacak olan topraklar~ 
kılmaltyrz. (Kurtaracağız scslcrı>· 

(Deva~ 
--~~--~~--

A rn e i 
t:> İ' Bir Avrupa ha~. 1 

ne girebilecegırı 
söylüyor .· 

'"k c!ÇI • 
Amerikcnın Fransı bUyu . ıııı· 

relsicumh.urla 1:-ir haftalık tatıl ge ~ 
'trw' 

tisin .. rıkrnak iizere Arrcriknya gı ,, 
w ~ c • 

elen önce Arneri!t.:nrn Herde ~ık:ıl1 •: 
b'r harbe l:ar§J ne vaziyet al:ıca.ğ:ır ı·: 
kındl b~y~::.:nt~a bulunarak detr.11 . 

d ll'U r1' " - İnsanların hlir bulun Uo 111• 1 bir sc 
letl'!re kargı derin ve deıtam ı tıt 

. .. 'k 112r 
pati duyuyoruz. Valttıle buyu °' . r•r 
!:ar ~n~ııoak i-;in clim;zden gelen• . 6 

ıd a}-rıı 
mı~ti1:. Gelecek bir harpten e bir 

w Fcı<at 
retle kaçınmaf:a salt"acagı::. ı:~· 

·ıı . b" • " h b .. "'kl·ıyccck rn: etın ızı uc a; e suru 
dor c1dir-nc:i mümldindür.,. eri 

Amerika sdiri bundan sonra. ~;,ıc 
kanın silahları tahdit yolunda açı 1, t -•r o 
herhangi konr~ra:ıtiJ. i;::r:!:c .:~· ~· 

· .. ·le 
duğunu :::öyliyerc!; ııö:::lcdnı şoy 

tirmiştir: t'ır\ 
• fC 

"Dünya sulhii bcynelmılel. tı.'"'. I))' 

kalkın;nası ve silahların tahdldınıf. 
ni zamanda yapılmasile başfar... ...,,. 

il l'dct1 _ föyuz Kron '_::::/ 

iman 
casuslar a 

~a . ~ 
Inuiltere ciddi -tedblrler ah~.,o~r 

Ocyli HeralJ gt.zetednc!c ck'J 

tur. ~e 

1noiltercde Alınan casusluğunt.11' .. rt' 
.. b"rC .. 

Nazi propag<ınd:ısımn birden 1 
• ıccrı• 

ması üzerine İngiltere hül'umetı• , ~ 
aya 

di silahlanma p'5n1annı AlmartY lt 1s· 
satma 

belki de başka mt.mlel:etlere {;Of 

tiyen casuslarm faaliyetine karşı 
mak üzere tedbir almıştır. 

11
,,., 

ve 
İngiltere ordu. donanma .. ıeŞ 

. . h . "gözCU • 1 
kuvvctlennın ususı tlı f.1 
kilatı silahlanma e~rarını iki }ta •c" . s~ . · ıszıtn 
hafaza altına koymak ı~ın 

her t:dbiri almııtır. .. ıf• ,. ye•· 
Kullandıkları usullerin kat 1~ ...,i.ies· 

yı ... 
şa edilmeme&i için birçok sana . 

·1 jstır· 
sesclerine ide talimat vcrı ıtı 

ıoiO 
Veni Japon elç s 

beyanatı torııı 
• · J b .. •· ·· k clç"ısi 'J'O.l<C I\' • ı em apon uyu - ender " 

dün Romanya vapuruyla lsl• 
den şehrimize gelmiştir. tecııerO 

Elçi kendisiyle görü~n gnZC 
demiştir ki: aJil lJU• 

"- Japonyada Türkiycyc ~rıP01ıl ~ 
yük bir sempati vnrdır. ıhl 

E)sııseP 
Türkleri çok severler. u111edif· 
memleket münnsebatı da d0~. U1' 1ıır 

. . en ı.ııç fl" 
Aramızda halledilmemış bnı' ıı 
m~le bile yoktur. Yeniden 
ll\§Inalar da yapılacaktır- •il. gidEY 

p .. .. k amı AnkartJ.) "'Jtl••' u.ar gunu a ş . . . görecCgı 
rck hükumet rnerkczınız.ı ~· 

. ıııe 

ZAYİ - Çapa kız mua.!~~ ş~ıı·. 
tebinden aldığım 930 tarı. ·~i ıı13 

. Yenısı•· tt1<· 
detnameyi kaybettım. .. yo~ 
cağımdan eskisinin. hi.i~ız1.;hıereıı' 

Habce 1" 
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. Köy en 
~~\le seyahat 

Ugı0t1..ii •. 
la,..,ltdcık· nushamızın üçUncii. say- Kastamonuya, karlı havada Uç günde 
'bir kö 1 Ya::ımda m:lıncvvcr!crimize gidilir. Fakat bu yollar pek dağlık. 
8ıt>ıı. Ydiilük seyahati tc1:lif ettim. trr. Benim rotam üzerinde ise müm_ 

tıı- cd~ ~l olabileceğini §Öylece tas- kün mertebe iniş yokuşlardan ve ku-
).ı Yorum: rak, sevimsiz, hali yerlerden ictinap 

QM· ektcbiniı.i "en· b"t• · · "d cdilmi"'tir.l 
.~~ltıizi de ı.:, ı ı ırmı§, staJ mu - !i 

~ız. 1'1e mamlamııı bir genç
st?ıllz. Inlekctinizi tanımak istiyor. 

Mcrzifondan sonrasını sayıyonun: 

~fıece~~ı;riınizi, ka.sabalanmızı 
tinde sıruz. Belki de bunlardan bi_ 

llltıddetYerlcşcccksiniz; yahut uzun 
~na""k oturur ınanen, maddeten ka. 

- \•ek 
l>ek . azanacnksınız. 

dan a.ya rnu~\'ll.Zı bir paranız var, n.y_ 
bıınun h'ge ır;iniz de az mı az.. Fakat 
~a bir m:ç Ulran yoktı.tr. Dört lira

deki ına Verte bileti alarak, önilmtiz_ 
Sa.blli~i~s ayında Samsuna ayak ba_ 

s z.. 
~k· llnısuna 
~ Anad nıayıs ayında ayak basa. 

dUr A oluya. "'irmek k ·· ·· ı·· . • .t\.tat" o ço yumun u-
lıinden Yii l~k de öyle yapmL,tı .. Onun 

GUmüşmnden, Osmancık, Hacıhnmza., 

Tosya, Koçhisar, KUrekçi, Karacavi_ 

ran, Çerkeş, Bayındır, Gerede, Goldan, 
Guney, Mudurnu, Torbalı, Taraklı, 

Geyve, Gölpazarı, Yenişehir, İnegöl 
Bursa, Mudanya ... 

Yol arkadaşlarımı !stanbula seliı.. 
metler, ben de gi<lcc<>ğim yere gide • 

rim. Eğer arzu eden olursa, prog
ramda ııfak tefek değisikliklcr de ya. 
parız. Hesaptan anlo.§ıldığmo. göre .• 

hiç bir yerde dinlenmemek şartiylc 

yol, bir nyn yakın siirccck. Tnbiatiyle 

blz dinlene dinlene gideceğiz. Bir bu. 
çuk , iki ayda seyahati tamamlo.rız. 

lie.... l"ütnU!] olursunuz.. 
Mk ... Sonr Blribirimizdcn memnun kalırsak, ge-

l~~ldir. ,~· l{aradeniz sahilleri pek u v lceek sene, mesela bir başka tarafı 
l'a, Sinob apur Zonguldağa, 1ncbo. gezmek üzere sözleşiriz .. 

tal'.iht r a daha birçok şirin yahut 
l...l ' aalivM-1· k Belki biıı;inr bu teşcbbüsümüzü be. 

HABER - /\l<şam postası 

..... 
~ıın aıı d "~~ ı asabatara uğrar, 
'c kllaaba~ gorUrsünüz. Yiyeceğiniz ğcnir başkn gruplar da tcessiis eder. 1 ....... 

