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&umomt 
15,5 ·milyon Türk 

lirası ••• · 
- Dıt ticaretle bu yıl muazzam bir inki,aI var -

937 senesi ikinci 
ayının yeni yapılan 
ticaret müvazenesi 
istatistikleri ticaret 
müvazenemi~in bu 
ayda da büyük bir 
farkla lehimize ka
pandığını gösteri • 
yor. Yeni hazırla

nan bu istatistikle
rin verdiği netice 
§Udur: 
İhracat 11,675,151 

ithalat 5,550,225 
Türk lirası. Arada. 
ki fark, yani ihracat fazlamız 6,125,926 
Tılirk lirasıdır. 

Halbuki geçen sene şubatta ihraca
tımız ancak 5,52-0,000 lirahk ithalatı

mız ise 7 ,218,000 liralıktı. O vaziyette 
ticaret müvazenesi 2 milyon bir fazla. 

lıkla aleyhimizde kapanmış oluyordu. 
Şimdi, bu sene şubatında geçen sene 

şubatından 6,155,000 liralık fazla ihra-

~~ ve geçen sene ithalatından 1598,000 

Sanayi 
mümessilleri 
Toplantılar yapmak üzere 

DUn Ankaraya 
glttller 

Diin 1u zevattan mürekkep bir eana. 
yi heyeti şehrimizden Ankaraya gitmit· 
tir: 

Sanayi Birliği Umumt kAtibi Halit 
Gilleryiiz, lderi sanayii namına Kaaaplar 
tirketi deri fabrikası müdUrü Ahmet 

Kara, yünlü mensucat sanayii namına 
Ka=amürsel fabrikası müdürü Mıehmet 
.Ali, İbrahim Ziya, demir ve deniz in§a.. 

atı sanayii namına İktisat vekaleti Fab
rika ve havüZlar mümessili Tahııin, tpek 
li mensucat sanayiinden Dilberzade 

Osman, ağaç sanayii namına Marangoz
lar cemiyeti umumi katibi Fuat, ıtriyat 

sanayiinden Faruki, fanila trikotaj vıe 
çorap sanayiinden İbrahim Cemil, Asit 
Karbonik ve oksijen ııanayii namına 
Fuat ve daha bazı fabrikatörler teşkil 

etmektedir. 
Aynca şehrimizdeki Sümer Bank 

Jabrikaları mümessil veya müdürleri ide 
An.karaya gitmektedirler. 

Ankarada sanayi umum müdilrüniln 
:reisliği altında toplantxlar yapılacak ve 
!thalatm serbestisi, muamele vergisi, 
!stihlak vergisi kanun layihalarmm e. 
•asları hazırlanacaktır. 

liralık noksan ithalat yapmtf oluyoruz. 
Yani ihracatımız ieçcn ıene şubatına 
nazaran ylizde 112 artmı:ş, ithalatmız 
ise yüzde 25 azaJnuıtır. 

Bugün malfım olan şubat ayı ticaret 
müvazenesi vaziyetini senenin ilk ayı 

olan ikinci kanunun rakamlarile birleş
tirirsek varacığnruz netice şudur: 937 

senesi ilk iki ayının ihracatı 26,959,000 
ithalatı ise 11,452,000 liralık. Aradaki 
fark 15 ,5091000 liralık. 

Geçen senenin aynı mtiddeti zarfında 
ihracatxmrz 14,646.,000, ithalatınız ise 
13,839,000 lirahktr. Geçen senenin ilk 

iki aymda ticaret muvazenesini ancak 
807 ,000 lira gibi küçük bir farkla le. 

hine kapayabilen 'D;.irkiye cumhuriyeti 
bu sene aldığı tedbirler sayesinde bu 
kazanç farkını 15.509,000 liralık g:bi 
nisbetııiz derecede mühim ·bir miktara 
çıkarmıştır. 

Bu iki ay zarfında alrcılarımızm ba
şında sırasile yine Almanya, Müttehi
di Amerika ve !tlaya gelmektedir. Al. 

manya, İsviçre, İngiltere, Çekoslovak

ya ve Fransa ile geçen sene şubatında 

aJeyhimize olan ticaret müvazenesi lehi 
mize dönmüştür. Yalnız M-:.ittehidei A

merika ı!'umhuriyetleri ile ticadet mü. 
vazenesi aleyhimizedir. 

Aemrika ile de aramızdaki ticari mil
vazcne • geçen ııene ilk iki ayında 

1,742,000 liralık bir fark gösterirken 

şimdi bu fark yUzde 32 nisbetinde aza
larak l,186,000 liraya d:i~müıtür. 

Bu rakamların bize hul!sa olarak 

gösterdiği katt netice şudur: İhracat?. 

mız yüzde 46 nisbetinde artmış, ithala

tımız yilzde 21 nisbetinde azalmı§trr. 

Umum• ticaretimizde ise yUzde 335 tc. 
reff6 vardırf. 

Bu, rastgele husule gelmi' bir vazi. 
yet değil Tilrktye ellmhuriyctirtin sağ· 

lam ve planlr ekonomi siyasetinin bir 
muzafferiyetidir. 

F.Güneri 

lstlklAI 
filme 

mUcadelest 
çekilecek 

Utanın bir rejisörü getirildi 
Türk İstiklal mücadelesinin ve yeni 

Türkiye tarihinin canlı hatil'alarınr tes

bit etmek r.izere büyük bir film çevrile. 

cektir. Bunun için meşhur artist Kate 

}dö Naginin eski kocası ve U. F. A. nm 

rejisör1erinden Konstantin Darud An
karaya gelmiştir, 

Yorgun baım vereceıt i!t az olur. Ayni ıeylerle uğraşmak kadar in.anı yoran bir şey 
bnlunn:ıaz. Bıı ytlzden okuyueulanmm hergUnün ağır dll!Jüncelcrlnden biran olsun 
ayırmak, kendllerint baıtka. Alemlerde oyalamak l~tlyoruz. tılnizde yonıldutunuz u.man 
~lıdakl l!luallerln ceve.plarını bulmaya çalışınız. Görf'OOlu'1nlz ki !\iz bu metgullyet 
tıeırı sonra tıımıı.mllo deği5tlğlnlzl htssedeceksfnlz. SualJerlmiıln bir lu~mma. para mil 
kı\fntlan da vereceğiz. Böylelikle hem eR'll'nmlş, hem mUk:\fatlanmı, olacaksmrz. 

Sahte terazı Gizil · darbı mesel 1 
J ÇlNDE yirmi beş gözü olan bir murabba Bal,kalln.rda.n biri sahte bir terazi lrullanı 

çizerek :ınurabb&larm köşelerine soldan yor, yanl, okunun kollan ayni uzunlukta. 
itibaren (1) den (25) e kadar rakam koyu değil. 

ııuz. Bu numaralar alfabemizin birer harfine 
teka.bW etmektedir. Bu harfleri aşağıdaki 

numaraların karşdarındakl izahların ifade 

ettiği kelimelerden çıkararak yerli yerine 

korsa.nız ve (1) den başlayarak (25) e ltadar 

mra ile bece1eri okursanrz ~ok meşhur bir 

darbımeseli elde edeceksiniz bu darbrmesel 
nedir? 
* 18,12,3,2(,16 - bir vilAyet merkezimizin 

ad!. 

• 16,18,12 - musiki Aletlerinden biri. 

• 10,7,14,9,8,6,25,4 - Namık Kemale meıı 
hur blr ptyeBl yazdtran şehrin adı. 

• 20,23,22,19 - Sıcakla. soğuğun yanyana 

gelişi. 

13,21,17,11 - Gene bir vilAyet merkezi 
mızın adI. 

• 19,15,IS,19,2,l, - bir nevl plAv. 

Bu bulın8C8 mUkUaUıdır. Doğru baJleden 

terden bfr klı,tye bir llra verlleeektlr. Zarfla. 

rm Ur.erine "Arap sa~ı,. Jcaydı konulmalı ve 

ceva.biıuıı ha ıılttmıla.rdıı. çıkaca.ğı 12 ma.ym 
glhıibıden önce ellmiı:de bulunmahdır. 

Bu bakkal aekerln kilosıınu 80 kırnııa ııa. 
tıyor. 

Bir m~terı gelerek ona aöyle dJyorı 
- ıs şer kiloluk 11<1 paluııt ıeker verin. 
Bakkal, okun kıAa oldntu göze ıs kiloluk 

ağnlığı koyuyor ve ı('lkerı tartıyor. 
Bakkal Jklnel bl'!! klloyu ayni ıekUde tar 

ta.cağı sırada mUşterl ııoruyor: 

ıs - Kiloluk afırtıtı öteki göze koymakta. 
bir mahzur görmezstıılz, detıJ mi ' 

Bakkal gayet tabii olarak ıttraz etmiyor 
ve mUşterinln arzusu \'l'!)hUe hareket edlyor. 

l\lli,ted, ışe~erln 'IK'd<•ll olan soı) kunı,u 
verl~·or ve paketll'ri alarak gldl~·or. 

Be.kkl\l şekerin kilosunu 80 knruıttan mı 

aatmı~ oldu t 
Bu suelln ceva~ı yarınki. nUııhamızda. bu 

lacaksınız. 

Yelkovanla akrep 
• 2l 88.llt içinde saatinizin yelkovanmm 

akrep U7.t"rlnden kaç def& a!Jar ııuallmlze pek 
. eminiz ki dlişlinmedcn cevap verdlğ'lnlz l!;ln 

2'l defa dediniz. Hayır hiç de bö~'lf'ı <leğll. An 
cak 22 defa geçmiş bulunur. Dlişilnt\nz: Sa 
atin yelkovanı 11,80 ye 23,80 da.n sonra 24 
saat içinde lld defa tam akrep üzerindedir. 
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dlaljcıta dait -. &ldiıµıt .. 
Beş ·parmak 

G EÇEN gün bu~ .. ~1. fil~: 
• ptı 

vattarL bahsetmişl J. , 
Üstat Haiit Ziya 

· ite 55 inci sanat yılında 

Bir edebi müliikat 
1 l 

mi Safanın bir fıkrası (Cu)llbıı.r1l 1 
4.5.1937) beni~ mevzua dönıneğ~:~ hate 
bur ediyor: "Sermayenin- insafsız!~ 0 se· 
rı sermayeye karşı insafsızlık et mı•' 

• h ' k . d ' B eııı'J 'S a;;: ınr vermez,, .yor. en, · s dev~ 

ve iktısad kelimelerinin bu milnak8~1 Gire 
karışmasına taraftar olamam; ç~~ aras 

Jla.llt Ziya. 1889 da 
bmırde 

Ve kırk yaşında ... 

68 yaşının elli beş senesini edebi
yata vermiş olan üstat Halit Ziya U. 
şaklıgil çalışma masasının başında 
oturuyor. Önünde yazmakta olduğu 
Saray ve ötesi,, isimli eserinin müs
veddeleri var. 

Diyor ki: 
- Bunlardan başka bir şey y~z. 

mak niyetinde değilim. Bu be
nim son eserim olacak. Bu he.· 
tıralanmı edebi bir eser olarak yaz
mıyorum. Maksadım tarihin şimdi
ye kadar mediul kalmış ve küçük 
vesikalar telakki edilebilecek nokta
larını toplamaktan ibarettir. 

Sonra, sözü hazırlanmakta o1an 
Jübileye girerek diyor ki: 

- Bilmem ki ben o gecenin ma
nevi sarsmtrsma tahammi.il edebile
cekmiyim? Benim için böyle bir fc. 
dakarlxk yapılmış olmasından çok, 
pek çok mütehassisim. 

Kendisinden tercümei halini rica 
ettim. Onun tercümei halini aşağı 
yukarı hepimiz biliyornz. Fakat biz
zat kendi ağzından dinlemeinin ay
n bir hususiyeti olduğu da inkar e· 
dilebilir mi? .. 

- Babam Uşaki zade ailesinden 
H"'rr Halil efpndidir. Biz ticaret al~
minde yetişmiş bir aıledeniz. Baba-
nım ticaretten başka Şark, bilhassa 
Acem edebiyatına meftuniyeti var
dı. Bana ilk edebiyat aşkmı Mesnevi 
ve Hafız Şirazi ile o aşrladı. Bir yan
dan da beni daha pek küçükken ya
nma nlır Gedikpaşa tiyatroşuna gö
türürdü.· ıs 7 8 Rus muharebesinden 
sonra babamın halı ticarethanesi in
hitata yüz tuttuğ\ından Uşaktan 
sonra aile merkezi olan Izmire geç• 
tik. lzmirde ~nyüksek mektep rüştü 
ye idi. Ben o vakte kadar Fatih rüş-

tüyei . askeriyesinde bulunduğum için 
İzmir Ri..iştüyesine itiraf ederim ki 
büyük bir iştihasızlıkla atladım. On. 
dan sonra bilhassa Fransızca ile işti. 
gal etmek Üzere Mekitalist rahipleri· 
nin mektebine girdim. Yazıcılığa da 
burada başlamış oldum. 

- llk yazınızı kaç yaşında yar 
dınız ve bu yazının ismi nedir? .. 

- 1lk yazımı on altı yaşmda iken 
neşrettim. Bu, Hüseyin Hilmi ap· 
şanın Aydın vilayeti mektupçuluğu 
esnasında henüz on altı yaşında bu
lunduğum sıralarda götürüp kendi· 
sine ver.eliğim .. Uyku nedir?,, isim
li ve fenni bir kitaptan telhisen alın
mış bir makale idi, ki usulden olma· 
dığr halde vilayetin resmi gazetesin
de neşredildi. Yine bu sıralarda ter
cümanıhakikate muallim Naciye 
.. Aşkımın mezarı,, namiyle mensur 
bir şiir gönderdim. Bu şiir alaylı: bir 
mukabele ile neşredildi. 

Bu çağlarda edebiyattan ziyade 
fenne merakh idim. Bilhassa tarih ta 
biiye .• Bu mevzu da yazılmış ufak 
tefek makalelerim bilhassa "Hazinei 
evrak,, da intişar ederdi. 

Asıl yazı hayatımın ilk bariz ese· 
ri lzmirde tesis ettigim "Nevruz,. 
risalei edebiyesidir. Daha sonra lz. 
mirde gayri resmi bir gazete olarak 
bir kaç arkadaşla beraber "Hizmet., 
i tesis ettik. lzmirden aynla~a .. kad~r 
bunda bir çok yazılar ve dört büyük 
roman yazdım,ki .. Sefile., , "Nemi
de,, "Bir ölünün defteri"• "Ferdi' 
ve şürakasr,,dır. 

İzmir faslı kapandıktan sonra 
Reji baş katibi olarak İstanbula gel
dim. Az bir zaman sonra Tevfik 
Fikret, Cenap Şahabettin ve diğer 

Halit Ziya ''Dı\rilllll.. 

ııwı .. mliderrlıl iken 
\'e 1930 teıı<'ılnde 

Halit Ziya (solda) 11 yaşrnda 

genç ar.kadaşlarla "Serveti Fünun., 
ailesine katıldım. Bu sıralarda yirmi 
yaşında idim. 

"Edebiyatı cedide,, namını ver• 
dikleri bu Serveti fünun edebiyatı 
Abdtıllahmidin darbesine uğrayın-
'-d.Yo 1-.aUdL J'-Y uu< CLU, ?,1~1 Ull)' c;• 

ti müteakip bir yandan memuriyet 
hayatını safha safha geçirirken bir 
yandan da Darülfünun müderrisliği
ne tayin edildim. Bence asıl hayatı e
debiycn Serveti fünuna intisabnnla 
başlar.Darülfünun müderrisliğinden 
sonra saray hayatı .. Saraya intisa
btmda kxrk yaşında idim. Onun için 
dir ki "40 Yıl,, adıyla çıkan hatırala
rım saray kapısından girdiğim tarihe 
kadar devam eder. 

- Üstadım, eserleriniz arasın
da en çok hangisini begenirsiniz?.. · 

1-lblit Ziya Uşaklıgil hakiki bir 
tevazula: 

- insan dedi, kendi eserini be. 
genir mi? .. Bu kendisine düşmez bir 
• 1 
ınsanm .. 

- Peki öyle demeyelim de yaz· 
dılttan sonra, ve yahut yazarken si
zin üzerimizde en müsait tesirler bı
rakmış olanlar 1. 

- Peki .. "Mavi ve Siyah,, dan 
başlıyalım. "Mavi ve siyah.. da iki 
parça tahattür ediyorum ki, onlan 
ne vakit okusam kendim Cle mütees· 
sir olurum.Ahmet Cemilin gamlı bir 
gecede arap dilencinin bir neşide o
kuyarak geçdiğini dinleyişi vardır. 
Adamın neşidesinin sesinin Ahmet 
Cemil de hasıl ettiği intibalar uzun
ca takrir edilmiştir. Yine "mavi ve 
siyah.,ın nihayetlerinde Ahmet Cev 
milin kendi kendisini bir menfaya 
mahkum etmek üzere lstanbulu 
terk ederken vapurda geçirdiği yeis · 
saati vardır. 

- "Mavi ve Siyah., ın üzerinde 
fazla durduğunuza bakılırsa hisleri
nize pek yakın. 

- Evet en beyendigim rotr-:ın 
hissiyatıma en yakın olduğu için 
"Mavi ve Siyah,. dır. 

- Küçük hikayelerinizden? 
- Küçük hikayelerim yüzü ~aü 

tecavi~dir. Bunlar içinde en beğendi 
ğim "Alık Hamdi:, dir. Eskilerden 
ben "Mösyö Kangurn., yi tercih e
derim. Fakat edebiyat aleminde en 
beğenilenlerin "Manalleye mevkuf,, 
"Sade bir şeyi,, , "Ferhunde kalfa,, 

gibi bir !a? ~~kaye olduğunu uzuk-ı 
tan uzaııa ışıtıvorum. 

Nusret Safa Coşkun 
(Devamı 6 ıncıda:) 

pek bildiğim, u ğraştığım şeyler <leğ11 
dahi 

Müsavat üzerine sırf insani, moral A ile 1 
kımdan C:•~şünmüştüm v · r::~~~ıa ?M "" 

;1 ~•--.:·'."' ... değil, La Bruyere'i z'kf" ;:ıı ôu 1 

te ki iktısad bakımmL , m.ı ..... •" Am 
kirini müdafaa veya te.1kid caizdifi nrrk 
kat böyle bir ~ilnazarada ben • ırfl' de ~ 
hakkını muhafaza etmekle berab

11 ilah 
dinleyiciler arasında kalırım. · 

Bu noktayı tesbit ettikten, yani ııııd' ~· 
dumu çizdikten sonra dil~ündüklef. kaını 
söyliyebilirim. t 

· çok 
B. Peyami Safa: "Beş parmak bır ] 

maz,, sö.v:.inü zikrediyor. Ona yi11t · ~er 
atalar sözü ile, "Hepim!z dokuz af· /n 

~ ı. 
günlilğilz,, diye cevab verebili! Iar 
Atalar sözü, m!lletler hikmeti (13 ' ~ var. 
gesae des nations) hazinesi he:~ 
silah temin edecek kadar zengıll Clak 
Fakat böyle atalar sözü teatisinin oOI biliı 
dükl:: rimizi anlatmağa kifayet-edeci 
ne kani değilim. Hem: ''Beş parrıi 'baş 
bir olmaz,. sözünü pek doğru buları~ iüı 
dan değilim Vücudumuz parmakla~ rak 

tJ lak 
zın herbirinc ihtiyacı olduğu m:k 

eıı içir 
kan temin eder; blr tanesine ihtiY1 tın 
dan · fazl'a veya eksil .,._ -an verivori' 
vücud hastadır, sakat 4 . l'l'le 

ı ker 
Jazımclır demektir. Demek kı' "'talar " nıe' 

.. v b • q!d zune ragmen, eş ,parmağın bır ği : 
ğunu iddia etmek de imkaru;!.Z değil~ rn 

B. Peya?ll ~afa insanlar ara~Jll. tak 
müsavat kurmak arzusunu: "J3ı! ı/. Fal 
serçe parmak hizasından kesmek liy, 
sakatlayıcı bir ameliyata,, kalkış111'' kcr 
benzetiyor. Müsavat arzusu;.. k3~ icb; 
kileri aşağıya indirmek sevda. <o~• Ka; 
se evet. Fakat indirmekle değil. ~~I dar 
mak1a müsavat tatavvuru da 1''1:)JJı'1 nu1 Ben bir· takım insanlarm istirahat. , k" 

~ ' 1.3\'ll ı 4 
net arzusu duymalarına, onlara ,. ıı1 b 
muş olmalarına değil, bazr . kirrısele? a.~} 
ekseriyetin onlardan mahrum oıı:ıa~ gö:z 
tahamm;.il !dilemiyeceğini söyledıı1'·0 tale 

Medeniyet ihtiyaçların çoğaırna&l I 
mektir. Fikren yükselmiş bir aô3 ~ l~ 
basit bir insandan ,.,ok ihtiyacı "ar hın 

;ı il' d"" 
bir takım ağu el işlerine · taba~, hıg 
k 1 H 

. . . . . . 9;11ı ar 
a maz. er şeyın ıyısını, ınce . 'd 

.:ı: rl l. 
ter. Bunda haklıdır. Fakat kenw & rnc 
duğu ihtiyaçları başka insanlarıtl .,; 

mamasını tabii görmekte haıcsı1· 
BilB.kis onlara: ''Bu ihtiyaçları 5 tniı 

duymalısınız; yemeğin iyisi varlc'er. ne, 
tüsüne kanaat edilmez; bir insanı~ !I yaı 
den, felsefeden, hem de en iyisırıD· lüy 
en yükseğinden anlaması lazımdı!·· retı 
meğe mecburdur. Ama bu onıara·13, me 
medikleri zenginlikleri anlatmak ~1 bu 
ğından nisbi saadetleı:= .; · malıvt ( ~e: 

· · bi11t1 
eY

1 
mış !.. Ne yapalım? Saauet, . .' 
nisbisi, insan oğluna layık bir r a~ı~ 
değildir. ? Vtl< 

. . ·-· . pef1 cül Mevzuumu bıtırmedıgımı, B. ,/ r 
S f ' b' k .. .. .. b rt b· eti a a nrn ır aç sozunu ceva s (f )' 
tığımı biliyorum. Yerim bu ~ad9 Al din< 

.. d . f ,_\. brraJc1l' m 
m..ısaa e ettı; a&üt o mevzuu ] 

değilim. · 1'ft' ~~ 
Nurull~dm 

----.,.------ 1 ki 1 

Ankara kaleS ti 

dibinde go:z 

2Ş milyarlıK ~~; 
bir define ~at eit rım 

istida sahibinin bu kıY~ 1' yaı: 
kavu~ası için 400 'fııt me 

., lirasına ihtiyacı _var··rai 
Maliye vekaleti mü!'ıJ· ·~ 111111 

la k~rşılaŞ,rnı"tTr . • IJ.. 
A .... lec« 

.. ..., l .. , f1 , 

liye Vekaletirr • t,t ,!v .. 
lun:-r~ İ., ı_. _ ,.. L. -.. f .. •" ~ilt y~l 

•ı -·-.. ıne bulunduğunu iddia ~ "f>(' hm 
Ali Rızanın iddiasına göre bu 11aı~ı~ zarı 
a'•:ndan mamul . heykeller de ~e~ f!u 
ist1da sahibi işe baslamak üzere ... ı ~ -:.1 ı 

~ • gıı· 

sine 400 liralık yardım yap~l~:pi!I' 
temekte ve çıkarılacak haz:rı d ı;ı>· 
milyar Türk lirası kıymetinde ol ıb 
söylemekte'dfr-. · 



- ..... -... - ~fii!H _: -Anadoluda 
nlk~lnllk 

U\ dıran 
manzaralar 
IUthahar ıelince uzun bir seya· 

ate çıkacağımı yazmıttnn. Şimdi, 
ıeyahatin ancak üçte birini YBF· 
ıı vaziyetteyim. Diğer kıımma da 

cvam ediyorum. Gezdiğim yerler: 
ireıun, Ordu, Yona ve bunların 

•ranndaki, hazan 45.;o kilometre 
•
1 

lindeki köylerdir. Keza, F ats< 

~ e T enr Sonra. Çartamba, 
Aerzifon, Havza ... 

