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Hatay meselesi bitmiş adde · e ı ır. 

ismet lnönü bu akşam "~'·~':,>~ 
Londrada olacak 

" Kocatepe ,, Başve~!lil·~~zi 
Kaleden Duvra göturdu 

Pariste dünkü müza-
kere ve temaslar 

.. t rdig .. i şahsi faaliyet, Blüm hüku. 
,,..._,ııwmct !nönünün Pariste yaptığı te. gos e T .. k. b 

meti ile olan temasında ur ıye aş. 
, k'linin çok müsait bir zemin bulma
:~~ sebeo olmuştur. İsmet lnönünün 
Fransa hÜkumctine misafir olduğu 

(Devamı 6 ıncıda) 

rdan Hatay meselesi etrafında 
. müspet neticeler alındığı haber 

. bU rıl.mektedir. Kemalizmin Paristeki 
FrYlik hayranlarının ve bilhassa 
_ ansız parHi.mcntosu reisi Heryonun 

T likı . ' 8 p gı• y m e şen e rı Deniz~cre uzun asırlar hükmebnit bir ulusun kanını taşıyan Atatürkün engin ufoklara bakan Ankaraya Ha!?c .. y sarayı önündeki atlı heykeli (solda) Engin denizlerde zaferin apnası olan İngiliz milletini çocuğu amiral 

:~ 1 filen başladı_ . ıstanb~İ~l~;ru~qnıf;ı~;ha•;;-·Aı;;,~~ya da 
.,.~ Yüze yakın harp gemısı bahar 
. ~;~n~~'>a T~~~~!'·~~~v~t~v~~~"~~·g•zi•. 8~~..Z~~:!"..~~ lngiltereye şiddetle 
:s~ım~ fıııen başlamış addedilebilir. mekteaır. .. .. akın kırlara Rlltl hu•• C Uma ba Ş 1ad1 
... r mılyondan fazla tahmin edilen ke. Filo IJondra onunde 
..,if bir halk kütlesi, çarşamba gunu Londra, 9 .<A. A.) - ı:ondr~ banli· İstanbullular hakiki Hidrellezi bu-
alaYln ge,.ec ~. 11 .. . d d I - yösü elindekı vasıtalar nıspetınde taç gün yapıyorlar. Bu sabah alaca ka- lngiliz gazetelerinin Italynya girmesi yasak edildi ve 
ntaya b l egıtyo Har uzerınk e olaş . me hafta.Si için City'yi süslemeğe ranlıkta İstanbul un her tarafından bin lngilteredeki ltalyan gazetecileri geri çağırıldı 
b

. aş amış ır. alk, ço par ak gıy kted" Bel d' 1 1 b' bir nakil vasıtasının Kağıthane "olunu G Ö b ı • d 
ll' tarzd .. 1 et etıne ır. e ıye ere ır. J e s 1 n an z lllıge 

b· a sus enmiş olan yolları ve gayr . }:ıu hazırlıklara i tirak et tuttuğu görülüyordu. Bütün gece ''ıl. 
_uıaıarı seyrederPk arkadan gelenle. çok kımseler ş (D 6 J 

l'in tazyikiyle durmak imk§.nmı bula- mektedirle_r_. ___ _:_ __________ ev_a_m_ı _ın_Ct_00_>_ na rn ay iş ziya ret i 
---------K-u-le_l_id-;-dünkü merasim Avusturyamn ltalya ile Almanya 
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Harbi
.ye okulu 500 gürbüz arasında paylaşılacagı 

haber veriliyor 

Genç daha kazandı 
(Yazısı 6 mcıda) 

Jlill 
Kulelide dünkü merasimden üç intiba: TalcTıc namına 'ı •fıık söylenirken, idnıcm gösterilerinde 1ıe mc'1dap Tm-

m.andanı nutuk Böylcrk.cn... (Y:azı8ı 6 rncıda) 

"Cankurtaran,, mahallesinin deı tleı i 
bir günde anlatılamaz ! 

Bu mahalleni~. toprak sokakları knldırını "c ışık yiizü 
gorse, kanalizasyon yapılsa ... 

Yarın muharr.lrll-1rlmlz ve fotogrsfçın11z 
\'edlkuleyl ziyaret edeceklerdir 

- Muharrir bey.. Muharrir bey, - Hele şükür geldiniz, dedi. Size 
ICıtfen buraya bakar mısınız? İki saat. anlatacak epey derd'miz var. 
tir sizi bekliyoruz. Burada biraz durdu. Sanki hafızrsı. 

Cankurtaran mahallesinin sefalet İ• nı toplamak istiyordu. Sonra an!2ll:• 

çinde yüzen aıağı kısımlarını gezdik- caklarmı şöyle sıraladı: 
- Görüyorsunuz ki burası hemen 

ten sonra, üst kısmına geçtiğimiz za. 

man, 15 metrelik geniş bir caddenin :. 

ki tarafında sıralanmış yeni evlerden 

birincisinin penceresi açılmış, uzanan 

bir baş bizi çağmyordu. 

Biz, pencereye doğru yuruyunce 

saçlarına hafif kır dütmüş dinç ve ze· 

ki bir bayan,: 

hemen yepyeni bir mahalledir. Buııa 
rağmen tasavvur edemiyeccğiniz kadar 
bakımsız ve rahatsızdır. tık cikaycti· . . ... 
m.zı şu üzerinde durduğunuz geniş 

cadde, yani sokağımız teşkil eder. 
Bu cadde lstanbulun en geniş yol. 

larınclan birisidir. Fakat bakınız üze· 
rinde bir tek kaldırım taşı bile yok

( Devamı 3 ünciid.e) 



• 
2 

imana .. geldiler ! 
Yazan : Ensari Bülent 

Tan bugün işi mugalataya döküyor. 
Kendisinin ''"hakikat peşinde koştu. 
ğunu~· yanayakıla. bir hayli geveledik
ten sonra edebiyat alemimizin "bü. 
yük bir meçhul" ünden sadır olmuş 

laübali bir iddiaya can kurtaran si. 
midi gipi sarılıyor; ve kendisini mü. 
dafaa edecek verde çok tecrübe edil. 
miş bfı: köhne ~taktikle "cephe değt5ti. 
rerek'' taartu7.a ge~iyor: Tan 'm be•in
ci sayfasındaki birinci sütun nıuharri. 
nin "alemi kör, dünyayı sersem" san
masına. müsamaha etmemeğe . karar 
vermiş btilunduğumuz için yazısını 
büyük bir ·sabırla ve tam bir dikkatle 
okuduk. Kabul etmek hizımdır ki son 
kırk sekiz saat. Tan'ı adamakıllı te. 
dip ve tenkil etmiş bulunmaktadır. 

Altına bir türlü imza konulamıyaıı, 
ve zaman zaman yaptığı tecrübesizlik. 
ler, kırdiğı potlar, yutturmak jgtediği 
demagoji hünerleri dalına gazetenin 
manevt p.]ısiyetine maledilen bu sü. 
tunda. bugün çıkan &U satırları oku
yunuz: 

"tl~at HaUd Ziya gibi garp TOWL 

'" tekniğini nıemlekete :J01..'11ıu§ ve gü
zel e3erler · yamtmı., ediplerimizin 
eaerlerini yeni neaitlere öğretmek, ta.. 
nıtmak için mü.!bet çareler (i~mnek 
'14zım4ır • .rt 

Hah §Öyle imana gel bir kere elma. 
ımı! 

Bu satırlar Tan muharririnin o 
ma.hut anketi hazırlatıp neşretmesine 
.lebep olan dil§ünce tarzından dört na
l& "irlidat" ettiğini ispat eden bir de. 
lil ve bit'vesikadır. 

Şimdi gelelim hazretin garip bir 
matla teprenmeden durduğu mevzile-
re ... 

Mevlana buyruyor ki; 

1 - ~1da o ank~ti yapan mubar_ 
rıf,~ {tfts. ~ıSine söy1en~n sözle~i büyük 
bi

,,,r, cı., ... r- , • 
r akatle kayg~tnıış ve yalnız bu. 

nunla iktifa etiniş, hatta matbaaya 
geldiği zaman Halid Ziyanın Üniver
sitede tanınmadığına hayret ettiğini 
de söylemiş. 

Cevap: 
- Ga.zct~miz anketiniı.de adları ge. 

çen :Kız ıre erkek üniversitelilerle bi
rer biı:er ~onuştu ve hepsi de muharri. 
rinize böyle şeyler söylemediklerini 
açıltjia. bildirdiler. Binaenaleyh daha 
~ ~1~ kelinı'e kullanmamak içiJJ de
mıye mecburuz ki "Sö7Jeriniz hakikat 
değillerdir, riyayı ba.,kalarında ara. 
mayınız.,. 

2 - Üniversite Edebiyat Fakültesi
ne beşinci sayfa muharriri şöyle sal. 
aınyor: • 

"Bu 'işte gazctclcrk beraber Edebi-

yat FakiUtesiuin de tela~a <lü.'}tiiğüııii 
görUyoru~. Çilnl\ii llo,lid Ziyayı okuma 
zevkini gençlere -ccrcmenıiJ olmaktan 
mütevellit mes'uliyet bıı müessesenin 
omuzlarına yüklcııir. M cs'uliycti fr:e. 
ri~ıdcn atmak i3tiyeu Fal:üıte şef lcri 
talebenin 1m lıcyaııatını aklın <1lmıya
oağı bir gm'İ1Jc ol<ırıık te1iikkidc ser. 
'besttirlcrr. Fakat ne yapalım ki 1ıal.i
kat budur.,, 

Cevap: 
Halid Ziyayı okuma zevkini yeni ne. 

sil Üniversitedeki hocalarından alacak 
değildir. Halid Ziya gib1 bir edib eri
gin §Öhrctinin tC'siri altındaki diyarda 
tavsiye ile okunmaz. 

Üniversiteye giren bir genç en az 
18 yaşındadır. Türkiyede on sekiz yıl 
yaşayıp Halid Ziyaya tesadüf etme
.,ekse imkansızdır. Üniversite tetkik, 
tetebbU, tahlil ve tenkid yeridir. Ta. 
lebe orada evvelce okuduğu büyük 
Halidi roman halinde değil, edebi hü
viyet halinde ele alır. 

Mugalatadan vazgeç arkada.~. Ve 
kabul et ki son manevran tam bir fi. 
yasko ile neticelenmistir. 