~lııtı s ara bakmak üzere sarf ede

~~~n~~l ~aralarını da Ust Ustc 
ti orı ıira'. u l!i, Samsuna kadar as • 

~~anın ile halledilebilir . 

ta '"ar~~a bir battaniye ile bir hey
~ !<'kiJ;·d.1~ılı~nız cefaya dayana. 
~ Obııadı: ır. Esaslı bir hastalığı_ 
h ~b~ıc~~n ~insiniz. İzci gibi ya.. 
d ~ bir te r bıınyeniz vardır. Her 
ba. dı"b;lld hlik~yo k~ı saçlarınızı 

a.ıı. ~., n kesti.,; · On · · b. 
~l'a ~ind,,. ..... ~nı:: un ıçın, ır 
l'ı> b lı...... • - g~ugı beş kuru.sa u
" lll"· ·cıınız (T b' l.. ~r '" a. ıatiyle orta ya.şlı 

.. ~ tth b' . 
. " ır mUnevverseniz gene 

to~1icr ar tira.k edebJlirsina..) 
~ kfnıı ~aşlar da var: kimi dok. 

13• hçı, kiııı l'tar, kimi ıktisatçı, kimi 

a~ltaç larıel hukukçu, kimi muharrir .. 
~ ltlı ltaıu de Pratik meslP-k1erden iş 
ta elden eınızc katıldı f ar:zediniz. .. 
l'a~ı~ ltaJ~ektuptnşıp. aramızda mu. 

1\ Ut da atı tık: Bu seyahat, ya yayn, 
ti tla. 01 a ola ca.kt.ır. 

BüUin bu seyahat esnaE-ıntla ins:ı_ 

na ne lazım olacak para, yaya gidil. 
dlği takclirdo- gtindc va.sa.ti 30 lrnnış 

olacağını tahmin ediyorum. Haydi 
haydi 40. Bu da ekmek, kntık, gecele. 

mc paralarıdır. Birçok köylerde saç 
ekmeğini ucuza a.lrnz, katığın da iyi
sine, kötüsüne ba.kmnyız.. Yat.cenk 

yerler bazan toprak listil de olabillr. 
Atın boğazı ise günde vn.Scı.U 30 kurus_ 
tan fazla değildir. Bu seyahati yapa.. 
bil~cek bir ha}"-an 50 • 60 liraya alı-
nır. 90 • 100 \•erirseniz daha mükem

melini bulursunuz amn, 50 60 !ıklar 
cefaya dayanıklı oluı:lar. Seyahat bi
tince hayvanı ynn fiyatına.· satmak 
mUmkUndUr. 

Ben, geçeceğimiz yollardan ancak 
Gerede ile Mudurnu arasını biliyorum. 

O sahanın güzelliğine doyum olmıya.. 
cağına ve yol nrknda.qJnnmm bir cen. 
netten geçeceklerine dair teminat ve. 
ririm... Aramızda diğer sahaları bi-.~ ·8.caksa, beher gUn zarfında 

'-c')''ll.ıı ~oı d lenler olursa onların mahlmatmda.n 
ah eı, \7' ört bea saatten fazla da istifade ederiz.. Hastalanırsak dn. 

~e~te ~ru~;t gidf1irse, bazı günler, korkmayın: İçimizclc doktor buluna. 
~~ icap eq ele azami sekiz saat git. 
~oı 11 l°OktUrer. Fakat ~crgtlp yorucu 

aı~aıt ~ Bazan da ilç dört saat 
b· lieder '~illere ulaştırır. 
ırh '8ıtrbe ba" llrita n.. doğrudur. ÖnUnUze 
"a. tr ....,ınız. Sanuı d ~ ıdeceği · un an ça.r§am-

dur' bu k~b z. Eğer at satm alacak. 
~b· ~anın hayvanları meşhur_ 
de a. .. ~lektrtba epeyce bUyUk bir ka. 
"'-' ko~d.. k falan da var .. üç gUn-
"lltıa .... n k .. 
d~ ~~(ıııtırrn~~c Amasyadayız.. Bo. 
r,. ırni.. . • b'1n mecrasını takip e_ 
.. ~ .. ır;:ın 

tıs1 tlıyaca !1° fazla getin yokuşla.: 
ilan ('01teceğ:z, ; 1e de susuzluk l!ıkın
~ ~e\'resh · horkmaym .. Amasya_ 

cak ya!! ... Hemen ekseri yerlerde ısıt. 
ma. olacağından, yakalanmamak için 
kinin yutacağız. 

Eski Anadolu seyahatlcrlınizdc 
yaptığımız bir yol tiirkiisü vardır. Bir. 

liktc onu da söyleriz. Ben de genç ol
mamakla beraber, araya katılırım: 

Alnını1:da &arwr 9cnçliğin tacı 
Yorgunluğun ıana.~rnı satarı=! 
Elimizde nc§emizin kırbacı 
Ufukları &ıümüzc katanz!. 

Göğ.~im!iiz k.uımctli, gönlilmiiı temiz. 
Tiikenmcz yollan tiil:etiriz biz. 
N c saray, ne k-Onak, ne hem isteriz, 
Nerede gii>ı batar.~a orada tıatarız! 

• • • 
lıa~fon. a~n, sonra Alala, sonra 
~a~ t.l isterse lllesaf eler pek yakın ... 

(derız... nız, Uç değil, iki günde Bu mevzu anlatılış itibariyle hi. 

lil'll' 13ir ınuka . kil.yeye benzememekle bernber • hayal 
~b·Cden çlll'R ~ese Yapabilmeniz için, hakikat olacak mı bilmediğim için, 
l lldı.ı:.: · aınbaua b"ı gUnd ,.,.ı;..ıı b sUt d E~ ·ı tı\ı öın 1 8

h • " r e, ou ... _ u una yaz ım.... ger hala mt o-
•a.' a da &cıı:Y1.1Ycyim. Gcrcdooen Bo lursa, seyahat tnfsilatım1zı Habere 
' 111Yle .. Ya hır gUnde - sıkı gitmek yazanz.. 

-~ıncbo_ı_u_d_nn~~~~~~~~~~~<_ı_ra_·_-_~_1u_)~ 
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Yer yüzi.inde 
insan zekô.smı:ı 
ve insan kabili
yetinin ynrath
ğı öyle eserler 
yardır, ki gen(' 
insanlar, bu e 
serlcr karşısın. 
da hnyretten 
dona kalırlar. 
İstanbulda Tiirk 
dehasının ya
rattığı eserler 
pek coktur. 

Şehrin mü
him ihtiynçla
rmdnn biri olnn 
Adliye sarayı
nın inşası mev· 
zuubahs oldu
ğu bugünlerde 
Brüksclin rneş· 
lıur Adliye sn
rayından bnhs · 
ctmeğe fırsat 
bulduk. 

Briiksel Ad
liye binası, şeh
rin en yüüsck 
tepelerinin bi
rinde 26000 
metre murabba Brüksenn me~hur asar( atika müzeıı:~ 
geni§liktc b i r nrsa üzerinde sütunların başlıkları ve kaideleri 
kurulmuştur . B i n n n ı n mü oynmlnrla süslenh1i tir. Merkezde 
hendisi Joseph Toelnret, pl&nım 98 metre 50 santim y\.iksekliğinde 
Atinanın Akropol mabedine nazire sivri bir k\lbbc )rapılınıştır, 
olmak Hzcre hazırlayarak kral bi- "Kuvvet, nclnlet, kanun, merha-
rinci Leopold zamanında, 1862 YI· met,. i gösteren dört büyük heykel 
lı 28 şubat günü 75 sene evvel bu sanki, koca binanın himayesinı 
gün temelini attırdı. i.izerinc nlmı gibidir. 

Jozef, tam on yedi sene muaz- Birinci kata çıkmak için iki sal-
zam eserini bitirmek için geceli gün tanat merdiveni vardır. Sol taraf 
düzlii çalıştı. Fakat sarnym bitiril- merdiveninin başında beyaz mer .. 
mesine kadar yaşamadı. Bina ölü- merden yapılmış Roma vazı kanu· 
münden ancak dört sene ve b:'lşlan nu Çiçeron ve Ulpiyan'n, sağ taraf 
mıısından tam yirmi bir sene sonra 
tamamlanabildi. merdivenin başında Yunan Yazı 

kanunlarından Demosten ve Likür 
Onun gibi kral birinci Leopold 

da küşat resmini yapamadı. Bu şe- g'un heykelleri bulunmaktadır. 
ref, kendisinden sonra gelen ikinci Dehlizden kubbeye kadar boş kalan 
Leopold'a nasip oldu. Fakat bu eş- yer 97 metre yüksekliktedir. 
siz abideyi ziyaret edenler kapı· 18 metre uzunluk ve 1 2 metre 
dan girerlerken ilk önce birinci Le· genişliğinde bulunan cinayet moh· 
opold ve mimarın heykelleri ile kar kemesinin tavanı altın yaldrzlı ka· 
şılaşırlar. bartmalarla, duvar cilalı oyma tah· 

Yirmi bir senede ikmal edilebilen talarla kaplıdır. Müddeiumumi ve 
Adliye sarayı hakkında kısa ca avukatlara, gazetecilere muhtelif 
malumat verelim: yerler, salonun ayrı bir süsü halin· 

dedir. Birinci kattan ikinciye ora· 
Binanın 27 büyük salonu, 245 dan merkez kubbenin balkonuna 

odası, 8 avlusu vardır. İnşası için 
sarfedilen para, 43,769,000 frank· cıktık. Fakat hepimiz solumağa 
tır. On sekizinci asırda buna ben- başlamı~llk. 
zer diğer bir llina yapılmamıştır. Çiinkii tam 525 basamak merdi· 

Brüksel Adliye samymı gezen ven cıkmıı;tık. Bu doksan metre 
bir seyyah, binnyı şöyle anlatıyor: yüks~klikt~n Briıkselin panaroma-
"Binnnm en bi.iyük giriş kapısının smı seyretmek her şeye değerdi. 
yerden tavana kadar olan yüksek- Şehrin bütün mahalleleri, büyük' 
)iği 35 metredir. Müselles şeklinde- binaları, bulvarları, meydanlar gÖ· 
ki kemeri, dört köşeli büyük ta~ zümüzün önüne serilmişti. U2akta 
sütunlar üzerine bindirilmiş ve bu köyler karınca yuvasını andırıyor~ 
kemerin geri tarafına Yunan csatı- du. Hava berrak olduğu günler, 
rında akıl perisi olan Minervanm Anvcrs şehrinin çan kuleleri görü· 
yarım heykeli konmuştur. Bütün hirmüş.,. 



"Güzel ve gürbüz çocuk" mllsabaloomızda miikiifat t e 1..":tmı7xırrı kaza. 
1Wn1ar dlindcn itibaren uı.atl>aamıza gelip ltcdiyelC?·ini almıya başlrımış. 
U:Lrdır. 

Resmimi.Zile 8-1.1 y<ı§nuüıki erkek çocllklnr miisabakası 11irincisi Hamıli 

<Jan'lq ayni nıü.scıbakanın ikincisi Aydın ve ayni yaştalti kızlar rııii.w.1m. 

kasının iiçüncii,'!'ii. Scro.p ve henı~re.<ıi utiik<iffltlaruıı alırkcıı göriilmi!kfcılir. 

Bulgaristanda 
parti mücadelesi 

, (Baştara/ı 1 incıde) 
si partisi ]~erleri ve diğer partiler, 
aralarında birlik meydana getirmişler
dir. Bunlar Bulgar halkının intihapla_ 
ra iştirak etmemeleri için ellerinden 
gelen bütün gayreti sadetmektedirler. 
Hükumet, Bulgar kadınları arasında 

rey vermeleri için teşvikler yapmakta· 
dır. l'lükumet intihaptarda verilecek 
rey adedi gayet az olacak olursa, isti· 
fa etmek mecburiyetiride kalacaktır. 

Demokrasi ve diktatörlük 
• mücadelesi 

,· Bu ıabahki po1ta ile gelen Deyii 
Heralıi gazeteü diplomatik muhabiri 
W. N. EWER Y811Yor: 

Demokrasi ile diktatörlük mücadele. 
sinin yapılacağı ikinci sahne, Bulgaris 
tan olacakmış.gibi duruyor. 

1934 senesindeki hükQmet darbesi
ni organize etmiş olan ''Gizli diktatör,, 
kolonel Velçefi liıertaraf ettikten sonra 
kral Borisin meşruti hükiımetc avdet 
edeceğine dair hararetli bir iman vardı. 
Fakı::t aylar geçtikçe, krahn demokra
siye taraftar görünmesinin hakikiliğin 
den şüpheler artmağa başlaldı. Geçcp 
teşrinievvel için vaadcdilen intihabat 
gayrimuayyen bir zaman için• geri bı. 
rakılmıı;tır. 

Tazyik ve münka~. Velçefin zema 
nmdı::ki kadat §iddetle, kralın dosttı.ıo 

~öse ivanof zamanında da devam et
mektedir. 

Ve şimdi başvekilin şahsi na!iri ef
kin, faşizmin bütün ıstılahlarını kul. 

Fraınsada 

Blum kabine
sine hücum 

Memleket felakete 
sUrUklenlyormuş · 

Fransa meh' usan meclisinde 
&!ahili siyaset müzakere edilirken 
eski başvekil Flanden hükumete 
§iddetle hücum etmiştir. Eski ha~ 
~ekil ezcümle demiştir ki: , 
"- Bütün Fransayı ezecek olan 

bir felaketi beklemek bir hükiimet 
için ayıptır. Bh.nn hiı"kômeti memle· 
keti felakete sürüklemektedir. Para 
vaziyetimiz mali vaziyetimiz kadar 
berbatbr. HükUmet, beynelmilel 
Paris sergisinin bir muvaffakıyet 
temin ecleceğini iddia ediyor. Eğer 
hükUmet sergi varidabnm açığını 
kapıyacağım zannediyona aldanı· 
yor. Açık kapanmayınca da hükU
met döviz kontrolunu tatbik mecbu
riyetinde kalacaktır. Bu ise, Londra 
ve Nevyork'u gücendirecektir. Baı· 
bakan Mark~tlerin esiri olmuştur. 
Daima kapitale karşı ilanı harbetme
ğ.e mecbur oluyor. Bil\aenaleyh , 
kapitalin teıriki meaaiıine istinad 1 
edemez. Etrafındakilerin ve bilhaı· 1 
aa. komünistlerin söylediği düşün· 
cesiz nutuklar hükfunete kar,ı olan 1 
itimatsızlığı arttırmı§br. Diktatör- 1 
lükten korkuhnııktadır. Diktatör 1 
lük dahili ha112 demektir. Eğer 
Blmn, Fransayı tecrid etmek isti • 
yona dostlan kolaylıkla memleketi 
Sovyetle§tirebilirler . lmplterenin ve 
Amerikanın Sovyet aleyhtarlıklan 
ile maJtmaur •• 

lanmağa ve "Totalitarian,, bir devlet
ten bahsçtmeğe başlaldı. 

Bulgaristanın sosyal demokrat lide
ri Pastufof, beş demokrat parti namına 
krala bir muhtrra göndermiş ve bu 
muhtırada kanunu esasinin tam mana. 
sile iadesini' istemiştir. Diktatörlüğe 

karşı faal bir mukavemete hazırlanıl

maktadır. 

İkinci hareketi yapmak krala düşü· 
yor. Kral ya bir manevra yapar ve 
uzlaşıt, yahud kendisine müzaheret et. 
mesi ve bütün muhalefeti ezmesi için 
orduya güvenerek mücadeleye karar 
verir. 

Bu tehlikeli bir oyun olur. Çünkü 
Bulgarlar inatçı bir halktır. Ve orldu
nu.n diktatör bir krala karşı sadakatin
den tamamen emin olunamaz. 

Fakat bütün vaziyette en tehlikeli 
amil, kral Boris ile İtalya arasındaki 

yakın rabıtadır. Bulgar krah, bir ital. 
yan prensesi ile evlidir. Ve geçen ey
li'ılte Romada Musolini ile haşhaşa bir 
müşaverede bulundu. 

ihtimalden daha ileri bir kat'iyetle 
~öylenebilir ki, Duçe, krala tavsiyeler
oe bulunuyor ve icabında kendisine 
müzaheret vaaldinde bulunmuştur. 

Fakat vaziyet, beynelmilel bakım. 

dan biraz karışrktır. Almanya ve İtal
ya Balkanlarda müşterek hareket et· 
miyor ve ayni zaviyeden görmüyorlar. 

Alman naziliğinin Bulgaristan dik. 
tatörlüğü igin seçtiği namzet. son za
manda Berlinde şerefi11e ziyafetler ve
rilen ve okşanan sabrk Bulgar başveki. 
li Çankoftur. 

Geçen yaz, bir kral • Çankof ittifakı 
yapılabilmesi mümkün görünüyordu. 
Fakat teşrinievvelde aralan kat'i su-

rette :ıçıldı. Zannımıza göre, Bulgaris. 
tanda diktatörlük yapılacaksa bunu 
kral Boris, bizazt kendisi yapmak Ü· 

zeredir. 

Musolininin İspanyaya yardımına 

müzaheret elden ve bana oldukça esef 
eyliyen Hitler, - bu sefer Balkanlarda 
olacak - bir diğer 1talyan müdahale
sine müzaheret eder mi? Şüphelidir. 

Her ne hal ise, gelecek bir veya iki 
ay içinde Bulgaristandan göz ayırma. 
yınız. Oranın, kolayca. Avrupanın ikin
ci tehlike mmtakası olması ihtimal da
hilindedir. 

Vekiller .Heyeti 
Toplanarak yeni 
hUtçeyl gör UştU 

Başvekilimiz ve vekillerimizin dün 
Ankaraya vasıl olmasından sonra Ve. 
killer heyeti bir toplantı yapmıştır. 

Saat 1 S de yapılan bu toplantı geç vak 
te kadar sürmüş ve bütçe üzerinde gö
rüşülmüştür. 

Bütçenin geçen senekinden 20-30 
milyon fazla olacağt ve 230.240 milyon 
lirayı bulacağı tahmin edilmektedir. 

Bütçe bugün meclise verilmiş ola
caktır. 

Şeh rimfzde hir Çin 
· s k eri heyeti 

General Chen Chi Tang·m reisliği 
altında bir Çin askeri heyeti cşhrimi
ze gelmiştir. Avrupada tetkikat yn. 
pan heyet yarın Ankaraya gidecek ve 1 
orada. iki gUn kalacaktır. 

HABER - Akşam postası 

Aslanlar 
Polis hafi ye iği 

~'aparak 

Bir hırsız 
yakaladhar. 

Breslaı!. 27 (A. A.) - Yukarı Si. 
lezyaQ.a k:iin Mislovitedcn bilc:Urildi. 

ğinc göre, seyyar bir canbaz kumpan. 
ynsı artistleri gel'e yarısı korkunç 

sesler ile uykularından uyandırılmış· 
)ardır. Bu artistler bir aslan kafesi. 

nin önünde aslanın pençeleri ile sım· 

srkı yakaladığı bir adamı güç hal ile 
kurtarmışlar ve ümitsiz bir halde has 
taneye götürmüşlerdir. 

Yapılan tahkikatla anlaşılmıştır ki, 
bazı eşya çalmak üzere canbazhane. 

ye giren hırsız kafe~in pek yakının

dan geçmiş ve aslan da demir par. 
makhklarm arasından pençesini uza. 

tarak hırsızı yakalamıştır. Bu hırsız 

uzun zamandır demiryolları kömür de 
polarmdan ve kömür madenlerinden 

hırsızlıklar yııpan ve son bir müsade
mede birçoklan öldürülen şebeke a_ 

zasındandır. 

Avusturyada 
kralhk 

Olursa Kilçilk itilaf 
ses çıkarmıyacakmış 

Avusturya tahtına Habsburgların 

avdet4ne artık kat'i nazariyle bakıl. 

mıya başlanmıştır. Cenevredc de bu 

iş tabii karşılanmaktadır. Pariste çı. 
kan Övr gazetesinin siyasi muharriri 

Milletler Cemiyeti mahaf ilinde Ba.şve. 

kil Şuşningin Arşidük Otto'yu davet 