~u aatır~n. Ha,~ iıtaayonundan 
maayaya doğru harekete hazırla· 

nırken ,,.,,..,0 ru y .. b.. .. de T h ._., m. ann o ur gun 
ilah .. ~r alda, Tokatta olacağım ... 

Bütün bu .1 . 
da baz 'kb· ıezı erım esnaıın· 
b'' an nı ınane, hazan da bed-
h~ana ma_nzaralar tasvir ettim. Fa• 
çok ~~~~ıye~ İtibariyle, intibaım 
.., I 1~1 ır. emleketimizin bazı 
J er erı ve bazı adeti • .. h . k' 
henüz "'-k . "laerı, fup esız ı, 
· F ,...... gerı, ag nacak kadar ge-
~ akat, pek mühim ileri atılma 

' pek mühim terakki hamldcri Var. 
Gördü'"· 

Claki n'kb' &Um manzaralar arasın· 
'-·ıı· . 

1 
•naneleri ıöyle hüliaa eclco ırım: 

1 -D- -
'-tlan -=t ay evvel seyahatmnn 
iüm t:::ın~ Zonguldakta gördü
ralc J b kkı ve bunun bapnda ola· 
llhd!, an~~ aibi, devletçilikle a
İçiıı y~ ~ue11e1ı )erimizin itçiler 
tın u l"'I• 'lT •-.; Bu ıüzel teaiaa· 

ta"' '-ertı t • •• • d mesela P e uır numunesıne e, 
kereste' f~~ lı bankası.la ait Bafra 
rnek k• b' nkasmda rutladmı. De· 
ii ni~ ~ae-.anayi hayatı ilerledi
ntek tte, ameleyi müreffehle,tir· 
takheffu:eti de doğuyor. Bu, müs· 
Fakat ya~ız için bir müjdedir. 
liyey·' ~~vzu ıcap ettinniıken söyw 
kendını. devletçilik, amele için 
icbar 

1 a.:aıi1 f edaJWlıklara fertleri 
Ka I etrnıyor. Meseli, lstanbulda 

~ tç;tmcde binlerce amele mcv· 
r hiç. b:--~... • • - .. -····"" ~a 

un h. ı~ ıf yapılmamqtı. Anadolu 
ki d ıç bır amele muhitinc:le orada
hu ı:c~cdc sefalete raatlamadmı ve 

nı pek memnun etti Çü k .. a ın· h . n u, 
.. ön.~ a, Kazlrçqme, Haliç gibi 

rı t:n~e bulunan yerlerdeki ha-
2 - na~ etmek daha kolaydır. 
'iaın 'br taraftan, yukanda söy
~ i ~ele Y8faYl§mın ıslc..· 

~11ı·D.'"- taraf~~ddi a~J~~ .. atılırken, 
~leler oldu .. da ~o~culuk itinde 

· Pek çok gu ıozumden kacma
~eııJ .. "f l'a•t~rd~ idealist öjret-
... Jcü ittihaz e k~, köyü kendile-

. rnnla kıy hnııler. Kendi rast 
rnın ed~Yoruın ~ ~raern, öyle tah 
nevverırniz, rn ' uuılerce genç mü-
Y•nında bu entleketin d" t b. 
).. .. .. .. emelle .. or ır 
uyu ogrenrn k -~~orla K .. 

retmek ko"y)~· '.koy)üye bir ,r. .?! 
' Unün ha ey og-

mek, onların "'Yeei .Yatını düzelt• 
Lu idealistlerin Yalan dir. Herhalde 
netice aldıkJa.._. .. bir iıtikbald; 

. l • • &al& aor~~-
C\' .crınin köycülük -ı;sıc. Halk-
a~i~mi ~qvik ediyor.'Bil leri bu ide
~-l~~etınde olduğu ·b. ~~· Ordu 

culuk mefkureaini :kı, ~ köyw 
~ettc tafıyan Baran .b~!'IZ bir su

nce, bu hareket in gı ı bır vaii ge-
calc dereceyi b J11 heyecanlan

), köylüye aaibk u uy~r: Köylüye 
e mektep, köy}.. tqkılib, köylü

te,kilib 'k ·· ~Ye kaııılıklı yar 
i telkinatr .. : B oy~~~e içitrnai terak• 

dah·1· unaenn ıf"'\.._~ ·H 
.. . ı ınde etaala vrau vıaaye. 
zlerırnle aörd" muptı' atıldığını 

rimizde de urn. Diğer viliyet-
tılmarnaıma oh ~a~etle ileri adımlar 

3 - E.kid ıç bır sebep yoktur. 
tlerim oldu .. e~ ~ pek. ç.ok ıeya-

imizle Yenile~ ıçın, eakı ıdarccile· 
pmak irnki., araamda mukay~c 
eka.1i~.?;-· '\_1;uldum. ReJım 
yapılacağı mda, her vila· ! 

• . . ..~ k1Vr"~tt.u._., "'~~ • ,.1• 
mır gıbi buyük Fı.,·~·· ~rlt' rn_ 
m"d" lük' ı 'l.ı • 1 

..... a u ur e ri teşkilatı a..'\. ed' 
leceı: mtıttevv: ı:....~! v l· 

4 _Haı er~r: 
··kr· B kevlennm rolü pek bü 

ur. u rn·· 1 
İrnmet f ~Cllele ere ne ka8ar 
nnederi aar,_~J.e . yeridir. Fakat 

rn 1U, yeıu kollar açmalı. 
u meyanda. Pra&:,_ bi'-=I • .. .. . • le n__ · U& atp en ogreb 

Onar ... 

.5- E.kiden, &ir liatabaya, bir 

. . 
. Radi/,,. ı - 1(141w.ırririm.i: Kaaap Jlustafcı Sabri ııc çocuklarıy1a 1;onu.şuyor. 

1 -Tcr=ı Bayatı lstanbul konuşuyor ! 

Gedikpaşa çarşısındaki esnaf 
niçin dükkanlarını kapamağı 
düşün.üyor? Emin Sinan mahal-
lesinin her evinde bir terzi var! 
Mektepli çocuklar "-Ana lağım yapılmazsa 
hastalanacağız I - diyorlar - ,, ve sokakların 

karanlığından 
şikayet 

edi.gorl ı 
vazan: Haberci 

p· Loti caddesinden Kadırgaya 
. ıkyenr --ıki Menbılilirfan mekteb: · i 
ıner e , " 
geçince ıolda bir sokak vardır ki Siliiı. 
tah mektebi sokağı adını tatır· 

tık evin, birinci katında, perdeleri çok 
yukarıya kaldmlmıı ayldmbk ve güneı
li bir odada bir kadının bir diğer kadına 
elbise prova ettiğini gördüm; kapıyı 
-u--

Evveli odanın penceresinden bir bat 
uzandı. Topuklu bir sif~ klldın tcrliii· 
nin çıplak tahtalarda çıkardıfı ıcıi itit. 
tim. Ve bir batka kadın bap açılan ka
pıdan bana ıülilmaedi: 

_ Buyurunuz, bir ıey mi iatiyorıu· 1 

nuz? 

~~ e yaklaıınca nasıl ~ güzd ~ina 
o~ak bir cami dikkatı celbe~ıyor 
'di . di onuo yanında~ hır de 
ı yae, ıım ' . . . 

di.. '"kemmel yapı belırmıttir: 
ger mu la k 

Mektep. Avrupayı do tır ~n, ~t<: 
lar nasıl göze çarpana. yem T <ırkı-

(lkramiyeZi n:aim): Dün Eminsinan mahallesinde Hamam aokağında oy
nıyan sıocuklar. (Dikloat! Jladalyoııdaki rcsmıin aalı.ibi kc11di8ini tanıdıy
aa ge'lain ikramiyeaini alaın.) 

- Hayır .. Sizin bir ıcy söylemek is. 
tedif inid sandım da. 

,_,........__ 

yede de mektepler öyle çarpıcıdır. 
lıtc uyanmaz, kıpırdanmaz sa· 

nrlAn Anadolunun cumhuriyet dev• 
rinde arzetmeğc ba,ladığı nikbin 
manzaralar ..•• 

(Va· Nd) 

Çok zeki bakııh cözleri vardı: 
- Haa .. anladım ... - dedi. • Haber 

guetcsintden geliyorsunuz, değil mi? 
- Evet bayan. 
Yüzünde birçok mühim ıeyler söyli. 

yeceğini vaadeden bir eda vardı. Fakat 
bu tahminim bo .. çıktı, zira bayan ani 
bir hareketle kapıyı yarı yanya kapı. 
yarak acele acele söylendi: 

- Bizim hiçbir tikiyetimiz yok. Söy. 
Jenecek bir arzum da yok. Mabaıtemiz 
temizdir. Çöpler zamanında kaldırılı. 

yor. Evim güneşle doluyor. Ve baıka bir 
ıey sormama ve ogrenmeme meydan 
vermeden "çat!,, !dedi kapı kapandı. 

Emin Sinan ınahallcıine hasrettigim 
tetkik gününün iyi batlamadığını sana· 
rak bir hayal kırıklığına uğradım. U
kin ıu iatanbulun mıh•llcleri kadar bol 
sürprizli ne vardır? Gene o anda bir 
batkası tarafından ç•fnldıfımm iıit. 
tim: 

- Bizi de dinlemek istemez misiniz 
baylar? 

Biri çok ıenç, biri orta Y•tlı iki kadın 
ve en kabacası on on bir yaılar:ında ye· 
di çocuk bir ıduvar dibinde, kaldırım taş 
]arı üzerinde bagcUf kurmuşlar, evleri· 
nin sofasında oturuyorlarmıı gibi gülü. 
ıe oynaşa vakit geçiriyorlardı. Yanları· 
na yaktaıınca genç kadın : 

- Gazetenizde yazınız bayım • . • diye 
bagırdı • biz analar çocuklarımızın bot 
bol giıneş alabilmeleri için açık yerler 
istiyoruz. 

- Açık yerden makaadınız nedir ba· 
yan? 

- Canım anlayın itte. - çocukların 
rahat rahat oyruyacaklın ve güneı ala. 
cakları bir yer. 

Ne zcn(in, ne de orta halli bir aileye 
mensup olmaidıiı kendisinin ve yanın
daki çocuklann üstlerinden baılanndan 
belliydi. Fakat o kadar çok gençti ki o· 
nun hakikaten evli ve ana oldıı!wıa i. 
nanmak istemedim. 

- Kaç yaıındasınız? :41 

- On yedi ... 
HABERCi -

( Devcımı 6 ttaelda) 
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KURUN' da: 

lnAn ku• olamaz mı 1 
Haaan Kumçayı, ölen Kuı Adam 

Klcm Son'dan bahıetti!den ıonra diyor 
ki: 

Bize kalına bu meselede o kadar 
kuvvetli bir menfi hüküm vermek doğ. 
ru değildir. Zira fen namına yapılan 

teıebbüılerde tehlike büyüdükçe insan 
tarın cesaretleri de artar. Onun için 
Klem Son ile Floyd Davisten sonra ha
vada kuı gibi uçmak için gene hayatla· 
rını feda edecek fen kahramanları çıka. 
caktır ve ihtimal ki bir gün bunlardan 
biri bu gün imkansız gibi görünen bir 
meıeleyi m:isbet surette halletemeğe 

muvaffak olacaktır. 

CUMHURIYET'te: 

tehir Mecllalne 
Abidin Daver Tophanenin buıünkü 

acıklı manzarasını ele alnuı,; 1 ıtanbula 
bir tane tehircilik mütehuııaının kili 
ıelmiyeceiini yazıyor ve ilave ediyor: 

Eğer, ıehirde bir ,güzellik ve temiz
lik murakabe heyeti olsaydı, daha ne
ler ve neler görürdü. Meseli, Beyazıt 
meydanında, vaktile yapılan çiçek tarh 
tarının, bilhassa Dişçilik mektebinin 
önündeki ile Sahaflar çarıısma doğru 
olanının nasıl bir viraneye döndüğünü 
görerek avuç dolusu masrafla yapılan 
ıeylcrin harap olmasına meydan ver. 
mezlerdi. 

Ne yazık ki böyle bir heyet yok. Hiç 
olmazsa, ıchir meclisi azası, arada bir 
eteklerini toplayıp, paçalarını sıvayıp 

bu iti yapsalar, vekilleri oldukları ıe
hir halkının en ucuz, belki de parasıı 
yapılma11 kabil ist::klerini tahakkuk et
tirmit ve bu Eehre hizmet etmig olur. 
!ardı. 

TAN'da: 

Açık 
Burhan Felek açaklrktan bahsediyor: 
Sevmem açığı. Kadının açık saçığı 

ötedenberi bap sayılmaz. Açığı 9kanın 
halini anlatan ıu beyte de bir bakınız: 
Eski bir tazallümdlir: 

"Tuz çaldılar Bandırmadan, 
Pannaiınu 'bandırmadan, 
Şimdi benim haliın yaman, 
Müıtantiii kandırmadan,. 

Tavlada açık kapı bırakmak, gece 
kapısını açık bırakmak kadar tehlike
lidir. 

Kenara çekmek istenenleri eskiden 
açıklar livası yaparlardı. 

Baş açmak hürmet mi, serfürü mu 
ifade eder? Belli değildir amma gö&ıiı
nü açmak hürmetsizlik ve liübalilik ol. 
duğu muhakkaktır. 

Renk açılırsa ciddiyetini' kaybeder. 
Pencere •çıhraa nezle yapar. 

Kimiıi elini: 
Kimisi atzını: 
Kimisi yürefini: 
Kimfıi ı&zUnU •çar .. 
El aça1ı:hfı ile el açmayı birb;rine ka

nttırmamahyız. Biri vermek, diı:eri 
almak için açılmııtır. Ağız açmak baş· 
ka. ağzını açmak başkadır. Biri söyle. 
mek için öteki a!attamak alamet:dir. 

Maltl lle rln 
t tı rflhl ffln 

Bir kanun layihası hazır:audı 
Başvekilimiz bmet tnönü evvelki 

giin Malüllerin terfihi için hazırlanan 
esasları tetkik etmiş ve Milli Mud,.faa 
vekaleti derhal bunu bir kanun layiha
sı haline koyarak Baıvekalete tevdi et. 
miştir. 

Kra l GRzlnln 
kız k a rdeşi 

Bir tayyarecilc evlendi 

Bagdad 4 (Arap ofisi) - Kral Gazi· 
nin kız kardeti prenses Rayiha bir tay
yarecile evlendikten sonra, balayını ge. 
çirmek Üzere Avrupayı mutevcccihcn 
hareket etmiştir. 

Tra kya valll~rl 
Toplautılanm bitirdiler 
Trakya valileri Tekirdaftnda umu 

mi müfettitin reiıliği altında yaptıkluı 
topltntıyı bitirmiıterdir. Toplantıdan 

10nra Çanakkale ve Edirne vilileri ıeh
rimize ıelmittir. 

• 
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Yazan: Naciye ~zzet 
Her hakkı abluı Hadiye'ye &ittir. K&n1er kurbanı: 

-5-
- Sus güzelim sus. Senden ve 

babandan uzakta hiç ben ya§ıyabilir 
miyim? Yirmi seneden beri burada· 
yım. Seni kendi elimde büy~tt~m. 
Demek şimdi kalkıp da bu ıhtiya.~ 
halimde bilmediğim kapılarda mı eu 
rüneceğim t Bunu nasıl aklma geti· 
riyorsun ~ 

- Kızma Ay§e nineciğim kız. 
ma. Hiç ben senden ayrılır mıyım t 
Senin beni bırakıp gidebileceğin 
hayalime bile gelmez. Ama s_enin)~ 
iftihar ~diyorum i§te .. Herkesın senı 
beğendiğini, senin gibi bir ?azineye 
sahip olmak arzusunu be!lıyecekle· 
rini dii§Ünerek seviniyorum. 

ihtiyar kadın çok memnun ol• 
du. Ve derin bir rikkat duyarak 
sustu. Artık itiraz etmedi. 

Birkaç gün sonra Cemil beyden 
bir telgraf geldi. Ertesi günü gele· 
ceğini, konakta icap eden hazır· 
lıklar yepılmaaını bildiriyordu. 

Kadri kızma dedi ki: 
- Yarın Cemil bey burada ola· 

caktır. Ben birkaç gün zarfında ko
nakta olacağım. Sakın telaıa düj· 
me kızım. Sen de burada lazım ge· 
len §eylerin hepsini yaparsın. 

- Ben her §eyi hazırladım. 
Necla bunları söylemrkle bcra· 

6er kalbi endişe ile çarpıyordu. E• 
veto her §eyi hazırlamııtr. Fakat en 
mü§kül, en zor bir §ey kalıyordu: 
Istanbuldan gelecek olan bu kibar 
misafirlere kar§ı birdenbire bütün 
benliğini saran sıkılganlığın önüne 
geçmek! 

Av olanca şiddetiyle ba§lamış· 
tı. Cemil beyin ormanları haykm~
larla, köpek sesleriyle çınlıyordu. 

Neclö sabahleyin erkenden ba
basbık beraber konağa gelen Cemil 
beyle davetlilerinin ava çıkı§lannda 
hazır bulunmuştu. Kafile uzaklaı· 
tıktan sonra Necla hemen konağın 
arabasiyle köşke geldi. Konakla 
kö~kün arası yiiriimckle iki buçuk 
saat sürüyordu. Avın ne kadar 
devam edeceğini bilmediği için çift
lik sahibiyle misafirlerini kabul et
mek içn geç kalmaktan korkuyor· 
du. Msafirlerin kabulü için her .şey 
hazırlanmıştı. Geniş şöminede bü· 
yük bir ateş yanıyordu. Her taraf 
çiçeklerle doluydu. Eflatun, toz 
penbe, beyaz, altın renkli krizantem 
ler salonu sonbaharın bütün güzel· 
liğiyle doldurmuştu. 

T C§rinisaninin solgun bir güneşi 
gök yiizünden beliriyor, gün ilerli· 
yordu .. Necla ile Ay§e nine bekl~ 
yorlardı. 

Avcılar galiba epeyce yaklaşmış 
olacaklardı. Uzun bir boru sesi işi· 
tildi. Sonra derin bir sessizlik .. Fa• 
kat birdenbire köşk etrafında bü
yük bir hareket hissedildi. Sanki 
donmuş, sert toprak bir sürü insan 
adım1ariyle sarılır gibi oldu. Daha 
sonra gittikçe yaklaşan hızlı ve tc· 
la§lı sesler işittiler. 

iki kadın büyük bir merakla sa
lonun penceresine koştular. Bir şey· 
ler görmeğe uğraştılar. Fakat bu sr 
rada birdenbire kapı açıldı. Babası 
Cemil beyle beraber içeri girdi. Her 
ikisi de son derece şaşırmış görünü• 
yorlardr.. Arkalarında bekledikleri 
misafirler yerine dört UŞQğın taşıdı· 
ğr bir sedye geliyordu. Ağaç dalla· 
rından ve iplerden alelacele yapıl· 
mı~ olan bu sedyede genç çe sarışın 
bir adam yatıyordu. Yiizü ıstırapla 
buruşmuştu. Neclanın hassas yü. 
reği derin bir acı ile dolarak sarardı. 
Babasına doğru koştu. Kısık bir ses· 
le: 

- Ne oldu~ 
- Bir kaza. 
- Öldü mü~ 
- Hayır kızım. Müsterih 01. 

Cemil beyin yeğeni attan düştü .. 
Belki mühim hiç bir fey yoktur .• 
Sen hemen koş kızım Ay§e nineyi 
INH .. Giizel b·ı punç hazırlasın. Ya· 
ral01a çok iyi gelecektir. 

K~nr uzak1aıtırmak, hem de 
Ji~Y.ecanmı yatı§tırmaia veaile ola: 

cak faydalı bir i§ vermekle biraz 
müsterih olan Kadri tekrar yaralı
nın yanma geldi. 

Yaralıyı divana uzattılar. Her ta 
rafını yastıkla beslediler. Simdi sert 
sedye üzerinde taşınırken olduğu 
gibi çok muztarip olmadığı anlaşıh· 
yordu. Cemil bey napzmı tutarak: 

- Nabzı fena degil dedi. 
Yaralı bu sırada gözlerini açtı. 

Etrafındaki insanlar ve e§yaya bu· 
!anık gözlerle baktı. Tekrar gözle· 
rini kapıyacağı sırada Cemil bey sor 
du: 

- Nasılsın Lem'i? İyi misin' 
Genç adam hisset~iği şiddetli a• 

cryı anlatan bir yüz buruşturmasiyle 
cevap verdi: 

- lyi.. Galiba .. Çok iyiyim ( !) 
Cemil bey gülümsiyerek: 
- Çok iyi olamazsın ya .. Öyle 

ağır bir sademe ile düştü ki ... 
- Evet, evet ... Çok ağır... Az 

daha aklımı kaybedecektim. 
- Bereket versin ki cabuk ken· 

dine geldin Lem'iciğim.: Doğrusu 
cidden mukavemetli imişsin. 