Emrari Biilend 

Tevkifhane 
firarileri 

Hu gece Tevkifhane
ye avdet ediyorlar 
İstanbul tevkifhanesinden kaçan ve 

Adanada yakalanan katil Tevfik ve 
Abdullah bu akşam saat 18,30 da 
Haydarp~ya gelecek Toros sürat 
katarı ile şehrimiı.e getirileceklerdir. 

Tevfik ve Abdullahın yarın sabah. 
tan itibaren sorgularına başlanacak
tır. 

Mevkuflar bu geceyi kaçtıkları yer. 
ae g-eçireceklerdir. 

Adanada katil Abdulah ile T ev
fik dün sabah saat altıda hapishane· 
den bir onbaşı, iki pandanna tara· 
fmdan teslim alınmış, ellerine kelep 
ce, ko1larına zincir vurularak istas
yona gönderilmişlerdir. istasyonda 
katilleri yakından görmek için bir· 
çok meraklılar toplanmıştı. Katiller 
hususi bir konpartımana k:onulmuş
lardır. Tren yediyi geçe lstanbula 
hareket ~tmiştir. 

Katillerden Abdullah telaşlı gö. 
ri.inüyor, Tevfik ise soğuk kanlılığı
nı muhafaza ediyordu. Kendilerine 
yol harçlığı olarak birer lira verilmiş 
tir. Mütebaki yirmi liraları emanet· 
te saklanmıştır. Katillerin mahpus 
erkadaşlarmdan da para yardımı gör 
dükleri aöylenmektedir. 

1."orııın ba,ııı \"l'rı!Cril ı, az olur. Ayni ~l'J lı•rle ııtraıtmak katlar insanı yoran bir IJ4'Y 
~ılunnıa7~ Bu Jiizdm okııyu<'ularmıızı hr.rırünün ağır dü,üıu·f'lf'rlnden biran ol11pn 
ayırmak, kendilerin[ baıtka llemlnde oyalamak lııtlJ oruı:. İşlnlzdl~ yorulduğunuz zaman 
... fıdakl sııallt>rln ~uplarmı bulmaya çaJıtınız. Gilrt"Cf'kslnlı ki alz bu meıruıı~·et 
ten 8'0nra tamanılle df'll~tlflnlıl hlatede~kalnlr- SuallerlmlzJn bir kl!lmma para mü 
klfmtlan da \'f'r~eflz. BaylelJkle hf'ID f'l'lrıım1,, h,.._ mUkAfatlanmı, olacak11mır~ 

tallhslz adam 
H~S.EYt.N Doğan, hep iıi ters gi. 

den bır adamdı. Geçen hafta 
pazar günü çalıştığı fabrikadaki ka
dın , 'Ve erkek arkadaşlarile 'beraber, 
kalabalık bir grup halinde tatil günle· 
rini Boğazda geçirmeğe gittiler. 

Kırda yemek yedikten sonra, gra. 
mofon kuruldu ve herkes çift çift 
dansa kalJı;tı. Koca g-rupun içinde yal
nız Hüseyin.. tek başına açıkta kaldı. 

Danstan sonra, sandallar ile gezme• 
ğe çık!ldı. Bütün grup be;er kişilik 
sandallara dolduğu zamanı gene her. 
kes ' yerleşmiş, yalnız Hiiseyine yer
l:almamıştı. Sandal gezmesinden sorı
n, biit•;.in ,grup şehre dönerek sinema
ya gidildi. Sinemada bot yer olaı;ı 
:.andaly~lerc üçer· üçer • oturdular ve 
yalnız talisiz Hüseyin açıkta ve sine
mayı ayakt? seyret~~k mecburiyetin• 
de kal4ı. föha1ct .. g~n.~n ~on eğlencesi 
olarak, sinema donuşu bır kahvede 
herlie"s· d~r<İer kişilik gruplara ayrıla. 
rak d8rt kol 1!1tmrşaltı oynamaia baş
ladılar. İşin ıtksiliiine ·bakın ki bu o-

yundi: da 'gene yalnız Hüseyin açıkta 
kaldı. 

Akşam eve döndüğü zaman, talisiz 
çocuk dütünmeğe başladı. Arkadaşları, 
be,er, dörder, üçer kişilik gruplara 
ayrıHiı'lclan zaman hep bir kişi. yani 
kendisi fazla gelmişti. Gezmeğe acaba 
kac kisi ~itmişlerdi? Hüseyin, bunu 
kat'i olarak bilm"vordu. Yalnız yüz 
kişiden noksan olduklarına emindi. 

Kendi kendine bir hesap yaptı ve 
grupun kac kişi olduğunu buldu. 

Acaba bu grup kaç kisiydi? 
Bu meıele mükafatlıdır. Doğru hal. 

leden]crdep b:r kisiye bir hedive veri 
lecektir. Ctvapların zarfları üstüne 
(Arap ıacı)kaydı konulmalı ve 16 
mayıs tarihindeh önce idarehanemizde 
bulunacak bir şekilde gösterilmelidir. 
Bl\ meselenin hal ~eklini 16 tarihli nüs 
'ıarnızda bulacaksrnrr. 

GJz•f atalar sözil 
Dünkii n~i:;l}aı"ltzda 18 harfli gizli 

atalar sözü §uydu: 
Atılan ok ıeri dönmez. 

HABER - Akşam postası 
w: 

"Türk 
kuşu,, 
Ranıide 

çalışıyor 
Üniversite meydanındaki Ti.irk 

. Kµşu talim sahasının Ramiye nakle· 
dildiğini yazmıştık. Çok müsait bir 
yer olan Ramideki kışla meydanında 
Türk Kuşu talebeleri daha iyi staj 
görmek imkanını bu!maktadırlar. 

Türk Kuşu idare heyeti azaları diin 
Ramiye giderek çalışmalarla alaka
dar olmuşlardır. Resmimiz dün ya· 
pılan uçuşlar esnasında . alınmı~tır. _ 

Hüseyin Rahmi 
için de 

Jübile hazırlanıyor 
Parti başkanı· ve Vali Üstün
dağın gazetemize beyanatı 

Parti başkanı, Vali ve Belediye re. 
isi Üstündağ <l:.in kendisile konuşan 

bir muharririmizi halkevlerin!n kültü
rel çalışmaları etrafında tenvir ettik
ten sonra şu sözleri söylemiştir: 
"- Halkevleri, Türk sanat ve fikir 

aleminin büyüklerine karşı, Türk kül
türün:in yüksekliğini gösteren eserle. 
rin müelliflerine ve sanatkarlarına 'kar
şı güzel bir hassasiyet göstermekte· 
dir. Biliyorsunuz ki 1bni Sinanın hatıra 
sını onun birçok asırları aşmış olan 
büyük ilmi şöhretine layık bir şekilde 
tes'it için hazırlanılmaktadır. Birkaç 
gün evvel Halit Ziya ve Musahipzade 
için tertip edilmiş olan geceler halk. 
kevlerinin Türk külturüne hizmet e. 

' denlere gösterdiği alakanın ne derece 
yerinde olduğunu isbat etmiş bulu· 
nuyor. Halkevlerinin müsbet çalışma. 

lan halkın ve münevverlerin vicdanın
da halkevlerine karşı yıllarca evvel be
lirmiş olan sempatinin hudutlarını çok 
genişletmektedir. Halkevleri Kema. 
lizmin kültür alemine karşı olan sor.
suz ve vecidli sevgisini. teşvikini, ve 
bu alemi cezbetmiş olan yüksek hüvi
yetini gün geçtikçe daha iyi tezah.Jr 
ettirmektedir. Yalnız ortada ufak bir 
hata olmuştur, bunu tashih etml"ği 

unutmamak Jazimdır. 55 yıl memleket 
kültürüne eserler vermiş bir sanatkara 
çiçek takdim edilmez. Onlara palm 
vermek lazımdır. Şehremini halkevi de, 
Eminönü halkevi de bu eksikliği yakın
da tamamlayacaklardır. Gerek Halit 
Ziya, gerek M usahipzadeye şehir na. 
mına 'birer palm verilecektir. Bundan 
baş_ka kararlaştırılmış olan en yakın 

jübileler arasında büyük romancımız 
Hüsc;yin Rahmi ile büyük halk arti~
timaz Naşit için yapılacak olan jJbile
lerden de size bahsetmek isterim. Hü. 
seyin Rahminin Türk milleti üzerinde 
bü}•:ik bir kültürel tesiri olmuştur. 
Muhterem saylav için geni~ programlı 
bir jübile hazırlanmaktadır. Halkevleri 
ayni zamanda Tiirk tarihinin Koci 
Bey ve Köprülü gibi kıymetleri üze
rinde de hassas olmağı düşünmektedir· 
1er. Koçi Beyin layihasını hatırlama. 

mak- mümkün değildir. Köprülüyü tes• 
it etmekle çok doğru hareket edilmiş 
olacaktır.,. 

İstanbul valisinin tamamile düşünüp 
kararla~tırdığı ve hatta programını 

bile yaptığı bir mevzuu üzerinde bu· 
gün Akşam gazetesi şöyle konuşuyor: 

"Halit Ziya hakkında bu münakaşa· 
lar devam ederken aklımıza büyük e. 
debiyat ·Üstadı Hüseyin Rahmi geldi. 
O Hüseyin Rahmi ki aşağı yukarı 40 
sene evvel yazdığı hikayeleri, romanla
rı bugün taptazedir. Bugünün dilini 
taşımaktadır. Bugünün en sevilerek 
okunan eserleridir. Her eseri ile ifti
har edebileceğimiz büyük üstada hür. 
metlerimizi göstermek için ne bekliyc
ruz.? Bu edebiyat faaliyeti bu edebiyat 
mevs'mi içinde halkevlerinde bir Hü. 
seyin Rahmi gecesi istiyoruz .•. 

Beyhu<le bir şiddet ve hiddet deği'- ı 
mi? Maamafih biraz gccikm :ş olmak. 

la beraber sabahlan saat dokuz buçuk 
ta çıkan ve çok soğuk kanlı olan Ak
şam gazetesinin büyük Türk romancısı 
etrafında böyle asabi bir hassasiyet 
göstermiş olmasını takdir ederiz. 