edeceği zannedilmekte olduğunu yaz

maktadır. Muharrir, Yugoslavya, Ro 

manya ve Çekoslovakyanın bu teşeb. 
büs karşısında ciddi bir muhalefet 

göstcrmiyeceklerini ilave _eylemekte. 
dir. 

Sovyet 
istihkamları 

Sovyet Rusyanın Lagoda gölünden 
Karadenize kadar 1000 mil mesafelik 
garp hududunun yeraltı çelik ve beton 

istihkamlarla tahkim edildiği hakika. 
ti bugün ifşa edilmiştir. 

Fransızların "Maginot,, hattını andr 

ran Sovyet tahkimat hattı Kızılordunun 

19 uncu yıldönümü dolayrsile Sovyet 

matbuatında mevzuubahs olmaktadır. 
Bu hattın hatta havadan bile tehlike 

ye maruz ve yaralanabilir olmadığı, 

çünkü tahkimatın yerinin kat'iyycn 
belli olmadı.ğr beyan edilmektddir. 

Muazazm çelik kapılar istihkamları 

sıkr sıkıya kapamakta ve tasfiye edi

ci bir alet vasıtasile içeri temiz hava 

girmektedir. Bu suretle zehirli gazları 

da. tesirsiz bırakmaktadrr. 

Kari miktarda yiyecek, su, mutfak. 
lar, banyo daireleri, telefon ve radyo 

ile bu tahkimat içerisinde uzun zaman 
muhasaraya dayanmak mümkün olabi
leceği ileri sürülüyor. 

Sovyet gazeteleri §Öyle yazıyor: 

"Hitlerin arzusuna mevzu olan Uk
ranyada bir karış toprak bile tehlikeye 

açık bir vaziyette değildir.,, 
Hududun her yüz metre mesafesin. 

den on binlerce kurşun istenildiği za
man yayrlabilecektir. 

Uzak şarkta da bu gibi tahkimat 
yapıldığr yazılmaktadır. Fakat Sovyet 
gazet~leri buna dair tafsilat vermiyor

lar. 
- Deyli Herald'den -

Harri Bor iyileşti 
Pa.-isten gelen son gazeteler, meş

hur sinema <irtisti büyük komed • 
yen Harri Baur\m iyileştiğini ve 
Parise avdet ettiğini yazmaktadır
lar. Harri Baur Belçikada bir tur
neye çıkmış ve bu sırada biredenbire 
hastalanmış ve hayatının tehlikeye 
girdiği rivayet edilmişti. Artist ya· 
kında yeni bir t"meye çıkacak ve 
Cezaire gidecektir. 

27 ŞUBAT - 193~ 

in iye' Veziri 
garip be.yaıia ı "'"' 

( B~· tarafı 1 incide) yapınız. Türklere daim fen~ .n 'f1!Jd 
miş ve azanın talebi üzerine bu pro. bakınız. Onlardan nefret ed~~ .. rııe· 
jenin tetkiki için toplantr 8 ~art pa- di ve tecavüzden çekiruncyınıı· 
zartesi gününe talik edilmiştir: alinde nasihatler verınektedirler·.ıaıı 

Suriye Haı·iciye Veziri Bu, çirkin teş.1klerden cesare~ et. 
neler söyiiiyor bazı küstahlar Tür:tlere ~~ııser 

meğe başlamışlardır. Mesel~ ,.e ı~i 
rin Alakend kövünden SehIIl Afil. Suı iye gazeteleri Suriye Hariciye 

nazırı Sadullah Cabirinin Pariste vcr
iiği bir beyanatı neşretmektedirler. Bu 
beyanat şöyledir: 
"- İskenderunu kaybettik. Fakat 

hakkımızı istemeği kaybetmedik. Bu. 
gün zayıfız. Fakat kuvvetli olacağız. 

Şimdi yapm~kta olduğumuz şey itilaf
namenin Suriye lehinde olarak tadiline 
çalışmaktır. Avdetimizde Suriyede mec 
buri askerliği tesis cıİie:eğiz.,, 

Bazı gazeteler de ordu teşkilatı için 
gümrükler hasılatından 4.700.000 Su
riye lirasının tahsis edileceğini ve Suri 
ye ile Lübnan ordularının müşterek o. 
lacağını yazmaktadırlar. 

Şam mebusu Fahri Barudi ortaya 
Suriycde reyiam yapılması meselesini 
atmışsa da bu teklif süra!le örtbas e
dilmiştir. Çünkü en aptal kimseler bi
le bir reyiam yapıldığı takdirde yal. 
nız Hatayın değil, bir kısım Suriyenin 
bile Türkiye lehinıde rey vereceğinde 

tereddüt etmemektedirler. 

" d<1ıı arkadası Arablnr tarafından 
müş ve soyulmuşlardır. )~ 

Gene bu yüzden Türklerin bil lflil-

namazlarmı camide kılma~~ıı;ıı.e c · 
saadc edilmemiş, bunnn uıet gJ?lıJ 
var kövlerden bircok kimseler ıı. ~if· 

" ~ · ıerv 
kılmak için Antakyaya getını§ pıl&ll 

Sancakta Türklere karşı yıı jSlı.,. 
tazyik o kada; şiddetlidir ki b3~3pıı. 
nedeki Türklere işkenceler llııt• 
makta ve günlerce aç b1rııkılfll 
dırlar. . • Jı.r3P 
Sancağa getirilen müse!Jııb··ıııııY ~ 

ve Ermeniler dün t!.fak bır rıu 
yaparak: 

- Buraları Surivenindir. _.ti" 
· Jt8F 

Diye bağırmışlardır. Çar§I 
dır. 

. " Yeni bir hadise ını · )-e-

Dün akşam Londra radyosu s~; ,r 
rpıc:ı•· 

de ve Antakyada bazı ça "dığııı& 
olduğu ve sekiz kişinin yarala~ıı.t b 

Eli!ba gazetesinin yazdığına göre dair bir haber vermiştir. Fa dll~ • 
Halayda yerleşen Arapl,ar yavaş ya- haberi teyit eder mahiyeUc son 11ıııs-
vaş Halep, Humus ve Şama muhacere- kaya kadar yeni bir telgraf nllll 
te başlamışlardır. mıştır. f "i )11' 

Hatayda Londra radyosunun neşret ıg 
Antakyadan gelen haberlere göre ber şudur: Jtlılt ,r 

Hatayda bulunan Arablar, cüretlerini "Suriycde bazı yeıti karış~·erle~ 
gitgide arttırmaktadırlar. Birçok a- çıkmıştır. Suriye milliyetpe tef• 
rablar köy köy dolaşmakta ve kö;-lü tarafından Şamda ve AntnJ;:~ad: 111iJI 
arablara: tip edilen nümayişler neticesınd fll'ş. 

. . aralan » 
"- Hepiniz ittifak ediniz. Arab bir sadernelcr olmuş, 8 kışı .. Y rJeı' er 

!iğini korumak, onu daima faik gös. tır. Nümayişlere demir gomkk 
1 

/ 

tcrmek için elinizden gelen her şey_i_:__i.:..şt_i_rak __ e_t_m_i.:şt_i_r._;,, _____ __,, 

Asiler ispanyada 
krallık kuraca lat 

Asilerin bombaı dımaıılariyle ölen baba, aııa ve ild 1•ız 1.ard.çştcn rııilre'l:~tP . 
bir aile • roı1ı•' 

Salamaııca, 27 CA. A.) - Yeni bir Ademi miidahale konus) 
kararname ile kraliyet marşı, milli mm ı>rojderi . ııu~ıı· 
marş olarak kabul edilecektir. İspanya harbine kn.rışma.ın3~yıı· f, 

Ovicdoda ,·aziyet sunda İngiltere, Fransa. _A11:rıısır:ı!' 
~Iadrid, 26 (A. A.) - Ovietlodan talya, Rusya ve Portdoz iıdf' ,e 

resmen bildirildiğine göre, geçen gece kabul edilen plıina gi)rc. de~acıı1'uf· 
karada kontrol p!fmJarı kuru hl' ı· 

zarfında hükumet kuvvetleri şehirde 
ve civarda mühim mevziler işgal eL 
mişlerdir. Bu kuvvetler silflh fabrika
sının harici binalarını zaptctmişler 

ve asilerin üç hücumunu geri püskürt 
müşlerdir. 

Kurşuna dizilen sinema yıldızı 
I..izbon, 27 ( A. A.) - Şimdi ifşa e. 

dildiğine göre, meşhur İspanyol sine

ma yıldızı Rozita Diaz geçen ay tcv. 
kif edilerek divanı harbcc idama mnh 

kum olmuş ve kurşuna dizilmiştir. 

Rozita Diaz gizli bir radyo istasyonu 
ile Scvilladan hükümetçiler kararga
hına malumat vermek ve bu verdiği 

• 1 ıınY8 11 Aliikadnr altı devlet, 5 P. )(Ol d 
tarının on mil açığında bır 

11
, ı~c· 

teşkil ederek gönüllü ve hı:ıı1'·tJf ~e-
. lacnk tıt'· 

mesi nakliyatına mfını ? dilecelt .ı 
kiz arama istasyonu tesıs ~ .:; )1 

Kullanılacak müfettişlcrırı :ı."0 ı:ı· 
1000 den fazladır. Bunlardan 
şi~i lngiliz olacaktır. . 

0 
bill stı;·r· 

Bu planın tatbikı içın 90 ı.tedıt· 
• gelılle .. ;J !in kadar para ıazım ıııı · 

ı '8. \'C el• Fransa, talya, Alman) blıiıt { 
150 şer bin ingiliz lirası tıı3 111ııSr!t · kaln.tl ,.;J 
mektedir. Bunun gerı raftıı! 
ademi müdahale işine t~·r. . 
millet tarafından ödenece~~y1 teriJl (.iğ~ 

malumatla hükumet tayyarelerinin Londra, 26 (A. A.) - Jt~osU cte~ı.I 
Sevill üzerine iki defa gelmelerini te.. rendiğine göre, Sovyet . fı ckfjr. ~e 
min etmiş olmakla maznun bulunu- kontroluna i§tirak etnı1~111iıc'lfı'01 
yordu. Asi riiesa ile münasebatında husustaki karar tali adell1

1 
tJ ııı 

d · b .. "'k b" t ·· .. te · komı"tesı·nı·n bu sabahki toP
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aıma uyu · ır ecessus gos rıyor. 

du. ittihaz edilmi§tir. 



~'> Tefrika numarası: - 35-r A.~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
fa ~ ~<dl~aır WaıOllaıcç:ce ÇEV!REN: 

tvet -~-------------------------~J l'• lllatırı 
ftı. -~Ubi Anı ,azeı, annenizi. Onu, Bella-

ta erı.;;aya .. 
- Giriniz, dedi, önUne katarak ~ağı in 

d1rdi. Şimdi Valeri pis, karanlık bir a,m. 

Macera ve aşk romanı 102 

' • l 
===::ı 

Yazan :· cva-.Nü) 
~ ~ l'Q o esn gondermek llzere idi. 

'lıl ter, tııııen~~a buıup kurtardılar. Mö!"• 
~.~ l"alıa+ k 

1 
bir vapurun içinde ya.ka-

h ' ~ndı • ilıı.., ~ta bakıcı ııl biraz ha.<;ta.. B~md.t 
"''a b var En i 111 ' elı'et · · Yisi, matmazeli 

ıı,ıı.ı nıe1·tcn . 
• ~.ı l'l'tl rn;· . ıse, ''apura götürmek· 
"l'fılt ·· ' u 3yö? 

barın içinde idi. Burası dar, küçük bir yer 
tle bir adam, ancak ayakta. durabilirdi. 
.E'akat içerde Uç kişi idiler. Sm.it arkada du 

ruyordu. Elleri genç kızın omuzlarında itli. 

Öteki ado.m da Ya!erlnb önünde idi. Smit 
boğuk bir ııesle: 

. Kontes, casusluk esrarını birer birer ağzgndan 
kaçırıyordu. "Söyle Mehcemal, söyle ! ·Aşk 

Uı~n ~ozıerıllin b 
, \~H~e atıyı u krsmıru, genç kızı ge. - Bu kadar çabuk ı:-elcceklerini Umft et• 

siyasetten üstündür ! ,, diye kendine 
tell\inatta bulunuyordu eıı~ .... lı>ııta ""ı ~~ştı. Valeri şao.ala.dı: i ~." 1 .,,, .,.11 -.. m yordum. dedi, fakat ktıptan ve tay;aıarı 

, 0 Ur ınu? · ,. nıem ki oraya gitmek 
h ... ~ lial-ıt- · c,zakta ını? sarhoş görünce, zannetmem.ki i,şln farkına 

- Gittiler,. 

Dedi. \'a.leri i!ıe bayılmtştI, boş bir çı.:· 

"'llızıı · Burada var.smlar. 
~~ a l'ıiuavın n on dakika ilerde. Hem Öteki adam !'tordu: 

\• a lUzunı varken bir şeyden kork• 
!.· \J~rı a Yok ki.. - Aca.bil bizi kim ele verdi! 

'<"tr !:" ~ağ-ı11a kencUru • - H('rha1clr. Bnrnett olsa ~r~ek. E<tska 
w~ Oterek "Ü · getiren otomobili · 
4. lı!\lıat o ' Phe edebilirdi. Faliat ve- kim o'abilir. Bıı Fiterin Allah bel!tsmı \'er 
• t1..ıu na rnakuı .. sin. 
~ • t et.,, gorUndü. Bunun için 

'-iıı. 11 eden 0ı . Gı:mç kızla iki serserinin bulundukları ye 
lt o~ iter) "0mobıle bindi. Otomobil 

ı~.'ıa~ııı !:? ~dl ve bir rıhtımda durdu. rin kUçUk bir pcncPresi Yardı. Oradan Va• 

, t rovrı, "La Ronstessa., yi göstere. !eri nf'lıri gör<:tiliyordu. Biraz sonra kulıı~ 

1
. 'le, dedı na polis motörilnün sesi geldi. Hatti, Fi 

ı:.ı, ~1~rt tı ·~ ' lllatınazeı. şu geml. terin emirl~r \'erdi~ni duydu. Ba~ırnıak ·• 
k11~ .. n dUııu . 

ıı..~ .... "''lılık gö~tı nctu. Bu gemi ona 0 kıt• çin a:1'zını açtı. Fakat Smitin iri ve pis eli 

le~. 111 Pis •uı nUyor, ayaklan dibinde, a~zmı kapadı ve Snıit kula:l"ına şöyle frsıi 
ıııı." l·aıı~·ord ary o kadar korkunç çırpın. dadı: 

· tıı 11 ki 
~. g:settı. T ' lnııtkayı olarak bir teh. - Eğer sesi.:ıi çıkarır~an teni lavult bo 

~ ererHut d x- l ibl b x. ıtıı~.. ııeterdi e !yordu. Fakııt an- baz ar g o~arnn. 
~? r~~~ l , ı· e.• annesi orada değil V::.leri korktu.Sustu.öylf!ce nekadar zaman 

ı-. \~~.. • t' B" .,~, k •..ıı:ı lı11,ı.. ıte~ ı? ıraz sonra ayak scs!eri ya.kl~tı. 

'"' aııe.r geısı. Pr verır ınl.sinlz, dedi, bu. Birisi· 
~- "lltı n. ''\ t~ı il kalırsa - Buralarda. zincirler va.r, dedi. herhalde 
~ı·o · ~ın lıa•· trıatmazeı, siz gidiniz da• orada olamazlar. 

r. tı ''rnız 
~ U herb 

1 
'• vapurdan bir filika ge. - Evet, muhakkak Bornett bizi atia.ttr. 

l\ıı ı. il de ı· 
~· "lli Olıı ırnan polisinin filikala• B!lşka bir vapurla kaçmışlardır. Dönelim. 

1': ~~"lıı ltı•• a gerek. . Ayak seslc.ri uzaklaşb. Motörün gUrilltU 
'Kava d' 

, ' 1kkaUe bakıyordu son. sU duyuldu. Sonra o da kayboldu. Biraz daha 
ı.. 1!:..,et, beklediler. ~ihayet Smit: 
•111~ (\~dl t 

I~ ,'_' )'a!l~•t ' ıı.nıdım. Polis fllikasL 
><:~ ..... ı. t"ı d 

lıııttı tar ~\i ' n e iki geın.lci va.rdı. Va• 
oı . t..• l'lheı .. ı:ırtı 
~~tıı Ci(Jıı 1ı· • • • Fakat filikaya bin. 

ııu r ıı-cıenb· 
' lt '~kettı ıre, gemicilerin 1Jarhoş 
~ ~:ı·ı~ ,.~: 

h! nh " cı~cıı ... 

Yal gibi J,ğılıyordu. Smit ile öteki a.dam 

onu kollarmda.n tutup yukarı çıkardılar, 

salona lndtrilllP r. · 

•!'\ ••· ~:aııı. ' uonece~rn. Bu esna.da, geminin arka taraftndııkt tah 
·t bı •', tık . lt' ı;ı~ r gesı.e. ' mak istedi. Gemlci!erde.:ı il.siye ııanda!la.rmdan birinden, toz, toprak 

~ lı'l l'\ııı.,ı • i~lnde
0 

biri.<ıl c;ıktt ve sUrllnerok bir tat"a.fn 
~~·ti ~l ltectı, ııııtndat dı!VTilecek.. koştu. Bu Sa.vini idi. 

"' o.:;ıııı. t.,_"r ııl?.i ~kllyor. , (Devann var) 
tıı '~ - ""11. 

1 
°liır ıı.t~ ~ em.niyet gı!lmlşU. Şimdi 

~inıı~ ~a ,.f. Vaı,;llrlarctı. Ya.nlanndan b!r 

J:'~kııt lı J'ltıl'ılı haykırsa kurtutahtllrdi. 
~t IJ h .\k i ı-

• A;0t~ ar.k. ~.,ı bir arzu da \ra.rdt. 
ı:ı l" ıı~ -lj ~l 
~'lıııı1ı "lkıa..t füıç buldu Haykırma• 

ııı. l•ıııı • ı. 
t111'~1 Y6 

Ç:ktr 11l•ıı, Ya?taşrnışlardı. Dik bir 
~I · flUvn g'eııQ 1tız 

a~~llU tt~t!, • nıüşkUIAtıa yukan 
, aı-!laıı • lııl'tt! 1 ~ ~11• hırı. e er yoktu. Sa.ndalda 
lıı:a ~;tla.'l, d • 

A,. • !dJ 81 

G-eren tefrika'kırııı hülcisası: 
111ehcenwJ aslen VeııedikU bfr kon
tcstir. Sözde iht:<Ja etnıi.ştir. Fakat 
hali:lkatte, ba..Jlooıdtnla birlikte c.a_ 
susluk ediyor. Fakat bu iki siyaset 
ortağmm ara.sına bir de a.sk relca_ 
beti girmi~tir. Şimdi lı!ehcemal, pa_ 
di§aha if~rıı:ı.tia bulunmalı: isliyor. 
Fakat di~lerini sıkıyor: 
"- Nasıl olur? ... Söylemek mi? ... 

Fakat btı yalnız Safiye· sultanın şah
sına k, -şı ihanet etrr.em demek de
ğildir ... Bu. ayni zamanda, dinime, 
milletime kar~ı ihanet etmektir .... 
Çünkü, Venediğin bütün .sehimeti Sa. 
fiye sultanın elinde ... ,. 

Sahte mühtedi kadın Hidayetin da.. 
ha geçen gün ıstavroz arkasından ıs
tavroz ~ıkararak söyledikleri aklın
dan geçiyor: 

"- Safiye sultan, katoHk alemine 
papa hazretlerinden daha ziyade .fay_ 
dalar temin etmiştir ... j>üşün kızım: 
Sultan Fatih ... Onun torunu Yavuz 
Sultan Selim ... Onun oğlu Sultan Sü-
leyman ... Viyana ınuhasaralarz ... Ve
nediğin ta yanma kadar gelmek\er ... 
Sonra, ikinci Sultan Selim ... Onun za. 
m:ı.nıncla, Osmanlı saltanatı gene par_ 
lak bir vaziyetteydi .•. Fakat, üc;ür.cU 
Muradda, saray kadmlarm eline diiŞ
tü ... !slam ve Türk devletinin de ik
bali söndü ... Bu, hep Safiye sultan sa.. 
yesindedir. Padişahı o avuçları ara. 

Yazan: Edgar Rice Burrougha 
Çeviren: A. E. 

-19-

sına aldJ... Sarayda kadınlar arasın- ı 
daki entrikaları o yarattı... Osmanlı 

devletinin ikbalini tepetaklak edecek , 
odur ... Katolik dünyası onun sayesin
de gUlümsüyor... Ona, ne derece kul 
köle olsak yerindedir ... ,, 

Bu söz!eri dinlerken, büyük bir tes_ 
limiyetle, kontes de ba:ımı iğmişti. O 
da, Hidayetin karşısında haç çıkarta. 
rak: 

"- Evet! hakkın var... Onun her . 
emrine inkıyad etmeliyiz!'' demişti... 

Bütün evrak, Safiye sultana gösfr
riliyordu. Mehcemal, j~ret ve afyon 