Beriki itiraz ederek: 
- Hayır ... Mukavemetli değil.. 

Fakat çok sağlam ..• 
Kımıldanmak istedi. Fakat bir

denbire ay .. Ay .. diye inlemeğe bar 
ladı. 

- Çok muztarip misin? 
- Ay ... Evet. .. Bacağım... Kı· 

rılnu§ galiba ... Yan tarafım... Ay ... 
Ay .. Ay ... Çok fenayım! 

Kadri acıyan bacağı yastıkla bes 
!emeğe uğraııyordu. Cemil de 
kazanın akabinde uşaklardan birisi· 
ni konağa ko§turdu. Uşak gelerek 
efendisine izahat verdi: 

- Operatör Cemil beye telefon 
ettim, gelecek. 

- Tele fonda kendisiyle mi kO"" 
nU§tUnt 

le. 
- Evet beyim, bizzat kendisiy. 

- Hemen gelecek mi? 
(Devamı var) 

i Ç ERi DE: 

• Yeni adliye tayinleri yUkııek taadika ar 
zedllml§Ur. 

• Dahiliye vekAıcUnde bir mahalli idareler 
rcllllğl kurutacak reislik köyler. bc1edlyeler 
ve hususı idareler umum mUdUrlüğündcn 
mürekkep olacaktır. 

Ziraat vekillet! köylUye parasız 
tohmumu tevzi edecektir. 

pamuk 

• lkUsat vekAleU ıark \'il4yetıerlnde deri, 
ıayak, :rtınıu ve et konservesi fabrlkalannm 
kurulması için tetkikat yapmaktadır. 

• Bu yılın ilk arpa mahsulli l\lrncınen köy 
JUlerinden Hüıeyln tarafından elde edllml~ 
ve lzmir borsasında merasimle 4 kuru;:ıtan 

ııatılmııtır. 

• lrak hariciye \'czlrl Naci Asil hududu 
muzdan çıkarken hariciye vekilimi~ bir tel 
grafla ziyaretinde gösterllrn hilsnil kabulden 
dolayı tqekkürdc buhınmuflur. 

•Avrupa hattı Lrtaayonlarınm etra!ı çiçek 
bahçelerllc tcz)in edilecek, istasyonlara de 
mir direkler üzerine §ık aakınlar konulacak 
tır. 

• Bir hafta CV\'Cl Nuruosmanlyede bir 
apartımanın kapımnda yaralı olarak bulunan 
ömer hastanede olmUıtur. 

• 19 mayıs gençlik ba)Tarru cuma gUnU 
vllAyctte bUyUk bir toplantı yapılacaktır. 

• Konscn·ntuvar talebelerinin parıunz kon 
serlerlndcn ilki pazar gUnü verilecektir. 

• tzınlr körfezinin Palco mcvkilndc 5000 
tonluk Arylenaeıı ve Yunan bandıralı 6000 
tonluk :Mlchalyoıı vapuru Gellboluda Zincir 
bozan mcvkiinde karaya. oturmuıılardır. 

• ~tUtcknltlerlc dul \ 'O yeUmlcrin maaş 

yoklamalarına bu eabahtan itibaren başlan 
mıttır. Yoklamalar, ayın ylrmlıılne l<adnr 
aUrecekUr. 

• Türk - Sovyet ticaret anlatmaaının 
mOddeU bir eı:nc uzıı.Wmııtır. 

• Memlekette henUz soyadı almıyanların 
iki milyon ldılye baliğ olduğu anla~ılmıştır. 

Dahiliye vek!leti ııııo ehemmiyetle takibini 
ve ce7.a almmıuımı vllAycllcre blldlrmi~11r. 

• Maarif veklleU ortamcktrr muallım lh 
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Şark ordusu neden mağlup oldu ? 
Kabahat Aptullalı Paşada mıdır ? 

Günde 1$) tren sevketmeyi kabO 
eden şirket, seferberliğin dahS 
birinci günü kalleşliğe başlamış! 

-6- Yazan : Sadık Duman LEmekli Erkanıkcırp siıı 
Bu hususta 22 eylulde ba,ku· 

mandanlık vekaletine yazılan şifre
ye ancak 29 eylulde cevap geldi. 
Cevapta: "Bulgaristanın hen üz 
harp ilan etmediği için kazanılmış 
olan vakitten ietifade edilerek Edir
ne kalesinin düşmana muvaffakı
yetle mukabele edecek bir hale gel· 
diği ve kolorduların tecemmüi.iniin 
hayli ilcrlemİ§ olduğu ileri sürüle· 
rek hattın geri alınması lüzumunun 
ortadan kalktığı,, bildiriliyor ve \İs· 
telik bazı noktaların daha ileri alın· 
masr isteniyordu. Bu emre göre: 

Üçüncü kolordu Kırklarclinin 
şimal ''e şimali garbisiyle, şark ve 
cenubu şaikisinde. 

Birinci kolordu Kavakh - Yeni 
ce - Dokucak mıntakasında. 

ikinci kolordu Yenimahalle -
Karaa!i - Hazinedar - Kurape 
mmtakasmda bulunacak ve, 

Dördiincil kolordu bir fırkasını 
Simenli - Somana civanna, 

1 6 ıncı kolorduyu Babaeskide 
ahvalin alacağı fekle göre cephe ıe-
risine. 

17 ve mürettep 18 inci kolordu· 
lar iee harek8tı harbiyeye göre ih· 
raç edileceklerdi. 

Cevaba göre ordu merkez sik· 
Jetini sağ cenahına, yani Kırklareli· 
ne verecek ve Edime müstahkem 
mevkii sol cenah i!erisinde buluna· 
caktı. Bu vaziyette dü§man kuv
vei külliyesiyle Tuncanın §arkından 
Jerliyecek olursa muvaffakıyetle 
mukabele edilebileceği ve bir fırsatı 
nı kollıyarak taarruza geçilip ikiye 
:ıyrılllbiloçcği ;ı•rİ ei.iri;Ja,.ordu. C ... • 
ne ayni §İfrede baıkumandanlrk, 
düşmanın Makedonyaya hücumu· 
nu da uzak bir ihtimal addediyor ve 
düşman Makedonyadan hücum eder 
se şark ordusunun da şarki Trakya· 
ya taarruzu bildiriliyordu. 

Emir, faraziyat ve mevhum ra· 
kamlar üzerinden verilmi§ti. Ancak 

Uyacmı karııııamak lçln yeni tedbirler almak 
tadır. 

• BUWn memlekette oldutu (lbl, İstanbul 
beledlyeal de ekmeklerin rtoten miktarını 
yeniden tayin için Sıhhiye veWetinln gönder 
dlğt ~ular dabllinde tetkikler yapmaktadır. 

• Şehircilik mUtehaaaııı mimar Proıt Fl 
Jorya ile Ycnlköprilniln lkt blL§mI teıkll edeıı 
Unkapanı n Azapkapı clheUerinl tetkik et 
ml~Ur. 

• Fllorya plAjma mücavir arazinin mUhlm 
bir kısmının hazineye alt olduğu anla~ılmıı 
trr. 

• AtatUrk köprUıUniln Unkapanı cihetinde 
kazıkların 28 metreden evvel ıağla.m topra 
ğa tcsadti! cdemiycceğl anl&§ılmııtır. Bu me 
ııa!eyc de blltUn kazık yapılamıyacafı için 
yeni bir oekil dil3UnUlmekledir. 

• Eekl Brezilya cumhurrelıinln refikası 

bir hafta kalmak Uzere §ehrlmlze gclmlıtır. 
• lrıln aefarcU mUıteıarı hariciye nezareU 

konıoloatuklar 1ubc11I mUdUr!Uğüne tayin edil 
mtı ve yerine yeni mUıtcıar Abbu Ferruh 
gelmlıUr. 

2i SENE EVVEL MİZAH 

- St'Jk.ak ortasıııda nı'ii~lilma.11. k11nı. 
ruyla koııı;~uıtı.k hal 

- Cem'den -

Karadağ hududundaki kuvvetlerin 
kumandanı Hayret pap 

birkaç taburları mevcut olan fırka. 
!ardan tam te§kilatlı gibi bahsedili
yordu. Umumi karargah, ordu ku. 
mandanlığı salahiyet :\:azifesine de 
müdahale ediyor, ve adeta şark or
dusu kumandanlığını da ba§kuman 
dan §ahsan idareye kalkıtıyordu. 
Şark şime ndilfer kompanyasının 

ihaneti 
Bugün hükumetimzin eline geç 

mİ§ bulunan ıark şimendiferleri 
kumpanyası, Balkan harbi esnasın· 
daki seferberliği geciktiren en bü. 
yük amillerden biri olmuştur. 

Umumi erkanı harbiyenin ter
tibatımı ııöre 17\inrl,.. 19 trt>n ... v\r,..t
meği kabul eden ve askeri istasyon 
lar inşası, makas ve raylar tertibi 
gibi §eyler için binlerce (altm) lira 
alan bu ~irket seferberliğin daha 
birinci günü kalleşliğe başlamış ve 
ancak 3 tren hareket ettirmişti. 
Memlekete suikasttan başka bir ma 
na ifade etmiyen bu alçakça hareke· 

• Subay kıyafet tallmatnameaıncıe bazı 

defiılklikler yapılmııtır. Bu mey&nda elblae 
nln parlayan dilfme ve madeııl kmmlarınm 
haliharpte ınat olmuı da vardır. 

• l{ontejan harici olarak U.hallne müaaade 
edilen mallar için İltanbul gümrüklerine 
2200 beyanname verllmlıUr. 

DIŞARIDA: 
• Londrada otobllaçüler srevi devam et 

mektedlr. ı,imdiye kadar bir hldlsc olmamtt 
lır. 

• Romanya kralı Karol Kudilıte yapıl'LJl 
Rumen klllıeıl bitince KudUıü ziyaret ede 
cekUr. Bu ziyarette kendlaine veliaht lle Ru 
men patrik! re;akat edecektir. 

• s mayıı Hı&ırilyu sUnU Bulıar orduıu 
Sofyada büyük bir reçlt resmine hazırlan 
maktadır. 

• Ev\•elkl sece Bulsarfıtand& ıiddeUI bir 
fırtına olmUf, birçok köyleri au bumıı. bir 
çok evler yıkılmlf, demlryollan hasara ufra 
mııtır. Zazar birkaç milyon levadır. 

• Yun&n kralı AUna elçimiz Ru,en E§re!e 
Fönlka nlpnınm bUyUk haç rütbeainl \'er 
mittir. $aray nazırı nltanı elçimize tevdi et 
mittir. 

• Japonyada 10n intihabın netlceainln Ja 
pon harici ılyueUnd• bazı defl~lklikter husu 
le seUreceıı umulmaktadır. 

• Londradakl Japon elçlal, Çin meıele11I 
hakkında lnımz hükO.meUle müzakerelerin 
ılrifmek emrini almııtır. 

• Papa, Almany&dakl katollklerln vulyeti 
hakkında .Alman hUkO.meUnln notuma ce 
vap vermı,ur. 

• Dün Londrada Vut.mlnister klllscaindc. 
kral \·e kraliçenin huzurUe tac giyme merası 
minin umumi provuı yapılmı~tır. 

Franaada dün ıaatte 200 kilometre surat 
le ıakull yilkulen bir hava aletinin tecrübe 
Jerl yapılmııtır. 

• fran ıahı ve vellahdJ trenle Arara rlt 
mitlerdir. 

• ingilia kral hanedanının aenetık tahsısatı 
410.000 ln;-ltlz Uruı olarak kabul e.dllmltUr 
VAlde kraliçeye HDtd• 70.000 1n1Ulz Uruı 
verllecektlr. 

tin o zaman niçin cezasını çekJI" 
ğini bilemiyorum. . 

Bu harekete kar§ı birincı 
kumandanlığınd8:n ha~biye n~ 
tine yazılan tahrırat h1ç de 
itibara alınmamı~ ve bundan ' 
alan §İrket nakliyatı günde bir 
ne kadar indirmişti. ("') 

Kumpanya her gün bin ~ 
eebepler bularak ordunun se" 
tındaki intizamı bozuyor, göz I 
göre sabotaj yapıyordu. 

Harp ilam EJ, 
Şark ordusu, bu berbat se 

lik yüzünden ancak 65 bin ~ 
bir kuvvet toplıyabilmi§ti. Bu dl 
cak 5 7 bin tüfek tutuyordu. VJ 
kağıt üzerinde yapılacak heJll" 
T rakyada 124 bin kişilik bir kıJ; 
tin bulunduğunu gösteriyordo ..t 
harbe salih olan kuvvetlerin ); 
nu ancak yukarıdaki rakamı 
yordu. 

Bulgar ordusu ise bu ~ırab ~ 
bin tüfek, 4.000 kılıç ve 600 
fazla topa malik bulunuyordıı· 

3 te§rinievvel 328 günü u~ 
karargahtan aynen fU emir ge ti 

Lüleburgazda Rumeli !arlı 
ıu kumandanlığına: 

Yunan hükUmeti müıt~ 
mak i.izere Bulgaristan \•e Sifi""". 
hükumetleriyle sureti katiyede .~ 
denberi katı münaaebat edi~ 
duğundan, müıteinen bitavfike 

/ 
harekatı umumiyei taarruziye1' I 
rian mübqeret edilmeai tavıİV"1 
nur. fi. 

Harbin ilanını bildirmiyeJl 'J 
taarruz emreden bu telgraf üt 
Abdullah paşa cevabi şifresiıı~ 
dusunun noksanlanndan ha~ 
rek taarruzun tehlikeli old ; ~ 
bildiriyordu. 4 teşrini evvelde. Y ... 
ikinci ve üçüncü telgraflar sii"~ 
rin hududu geçmelerini ve a J 
ordusunun tecemmü mmts~ 
keşfetmelerini emrediyordu. 'ıl_ 
rin büyük bir kısmı açtı. Ba!k " 
danlığa yaz.ılan şifrede ask~:J 
dütmandan değil, açlık yi.i~ 
bir felakete uğramaları ihti ;,i 
daha kuvvetli olduğu bildirili)' J. 

5 teşrinievvel günü ufak 13 
kıtaları hududumuza tecavüz e 

(Devamı_ ~'!'tıf 
SadıkDU~· 

-( ~-)-A_li_Çe_tin-kayanm ıııe{ 
aon defa bu tirkete haykırdıi' 
karetlerin ne derece içi yanı"/ 
asker ve bir vatanıever iJyaJIJ 

_!:_bununla ela anlatılır. 4 
Byoğlu üçüncü sulh hukuk 11• 

ğindcn: . 1, 
Emine namı diğer Emniyetııı ~ 

aleyhine açtığı ( ı 80) lira alacalc tJI. 
sının duruımasmda: Müddei~leY!ıf 
ri Lanıeras Galatada bankalar ~ 
da Agopyan hanında Antalya ~~eli 
Limitet kurum maden girketi tJll.l ~ 
iken ikametıahımn meçhCı1iyctiııe~c 
en 29-4-937 günü için gaıete.1'(1. pılan tebligata rağmen gelrneclı ıi'i 
ve davacı Emine şahit listesini ';;,J 
sine ve 1:elmiyen Hanri Lanıe b)ll~ı 
gün fasıla ile gıyap kararının t:..•..a 
ve muhakemenin 27-S-:937.

1
e oJ"" 

talik kılınmış olduğundan itıraı:ı ~ 
mahkemeye gclmedili takdirde ~lf 
ları kabul ctmiı sayılacağı i1~~:ere ll" 
tebliğ makamına kaim olm:k IJ ./ 

olunur: ~ 

DIŞ TABIS 1 , 

Necati Paki~ 
Hastalarını her giın aabıh.ı:" eldi' 

ma kadar Kara.köy Mahmudı)' ,1 
ıi No 1.2 kabul eder. ye• 

Sah ve cuma günleri 14,ZO 
paruız muayene eder. 
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Tonton 
amca 

Siyah perde 1 

• t m .. dig-im yegane bir ıey vardır. ~· · \' 
( tngiliz muharrirlerinden Sheridan'ın 

bir hikayesinden) 
mzı ıs e c - ı 
O da şatoda oturduğumuz müddetçe • 

b 
·n edı'n • J{ovidonı,ın öbür tara- I Q: /. • • • ana yemı • , 

tındaki kapıyı kat'iyyen açmıyacaksı- . .-----
Düğünümüz olduktan snra kocamrn 

§atosuna geldiğim zaman, evdeki ihti
Y_ar emektar kadın bizi hürmetlerle se
lamladı. Ellerimizi öperek tebrik etti. 
S~n~a, kendi •:iairemi göstermek için be. 
nı .. bınanın bir tarafına doğru götürdü. 
Guzel c · b' evız ır merdivenden yukarı 
çıktı. Şahs h . ıma ta sıs olunan yatak oda-
sının kapı 
ccğ' sım açtım. Tam içeriye gire-

ım sırada gözler· . .. .. . h b' perd ımın~mune sıya ır 
e gerildi B 

dım A · unu kapı perdesi san-
tığı:n ;amak için elimle bir hareket yap-

ttnn kar§ d • . ı:nadığını 
1 

ım a hıı;bir ş~yın oL 
an a.:hm. Gay "1 . • . k'l 

dim ve gülerek . . rıı 1tıyarı ır ı -

G l 'b ' ıhtıyar kadına· 
- a ı a öz" . 

dedim. g urn karardt, korktum! -

- Ne old 
- B'l unuz efendim? 

ı mern bi . 
gibi geldi. ' r aıyah perde varmış 

Kadın , sarard 
A 

ı. 

- rn 
- Ne•:nkAllahnn ! • dedi. 

,,e orkt · - :s· unuz? - diye sordum. 
Pak ır ~ey değil eiendimM. 

at, k~ndi · 
kenııe"e ğ nı tutamıyarak, bir is. 

" Yt ıldı. 
- Allahırn ı S 

diyerek en bizi muhafaza et 1 -
tl'ltrıldandr. 

Onun bu h . 
Endi"e 1 alı beni meraka düşürdü. 

.ı ye IOt1::lum: 

- Ne var' N 1 . . . . 
dar Ürkt" · e 0 abıJır? Nıçın bu ka

unUz? 
- Aff eders:nı· s· · · · ıiy h • z... ızı üzdüm. Siz, bır 
• a perdenin önünUze du" til".. .. "r 

nıüısü ·· ~ gunu go 
ıne . n~z. Dilim varmıyor, fakat, üzül-

yx/~~ ~ ~;~~ söyliyeyim: Bu, bir falı ha· 

ne 
gı ır. Bu §atonun sahibelerine 

zama · k n sıyar perde görünse bir fela. 
et hazırlandıg· d . . 

be · b ına clıldır. Asırlarldan-
rı, u anane h ı· d 
h 

. ' . a ın e devam etmiştir 
ve epımızce rn 1. d • · . a um ur. Onun için 

Batıl itikıatl · 
tiihti ar· . . ara ınanmam. Fakat gay-
Mart~a' ı ıçırn bir tuhaf oldu. Fakat, 
zanı 1 nın tahmini yanlış çıktı. Zira 

an ar g • b . d eçmege aşlaclı ve hız şato-
d l gayet mesut yaşıyorduk. Kot.am son 
erce~ nazik k'b datnd · 1 ar, centilmen bir a-

1· Yalnız g ld'•· · · .. arabayla . • e ıgımın erttsı gunü 
tc •at bır gezinti yapmıştık. Avdet. 

':r oya d ~ 
d!nbire ,, ogru yürürken, onun bir-
nc: nevri,, dönerek, kendi kendi-

- Delilikti 1 
&onu iflaatı r Deliliktir l ve mutlak 

F rl • ded·~· • · · akat b . ıgını ı§ıttim. 
- enıın ke d' . 

runce irades' . n ısıne baktığımı gö-
.. .. 1 ını top] d . yuzuy e gay a ı ve gene neşelı 

et nazik .. 
ı:na yaklaştı. .... ane bir tavırla yanr. 

B
. oana· 

- ırk d · a ının b' 
mali oldufuna in ır sır sa~lamak ihti-

- K d anrr nuıınız? 
a ınlara b 

isnat ederler ..., oşboğazlığı nafile yere 

nrz ve kat'iyyen 0 taraftaki bölüğe geç-
. k ı'nı'z Hatta o civarda dola§mr· 

mıyece s · • 
k ı bı'le Bunu sizden bir kap. 

yaca sını ... . . 
. 

1 
._ değı'l kat'i surette rıca edı-

rıı o ara.. • 
Sebebini şimdilik izah edemem. 

ymum. . 
Y 1 

•unu bilin ki bunun sonunda dı-
a nız -s ~ •• 

1 
'l'k namussuzluk, felaket olabılır. 

encı ı , . 
Eğer rahatınızı istiyrsanız, ışte bana bu 

v;ıitte bulunursunuz. 
Arzu ettiği sözü verdim. Ne~esi yeri

ne geldi. Sonra arad11n aylar gcçtL Ve 
bu hadiseyi hatırlatacak hiçbir şey ce-

reyan etmedi. 

B
. u··n havanın güzelliğinden istifa 
ır g . 

de etmek üzere bahçeye çıkmıştım. O. 

d 
'rdig-im zaman. hayretle irkil-3ma e;ı . . 

d
. Ocaaın karştsındakı derın koltuk-
ırn. "' ıı· ı 

b
. bayan oturuyordu. E ı yaş arında 

ta ır • i kl' d ına cröre de giyinmış... pe ı. aL 
ve yaş r b' k .. 
1ı bir elbise ..• tlstünde ır ~o mucev-
her. Bilezikler, parmaklarında bircok 

.. '..ki Pek depdebeli tuvaleti oldu. 
vuzu er... • • 
~u halde adi ve çarpıcı hır halı yoktu. 
Bilakis Ustiinden kibarlık akıyordu. 