Hiiseyin Rahminin hayatı 
ve eserleri 

1864 de İstanbulda Aksaray civarın 
da , doğmuştur. 
Babası Sait Bey hünkar yaveri ve 

binbaşı idi. Sonra liva rütbesile paşa 
olmuştur. Hüseyin Rahmi Gürpmar ilk 
tahsili Ağayokuşu mahalle mektebinde 
yapmış, Mahmudiye rüştiyesinde oku. 
muştur. Mahreci Aklim ve Mülkiye 
ye devam etmiştir. Kısa bir müddet 
devlet memurluğunda bulunan Hüsr. 
yin Rahmi 1883 de yazıcılık hayatına 
atılmış ve yazıları Tercümanı Ha. 
kikatte ne~redilmiştir. 1896 da İkdam 
gazetesine roman ve hikaye muharriri 
oldu. Şöhreti de bu tarihte bai lar. 
Halk yazılarını çok tutmuştur. En çok 
okunan romancımızdır. J 903 de "Bo!"
boğaz,, adında b:r mizah gazetesi çı
k?..rdı. İftiraya uğradı. mahkem:ye ve. 
rildi, beraat etti. Fakat gazetesi tatil 
edildi. Çoğu romandır. tiyatro. hika 
ye, makale ve tenkitlerden müteşekkil 
eserlerin!n adedi altmışı gec;:r. H:.ise
yin Rahmi evlenmemiştir. Romanları

nın isimleri şunlardır: 
Şık, İffet, Mürebbiye, B"r muadelei 

sevda, Metres, Tesadüf. Tebessüm, 
Elem, Cehennemlik. Şıp sevdi, Kuy. 
ruklu yıldız altında bir izdivac, Sevda 
peşinde, Gulyabani, Cadı, Hakka s ğın 
dık, :ı'oraman. Hayattan sayfalar. K~
dınlar vaızı, Son arzu, Ef!:urıc:.ı bata. 
Meyhanede hanımlar, Ben deli miyim?. 
Tutli§muş gönüller. Ni~et~inas. Mu
tallaka (almancaya terci'm: edilmis. 
tir). Billur kalb, Kayr.ana:n nas l 
kudurdu. Kesik baı. Eşkiya ininde. 
Mezarından kalkan ~ehit, Başımıza ge
lenler, Canpazarı, K-okotlar mektebi. 
Namuslu kokotlar, Utanmaz adam, 

1 
Deli Filozof. Şeytan i!li, Ölüler yaş·
yorlar mı?. Muhabb:t tılsımı, Namus. 1 
la açlık. Katil buse, İki hödüğün seya 
hati, Tünelden ilk geçi§, İnsan önce 1 
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d(,a11ata daic .............. ~ ..... 
Kedi 

B AHAR gecelcrmin en U~ 
lcncclerinoen biri de :ked_....; 

rulnrmı seyretmektir. çocu.~. 
gözlerı yeni açıldı ve zann~~riJll ndi 
ha hiç biri, bacaklarını dort 
açıp karnını yere sür~erek y"' h 

ti ten kurtulamadı. Oyuna pek ~ ati 
dılnr, fakat şimdiden insan ~ ~ l 
bakmağa doyamıyor. Ana'arın~ ~~ 
leri arasında kaynaşan, uzun t ~ oy 
pembe ellerini bastıra bastıra la~ 
emen ô renk renk küçUk knfalarııı ~ 
kil ettiği mar.zaraya b:ıyılır.nı· lal 
anaları... İncecik tırnaklar et,;ne dtt 
tıkça cam acıyıp kaçmak ~uyıe 1i 
sun, bHfıkis biraz daha yayılır. il gj 
Bu horlamada hem muhabbet, 11e" 
iftihar vnr<lır; ba§ka bir zcv.ki le 
ya!taklanmn horlamasına belirt 
Zaten dikkat edin, kedinin hiçbir :ti 
ötekine benzemez. Hepsini de .keD"' 
yakıştırmağı bilir. 

İngiliz muharriri . 
kendisine: "Roman yazmak içi' 
yapayım?,. diye soran blr gence: 
çift kedi nim, onalrın :ıier günk 
yatlarutı tetkik edin,, demi~. ı< 
de. insan oğlunun birçok hislerini 
ki c' • 'ıa küçük, fakat daha s" 
halde bulmak kabildir. Su kad~ 
kedi pek .. içtimai" bir hnyvan 
dir; insan cemiyetini" sever ama:__, 
cins1eri ile uz)aşmağı bilmez. P'. 
sekiz on tanesinin bir araya topl 
ğı olur; fakat dikkat edin. hi'" 
ferdiyetinin bir zerresini bile f 
meğe razı olmaz Belki de onlarf 
sevmemiz bunun içindir: kend" 
pek arzu edip de ya?cl;nadığı • 
serazadlığa, bu serkeşliğe imren 

Baudelaire ağır baBh alimler]~ 
vent"' aşıkların, kendileri gibi ·~ 
tan cabuk müteessir olduğu ve ı 
yı aradığı için kediyi ~evdi!f' 
söyler. Fakat serseri de, maha 
azılı çapkını da, dünyanın bütUJl 
yıllarını hiçe sayan adam da };€ 

kendilerine benzeterek sevebilirler 

Aldous Huxley'n'iıi tavsiycsi~t 
tup kedileri tetkik edin. fakıtt'i>ır 
tine değil, hepsine bakın. Bir hll 
kızı andıran ev kedisi gibi bazBtl 

haydudu, bazan da zavallı bir dile~ " 
yi andıran sokak kedisini de tt _..,, 
edin. Bilmem hep insanlar araBP'"" 

yaşadığı için midir? yoksa bent• a 
cukluğumdan beri kediyi evimin 1 
köşesinde gördüğüm için midir? 0 

insanınkine benı.er haller sezerirıl:..,, i 
sanla bir tutmağa kalkarım d~ıni~ ~ 
ğim; fakat onunla uzun uzun, sa• 
cc sessiz bir sohbete girişebilirinl· ' 

Nurullah A~ 

Bir facia 
Bir çocuk 

esılarak ötdU 
Dün BUyükadada bir facia oınılll_. 

zavallı bir yavru boğularak öJnıilŞ'r,. 
Bu fac:anın kurbanı, Büyükll:;.. 
Tilrk Y.lmaz caddesinde 66 nulll uf 
evde oturan Hasanın on aylık çoc J 
dur. Çocuğu Annesi Ay~e karY.~~ 
bırakarak uyutmuş ve bir ıııuJ" 
sonra kalkan çocuk oynamağa b 
rnıştır. ~ 

lşte bu esnnda yavrucağızın lltP 
kaymış ve ba5aşağı yuYarlanfll " 
Yalnız yuvarlanırken yün hrrkaSl ,, 
~sinden karyolanın demirine ta1'1,J 
gından asılmıR ve zavallı yavrıJ b 
ıstıraplar i~inde ölmüc;tür. ..../. 

H- f a tat"llne muhalef,t, 
Zabıta hafta tatili kanununa f#~ y 

halif olarak çalıfan yerleri bul~ 
için şehirde umumi bir tarama~ 
mış ve bir çok yerlerce bu ~ ;I_ 
k~~ak olarak çalışıldığı tesbıt l· 
mıştir. ~ 

Y "~ v akalanan yerlerin ekserisi ,, dı 
oglundadır. Bu meyanda Bey 
da Kallavi sokağında oturan ~ nı 
dur~cı Kamer, ayni mahallede ~ d~ 
settın: Mustafa, diğer Kamer. :_,ıt nı 
Hapkın, mobilyeci Manol, H~ ..,, 
los, Y eşildirekte Haçıpulo h~Jı 51 

terzi Bedros yakalanmıtlar~.,.2 re 

'fi~ ~ maymun muydu?, Bundan başk•.~· 
yin Rahminin yukarıda söyledıl1 

'b" · ... rl gı ı tıyatro, piyes şeklinde e .... 
tcrcı:.imeleri vcsair yazılan vardır• 
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9TQO:!lt~i(~ 1 

cınsı mahvol· 
rnak ü zer e ••• 
Bu aon Anadolu aeyahatim es· 

~~.rn~ Sıvasta buğday silosunu gez 

1 ~rnız aırada, kapının önünde bağ. 
~ uran iki muazzam köpek dikka· 
a:~ çarptı. Bunlar, köpek değil. 
kalkt~~landı. kapla~dı. Hele ayağa 
öyle n ~an oyle muazzam, 
1 d hk~Ybetlı bır manzara arzcdiyor· 
ar ı ı d v .. b" l l 1 nuı} 

0 
• 0 .grusu, yuz ın ere iraya 

l"k ~an sılo derecesinde onlarla ad:: r ~ld~~ ve _ihtimal ki haklıy· 
1 
• • k. Çunku. nadır. mahalli ve ncs· 
ı ın ıra ·· . ld za yuz tutan bir hayvan cin· 

11 0 uğunu öğrendim. 

1 le -1 ~udnlar ne cinsi~ Şimal mem· 
e et crın en mi gelme~ 

l - Hayır, buranın yerli hayvan· 
arı .. Cenubun kö..-.klerı· k"" .. k afk 1 ,..~. uçu ve 

ı o ur. Buranmkıler ise umumi· 
~~tle iridir. Fakat bu iki t~nesi en 
lrı ..• 

:ın,Pek de 0 kadar köpek amatörü 
~laamakla ?erabcr. bunları hayran· 
L L ıeyrettım: Miibalagasız koca 
qlllh b" . • 
l'\ik ba ır ınaanın başından daha bü. 
tü tlar: ~a.rdı. Merak ederek, ölç. 
liei~i En msı olan "Coşkun,. isim· 
\ıtu ) burnundan kuyruğuna kadar 
Otu~ u~ tam bir buçuk metredir. 
l"le ltadgu ~?'4n• ~~fa~ının tepesi· 

• ar yuksekhgı bır metredir. 