alemleri esnasında padi~ahtan büttln 
öğrendiklerini Safiye sultana anlatı_ 
yordu. O da alınan bütün tedbirleri, 
atılan bütün adımları, birer birer ıa. 
tince yazıyor, Hidayete veriyordu. 

Şimdi Hidayet, yahudi bohçaçı kadın 
Kira'nm maiyyetine girmişti. Onunla. 
birlikte saraya geliyorlardı. Çıktık

ları zaman, devletin bütün esrarı, 

Halicin kenarındaki ki.içlik bir eve gi_ 
• 

diyordu... Oradan bir merdiven ... 
Merdivenle elçiliğin bahçeı:ıi. .. Ve sah. 

te mühtedi Hidayet (yani. haki1d is.. 
miyle Mariya), elçinin k:ı.rı;ısma Ç!kı
yordu. 

Safiye sultanın selamı ile beraber 
raporunu da sunuyordu ... 

Casus kşkilatı, böylece, harıl harıl 
i~lirordu . .ıı ı 

~ ~\tıı h ' 7.e Yolu göJtereyinı 
~~ lr l'ıı 

~~:1~~~~uıı~:d1:ı'?ıden daha ındJ. bir ko. Köyün bütün ha Ok ı, gözDeri kofra 
~~::~c:~ıı~:~tı an blrkapiy~aç~: kudan dışa rıva fı_.-ıa1nış bir halde 

l!uı-a ' lı.ııı1 tı dJ, Vall.'ri içeri girdi. Ar 

~~ı1ı.~1 ıcu~u~ :~r:ııe kapandr. • k U 1 Ü bel er İ ndeİı ÇI k t 11 ar 
~ ı:a llf:ıaJı~-d lr aaıondu. Lom.bozlarm 

~ıııı · l°ııı('t ı. öy1.,. kı s· h d ·ı· d ·· l · kı - Haydı" ko··yu""ne gı"diyoruz! Kaviri, kendisinden istenilen ~ı 1ıt a e tıııkQ - • ic;erdek! rşıg-r dışa.r ıya erı ı a am, goz en şaş n-
I · t"e.l{ 

111ııcı11.ı1 n j'oktu. Valeri ilk şa..ı,o Irktan fal taşı gibi açılmış, etrafına Dedi. Şef buna büyük bir ita - on iki savaşçıyı istiye istiye seçti. 
t:~ı !ltı~~ lt.1'11 b~~t-a. kapıya koi!tu. I<ilitıl "I~ knyrğm acaip tayfalarına böa atla: Maymunlar ve Parsla birlikte kayığa 
1~~1:ı~ 13~- ~lr ~:l\d:ı. dışardan ayak ~es bön bakarak: - fü:.nüstüne! binmek düşüncesi bu zavallıların 
ı,:' ltıs ••.. t ~lrcıı, ~~.·e sonra. kapı açıldı. Karş1lı

1

gvın1 vereli ve acayip tayfa- ötlerini patlatıyordu. T arzan bunu 
· ~ ·'·o ı:ı ~· rt:ın k - Adım Kaviridir! 
... ·•r~11~, · llııt, bıJ • 1 

apxya dayadı: ya bir göz atarak: anladı ve kaçmag~ a kalkıştıkları tak-
'• · ne de k., Mö ıs F - Peki nic_.in bana hücum ettin! 

~lı\;ı. "'i:S~~·o me · sy i· - Ya, bunlar!.. dirde, Parsın kendilerini derhal ya -
L. • b ~ıt Seninle arkadaş olmag~ a hazırdım! 
"'Ul'I :ırıı.ın !!l'fn ne Sualı'nı" sordu. k 1 k 1 v .. 1 di ı!tı ·Ilı. h n@ d .. nı k l'ede oldu~u bilmem _ Buraya geçen ay ışığında baş: a ıyara parça ayacagmı soy e . 
ı, "'~~i:ı: u, ~ı d" P oıctu~ınu size anlata• T arzan cevap vermeksizin gu - Bu on iki adam, itaat etmekterr 

1'ft • ''"' ıııckti ka bir beyaz gelmişti. Bize dost di- 1" eli b k d"kl · · · b 
1• ~~~ haıal'l r ki, !!izinle ben, ev umse . aş a çare göreme ı erı ıçın oyun-. 

\::) 8.lttt lı ''-· l!ej'ahatını1zi bu geın.I i ye geldi, savaşçılarımı öldürüp, ke· larmı büküp kayığa atladılar. Kö -
aı·~ ıı.r/Jıııı çisürülerimin yarısını çaldı. 

~, .\~~~·orııll: tı~l ıı.cta.nırn ne söyledl.ı!'fnl B l b 1 d d ~l· Köye vardıkları zaman, oraya yün şefi de uzaklaştıklarını görün -
ı •11 • ~. .. - en öy e eyaz ar an eg ı- kendilerinden çok önce ulaşan savaş ce, derin bir soluk aldı ve yolu üs-

• ~'l.'~ı~. "'ıı~- -~ıı.ıM dı- •ı "lim 1 Bana dokunmayana hiçbir za· çılar her şeyı· bı'ldı"nnı'şlerdı". Kulu·· - b 1 b" d h. k 
\
• ~·1111.' "l\tı ,. .. · c: • ~b: bana mUsaa. _ tüne eyaz arı ır a a çr armama -
aı dıth .ı..-ac-a.oı:· ranm dokunmaz. Anlat bakayım; bel · k 1·1 k k d i:ıı ~li ı ıı. r:hı11"n ... rnı.. Ru Yapurda erme apanan yer ı er, or u an sı için tanrılarına yalvaı·dı. 

-.... hı~ lt 1 ~~ıe,11 k ak lıtel":'lem. o dediğin beyaz nasıl bir adamdı. titreşiyorlardı. 
"t • r:ı,• • •llfıın 

~rııırı '" lteı-"k tıı ön'lndı> nuran ıtda Onlardan birisi benim düşmanım- Tarzan kat'i bir sesle: 
~~ ~ııı biıeifı.,rııı;ıknıl\k iı:ıt,,nı. Fııkat dır. Ben onu kovalıyorum. S 1 d 
~. ııı lııra.l'l1aı:ı 1nız t;ıtarak geri ıttı: - avaşç1 arına emir ver, ışarı-
~ ~~I>.. ~~Pl·a'ıııt Trıı, d"di, tekrar E'1Pyim. · - Korkunç suratını kocaman ve ya çıksınlar! - dedi. - Senden bütün 
·~ ·ı~ ~1~'ııa knt-~ı 7~~ı~·orıız. Sizinle ;vlc• kara bir sakal çevirmişti. Gülümse- isteğim kayığımı yürütecek on iki 
1'1.~•ıı 11 ·E! ll·t Ilı· · rnuıttMle ,,.rı .. m•nlz mcsi de çehresi kadar korkunçtu. kişi ile biraz yiyecek verilmesidir. 
~~, ~ lAt ' 1 :lt?ıl'1 <rd.... · "r•t'nb: va; erlPtim. 'fat'ılrl<la Kalbi, göğsünü delip fırlıyacak Kaviri' nin bu buyruğa karşı: 

lıı,~~t dl~teliıı arrm. Fakat r.km kadar çarpan T arzan: - Başüstüne 1 
~~ı 11 tı .. h 

1 gö~te>rdı - Yanında küçük bir çocuk var Demekten başka, vereceği karşı-
~. l·~ı·e - ~et1ıı 1 · Cenç kız dU··tut!;U 
·u~ rıtu ıııııaı:ıı G . mıydı? lık yoktu. 
\> ıı-... rcıu. n . E'l"tlcdi. hir 88"'• 
~ '" h rı.şınr ı o· d F 1 t · d l b ~ ~Ilı, ıı.,ı~"lı ~ l' elrine ııldı 'ile dil ıye sor u : a ca reıs a am arını oş yere 
?ılı, "'11 hı . •11 11 ,.aı k H ı b b b k v d d · ki l · · k t. •ııo r '°'P~ ll t. k::ı';lp·a vuruld'ı. - ayır. eyaz e e onun ya - çagınp ur u, san 1epsının ·u -
~~ lıı~ ı. tııı r1 t~11.rctan Sınitl ça.ğ'!Tdı. nmda değil. ötekilerin yanındaydı. laklan taş kesilmişti. Kimse aldırış 
, "!.: .akik~ ~ b 1 

lı~tıirnı · onra içeri goirerek - Ötekiler mi? Onlar da kim? i e etmiyordu. 
ıı. v e !SeUnı,., _ Beyazın takip ettigv i adamlar T arzanın sabırı tükendi: \" ~ı,tl ,, 

erıı:ıcı aıcırrııı "t bunlar bir beyaz adam, bir kadın bir - Onlara söyle: Dışarıya çık -
"n km ıneaL Belki de duv 

J ı~1 hiı ~- trdrı.rnıı.ctt. Smit iler"iv~ bebekle altı hamaldı ırmağı kötü be- smlar, yoksa hayvanlarımı üstlerine 
l .(> Men tuttu ve dürü~~ ~ir yazdan üç gün evvel geçmişlerdi. saldırtır. kendilerini titreyip durduk-

~·ın1z 
~ı \•e o 
J:Ve c:ıktıl~~ 9 Urukledl. M:erdl 

• ~t-du 13" . smıtı çağıran ~ 
il, 

·t ıraz ilerlediler adam 
' ç r ı , çeriye girdi. SmJt 

Ondan kaçtrklarmı sanıyorum. ları yerlerde parça parça ettiririm 
Bir erkek, bir kadın ve bir be - ha!··· 

bek! Bebek, kendi evladı Jak olma- Bu sözler hemen tesirini göster -
hydı. Fakat bu erkekle kadın kim - di. Köyün bütün halkı, gözleri 
d~? Tarzan şaşkınlıktan düşünemi. korkudan dışarıya fırlamış bir halde 
yordu. Nihayet Kaviriye: kulübelerinden çıktılar. 

VII 

Kayr1\., acayip gemicileriyle bir • 
likte tam üç gün Ugambi ırmağın -
dan yukarıya cıktı. Bu yabani ül
kenin gittikçe daha içlerine dalıyoı
lardr. 

Günde iki defa yiyecek avlan -
mak için karaya yanaşıyorlar, ge -
ce~eyin de, ırmağın üstündeki sayı -

sız küçük adalardan birinde kamf) 

1 

kuruyorlardr. T arzanrn böyle ada
ları seçmesi Kavirinin verdiği adam 
larm bırakıp kaçmalarına mani ol- J 
mak içindi. Bu adamlar Mogambi 1 

gibi değildiler, maymunlarla Parsa 
bir türlü alr~o.mamrslardı. 

Y olcla rast geldikleri köylerden 
haber almak imkanını bulamadılar. 
Bunlo.r T arzanln maiyetini sörün • 
ce, kulübelerinden fırladı' cibi 
kaçıyorlardı. 

(Devamı var) 

Ve işte, casusların en ihtiraslrla_ 
rmdan bir tanesi, ~u sırada, bltiin bu 
~aJUma:a sahip olaralt Osmarlı pa. 
diş:ıhmın yanında oturuyor, onur.la. 
dudak dudağa öpüşüyordu . 
Padişah: 

- Ah, bu çüte buse .• ~ Bayılıyorum. 
• diyordu. 

Fakat, ansızın delirir gibi oluyor. 
du: 

- Bunu kimseyle böyle öpli.şmE!di::ı 
ya, Mehcemal... Biliyorsun, kıakarı .. 
cım ... En ufak bir ihtimal bile !:ı~ni 
çileden çıkanr ... Kadınlarımdan her. 
hangi birisine hatta vaktiyle şöyle 

yan gözle bakılniı:ş olmasına tahnm. 
mül etlemem ... Anlıyorsun ya... · 

Kontes: 
- Anlıyorum ve hak veriyorum .. ~. 

_ dedi. 

!ştc. tam sırasıydı: 
- Sen ki, kadınlarından birinin 

vaktiyle öpülmüş, sevilmiş olma.sına 

tahammül edemezsin, padişahım... • 
d!ye haykırdı. - Biliyor musun ki.. • . 

Ü çüncU Murad, afyon dumanları a.. 
rasmdan yerinden sıçradı: 

- Neyi? ... Neyi biliyor muyum? ..• 
Mehcemal söylememek istiyordu. 

Lakin, dumanlar, onun da beyninJ 
sarmıştı. Kendine hakim olamıyordu: 

- :Kadınlarından biri, değil eskL 
den. hatta şimdi bile bir erkekle mü. 
nasebet halindedir ..• 

- Ne? ... Ne? .. 
Üçüncü Murad, tıkanıklık geçiri

yormuş gibi, kalbini tuttu. 

- Ne diyorsun? ... Söyle ... Söyle kız. 
Erkek mi? ... 

Kontes: 
"- Söylememeliy1m ... Kendimi tut.. 

malıyım ... Bütün bir casus teşkilatı. 
nr, bu arada kendimi ve anne ı;ibi sev_ 
diğim Hidayeti, elçiliğimizi ve yüz. 
lerce ırkdaşımızı clind~rmızt mahve. 
deceğim ... ,, diye kendine hak_im ol.. 
mak istiyordu ... 

Fakat, içinde başka bir kuvvet, ~
yonun tesiriyle hükmediyordu: -

"- Söyle ... O senin biricik tesel
lin ohm Sünbülü elinden aldı ... · O sa1~. 
neyi clah::ı bu sabah gözlerinle seyret

tin ... Söyle. Al intikamını .. Sen ki, en 

f5elıvetli aşklara layık bir kadınsın, 

sen ki Venedikli erl:eklerin üçünü be.. 

şini ayni günde idare ederdin, bu er· 
ke!{siz sarayın içinde kapanıp kaldm. 
Du padişah, bütün usare:;i sümürül. 

müş bir biçaredir ... Yüz ilti çocuk sa. 
bibi olduktan sonra en harema.ğasm .. 
dan daha haremağası kesilmiştir ..• 

Bütün gün afyon çekmek ve benC:en 
öğrendiği çifte buse oyununu tatbik 
c~.rnek ... Ey kontes! Sen, bu saraya, 

bin bir türlü tehlikeyi göze alarak, 
bin bir entrikaya ba.~ntrarak, erkek
lerin en yamanım soktun •.. Fakat, 'o 
kadın, SLinbülU senin elinden aldı: .• 
Sana. porsumuş bir adamı bıraktı ... 
Hem de bu esrarı kend;sine bizzat ı:en 
faşetnlişken ... Söyle. kontes, söyle ... 
Aşk, siyasetten üstündür, intikamını 
al ... ,, 

(Dcı;a.mı vnr) 

···-··················:·······--·························; 
Y~iıl Tefrl~amız : 

Papas Osman 
Haremağası Sünbül Ağanın cariye
s~nde:ı doğarak Papanın himaye3itıe 

giren tıe papa.s ol.an bu tarihi şahsi. 
yetin Aı-rupadrıki saray l;;a.dml.arı 

arasında geçen nı.acaraları pek ya-
kında bu sütunlarda başlıyor. • 

i ~ : Yazan: (Va-Nü) : 
• • ................................................................. 



y an okuya 

Yugoslav boksöle 
Boksörümüz · övüşmeğe hazır 

Yugoslavyalı boksörlerden Arse 
Sekuleviç'in boksörlerimize mt:ydan 
okuduğu ve Galatasaray kliil-. i nden 
iki yumıukçunun bu defiyi kabu: 
eth"klerini evvelce yazmıştık. 811-
gün de 72 kilodan (Kiryako) ile 
(Edvar) da Yugoslavyalı ile l.arşı
la§mak istediklerini bildird"l~r 

, Bu vaziyet karşısında Yugoslav
' yalı boksör şehrimizde hir .lıayli ra-
kip bulmuş olmaktadır ki pek ya-
kında §ehrimizde çok alaka uyandı
racak boks miisabakaları gönnemize 
vesile olabilir. 

Arse Sekuliç ile lstanbullu bok
sörlerin yapacakları maclan hazır· 
lamak üzere Yugoslavyalı yumruk
çuyu takdim eden Pangaltı T epeüstii 
Erkman apartmanında mukim Bay 
Şevket T emuçin ile A. Sekuliç'in 
önümüzdeki pazartesi günü saat 15 
no J 7 arasında Haber gazetl"si spor 
aervisine müracaat etmelerini bildi
ririz. 

Meydan okumaya verilen cevap
lardan sonra yapılması icap eden 
müsabı-::kaları hazırlamak için gaze
temiz elinden geleni yapacaktır. 

Boksör K irı.J<I}w 

4 

Yugoslcmyalı bo1:..sör A rsc Sckıuliç 

Bo7..·s6T Edvar Şaberts 

HABER - f\ltsarr !)ostası 

Voteybol 
Şampiyonluk maçları 

T. S. K. lstaııbul bölgesi voleybol 
ajaıılığıncl rn: 

27-2- 937 Cumartesi günü Cala. 
tasnray ıpor klübü lokalinde yapılacak 

voleybol :nUtçları 
Eyüp - Davutpaşa saat 14.30 ha

kem Nc:.im. 
istanbulspor - Ortaköy saat 15 ha 

kem Bürhaneddin. 
Hilal - Fencryılmaz saat 15,30 ha

kem Todori. 
Galatasaray - Anadolu saat 16 ha 

kem Bürhaneddin. 
NOT: Voleybol maçlarına tam ilan 

olunan saatlerde ba~lanacaktır. Tayin 
olunan vakitten beş dakika geç gelen 
klüpler hükmen mağlup addolunacak 
ve bu hususta ileride vaki olacak iti. 
razlar kabul olunmryacaktır. 

Galatasaray 
atletleri 

Borsaya gidecekler 
Her sene yapılmakta olan Bursa 

Acarspor - Galatasaray atletizm kar
şılaşmalarının beşincisi 24 nisanda 
Bursad;ı yapılacaktır. 

i\ Hisabakalara her mesafe için 
her "ki klüpten il·işer atlet iştirak 
edecektir. 

D maçı 
Fioali 7 martta 

yapı acak 
Kurban bayramında dört klüp 

arasındaki yapılmış olan dostluk 
maçlarının finalistleri, Be§iktaş - Gü
neş takımlar; müsabaka günü ya· 
gan kar y\.iziinden son müsabaka 
yı yapamamışlardı. 

Oiin akşam toplanan Bitak bu 
karşılaşmanın 7 mart pazar ~i.inü 
Taksim stadyomunda icrasına ka
rar vermiştir. 

Fransa -Almanya 
Fransa ile Almanya milli futbol 

takımlarının karşılaşması 21 martta 
Stiidgaı tta yapılacaktır. 

Halkevi 
Futbol maçları randa spor 

.Emin&ıü halkcviıule>ı: 
28.2.937 pazar günü evimiz spor şu. 

besi hhna.yesindeki klüpler tarafın
dan 8.§ağıdaki programa göre futbol 
lik maçlarına. devam edilecektir. A
aakada.r klüplere tebliğ olunur. 

Bozkurt sahası, saha komiseri: Ab 
j:lWTahman: 

Şark §imendifer • Akın spor B ta
kımları saat 14 hakem Kiımil. 

./Jrnlspor • Gençspor A takıml:m 
:saat UJ,30 hakem Kamil. 

Ba.bRöy sahası: Saha komiseri 
Dwdetı 

Aksaray • Alemdar A takımları 
saat 1'930 hakem Can. 

Mister Booth 
Dftn memleket miz-

den ayrıldı 
Millt takıma baş antrenör olarak an· 
gaje edilerek birkaç ay evel şehrimize 
gelmiı olan İngiliz Booth'un son 
günlerde merkezi umumi ile arasın
daki ihtilafın halledilememesi yü -
zünden istifa ettiği malumdur. Mem
lek-etimizde artık işi kalmamış olan 
Booth diln akşam lngiltereye müte
veccihen şehrimizden hareket etmiş
ti!\ 

[C)filfl)alırOu 

. . Tekn ır<dla.l~ ı o 
Odemişte karşılaş
tılar ve neticede 
berabere kaldılar 

Dinarlı Mehmet ile Türkiye başpeh
livanı Tekirdağlı Hüseyin dün ödemiş 
te iddialı bir müsabaka yapmışlardır. 

Maç cm~ında Dinarlının kolu incil
mi~ nededde tki ~livan berabere 
l:a!:nışlarclır. 

lranda spor bilhassa futbol çok 
terakki etmektedir. Mektepler ara
sında he;r hafta futbol maçları yapıl-
makta Ye bu müsabakalar birçok 
meraklı tarafından heyecanla takip 
edilmekıcdir 

Bilhassa genç İran veliahtının 
bi7.7..at bu maçlara iştiraki gerek o · 
yuncularm, gerekse seyircilerin bu 
spora karşı olan rağbet ve hevesle· 
rini büsbütiin arttırmaktadır. 

lran veliahtı, Harbiye mektebi ta· 
kımmm orta muhacimidir. Şimdiye 

k·adar ynpılan maclarda, Harbiye 
mektebi -bitti.in rakiplerini çok bü
yük foı klarla yenmiş ve gollerin ek