. ld' Yalnız crözlerinin her ikisine 
Güı:e ı. ,, . . 

b bl·r perde inmı~h. Bu kı1dmın de eyaz _ 
k" olduğunu anla:iıın. Ummadıgtm, 
~lr dig·im bu misafiri yatak odamda 

bı me ·-· . 
.. .. ce ne derece hayret ettıgımı tah-

gorun . . 
nıin güç ıdeğildir. Yanına gıttım, yavaş 

bir seııle: 
_ Bavan ... Galiba }"ilnılmr11sıruz. Bu-

rası benlm odarndır. ! • .dedim. 
Sert bir ifadeyle~ 
_ Vay, öyle mi?. dedi. • Demek bu-

rası ıizin odanız ... Lord Glenfallen ne-

rede? 
_ Aşağıdadır efendim ... Ve !liıl bu. 
d görUrse herhalde o da hayret eder. 

ra a . . d •. 
_ Müsaadenizle ben o fıkır1e ~gı· 

ıım . .cum~aıgınır: ~eyreraen rıea ederım, 
bahsetmeyiniz. Gidin, kendisini görmek 
istediğimi söyleyin.Haydi, çabuk olun 1 

Kadının bu sözleri beni sinirleştir. 
mekle beraber. halinde gördüfüm em
niyet ve hissettiğim amirane tavır, hay
retimi mucip oluyortlu. Maamafih, asa-

bi asabi: 
-Kime hitap ettiğinizi biliyor musu-

nuz, bayan? • dedim. 

_ J{im olursanız olun. Herhalde 
bendeganından birisisiniz. Onun için iş
te size emrediyorum: Efendinize gidin, 
haber verin. Kendisile görü§mek isti-

yorum• 
. _ Yanılıyorsunuz efendim... Ben 

Lady Glenfallen'im 1 
Yabancı kadın: 
_ Ne? • diye bağırıdt, 
Hır.il 1esle tekrarladım: 
_ Lady Glcnfall~n 1.. Evet, ~n o· 

• ocn e .. 
her erkek kadar k tnınırn ki her kadın vuın 1 

Mutadı olrna eturn olabilir. · Beni titreten öfkeli bir ıesle: 
- Zannetnıe Yan sert bir tavırla: · __ Bu, terbiye6İıce bir yala,.dır. 
O mı ded' nun bu hali k ·b ı. Sonnı. kolumdan yakalıyarak sarama-

ı-ete dti<.,ür-u""'tu: .. a .a. ca cevabı beni bay v t k d' d ~ ... ~ S ğa baıladı. c, c rar e ıyor u: 
dük. Uzun bir rn"d ukut ederek yürü· _Yalanı Yalan! 
neşeli: u det sonra gene neşeli öf Alnındaki damarlar kabarmrş.tı. • 

- Bir sırn nıuh f ke. yüzünü kınrtmış kolumu sımsıkı: 
iyi çarcıi srrn 

1 
a aza ettirmenin en 

Ma 
o nı.a k tutuyor ve acıtıyordu. Korkudan, ava· 

amfıih, sizi tecr"bc ma tırt - !dedi. • u ed zıın çıktığı kıadar: 
me~hur hikayedck' ,, tceğim. Ben de - im:lat 1 - diye bağırdım. 
size bir şey sö lı' 1 w~avi sakal., gibi 
F 

., •w• Y Yccegırn n· .
1
. !{adın, elini gevşetti ve hiddetle yum· 

anı cıgımJ ciddi k · ınle, sevgı ı 1 d k n yeceğim 
411
ey 

5
• • onuşuyorum. Söyli- ruğunu salladı. Merdiven er en çı a 

~ • ızın de b . kocamın ayak tıesini itittim. Koıarak 
tnızı, §erefimizi 'hl ·ı ' enını de rahatı- k 1 
rinı ki ricamı ldda edebilir. Ümit ede· odadan dı§arI açtım. 

Kızıl 
sacayak 

Çeo ~ B< y'1ı ıreğn ını 
meceırenaıro 
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Domeke taarruzuna 
başlandı 

ıvı~~ıay ~~tafa bey harbe memur olmaclısı 1w~e rıc.a e.;;ezek ı~r- ı 
mı9ti. Olurken .. etre.fm toplanan aaz~tecilere "millet sağ olsun .. ~. 

d~d;. 

Domekeye taarruz edilecekti. 
Bütün planlar hazırlanmış, emir. 

lcr verilmişti. 
Beş mayıs sabahı saat on buçuk 

ta, Ne~et paşa ftrkası bulunduğu 
mevkiden hareket etti. 

Öğle üzeri Bekriler civanna ka· 
dar ilerlemiı bulunan süvari piştar
ları bir düşman müfrezesine rastlı· 
yarak ateşe başhu:lı. 'Harp başlamıı 
tı. Bir mi.iddct sonra düşmanın Do
mckede bulunan on buçukluk mu
haıara topları da atqe batladılar. 
Mermiler, fırkanın çok yakınmıa 
düşüyor, fakat bir ıze.rar vermiyor
du. Ordu, yol kol nizamında geniş 
kol nizamına ge:erek ilerlemeğe 
başladı. Tam bu esnada umum} 
karargahtan "derhal taarruz., emri 
geldi. 

Taarruz çok tiddetli idi. Bu harp 

te bulunan bir muharrir harbi şöyle 
tasvir ediyor: 

"Fırkanın merkeziyle sağ cena
hı Baran gibi nüzül eden top ve tü
fek tanelerine katiyen ehemmiyet 
vermiyerek §iddetli bir muhacemat 
icra ederek düşmanın birinci hat si
perleriyle ormanlı tepeyi zaptetti.,, 

Nizamiye liveaının aağ ıenahr 
ilerliyerek düşmanı sarp sırtlara ka
dııır hı.kip eylemiş ise de bundan son 
ra ne merkezde ve ne de cenahlar
da dlişmanı müstahkem mevkiinden 
çıkaracak kuvvet kalmamıştı. 

Top ateşi dinmeden devam edi
yordu. Se!ler bir uğultu halindeydi. 
B~ka bir şey duyulmuyordu. Etra
fı kaplryan tozla da bir ıeyler görün
mez olmuştu. 

Domeke ikinci günü zaptedildi. 
Biz burada bu harbin uzun tafsilatı
nı verecek değiliz. Zap ha~ri ge
lince orduda bulumm ecn~bi ataşe 
milterlerle gazeteciler buna inan

mamışlardı. Bir erkanı harp zabiti 
şöyle demişti: 

"Yüz bin kitiden mürekkep mü
kemmel bir ordunun Domekeyi en 
u bir ay muhasara ve muharebe ile 
ancak alabileceğini aamyorduk. Böy 
le bir fırkanm taarruzu ile az zaman 
da alınmaıı harikulide bir ~aret 
ve askerlik ıemereaidir. Böyle uke
re malik olduğundan dolayı devleti 
aliyei Osmaniyeyi tebrik ederim.,, 

• • • 
Şimdi bu harbin bir kahramem

lık safhasınt anlatalım. 
ikinci orduya mensup olan mi

ralay Mustafa bey, harbe memur nl· 
madığı halde Domeke taarruzunda 
bulunmak istemit ve ısrar etmişti. 

- Bu harpte bulunmak istiyo· 
rum .. Top, ttifek seslerini dinliye
rek duramam .. Benim ordum harbe 

memur degilse beni memuı edınıı. 
Diyordu. 
Mustafa beyin bu arzusu yerine 

getirilerek Nuri Pf\Ş<l livasiyle harbe 
gönderilmif, tae.nuz bittikten ve 

Kendi arzuıiyle harbe iıtirak ederek 
ölen miralay Mustafa bey 

Domeke alındıktan sonra Mustafa 
beyi arıy~nlar, onu yaralılar arasın
da bulmuşlardı. Harbi takip eden 
gazeteciler, onun ne §ek.ilde harbe 
girdiğini bildikleri için yaralandığı 
haber alınır alınmaz başına koştu
lar. Bir muhabir, kahramanlık gös
terdiği için kendisini tebrik cttikt~n 
sonra teselli için sözler söylemeğe 
başladı. Mustafa bey: 

- Adam een de, dedi. Şimdi be
ni ne düşünüyorsunuz. Benim ne 
ehemmiyetim var. Asıl §U TI"' ~-
f~riyele bak. Böyle bir muvaL ı-
yet için benim iibi yüz bin can feda 
olsun ... 

Bunları güç halle, inliyerek ve 
dişlerini sıkarak söyliyen miralay 
memnun görünüyordu. 

Gazeteci, orada bulunan dokto
ra, YAralının sJhhi vaziyetini sordu: 

Doktor dudak bükerek, b.lşmı 
yukarıya kaldırdı ve: 

- Ümi tsi:ı .. diye mırıldandı. 
Mustafa bey bunu da göm1Ü§· 

tü. 
- Devlet ve millet sağ olsun .. 
Diye cevap verdi, son cümleyi 

eöylcrden gözlerini de ebediyen 
kapadı. 

- re etrne~~fa:._:Y~a:!p~rn~a:·~-------(_A_ark __ •_•_r _Y_•n_n_) ~= 
rA __ r-'\_A_N--~~~.-M~.-.. -~~o~~~o~i~~~~4~17~-,r-r~------.__ 
OL~A\.\.'IN ı;CINK~ eu 
p;K eı.~6E~ v~
MAN Si~ t+A~

HA···MA···'"' 
APAMrN AOl 
PiK 9LE
c;,eR OL. .. 

MAS•"1? 

OuTTVft··· 
.$l~DI A"il\\: 
M~OA,... E.~ 
ve'- eeN• 
ö? ... 



- -

-~· 
-~--- ·~- ~-- ~ --- - ' 

~=6=,======================~==================FfJ=A~BER-~poamn / 5 MAYIS - 1937 ~ 

Sinema yıldızlarının lngiliz kabinesi IstanbuJ konuşuyor 
Değlşlklik . °' 

le kı· gu·· nıu·· k grevı· DaSI( Olacak - Evlı" mı"ıı·n(ı.~'.a§tarafı ! incide) bulunduktan fikir ve kanaatler çok Js 
• şuma gitti. Bu neslin hayata atıldtl' 

Nazırlardan bazıları da - İnanmadınız mı? Evliyim tabii. tı- devrelerde sanırım ki Emin Sinsnnı tisi' 

Stüdyoların on milyon dolar çekilecekler te bu yavru ~a benim ilk çocuğum, di- diki halinden eser kalmaz Zira yenin" 
Londra 5 (A.A.) - Parlamento ma· ğer bet çocugun anası da şu bayanldır. 

b 1 d 
Eliyle oturdukları yerin tam kar,.ıııın silde dehşetli bir yapıcı en~rji var. 

Zarar 1 na Se e P O U hafili, kabin~de evvelce haber verildi. ~ 

ğ. d d h · · · daki bir medreıe bozması eski mektebı' Pazar mı? Çarşı mı? ın en a a genış hır mıkyasta tadilat ~ 

VD O,.,. o.., o~ ıro ~ tar r.:ıse<a.A n n "'a"""' il...? ır~w- O'Ö!Jterdi: . . Be§ •dakika sonra mahallenin en tS \WI '61 q;;ıı 11 11 ~ u w eıı:JJ 'WI u u ~ ~ yapılmasına intizar etmektedir. Bu ta- '" . 
dilat, kralın taç giyme merasimini mü- - Ben taıralıyım ... dedı • bız kasa- sakini sıfatile kasap Mustafa Sabri1' 

f<Oır<dl 0 D ını teşvn l!<D o e baş O am DŞ teakip hemen yapılacaktır. bamızda daima açık havada ve bol iÜ·· ziyaret ediyo,.dum. Bu evde bana ,uıeı 
Holivud stüdyolannda muazzam bir B. Ramsay Mac Donald, B. DuH Co. neıte yaıanı. Burada evler çok pahalı bir kahve ikram ettiler. Mustafa Sabrİ 

grev başladığını yazmıştık, bugün ge. oper, B. Runciman ve hava işleri nazı- olduğu için ancak şu karanlık yerin bir ikisi erkek biri kız üç çocuk babasıdlt• 
len Avrupa gazeteleri bu hususta mu- rı Lord Svington çekileceklerdir. odasın:la oturabiliyoruz. Büyükleri Salih münevver bir genÇ Ot 
fassal malumat vermektedirler. Ziraat nazın, B. Morrison ile mesai Kasabasındaki ilkmektebte biraz oku- tanca çocuk - ki şimdi on yedi yatıtl' 

muı olduğu konuımasından anlatılıyor- ı 
Greve, Holivul:l ressamları, dekorcu· nazırı B. Brovn'un ise yerlerini değiş- du. Ona dedim ki: da imiş - liseae okuyor, küçük ya\lfll' 

lan ve berberleri başlamışlar ve akşam tirecekleri söylenmektedir. Leman, henüz on yaşındadır. Ve tıab" 
- Sultanahmet parkı, Gülhane par. 

üzeri on bin kişinin i"tirak ettigyi büyük Yeni kab!nede nezarctlerin ne suret. · ııından korktugyu ı'rı'n olacak ga!ıb't :ı kr, burnunuzun dibindedir oralara gıt- :s 
bir miting yapmışlardır. le tevzi edileceğine .dair henüz bir guna mek bu kadar güç mü? pek uslu oturuyor. Bu evde bana ıt'. 

Bunun üzerine, sinema artistleri sen. mallımat yoktur. Yalnız B. Neville B him bı'r meseleden bahsettı"ler. Bı'r ..,ef' - Evde yemeği kim pişirecek? en ... 
dikası grev yapmağa karar vermiştir. Cambcrlain'm Başvekalet mak&mına ge- öyle bir yer istiyorum ki mahalle ço· le ki hem evin derdidir, hem malı' 

5600 azası bulunan bu sendikanın leceği, mumailehin yerine Sir John Si- cuklan orada oynasınlar, eğlensinler, lenin derdi hem de bir mıntakadaki tf' 
başında Joan Crawford, Robert Mont- monun Maliye nazırı olacağı, bilinmek· güneşlesinler ve bakılsınlar. nafın müşterek derdi suretinde tet~ 
gomery, Jame Cagney, Chesker Marris, te ve hıfzıssıha nazm B. Kingsley Vo. Bayana cevap veremedim, haklıydı. edilebilir. 
Boris Karloff bulunmaktadırlar ve ilk od'ın Dahiliye nazırı olacağı tahmin Bu ıokaktaki evlerden birinin önünde 
ile. t' · 'k'l b ı edı'lmektedı'r, Evvela baba söze başladı: ı ar ıstın te11vı ı e a" amıştır. 11 b' b l:..J_ 'k' k ı· k • :ı :ı sa anan ır ta e 0-UCl §U ı ı e ıme o u. - Ben Gedikpaşa caddesinde teıııi" 

Muhtelif stüdyolarda çevrilmekte o- Yeni kabinenin başlıca mümeyyiz nuyordu • 
lan 50 film yarıda kalmıştır. Film çevi. vasfı, nazırhklara genç devlet adamlan- Rdiİe ce bir kasap dükkanının sahibiyim. :S 
ren yıldızlar arasında Greta Garbo, Mar nın getirilmesi olacaktır. Terzi dan bir müddet evvel civarda bir apar 
len Dietrich, Buig Grosley, Garry Coo- Bayan Radife ÇOk genç. orta boylu, tıman yapıldı. Gerizleri bağlamak i~ 
per, Clarck Gable, Joan Harlow, Dick sa b 1 k K r a 1 buğday renkli, güzel ve zarif bir kız· bu yeni apartımanın sahibi ana]ağı# 
Povell, Joan Blondel, Paul Muni, ve dır. Bizi mütevazi, fakat çok temiz bir aramak istedi. '.Aramak istedi,, dif 
Ginger Rogers bulunmaktaydılar. Fransada sevglllslle odada kabul edince ıdedi ki; rum, zira analağımm yeri her nedeııt' 

iki gilnlük grevin studyolarda tevlit Joon Orawford 00 Robert Buluştu - Bu mahallenin unınm ki bazı ıo- malum değil ... ve, çala kazma günlere' 
'ğ' ll!ontgnmP.t"lı ~ 

ettı ı zarar on milyon dolan b\.ılmuş· ~ .. ~ . ., Evlenme hazırlıklan 
800 

kaklannda kaldırrmlann bozuk olmnın- yolu kazdı, toz, toprak, pislik içil1"' 
tur· • dan ve ıeceleri yan .okaklann karanlı· kald k. N'h t b ld b ı d dl' • . ler. safhaya geldi k ı ı aye u u mu, u ma ı 

Holıvud 5 (A.A.) - Başlıca stüdyo. 1 ğından başka bir ıikiyeti olmasa gere · yoksa ileride tesadüf ettivgi bir bat~ 
1 rın önu"nd "b t beki' ·ı Barı aktör er, resimlerini güçlük çı- Sabık İngiliz kralı dün Ögvleye Fakat o anda bı'r kalınca erkek sesi a e no e ıyen grevcı er, k Jaf;ıma mı bagvladı, ne yaptıysa y:atıtfo 

karmadan ~e tirmcktedirler. d v F nsad ·ı· · · b 1 d "' r stüdyolara devam eden aktörleri teşhir :s ogru ra a sevgı ısının u un• bayan Ra ifenin ıeıini bastırdı. Kolun- işini bitirdi. Fakat bu ''mühim taharfl' 
etmek üzere kapıların önüne fotoğraf Bunlar, cuma günü mensup olduktan duğu Cande şatosuna vasıl olmur da mektep çantaaı on altı on yedi yaJla. 

'd'k ı 'ht'l"f h kk d b' k t yat,,tan sonra sokağı tamir eden obıt'' makineleri koymuşlardır. ıenı ı a arın, 1 1 i1 a ın a ır arar ur. rında bir genç, gözlerinlde zeki kıvıl· 

Grevciler, alınan resimlerin ıehrin vermesine intizaren çalışmağa devam Vindsor Dükü, dün sabah Yer cımlanan kıpkırmızı yüzlü, pürsihhat, dr. 
·1 L' t 'd p · 53 k'l Büyük rocug~u babasının sözUnü ıcct' <trvarlanna ar.ılacağını ilan etmektedir· edeceklerini beyan etmektedirler. neuı - e ang a, arıse ı O· genit omuzlu bir genç, bulunduğumuz ~ 

metrelik bir mesafede bulunan Y o- ilk kat odasının parmaklıklı penceresin- ti: 

DUn gece bir tramvay arabası 

ŞişJide hattan ~ıktı 
Tıkır tıkır taşlar üzerinde 

yürüyüp yaya kaldırımına gitti 
Dün gece Şi§lide bir tramvay a· 

rabası yoldan çıkını§, fakat içinde 
yolcu olmad.ığmdan nüfusça bir ka• 
za olmarnı§tır. 

Dün gece saat sekize doğru 419 
numaralı vatman Hilmi Şişli tram· 
vay deposundan 211 numaralı ara· 
bayı çıkartmıştır. Araba Şişli istas• 

astat 
Halit Ziya 

(Ba.ştara/ı ! -incide) 
- Elli iki yıllık edebi hayatımda 

sizde kalan en canlı hatıra nedir}. 
Üstadın gözleri daldı. O, şimdi 

elli iki yıllık bir yazı hayatı içindeki 

hatıralarına bir sondaj yapıyordu. 
Pek'. kısa süren bu düşünceyi müte· 
akıp anlatmağa başladı: 

- Hizmet gazetesini tesis ettiği· 
miz sıralarda "Mensur Şiirler,, diye 
bir silsileye başlamı§ttm. Ve zannede 
rim, Türkçede bu tarzın ilk nümune 
sini ben verdim. lzmirde her kes be-
nimle ve bu yazılarla gönül kıracak 
derecede alay ediyorlardı. '.Azim bir 
fütur içinde yalnız bunlardan değil, 
büsbütün yazı hayatından vazgeç-

nek üzere iken hiç beklemediğim bir 
günde kendisiyle h~ç bir münasebet
te bulunmadığım Üstad Recayi za· 
deden Hizmet gazetesine ve bilhassa 
bana daha ziyade bu mensur şiirlere 
karşı pek büyük iltifatları mutazam
mm bir mektup geldi. Bu mektup 
heni kıranlara kar§I müsbet bir ce· 
vaptı. O gün sevincimden çıldırİyor 
dum. Ye sevinç çılğmhğı içinde ka· 
lemimi bir daha terk tememek üzere 
tekrar elime aldım. Zan ediyorum, 
ki hayatımın en büyük heyecanını 
o güne, ve yazı hayatımda devamr 
mı da Üstad Recayi zadeye borçlu• 
yum. 

Demek ki Recayi zadenin bu mek
tubu olmasaydı Türk edebiyatı bir 
Halid Ziya kazanamıyacaktr. 

Recayi zade hayatında hiç bir 
• Recayi zade hayatında hiç bir şey 

reketi, tcsviki edebiyat tarihimizde 
yer almasına hak kazandırabilirdi. 

Nuaret Safa Cofkun 

yonuna geldikten sonra burada 
Şişli - Tünel servisine başhyacak· 
tır. Araba Şişliye gelmiş, Şişli oto
mobil garjamm önündeki virajı 
dönerken birdenbire yoldan çıkmış 
tır. Vatman Hilmi hemen frenleri 
sıkmış, fakat frenler tutmadığı için 
araba hattan çıktıktan sonra tıkır 
tıkır yürümüş, insanların yürüdüğü 
yaya kaldırımına çıkmıştır. Bu esna· 
da kaldırımda yüri.iyen kadın ve 
erkekler heyula gibi bir tramvay a 
rabasınm kendilerine doğru geldiği
ni görünce büyük bir korku ile sa• 
ğa sola kaçışmışlardır. 

Tramvay arabası yaya kaldırr 
mma çıkınca durmuştur. Bir tali e· 
seri olarak araba devrilmemiştir. 
Şi§li plantonu ve diğer tramvay me• 
murları kaza yerine ko~uşlardrr. 
Vaka Pangaltı karakoluna haber ve· 
rilmiş, zabıta memurları Şi§liye gide 
rek tahkikata el koymuşlardir. 

Araba burada duramıyacağı için 
polis memurlarının nezareti altında 
hatta çekilmiş, Şişli deposuna götü· 
rülerek frenleri ve motör aksamı 
mühürlenmiştir. Emniyet altıncı §U• 

be mühendisleri de bugün öğleye 
doğru depoya ~iderek arabanın bo
zuk olup olmadığını tetkika başla• 
mı~lardır. 

Japon - Mançuko 
mUfrezelerl 

Sovyet topraklarına 
Glrmfye Çalıştılar 
Moskova, 4 (A.A.) - Kabarovsktan 

bUdirildiğine göre, 2 mayısta bir Sov. 
yet hudut devriye kolu, Kanka gölünün 
cenubunda ve Sovyet topraklarında si
lahlı bir apon . Mançuko müfrezesi ve 
hudut boyunda da Sovyet topraklarına 
girmeğe hazırlanan mitralyözlerle mü. 

cehhez diğer bir Japon - Mançuko 
müfrezesi görmüştür. 