"'"' Karabaf 

nurı:ıu t.._ v 

'J irtiE" ~vaya dogru kaldırınca 
ı ;i)h a bır metre on santim oluyor. 
l,crn~8:İ'b~tlarmın sık tüylü ve mü 
pen I . ı~ kurt postunu andırması, 
(f" r .cr_ının inaan eli gibi iri oluıu. 
"::nı~. ınünia bakqlan, bu hay· 

I n buıbütün cazip gösteriyor. 
zahat veriyorlar: 

~ - Bu ufarağı daha yqlr, ismi 
•l'Lltbettır.: Büyüğü Coşkun dokuz 
lcrıir old~.gu .. için daha irilct.ı:ııesi bek 
" · Koy)uler, bunlara Kurtbo· 
8Cltı .. : • di la B. · b"l 'k'nsı yor r. ır taneaı ı r., 
d\l d . n göğaiyle çarparak, bir kur 
bn· ~ırmek ve hemen öldürmek ka 
li };etindedir. Sürü aahipleri, mcıe· 
~ u Coıkuna aahip olmak için on 

l"lc en · · · k v ~ded· ıyı cıns oyunu vcnnege a· 
Ç> k ırler. U.kin, sahibi venniyor. 
) ~I\ Ü bu mükeınmel cins köpek· 
crın n l" f"k k ·· d" H ~ ca ı u enme uzere ır. atta 

hi}· 8 tirndiden tükenmiştir de dene· 
D· '~· ~oıkun, ve Karabaı erkektir. 
n:~~? .~ulunamıyor, Galiba bir ta· 
rıa urun kazasında varmıf. Ama 
ii •rl bulına1ı da üretmeli? .. Esasen 

~~rnek gayet güç, zira, bu iri kö· 
h · I e~ ~ok yemek yedikleri için sa· 
ı~r erı.nı kül kömür ediyorlar. Köy· 

b 
er de bunlan sevmekle beraber 

u bu • rn. 0 rluklarmdan dolayı besliye· 

0 
'Yor: Cotkunla Karabqm sahibi 
~n •ılo müdürü Bay Said Hotgör, 

cıvardak· . 
tıkla 1 ııtaeyon lokantasının ar· 
rn .. rınr satm almak sayesinde bu 
hil~atcana hayvanları ucuz besliye· 

•Yor .. 

• • • 
y . Bir memleketin topraklarında 
met~. hayvan cinslerini mahvetme 
ole ' llll~ böyle ~ayclalı ve güzel 
. ah Ltr kopek neahni yaıatmak ora 
ınaanlannm boynuna borçtur. • 

Bir tetkik yazıımda okumu t . 
~ayvan. ?~·l~rinin de, bizzai h:,: 

an1ar aıbı, ıhtiyarlayarak mah l duv dai L• VO. 
· guna .r esııu nazariye ıukut et· 

mıı. Bu cınsler, kendi k•ndil . 
deiil h . ~ erıne 

' E aknçt~n lcairlerle yok olurlar· 
mıth· ed aerıya da, insanlar onları 
~" v erlermiı N·t k. b 
1 I f · ı e ım u sona· 
ır ar zar ında, havacia, suda ve ka· 
ra~ YB§ıyan nice nice mahlukat 
rı.eı ~ münkariz olmuı.. Kurtboğan 
~~1 Türk köpekleri bütün dünyada 
tohret kuanan bir soydur. Şimdi 

~.ı.ı .. .lni bü• .. ık bir intizamsı.:1ık Cankurtaran bir lmımmda. culcri>ı bıiı 
. kjırım,.:; ._,.... ' Y"" ı;' scmtın 1ca .. 9'ik gtı::cl göattWcn btt resimde, sizliği !JU-""li11dc11, r<J?n'ı ~ rl1r bı'i11lc so1.akl r <ia k11ruf11lm ve 

~~:.ım;:c:;;:::::: ı>irclirbir oynarken gori.lyorsunu:; tm·uk k ımcs lcı .ııiıı yed yaya7:ald rnııl.ırulır ı 

Istanbul konuşuyor ! · 

"Cankurtaran,, mahallesinin 
dertleri bir günde anlalllamaz ! 
Bu mahallenin toprak sokaklara kal chrım ve 

IŞ!kıor~~~J g()ı" !ı~~~ .. ı~.~~~!!~~.~!~~nc !~.~· ~~~i:·~imbH• <• 
( : yol krtın mllthiJ bir mamıı bir evin önünde durmuş. pcnte· lacak) konmasıdır. Bu ıokagın karanlı· 

tur. Bu topra d örülmemiı bir re önüne dizdig uç güzel ve ı•.irtilz gı canıma tak dedi doğrusu ... 
çamur deryası. yazın a ı çocugun ve annelerinin resmini almak. Dayan Nazmiye ile ancak bu kadar 
toz membaıdır. . . · "dı"r. Mahal. la me!lgul. Bunu go··ru" nte ben de dön· konuştuk 1 d m ett 'k 

ık. . tikay:~ımız ıtık 111 :ı ve yo umuza eva ı .. 
ıncı l k denecek düm, isminin Nazmiye oldugunu ögreo Sokaklarında bir tek kaklrrım tatr 

. h n kapkaran r • . 
lemız eme burayı kor.• di~im ev aahibesile Ali makinesını 3 • 

kadar rııkıızdı:· ~;::ıar, yollırrmızı yar edinceye kadar, aradaki kısa za. 
mut olan tek tuk k 1-'" ka· mandan istifade ederek bir kaç kelime 

· · de devede u -
aydınlatmak ıtın. . Hani fU kar. konuıtum. Bu bayan: 
bilinden bile değıldır.. etrafında de- - Benim en büyuk arzum. evimin 

d k · tevkifMnenın 
şınuz a 1 

1_ .,... doirusu biz 
. ndannaJar o • ._. 

latan Ja 1 . blru ıor t0kaia çr· 
buralarda sece en 

karız. . b da d. 
O .. il derdimize ıebnce u ı. 
ç~nc da belki de bundan mlhim 

ğerlerı ka r 1• w 

. . Mahallemizde ana ag1m 
bır ıeydEır. 1 rln piali~i çukurlarda birik 
yoktur. ve • 

d. Hele bu mahalede bulunan mekte ır. 1 • 
. k t eke barakanJn abdesthane erı 

bır aç en 
hemen tokakta gibi, l!ğrmları ~ açı~· 
tadır. Bu yüzden yazın tahammill celil· 
meı bir koku caddemizden yüktclen 
muuıam toJ buJ~an ile bcrabe( ev. 
JerhrJfte .dôllr .. 

Denize bu kadar yakm bir ıemtt.c 
. kurulan bir mahallede beled:• ve yenı 

yenin medeni bir ıehirin en büyük ih· 
tiyacı olan liğmı qini böyle ihmal et. 

meıi doğru mudur? 

B burada b:raz ıuıtu. Adeta 
ayan .. . .. 

nefeı almadan aoylediii yukarrkı soz• 

lerle bütün içini dökmUt sanıyordum. 
Fakat yarulınıtı1'1• henüz kendisine 

b
. 1 b·te aorulmaarna meydan kal· 
ır sua ı 

...ıı k ar anlatmaya baflıdr: mauan te r 

C 
_, .. ırkan. bizi •lzen daha - anı ........ 

• ,, d rtler de vır. Fakat bunlar ö. 
bar-a e . d i"ld' 
tekiler kadar mlibım e 1 ır. 

Meseli mahallenin çocukları ıokak· 

dan futbol oynarlar ve bu 
ta durma 

1 r·mizin umlarınrn, çerçeve 
sıkırk eve · . . 

• • c;1 inmeaı demektır. 
Jerının ap. 

konı•u tavuktan.. Burada 
Sonra :ı • 

. . ana hele bır bahçe yapma. 
haddınıı v 

. t"jrek falan ekmeye kalkınız. 
ğa, bıraz :ı :ı 

i . ·. k""'•ulann tavukıa. Bütün eme uıı. ....., •· . 
haıırıarnaktan ıbarettır. 

nna yem 
h 

tabım tekrar durdu. Bir mUd· 
Mu a ··Um bak V 

det ıessiı .. et.ırz yu.ı e tı. e 

ıonrı rene: 
_ Kusura bakmayın bay m.u~arrir 

dedi. galiba biraı batınızr tııırdim, 
. • b da fazlı alıkoydum ama, ne 

ıııı ura . 
" derdini aöylemıyen derman 

yapar":' derler. blı de belki derman 
bulama • . • d""kt""k di e dcrclimııı aue o u ·· 
olur Y b"" .. ha 

G .. ]erinde .zeki okunan ve urun 
0

: ·nden 1>eceriklili belli olan bu 
rcket erı erdiği izahattan dolayı te;ek• 
bayanı v . 

_ ..ıı k •enit toprak caddede ıler· 
kür evere • • dı • .n 

w bapdtm. On. on bq a m I -

Jemc~e .. kı" L-'-tım bizim fotoirafçr 
rümuıtum • .... 

::k" l .. müz onları beıliyem~yo!98 bi· 
oy u "k diyatımrz ınkif&f e· 

l~. ile~:eh~;:ıara pek çok lüz:u~ 
dınce Yazıkbr, mahvetmcmelı, 
olacakur. . · h. 

. matörle{imiz. bu cınaı ı· 
zengın t a almalıdır• çoğaltmalıdır. 
maYK:y~~eyim ki. bu köpekler. re· 
. .. iindiiklerinden pek dah~ 

Rum çeteleri 
tarafından 

Şehit edilen 
Jandarmalarımız 
DUn Kemerburgazda 
bir lbtlfalle anıldala r 

Bundan 17 sene evvel Kenıerburgaz 
civarında Belgrad ormanında Kemer. 
burgulı Karaoğlan rum çetesi tara. 
fmdan pusuya düşürlllen jandarma Rı 
fat çavu§ ve arkadqlan ıçin dün Ke· 
merburgazda bir ihtifal yapılmı§ ve 
inşa edilen abide açılmıştır. 

Merasime İstanbul vıli.yetı jandar. 
ma subayları, bir mUftt7.C jandarma, 
polis. Eyüb kazası kaymakamı ve ci· 
var köylUler iştirak ediyordu. Mera. 
sim Kemerburgaz mektebi talebeleri. 
nin söylediği iıtiklAI marşı ile başla. 
mıı ve Abideye çelenkler konulmuştur. 
Bunu müteakip Eyüb jandarma ku· 
mandam Vecihi ve sonra da Kcnıer. 
burg&Z ilkmektep muallimi Nebil bf. 
rer nutuk söylemişlerdir. 

bulunmayan bu semtin iç taraflannr 
dola§mağa batladrğımı.z zaman, karı1. 

la;trgımız manzaralar ve t "kiyetler, 
hep ayni oldu. 

Cankurtaranın bu kısmı deniz kena. 
rındaki kısmı ile kıyas kabul etmiye. 
cek kadar müreffeh ... 

Gülhane hastanesine yakın olduğu 
için buralarda oturanların ekseriyetini 
askeri doktorlarla memurlar teıkil edi. 
yor.,, 

Yepyeni evlerde oturan bura halkının 
hali vakti yerinde oldueuna göre, br. 
lcdiye de biraz itina etse, buralarda 
rahat ya,ayan bir vatandat kütlesi bu· 
lunabilecek.. Fakat ne çare ki ihmal 
ve bakımsızlık buna imkan bırakmt. 

y'Or .• 
Burada göze batan bır ~Y da'ha Vir, 

yeni kurulmuı olan bu mahallede tııı

kı emsalleri gibi plinıız yapılmrt··· 

Evler acibü§!ekil bir manzara ar.ıedi· 
yor. 