serisini. takımına, veliaht kazandır· 
mıştır. 

ReemimİT., Iran Yeliahtmı son 
maçında rakip kaleye şüt atarken 
göstermektedir. Bu maçta Harbiye 
takımı fen fakültesini 7 • 2 yenmiş 
gollerin ekserisini de veliaht atmış -
tır. ikinci resim veliahtm maçtan 
sonra rnhadan ç·kışmı aösteriyor. 
Arkasındaki zabit, Harbiye rnekte· 
binin SP.or muallimidir. 
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MemDeket mektupları: 

Diyarbekirde y 
h·r ku uJuf 

Diyarbekir hususi muhabirimiz yr 
zıyor: 

Asırlarca evvel kurulmu§ olan Diyar 
bekir gittikçe güzelleşen ve nüfusu sü 
ratle artan büyük bir şehrimizdir. Es-

Ölü koca 
Yirmi sene sonra 

Karısı evlenirken 
çıkageldi 1 

Belgraddan yazılıyor: 
Öldü zannedildikten sonra dirilip 

avdet eden kocalara dair yüzlerce 
hikaye yazılmış olmakla beraber, 
bu masalların hiç birisi geçen hafta 
Yugoslavyanm Novi köyünde haki
katen cereyan eden hadise kadar he 
yecan verici değildir. 

Köylüler, Ljuka Radek adlı bir 
kadının evinde şenlik yapıp duru
yordu. Çünkii bu kadın köyün en 
münasip bekarına varmak üzereydi. 
Ye evinde düğün vardı. Bu kadın 
evlendikten sonra hemen harbe 
giden bir adamdan dul kalmıştı. 

Bir sene sonra, kadıncağıza kocası
nın harekat esnasında kaybolduğu
nu bildiren kırmızı ihbarname gel· 
mişti. Kocası Pol Radek günün bi
rinde gelir ümidiyle genç dul se
nelerce kendisini istiyen bütün be
karları reddetmiştir. ikinci evlenme
sinden iki gün evvel de gene hüku
metten aldığı resmi bir ihbarname 
Pol Radek'in resmen ölü kaydedil
miş olduğunu hildiriyordu. 

Düğüni.in tam da en hararetli 
sırasm :!a geliı.le güveyin eş dostları 
bol bol yeyip içerken ve seslerinin 
en yi.iksek perdesiyle türküler ~öy
lerken, gi.izel giyinmiş bir yabancı 
eve girdi; eski bir fıdet veçhile bu 
adam eğlenceye davet ~dildi ve ge
linle dans ' rlkması söylendi. 

Bir müdd.?:t için bu yabancı bir 
köşede kendi kendine sessizce otu
rup etrafı dikatle gözetledi. Niha
yet ayağa kalktı ve gelinle bir dans 
için miisaade istedi. Kadın daha 
onun kc-llarının arasına girmişti ki. 
keskin bir çığlıkla yere dü~üp bayıl -
dı. 

Uzun bir hikayeyi kısaltmak için 
diyelim ki: Bu adam uzun zaman
dır ölii sanılan kocası idi ve karısını 
kollarının arasına alır almaz, evlen
diklerinin ilk günlerinde, kendisi 
cağırdığı küçi.ik adı kulağına fısla
yıvermişti. 

Aradan epey bir zaman geçtik· 
ten sonra gelin misafirleriyle konu
şacak kadar kendini toplayınca, Pol 
un mezardan döni.ip geldiğini ve 
şimdi kendisinin Yugoslavyanm en 
mes'ut kadını olduğunu söyledi. 
Yeni kocasından, kendini azat et
mesi için yalvardı. O da taliin bu 
garip cilvesine kti~erek kadına iste· 
diği hürriyeti verdi. 

Radek bunca yıldır nerelc::de 
kalmış l>lduğunu köylülere anlattı. 
Harpte esir düşünce Sibiryadaki ii
sera kamplarına gönderilmiş ve u
mumi l'arbin sonuna kadar orad~ 
kalmış kamptan yakasını kurta
rınca, yolunu bulup İsveçe gitmiş; 
Orada sıhhatini tekrar bulmak ve 
evine dönmeden evvel biraz para 
kazanmak için yerleşip .kalmu,ıtı. 

Kansı daha fazla sual sormıya 
cak derecede sevinç duyduğu için 
anlatılan bu hika,ıeY.İ kabul etmiştir. .J .. 
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iNCi AVCISI 

MOANA 
- Geçen ltaf tal:i hikaycnitı dcuam·ı -. ..,._...,... 

, Dalgıçlığa veda ettiğim 
meş'um günde., her zamanki 
saatte ava çıkamamıştık. Er 

tesi giinii bayram olduğun -
<ıan, Moana ziyafet hazırlık
lariyle meş6uldü. Öğle iizeri 

açılabildik. Gözlüklerimi 

laktım ve kabloya tutunduk 
•tan sonra suya daldım. Ilık 

bir su vücudumu okşuyor, Or 

kiittüğiim balıklar dağınık Lir 
halde kaçışıyorlardı. 

Bir nevi dıvarın öni.ine in
miştim. Zemin, küçük <:.akıl 

taşları ve güzel deniz çiçekleri 
ve yosunlariyle örtülüydü. Kü 

·çük bir deliğin içindeki birkaç 
inci .istiridyesi nazarı dikntimi 

celbetti ve oradan işe başla -
riıağa karar verdim. Kabloyu 
bıraktım fakat taqı o anda, 
Mercan drvarmdan, siynh le -
keli müthiş bir yılan fırladı. 
Dehşet içinde bir çukura sak
l~ndım ve yılan beni görme -
;:Jen yanımdan geçti. Başımı 
&ıkardım ve etrafa baktım. 
Ozerimden geçen bir gölgenin 
lıayalini gördüm. Başımı kal

Clırdım ve yedi kadem uzunlu
gunda bir balığın korkunç vü.:. 

cudünü gördüm. Bereket ver 

- Aman! bay aman! köpeği
nizi geri çağırın pantalonumu 
yırtıyor. 

- Biraz sabret oğlum, Kö -
peğimin ismini unuttum hatırla -
mağa ~alr§ıyorum ! 

sin ki, o da beni görmeden u· 
zakluştı. 

Arka arkaya atlattığrm hıı 
iki tehlike beni bir hayli zavıf 

diişii rmiiştii. Fakat nefesim 
tükeniyor ve bir an evvel ha -

rekete geçmem icap ediyordu. 
Saklanmış olduğum yerden 

çıkarak incilere cloğrn uzan -
dım. Fakat elimden kaçtı. 

Suyun tazyikini hissetmeğe 

başlamıştım. Diğer tarafrrın 

temiz havaya ohm ihtiyacım 

git gide tırtıyordu. Hız al -
mak iizere ayağımı geriye doğ 

ru uzattım. f.akat kuvvetli 
bir cereyan heni geriye doğ -

ru attı. Racaklarım dıvara 
çarptı ve ayağımın dıvardaki 
deliklerden birisine ~irdiğini 
hissettim. 

Ayağımı kurtarmak için 
sarfettiğim bütün gayret bo -
şa gitmişti. Bir saniye içinde, 

bana anhtılan deniz canavar -
farının hnyulleri bir sinema 

şeridi gibi göziimün öniinden 
geçti. Rirdenbire müthiş bir 

acı duydum ve deliğin gitgide 

darald•ğını hissettim. O za -

ma!l anlamı~tım. Ayağım bir 
deliğe değil, Pahuce tesmiye 
edilen büyük bir deniz kabu -
ğuna sık!şmıştı. Bu miithiş 
canavar hakkında ne masal -
lar duymuştum. Çılgın bir 
hareketle , öteki bacağımla 

kendimi kurtarmağa çalıştım . 
O da tabiatiyle para etmedi . 
Ayağımı sıkıştırmış olan ca -
navar kabuk en aşağı yarım 

ton ağırlrğmr.laydı. 
O anda yamında Lir hare -

ket hissettim. Bir deniz ca· 
navarmm müthiş dişlerinin 

. 
-~~~ -:- jw 

- Biribirinize ne kadar benziyorsunuz? Anneniz sizi nasıl 

ayırt edebiliyor? 
- Dövmek suretiyle! En çok bağıran Mehmet!. 

kurbanı t:'~mağa hn?Irlanmış -
tım, çılgın bir sevinçle bir in

san viicudüniin sıca.klığını duy 

mu~tum. Kıpkırmızı bir sıs 
g:)zlerimi sarıyor, çekiç dar· 
hole-· ·~,. h ~.::.-· •. .,., kn.,.,,.+1; hir 

.. .. , k 1 , 1 . w Jd t guru tu .·n a...;..-'\rımı .gu d ;-

yor-...•..ı. Urnıtsız bir ·vazıyet re, 

yanım~a bulunan, ~örmedi -
ğim İnsana sarılmağa çalıştım . 

Fakat tam o anda, bütiin hı
zımla suyun üzerine çıktı.ıı 

Ayağım kurtulmuştu. Bit -

mi~. yan bo~ulmı1ş bir vazi -
yetteydim. Burnumdan kan-

lar akıyordu. Kayığımızı '!~fr 

düfll fakat Moana yoktu. c;;? 
lerimi ~aran kanlar arasından, 
bana doğru yakla,şnn · birçok 
gölgeleri güçli.ikle görebildifTl. 

Ba~ka bir şey hatırlamıyo· 
rum. 

Uzun saatlerden sonra. 
l\foana'nm kocası Jekü'ni;n 

kuliibesinde uyandım . Ay-a
ğım sargılar içindeydi. Ya -

~ " 

nımda, dört dostum Jetü, 

Pao, Otü ve Tii "Av.anini,, 
tesmiye edilen portakal su} •.ı· 

içiyorlardı. Jetü büyük bir 
gururla karısından bahsedivor 
du. Moana çatal bir yaba 
ile suya dalmış ve bunu cana
var.kabuğun ağzına sokar".k 

müthiş bir mücadeleden son -
ra ayağını kurtarmıştı . 

Başka bir şey duymadım, 
ç\.inkii derin bir uykuya d<ıl -
dım. 

Birkaç haf ta sonra, iki bns· 
ton .sayesinde yavaş yavaş d1.•
laşmağa başlamıştım. Xer • 
}ilerin yaptıklan birçok ilaç -
lar beni çabucak iyi etmi~. 

fakat, her şeye rağmen 7.ayıf 
düşmiiştüm. Ve bu zaaf ben
de uzun müddet devam etti. 

inci avına böylece vr.da 

ctmi~tim. Papeeteye giden lilC 
vapurla, oradan ayrıldım. l la· 

y~tım bahasına toplamış ol • 
duğum birçok incileri, Moana 
ile kocasına zor.la kabul ettir -
dikten sonra, bu iyi insanlar• 
dan, büylik bir teessür ve 
halta göz yaşlariyle ayrıldım. 

-SON-

1-\'" arflerle res•m yapıyorum 
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D.'vııiuıı aım.a .ıı.ı..LU!J bl·.)·dı,...tine 
1 

~İkıiııştı, Oralarda yaaıyruı gs-
lrim,olnra onları ' şa.şırt:ıcak bir 
de hediye götUriiyordu. Iı'nknt 
on1ar.r gramofon lırdiyMile şa_ 
{1ırta.yım derken ltendısi f.RŞkm. 

lı3n ulrr:ıdı. 

\\l>.'B~"Q. - ~()C'\l'K. 'R"""F"r l\,~;ı. 

Cu BHiyor musunuz '1 \ 

·· peğe Tarihte eın 
alOn©le ı uzun haırpler 

Japonl~ır bir köpek içiıı bir a
Lide diktiler. Bu sadık köpek 
her sab:ıh trenine gider ve oradan 
çıkan sahibini karşılardı. Köpe -
ğin salıib'I ölmüş, fakat köpek her 

' . 
gün gene istasyona gitmekte de-
\ am etmiştir. 

Bu köpeği şehirde tanımıyan 
knlmamiştı.. ruipçk ide ölünce 
halk bu 'sadık k?yvana muazzam . 
bir cenaze merasimi y.apmış ve 
namına abide dil::ilmistir: 

_!}f.. * * 
fC> tYı [fi) 'tf©l~ n :ifil 

~D'll !®S'O. 

Tarihteki en uzun harp, 
zannedildiği gibi, yiiz ~ene 
harpleri değildir. İ3u sahadaki 
rekor .lspanyollarlt1. Şilinin .yer 
lileri olan Arokanlar arasında
ki harbe aittir. Bu hnrp 1535 
de patlamış ve hiç durmadan 
17 22 ye kadar devamc etmiştir 
T nm 187 sene. 

l} * 
ış;&arıa 

Her .türlü ya~ meraklı 

d .. "'!l Amerik3lılar, bu defa da ·ba
l)k yarışları tertip ediyorlar: 

~ Po\ls bilmeeesi 

Bekçiye hücum 
eden hırsız 

neden solaktı? 

\ 

Bir hırsiz resmi bir daire
nin uzun ve karanlık korido
runa girerken gece bekçisi 
kendisini görüyor. Fakat İhır· 
sız kaçmadan evvel · · bıçngını 
bekçinin göğsüxıe indiriyor; 

Bereket ki bekçi geriye 
doğrı.t sı~radığı ıiç.in yara ·gayet 
hafi.ftir. D.iğe:1· taraftan, ·bek· 

çile knrş:'l~bğı sırada ~de 
bir mum bulunan hırsız, kaç 
mad:ııi ıevvel bu muınu yere 

aC:rak a~ğile söndürüyor. 
. Bahl:lar ya,kalandiktan son~. 

bir hav.uza so\..·uluyor. Çıkış ye- Tahkikatla meşgul·. olan 

H r l d . . d. . ri aydınlık içindedir. Havuzun polis hafiyesi, yerde 'mum le-
~a ı lazır .a n~evcu ıyc;lı' · . . kelerini göriiyor. Bu· lekeler. 

malum olan ~nzetelerin en es- karşr tarafı ıse karı:nlıktır. Ba - . . ·• .• 

~aJ~·~~~s.n 

ı . · • b d 1424 . ~ · l lık1ar bıraktlınca gayet tabii ola- hekçınm hucuma maruz ka. ldı 
1~1sı un an . sene evve · . ' · ~ • · 

. Pekinck • neşredilen "Kiun ı:ak bütün hızlariyle karan)ığa , gı ~·ere. k~dar uzuyor. Polıs 
Bao,, :gazetesidir. Eski Roma- doğru yüzüyorlar. Havuzun 0 hafıyesı derhal kararını veri· 

' d.n' da •'Akt;,: n~ın~a h.ir. t~r~fında füıran ha~em de, pöy- ~or: . " . 
gazete vardı, 'Fa"kat bu nncak kc; birin ı:: i gelen b:ılığı ~yin e- - .. Bu ?ırsız solaktır. Sına· 

• resmi h~vadisl~ri neşrediyor- diyor. • · enaleyh bır 'solak aramnalı-
1 •. ' • d,ır 

' C.U. • e i'- * * • 
B cin 

• da. b. " ... R . . . . . • Ark. da ' .. . un n ~aa ıra~ k- · .. . _. ·a Ş1 ~evap· venyor: , ·o· . . u· rb. • . • • • Meşhur ingı- · Ne .. eh . 1 , ta ıuma . ıs,, namında r · f! • 
1 

• . · - munas et :rourı:ı c· 
b

. . . . ız cılıın erınd~ • k l· . ... --~r~_..ı__ D 
.. ı! g~ete vardı ki bu ~ resmi Charles, Sut : · -~ en sng t~. ' emek 
havndislerden maada ımpara· 1 ·a D d kı hırsız solak değil. wı ge o gson, 
torluk dahilinde cereyan eden ayni zamanda - Hak~ınız var azızım, 
hadiselerden tafsila tla balıs· •• Alis. harikalar mum lekeleri sağ taraftadır. 
ederdi. fülhassa R~ma ~tduhı.~ .. diya~ında" · n'a - ~ Zaten be~ de ~ırf b~nun · için 

• rının seferlerine ait taf~Üat'. ·: ' m.ındaki ~serin . i hırsızın s~iak 'olduğuna . emi-
• başlıca mevz·qu te~kil ~diyor~ ' . • nuh'ıir.riridir. Bu kltabr, 's~wis,, ~ nin;ı~ . . . · . • · 
d~ı:·' . . . : : , : . ! ·.' Corroll narin mü~teanyle yazmış. · · Polis · hafiyesi ha'ldı ~dır u 

· . Orta asırdaki' matbuat, az , tı. ·Eh ykkm ao'stıan bile, ·bu •ve Jıiçin? ; . ' . 
çok ırnintazarn ve muay)re~ me~hur eserin,: •Onun' tarafınldan Düşünijn bakalım/ bulabi: 
z~n\anlarda· n.eşrccİileJl Ifiir i.ik'· y~ılmış olduğu'nu s~rıelerce bil-:' lec~k ınisfniz~ 

> 
\ 

,. 
' . v~ ·., tek s~yfal!k ga~etelerderl miyorlarç'lı. • • ; ~· -+c ~ 

iluretti; Bunlar yalnız b~yük : : ~... '(o. · ' 11 • ' Geçen ~haftaki : : 
şe'hi:lerde neşredilir'tli. : . .,- , . . : . . pal.is'. '. 

. .Bılhas~a !.6.'.?nd .as__ra .cloğ:ru ;· ~ · . "' · · '-1-1 • bilmecemiz 
bun~~r ~.usbut,un 0çogalm1şt~r; '. i[~ ~~ 
bus.unku nıanasmi:la anladıgı- ~ - · ,, · · - - ~-~ - " 

.Bu ne, bir -intihar ne de. 

\ 

,. 
\ 

. .... 
' 

'.- ., 

: . \ 

' 
1. 

\ 

~. ' 

~: 
.-; 

:ı 
c: 
~ .;;... 
~~ 

• 

,< ,. ..... . .. ; : : :·'"~,ı '"· ' r- • 
1· · ·, ... -.,,1...: 

1 ' • • 

m·ız haki~i ye\:mi gazete ve. , 
mecmualar daha sonra m ey-

cinayettir. , Avykat koltuğun· " . ._9, 1 · 
1 • ıı-- . ıl 

da sallanırken arka üstü dü-: . HA B!f;-R 
ÇÔCUK SAYF ASJ 

Bilmece kÜ.Ponri. 
dana çıkmıştır: · · 

' En es~i yevmi gazete 'noı 
de Londrada neşredilmeğe 

başlamıştır. Bunun ismi ··oa
ily Courant,, tır. 

::n büyük hlyvanlar daha 
küçükleri ;yiyerek karıiılarını . do 

yururlar. Bali~alar da küçük, 

mikroskopla gqrüncn balıkları 

yerler. 

şerk,en kafasmi gaz~pıuslüğu • 
na çarparak onu açmış ve ay· 
ni ~amanda bayılmıştır. Bu 

.. suretle de gazdan zehirlene • 
rek ölrniiştür. 
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...._ 
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'fi 1 

0[} 
~ 

At:far·ın uçarak 
a.ıdıltları ~v<>ı 

Bir İngiliz ali~i. ~bütiin~ .hı
zile bit :mil (yani 1609 metre) 

" l . .. 
mesafe kateden bir_ a.t:ın. bu 
mesafeden 396· mefr~sini uça
rak katettiğini iddia etmekte
dir. 

Bu alim, atın dört ayağının 
yerden kesildiği saniyeleri cem 
etmiş ve bu neticeyi bulmuş
tur. 

''t-..'i>.V-::Q. - ~~~'l"Y... ''"-V\'.K~'\ ·t. 

\ ~•n F'"ra\ar \ 

·• Şikago mahkemelerinin bi .. 
risine meşhur bir yankesici ge
tirilmişti. Hakim onu 50 dolar 
cezayi pakdiye mahkum e
diyor. O zaman, yankesici 
yi yalmlıyan polis, hakime dö. 
nüyor: 

" - Bay reis, diyor. Bu pa. 
aryı veremez! Üzerini aradım 
ancak 30 doları var. 

- O halde, bırakın tramva
ya binsin, nrkasından takip e
dersiniz, 50 doları tamamla -
yınca yakalayıp buraya getirir
sınız. 

' }} }} l$--
Ev sahibesi yeni gelen 

Jıizmctçisine: 

- Herhalde sizinle kolay
ca anlaşacağız, ben miişkül· 

pesent bir kadın değilim. 
' . 

- D.oğru madam, zaten 
kocanı~ı göri.ince bunu anla . 