Japon • Mançuko müfrezesi Sovyet 
devriyesi üzerine mitralyöz at~şinin de I 
mUzaheretile ateş açmıştır. Sovyet 
devriyesi mukabele etmiş ve bunları 

Mançulro topraklarına çekilmeğe mec. 
bur eylcmi§tir. Hadise mahallinde Ja· 
pon lcurtunlan bulunmuıtur. 

lb t:' ~ 'd h k · - Bence en mühim mesele ... dedi' rar erg • .ı...soPr~s en are et etmı§ den sert ıert söylendi: _ı.ıı 

Y d t 't k .. bizden bol bol ceza kesilmesidir. BiP. ve an e şa osuna gı me uzere o- - Mahallemizde analiğım yok. Her 
t b·ı b' · t' dükkan yaplıdıi'Yı zaman kaymakam .,.eı. omo ı e ınmış ır. evin lağımı bir kuyu. Bunların çoğu "' " 

İzdivaç tarihi, henüz tesbit edil· doluyor. Yaz oldu mu sivrisinek yapı. di, geidi, pek beğendi, "bunun bir "" 
meQ'lişse de bu işin herhalde kralın yor. Bayan Radife bunu unutuyor. mune gibi gösterilmesini,, istedi. a•l-
taç giyme merasiminden sonra yapı· Doğru söylediği anla§ıhyordu. Zira buki şimdi, Tanrının günil ceza veri)'°' 
lacağı öğrenilmiıtir. Cande §ato· genç kız da derhal taedik etti ve muha· ruz. Belediye bizden ceza alırken biJ' 
sunun tabi olduğu Monts kasabas[• veremize devam ettik: de bazı ,evler borc;lu olduvunu· ni.-iı',,., 
nın 15eledıye reisi Ur. Mercıer, ızdi- - Terzılikten memnun muıunuz? nutuyor'? ? 
vaç merasimini ifa etmek üzere Ad- - Ben geniı mikyasta çalışmıyorum. - Ne gibi şeyler için ceza kesiliyor 
liye nazırından hususi salahiyet ve Mü§terilerim §imdilik tanıdıklarıma in· _ "Kıyma kütüğünün kapağı aÇ~ 
talimat almıştır. hisar ediyor. Zaten bu mahalle tf!rzi kaldı,. der keserler. Halbuki siz bir ~ 

Kan kocanın evlendikten sonra, doludur. Her evde iki terz:i bulabilinL kika evvel orada müşteriye kıyma yaP' 

ftalyaya gidecekleri istihbar edilmiş- niz. mıJsınızdır. "Etin üstünde etiket yo~" 
tir. Duc de Yindsorun Cande §atO· Ben bu mahalleyi iyi tanrrım. Burası ıder keserler. Halbuki etin üstünde dadl" 
sunu satın almış olduğu tekzip edil- belediyenin verdiği adlaridan ziyade, 
mektedir htanbulda Fazlıpa§a, GedikpaJ& diye i:a vardır ve etiket de yere düşüverıniY 

anılırlar. Bu ıemtin eskiden ıehrin ki- tir. Mesela "kemik kutusu kazara açı~ 

Hapishane 
firarileri 

Şimdi de lfadelerlnl 
değiştirdiler 

Demirsiz bir pencereden 
kaçmışlar ve trenin üçüncü 

rnevkiinde gitmişler 
İstanbul tevkifhanesinden kaçan Ab

dullah ile Tevfik henüz Adanada bu. 
lunuyorlar. Dün bir gazetenin yazdığı 
gibi yola çıkarılmıJ değillerdir. 

Adanadan gelen haberlere göre fira
riler evvelce verdikleri ifadeleri tama
men değiştirmişlerdir. Abdullah nasıl 

kaçtıklarını şöyle anlatmıttır: 

"- 21 nisan gecesi hastahane kapı. 
sını açık bulduk: Merdivenin üzerinde 
yerden on metre yükseklikte demir.iz 

bir pencereden su borusuna tutunarak 
aşağıya indik. Doğruca Sultanahmet 
parkına geldik. Buradan bir takıiye 

atlayarak Kabataşa, oradan kırk lı:uruı 
vererek bir sandalla Üsküdara geçtik. 

Üsk>:.idardan yaya olarak Pendiğe git· 
tik. Bilet alıp Ankara ekspresinin üçün 
cü mevkiine bindik. Eskiıehirde oto

büslerin durduğu yerde bir hanın bir 
numaralı odasında iki gece kaldık. 

Eski§ehirde dolaşırken kuleliden 
tanıdığım tayyareci Kemalle karııiaı. 

tık. Beni tanıdı: 
"- Geçmiş olsun yahu! Biz seni 

mevkuf sanıyorduk. dedi. 

Kendisine cevaben yanlışlıkla mah· 
kum edildiğ'mi, §İmdi kurtulduğumu 

söyledim. Yemeğe çağırdı. Gitmedim. 
Benim hapishanede biriktirdiğim 58 

liram, Tevfiğin de 30 lirası vardı. Bi. 
rer tabanca aldık. Otobüsle Akıehire 

gittik. 
Gündüz bir hamamda yıkandık. So. 

bar mahaleleri arasında kıyınetli bir kalıvermiştir.,. ama bunu bırakalım. si. 
mevkii vardı. Halbuki timdi bu mahal- ze bir §ey soracağım. Pazar neye del" 

lede tek batına bir evde (konakta) de- ler? 
ğil) oturanlar parmakla gösteriliyorlar, - Haftada bir bir semtte yapılan ıc\1' 
Zaten evvelce yalnız Türklerin oturiduk 
lan bu sokaklarda ıimdi Enncnilere 

daha fazla rastlan~yor. Birçok Türk a
·ileler Taksime, Şiıliye, Maçka ve Ci-

hangire taşınınca buradaki evlerde ce. 
nuptan, yani Kumkapı tarafından bir 

Ermeni istilasına uğramıılar. Faraza 
eskiden Neviye sokağında oturan ne 
kadar Ermeni aile varsa §imdi Emin Si
nan mahallesinin Hamam aokağına ta

tınmıı bulunuyorlar. 
Bayan Radifeden aynldıktan ıonra 

yolda mektepten dönen çocuklar etrafı. 
mı sardılar. Bunlardan biri: 

- Bir parça ıelir miıiniı? • dedi • 
Seniz, onu takip ettim. tleride bir 

sokağa sapınca kolunu uzatarak bağır. 
dı: 

- Ben buraya iki limba konmasını 
iıtiyonım. Geceleri ıinemadan döner· 
ken karanlıkta ıözgözil ıörmUyor. Vak 

tim olsaydı aizi Neviyeye giden yollar· 

da dolaştmrdım. Bilir misiniz? Kar. 
manyolacılık, kavga ve cinayetler hep 
o sokakta olur. Hem yazınız bayun ... 
Ben ıde m.ahallemiM analiğım yapılması 
nı istiyorum. 

Bu ıırada eli çantalı bir baıka genç 
yanımıza celmiıti. kahkaha ile gülerek 
ıöylendi: 

- ... Yoksa bura11 iki yıla kalmaz sıt
ma mıntakası halini alır. 

Ortamektepte okuyorlarmıJ· Henüz 
bu yaşta ve bu tahsilde bulunan JU yav. 
rularm mahalleleri etrafında edinmiı 

yunduğumuz yerin rafında iki nüfuı 
cüzdanı bulduk. Bunların fotoğraflarını 
çıkararak kendi resimlerimizi yapı~tır
dık. Karamana oradan poıta trenile 
Adanaya retdik ... 

çücük panayıra ... 

- Ali. Eğer bu panayır haftanın ~ 
di gününde de devam ederse? 

- O zaman sokak dükkan halini atıt• 
- Güzel söylediniz. Biz dükkancıY~ 

Vergi veririiz, kazanç veririz, söylcfdı• 
ğim gibi basit hatalar yüzünden eeJ' 
veririz. Halbuki ''pazarcı,, pastırın•~ 
eti, peyniri, balı açıkta, toz toprak içiıı' 
de, pis bir halde satar. Belediye etı• 
k k ., ... -eımez. Vergi vermez, dükkan •· 
vermez. Akşamdan akşama bet kıırıJI 
alırlar, adam da bal gibi çalı~r, pat' 
kazanır. Bunun fenalığını size söyli)'~ 
Yim. Bu pazar devam ederse, hepuıJ:' 
dükkanları kapayıp işi pazarcılığa d; 

keceğiz. Burnumun ldibinde herif, ver 
vermesin, cezadan muaf olsun, bir beır' 
miyim enayi? 

Buraya gelince ben ayağa kalıcnıı~ 
tun. Kapıdan çıkarken baba, ağır al1 
söylendi: of 

- Bizim çarşıda §İmdiye kadar b • 
dükkan görülmezdi. Halbuki bu yıld•11 

beri bazı dükkanlar kiracı bulamaııııl' 
baıtadılar. Birçokları da !dükkanla~ 
kapamak için mukavelelerinin b:tı.ıleıı 

, bekliyorlar. 
HAB~ 

1 :~~~~~-~-~ 
• lıtanbulun en çok satılan Jı• 
i kiki akşam gazetesidir. IJanl•;f 
• • -s 1 rmı HABER'e verenler kir j 
f derler. _,., .. .................... "''"··············· ...... ··· 



/ HABER -ı~ poetu1~. 

====-~J~·M~!•!~ ...... ;!!ım~.~~~~=-~---iiiiiEB~~~T:=:e:=:vjf:;iikt=ER~ür;ş:it~ürı===NKı~at~a;/,ıonya karışık bir halde 

.. Başvekil bu akşam Aras cenev- Her şehir kendi 
ln~]~!~.~~Y~~kaç~~~l~~.~. _ 1:,~y~~~~~~L~~I.1i parasını kendi basıyor 

kil, halkr eelamlıyatak, kendisini bek- Sö' lendigın"' · e göre bu kalıı, sırasın. h 
y ti kerelerce gazetesi yeniden inti•ar etmeğe başla- Franko, areka""tı nı·ç·ın liyen Akay vapuruna bindi ve 20 dıı- -da sı'yast ve mali bazı m za . • ıı 

b l mı"tır. Gazete ilk .ayısında Suriye he-
kika sonra Topha.ne rıhtımına çıkıldı. d k ve bu müzakereler 1 • ıı 

reyan e ece m1 k ti . yetinin Paris dönüşünde meclise v.er. durdurduklarını anlatıyor Başvekil buradan dogru"' ca Perapa. 'kt .:ı~ sa.hada. me e e mıze hassa ı ısau.ı diği teminata rağmen Cenevre anlaşma- . 
las oteline gitmiş, ve beraberinde ge- vaki olmuş bazı teklifler üzerinde ya. sının Sancağa tam bir dahili istiklal 
len hususi kalem direktörü Vedid, ,, mafih alakadar resmt a· k" 
Anı pılacaktır . .ınas. t' 

1 
verdiğini kaydettikten sonra ıyor ı: 

iraJ Şükür Okan, General Salih ve ahaf.ld bu aayı·aıar ınu"nasebe ıy e "A h k'k k d d' kı' Ce-ıo cr a ı at şu mer ez e ır 

General Kazım kendisini takip etmiş.. m . ımleUınat beyan ediliyor. nevre komitesi konuşmalan iddia edildi. 
lerdir. ademı d" .... d d d v•ı İs t 1n.. Uniln Londra onuşun e ği gibi bir reviziyon mahiyetin e egı · 

Başvekilimizin, bu gün §ehrimizde me on .. kalacağı zanne- dir. Mevzu, anlaşmanın ruhuna uygun 
bulunan İngiliz Sefiri Sir Persi Lore- Pa.riste de bir iki gun bir anayasa tanzimidir. Fransa, Milletler 
ni kabul etmesi muhtemeldir. ciiliyor. s · 

k · de tezahürat Cemiyetince tasdik edilen projeyi urı-
Bu akşam Londraya dogyru hareket Parti mer ezın · 'zd C H ye namına kullanmıştır. Heyetin Paris 

edilecektir. Dun"' hu"ktımet merkezımı e · . · R seyahati bu emrivakii kabulden ibaret 
Londra seyahati P. meclis grupu öğleden sonra eıs 

E . t' d t kalmıştır.,, 
vveı t .. H Sakanın rıyase ın e op. ce esbit edilen programa gö- vekılı asan . Sabır tavsiyesi ( ! ) 

re Başvekilimiz, Fransanm Kale lima. lan.mı" ve Ba,şvekilin Londra se. yahatı 
nın k ,. f t te Hariciye Veziri Sadullah Cabiri cu. 

k 
a adar trenle gidecek ve orada ı'çı'n tanı muvaffakıyet .,:.re a ıyeö t - 'd e d' · t ma namazını Halepte Büyük camı e 

n ısını bekliyecek olan Kocatepe · · · ı coşkun tczahilra g s er-
torpitomuza b' . İ . . mınnısıy e kıldıktan sonra halka hitabede bulun-
iskelesine v ımp ngılterenın ~ver miştir. d l muş ve sabır tavsiye etmiştir. • 
cektir. e oradan Londraya gıde- Başvekilin Ankar~ ~~ ayrı ışı Vatani gazetesinin herzelerı 
S Ba,şvekil fsmet 1nönil dun Ankarada Vatanilerin naşiri efkarr olan Elliva 

eyahat esnasında yapılması .. umhur ya"•en·, kamutay baş. k k su··rey • gazetesi Kmkha11 ayma amı -
muhtemel müzakereler Reısıc b"'t" vekiller, bütün mcb'us- yanın azledilmesi keyfiyetini mevzuu. 

~a.şvekilimizin ayın yirmi ikisine kanlabr;t• un"' u :irler ve sefaret er kam bahsederek: 
dogru Ank . y lar u 

1 araya avdet etmış olacagı '. hmcahmc dolduran halk "Daha atılacak birçok Türk memur-
~ a.şılnıaktadır. İsmet İnönünün tac ve ıstas;on~araretle uğurlanmıştı. Jar var. Hükumet gözünü açmalr, gaza-

_!1Ynı.:__Arnerasismindken sonera Lorndrı:a. 1~ bı.traftm a1: faka ~~:1:;1ıi::~:::~:e:i:~~~ ~~~~~t~ 
Türk muhitinde büyük bir teessür 
uyandırmıştır. 

Muhalefet cephesi 

d 1 r Berut, 4 (Hususi) - Suriye mecli-

varama ı a sindeki gürültülerin sebebi, muhalefet 
cephesinin teşekkül etmiş olmasrdır. 
36 mebus vatanilere muhalif oldukla
rını resmen bildirmişlerdir. Ot (Baş tarafı 1 incide) 

neraı Göringin Vene dikten Alman 
raya d" h onerken Yugoslavyanm İtalyan 

Ududundaki sayfiyelik bir kasaba olan 
Ble<i•e uğraıruı olduğu, iyi maltlmat al
tnalrta bulunan mahafilde teyit olunmak 
tadır. 

General Göring, orada yazhk ikamet
gaJunda Naip Prens Potu ziyaret et. 
ı:niıtir. Konu!rnalarda Başvekil ve Ha-
rtctye nazın üoktor MU•n S...__ d' ~ d h wya lftOYI~ 

e •zır bulunmuştur. General uzun 
aenclerdenb . , b 

1 
en prensle şahsi münase. 

~t er idanıe etmektedir. 

Italya Ktaiı Peşteye gidiyor 
İtalya kralı üç:.incü Viktor Emanuel 

ne kraliçe Eleni mayısın 17 sinde res
men Peşteyi ziyaret edeceklerdir. Ma
: h~k<hneti §imdiden büyük hazırlık. 

gorınektedir. 

• En hUyük kuvvet 
Panıte çıkan J 
....._, our gazetesi İngiliz 
,... .... mın ta!i gi,, 
nacak de 1 J tne merasiminde topla-

.,._ v et •daınıa ·ı mum-" · ne yapılacak te.-
• · d ~~e~lin • Roma mihve-
nnı e >lı~~-~ 
yor ki: ---ıuu kaydederek CU-

lngiliz h~ 
bir koı :nRlf f> n tlblde kuvvetli 
doktmı~ ~ Sitı banke.rl~ ne 
mi~~r~ob~· i~-kont çlllt&lıtm 
~ .. 'Ul kuvvetine ma

lar. 
Roma konuşnıaı 

mana8t ~1lfir anıun 
Roma, 5 (~ ~)' . ? 

ler, ~pöy;rat iİe~~. 
~il .~l~ 
na.n '.A.wtıpe. 8e}ıı ı:nuaııaırta. butu-

ne ~llert Jiakltrnda. ttaı. 
~ :vüciii:iı. ~!14terelı' blr liat. 
· ekte 1fuı • g~elerini istth· 
~ler. tınduğunu beyan ejJe.. 

Ata.mpa ga.r.etesi . 
~ Y&.kında tta'.ı g"eneraı von Blouı
Y.lhate telmih eder:kay~ Yapacağı !!!&-

''Askeri b' · dıyor ki· 
"' ır ıttif ak • 
ğildir. Fakat halih ' rnut~avver de.. 
rupa milletleri k a.zır~a ~ırçok Av. 
olojik ehlisalib pe f tehlıkelı olan ide-
la.mnış oldukları sed erler~ f~krine bai· 
terkedilmerner d · n an hıçbır tesadüfe 
mesnedini ask 

1 :1'· S~lh ve adaletin 
rin Viicuda ~:1"1 ve ıktısadi meselele. 
manda y ge ırrnekte olduğu bir za.-

Co . ~ıyoru?.. 
mera Deıı Se 

"Fon N" a ra diyor ki: 
ziyaretin· oyratrn ziyareti, Göringin 
etmiş ol~ ~k kısa bir fa.sıla ile takip 
en na 'k ugunaan, 3imdiki vaziyetin 
lek t zı noktaları hakkında iki mem. 
1U e arasında tam bir anlaşma husu. 

ne medar oima.cıtur 

Grazlyanİnİn yerine 
Balbo mu gidecek 

Roma, ~ (A. A.) - Mareşal Bal-

Addisababa. suikastinde almış 
bonUil ~ zt 'b b 

ğu yaralardan hala mu arı u.. oldu . . . 
ıunınakta olan :Mareşal Gra_z:~~n ye 
. Habec:.istan valii umuınılıgıne ta-nne ,. . . d 

yin edileceğine dair bır şayıa everan 

etmektedir. 
Bu şayia, Musolinlnln Libyadan av. 

detindenberi ortada. dolaşmaktadır. 
Askeri bir ittifak. mevzubahs 

değilmış 
ıtoma; 0 (A: Pi..} ...... mm 15ğ1eden 
nra Von Nöyrat He Çiano ara.smda. 

so d . .. 
vukubulan mülakat hakkın a sıyası 
mahfeller, Alman • İtalyan görüşmele-
. in sulhcuyane mahiyeti hakkında 

rın . dil 
ısrar ve bir askeri ittifak derpış e -
d' yini tekzib etmektedirler. 

1~u nıahfeller nihai tebliğin bu hu.. 
susta dolaşan şayiaları kat'iyetle tek
zib edeceğini ilave eylemektedirler. 
Ayni nıahfe11er, Roma - Berlin mihve-

. . bUtiin memleketlere açık bulunan 
~bir .Avrupa. teşkilatmm esası o. 
i~ ıavsi! etmektedirler. 

ttaiya. Jle Alma.nyanm mutedil 1)1r 

h' ttı Jiareket ittihaz. edecekleri hum
~~ana.at Jöıvvetlenme1it.eaır. 

Bası sfyasf mnpıifdler, bu ni'ttya.t.. 
lı Jia,re]iet tarzmt, · Mll!etıer cemlyett
ııf:n getecelC toplantiimı<ta. RalieşJ&tam 
m;alim! fantmMt tımfclinden ilerI geI
<lif! ~~ wsrr etmekteOirler. 

Ronıa Jnıparatorluğnnun ilAnının 
birinci yıl dffnftmn 
~ S '(.A:.. .A:..)" - Roma impan... 

f.orlfJt:ı~ bfrlnel l1Jdönüm"if m'1 
~yle pazar gUnU yapıtaca.K ge. 
lt resnıne takriben 300.000 kişi iş
~ eaeeıektir. Geçit resmine ~Um
le 400 l)a.yrak, 264: top, 2.000 beygir 
v~ deve ile bJrçolC ta.nK ve k&.myÔiıI&r 
tşttraJC e(leoel;[tfr. Bu mm17.zam a.Ya.y! 
Roırı& tehrfnl baştan başa liatedeceK· 

Ur. 
ıtalyan donanması 
Yalnız Andenizde değil her 

yerde vazifesini yapmağa 
muktedir 

Roma 5 (A.A.) - Donanma müste· 
n amiral Domenico Cavagnari, meclis 

~ beyanatta bulunarak İtalyanın donan 

n Yakında yeni dretnotlarla ve 
masını . ~ · . 
d- cüzütamlarla takviye cldı1ecegmı 
ıger . . . 
.. lemictir. Amiral, demıştır kı: 

soy ::ı • d ~ ·ı d' "İtalya, yalnız Akdenızde egı , ı. 
~ d nizlerde de uhdesine düşen vezai-ger e ~ k . 
. 'f nr zıman altına almaga adır 
fın ı ası . . . 
b' ldonanma vücuda getırmıştır. 

; 6 bin zabit 160 bin ihtiyat 
zabit var 

R a 5 (A. A.) - Harbiye müste-om , . . 
1
• 

şa.rı general Albcrto Parıanı, par a.. 
mentoda beyanatta bulunarak , İtalya. 
nm harb ha.zrrlıkla.rmı anlati!ıı ve hu-

Bunlara, ''Partilerir " muarız mebus 
lar kütlesi., ismi veri:miştir. Bu kütle. 
aşair mebuslarile Humus mebusların. 
dan müteşekkildir. Viktorya otelini 
merkez yapmışlardır. 

Tilrk propagandası yapan 
bir cemiyet varmış 

Adana 4 - Suriyede Türk propa
gandıuır yapmakla megıul bfr c~miye
tin meydana çıkarıldığı hakkında Suri. 
ye gazetelerinin yaptığı neşriyat, · Türk 
konsolosluğu tarafından resmen tekzip 
edilmiştir. 

Dün Paristen Sancafa gelen bir 
Fransız gazetecisi, mUmessil Abö:.ilga
niye müracaat etmiş. Abdülgani veri
len malUmatm tahrif olunduğundan 
şikayet ederek beyanatta bulunmanuş.. 
tır. 