Üç katlı, güzel, tirin bir evin yanın. 
da, tuglalannın üzerine sıva vurulma. 
mış bir odacık, gene güzel bir apartı· 

manın karşısında sefil bir teneke bara. 
ka görüyorsunuz .. Ve ... bu vaziyete ma 
ni olmayanların liubaliliği kartraında 
cayriihtiyari uzun bir yazık diyorsu
nuz ! 

HABERCi 

sımcle ~or k daha güzeldir. Vah~ı· 
heybetlı, pe . k d hl" 
leftirilebilecf'!klr~i &fİbt. pe e e r 
ve muniı olabilıyorlııır. 

( Va • 11 l 
Sol: .. fhı miitnırr:ı bir rı:iııdr ot ıır 11 lı 1 "orııq1111 cııı.a.sı Bnua.•ı NtJ.:mi· 

ycııin bıitım der lı cıı: ııuı oııııııc vır . l ı l\ t-8" lümb~ı ko1t111a8ı<lır 
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CUMHURJYET'te: 
Hlndenburı balonunun 
tecı aklbell önUnde 

l"wıu3 Na.di bımdan aak:: on y l ön. 
ccptubii daha gençti! A.lm.anyaya yt1p· 
tıyı bir :scycıh.at Mn&ında büyüle b{r 

<' !rırot gfütfcrnıı"t uc "Gra/ ~Utı" 

®h l:.abılı !ovk bal.ona biıımi.,ti. Za. 
t c11 Alıı:an~ya gid.enlcrin bu balonTa. 
rcı binmc1tri ötedcnbcri 1uJT ~n3c 
dtkt olmuııtıu. 1908 d<' yani 1M.fnlfİ. 
ycıtin i14nından aonra Mahmut Şe111:ct 
pa.,-.ı da Alnıanyaycı gittiği :.'.ımaıı 

böylLJ bi r baloııa binmi.~fi. Tabti 1-.'adi· 
nbı bindiği ooplin ile öbiir.,iinü.ıt ata. 
31.Jıda dağlar l«Jdiır fark vardt. Ve bet· 
baht Malım.ut fovketın binifi M.kU:a. 
ten ayGratz bir cMaret 1fiyd4. Şaka 

berlarcı/. Nadi Hind.cnburg taıonun11u 
/oci flkıbetind.611 pek ha.k'4 bir f.sya.na 
u~mr~. Şrı scıtırları okuyıınu.::: 

Hindenburg f el&ketinde kaptan Ek. 
nerin bir auikaatten 1Uphelendiğini 
telgraf habtrlerl arasında okuduk. 
Bunan ne kadar , doğru olabilecetfni 
teabite maatteeuUf imkln yoktur. 
Fakat gene telgraf haberleri arasmd& 
balonun dövir.8izlik yUzUnden alına. 
mıyan helyom ga.zleri yerine mUvelll· 
dUlma ile doldurulmu§ olduğunu da o. 
kuduk. Ve Amt-rika mUtehauıalarmm 
felaketi bu ııebebe atretmek i.Wikle· 
rlni gordUk. Eğer bu doğru iae itte 
buna yananz. ln11a.nlyeti f ell.ketten fe. 
lakete aUrUkliyen dünya karg&EalıkJa. 
rının cinnet ve cinayetlerine nekaür 
kızılsa hak kazanılır. Niçin döviz mUı 
kUli.tı vardır biliyoruz: umumi harb 
insanlığın bUtün zenginliklerini ylyip 
yuttuktan 11<>nra insanlar yeni harble.. 
re intizaren kendi kendilerini yemek· 
t.e devam ederek ortada. ·tlatilne dayı. 
nılabilecek yeni servetler yerine )tal· 
nız harb malzemeleri ikame etmekte 
devam ediyorlar da onun için! . 
Eğer Hin~nburs f'ellketlnde bu ae. 

bebin ehemmiyetli bir hluea~ va.raa, 
inaanJığın musır Mr inadla devam ~ 
den körltljilııe • bu ve.ile Jle de bir k• 
re daha • lanet etmemek elde olmaz. 

ULUS' ta 

ltalya, Almanya ve 
komUnlzm 

Ahmet §ük-:rü Eamer /talya ili: Al.. 
nıanyarmı A vnıpa~ m.ütemadiye:ı ko
nıüııiznı t6hli1w8i.ndcn bahae.tmekte 
oldııklan ftt d.eoirde hcıkikoten Atını. 
pa iri" komimizmin bir tehlike olup 
Olmadığını tct1"k ediyor US ltalyGn 
ga=eteai " Koriyera della Sera,, '"" bir 
m.aksl.eaini t<Jh.1U ederek §f' Mfi~e 
vaı-ıyor: 

Bu korku, bAJA. "hepleri earar per. 
desi arkasında gizli kalan Rayiftak 
yangını ile eıt bld bir ~ var· 
mııtı. Bu f&DllD bavUDUD debtetl i. 
çinde Hitlerin parti8i Almany,amD mu· 
kadderatma blldm olmuı ve memle. 
kette yerleomek için de •JDl kortu. ile 
bealenı:nifUr. BuıflD. Alman hudutları 
içinde muvaffaJuyeUe ·tatbik edilen 
politika tabiyeainüı entemuyonal mu 
nuebetlere de tefm,11 edilıbeai dUeU· 
nillmektedlr. KomUniatllğin Avrupa i. 
çin bir tehlike olmaktan çıktığı ve 
Sovyet Ruayada bile ehemmiyetli lıtl· 
haleler geçirdiği bir sırada !talya 'e 
Almanya. Corricra della Sera'nm ld. 
dia ettiği gibi tehlikeyi bertaraf et· 
mck için değil, politika manevrumı 
çevırmek için blrleemit görUnUyorlar. 

ÇocuklarınlZ• glzkulak 
olun 1 

Dün Salıpazarında çocuk velile· · 
rine ibret olacak bir vaka gcc;miıatir. 

Fındıklıda llyaı Celebi mahalle· 
'sinde oturan Mehmedin beş yaşında 
ki çocuğu Salıpazanna deniz kıyısı. 
na inmiş ve orada oynarken "'-it 
kayıp denize düıtmüştür. Cocuğun 
feryadına yetişenler - onu bir hayli 
au yuttuktan sonra - denizden çı· 
karmışlardır. 

Zavallı küçük, Etfal hutahaneaİ· 
ne kaldırılmıştır. 

Kumarbazlar 
Emniyet ikinci ıube memurları 

dün kumar oynanan bir kahve daha 
bulmutlardır. Bu yer Kadıkôyünde 
Ligorun kahvesidir. Burada kumar 
oynryan aaraç Sadettin ile reneber 
Muıtafa vü.alanm11lardır. 



Naeltl• ~zzet 
Her hakkı ablut Radl)'9'ye altUr. ..... imi .... : 

-9- . 
Necil genç adamm lıtanbulda l - ~ .. Evet büyük bir cazibe .• 

devam ettiii kibar llemi hakkında Mıknatıa gibi.. 
hiç bir feY bilmiyordu, genç kızın - Ldtfen bana izah eder misin? 
hayretleri, ae6yeti çok defplar yara· Nanl oluyor da fU ıaaız, münzevi 
lıyı eğlendiriyordu. Kmn güzel ve köte h0tuna gidebiliyor? Senin tabi 
derin gözleri bu genç erkeğin kalbi· atini bilmiyor değilim! Sen ki inzi· 
ni garip bi1 surette kanftmyor, bu vadan, yalnızlıktan nefret edersin .. 
taze dudaklardan çıkan her kelitne- Nasıl oluyor öa burada kalmak ho
yi, hatta her acemice ıözü ;üzel ve ıuna gidiy_or? Y !>ha ıu ıuız orman-
hot buluveriyordu. lan ~ mı leYclin ~ 

Fakat bu biribirinden çok ayla- Lem'i canlılılda cevap verdi: 
n karakterler bu iki genci her gün - Hqır, hayır .. inzivayı acv· 
biraz dahp fazla biribirine yaklaf. miyonun .• Yalnızlıktan nefret edi. 
maktan menedemiyordu. yorum .. Ama bu yalnızlıklar içerisin 

Sonra Necil genç dimaimm bil- ele beni çekeıa aüZel bir peri var .. 
mediji teYleri ince zeklaiyle ketfe. Anbyorsunuz ya ... 
diyordu. Cemil bey hayretle ona bakb~ 

Kadrinin km Lem'inin fikrini o - Küçük Neclidan mı bahset· 
Udu itıal ebneğe baflamıtb ki mek iniyorsun? 
'enç kJz y.nmda olmadıiı vakitler- - Evet ... Necliclan ! .. Ne kadar 
de bile hutabakıcıya hep ondan güzel delil mi amcacığım? 
hahaediyorclu. Cemil bey c~ bir .. ta~rJa: . 