dım. 

{{ * * 
Anneciğim, avludan 

geçerken pencereye dayalı du
ran merdiveni .dii§ürdüm. 
. - O h~lde git de babana 
haber ver. 

'· 
- Babamın haberi var. 

Merdiv~n di.~~ü~ce, o da pen
cereye yapışarak havada asılı 
kaldı. 

* * {t 
Bir türlü. ·iş bulamıyan bir Ay

c.katın kaptsına vuruluY,or. A -
vukat "giri.nizJ,, di}:e bağıııyor 
ve müşierinin . üzerinde' iyi brr .., 

c.. . 
tesir bİrakmak için; ' telefonu 

' -_;, ....... • - ... 1 .. 

açarak, birisiyle kohuşlıyqrmuş 
" ) . - . 

gibi :yapıyoy: 
11 ' ..... 

- İmkanı yok bayım, sizi~ 

mÜda7ail~IZI anc~k < Sekiz gUn 

sonra yapaQili_i-im. Şimdl birçok 
davalarım var .. 

,_ . 

Ve"'telefol!u kapıyatak içeriye 

giren . ad~ma ·soruyor: 

- ' Ya siz bayım? Sizinde bir . . 
ld~va~ız mı var? 

- "Hayır Bay avukat, bende-

\?\~\da <g~neş 'o&n"VJosu\ 

\.,\ılı/ .. "/ , ...... -
~· \. }~ 
/?·ıı\'~" 

~~ılı/ -....... --s ..... -::: 
~ ~ :::---~ . ::-<~ 

/'l11ı\' \ 

~,Jı/,,,~ 
'::: ..... ( \ :::-
~; \__ )ş..._ 

/7,,,'\, 

~ ...... ~~·-·----, .. 'ı, 
• <_I 

-

L-- - · 

niz telefoncuyum, telefonunuz 

bozulmuş da, tamire geldim. 

~ ll- 1f 
Çamurlu ayaklariyle içeriye 

giren hademeye, ev sahibi ba
ğırıyor: 

- Bu ayakİarla içeriye gir
mcğe utannuyor musun? 

- Ne yapayım bayım! Baş
ka ayaklcırım yok ki!.'. 

)/.. x. . 1f 

..... . '""'li....;f" ~ • 

Talebe ~ Hay~r sizin sualiniz .... ... . , .. 
degil be.nim cevap · düşündürdü ı 

- ·:·~ " 
._:.. '.1!1 *· * .; 

Bakkalda: .-,, 
-- Bir' kilo şeker verir mi· 

siniz) j .. 

Paket ·hazırlanır fakat bay - ~ 

fikı?ni değiştiriyor: 

- Hayır \'az geçtim, bu -

ACA 
Ben, sekiz harfli ve lstan

bulun meşhur semtlerinden 
birinin ismiyim. S.ıra ile 5, 2,. 
3 ve 4 i.incü harflerim çok sev 
diğimiz hayvanlardan birinin 
adıdır. 5, 6, 7 ve 8 inci harfle
rim ise yüksek bir yer ifade 
ed~r. Beni· doğru bilenler ara• 
sın.dan birinciye lüks bir lüs .. 
yçın, ikipciye iki şişe esans, 
üçüncüye bir şişe esans· ve iki 
yüz okuyucumuza da muhte
lif heçliyeler verilecektir. 

nun yerine yarım kilo kahve 

verın. 

O da hazırlanır. 
- ' Af fodersi~iz yarım ki • 

lo çny ,ıverscniz daha iyi olur. 
Nihayet, hazırlanan pake· 

t~ alır· ve paras~nı vermeden 
dışc-\rıya çıkma.k ister. 13akkol 
bağırır: · 

.- · Bayım c:tıfın · parasını 
unuttunuz. 

-· Fakat onu kahveyle de 
ğiştirdim yaİ.. ., 

-.. - ' E;,et ama:kahvenin pa· 
nı.sı ? . 
. -·· - Onu d!l sekerin yı:rine 

aldı~. ' 
- Fakat ~ekerin de para · 

sınıv.ermcqin~:r.. 
· - Y oo.. Bak 'n7.izim ışı 

uzattın, şekeri de iade ettim 
ya, nllahtnn belanı mı istiyor• 
sun. 
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Milli Reasürans 
t 

Türk Anonim Şirketinde • • 
1 - Tasfiye halinde bu!unan Feniks dö 1 

Viyen ve Türkiye Milli sigorta şir
ket erinde Türkiyede sigorta edilmiş 
o antardan sigortalarına devam sure-

hayetine kadar yukarıda •• •• 
pri 

~ozu geçen 
•• muracaat arı Devir . Bürosuna 

,.. 
ı an 

olunur. 
·3 -~ (Lan.kr) sigorta şirketi ne rl~i·ı rk:i ,~rde 

t ıfe zarardan korunmak istiyenlerin 
ş r ... et.miz tarafından yeni Postahane 
ar !<asında Türkiye Hanında (12) nu-

sıgorta. edi 1111 iş olup d<J ışl nı :;ı rket 11 ı 

Tiirkiyedek1 faali~· t·t1111 tatil t,.t~ııt'Sİ 
dolayisile sr.gorta:'iını l1,e11iks dö\

1

ı)·e11 
• m~rada teşkil o~unan Devir Bürosuna sıgorta şirket111e hususi ZC) ilııctnıe ve

)ra sigorta poliçası altına şerl1 ''erdir
ınek sureti le de,' r et tlrnıiş veya sigor
tasının }Jrimlerini F'eni~sdö \ Tiye11 si
gor~a şir~etini1_1 Tii.rki~'edeki şubesine 
resmi makbuz ınukabilinde usulen 

m :irac3atia sigortalarının halen Tür
l<iyede ça 'ışan Hayat sigorta şirket
lerinden arzu ve tercih ettikleri bir· 
şir 1 et nezdi de devamı için yapı 'ması 
lüzum~u mu a mele!eri icra ettirmeleri 
i an edHmişti. 

2 -- Da ık i şirv<et nezd~nde Türkiyede si-
gorta ediJmiş o:upda doğrudan doğ
ruya bu şirket~erin tasfiye heyetleri 
tarafından yapılan ilanlar mucibince 
kanuni müddet içinde tasfiye heyet
lerine müracaatla alacaklarını kayıt 
e t ti r m i ş o ? a n ların halen mer'i 
sigortalarının Türkiyede çalışan şir
ketlerden birine devrini arzu ettikleri 

ödemiş ve sigartaları h?len n1er·ı ve 
devam etmekte bulunınuş olanların 
(fasfiye heyetine ka)rıt ediJn1İ oJan
larda dahil olmak .. üzere) Yukarıda 
.sözü geç~n Büroya nihayet 12~6.1937 
tarihine kadar ·müracaat evlemeleri 
ve sigorta vaziyetlerinin Büro tara
fında11 tetkik olunduktan ·sonra hak-

• 

larında karar ittihaz olunacağı ilan 
takdirde bu gibilerin 1937 olunur. 

. . ' . ,. 

~$~. 1 
NUbetçl eczaneler 
Bu &kfam ,.hriıı muhtd.lf eemtımna. 

nöbetçi olan eczaneler fUDlardJr: 
tsblnbul cihetindekiler: 

Eminönünde (Salih Neca.t1l, Beyuıtta (Bay 

da.r), KUçtlkpua.rd.& (Hikmet Cemil), Erilı

te (Hikmet .AUamaz), Şelırem1.ıılnde (Nl 

MiDENiZE 
dikkat ve İYİ HAZIM ediniz, 
Çabuk, iyi çiğnemeden y6melt 
yiyenler, fazla baharatlı ve bi. 
berli yiyenler, bilha.sM içki içen.. 
ler midelerini tahriş ederler. Ve 
EKŞİLİK, HAZIMSIZLIK, a. 
ğrrhk \'e baş dönmeleri hisse., 
derler. 

~~Yo 
t l• ---.~l\ ,.. 

l ····= 
ll ~ p 6.kıa 
-ıfatr ~ k dans mu,..lklsl, 10,30 Şehir 
~· ~ 'l'tır:rn~di kısmı t'ıraftnö;"tn bir tem 
,... l.araı.... rnustki heyc-tl. 20,30 ömcr r.ı 
·~ıı ·"dan 

redd!.ıı "" arabçıı. söylev, '20,40 MUnlr 

~ltıli \' e llrk8.dıı.şları t:ıro.:ından TUrk 
" tr e hatk tıt l., 22

1 
• laıkılan, saat ayarı, 21,15 

1 t.ızı11~ ~ &.lana ,.e borsa haberleri ve 
llr "'1 Pr 
li ' 0 ra Of;'rıı.mı, 22,35 plflkla solo 

r. · \"e 1 

1;~~: Operet po.rçıılnrı, 23 son. 1 

ıı .ıı.. eğlen 1 
~il. ) \e ltc~ıı ~ayın, 19.0:i spor. 19,20 
bcr~1• 20.03 an kon~~rı 19,';0 .-~cJceıı 
h r, 21 1• ~10 on, .. nnUn akıSlcrl be. 

ı u Otk ti" • 

&'t e • I t, II>or- \' estrns ve §an kom:eri, 23,05 
tl•• lll1Jııı1tı e 1<a.ire, 23,25 spor, 23,50 

'-0\-. ı;t, l 0"' 
rtşb • " dans musildsi, 

1 ,'J.> g r~: 

11 l"l) Ofon f J.) 05 ko .<?5 Ada Sarınin §&n kon 
e_r- llfe,.a .. . 

ıt 11.}·a ... , 19,8:1 konuıınuı.. sonra 
ar ı,,_, !larkllıı. 

lıı 
1 

-.ı1t lark rı, 20,10 konferans, 20.40 
tı-a !(~ , 21 50 

ıları, Çingene orkestrasUe, 

it lto~crı,' 23 ~:herler, 22,0:1 bUyük orkes 
~ !ıı.sı, 24 1

,. ' hıı.va, 23,20 çingene or-
• • u CD~ 

~ • -band, talumı, ı,ıo son ha 
\l•t . 

l . 
it .os lleJte 

:ıı l'1 band 
• a Ve llaJ 0 k0ll5eri, l 9,0:1 hava, 
') il.Cer"~- re, l0,15 orkestra konseri., 

rt -.... 20,25 . 
nı11s1, 1.8! ",YolonBCI konseri, ı 

a ' ·o ,.. t • 22,35 EJ>O?', haberler ve 
l a •.ece ko (J'<un lıabı!rıe ., 11.!erl, 23,50 frnnsu:ca ve 
ı; \: r, ~• son hnbcr'cr. 

~ı..:"orto.ı . 
-~ o k t~llttt 1 
l't- onae.... e stnsyonu 20.o:ı aske 1 

it • 21 35 • •• 2 ı 05 h 
l\ ' Uçıertn A.berler, hava \'O 

:ı ~.o., r kons ri, 22,05 orkestra 
1 t.ı .... ~~ \·c h~J'l<>rtaj, 24,05 '""'r haberler 

''""it ...,,.t(' 2 ... - • • 
lto~t 1'rde ha • ' 4.30 dans orke.strnsı, 

:\ : ber,er. havn 
1 

it ·0~ babc-
lı ~l'f. rıer, ıs 20 

llllJ l-.. 1 ,55 ha, ıı. • 'ko,.,ferruuı, \'(' koro 
>11.blllı~ l'ın, 20,10 P k!J hıı.be ... lr.rt, Hl.15 ma 
1-.'l\·ıı., 1 d!teıl'<le h <lperanto yo:-mı. 20.25 

2ı 20 
21.a5 tu't'i 'bcrıer, 21,10 haberler. 

~ koıı~tna z:rı lı b<?.,.·<'n. 2' 1:. ,arkılar 
~ltloaa. ' 22

'60 Oda mualkl61, sonra 

1 lıRK 

6EYOr.LU 
K•zlar mektebi Ye Mikey 
Şanghayda 

• Ur!t i nkıilı.bmda tcrıikkı 

ha.role len 

znnı, Kara.gUmrUk.te (Arif), Samatya.da 

(Rıdvan). ŞelıR.deba§mda ('Ünh·ersıt.el1 
Aluııı.raydıı. (Ziya Nuri), Fenerde (Emiliya 

di), Alemdarda (Etrd N~t), B&J.-ırkbydıe 
(Merkez> 

Beyoflund&kil(Or: 

,. 

lt'l&h 

..,l\h..\K\ °' 
\ ILlll:t 
ı.l ıMJ:H 

\l.KA:t...\.• 

ı RU!biUler öterken 
ı P.ıı~ • Japon muharebeııl 

t11UklAl caddesinde (Dell& Suda), Tepeba 
1 ' 

§mda •(Kinyoli), Karaköyde (H\beyin Hüs • 

~ 1AZON MEYV A TUZU HA. 
ZIMSIZT .I~T, 1-!İDE EKŞlL!K 
ve Y Al\"M.ALARINI G1DEelR4 

İNKİBAZI def<::der. Bugünden 
bir şisc MAZON alınız. Hiçbir 
miimasil müstalızarla kıyas ka. 
bul etmez. 

BUl'IJUller öterke.n 
ı Roae Marie 

ı Bağdat bülbr'.ilü 
ı ~ızıı Çayır ve Hucum ta• 

buru 
r tik matinede: İ§U bahri 

yelllcr ve diğer tt.aııslar 

da Beyazlı kızlar mektebi 
• : Bay Tekin 
ı 1-Iindiata.n kahra.manian ve 

nü Tak.aimde (Limoneiyan). Ş4'Jide (::-lar 

cileclyan), Kuımpqad& (lolüeyyedl, Haa

köyde (1'1.sim A..eo), ~ktqt& (Naili Ha 

lid) Sanyerde (A.aaf). 

Ü&kUdar, Kailıköy 'l"e Adalardakileı·: 

nsklidıı.r, Çar~ıi:>oyunda IÔm'!!r Kenant 
Ka.dıkoy, Modaaa. (Sıhhat), BUrükadada 

(Şlnut Rıza), He;)"bellde (Tana.,ı. 

Bir gilnlU.k kibar kadm -------------
' p, ... t.!! pete ve öıüm ve Yeni eserler: l\ ~RJ 

7.&fer 
( ;,,1! ınlfı.h{örlerl (tekmili 
birden) 

CUM uıuv lt'I Kan d&\'a.st ve mak1neli 
adam 

ISTANBUL 

n::RAB 

"nr.1.1 
lllLAL 

'~ 

ı Kan k&rJe~ler ve Pa.ri!"J! 
§&ntöz 

ı çapkm genç ve KtZll çayı~ 
Hort lak 

a Balalayka ve herkes ond"n 
bahsediyor 

AR 
Resim, heykel, dekorasyon, arkeo

loji ve tiyatro ·bahislerine hasredil. 
miş olan bu a.ylık sanat dergisinin i. 
kinci sayısı zengin mündericat ve bir 

~ok resimle intişar etmiştir. 
Birinci sa),ya nispetle büyük bir 

tertip ve baskı tekamülü g&teren ve 
memleketimizin yeg:ine gür.el sanatlnr 

1 

dergisi olan (AR) ı tavıiye ederiz. 
Denizl~r perisi ve Şarlo, 
mask eh baloda ı 1 i .~ I R 'J l, A N. 
Eski zamanlar ve pusu J 

K A o 1 K oy T~·ır.~6 SJ DRAl\l Kıs:,.n 

1 
~ h' ,,.: f Ak:.:ı:.m ı:aıtt Z0,30 da 

llAL~ 

JlAU 

: İşte bahriyeliler 
OSKlJCAfi' 

· Mazurka 

BAKIR KOY 
\Jn,TtT.\DI : "Mlşel Strogot 

I~ arı~orunt 
Bütün lstanbul piyasasını 

yo:.n i:li bir p!esiye i~i arıyor. 
Adres : A. N. 

P. K.. 1122 

tam · 

~r ır ugiJ rDSU CMt-r 

111111111111111 1 · 

1! ~~::!~t ; 
~·raJllitt rıJ'•~• 

·opeom tamn 
.,ı:oam sa.at ~.811 

l>!:Lt DOLU 

.ı fi.ınlı ak.p.mı aut 21 de 

N.\.~İT 'l'ara!mdan: Kı1ıb1klar 

Delidoha 

MAW~ i!ım. HOROS markasına dıkkat 

Ankat.a . Belediyesinden: 
1. - Su idaresine alınacak font boru ve aksamı on bet gün müd-

detle kapalı zarfla elcıiltmtye konuJm uşıur. 
2. - Muhammen bedeli (8913. d()) liradır. 

3. - Muvakkat teminab (SGE 50) liradır. 
4. - Şartname ve listelerini gö ;ınek is.iyen 'erin her gün yazr iş1erİ 

kalemin~ ve lstanbul belediyesine m üracaatbrr. 
nıa)e 12 mart 1937 cwna günü U'lt on b!rde Belediye Encümeninde 

yaprlacaıjmd"ln İstektile in saat ona k ad1r teminatlariyle birlikte teklif 
mekllJ!'lannı Be!ediye Encilmenine ,. ermeleri. ( 401 ) ( 1006) . . -
4shujbUı~<ııetecnY~~~jıaniarı 

. . . .,. . ' . .}'. ·. ~ .... . 
, ... • .<; • .#r; ' ,ıil'\ .. .,.. _, 

MahaUe~i s::ıkağı K. N. 
Hace ' Hesna Pata limanı 

49 49 '1 
ihbarnamenin T. No. 

14/ 8 / 934 28 - 47 

İradı 
Lira 
1503 

Cinsi: 

sahibi tahrir No. 
İbrahim Hatice 

Elmas 47 
Kargir ardiye. 

Yukarıda pıe·:kii ve saireti yazılı 28 47 numaııalı ihbarname sahibi 
lbrahim ve Hatice Elmasa yapılan id ari ve pcHs tahkikatında bulunama· 
nufır. T alimatr.s-ne-nin 116 mcı maddesi mucibince ilandan itibaren 15 
gün zarfında bir itiraz yapılacak olursa Üsküdar bina ve arazi ıube me• 
murluğuna müracutı ilin olunur. (B.) "1080,, 

Türkiye 
fabrikaları 

Şişe ·ve Cam 
anoninı şirk~tinden : 

3 - 34 sa;, 14/11936 tarihli Ist."l nbul ithalat gümrüğünden aldığımız. 

layniyat makbuzu zayidir. 
Yenisi almacap;ından zayiin hükmü yoktur. Direktörlük 



HABER - Akşam Postası 

o na,de hemen işlemeğe fıozır oran _t"!ovagczi 

Banyo afetini tanımıyorsunuz: 

Duş DERHAL 

Banyo _ 15 DAKiKADA 

• 
MAVAGAII 5·0F·BE 1 

4 ~ ' ı ı ~ 

: İstanbul · Komutanlığı · 
. ;.:. r K · ·ı- ' s~~ın,j ma omıo;yonu J an ı3. rt 

\.1 . . , . 

9 u::cu Kor içiu. -64 tane matbu 
notaya ihale günü lalibi çıkmadr 

ğmdm aç.ık eksiltme ile ihalesi lfı 
3/ 937 de pazarteıi günü saat 16, 

. 30 cL-ı yapılacaktır. Muhammen 

lutarı 180 Hrachr. ŞarbW:nesi her 
.EÜD kaıDUyommıuzda giSrülebilir. 
Ü:~·Jclilnin 14 liralık ilk teminat 
l".wd>uz ~eya mektuplariyle bera· 
b!:t ibıJe IÜDÜ v*D ınuayyeninde 
i-:mmklıda KOınutanhk Satmalma 
bmlisyoıı~-ıa gelmeleri. (1059) 

• 'J ... ... • f \.~ - : ,.. • J:". ,....... ,~ .. • \ • ( • • 

18tanbor Haricj As-! :.· 
'JJ:crl kıtaatı .. ilanları . 

... .. 1 ... .J. ....... ."ı 'llf',-...:. --- • ·_: .. , .... : ~· ,'• ~!"-. 

T ü:n~n birliklerinin ihtiyacı için 
puarhlda 5 adet yangın hılumbci· 
ıme b!~? -:ubur etmediğinden 4/3/ 
93 7 pertembe günü saat 1 4de ye· 
nic.1e11 ihalesi yapılacaktır. Yangın ..... 
'tulu-:{1iJ::ı[~'lrun tahmin bedeli 1100 
lirac.lır. İb:ıle Edremit Askeriye Sı.
tmalıın. ~isyonu binasında ya· 

pılacnktır. Yangm tuJumbalarmm 
kat'i temin~tı 165 liradır. Evsaf ve 
' ' 
'!Uaitini görmek ve bilmek isti yen. 
I~: i~in komisyona hel·gün a~tk ol· 
duğu. (620) (107~) 

iZAHAT ı ~ fstiktar Caddesi No. 101 

NtDEN &Azi siNEMA ARTisrLeAi 
HAF.TADA 

100.000 FRUI KAZAllYOR 

Meşhur bf r sinemacı: 
! Bugün Holtvud'da 
lyalnız kJAslk güzellik 

kifayet etmiyor 

sinema stüdyolarında klasik güzellik 
diyor ve ilft ve ediyor: "Zanıanunızrla 

günde 8 -'loJar ve zeka 100 (:Jolar kıy" 
mettedir. Gilzel yüzler ise, zekadan ve 
gençleşmiş bir tenden daha fazla, 1000 
dolar kıymetindedir. 

Sinema artistlerin~ yaklcı ve ku~ 
vetli projektörler] altmda çahşırken 
onların yüzlerini çabuk soldurarak 

!!ertİe§tireı:ı ve buruşturan bu projek· 
törlcrdir. Birçok yıldızlar, yüzlerini 
düzeltmek ve güzelleştirmek içiD gü• 
zcllik müesseselerinde bUtün serveti~ 
rini feda ediyorlardı. Fakat, bugün ... Beher me'-re~İne biçilen ederi 6001 
Ilcr yıldız, kendi kendine tevessül ede-

kuruş olan 10200 metre elbbelik ha-
1 

~€'..:;:i h~-;t hit ır-cH.ıir q.,v,.~ · r.dP r·ilttı-ri• 

ain taravet!ni vik!ye edebllirler. Vi' 
yana üniversiesi profesörü doktor 

Stesj tarafından keşif ve genç hay
vanlardan istihsal edilen cildi bcsleyi· 
ci ve gençl~tirici Biocel cevheri şiın· 
di pembe rengindeki Tokalob kremin· 
de mevcuttur. Gece yatmazdan evvel 