Lübnan ordusunun teşkili de 
kararlaştınldı 

iş kumandanının 
nasbına kaldı 

Beyrut 4 (Arap ofisi)' - Millt 
nıUdafaa nezareti Franau; ukert 
miitebatsıslarile yaptığı anlapna 
netıoeıinde LUbnan ordsunun teıkili 
hususunda §11 kararlan vemıi§tir. 

1 - Ftanll% aıkert makaınlan hali 
hazırda "Lübnan avcx kıtalan,. tan!m
i:Ian lıgat edilen btlalan, LUbna.n ma.. 
kamlarma terlcedeceklerdir. 

2 _ .. LJ.ibnan avcı alayx,. Lübnan or
i!uaunun esaımı tetkil edecektttr. Bu 
alay muhtelit bir erkiruharbiye tara
fından idare edilecektir. 

3 - Lübnan ordusu iki kunmdan mU
teıei:kil olacaktır: Hafif piyaile ve 
topçu. 

4 - Piyade şu garnizonlara tabim 
edilecektir: Baalbelk, Merceun ve Trab
luspm. topçu kuvvetleri, Merceun ve 
Saidaya yerleştirllecektir. 

Ordunun kumandanlığını deruhte 
edecek şahsın tayini hususunda müza
kereler devam etmektedir. Salahiyettar 
bir şahsiyetin söylediğine göre, kuman 
danhğın. Lübnan tabi}·etine girmi§ olan 
yüksek rütbeli bir Fransız zabitine ve
rilmesi kuvvetle muhtemeldir. 

dud müdafaa ameliyatının yakmda ik 
mal edileceğini söylemiştir. 

General, tayyareye karşı müdafaa 
tertibatının takviyesi i<:in biiyük i!;!le. 
re girişildiğini ve düşmanın muhte
mel bir hirac; hareketine karşı koy
mak vazifesilc mükellef bulunan sa. 
hil n:ilisleri teşkilıltmın da kuvvet. 
lenrliriJdiğini beyan etmi~tir. 

Meslekten yeliıım " n bit1crin mikta
rı 16 000 dir. 160.000 de ihtiyat z.a.bi.. - . 
tt vardır. 

Paris, 4 (A.A.) - jour gazete· 
si Bilbaodaki vaziyet hakkında ver
diği tafsilatla şehir sokaklarında 
komünistlerle milisler arasında çar 
pışmalar olduğunu, hükumet reisi 
Aguierrenin halka gözükmeden çe
kindiğini ve Madrit ve Barselon hü• 
kumetlerine müracaat ederek yar 
drm istediğini yazmaktadır. Bilbao
ya yeniden 300 bin mülteci gelmiş 
ve bu yüzden mevcut iaşe müşkü· 
latı bir kat daha artmıştır. 

Katalonya Dahiliye Nazırının 
çekilmesi isteniyor 

Barcelona, 4 (A.A.) - Anar 
şist . Sendikalist radyo istasyonu, 
bu sabah bir beyanname neşretmiş· 
tir. Bu beyannamede Katalonya 
dahijiyc nazırının ve Barcelona po· 
lis müdürünün istifaları talep edil· 
mektedir. 

Saint - Jean ·de. Luz 4 (A.A.) 
- Barselon radyosu, halkı Kata1on· 
ya merkezinin sokaklarında kanlı 
mücadelelere nihayet vermeğe da· 
vet eylemektedir. 
Her şehir kendisine mahsus 

}Jara basıyor 
Londra, 4 ( A. A.) - Daily T e• 

legraf gazeteai Katalonyadaki husu 
si muhabirinin bir mektubunu neş· 
retmektedir. 

Bu mektuba nazaran Katalonya 
da tam bir kargaşalık hüküm sür
mektcJir Partiler arasında mücade
le mütemadiyen artrnaktadrr. Barse
lon makamatr Valensten anarşıyı 
bastırmak üzere yardımcı kuvvet
ler istemiştir. Para vaziyeti de ber
battır. Her §ehir kendisine mahsus 
para baıımaktadrr. 

Ingtltereye bir lf man mı 
verilmiş? 

Londra 4 (A.A.) - Cebelütta· 
rıktan bildiriliyor: 

General Queipo de Llano, dün 
akşam Seville radyosunda Londra• 
daki lspanı1ol sefirinin Edeni ziya
ret ederek Jngilterenin Valencia 
hükumetine yapmış olduğu yar· 
dırna mukabil lngiltereye Bemıeo li
manmr teklif etmi~ olduğundan ma
lumat almış bulunduğunu beyan 
etmektedir. 

Paristeki ispanya sefiri de F ran 
sa hariciye nezareti nezdinde huna 
mümasil bir teşebbüste bulunmuş
tur. 

Hatırlardadır ki, bu işler olup 
biterken general F rankonun kıtaatı 
Bermeo limanını işgal etmiştir. 

Neden durmuşlar 
Burgos. 4 (A.A.) - General 

Franlio, fU beyanatta bulunmuştur: 
"- Bask cephesindeki harekat, 

düıman tarafından akim brrakılmı§ 
CJeğildir. Bu harekat, muvakkat bir 
zaman için durdurulmuştur. Bu 
nun sebebi ise, kuvvetlerin mühim 
bir ilerleyişten sonra yeniden tensi· 
kıclır. Müteakiben Bilbaoya bir ham 
lede girilmek üzere harekete geçile
cektir.,, 
Bir yolcunun anlatbğma göre 

Perpignan, S (A.A.) - Havas 
ajansı muhabirinden: 

. Hava ~olu ile Barcelonadan gel• 
mış olan hır yolcu, aşağıdaki beya. 
natta bulunmuştur : 

.. Barcelonadaki kargaşalıkların 
hakiki sebebi, Valencie hükumeti
nin Katalonyamn bütün miisellah 
kuvvetlerini bir başkumandanın 
emrine vermek hususundaki kararı· 
dır. Katalonya anarşistleri bu tek
lifi şiddetle reddetmiş olduklarından 
sokaklarda kanlı çarpışmalar olmuş, 
bu çarpışmalara tanklar ve mitral· 
yözler kullanılmıştır. 

Zannolunduğuna göre, Katalon 
ya generalitesi hi.ikumeti, Barcelona 
n.m m~rkezini kon trol etmekte, anar 
şıstler ısc varoşlere hakim bulunmak 
tadırlar. Dün, 100 kadar adam öl
mi.iştiir. Hastahaneler yaralılarla 
doludur. 

Valancia ile Barcelona arasında 
bütün telefon münakalatı inkıtaa 
uğramr§trr. 

Frankonun nazın niçin 
çekilmişti 

Paris, S ( A .A.) - General 
F rankonun hariciye nazırı iken isti• 
fa eden Serraty Bonastre, şimdi Pa· 
riste bulunmaktadır. 

Eski nazırın artık ispanyaya 
dönmiyeceği zannedilmektedir. Ser• 
rat'nin istifa ve azimeti F rankomın 
harici politikasına bilhassa lngiltere 
ye karşı takip ettiği siyasete karşı 
gösterdiği memnuniyetsizliğin bir 
nişanesi olarak telakki edilmektedir. 

Serrat, Burgos hakkında lngilte 
reye gönderilen notaları tasvib et· 
memektedir. Nazır, bu notaları im
za etmek istememiştir . 

Burgos hükumetinin umurr1 
katibi olup reyi alınmadıkça hiç bir 
karar ittihaz edilemiyen başkuman• 
danın kardeşi Nicolas F rankonun 
gittikçe büyüyen nüfuzu da sabılt 
nazır Serrat tarafından tasvip edil .. 
memektedir. 

iki Italyan esiri 
Bilbao, 5 (A.A.) - Havas a• 

jansmın Bilbao muhabiri Bask cep"l 
hesinde esir edilen iki İtalyanı istic
vap etmiştir. 

Bunlardan Angelo Delisis ismiıt 
de olan birincisi, ltalya harp gemi• 
lerinin himayesinde olarak hareket 
eden bir İtalyan vapuru ile 90 ki~iy· 
le birlikte yola çrkarak 17 şubatta 
Cadix'e geldiğini söylemiş ve men• 
sup olduğu taburun münhasıran 

halyanlardan ınüte§~ı Ial1'll!uıru 
ilave etmiştir. 

Luciano F araon rom inde olan eli 
ger esir de ltalya harp gemilerinin 
refakatinde olarak hareket eden 
Sardegna ismindeki vapurla bir 
martta yola çıkarak 5 martta Ca .. 
dix' e ~eldiğini söylemiş ve şunlan 
ilave etmiştir: \ 

"Ben taksi şotörü idim. Buray~ 
cebren sevkedildim. Burada kalmak: 
la ltalyaya dönmek arasında benim 
icin hiç bir (ark yoktur. Ben ne fa• 
şistim, ne de faşist düşmanı .. ,, 

Halit Ziya 
(B~ tarafı 1 incide) 

1 - Konferans: Agah Sırrı Levend 

tarafından. ( 
A) Servetifünun edebiyatı. 
B) Servetifünun nesri. 
C) Halid Ziyanın eserleri, edebi ph

siyeti, romanlanrun vasıfları ve kahra. 
mantarı. 

2 - Konser: Evimizin orkestrası ta4 
rafından. 

3 - Hatıralar: Hüseyin Siret tara· 
fından. 

4 - Hatıralar: Ali Kami tarafından~ 

S - Hatıralar: İzzet Melih tarafın. 
dan. 

6 - Eserlerinden bazı parçalar: Mu· 
vaffak tarafından. 

7 - Hitabe: Meliha Avni Sözen ta. 

rafından. 

(Üstad Halid Ziyaya ait bir yazıyı 

ikinci sayfamızda bulacaksınız). 

Suvarilerimizin iştirak ettiği 

Konkur lpik 
BugUn parlste başladı 

Paris beynelmilel Konkur tpikleri 
bugün "Grun Palede başlıyacak ve 12 
mayısa kadar devam edecektir. 
Avrupanın en iyi 150 binicisini bir 

araya getirecek olan bu müsabakala. 

ra Türkiye, Almanya. Avusturya, Bel .. 
çika, Hollanda, İrlanda. Romanya \'e 
İsviçre ve Fransa i§tirak etmektedir. 

İtalya, ümidin hilafına. olarak işti. 
rakten imtina. etmiştir. 
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Tarihi macera ve qk romam - 56 - Yazan: (Vi- Nu) 

Küçük Osmanın üç babası vardı. Biri ben, biri 
5ünbül Ağa, biri mü~takbel padişah! Bu çocu
ğun kimden olduğu bir türlü anlaşllamıyordu 

Geçen kıaımlarm hülisuı ipteki her eey mallım olur. Ben bili. dlrde pek hayırlı bir evlat Fakat şeb. 
Saraydc. bulun:ın ni§a.nlım bir ço. rim... Mde illn edilirse o zamıı.n... Anladın 
cuk doğurttı.U§tur. Bu çocuğun bana BUyUk bir coelrunlukla teabihini mı efendiciğim, o zaman senin de, ken 
ait olduğunu iddia ediyor. Fakat çekti: disinin de yıldızı sönecek ... 
Gym aamanda çocuğun aaJıte hare. - Bu çocuk ... Bu çocuk... İbrahim razı oldu: 
mağası Sü11biüe ait olduğunu da Deli İbrahim.· P k. k. V d' ah ! - e ı, pe ı... arsın pa ı§ o· 
aöylem~ti. Ben kendisini yüzlüyo- - Cinlere söyle, hocam ... Bu c;ocu- masın ... Neme lazım... Hükümdarlık 
rum. Yalmwı olduğunu söyl.üyonım. ğun bana. ait olmadığını söylerlerse tahtı Mehmedln olsun ... Ama, bunun 
- Hiç de yalancı değilim. 

Sünbu"le cezalandırırım .. Söyle... tahtı gönlilmdedir ... Ah, onu o kadar 
- Bana söylediklerinle c· · -ı: ? ıncı, uzun uzun teebihler çektik_ seviyorum ki... ~l. gel... 

auylediklerin birlbirini tutuyor mu· ten, dualar ettikten, tüssiller yaktık-
T Annesinin koynundan aldı. Oğlanı 

- utmuyor. tan sonra, kararını verdi: go"~nne '"'--tırdı. 
- Öyleyse Y,alancısın. e.._. ~ 

- Şehmdem ! Bu çocuk senindir... Ayşeye sordu: 
- Ona öyle söylemem li.zmıgeli • 

yor. Onu seviyorum. Onu, bir sevgili 
gibikendime bağlıyamadnn. Evladının 
annesi olduğuna dair kendisinde bir 
kanaat hasıl edeceğim ve öylece bağ
lıyacağmı. 

- Peki, çocuk? 

- Cocuk senindir ... Söylüyorum sa-
na, Mustafa ... Onun senden olduğunu 
söyleseydim, bi~re yavrumuz, bu en. 
trikalı sarayın içinde mahvolurdu. 
Kendisine büyük ve kuvvetli bir hami 
18.zım olduğu için böyle söyledim. 
Hem bir tqla iki kuş vurmak istiyo. 
rum. SUnbUl ağaya kat'§ı zaafımı bili. 
yorsun. Çocuk vasıtulyle onu tut
mak istiyorum. Bak, bu .zaafımı sana 
söyledim. Demek ki en saklanması i
cap eden §eyi eöylUyonım. Bunu ceea
retle itiraf ettikten sonra çocuğun da 
sana ait olmadığını söyliyebilirdim. - ... 

Ceva::> veremiyordum. TereddUd 1 • 
çindeydim. Çocufa bakıyordum. Hiç 
bir yerinde bir kimseye bemerlik 
yoktu. Esasen yeni doğmuş bir oğlan 
kime benzetilebilir ki ... Rengi de he. 
ntız tebarUz etmemişti. 
Susmamın ikinci sebebi de, deli Jb. 

rahimle Cinci hoca yaklaştılar. 
Şehzadenin gözleri fıldır fıldır dö. 

nUyordu. Hepimir.e hitaben: 
- Şehzadelerin evladı olmamaıı 

lbmıdır, biliyorsunuz! • dedi .• Yua, 
böyledir. Fakat i§te, benim ayni haf. 
ta içinde iki yavrum birden doğdu ... 
Osmanı gösterdi: 
- İşte biri •. l 
SUnbül, itiraz edecek oldu: 
- Efendimiz. .. 

İbrahim bir kahkaha koyuveral: 
- Sus! Sus... Hah hah hah ... Sus. 

Biliyorum, ne söyliyecefini... Fakat 
sus. Söyleme. fazla tafsilita hacet 
yok ... Sus! .. Bu çocuk benimdir, ispa. 
tı da. .. 
Parmağıyla Cinci hocayı ip.ret et. 

ti. 
- Bu söyleQl. 

Cinci, kocaman kavuğunu sallıya
rak tasdik etti ve tesbih çekmekte de. 
vam etti. 

Sünbül, endişeyle kekeliyordu: 
- Efendimiz, ben. bu kızı satmal

dım, biliyorsunuz. .. Eski efendisi bir 
zenciymiş. Onu hlmile bırakmış ... 
Onun için, çocuk da r.eııcl olacaktır. 

Sizin evladınız olmasına imki.n mı 

var ... Bendeniz, bu zenci çocuğunu 

kendime evlatlık etmek niyetindey
dim ... 

Cinci hoca, duayı kesti. Tereddütle 
bir an düşündü; §Üpheli şüpheli Sün. 
bUl ağaya bakarak: 

- Hmm! .... diye göz kırptı, sonra: 
- Fakat bu çocuk zenciye benz.emi. 

yor. 

- Biliyorsunuz ki, efendim, btitiln 
zenci çocuklar evvela beyaz doğar, 

bir haftadan evvel kararmaz. Karar
tı ilkönce kuyruk sokumundan başlı. 
yarak. sonra bütün vücudu istila eder. 

Cinci Hoca: 

- Biliyorum, biliyorum! • dedi. 
- Öyleyse, bu çoeuğun da ırkı bir 

müdd~ sonra anlaşılacaktır. O zama
na kıı.dar bir hUküm vermeyin,. Bek. 
llyelim bakalım .•. 

Hoca, kır.dı : 
- Beklemeye hacet yok ... Bana ga. 

Doğru .•. (Bize doğru göz kırptı) onun - Benim değil mi bu çocuk .. Benim 
için müteeuir olma ... Evlidın yanın- evladım değil mi? 
dan aynlmıyacaktır. Fakat cinler di_ 
yorlar ki, onu kat'iyyen resmen senin 
evli.dmdır diye ili.n etmemelisin. Taç 
ve taht Mehmet şehzadeye kalmalı. 

dır. Bu da senin yanında bulunsun. 
Bütün nimetlerinden istifade euin. 
Fakat alnının bazı kara yazılan olL 
caktır. Şehzade ilim edilmediği tak-

J:f eşhur k lJpekler I 
Methur adamlar ol 
duğu gibi meşhur 

köpekler de var. 
dır. Bunlardan bir 

çokları, biıhassa. Sen - Bernar kö
pekleri, cüBSeleri sayesinde ıöhret 

bulmuşlardır. 

Bunlardan en meşhurları İngiliz 
lordl arına ait dört köpektir. Sıkletleri 
sırayla 86, 105 ve 111 kilodur. 

Fakat en müthişi Lord Brassey a. 
dındaki köpektir ki sıkleti 118 kilo. 
dur ve boyu vasat yükseklikte bir a
tın boyu kadardır. 

Yine Sen-Bernar cinsinden bir kö. 
pek vardır ki, bilhassa, Alp dağların. 
da birçok aeyyahlan ölümden kurtar. 
makla §Öhret kazanmıştır. Bundan bir 
müddet evvel, korkak bir seyyah ta. 

rafından öldU.rUlm11§ olan bu köpek için 
Parisin ''köpek mezarlığı'' methalinde 
bir Abide dikllmiıttir. Abidenin üzerin
de §U yazılar vardır: 

"Kırk Jn88.Dm hayatmı kurtarmıı 
ve kırk birincisi taraf mdan öldürül. 
mtlftür.,, 

Kadınlar cenneti 
A MER!~~I~ Ka~saa eyaletin· 

de kuçuk hır ıehir vardır ki, 
Amerikalılar bunu ··kadınlar cenne-
ti,. addetmektedirler. 

Filh11kika ıehrin bütün idaresi 
11cinsi latif,, in elindedir. Belediye 
reisi, bet belediye nası, posta • tel· 
graf • telefon müdürü, müddeiumu 
mi, sulh ceza hakimi ... Hepsi kadm. 
Söylendiğine bakılırsa, Amerikada 
en iyi idare edilen tehir bu ıehinniı. 

Cinci hoca: "Evet de!,, 
bir işaret yaptı. 

manasına 

Ayşe: 

- Evet !- dedi. 
Böylelikle, Osmanm Uç babuı ol. 

muttu. Belki de dört. 
(Devamı var) 

. 
R e'Ttol9 Balıibi ikizler 

ile 
Biltün rekorlar A. 
merikadadır de • 
dik ya, dilnyanm 
en ihtiyar ikizleri 

de orac:ı.. t..ııhter hemşireler adında 

olan bu ikizlerin 99 mcı yıl dönüm. 
lerl geçenlerde, Mi nesota eyaletinin 
küçük bir kaaabaaında tee'id edilmi§

tlr. Aıılen Alman olan bu hemşireler 
bundan doksan sene evvel Amerikaya 
gelmişlerdir. Hiçbirisi evlenmemiştir. 

Ve babalarının kendilerine miru bı. 
raktığı çiftlikte rahat ve asude bir 

hayat g~lrmektedirler. 

5 
Çarpnlba 

MAYIS - 1937 
Hlcr1: 1856 - Sefer: 24 

• ,.....,, 3,1~ 12,11 18,04 19,09 20,153 2,llT 

O ECEN 8ENE BU O UN N'I: OLD11 '!' 
Balkan lttıtakı devleUerf arunıda ukerl 

bir aıılqma temelleri kuruluyur, 

Devlet Demiryolları ve Limanları 

işletme Urrıum idaresi ilanları 
Muhammen bcdellerile miktar ve vasıftan a13ğrda yazılı 5 ırup malzeme ve 

eıya her grup ayn ayn ihale edilmek üzere 13.5.1937 perıenbe gUnü Hat 10 da 
Haydarpaıada ear binası dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme ile satın 
alınacaktır. 

Bu iıe airmek iıtiyenlerin hizalarında yazılı muvakkat teminat ve kanunun 
tayin etti"i vesaikle birlikte ekıtltme ıünil saatine kadar komiıyona müracaatla
rı lazımdır. 

Bu ite ait ıartnameler komiıyondan parasız olarak daiıtılmaktadır. 
1 - 20000 adet atet tufl11ı muhım men bedeli 2300 lira ve muvakkat temi· 

natı 172 1/2 liradır. 

2 - 650 adet vagon sigara külli.iğli muham~en beı~eli 97 S lira ve muvakkat 
teminatı 73 lira 13 kuruıtur. 

3 - 75 adet 3,40.4,00XO, 30-0, 45XO, 09-0, 12 eb'adındı (16,200 m3) Kanıa. 
ğaç kalas ile 2SS adet 3,40.4,00X O, 30.0, 40XO, 09-0, 12 eb'adında ( 48,960 

m8) dııbudak kal11 muhammen bedeli 2932 lira 20 kurut ve muvakkat 
teminatı 219 lira 92 kuruftur. 

4 - 1030 kilo muhtelif eb'atta demir rondela muhammen bedeli 360 1/2 lira ve 
muvakkat teminatı 2704 kuruı tur. 

5 - SOO kilo tutkal 300 kilo 12rı balmumu 100 kilo beyaz emaye boya ve 610 

paket ınalln boya muhamlnen bedeli 800 lira 7 S kuruı ve muvak. 
kat teminatı (50 lira (5 kuruıtur. (2936) 

Yuanları 1 ceaterton - 2 layer8 - 3 A1at..J611U - '· Vlll Klrotte - 5. V~ 
6. Henri Ved - T. C. D. H. ve M K~l~t· Lı Mttvard Kennedl - 9. Coıi Royd --10 
Aknotu - ıı. Ed;ar JeJ>*>D - ~ •. ı Dan - 13. Antonl :Berkeley. 