HutabeJncı anlamq bir tavırla . - t.et, eledi. ~ec:li auzel olabı· 
pliimıüyor, ve dinliyordu. Genç •· ~~~~~t anaaktabv~yem cloel ktborun 
danım Anc nine ilo bu hueuataki QGYli5•ftl yapar v ıran evv ura-
muvaffakıycti daha büyük oluyor· ~ uza~~ap bakmaktır. 
·.ı 1 . ,__.J ... --:::... b"' .. ı..:;,.;;;, - Nıçın) 
qU. 71 --....-.- uyu ....... çocu- N· . . f la .,. N 1• 
junu ~etmekten hiç yorulup u· - ıç~nı a n var mır . ~c'!*' 
..ımuyordu. ihtiyar batım aallıya. na~uslu bir kızclr .• Ha~ta çok !Y! b!r 
rak anlatıyordu. terbıye almqm r .. Kadri ona ıyı bır 

_ BilNniz İ,.,efendiciiiın 0 aa taht}l verebilmek için çok büyük fe· 
1CaClar k.. ük .. Ne bdar . . . . dakirlıklar )'apb. 
L! \iÇ .J_~u. s· l ., h:,.°:;myou:· - iyi ya itte.. Ben de iyi bir 
mr yavruy9'1. ır me oae •• .. _t.....!l ı:_.ı-'-•- bi baba • d Ne .-:~ı-- üz1.. tatlı bir be tamJ1 ve ı~ r sevenm. 

beu~·b·. •H....,.- dey 'it il! leb" , __ iL: Cemil berin alnı enditeyle kırıt· 
• o.. em onun oy ır amuı 

vardır kil .• AJtm-!Lj temiz bir kalp! b: 
•

111 
- UtifeV: bırablım Lem •t Sa-

Lem'i :L.:..- perm" in vıınr.ft. ~ 4 ..... ,,'"" ,,.,.._ na ehemmiyetle söylüyorum ki ala· 
l1llf .J--~da L::....:~L bir temV:7 

QllllGIJU& UU.JUA ~- ym btiyen llnll değildir. Kadri 
kudreti buluyordu. mert bir aclamc:hr. Kendisine ka111 

Onun iyiee hOfUna sitmelC İçin büyük bir hürmet beslerim. Kmnı 
pipıdiii yemekleri methetmeie ~bir çıl1JD sribi eever .• Sani\: tunJI 
bB§IacMı ~ü hayle 7'lr>biı .,. tAin eetenhi'ki mma (Jofcunuldq
manlar ihtiyar kadın mükilemeyi iuna ula tahammül edertrez.. 
gene genç kmn üzerine~: - Evet amcacıiım r.. ihtarları-

- Küçük hanını •İzin bu yeme· ruza tefekkür ederim. F abt maale
ği sevdiğinizi aöylixerek yapmamı eef ki it itten seçti. Ben fimc:li bir 
istedi, diyordU. i§lkım. 

Bu sözlerin pnç aChnm içerisin Bunlan öyle mahcup bir çehre 
deki heyecanı yabftıracak bir mahi· ile aöylüyordu ki Cemil bey ıülmeie 
yette olmac:lıiı tahmin edilebıur. batlacb: 
Bereket venin ki Lem'i çok ilıtiyat
lcAr bir gençti. Genç Jaz hakkında· 
ki heyecanlı hiilerini açıktan açığa 
meydana verecek hiç bir harekette 

• bulunmuyordu. 
Kadriye gelince birkaç günden· 

beri çok mqgul olduiu için bütün 
va'tini cfıtanda ıeçiriyor gibiydi. 
J\nw akpmlm ıeç vakit kötke 
geldiği nkit kwıun ev sam"heHıt va 
zlfesin1 bu bdu mük~I 18P
masmdan &Uyük bir memnuiıİYet 
Cluyuyar ve iftihv ediyordu. 

. . . . . . . . . 
Cünler ıeçti .. Bacak artık fama. 

men iyi olmak üzere idi. Vizitelerini 
89'1'ekle,tiren doktor memnuniyetle 
ellerttti uiuJtunıyordu: 

- Muftetnnıel ..• V eziyet pyet 
iyi ... Artık oluğu terkedebiliriz •. Bir 
iki güne kadar yav&1 yavat yürü. 
mek tecrübe.iııde bulunal:Mlininiz .•. 
Nasıl Lem •i beyefendi memnun cle
iı1 misiniz) 

- Hayır, hayır .. Baaaiun daha 
çok ajnyor .• 
Dokt•~r 
- Cideli mi aöyliiyc>nunuz) Na. 

mi olur) lmkinı yok? Ainnm ma· 
hallini tayin edebilir milim) 

- Bilmiyorum ... ama blkmak 
aklima reldiks• hacaimı ainYor ai· 
bi ıeliyor .. T enbellik mi ne dir bil· 
m~yorum. Yoksa bacaiım uyuatu 
mu? 

(Devamı var) 

INCIL TERE TACININ 
iNCiLERi 

Hava şehitleri 
ihtifali 

Camarteal lfllal 
ıepıllror 

Her tene ikinci klnunda yapdua 
hava telütleri ihtifali Hava Kuramu, 
nizamnameeinde ,..,.._ deiitiklik 
mucibince 1 S ma.)'llta ,...,.s.c.ktır. 
Cumarteai ıünü bütün memlebt 
eaat 14 ile 1 S arallllda haft lmhra· 
manlanmızm ruhlanm •nacakbr. 

O liin bir ... t bütün memleket· 
te hava faaliyeti tatil edilecektir. 
Şehrimizde saat 13 te davetliler. kı• 
talar, mektepler ve halk Fatılı tay· 
yare parkında toplanacaldanlır. 
Tam saat 14 de Baymt, Selimiye, 
Tabim ve Maçkaclan atılacak top. 
lllrla merasim baflamıı olacaktır. 

Merasimi merkez kumandanı 
açacak ve meruim yerinde bulunan. 
lan hava fehitlerini aelimlamağa da. 
vet edecektiı. Bunu müteakip bir 
borazanın itaretiyle ıelAm vaziyeti 
almacaktır. Bu esnada her tarafta ve 
limanımızdaki gemilerde bayraklar 
yarıya kadar indirilecek ve bütün ge 
milerle fabrikalar düdüklerini çala· 
caklardır. 

Şehirdeki bütün nakliye vasıta· 
lan bir dakika olduklan yerde du· 
racaklardır. 

Merasim mahallinde selim vazİ· 
yeti bitince evveli ordu namına bir 
hava subayı, bundan sonra Türk 
Hava Kurumu namma bir zat, halk 
namına tehir meclisi azasmdan biri 
ve yüksek okullar namına bir genç 
nutuk söyliyecelderdir. 

Nutuklardan sonra muzika ma· 
tem havuı ça1acak ve daha mnra 
kıta ve mektepliler geçit resmi yapa• 
caklardll'. 

Yeni butçe 
hazırlıkları 

Dtçe 2St milyon 

Kapitülis 
Mıaırd 

ilga ed 
Muahede din 

olundu 
olarak hazırlandı 

8ü1'ik.Millet Mediai bütçe encü 
• 9.Jl &li ydı bütçefini 231 

1DitJon Olarak ve pçen yıldan 19 Montrö, 8 (A.A.) -
~Ura fazlaaiyle baifanutar. pitüliayonlannm ilgası 

19 milyon lira fazlahim, 2 mil· muahede buıün saat l l ,4j 
yonu maarife. 1 milyonu maden tet lanmııtır. 

- M111r bqvekili Nahsa 
kik ve arama enstitüsüne, l .S mil· lanan mukavelenin ve bu 
yonu sıhhiye ve ilkin itlerine ayni· pılmlf olan müzakerelerin 
DUf, mütebaki kısmı da diğer ~vlet yetini kaydettikten sonra.. 
~irelerinin zaruri masraf ve ihti!aç. ecnebiler için daima doat 
liırına tekabül etmek üzere dağıtıl- bir toprak olarak kalaca .. 
mıttır. mittir. 

Düyunu umwniyeye fev'kalade lngiliz heyeti mur·aıır .... 
menabiden ittihial edilmek üzere mukavelenin akdinden do 
ve Cumhuriyet Merkez Bankasın- nuniyetini bildinnif ve elclt-. 
dan bonolar :verilmek suretiyle tah- muvaffakıyetten dolayı bü 
aieat alımnıfb. Fevkalade menabi. ' rahhaslan tebrik eylemiftİf• 
den yapılan tahsisatın karşılığı ola- Nahas pap, saat 1 5 te 
rak 6 milyon liranm da bu yeni büt. den aynlmqbr. EvvelA P 
çeye ilivesine muvaffakıyet elveri· radan da lngiliz kralmm ıaÇ 
mittir. merasiminde bulunmak ·· 

l<aııılıiı fevkalade membalar raya gidecektir. 
c1an temin edilecek 35 milyon lira B 08 kD 
tahsisat hakkındaki layihanm tetki- u"' n 
ki bitmi, ve ~azbatası. h87:111·n~1f: 

1
. Futbol ma 

tır. Bu tahaıaat, su l§len ve zıraı 
sahada diğer muhtelif sahalarda Bugün T aluim atadmda 
kartıbiı f evkalide membalardan tereaan futbol karfılalrnaJ.tll'I 
temin edilmek üzere evvelce alm. lacaBktırnlar. dan b" . . . 

1 ha. tahakk k bn' u ınncı11, 
mıt o an ta ıaatm u e ıı Galata la Şi li klüb" 
kısımlarıdır. Bu layiha da bugün- d saray f u 
lerde meclise sevkedilecektir. ırSaat 16,30 da da T. Y. y 

ve Arnavutköy aruinc1a 
tini kupası dömifinal maçı 
c:akbr. 

Şeref eahumda da 
nuvuma devmrı lldillea!ıldQ 

Tramvaylarda 
"Stop,, lambası 
Bütün kara nakil vaaıtalarmm 

arkamda kırmızı "•top,. limbaaı ol 
duiu halde tramvaylarda bu limba- Kerur •u J 
lar yoktur. Buna sebep de tram· Düa bir pnç klz b 

8erllofluk vaylann iki tarafa da hareket emele- vücuclumm muhtelif y 
Dün ıece "'Babayiiitt .. biı sar· ridir. yanftllfbJ'. 

hot yakalanmlftır. Artin isminde Yen~ tramvay arabalan yalnız Fatih Haydar mahall · 
biri sarhot olduktan sonra Yeni poe· J bir tarafa doğru aitmekte olduğun. c:akçı Aıiettin sokağında 40 
tahane ~ııden g~ birden dan bunlann arka llmbaları kmnm lı evde oturan on sekiz 
btie COfDRll Ye~ ~ıı dük olarak yaPdmaktaclır. 'Bu suretle 1 Şevkiye yıkanm.k mer. 
ı.a ..... cawtıltJD.i kinin;.• Hem aıi 11k ıciralen, tramvaYfa'ra diiet' ı auyun .üzerine her 
aarhot, hem mütecaviz olan Artin vuıtalarm arkadan çarpmaımm Ö· düpnüf ve vücudunun bazı 
hakkmda takibata girifilmiftir. nüne geçilecektir. yanıqbr. 

1 iÇERiDE: l 
1 • Türkiye cumhuriyetlle Sovyet 

l cumhuriyeti ittihadı arasındaki dosta. 
ne münasebetleri tefTfı etmek cıyc
sini takip eder ınahivette neıredil1Qiş 
olan Kafku Alınanaiı namındaki ki
tap _._t aaanaam 51 inci mad. 
deli mac1binee Vekiller heyeti brıri
lı ...-~. 

• Akil lufmlıbhaı cemiyetinin ... 

nelik konırui Gün balkcvinde yapıl • \ 
mqtır, lc;timada çocuklanmız için ı .. 

labhane ve hapithane kurulmaaı 0aze
rinde ıörütillmilttür. 