kullandıkta, siz uyurken cildiniz; 
besler ve gençleştirir. Buruşukluklar 

ve çizgiler silinir. Bu sayede her kadın 
birkaç hafta zarfında 10--15 yaş genç 
!eşmeğe muvaffak olabilir. Gündüzler 
ri ise (yağsız) beyaz rengindeki Toka 
lorı kremi kullandıkta bütün siyah 
benleri giderir, ve açık mesamatı kap~ 

ki gabardin kuma~ kapalı zarfla ek- rmm ~~~~1111111~11[1~
'siltmeye konulmuşrur. thaIZ&i 2 1 ~~-Gem-ıı·k Deledı·yesı·nden ·. Mart/ 937 Salı günü saat 15 de M. 1-*l 

M. Vekaleti Sabnalma Kor.ai~ycmın· ı _ G~vJik k:ıs:::ıb:ıs:nm bli hazır haritasının Bayındırlık Bakanlığ:ııı· 
da yapılacal-tı:r. lJk leminr.t 4310 li.

1 

ca lobut o:illen B~bwye. cJe mevcut fenni ~lname dairesinde ya. pılması 19 
radır. Şartname.si 306 kuruş'l M. M. / 2 / 937 gününden itib:wen 21 gün m üddeıle açık eksilhniye konulmuıtuı. 
Vekileti Satmalma Komisyonundan 2 _Hali lıa.:rr Haritasr y;ıpılacak yerler tahminen 60 bek-tardır. 
almır. Eksiltme).'e gireooJ.Jer b.nun: 3 _ Beher hektarı için bhmin edilen bedel 27 liradır. 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 4 _ Eksilmiiye gireceklei' bu b~ptaki fenni ~arneyi Gemlik u.

1 
3 üncü maddelerinde yazılı belge·! raylrğmda görebilirler. 
lcrle birfilrte teklif mekruplannı iha-

1 
5 - EkSi1tmiyc rriı·ecekbr o/0 de 7,5 hesabiyle 121 lira 50 kw'UŞ mu· 

le saatinden en u bir saat evvel An· v.:ıkkat temina~ vereceklerdir. 
karada M. M. Vekaleti Satrtıalmi.\ 6 - İhale 1937 yılı m::ırtın 11 inci perşembe günü nat 14 de Gemlik 
Kamisyonuna vermeleri. Uray Encümeninde yıı.pdac:ıktır. 7.- E!c;iJtmiye girecek~erin bu J 

(600) (812) işi batarac:ık ~eraiti haiz bu?vnduklarına d~ır Baymdırhk Bakanlı~m eh· 
iiyetnamesini haiz ohnalan §811br~ 1068,,, 

lstanbulda Havagazi ve 
sah Sınaiye Türk 

27 ŞUBAT -193~~ 

~tY91l"i'7' 

EJektrik ve Teşebbii .. 
Anonim Sir~ eh .. 

26 Mart 1981 Cuma günü 
Umumi hewetin adt surette toplanmas• .... ~ııo· 

1stanbulda. Havagazi ve Elektrik ve Te~ebbüsatı Smaiyc Tür•': ae· 
nim Şirketi hissedarları 1937 ına.rt.ınm 26 ncı. c~-ıa günü sa~t 15 n~i stı· 
yoğlunda Tünel meydanında Metro hanındakı ıdare mcrkezıncle 
rette topla~acak umumi heyete davet olunurlar. t·dllll 

Bu toplantıda hazır bulunmak isti yen hif:sedarların toplan '
11
rt• 

. sc 
laa.kal on gün evvel vtı.deleri gelmemiş kuponlarile beraber hıssc 
!erini: 

İstanbulda. Şit'ketin idare merkezine 
Osmanlı Ban.kasma 
Selanik Bankasına . au" ~t· rn ~ l3rüksclde "S<ıcietc li'inancietc d~ Transports et d'Entrepses 
rielles,, E!. 

tevdi eylemeleri icabeder. . ,., . tc\·dJ 
Hisse .renetlerinin tevdiine müteallik damga. ve Sllfr res1111kr 

edenlere aittir. 
MÜZAKERAT RUZNAMESİ 

ı _ İdare meclisile murakıplar raporlarının okunması • c:di\\İ· 
2 - Mevcudat hesabile bilanço ve kar ve zarar hesabının ta:::_ 
3 - :EBa.s mukavelenameye göre idare meclisi azası seçilrrıesı. 
4 _ Murakıpların tayini ve ücretlerinin tesbiti. b·ı ,cc~· 
5 - tdare ıneclisi aza.sına bizzat veya bilvasıta alakadar ola ı tı·r~ct 

d . ·nde ı:; teri ~irketler veya. ticarctJıanelerle lüzumu tak ırı · J UJ1ıııı 

namına ticari muameleler yapabilmesi için Ticaret ltanUJl 
323 Uncü n'laddesine göre mezuniyet verilmesi. 

193
7 

İstanbul, 21 ikincikanun ~ 
!DARE M.ECL!Sİ ~ 

..................... ııili .. 1mı .. 111 .... 11İiiliiiil:cı~M4~mwı~ı_ ~1"iJlll...,.. 

..;.__~~~-'-'"--=-~~~~~~~__;;.....~~-

HE.SER .. 

Tesisatı Elektrlklye 'fürk 
1'etl 

Aooniro şır 
;10 Mart 1937 Sah gUnü 

Umumt heuetin adi surette toplanma5 • 
1 

... ııı(' 
" . 93 ''. )' Tesisatı Elektrikiye Türk Anonim Şirketi hissedarları, 1 f{ecııtıbCf 

tının 30 uncu salı günü saat 15 te Tophanede, Topçular. tt.c ta 
caddesinde 428-436 numaralardaki idare merkezinde adi sure -' 
!anacak umumi heyete davet olunurlar. , plll~ or 

En aı oıı hisse senedine malik olup bu toplantıda ha~ıı göre ttıd 
istiyen hissedarların Ticaret kanununun 371 inci maddesın_~ ııet8 1 

lantrdan laakal bir hafta evvel vadesi gelmemiş kuponları e fi~ 
1 . tl - . . ·-::ıfil 
ıısse sene erını: • .

1
• 13a.tıı> 

!sta.nbulda Şirketin idare merkez.ine ve yahut seıan1·~ .1/Jl 
tevdi eylenıeleri icab eder. . ~irrııer tc 

Hisı:ıe senetlerinin tevdiine müteallik damga ve saır re» 
edenlere aittir. ıııtıı 

MÜZAKERAT RUZNAMESİ . . rctPorl~r 
1 - İdare meclisi ve murakıplarla. hesap komıserlcrı öi~iı 

okunması, b 
1111

1 t~. 
2 - Mevcudat hesabı, bilanço ve kar \Tc zarar hesa ~ cill1ıcSI• tıi~' 
3 - Esas mukavelenameye göre idare meclisi :i~I 1~~-initı ~c!lce~' 4 - M.urakI'plarla hesab komiserlerinin tayini ve u~re~ er 01aı:ı1:~ı;et 
5 - İdare meclisi azasına. bizzat veya bilvasıta alaka _a

1
• ... de ... ııııı1 

t kd\f " p.ııır Ieri §irketler veya ticarethanele~le l~z~~u ~,,ret ı::ırıt 
namına ticari muameleler yapabılmesı ıçı~ Tıc'."' 

36 323 üncü maddesine göre mezuniyet vcrılmcsı. . , uıı :ı9 
lıtanbul, 29 bidncıkfst 

tDARE ME~L 

.. • " •• • • 1 • • • ,., 1. ' f.ıı,;. -
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8 CÜCENiN J\ŞKJ -~i~ini takip edip ctmiyeceğini anl-.ınak 
açın hafifçe başını çevirdi. Şiko yerin. 
h~n krınııdamadı bile. O zaman, Juana 

1dedtli bir tavırla mırıldandı: 
- Gelmek istemiyor, aptal 1 
:Fakat onun muhakkak gelmesini is. 

ti}'Ortlu. Bunun için batını iyice çevirdi 
•e auı·· ed' " ums ı. 

t 13unun üzerine, zavallı Şi.ko, ayağa 
it al~ınağa cesaret etti ve arkaımdan, 
\ıçük odaya girdi. 

Kalbi heyecan içinde çarpıyordu. 
1 

): luana, küçük odaaımn yegane koltu. 
~Un ~ a kurulmu§, ufacık ayaklarını bir 

buraya uııatmı§tı. 
k şiko yava§ça ona yaklattı Ye hare. 

Ctalt, Önünde durdu. Zavallı da, yara. 
~a~hk ettiği için azarlana!i, btr çocuk 
a]ı v:ırd:. 

, ;uana, cücenin söze başlamayacağını 
t n :tyarak, mevzuu açtı, fakat öyle bir 
a\'ırı.a k' ş· le ı, ıko onun memnun ~eya 
ıtgın Olduğunu bir türlü anlayamadı. 

&ö ~ Senin cesur w iyi kalbli olduğunu 
Ylıyorlar Şiko, ne denin? 
- Bilmem! 
J~ana canı sıl:ılmı§ bir vaziyette bir 

•z sınirli bir tavırla: 
r. - Sir dö Pardayan bunu bağıra ba .. 
t;ıta BÖ J • • 
ve k Y edı ya 1 .• Herhalde o, cesatct 
SU k::hrarnanlığm ne olduğunu bilir, 

Şn. u ~ndisi r;aten bir kahramandır .• 
ıko ha" .. .. "'d" h b" ~ını onune eg ı ve mc1 cup 

ır tavırla: 

(:)y; 2\lQdeın ki öyle söyld.ii, demek ki 
tl\i e olacak .• Fakat ben hiçb!r şey bil. 

Yorurn. 

Juan"'nın l .. "'k b .. bele 1 .. tuçu ta anlan, ı:ınırli dar. 
re ver . 

Şilto .r c ınıneğe başla~tt. Zavallı 
d\I. ~~~ tehditkir ikazı pek iyi tanıyor .. 
ltrn.ltf :ıt hu onun mah~ubiyct ve şaş. 
hra rnı arttırmaktan ba~ka bir ~eye 

tnadr. Juana birdenbire abrdu: 

- Mösyö dö Pardayan, senin sevin. 
ce sonuna kadar seveceğini ısöyledi. 

doğru mu? 
Juananm bu sualinden. onun gayet 

serbest ve hatta çapkın bir kız Olduğu 
anlaiılmasın. Bilakis Juana gayet saf ve 
temiz bir klzdr. Bun!dan başka, o devrin 
ahlak telakkileri bugünküne nazaran 
daha başkaydı. Bugün riya ve yalanla 
örtülen şeyler o zamanlar açıkça söy. 
Jenebilir ve cyıp sayılmazdr. Sonra 
unutınamalr ki, Juana Şikoya biraz da 
kendi malr, kendi oyuncağı nazarile 
bakıyordu. Bunun için hiç kimseye söy 
lemiyeceği şeyleri ona açıkça söyliyebi. 
liyordu. 

Zavallı Şiko Juananın suali Üzerine 
ı..,zarôı ve kel:eliyerek cevap verdi: 

- Bilmem! 
J uana ayağım hiddetle yere vurarak 

bağırdı: 

- Bilmem! .. Bilmem!.. Hiçbir şey 
bılmiyotsun ve görmiyorsun! Hakika. 
ten canımı sıktyorıun. Fakat made:n l:i 
r.tösyö ldö Pardayan bunu söyleüi, de .. 
mek ki, sen ona lıir şeyler anlattın. 

- Ona buı\dan bahsetmedim. Juc:ına, 
sana yemin ediyorum. 

- Şu hclde, senin birisini sevdifrini 
ve ölünceye kadar seveceğini ner-edcn 

biliyor? 
Ve sonra kurnaz bir tebessümle ilave 

etti: 
- Hem, senin birisini sevdiğin doğ. 

ıu mu Şiko? Kim acaba? Ben onu t<lnı. 
~·or muyum? Söylesene 1 Dilini yutmuş 
gibi duruyorsun. Artık cannnı sıkmağa 
baş!adın doğrusu. 

Zavallı Şikonun göeleri, ona~ "Seni 
tcviyorutn !,, füye barbar bağmyorlardr. 
O bunu görüyor ve anlıyordu. Fakat 
her ;ıcyc rağmen bunu ağzın.dan duy. 
m:tk istiyordu. 
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CÜCENiN 'AŞKI 

sa mösyö Servantcıılc, Don Se.zara geldi 
ğimi \'C merak etmemelerini söylerseniz 
memnun olurum. 

- Peki senyör 1 
Juana, hiı:metçilcrdcn birisine masayı ' 

hazırlamasını işaret ettikten sonra, mes 
ut bir tavırla, koşa koşa merdivenleri 
çrktı. 

J uana uzakla ınca, Pardayan, saşkın 
bir vaziyette yanında duran Şiko~a ba 
karak ve şakrak bir kahkaha attı. Cüce 
nin ıstırapla kendisine baktığını görün 
ce de: 

- Aptal, deni. Anlamıyorsun değil 

mi? Tabii, çünk-J kadınları tanımıyor 

~un! 

Cüce büsbütün §aşırarak mınldandı: 
- iBcn ona ne yaptın1? 
- Daha ne yapacaksın? Beni kurtar 

dın. 

- Fakat o kendisi bunu benden rica 
etti! 

- Daha iyi ya! .. Zaten bunun için 
kızıyor! 

Ve cücenin hayretle kendisine baktı 
ğmı görünce, içten :gelen bir kahkaha 
atarak ilave etti: 

- Boşu boşuna düşünme, anlaya 
mazsınl Yalnrz şunu bil ki, Juana seni 
seviyor. 

Şiko elemle mırıldandı: 
- Bana bir tek kelime söylemedi. 

Hem öyle ters bir bakışla bana baktı ki. 
- !şte sırf bunun içindir ki, seni sev 

diğini anladım. 
Cjce :ıstırapla başını 'Salladı. Pardayan 

ona samimiyetle acryarak devam etti: 
- Şimdi beni dinle ve anlamağa ca 

h!j. Juana beni sağ göı"düğü için mem 
nun ... 

- Görüyorsunuz ya ... 
- Fakat, ayni 2antanda, sana fena 

halde kıı:ıgın. 

- Niçin? .. Ona itaat etmekten başka 
bir şey yapmadım ki ... 

- Mesele burada. ya!.Juana vakia, 
benim ölmemi İ6tcmiyordu. Fakat ayni 
zamanda, st:nin tarafından kurtanlma 
mı da istemiyordu. 

- Çünkü? 
- Çünkü ben senin rakibinim. Seven 

bir kadın, daima, k16kanıln1a.$lru ister; 
Eğ-er sen J uanayı sevseydin, onu kıskan 
man lazımdı. Kıskansaydın beni kurtar 
mazdml İşte Juana bunları dü§ünıtiyor 
anlıyor musun. 

- Fakat ben sizi kurtarmasaydım, 

benim yüzüme bakmazdı. Bana katil na
zarile bakardı. 

-Tabiil 
- Şu halde ? 
- Şu halde her şeyi olduğu gibi ka 

bul etmen lazım. Juana seni seviyor ... 
Yahud da '"sevecek! Bana itimaôm nr 
mı? '.Evet mi hayır mı ? 

- Evet. 

- Şu halde her şeyi bana bırak \•e 
ümitsiz aşıklar gibi böyle fena fena dil 
şünme. Seni temin ediyorum ki, işler 
mükemmel gidiyor. 

Bu sözler El Şikoyu tamamile tatmin 
edemedi. Vakia Pardayana itimadı var 
dı. Ve mademki işlerin yolunda gittiği 
ni söylüyordu, demek ki bu doğruydu, 
Fakat ne de olsa, Juananın ufacık bir 
tebewJmü, onu, Clostunun sözlennden 
daha fada temin tdetai. Buna ragmen. 
Paroayanr müteessir etmemtk i~in, gü 
lümsemeğe çalı tı. 

Bu aralık Jua.na merClivenlerdeıı ine 
rck seslendi: 

- Senyör, dedi, giyiniyorlar. Şimdi 

aşağıya inerek ıize iltihak eaecekle~. 

Şimdilik masanız hazır, isterseniz, ~rava:; 
yav2ş yemeğe baJlayın .. Omlet de pi~ 
ınek üzere.:. 



~ o: a r::: 
~~ • 

C" ;;· 

-----

COCENYN i\ŞKJ 

Pardayan ll'Clsaya yaklaştı ve birden 
bire dönerek hayretle sordu: 

- Nasıl? •.• Bir tek kitilik yer mi ha 
7.trlattımz? Bc<iöaht çocuk, bilmiyor mu 
s·ınuz ki, ben bu sandalyeye oturuşu 

ı·•·• bile kahraman ve cesur bir gence 
' ·unum ve onunla beraber yemek ar 

.dayım. 

e Juana gayri ihtiyari etrafına bakı 
narak, kahraman diye tavsif edilen ada 
mın kim olabileceğini ararken, Pardayan 
ila \'C etti: 

1 

- Ç.ıbuk 1 Sevgili dostum olan bu 
kahramana da bir tabak getirin. 

Doğrusunu söylemek icap ederse, 
bu sözler, Juanayr olduğu kadar, Şiko 
yu da hayret ve merak içinde bırakmış 
tı. O da, J uana gibi, bu kahramanm kim 
olduğunu kendi kendine soruyordu. 

Fakat, her ne olursa olsun, Juana ma 
uya ikinci bir yemek takımı koymakta 
gecikmedi ve merakının biran evvel tat 
min edilmesini bekledi. • 

l 
Parday_anın gözlerinde kurnaz bir hal 

vardı, masaya yaklaştı ve Şikoya oturma 
'mı işaret ederek: 

- Haydi bakalım dostum Şiko, dedi, 
§Öyle karşıma otur karnımızı doyura 

lım 1 Herhalde buna hak ettin, ne der 
sin? 

Bu ümit etmediği şeref ve iltifat Şi 
koyu fena halde mahcup etmiş, Juanayı 
bljyük bir hayrete düşürmüştü. 

Şiko, Pardayana, tanıdığı ve hürmet 
1 

ettiği insanlann çok fevkinde bir insan 
nazarile bakmağa ba§lamıştı. 

Pardayanın en küçük bir arzusu bile 
onun için, her ne bahasına olursa olsun 
icra edilmesi laz:mgelen bir emir haline 
celmişti. 

Pardayan ona oturmasını, söyleyince, 
cUec tabii bir hareketle ve hiç sıkılma 

dan, işaret edilen yere oturdu. Parda 
yan, ona, mühim bir şahsiyete layık, il 
tifat ve ikramda bulunmaktan adeta bü 
:yllk bir zevk duyuyordu. 

Bu aralık, aşağı inerek ayni masaya 
oturan Servantes, Don Sezar da barda!< 
lannı Pardayanın ve Şikonun bardakla 
rile tokuşturuyorlardı • 

.. Scrvantesle El Torero, belki de, Par 
dayanın bu küçük serscrile ayni maea 
da samimiyetle yemek yemesine hayret 

etmişlerdi. Fakat bunu göstermcmeğc 

çalıştılar. Hem de mademki Pafdayan, 
Şikoya bu kadar iltifat gösteriyordu, 

demek ki bunda baı:ı mühim sebepler 
vardı. Bunun için onlar da, şövalyeyi 

taklit ederek, Şikoya dostça muamelede 
bulunmakta kusur etmediler. 

Juana, herkesin fevkinde aıddettiği 

bu tiç asil misafirin, Şikoya gösterdikleri 
iltifatı gitgide artan bir hayretle takip 

ediyordu. O, Şikoya, ayakkabıs·nın u
cunu öptürmekle bile, büyük bir şerci 
bahşettiğini zannederdi. Halbuki, kcn. 

disinden çok daha asil olan insanlar. 
ona bu kadar iltifat gösteriyor dostça 
muamelede bulunuyorlardı. 

Juana hiçbir şey söylemiyordu. Fakat 
Pardayan, onun aklından geçen şeyleri 

yüzünden okuyordu ve onun merak ve 

hayretini tatmin etmek istiyormu~ gibi, 
Y':.iksek sesle Servantesle Don Sezara, 
ba-şlarından geçen vakalan anlattı. Fa-

kat bu anlatışında, Şikonun lehinde hir 
hayli mübalağa vardı öyle ki, Pardayan 
Şikoyu hakiki bir kahraman olarak 
göstermişti. 

Pardayan sergüzeşti anlattıktan 

ve bir müddet düşündükten sonra : 