Çeviren: fa. f'IJ Tefrikı .numaraaı - 33 -

"bonıuvar,, dedi, sonra ''buraya geliniz, hizmetçi ır11ında bu kadar sıkı 
size bir ıey vereceğim,, dedi, kAğıdı naııebet vardı? 

uzattı. Daha sonra da "eh, timdi mem- , Bu iki ıuıHn cevabl bir tek ola 

nun musunuz?,, ldiye sordu. Hepsi bu Hb:metçi giderken 11kıldığını ı6Y 
kadar. Biraz daha kaldım. ti. Fakat buraya gelmeden ., 1 

- Diltilnceli falan mıydı? Enditeli dukları ''Cornavailles,. burac._. 

bir hali var mıydı? çok sıkıntılı bir yerdi. Bu işte batk' 
- Farketmedim. Yazı odasına girdi. sebep otabi1irdi. Ya bu hizmetçi 

ğim vakit, odada yalnız, masu.ınrn üze bir hizmetçi değildi, ki o zaman ~ 
rindeki lamba yanryorıdu. İtte §U. Uze. nı bile almadan gidişi tabii olurdllı f 
rinde yetil abajur olan, kendisi ayakta hud d1, buraya gelir gelmez, hiç btJI 
duruyordu. BUtUn ıtık masanın üzerine med'ği bir vaziyetle karş•laşmış. par'
vurduğu için, yüzf.i pek görünmüyor- nr hile almadan firar etmişti. 
du. Fransız kızın adresini tesbit edip 

- üzerinde pardesüsü var mıydı? ziııini tetk:k etmek lazım. 
- Odanın içinde paı:1desil olur mu? 4 - Neden Elma ile Holland 

Hem bu kadar sıcak bir yaz gecesi? diıinde biribirlerine aoiuk daV1'8l 
lardı? Bilhaısa Elma? - Sualimin garabetini ben de biliyo. 

rom. Fakat ceset bulunduğu vakit üze- Belki bu d1 bir dedikodu 
rinde pardesU vardı da ondan sordum. biribirlerinden henüz sıkılıyorlardı 
Vinmutta, otelae, pencereden amirali 

kisi de çekindiler. Yahut biribirl 
sevmiyorlardı, ve buna rağm.en 

:g8rUr gibi olduğunuz zaman üzerinde mişlerdL 
pardesil var mıydı? 5 _ Elma parasını nereye ıarf 

Holland df.itUnmeğe baıladı. Bir tür. du? 

lü kat'iyetle hatırlayamıyordu: 1 Oturdukları ev çok ucuzdu. El 
- Of .•. dedi, timdi cesetıde pardeıU varidatı masrafından fazlaydıı. El 

nr dediniz, dün ak,am amirale benzet· ilrtiHt yıpmağa da ihtiyacı yoktu 

tiğim adımdı pardeıU vardı ılbi ıeli. servetinden yemiyordu, bu para se 
yor .. Halbuki düıünüyorum, olmaması nin varidatıydı. Gene mi ıantaj? 
lbnn diye düıünerelr yok •annediyor- mi Sir Vıilfrİd? Lakin bu takdirde, 

dum ... Doğruıunu iıteneniz bu ıuıale ile yeteni pek aptal idiler, kendi 
kat'i bir cevap veremlyeceğun. şantaj yaplnm pek yakınına gel 

- Çok teıekkür ederim mister Hol. ler. Bank3 hesaplarına muhakka 
land. Şimdi biraz da madam Holland.. mak lazım. 

-.. ... Madam Holland dediniz ıde ak- 6 - Valterin karle,inia veya 
lıma geldi. Mister Rac, bizim balayımızı nın hayatında hir rolü var mıydı? 
bozduğunuzun farkında mııınız? Beni Eğer öldu ise, teıiri ancak ser"• 
dinleyiniz. Lord Marııhall otelinde iki kız kardeşine kalması teklinde te 
oda tuttuk. K.anm, bu evde yatımıyaca eder ki bundan bir mesele çıkma•· 
ğını ıöyleıdi. Yemeği de otelde yiyece- kat ya ölmedi ise, acab3 ailesi ile 

münasebeti ne ıekilde idi? 
ğiz. Karımla yann ubah görüıemez 
misiniz? 7 - Neddi Var, anirali değiır!1İI 

- Mister Holland. Yarın aabah, müs-
dü. Acab:ı bu deiiıikli.k neden? 

Herkeı, senelerce deg~iaebilir. J1 tantik ile görüşeceğim. Kendisine ra. :s 
porumu vermeğe mecburum. Siz bu hi· Var onu ilk gö:düğündenberi ned'° 

disede baıtıca 9ahitlerainiz. Onun için 

nasıl olıa madam Holland da sorguya 

çekilecek. Tukat mademki kendisini ıim 
di görmemi iıtemiyorsunuz, yarın 11bah 
görürüm. Sizden bir ricam da olacak. 

Eğer bir mahzur görmüyor.anız, otomo 

bilinizle beni de Vinmuta kadar &ötürUr 
müıünUz? 

- Yolda ka~ıhıyalnn diye mi? Hay 
hay. Hakkınız vır. Bir defa lCaçtı, bir 

daha kaçırmak istemiyorsunuz: haydi 
bıkıalım. 

Rıc, spor otomobilin arka tarafına 
bindi, ve biru sonra otomobil Lord 
Marıhalt otelinin kapmnda duruyordu. 

Orada, mUfettff, "tvnlng gaıet,,in mu
hıblri ile kar9ıla1tt. G3Zeted yeni bir 

ıey olup olmadıjını sordu. Müfett1t er. 

tesf gUn kendisine havadis verebileceği

ni söyliyerek otelden çıktı. Sokakta nö. 

bet bekliyen bir polise talimat verdi ve 

e~ned8ndU. • 

Müfettiı gayet sade b:r evde oturu
yordu. BUtün gün çahımıı olmasına 

raimen, daha yapılacak bir çok itleri 

vardı. Bir dolaptan bir ıite •iıki çıkarı:h. 
Not defterini aldı, uzun uzun diltllndU. 

Sonra biltUn aklmı gelen ihtimalteri 
sırasile not etti. tıini bitirdiği zaman, 

kaç nokta tt1blt ettilini saydı. Tamam 
otuz dokuzdu, ve fÖyle sıralınmııtr: 

1 - Peniıton niçin Luigham köyüne 
gelip yerle2ti ve neden Sir Vilfrid Den. 
ninin buna canı sıkıldı. 

He~hıtde bu iki adam ta Çinden tanı· 
f!yorlardı, ve aralarında muhakkak bir 

rabıta vardı. Sakın bu rabıta bir 11ntaj 
olm11ın? F..ıkıat bu iıte kabahatli tlrıf 

hangi taraftı. Bankaya müracaat ederek 
ımif'ılin ve ~;r Vilfrid'in hesaplarını tet 
kik etınek lizım. 

ı - Niçin Cenni amiral ile yeğeni a
rlltnda bir kan kocaı münasebeti oldu
ğunu zannediyor? 

Bu herhat~e dedikodu olacak. Yoksa, 
baıka kimıe farkına bile varman, mu. 

h2kkak miıter D.-1cers iıe agAh olurdu. 

3 - Fransız oda hizmetçisi neden 

alellcelc: ıiyindl ve neden hanım ile 

bir fikir ama-. Bu huıuıta miıtel 
kerse müracaat. 

8 - 1"11.dam Dıvisin papazm 
kansı olduğunu söy!emiıti. A 
r::t>ktadan bir ipucu elde edileltilir 

bu kadının hadisede rolü olabilir 

Şimdiye kadar qinıyet mesel 
b:r tek kadın vardı. O da amiraliıı 
ni. Her iıte "kadm par.r:Q4tı,. gör. 

ılıtmıt otan poliıler içiıı - ki 
nihayet bir poliati - bu noktanıll 

kiki lhımdr. Bıi huıuıh papaıda!' 
hat alınabilir. Hem acaba, cinayet 
ıi otomobille görün.A1 kadın 
Madam Munt kim ile kaçmr9tı pa 
kibinin ismini peklll ıöyliyebUlrdi
kin bundan ne çıkar? Bu aile iıtııi" 
nayetle alakı11 olabilir mi? :f{er 
Madam M unt kocamı b•rıkıp 
ıaman amiralin mev;udiyetind,.. 
h.a btrdat deRildi Bu noltttdan bir 
yol ıramıilt kfoıuna bir zahmet 
tL 

9 - Matmezel Fitqenld pa 
v·... ritımk için ne··- bu ..-
ile bir tunl"~ yapmıştı? 

Elma papaza kartı f!Uzel rtıi 
mek lıtiyrdu? Y.ok!a, Holland ile p 
şacaktr da onun için ıri giyinrnfttf 
takdi?l~e: b'rın evvel dönmek içiO 
ralin değil, onun iıtical eınıesi 
defil miydi? Elma, eve döndUtctell 
ra ba,ka bir yere mi·gidecekti7 ,o4 

Bu hususta oda hlzmetçiıi C 4 bir dahc1 ,8rşUmeti. ~; 
10 - Elma, sonradan niçİll 

aalclsm!,h? o1 
Sakladı demek belki de faıl• -oef'~ 

Şurası muhakkaktı ki elbisetln~~ 
rinde götürmüştü. Niçin '·ı;t 1~ Giztiyecek bir !ey, meseli bır s1' 
bir şey mi vardı? Eğer, pııpıJ 
den döndükten sonra der ltJI 
ise böyle bir ıeyin olmaıu&ll I~ 
tu. r.1 ı 

Q.'rtk!SER'e verenler )Eit 
tP ıie~V)o ~ • • • 
ı.::-~. etmek llzıil\· ~ .,ar) 

(~nıı 
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K - Sizi bckliyorl1r, dedi. (iidiniı ı .. 

d' onçiıünın ytbtlnde bir ıevinç belir· onu mefiul etmeğe, oyalamaia ba~n, 
~r~~~lfifçı cOIUmtiyerek yavaı ıeıle kararından vazıeçmeıin ... Eter kabıllC 
._ -d. Ona beyte ne milhim bir vazife bunu unutturun. 
".:v 1 •ttbıb1' I - Merak etmeyin 1 Bunlan yapa~.! 
k Leonorı biru evvel çıkmıt olduğu Bunları nf bir emniyetle aöylenuıtı. 

1 
apıyı &izli bir nuar atfederek dudak· Buna rağmen, tavrında bir nevi bitkin. 
lrmın .~uytı ınrnJclandr: lik. ııkrntr var'Clr. Kr-aliçenin Jı.eyecaııla 

bu - lf Jhayet kabul ettirdim!.. Hldiıe ve aıklı bekledi fi bu mülikat onun için 
•ktaın VlılnıbuJıcaktır. büyük bir azapmıı &ibi... ~ .. 

.• Konçini •Plln keaildi. Bir sevki ta· Leonora onu gayet iyi tanıdıır ıçın, 
bı~yle elini. buz ıibi ter tan~lerile örtill· onun hali &özünden bçm&dı. Onun kra 
muı alnına IÖtilrdü •• etrafına korku Jiçeyle ıörüımekten mütevellit can. 11• 

ve dehtetJe dola bir nuır etfetti. kıntııının Leonorayr sevindiımeaı ve 
.. ~~pıyı~zdrlar. 'Mıri dö Mediçiye kıakançlriını teakin etmesi icap ede~· 

butun ~evcudfyetiJe bağlan'1Uf olan sa. di. Halbuki hiç de öyle otınadr ve 0 bi. 
dık nediine Katerf... Sah .. h __ ,,_,. d B raimen bu • ·- •J•• , ııu .... - lakis enditeye Uıtü. una ü .. 
lk~ •tıkı~rn buluıtuktan huauıt daireye huıuıta bir ıey aöylemedi fakat d ıun: 
ımsenın &irnıeme•ine tclikkat ediyordu . k . . rınut gıbı 

celerini iyıce anlama wtıyo 
Leonora ••lria bunu biliyordu. Fakat . . . . b '-tr Sonra aade. 

. d dikkatle ıozlen ıçıne aa . 
aynı zaman ı ıunu da biliyordu ki, sa· 

rayda yüzlerce cııu, vardı. Bunun için 
)'avaı bir seıle azarladı: 

- Kendini topla, Konçinocuğuın ı ... 
Tcbe11üm et! .. Belki bizi ıöıetliyen 
var .. 

Konçini kendisini biran içinde toplı. 
Yarak ıülümsedi ve mınldınarak sor· 
iu: 

- Bu iti Yiğit Jan mı yapacak? 
- Evet! .. Ve ıırf bunun içindir ki, bu 

ıcrgüzeıtçinin mıirur tavırlarına kıza· 
rak ondan ayrılmak istediğiniz: zam•~· 
ıabretmenizi aöylemittim. Çünkü bu 1

• 

Iİ tahmin etmiıtim. 
en nu - Anlıyorum! ... Peki korkmuyor mu 

' .. ..., , 
leket ar ..ız • .. 
lUne nı asııı,_ Hif bir pydm korkmuyorum ı .. 
Gra:r ~.;i:f;..;-;:::;" merak •tm•· 
ffa I bO 1J?. , • ... ,. ..ıt~ ne ıon~a. bU· 

" r ~ayret urfediyormdt gıbı bır J 
hal alarak, muıtarip bir taTrrlı,: • 

ce: 
- Bu gece Luvrda yatacaıım. No. 

betçiyim, dedi. . k 
· • · ·· terinde bir ıevınç ı· 

Konçınının goı le 
. a bunun far ına 

vılcınu belirdı. Leonor ı· . adesi 
b. d f daha kuvvet ı ar 

vardı ve ır c a 
bell' etmedi ve ıayet 

sayesinde bunu 1 tti. 
k' bir tavırla devam e . 

sa ın s· . de '-·nim sibi hareket etme• 
- ızın ""' 

niz ldaba bayırlı olur. Tabil anlıyonu. 

nuı? 

K ,.: .. •1 hem~ cevap verdı: 
O~uı • l&~ 

_ Ben ayni fikirde değfüm. Bı • ıı 

b eceyi evimde 1eçirdigimi bı1ntt1e· u' b .. . . 'ıtıyorum Herhalde bu da a ıya O· 
rını ı · 
Jur. 

Leonora bıran dutundu ve cevap ver• 

dı: 

_ Belki de hakkınız var. 

Konçini derin bir ncf es aldı; 
Leonora duıündü: 

< 
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---·------------------Biran bile muhtaç vaziyette kalmadı. 

lar. Zavallı ihtiyar öldiı .• Möıyö Jan -O· 

nu dıni bir merasimle mezarma bıraktı 
ve bütün masrafları üzerine aldı. Fakat 
hemşirem kurtuldu. Hem de öyle ki, 
bugün memleketin en ıüıel kızlarından 
biri haline geldi ... Size daha bunun gibi 
birçok misaller ıöstcrebiliriz,. Yani §U· 

nu demek istiyoruz ki, Jan emı etıeydi, 
Tanrıya bile hucum ctdcrdik .. llem de 
hıç tereddüt etmeden. 

Jan hiddetle söylendi: 
- Aptal 1 Saçma hıkiyelerinle möıyö 

§Övalyenin batını aa;ntmağa ne lüzum 
var? .. 

Pardayan tatlı bir tavırla müdahale • ettı: 

- Onu ~zarlamayın; ıayet ıuzel an· 
]attı. Herhalde ıoyledıği aôzler beni 
çok aJAkadar ettı ve beni temin etti... 
Ve 9ımdi 11ze sorabilir miyam, no yap. 
maga nıyetiniz var? 

Yıgıt Jan urperdi ve kat'i bir tavır· 
la : 

- Bu cesur arkadaşların yardımi1e, 
kelleyı koltuguma alıp mucadelcye &i
r i mege niyetım var. Her ne pahasına 
olursa olsun kendime bir yol açacağım .• 
Yukselmem ve bir mevki elde etmem 
la rm .. Yiıkıeleccğim veyahut da mah
volacagım. 

Pardayan ıoguk bir şekilde cevap 
vcrdı: 

- Korkarım ki, ıizı bckliyen ikinci 
ık ur. 

Jan, zıhnının karmakanşık oldugunu 
gosteren sinirlı bir kahkaha atıp ve 
müteheyyıç hır tavırla bağırdı: 

- Ne çıkar! .. Onun bana ne ıoyledi. 
gini duymadınız mı? Kralın kızı. mos
yo. o kralın kızıdır 1 . Mademki gözleri
mi bu kadar yukıeklere kaldırmak çıl
gınlığını gösterdim, onun aeviyesine ye. 

ti9inccye kadar yukıelmem lazımdır ı .. 
Binaenaleyh ya bu itte muvaffak ola• 
cak, yahud da öleceğim! 

Pardayan keıkin nazarlarilc: bıran o
na baktı ve yava9ça mırıldandı: 

- Zavallı çocuk! 
Ve ıarip bir tebe11umle jana hıtap 

ettı: 

- işin içıne aık ıirince. kralın kı
ziyle dilencinin kızı ara11nda hiçbır fark 
yoktur. Bu ıdedifimi unutmayın ve belki 
bunu hatırlamak ıuretile, tamiri imkan. 
ırz bir harekette bulunmazsınız. Şim

dihk. botÇa kalın. Bakın saat gecenin 
yarrıını çaldı ... Ciidip biraz istirahat et. 
mem herhalde fena olmıyacak. 

Jan hemen atıld1: 
- tmkanı mı, var, mösyci. sizi ancak 

evinızin kapısına kadar teşyi ettıkten 

sonra terkedebilirim ! 

V c mutat hallerine hiç uymayan sa• 
mimi ve tatlı bir mahcubiyetle ilave et. 
ti: 

- Tabii eger musaade ederseniz. 
Pardayan nazikane hır tavırla: 
- Bu benim için cidden büyuk b' r 

zevktir. Sendami soka gır:t:la outuruyo• 
rum. 

Dedi ve uç arkada~a donerck dn,tc;,a 
bir tekilde: 

- Geceniz: hayrolsun, çocuklar, 
Diye bağırdı. 
Jan da hemen ilave etti: 

- Duydunuz mu? İ§lcriniıc 'ıd·n. 
Şimdilik, artık ıiz:e ihtiyacım yok. Ge
ceniz hayrolıun. 

tlç arkadaıının terecMutlerine aldı r• 

mıyarak Pardayanın yanına &cçtı ve 
her ikisi de agrr adımlarla orad:ın uzak. 
laıtılar. 

Bu aralık te~dut içinden kalan uç 
arkadaı, arılarır*la kısa bir müzakere· 
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den sonra onun arkasından koıtular ve 
bağrrdılar. 

- Ey f .• Mösyö Jan ... Bir 'dakika! 
Delikanlı döndü ve azarladı: 

- Boğazlanan danalar gibi öyle ne 
bağırıyorsunuz? 

üçü birden, ayni tere'ddütle duı:idular. 

Söylemek istedikleri şey, şüphesiz, on
ları korkutmuş olacaktı ki, biribirlerini 

'di:sekliyor fakat hiç kimse laf söyleme
ğe bir türlü cesaret edemiyordu. Bu-

nun üzerine onları iyi tanıyan Jan ba. 
ğırdı: 

- Bu defa da dilinizi mi yuttunuz?. 

Sen Eskargas !.. Senin dilinin 
hı::r zaman bir şeyler bulunur ... 
bakahm! 

ucu nida 
Söyle 

- Şey ... Şef ... Konçini hakkında .. 

- Cehenneme gitsin Konçini ve sen 
de beraber .. Aptal.. 1 

Yarın görüşürüz!.. 

Ve böyle söyliyerek tekrar döndü. 
Eskargas tekrar bağırdı: 
- Yarın çok geç olacak şef, Yapaca

ğımız seferin biraz sonra icra edilmesi 
lazım. 

Jan uzaktan bağırdı: 
- Seferden bana ne?,. Neyse, yarın 

anlatırsınız. 

x 

- 'A'al bakalım! 
- Olur şey değil! 

- Gel de çık bakalım i~in içinden l 
ttçü birden söylenmeğe başlaıdılar. 

Şeflerinin ani kaçışı kar§ısında üçü de 

oldukları yerde kalmışlar, endi§e, te
reddüt ve şaşkınlık içinde biribirl"rinin 
yüzüne bakıyorlardı. 

tlk evvela Eske.rgas kendiıirıi topladr 
·~ µ,zun kollarını Tanrının şahadetine 

müracaat ediyormu§ gibi, havaya kaldı .. 
rarak, enerjik bir sesle: 

- Ne olacaksa olur, biz elimizden 
gelen her§eyi yaptık, kabahat bizde de· 
ğilt 

Diğerleri de başlarını sallıyarak tas
dik ettiler. Fakat ne de olsa, endişe için· 
de bulundukları, besbelliydi. 

Eskargas ani bir kararla: 

- Yürüyelim, dedi, senyör Konçini 
herhalde, keJjdisini terkettiğimizi zan
nederek meraka düşmüştür. 

Ve üçü birden, sert adımlarla ve şüp· 
hesiz alışkanlıktan, dıvarların dibin. 
den, yürümeğe başladılar. Ve böylece, 

etrafr gözetliyerek yürürken, ayni za· 
manda yavaş sesle konuşuyorlardı: 

- Bana öyle geliyor ki, mösyö Jan 
bizi dinlemek istemediği için pişman 
olacaktır r 

- Zaten sen Grengay, her zaman 
böyle uğursuz !düşüncelere kapılırsm ! 

- Karkarun hakkı var! Dü~ün bir 
defa, Grengay ! Abr - Sek sokağında 

başka kızlar yok değil ya! Hem de irıte. 
diğin kadar! •. 

- Biliyorum Eskargas. 
· - Pekala, şu halde senyör Konçini 
ne diye bizim Janın sevgilisine göz at
sın? Ne için muhakkak o da, ba§kası 

değil? Diğer taraftan, bunun bir tesa
düf eseri olduğuna inanmak lda bir hay. 
Ji müşküldür. 

- Ben de ayni şeyi düşünüyorum! .. 
Fakat heme olursa olsun, ona haber 

verebilseydik, çok daha fazla rahat et· 
miş olurdum. 

- Fakat mademki, bizi dinlemek is
temedi!. .. 

- Canım nihayet ölüm yok ya! .• 
Elbet bir çaresi bulunur!.. 

- Bizim Jam !duydunuz mu? Kralın 
kızı, dedi. 

... 
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- Tabii duyduk! Senden daha sağır 
değiliz ya. 

-- Biı:im J;n, böyle yükseklere bak. 
maktan hiç çekinmiyor 1 

- Ne demek istiyorsun? .. Aptal! 
Pis herif ! 

- Demek istiyorum ki... 

- Bir kralrn kızr, mösyö Jan için 
çok bir şey sayılmaz 1 Bunun aksini 
iddia eden varsa, onun da haddini bildi
ririm. Kalbini söker köpeklere atarım! 