• Güzel u.natlar akadem'.ıi profeaö. 
rü Levi dün mUsta1ı:n ressam ve hey. 
keltratlır bfrlili ite (D) ırupu men. 
ıuplannı eYlnde çay nrmlftir. 

• Yarın Romanyanm m:tH bayramı 
olduğundan kontolOlhınede taat 11 de 
meruias yapılacütır. 
• Featinl komiteai dUn ete toplannq 

------------------------

PAZAR 
llAT11 - ıllT 

lticrt: ı.e - atfet: 11 

l)ofl,& ·~ ..... 

W...iıt a.a ... 
ıt,13 

~ a,ıı 12,ıo M.11 ıt,ı3 30,159 :z.eo 

ClllOmN ... .,.,,. Nil ôLDIJf 
rHt8UDde ı.,.. ~r. fqlltere 

x.tdu JllilUM .... 1nhedlyof0 

ve bu ıene pek parlak olacak 
terin proeraam Uzeriilde 
mu•tur. 

• Deııi.s Ticaret mektebine!• 
ıslahat yapılacaktır. 

• A vrupada bulunan bel 
rller ve yollar mlldUrti Galip 
H d8nmUfttir. 

• Beled!yenift müabal 
mfalik itleri midiirlülüne 
•ubeai bqmühendiıi Muataf• 
ba• tayin edilmiftir. 

• Şehircilik mUttha11111 mi 
d6n yeni adliye 11.raymm 
hapiahane IÜalrm ıeımlt 99 
burada kurulmunu tuvip 

• TQrkiye, Romanya, Y 
Y wıaniıtan ve Çekoalovakya 
yapılan posu, tetıraf, telefoa 
rek e&l1'1U anlatmaı lmra 
Aynca bir de radyo anlafmllf 
caktır. 

• Dün Mlıeh Çanakkale 
yo mcvldincl9 Alman bancbraJJ 
vapuru karaya oturmqtv. 

• lktiaat veklletl ~ 
der Partin tamire litmlttk• 

Bu muayenede Cemil bey ele ha 
7·r bulunmuftu. Doktor gittikten 
"onra hayretle 10rdu: 'ftl!ılWilB a& ~ manzaralı •• ildi terlerindesı Ne\f'. Y oik•a bclai .•• Skilcrile.. Danalarile.. Atk 

larile.. Eirar.aız ıecelerilL. Sefahathanelerile .•• lfliıliii)e... · - Bu ne -- oluyor llZİz ye
. r.nim) Senin gÜnlerce bOyle Uıe
ketsiz clurmaktan fena halde bıkıp 
uaanclıimr....,... 
-Evet~,deiill 
- E.. PekU · 4oktN Jralk. 

mmııeöyJediii v~ oJm... 
yonun) Seqi ~ ya~ tıııtan Lir ı 
~mi vm aedit ~nua> 

C E KRALI 
r,...... .a,16 filminde aözleriniz önünde t'Ullanacak ve b.trollerde hulunmı 
~ L U 1 S T R E N K E N illhi yr1c11z MARION MAMH 

Size h* .ııt11i nazardan zevkli ve heyecanlı 2 ... t ıeçirte::eklerdir. 

v ... akpmdan itıDaıen SAKARYA slnemaS1nda 
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Bir tııısım 

A nglosak8oıı muharrirlerinden M on 
tag"-8 R. James'in bir hikayesitıde;ı: 

Karsvel isminde bir adam, bir iş 
hakkında rapor yazmış ve alakadar 
daire bunu kabul etmemiş. Çünkü mü 

~ehassıs raporun gayet saçma oldu. 
gunu ileri sürmüş. Bunun üzerine, 

.Karavel son derece hiddetlenerek ra.. 
porun kabul edilmemesine kiminse. 
bep olduğunu öğrenmek istemiş. Ken
disine bu suaı· b .1 . ~. 

ın ceva ı verı mıyecegı 
bildirilmiş. 

Dairenin katibi karısına bunu an-
lattıg~ r zam k an, adın sormuş: 

- Bu Krasvel de kim? 
- Bilmem ... Yalnız epeyce zengin 

olduğunu, kimyagerlikle uğraştığını, 
§imdilik de bize son derece öfkeli ol
duğunu biliyorum. Bu işe mütehassıs 
Edvara'ın raporu ile mani olunduğu
nu öğrense adamcağıza kimbilir ne 
Yapmıyacak ! Sakın allah aşkına mese. 
leden kimseye bahsetme! 

- Meraklanma! Haydi hazırlana.. 
hm da misafirliğe gidelim. 

O gün katibin ailesi müdürün evine 
davetıiydi. Muhavere, tabiatiyle rapor 
tneselesine intikal etti. MUdürün karı. 
sı da yanındaki evi gösterip: 

- Burasını Bay Krasvel aldı! - de
di. 

Mecliste yeni komşunun şahsiyetine 
dair birçok tafsilat verildi. Bu arada ı 
da, onun büyü ile uğraştığını, vaktiy- 4 
le kızdığı bir adamı, bu manevi kuV- 1 
vetle ağaçtan düşürerek ölümüne se .. 
bebiyet verdiğini söylediler. Mütehas
siS Edvardın ismi salonda geçtiği sı. 
rada, misafirlerden biri: 

- Bu netameli adam inşallah biça
r~nin kim olduğunu öğrenmez! temen
nısinde bulundu. 

. _Bundan birkaç giin sonra Edvard 
1~ınden çıkmış, evine dönüyormuş. 

Bindiği tramvayda oturduğu yerin 

karşısında. sarı zemin üzerine mavi 
hal'flereı yazılmış §öyle bir ilan gör
dü: 

"Öleıı Jorı. Haringfonu>ı hatırası. F. 
S. A. iiç ay ıMJel haber ı~eriliyor.,, 

Bu garip ilana bakarken biletçi 
tramvayın aon istasyona vardığını 
haber vermiş. Edvard, Hanı göstere. 
reı·: 

Affedersiniz, buna dalmı§ım. 

Ç)k garip şey, mana. çıkaramadmı. 
Bu ne demek? • diye sormuş. 

Biletçi, hayretle bakmış. 
- Buraya bunun kimin tarafmdan 

Yapıştırıldığını bilmiyorum. Şirkete 
böyle bir ilan verilmemişti! - demiş. 

Dr. Ihsan Sami --11!1 
TiFO AŞISI 

Tifo ve paratifo hastalıklarına 

tutulmamak için tesiri kat'i, mu
afiyeti pek emin ta?.e aşıdır. Her 
cczahanede bulunur. Kutusu: 45 

kuruştur. _, __ _. 

DIŞ TABiBi 

Necati Pakşi 
Hastalarını her gün sabahtan akşa· 

rtıa kadar Karaköy Mahmudiye cadde· 
si No 1.2 kabul eder. 

Salı ve cuma günleri 14,20 ye kadar 
parasız muayene eder. 

Ol/.1111111111."'ı""""'~ ~I I • ıl!Jlı,.. 1 

d·ıın· i çıkararak, ilanı sil. Ve men ı ~ 
. . se de yazt, adeta. camın 

mek ıstemış d • d b" 
. . hak'·edilmiş gibi oı ugun an ır 
ıçme ,,. 
tiirlü silememiş. · 

rd tabii yoluna devam etmış. 
Edva . . . t 

Ertesi gün, tesadilfen yıne a.yru Framak t. 
. . yazıyı araştırmış. a 

va.ya bınınce, . d... h'.k 
. bulamayınca, silın ıgıne .u -

yerın~e Ak il.Stil avdetinde camın 
metmdış. yn~ı Qekilde ilanla. karşılaş-
üstün e a ~ 

mı~.. . bunu sormuş. O da, hay-
Bıletçıye 

retle: ·ı· · b ld k depoda. sı ınınış u u . 
- Bunu d . 

. · ·den belirmiş! • emış ... 
Şımdı )trenı a ar yapılmış, hiçbir neti. 

A.raş mn 1 • 

d·ıememiş. Edvard, ertesı 
ce elde e 1 • • ·a k 
gün, öğleye doğru klü~~nı: 1 gl ~r went., 

b. adamın aynı ı an arı agı 
yolda, ır d. . tt 
tığını ve bir tanesjni ken ısın:l~za lı. 

.. .. ve almJfi. Fakat ı anı a • 
iYTnı gormuş 
c · ra adamın artık başkasına 
dıktan son -

• rak ort:ıdan kayboldugunu 
dagıtmıya 

·· ·· or goruy · . üz.erine mavi mü-
Yine sarı zemın 

ımıcı ayni sözler ... Adam 
rekkeple yazı ~ 

• d 1 dalgın. bunun ne demek 
cagız a gın Kı·· t k' k : tıvaroıyor. up e l ar a-
oldugunu an " 

esetcyi anlatıyor. 
daşına m .. ütehasstsın evi-

Bfrkaç gun sonra m . .. . 
d

. larak bir takvım gonderıl. 
ne be ıye o . 

. 
0 

un da üzerinde aynı renklerle 
nıı.5. n 
aJ'llİ yazılar var. •. . . 

klüpte dertleştigı arkadaşı, hır sı. 
. b müracaat ederek bunların ne 

J11r aza s·lı· b 
olduğunu anlamıya çalışmış. ı ır az 

ona demiş ki: 
_ Bu, bir tıJsınıdır. Onu muhakkak 

k .. rene iade etmek liızımdır. Ve bu 
ı ,,e • 'b' .. 

·adeyi kaaıtta yazılı oldugu gı ı, uç 
~ zarfında yapmalı. Aksi takdirde, 
tı~sınu alan için ölüm muhak~aktır .. 
İade edilirse, felaket ilk sahbıne av. 

det eder. • 
İşte 0 günden beri iki arkadaş, Kras-

velin peşinden ayrılmamışlar .. ~var~ 
ise giinden güne z:ıyıflıyor, sınırlenı. 
yor, iştihası kesiliyordu. Ona her ras
lıyan: "Geçmiş olsun! hastalandın~z 
mı?, diye sormayı kendine Yazife bı-

liyordu. 
Nihayet bir gün Kras\·elin şehir tre 

nine bindiğini, Ed.,.ardm arkadaşı ha~ 
her yeriyor. Onlar da, koşa koşa aynı 
kompartımana atlıyorlar. Bütün gaye. 
Icri, 0 kô.ğıdı herife münasip bir suret. 
te iade etmenin yolunu bulmaktır. 