- inanır mısınız ki, dedi, bu küçük 
şeytan bir aralık benim üzerime kn. 
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CÜCENI~ AŞKI 7 

masını kaldırdı? Hem öyle bir kaldırış 
ki, sağ kaldığıma hala inanamıyorum. 

Servantes ciddi bir tavırla bağırdı: 

- A 1 •• Desenize bu küçük adam akıl. 
1ı cesur? 

Pardayan ciddi bir sesle cevap ver. 
ôi: 

- Hem de zannettiğinizden çok da. 
ha fazla bu küçük a':iamm içinde kuv
vetli ve hassas bir kalp çarpmaktadır. 
Ve ben, kuvvet ve cesarctlerile şöhret 

kazanmış birçok insanlar tanırım ki bu 
küçük k.:hramanın göstermiş olduğu 

büyüklük ve cesaretin yarısmı bile gös. 

teremezler. Kendisinin bile farkında ol. 
madı<Yı bu büyüklük pek ender kimse. 
Jerde bulunur. Bu çocuğun neler yaptı. 
ğını size bir gün anlatırım. Şimdilik 

şunu biliniz ki, onu seviyor ve takdir 
ediyorum. Bunun için ona dost mua. 

melesi yapmanızı sizden rica ederim, 
b~nim hatırım için değil, fakat buna ta. 
yık olduğu için!. 

Servantes Pardayanm yüzüne ba. 
karak: 

- Şövalye, dedi, / mademki onu 
dostluğunuza layık görüyorsunuz, biz 
de sizi taklit etmekten bir zevk duya. 
cız. 

Şiko bu tasavvur bile edemiyecegi 
iltıfat karşısında iyice şaşırmış mahçup 
olmuştu. Birer kahraman telakk'i ettiği 
bu üç silahşorun sözlerine ne suretle 

mukabele edeceğini bir türlü kestiremi. 
yordu. Fakat buna rağmen. göz ucile 
juanaya bakmaktan da geri kalmıyor. 
du. Konuşulan şeylerin Juana üzerin. 

ide çok iyi bir tesir yaptığı besbelliydi. 
Çiinkü ona en tatlı tebessümle ve tak. 

dirle bakıyordu .. Cücenin kalbi büyük 
bir saadetle dolmuştu. Eğer cesaret et. 
seydi, Pardayarun eline sarılacak. ya. 

k ·· r rJtttığı mucizeden dolayı ona teşek u 
edecekti. 

Pardayan, J uana üzerinde istediği 
tesiri yaptığını anladıktan sonra ona 
ıd on<lü ve yarı şaka. yarı ciddi bir ta

vırla: k 
- Güzel Juanacığım, dedi, çocuklu 

arkadaşınız olan bu kimsesize seneler
ce siz baktınız. Beni o kurtardı, bunun 
için size de müteşekkirim. Yalnız şu~u 
bilmelisiniz ki. Şiko tarafından sevıl
mek saadetine nail olan bir kadın öm
rünün sonuna kadar bu aşka it imat ede
bilir. Bir insanm içinde, hiçbir znrnan. 
onunki gibi asil ve sadık bir kalp çarP• 
mamıştır. 

J uana hiç bir şey söylemedi sıl':lece: 
B . b' .. ~ tıniyorsU• - ana yenı ır şey ogre 

nuz. 

Der gibi gülı.imsedi. tı. 
Pardayan her şeyi kısaca aniatınJŞ 

Zaten bu onun adetiydi. Gizlı rnüzııkC• 
sezart 

reler esnasında duyduğu ve Don •. 
• ' tC"' 

alakadar eden şeyi.er hakkın~a bır J ı.ı ll• 
kelime söylemedi. Sadece, ~ıl.coyu ·caP 
nanın nazarın!:la büyütmek ıçın. 1 

ettiği kadar mübalaga etti. 
11 

Bu izahatı verdikten sonra. yor~:a. 
oldu~unu söyliyerek odasına çıktı. or· 
kikaten de Pardayan son dere:e. ~ol
gundu ve onun yerinde başka bırı~ı yt• 
saydı muhakkak ki yorgunluktan 

3 

1 

lırdı. ., 
sorır•" 

Pardayan odasına çıktıktan J 'ral
·se 1 

Sc;rvantes ide gitti. Don Sezar 1 .. ..,de 
! d ~ gorw 

danın uyanıp uyanma ıgını 

için yanına çıktı . _ ııııl• 

Şiko yalnız kalmıştı . öyle old~g~ ınC:• 
de, Juana ona yine hiçbir ~ey so~;rıra· 
di. Bir müddet salonda dolaştı. . gir-
k d. . h . . ~ . k·ırnsenın 

en ısınf ta sıs cttıgı ve ııarı3ı· 

mediği küçü~ odas~na d_oğru yodc 1<eı1 
Kapıdan içenye dogru gırerken 
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Türk Anonim Elektrik Şirketi 
· 30 Mart 1937 Sah gUnU 

i2 

. Umumt heyetin adt surette toplanması 
88.h ~k Anonim Elektrik Şirketi hissedarları, 1937 martının 30 uncu 
idareKUnU saat U do Beyoğlunda Tilnel meydanında. Metro hanındaki 

ınerkeıiode adi surette toplanacak umumt heyete davet olunurlar. 
istjyEn ~z on hisse senedine malik olup bu toplantıda hazır buluıunak 
lant ~n hıs:ıedarların Ticaret kanununun 371 inci maddesine göre top
l!en 

1tl~ ?1r hafta evvel vadeleri gelrnemio kuponlarile beraber hisse 
e crını: 

İstanbulda Şirketin idare merkezine 
B . Selanik Bankasına 

rilkselde "Societe Financicre de Transporta et d'Entrepri!eS ln-
tevd· dustriellcs,, e. 

1 eylemeleri icabcder. 
edP ~i!l)e senetlerinin tc\•diine müteallik damga ve Mir resimler tevdi 

l1 ere aitttir. 

l MÜZAKERAT RUZNAMESİ 
- İdare meclisile murakıplar ve hesap komiserleri raporlarının 

2 
okunması. 

- Mevcudat hesabı, bilanço ve kar ve zarar he88.bının tasdikile 
idare meclisinin hesap senesi temettlilerinin teniine dair 

teklü• 

: - Esas 
1

~ukavelenameye göre idare meclisi iza.sı seçilmesi. 

5 - ıturnkıplarla hesap komiserforinin tayini ve ücretlerinin tesbiti. 
t - İdare meclisi azasına bizzat veya bilvasıta alakadar olabilecek .. 

leri §irkctlcr veya ticarethanelerle lüzumu takdirinde şirket 1 
na.rnına ticari muameleler yapılabilmesi için Ticaret kanununun 
323 Uncu maddesine göre mezuniyet verilmesi. 

İstanbul. 21 ikincikanun 1937 
iDARE MECLİSİ 

~---~~~~~~~~~~~~~~-
b~ n but rnülhakatından Beyoğlu ile Galata bey-
lbde tahtelarz Demiryofu Türk Anonim Şirketi 

31 Mart 1937 Çarşamba gUnü 
ls Umumi heyetin adi surette toplanması 

l!tiry01lanb.~ mUlhakatından Beyoğlu ile Galata beyninde Tahteli:rz De
krrıba u ~rk Anonim Şirketi hissedarları, 1937 martının 31 inci çar
lti i~ &'tinU saat 16 da Bcyoğlunda, Tilnel meydanında, Metro hanında. 
ltr. lllerkczinde adi surette toplana~ umumi heyete davet olunur-

iati~~ ~ on hisse senedine malik olup bu toplantıda hazır bulunmak 
ltıı.tıdan hı~arların Ticaret kanununun 371 inci maddesine göre, top
lıta..e nıhayet bir hafta cwel vadeleri gelmemig kuponlarile beraber 

Setıetıerin.i: 
~buıda: Şirketin idare merkezine 

Osmanlı Banka.sına. 

L... Selanik Bankasına 
~kselde: "Societe Financiere de Tra.nçorta et 'd'Entreprl~ tn-

~(\l "I duatriellee,, e. 
ll~ leri ica.beder. 

~e?l senetlerinin tevdiine mtiteallik damga ve sair resimler tevdi 
1.lttir. 

l }.fÜZAKERELER RUZNAMESİ 

...... İdare meclisile murakıplar ve hesap komiseri raporlarının 
2 °kunması 

...... \{ 1 

a ~ evcudat hesabı, bilanço ve kar ve zarar hesabının ta.sdikif 
4 - ldare meclisi azası seçilmesi, 
S - 1iuraJcıplarla hesap komiserinin tayini ve Ucrctlcrinin tesbiti, 

...... İdare meclisi azasına bizzat veya bilvasıta alakadar olabile
cekleri şirketler veya ticarethanelerle lüzumu takdirinde şirket 
namına ticari muameleler yapabilmesi için Ticaret kanununun 
323 lincü maddesine göre mezuniyet verilmesi. 

~~ tstanbul,26 sonkanun 1937 
~ • İDARE MECL!St 

Türkiyede umumi Mümeaailliği: 

Helios Müessesatı. 
... lı~buı 

• Galata, Voyvada Cad. Ne. 124- 126- 128 (yeni hinaemda). 

lstanbul Tramvay Şirketi 
81 Mart 1937 Çarşamba giinii saat 15 te 

tstaiı Umumi heyetin adi surette toplanması 
~ha. gU b1!1 'l'rarnvay Şirketi hissedarları 1937 martının 31 inci çar
tlı ~dare nu saat 15 te Beyoğlunda, Tünel meydanında, Metro hanında-
tırıar. merkez.inde adi surette toplanacak umumi heyete davet olu-

l~li l!!n a~ . 
1 Yen h~ hısse senedine malik olup bu toplantıda hazır bulunmak 
hlnltdan n· arların Ticaret knnununun 371 inci maddesine göre, top-
~ "- tııhayet bir hafta evvel vadeleri gelmemi§ kuponlarile beraber 
la~ erini: ,·· . . 

lUlda: Şirketin idare merkezine 
Osman 1ı BankR!lma 

lıruk Selfuıik Bankasına 
•~ !!elde: "Societe Financiere de Tra.ruıpom et d'Entrcpriı;es fn-
~d· dti .,. 1 ~Yleın strielles,. e. 
~~ eleri icabeder. · 

td"?tl~ .~netlerinin tevdiine müteallik damga \'e sair resimler tevdi 
aıttfr. 

l MÜZAKERELER RUZNAMESİ 
-ıdar 

2 - ld e meclisi raporunun okunması; 
3 - "!,{ a.re meclisi azası seçilmesi; 
• ...... ı~tplarla hesap komiserinin tayini \'e ücretlerinin tesbiti; 

ı e meclisi 9..zaaına bizzat vıya bilvasıta alakadar olabi!ecek-er· · 
:n~ şır-k~Uer veya tıcarethanelerle lüzumu takdirinde şirket 

323 
1?a ~tcari muameleler yapabilmesi için Ticaret kanununun 
Uncu maddesine göre mezuniyet verilmesi. 

İstanbul, 26 sonkiı.nun 1937 
İDARE MECLİSİ 

HABER.- ~ICfım posbıs) 

f!!lm---• D r. ----• 
NIŞANYAN 

Hast.alarını hergün akşama kadar 
Beyoğlu, Tokatlıyan oteli yanında 
Mektep sokak 35 numaralı mua-

yenehanesinde tedavi eder. 

--·- Tel: 40843 _ .. _ .. I 

J w 
lıtanbu! l>.vazmı imirliğine , 

bağlı müessesat ile İstanbul ve Ça
nakknle müstahkem mevki komu
tanlıkları kıt' atı için kırdmlacak 

1400 ton kadar buğdayın krrdml -
muı 15 mart 937 pazartesi günü 
ıaat 15 de Tophanede Satmalma 
komisyonunda kapalı zarfla eksilt
mesi yapılacaktır. Hepsinin tah 
min bedeli 8998 lira 60 kuruttur. 
ilk teminat 674 lira 90 kuru9tur .. 
Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
İstanbul için ayn ve Trakya için ay
n fiyat verilecektir. isteklilerin iha
le saatinden bir saat eovvel kanuni 
vesikalariyle beraber teklif mektup
lannı komisyona vermderi. ( 1073) 

~--Dr. İHSAN SAMİ--lm!!I 
GONOKOK AŞISI 
Belso~luğu ve ihtilatlanna karşı 
pek tesirli ve ta1.c aşıdır. Divanyo
lu Sultan Mah!llut türbesi. No. 113. 
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ii DERMAN fi :: r. 
i! Muayenehanesi - Eminönünde 1i 
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Diş Doktoru 

Dbe"'t onçer 
Cumartesinden maada hez:tun ~ 

hastalarnı kabul eder.
1 

Edirnekapı, Karngümrük Tramva~ 

Durağı No. 95 ~I" . , ,. 

TE.RZiHANESi 
Sahibi: İhsan Yavuz Sezen 

Şık giyinenlerin 
terzisidir 

,.. 

En cazip modeller, mevsimlik metin 
ve §ık kum8.§lar. 

lstanbul Yeni Postahane kar§1.!111da 
Letafet hanında 4 No. 1 

HIER GCN 
On blnlerca vatanda, 

tarafmdan 

Seve seve okunan 
Ve takip edilen 

HABER 
VE 

KURUN 
Gazetelerinin 

KCÇCK 
ilanlarından 
istifade ediniz 

Herhangi bir ihtiyacınızı bu ga· 
zetelerimize bir küçük ilan ver 
mek suleriyle dehal temin etmek 
elinizdedir. 
Müracaat yeri: İstanbul; Ankara 
caddesi V AKIT Yurdunda 

ı ı VAKiT 
1 

Propaganda servisi . - -
~ 

15 
•r----sıı•t11•r:;s• -•• Her Akşam 

Beyoğlu LON A Biraha· 
nesin ite 

ısavan Hamiyet 

• Teknik mucizesi mi'· 
' 

Yoksa acaipliği mi ? 
~nır- Tek ~US!kta 

6 muhtelif artist tarafından 
6 eser dinlenilir. 

ODEON 
270135 numaralı plakı alınız, 
Bu suale kendiniz ccvan ''ereceksiniz. .. - .. ---.. ----------•ım:m .......... . 

Kendi kendine 1000 kelime ile 

Fransızca dersi 
Resim: 6 

La chambre iı coucher 
(Yatak odası ) 

1 - La chambre a coucher: 'Jlafalc odası. 2 - Le lit: yata.J.:.. 6 -
La tablc de nuit: gece 11uısas1. 4 - La lampe electrique: elektrik 

Wml>ası. 5 - Le lİ\Te: kitap. 6 - Le rcvcil: istenen vakitte çalıp 

uy'.'lııdıtmı saat. 7 - La table a toilette: tıwlct 'lnasast. 8 - Le mar. 
bre: nıanıcr. 9 - Le pot a eau: su kabı. 10 - La cuvette: el ta..cn. 
11 - J.,e porte - sa von: sa.bwı luk. 12 - La. tablette: ma.5'anm ilst 

çıl:nı!lsı. 13 - La glacc: ayna. l4 - Le fl:ıcon de parfuın: Jro'lmıya 
.şi~csi. 15 - La boite de poudre: pudra 1'ut1"8'11. 16 - J.,a brossc a 
~ents: diş fırçası. 17 - La boUe de pate dentüricc: di.J mccunu ku .. 
tusu. 18 - La lbrosse a cheveux: saç fırçası. 19 - Le peigne: tarak. 
20 - Le tiroir: (nıasmırn) göz. 21 - La serviette: havlu. 22 - Le 
portc.st-rviettes: pc.Jkirlik. 23 - L'armoire a glace: aynalı dclap. 

21 - La sallc de bains: banyo da~rcsi. 25 - La baignoire: banyo. 
2C - L'apparcil iı douchcs: du§ aleti. 27 - Le robinet: m1,sl.ıtk. 



Serviler 

Karaeaahmet : Serviler mezarlığı .•• 
a,çen yıl deb,eUl bir fırtına Karacaalunette binlerce aervtyt 
4nlrmqu. Gelip geçenler bunlann bir kuımmı parçalayıp 
evlerbae tqıdıl&r, bazılan da odunculara uttııar .. İşi gazete. 
Ierln 4lle almur üzerine belediye bunlarm muhatap.• 
im& 1mrar verdi. Bayramın ikinci gtlııü huau.sl fotoğ. 
rafçumz tarafından a ı r n a ı: yukarıdaki re.sim 
ba ......,u.nn deTrildik 
Jert Yerlerde olduğu 

pbl dunlutmıu. O'akü
dal' be1edlye81ııin VC• 

ru.ıı karan hll& tat• 
bit llbnemlf bulundu 
tuna .,e.t.erdi Bun 
dlln .,.. Karacaaho 
mede yalnız iman 
mmarbtı değil ııervl 

~ da denebilir. 

KAPLUMBAGA YARIŞI 
» t ~ kaplumb&ta geztnWert pek ta ammUm etmift1r. HattA k&plumba~alar üu

rinde yar1flar bile yaprlmaktadlr. 

• 

Çünkü ASPİRiN seneferdenberi 

her türlü soOukalgınlıklarma ve ağ

rılara karşı tesiri şaşmaz bir ilaç 

olduğunu isbat etmiştir. 

• • 
AS P 1 R 1 N in tesirinden emin olmak için 

lütfen ~ .6' markasına dikkat ediniz. 

Tac 
merasimine 
hatırlık 

Belit& tılmll 18 ya9111da 
ki bu İn .,iliz kızının, 1\ • 

kad:ıvı ile bu danı mc
mare'i""lni yapmıı.sm·n 

aebebl vardır. Gelecek 

RESMİ SAÇ 
Bu •ac: tuvaleti, 
1n&ııtere 
kralının 

tac gtyme 

Zavalb tavuk 

Pratik ,emsiye 

~ıılyelerln en kötü taralı, karım11ln gele; 

181neı bir rtizg'&ra karşı önUnUze tuttuğu 

Yalnız insanlar mı kazaya ugrar ve 8U 0.., nuz zaman yolunuzu görmeğe mani olınala. 

ta!tnda kalırlar? İşte, ln-:rilterenln Ladlng• ndır. Fakat bunun da kolayı bulundu. Bir 

ford • t-ırlnde, .ael!"'ı11l L" ı-re her tarafı IU nevi •ef:fat mu•11-"ndan §e ... 0 1·,c c b' .. ' '" ..... ,,. ırpcn 
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umum tahlilat. Eminönü dl 
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tramvay arabalarında bulun" 
miifredatlı listesi: ift ~ 
Bay - Bayan kullanılmJŞ ç 
tek eldivenler ift 1' 

Bay • Bayan kullanılmış ç 
tek ayakkabılar ' ~ 1 
Bay • Bayan kullanılnııe .,...- " 

ve bastonlar Y' fi -
B:ıy - Bayan kullnnılınlŞ ~ 
para çantaları IG eı' -
Bay • Eayan kullanıJuııŞ 

ma~ırr al1~ 
Bay • B:ıyan hıJlanılrnJŞ 1 

bere Ye kRskctler ift ti' 
Bay • Bayan kuUanılrn'f ç 

raplar 'oO~ 
Bay - Bayan kullanılıJ1ıŞ 
atkısı 

Yemek kabı 
Kumaş parc.;aları ..a f 
Rop için kuşak __ ... , 1,;r ! 
Gözlük1 çakı, cep feneuı -
Bua ; 
Kaa.t, kitap, defter 
Hırdavat 
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Sigara, enfiye kutusu, f 
nah tar f 
Eski cek~t ve pantl\ 1011 f 
Altm yüzük ve küpe f 
tlic; 

Çuval ve torba , 
Bulunmuş para ~ 
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mım hanında Tranıva.Y tir 
dairesine müracaatlatL_,..vr ~· 
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