Hiç sebebsiz, kavga başlamak üzerey· 
di. Bereket ki, gözetlemek emrini almış 
oldukları Arbr • Sek sokağına gelmiş· 

lerdi. Artık gevezelik etmemek ve bil· 
h3ssa gürültü çıkarmamak lazımdı. 

Esasen verilen parayı "altn terile ka
zanmak!,. onların bir nevi şıarıydr. Adi 
işlerinde bile, bu hususta namuskarane 
hareket ediyorlardı. 

Binaenaleyh, sustular ve işlerine bak
tılar. 

Süratle, gölgeler gibi kabarık, keskin 
nazarlarla soka~ı tetkik ettiler, ayni 
ves;hile Kurbaton çıkmazını !da araş
'trrdrlar ve kısa bir müddet Bertiy'nin 
evi önünde durdular. 

Çıkmaz da, sokak gibi sakin ve ıssız· 
dı. Hcr~ey ve herkes uyumuş gibiydi. 
Bunun üzerine süratle Sentonore soka. 
&ma doğru yürüdüler ve Konçininin 
evine girdiler. 

Derhal vasat mikyasta, ve güzel dö· 
şenmiş bir yazıhane göı:1düler. Orada 
bulunan genç bir adam, sabırsızlıkla 

ve sinirli adımlarla dolaşıyordu. 

Kraliçenin yanından ayrıldıktan son· 
ra Leonora Galigay Mari dö Mediçinin 
huzuruna kabul edilmesini bekliyen ko. 
casr Konçino Koııçiniyi buldu. 

Konçini vasat boyda mütenasip en· 
elamda, genç ldcnebilecek bir adamdı. 

Alnı açık, şakakları hafifçe kızartnt§, 
kırınrzı dudaklarının üzerinde siyah bit 
bıyık ... Onun da, tıpkı kansı gibi, en 
fazla nazarı dikkati celbeden tarafı, 
çok güzel, parlak, zeki, teshir edici göz· 
leriydi. Bu gözler sayesinde çehrui is. 
tediği şekli derhal alıyoııdu. Bafını dik 
tutuşunda ve bütün hareketlerinde hu• 
dutsuz bir gurur vardı. Muhteşem ve 
zengin elbisesi içinde cidden yakışıklı 

ve zarif görünüyordu. 
Onu görünce, Leonora'nın gözleri 

ateşin bir tatlılık ifadesi aldı ve ona a,tk 
dolu nazaı:larla bakınağa başlaldı. 

O ise, ona lakayt bir tavırla baktı ve 
bıyıklarile oynayarak yavaş~a yanına 
yaklaştıktan sonra yabancı birisile ko· 
nuşuyormuş gibi. ciddi bir tavırla: 

- Leonora, dedi, delikanlı eve gel. 
di. Sizin tavsiyenizi nazarı itibara ala• 
rak onunla karşılaşmaktan çekindim. 
O da beni bekliyor. 

Leonora'mn göğsü büyük bir heye• 
can içinde çıkıp indi ve gizli bir iç çe. 
ki§ten sonra gayet sakin bir sesle cevap 
verdi: 

- Böyle olması için çok mühim bazr 
sebeblcrim vardr Konçino. 

- Bu bravoyu ("bravo,,nun, sitahınt 
para mukabilinde başkaları için kulla• 
nan adam olduğunu söylemiştin) daha 
uzun müddet nezdimde istihdam etme" 
ğe niyetiniz var mı? Bugün aksi gibi o. 
na ihtiyacım var. 

Leonora, korkunç bir soğuk kanlılık 
ve dudaklarında sinsi bir tebessüınle 
cevap verıdi: 

- Korkarım ki, artLk bundan sonr• 
sizin işlerinizi göremıyccektir. Eğel' 

onu yarın görmezseniz, bund<Jn aonra 
asla görmemeniz kuvvetle muhtemeldir! 
Küstahça gururuyla sizin canınızı tı~ 

kan bu bravodan artık kurtulacaksınız 1 
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RADYO 
tsr."-NBVLı 

SiNEMALAR 
.sEYOCLL 

DOKTOR 

Kemal özsan 
Üroloğ • Operat~r 

Bevliye mUteh•••••• 
K&raköy - Eksclsiyor mağaZMı 
yanında. Her gün öf leden sonra 
2 den 8 e kadar: '!el: -4:1235 

18, pltkl& dana mwılklsl 19,30 narrdolln 
orkeııtra.aı, Berk ve arkada9ları, 20 Ne:dhe ve 
&rkadaııarı taralmdan Türk musikili ve 
hl.lk l&rkılan, 20,30 öıner Rıza taratında.ı:ı 
arapça söylev, 20,i!i Bimen Şen ve ark&daı 
lan taratmda.n Türk muıılklııl ve halk §arkı 
lvı. ııa.at ayarı, 21,115 orkestra 21,30 Halid 
Ziya Uoaklıgitlıı 5:5 iııci aanat yıldönUmU mu 
tlll.!ebetile Eminönü halkevinde yapılacak 
ınera.sımın na.klt. 

1 Dans devam ediyor 

1 Hayat ınUcadeleei. 

oarkısı 1 Göz Hekimi 1 
1 Hırçın kadm 

sereertıer kraıı Dr. Şükrü Ertan 
Filoyu takip edelim. Hu Cağaloğlu NuruOllDAnlye caa. No. 3r 1 
•uet teokllAtm cUret ve (Cataloğlu Ecnne9I yanında ) 
ce.ıısreU 

1 sevltmek arzuıu. Adalar ''\••••Tıleılliıiıelıfo•n.•2•2•5•&&•••••--
tarkııı ı ı 

\7tı> A.lli A: 
17 . 

30 
r:ı,015 6tretmenlerln zamanı, konu§ma, 18, 

ha U81kf, 19,25 konuşmalar, 20,05 haberler, 
be va veaatre, 20,30 opera yaymı, 23,ll5 ha 

rler, hava, 23,215 dana musikisi. 
PEŞTE: 

ı T&tU bf!A. M&rinella 
programmx bil(}Jrmemlıtir 
J{adınlı#ın ınrrı. Gönül il 
tedlğine gider. 

1 RUS - Japon harbl. Kan 
karde§Jer 

l!!,015 çiııgene orkestrası, 18,30 konfera.nı IJA1&1l 
~9,015 komedi, 20,30 Macar §&rkıl&rı, 21,115 

Ollfer&lll, 21,415 kon.ser, 22,50 haberler, gr& 

1 Slngapur poıtaaı. Altın 

toplayan kızlar. 1986 Ati. 

nıoton, haberler 
BlJ'Kn.Eş: • 

lB,015 eğlenceli konser, 20,05 konferans, 
&'?'a.ınoton, konferans, 21,35 piyano konııert, 
~2,10 §an konseri, 22,35 hava, ha.herler, spor, 

L0
2,50 gece kon.aert, 23,150 haberler. 

N'DRA: 

na Balkan ollmpiyatlan 

ASRl 1 Beyaz gömlekliler. DU§ 
manlar peşinde 

s,\NCA.K ı 
( Eıkf ~ 11t.oryı1) 
~UMtJRlYET ı 

Arljona kahramanları . 
yargarita 
çan sl!rserllerl. Pranga 
mahkOnıl arı 

ISTANBUL 
son rumba. K&plll?l kız. 
ııomeo ve Julyet 

d lS,05 çocukların zamanı, 19,05 askeri bıın 
~~· 19,4tı org konııerl, 20,05 haberler, ve58.lre 

22
•815 gra.nıoton, 21,0& tacla, 2ı,r;5 §&rkılar. 

h •115 danı orkestrası, ' 23,05 konuşma, ıpor, 

2 
ava, haberler vesl.ire, 23,30 dans orkestrası, -':ı.AK 
4•315 haberler, gramofon, vesaire. 

Bağdat bWbüJU. Kim 111• 

dürdü 
1 HUrtU 1ı&nm hayatı. 

Kadınlar gölü 
A.LfJMJJA.B 1 Ntşe Ue. Gllnahnn qkrm 

dır. 

ROllA,: 

b ıs,20 9ark1lar, 19,155 karışık muııikl 20120 
cana.var avı. Kara A4aıım t &berıer vesaire, 21,45 karııık mıaikt, 22,015 HAl.Jt 

~a., kral lear, 24,05 haberler, hava, 2~,20 
s musikisi, hava. 

N1-.;;h:-:--b-e-=-t ç_i_e_c_z_a_h_a_o_e..._I e- r- BAJ,.I: 

eararı 

KADIKÖY 
1 Bakir delikanlı 

osKU D AR ,,._Bu &k§anı. ıehrin muhtelit ıemtıerlnde nö 
~tçl olan eczaneler ı,ıunlardxr: RAU t ROZ Marl 
İstanbul tara!mdakller: BAK J R KÖY 
E:m!nönilnde (Hüs~y!n Hüsnü), Beyozıtta KtLTtYADI r Programını bildlrmeınltUr 

t( Belklıı) , KUçllkpazarda (H. Hulll!ıt), Eyüp t 1 ta (Gal 
e (Mustafa Arif), Şehremininde (Hamdi) Tak~imde (Kemal Rebill ), Kuru Uf o 

r~aragUmrUkte (Fuat), Samııtyada (Teo1i pulo), Maçkada (:Maçka). Kuımpaşada (MU 
los), Şehzadebllşında (Au.t), Akaarııydıı. eyyet), Haııldiyde (Ntıılm AseoJ, Be§lktllfta 

d(Eteın Pertev) , Fenerde Emil!yadl). Alem:" LAll Rıza)' Saı:::ıyerde (NUrll. 
arda (AbdUlkadir ), Bakırköyde (lstepan), föıkUdıır, Kadıköy ve Adalardakiler: 
:Be, "-1 ü•kUdarda ctttıhııtl, Kadık!Syde SöfUUü 
G 

.·o .. ıı <::lhetındekller: ~ aı.n- -' 
&lat re•mede (Arman HulO!ll BüyUkadada -r .. , 

CG ~arayda (A. Ce\'at), Bostanbaşrnda " ... 
- arih ı . C:aıatada Topçularda. (Hldıı.yetı, Rıza), Ht>ybcllde (Halk), 

l<;ndi k endine 1000 kellm• 118 

Fransızca dersi 
R e sim : 12 

A Da !F2'os'lte 
. ( Pos1nhancrJe ) 

1 La boitc aux lcllre"": 1. el.'. 
- l..e bur au d~ peste: post alı 111ıc. 2 - . 5 tup kutwru. 3 _Le guichet: gişe, 4 _Un employe: bir memur. -

Le paquet: '[>aket. 6 - Des journaux: g~teler. 

K URUN dohtorn 
Necaettln Ataaagun 

Her gün 16,30 dan 20 ye kadar 
Lalelide Tayyare aparbmanlarında daire 
2 numara 3 de hutalarını kabul eder. 
Cumarteıi günleri 14 den 20 ye kı?.dat 
muayene parasızdır. 
--------------

1 
Istanbul I~evazım Amirliği Sa· ı 
tınalma Komisyonu ilan ları . . 
İstanbul Deni% yollama müdürlüğü 

emrinde bulunan SayYat romorkörünün 
tamiri pazarlığı 715/ 1937 cuma günil 
saat 15 de Tophanede satınalma komiıı
yonunda eksiltmesi yapılacaktır. Ke1if 
bedeli 235 liradır. Teminatı 35 lira 25 
kuruştur. Şartname ve keıfi komisyon. 
da görlilebilir. isteklilerin belli ıaattc 
komisyona gelmeleri. (438) (2509) 

l s t anbul Komutan.l!ğı 
Satınalme ·Komisyonu ılanları 

7. inci kor için beheri 500 kilo tar
t.ar 3 adet ba.sklllU gününde teslim 
etmediğinden müteahhidi nam ve he. 
sabına açık eksiltme ile alınacaktır. 
İhalesi 7 Mayıs 937 cuma günü saat 
15 te yapılacaktır. Muhammen tutarı 
1290 liradır. Şartnamesi her gün öf. 
leden evvel komisyonda görülebilir. 
İsteklilerinin 97 liralık ilk teminat 
makbuz veya mektuplarile beraber i. 
hale gilnU vakti muayyeninde Fmdrk
lıda Komutanlık Satrnalma Komisyo. 
nuna gelmeleri. "2200" 

İstanbul komutanlığı birlikleri için 
20000 kilo sakız kabağı ile 15000 kilo 
çalı fasulyesi açık eksiltme ile alma. 
caktır. İhalesi 19 Mayıs 1937 Çarşam
ba gilnü saat 15 de yapılacaktır. Ka. 
bağın 600 liradan ve çalı fasulyenin 
937 lira 50 kuruştan tutarları mec
muu 1537 lira 50 kuruştur. Şartname. 
si her gün öğelden evvel komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin 116 liralık ilk 
teminat makbuz veya mektuplariyle 
ihale günü vakti muayyeninde Fın
dıklıda komutanlık satına.ima komis. 
yonuna gelmeleri. C2444). 

Haydarpaşa hastanesi için 3650 ta
vuk ve 1825 piliç açık ekeiltme ile sa. 
tmalmacaktır. !halesi 17 Mayıs 1937 
Pazartesi günU 11aat 16 da. yapılacak
tır. Tavuğun 2190 lira ve pilicin 730 
lira ki, mecmuu tutarları 2920 liradrr. 
Şarttnameııi her gUn öğleden evvel 
komiı:ıyonda görülebilir. İsteklilerin 
219 Jirıdık ilk teminat makbuz veya 
mektııplariyle ihale gUnU vakti muay. 
yeninde Fındıkhda komutanlık ea.tı -
nalma komisyonuna gelmeleri. (2445) 

HABER 
AK S AM PO l!I TA 91 

iDARE EVi 

ıstanbul Ankara Caddesi 
" Poıta kutuıu ı lıtanbul 214 
Telgraf adresi : l stantıuı HABER 

Yaz ı 1 $ 1erı teıoıonu Ull'i2 
idare ve ıı an .. : 24370 

ABONE ŞARTLARI . Tilrlıı"* E*""'" Sen etik 1400 Kr 2700 Kr. 
e avlık 730 1 4 50 .. 
3 •vlık 4 00 

" 8 00 .. , 
eylık 1110 

" 300 .. 

Salııbi '11! Neşrıval Müdiirü: 

Hasan Rasim Us 
Btuıldıt• ver (YAKIT) motbauı 

• .......... ........... -.-.~.-.-......... iiııill-.-----.-.-.-.-.-.-.-.-1.~ 

.Erkekler nezdinde 

nasıl 
muvaffak oldum ? 
Güzelliğim asri zamanın 

50 bir mucizesile 0/o 
nisbetinde artmıştır 

Cildim, hemen ya 
rı ölmUt bir halde 
idi. Buruşmu~, ıol
mu!J ve ihtiyarla • 
mrıtı. Maamafih 
karakterim henüz 
gençti. Dansı ıe· 

viyordum, fakat 
biç kimse beni dan 
sa davet etmiyor
du. Bugünün er. 
kekleri, gençliği 

arıyorlar. 

Nihayet bir cilt mfitehassısı 
ile isti!Jare ettim. Dedi ki: Cildi. 
min "Biocel.,i cildi teni taze tu· 
tan kıymetli cevheri • azalmıg • 

tır. Fen, son zamanlarda "Bio- . i 
cel,,i genç hayvanlardı &izlen. 

miş cilt hüceyrelerinden istihsal 
çaresini bulmağa muvaffak ol
muştur. Tıpkı cildinizin "Biocel,, 

i gibidir •. Bu cevher; şimdi cil
dinizi beslemek ve gençleştirmek 
için matlup nisbet daircııi •ıde To 

kalon kreminin terkibi.-ıde mev. 
cuttur. Vakit kaybetmeden bunu 

tecrübe ettim ve resim!rrde gö

rUldiliU &ibl memnun:yetbıhg 

neticeler elde ettim. Sonra, bir 

miknatisin çeliği cezbettiği cibi 

cilde son derece yapışma hassa· 
sını veren husust ve kıymetli 

maddeleri ihtiva eden yl'ni ve 
gayet ince bir pudra kullandrm. 
Hemen hemen gayrimer'i olup 

ıudın, yağmurdan ve tagayyü. 
ratr hıvalyeden kat'iyyen müte· 
essir olmadığı için banyonuzu a· 
lırken veya ııcak bir salonda 
dansederken terleseniz bile yü. 
zünüzde sabit kalır. Bu yeni 
pudranın şayanı hayret ve ori· 
jinal renkleri vardır. Bu cazip 
keşif pek büyük ve maıi fedakar· 
lıklarla Tokalon müessesesi tı. 

rafından temin edilmııtir. Ve 
Tokalon pudrasına kanştırılmış· 
tır. Her yerde Tokaloro ~.-..: 
pudrHını arayınız. 

Binlerce Tokalon mütteriaınden müenesemize mektup 
yazanların mü,ahedeleri, kendilöiinden ıelen ve kıy. 

me tli deliJJerdir: 

( Krem ve pudrelerınızı kullanmak uretile yüzümü. 
zün dl.is ve pürüzaüa hale geldıiinl ıör düm. Bu hal ar 
kadaılarunın bile nazan dikkatini celbet ti.) 

~ M. F. S. M. Buna 

(Tolcalon kreminin yüzdeki kabar cıklar için çok itti· 
fa.der.ini gördüm. Bu krem ve e,siz pudralarmız ıayeıin. 
de düzıün ve beyaz bir cilde malik oldum.> 

Z. B. M. H. O. • .Fetaa 

Mektuplan n ıuııllıın doıyalarımızda ıakhdn·. 

Hetonarme l\UprUlnşaata-

Nafia Vekaletinden: 
:aı~p zuh~r. etmediğin~en ihale8i yaptlamamış olan (34000) lira keşi! ~ 

dellı Sınop '\ ılayetlnde Sınop • Ayancık yolu üzerindeki Karasu betonarme 
köprüşU İnjaatının kapalı zarf usuliyle yeniden eksiltmesi 17 • 5 • 1937 tarihi. 
ne mUeadif pazartesi gUnti SM.t 16 ıla Nafia Vekaletinde Şo~e!er ve Köprüler 
Rel11llği eksiltme komiıyonu odagında yapılacaktır. 
. Eksiltme şartnamesi ve buna milteferri diğer evrak (170) kurtıf mukabi
lınde ıose ve Köprüler Reisliğinden verilecektir. 

Muvakkat teminat (2550) liradır. 

Eksiltmeye girebilmek için istcktııertn yol w k8pr0 fneaatı yaptıklarına 
dair müteahhitlik vesikasını ibraz etmeleri mc .. ruttur. 

Teklif mektuplarının 17-~.1937 Pazartesi günü saat 15 şe kadar Komisyon 
Reisliğine verilmesi 18..zımdır. (1048) (2387) 



1 

• 
iMA-~ 
twa.""' 
~ 

-------

Bayan !S'J.\f=İVE 
L ON)) B A Birahanesinde 

••---- Telefon : 40227-••-.rl 

HABER-~ - po:taa 

o 
o 

.. 

BEŞİR KEHAL- MAHHUT CEVA 
l!CZANeSİ -
SİllK•Cİ 

Birinci sınıf Operatör 

Or.CAFER TAYYA 
Umumi cerrahi ve sinir, dimağ 

cerrahiai mütehaaamı 
Paria Tıp Fakültesi S. Aaistalll 
Erkek kadın ameliyatları, ciimal 
estetik - "Yüz, meme, karın bU
rueukluklan,, Niaaiye ve do 

mütehassısı 

Muayene: Sa.bahlan MI 'Clftll 
8 den 10 a kadar 11 

öğleden sonra ücretlidir 
Beyoğlu, Parmakkapı, Rumeli Hd 

- No. 1 Telefon: 44086 

... ___ Dr. ___ .... 

NIŞANYAN 
Hutaıarını hergUn ak§8.ma kadar 
Beyoğlu, Tokatlıyan oteli yanmdı 
Mektep aokak 35 numaralı mua-

yenehanesinde tedavi eder. 
Tı!l: -408-43 

r;: Kimyager 

ı nüsameddin 

ve leziz makarna yemek lıterıenlz ? 

Her Yerde 

Tam idraı: tablitl 100 lnıruttur. 
umum tahlillt. Eminönü Emllk ff 
Eytam Banka11 karıısında b•,e 
Bey Hanı. 

fifo ve raruıro huıılıklarına tutuı 
mımıi için ağızdan ııınan tilo bap
landır. Hiç rahatsızlık v~rme7.. Her 

keı alabilir. Kutuıu SS Kr. 

lLAN 

Sirkecide istasyon ka111sın 
Devriıoğlu sokağı 3-5 Karabiga o 
linin e;yalan satılıktır. Müracaat 
Ralıkpazar Helvacı sokağı ko • 
yoncu lbrahim Ethem beye. 

,_... • ... 1 ........ _ 1 ...... __ ... 

yan fLö&i yi an 
MARKA GLUTEN MAKARNASINJ iSTEYiNiZ 

BatLca beklraliye majua)armda Atılır. 
F abrikaaı: Galata Necatibey caddeıi No. 187 

MAKARNACIUK TURK LTD. ŞIRKEn Telefon: 43481 
=====-":mlr·=r=an··==-==·· •• 'lllft'liDlllRiiiaWH • 

ıstanbul Belediyesi ilanları 
\ Karaağaç müeasesatı ıoğuk hava depoıuna tüccar tarafmdan konulacak tah ! 

AÇLIK 
Roman 

Yaun: 
Refik Ahmed 

SEVENGIL 

Yeni çıktı 
Daiıtma yeri VAKiT Küt~ 

F"ıab 50 kurut 

minen 40000 teneke krema, ~furt ve peynir tenekelerinin lehimlenmeıi ve yal. ı 

nız peynirlerin bu deliklerden zayi eyledikleri salamurayı ikmal eylemek iti açık 

1
ı 

eksiltmeye konulmuttur. Bu ite tahminen 619 lira bedel tahmin olunmuıtur. 
Şartnımesi levazım müdürlüğünde ıörUlebilir. la\fkliJer 24510 No. b kanunda 
yazılı veaika ve 46 lira 43 kuruıluk illcteminıt makbuz veya mektubHe beraber 

6-5-937 perıembe ıUnü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdır~. (2170) -·--·-•• .. -·-·-·,-............ ___ _ 

ADEM 1 iKTiDAR~ 
ve B E L G EV fJ E K L 1 G 1 N E K A R Ş 1 

HORMO·BiN 
T•bletıerı • Her ac~ede er~11111a. ( Poe~ ku.1teu 12U Harmollln ı 