A]lahtan, bir aralık tesadüf olarak 
J{rasvel, dışarıya çıkmak üzere kaJkı

ynnındaki paltosunun cebinden yor. • 
rtföyil kayıyor. Hemen Edvard, ne. 

~~ketle iğiliyor. Cüzdanı sa.hibine ia
de ederken, tetikte olduğu için el ça
bulduğu ile mahut kağıdı da cüroana 

soku Yeriyor. 
l(ras,·el meselenin farkına varmıya.. 

rak teşekkür edip alıyor. 
t.::te 0 andan itibrren mütehassısın 

nı:eğine bir feralllık geldi. İki arka. 
~aş, yollarına devam edip bir otele i. 
niyorlar. Birkaç gi.in sonra kendi yer
lerine döndiikl"rİ ınman, gazetelerde, 
gittikleri şehirde. b"r yolcunun ora. 
daki me~hur kili"eyi ziyaret ederken 
bac;ına bir taş dü~rek öldüğünü oku· 

yorlar. . .. 
Cebindeki vesikalardan kcndısının 

Bay l{ra.svel olduğu anlaşılmışsa da 

cüzdanında bulunan mavili sarılı ~a~
bu ve esrarengiz bir cümleye hıçbır 
mana verilememiş. 

Tercüme eden: (Hatice Siıreyya) 

___ ....:.------

arncanın 
U<ayok ~e~Drıı'ltnsı 

-· -~ 

Kı z ıl J 

sac a ya k ı 
ç e o n il< y lY1 ır® ',ğJ n ırn 
maceırauaıro 
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! 1 ŞJ. !~!!_!~ l lı!!.IJ.!!!! 
Yıkllan Emevi s~ıltanatın ın 
genç şehzadesi ispanyaya 

hakim olıdu 

1 
Abdurrahman, kendisini severek &e~ue=n en ac. an3az t.uşnıam"" 1 
kesildiklerini görüyordu. Buna rağmen mücadelesine devam edc-

... ~k 33 SCU'" hüküm .sürdü . 

----------------imkansızdır. Onun için Yusut t..a Emevi ailesi yıkılmış, bu ailenin 
erkanından i-:f a§amın torunu Ab
durı 'lhman Suriveden F usa kaçarak 
orada bir mü-.idet Berbe~iler Fı.rasm
da yaşadıktan sonra fsp~ nyaya geç
mek hevesine kapılmıştı. 

Yanında bulunanlara şöyle di · 
yordu: 

- ispanya, bir zamanlar ecda 
dıma tabi bir memleketti. O güzel 
yerin elden gitmesine tahammül e 
demiyorum. 

Ahbapları: 
- Bu sevdadan vaz<_;eç. dediler. 

Koca Emevilik mahvoldll. l:ıpanya 
tabi olmaktan çıkmış, bundan ne 
~ıi,:'\ı:' 

l· akat Abdurrahman kararını 
vermişti. Ne olursa olsun lspanyn
vı elde edecekti. 
· Hk iş olarak lspanya aşiretlerine 
bir heyet gönderdi. Kendieir.P. tabi 
olmalarını teklif etti. Bu teklifini kn 
hul ettikleri takdirde derhal oraya 
geleceğini bildirdi. 

Biran dahili harp ve kargaşalık
tan kurtulamryan İspanyadaki A
raplar: 

-Vakit geçirmeden gel.. Seni 
bekliyoruz ... 

Diye haber gönderdiler. 
Abdurrahmanın, İspanya kıtası

nı daimi bir refaha kavuşturacağı u
muluyordu. Durmadan akan kan 
dinecekti artık. Herkes böyle sanı
yordu. 

Getr Emevi 'şehzadesi, ispanya 
toprakla\ ında hakikaten büyük ve 
satafath bir merasimle karşılandı. 
Etrafında toplananlar, muvaffakiye 
ti uğrunda canlarını feda etmekten 
çekinmiyorlardı. 

Fakat f spanynda hükiim sliren 
vali Yusuf, hiç bir tehdide aldırmı
yacak vaziyetteydi. Abdurrahman, 
7 56 yılı 9 moyıs günü 1181 sene ev
vel bugün bu sefer, ispanyayı bila 
kaydlişart kendisine teslim etmeı;ini 
bildirc." ı. 

Yusuf, bu teklif üzerine der· 
h:ıl ordusunu hazırlıyarak harbe ka-

rar verdi ve birkaç gün sonra iki ta· 
mf Mcsare elenilen yerde karşıla~tı· 
lar. 

Abdurrahman etrafma toplanan 
kuvvetlere büyük bir cesaret ve ma· 
nevi kuvvet telkin etmeğe muvaffak 
olmuştu. Kendisi de göz kamaştı· 
ran bir muzafferiyet kazanmak hül
yasiyle mücadeleye atılmı~ bulundu
ğundan cesareti kat kat fazlaydı. 

Vali Yusuf ise hnrbi, mevkiini 
kaybetmemek için ihtiyar ediyordu. 
Askerleri harpten bıkmış bir haldey
diler. 

iki tarafın bu hcdeti ruhiycsi 
Abdurrahmana muzaff~riyeti ka· 
zandırdı. Yuf!uf da galip kumnnda
na tabi olmak suretiyle vaziyetini 
kurtardı. 

Fakat hakimiyete alışmı~ insan· 
lar ~çin tabi olmak, çok güç, hatta 

gizliden gizliye yeniden taraftarları· 
m ayaklandırarak hakim olmak he· 
\."esine yeniden kapıldı. Fakat bu 
hevesi yalnız saltanatına değil, ha· 
yatma da mal oldu. Abdurrahmsn 
da bu suretle ispanya sultanı oluver 
di. 

Nedense Jspanya toprakları yer 
yüzünde bambaşka bir alemdir. o. 
rada yaşıyan hangi millet olursa ol· 
sun kanı kayna~ır. Mütemadiyen 
mücadele ister. Abdurrahmonı 
severek getiren Araplar, şimdi onun 
aleyhinde hareket ediyorlardı. Bil
hassa Arap asilzadeleri ondan nef 
ret etmeğe bile başlamı~lardı. 

Abdurrahman, etrafında hasıl 
olan temayülleri hissediyor, sükun 
tesisi için sarf ettiği bütün emekleri 
boşa gidiyordu. Eşraf, gizliden giz· 
liye düşmanla muhabere ediyor, yar 
dım istiyorlardı. 

Abdurrahman, ispanyayı bey
liklere ayırarak ayrı ayrı hüküm 
sürmek istiyen Arap asilzadelerinin 
mücadelelerine göz yummaktan 
başka çare olmadığını anladr. Çünki.ı 
göz yummasa da bir şey yapamıya
caktı. 

Bu vaziyet uzun müddet devam 
etmedi. Beylik istiyen asilzadeler 
biribirleriyle rarpışarak sahayı <Jcne 
Abdurrahman- bıraktılar. 

Aradan birkaç sene geçmişti. 
Süleyman adında bir kumandan i~· 
yan bayrağım açıktan açığa çekerek 
İspanyayı Abdurrahmanın elniden 
almağa karar verdi. T araftarlariyle 
Pirene dağım aştı. Frank impara 
toru Şarlman' dan yardım istedi. 
Şarlman, yardım istediğini memnu
niyetle kabul ederek muazzam b;r 
ordu ile yardım etti. 

Abdurrahman, bu harbi de kn· 
zandı ve ispanya topraklarında 3 > 
sene bütün azametiyle hüküm si.ir· 
dü. ' 

işte ispanyada Emcvi salt;:ınatı
nm başlangıç tarihi. 
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Başvekil lngilterede 
(Ba§ tarafı l incide) 

kısa müddet zarfında Türk - Fransız 

dostluğunun yepyeni ve sağlam esas. 
lar üzerinde, her iki taraf için daha 
çok faydalı bir §ekilde ihya edildiği 
muhakkaktır. .. 

Her iki hükumet reisi arasında ge. 
çen uzun mülakat neticesinde, Hatay 
üzerindeki Türk haklarının Fransa 
tarafından tam ve eksiksiz bir şekilde 
kabul edilmekte olduğu anlaşılmakta. 
dır. Blum hükumeti müstemleke me. 
nıurlarının kamilen deği.§tirilecekleri
ni vaadetmiş ve Türkiyenin cenup hu
dutlarında asayişi ihlal etmekte Fran. 
sanın en ufak menfaati olamıyacağıru 
ve bunun ne derece imkansız ve mana... 
sız bir hareket olduğunu Fransanın 
pek ala bildiğini söylemiş olsa gerek. 
tir. Parlfımentodan aldığı son itimat 
ile bir kat daha kuvvetli olarak, de. 
ruhte ettiği vazifelere devam eden 
Blfım kabinesinin garbi Asyadaki ye. 
ni sıyasasını Türk dostluğuna azami 
kıyırlet vererek ve Türkiyenin kudre
tine liı.znngelen bütün saygıları göste
rerek tanzjm edeceği anlaşılmaktadır. 
Türkiye ile garbi Asyadaki dostları 
arasındaki dilrilst münasebetleri ih. 
lal etmeye çalışmış ve Suriyedeki müs 
temleke zorbalarının temayUllerine 
fena bir alet olmuş olan Suriye yük. 
sek komiseri kont dö Martelin pek ya
kında. değiştirileceği söylenmektedir. 
!nönünün Pariste bulunduğu sırada 
:Menemencioğlunun Pariste bulunması 
her iki devlet arasındaki bazı teknik 
pürüzlerin kolaylıkla halledilebilmcsi
ni mümkün kılm1ştır. Hatay mesele
sinin bütün hurda taraflarını Fransa
da en iyi bilen ve hadisenin b~mdan. 
beri şahsan meşgul olna Delbos ile 
Türkiyenin Hatay işine memur ettiği 
kıymetli diplomat arasında iki başvc. 
kilin dostane nezaretleri ve .irşadları 
altında cereyan eden müzakereler Ha
tay işinin nihai safhasını kolaylıkla 
teı;:emmül ettirebilmiştir, 

İnönünUn Londradan avdetinde Pa
riste yapılacak temasların Hatay işi. 
ne son rctuşları vurması ve mayısın 
sonlarına doğru biri TUrkiye ile Fra.n.. 
sa arasında ve diğeri Türkiye • Su. 
r iyc - Fransa arasında iki muahede. 
nin imzalanması kuvvetli bir ihtimal. 
dir. Binaenaleyh Doktor Arasın Ce
nevre seyahati, Milletler cemiyetine 
garbi Asyada iki bUyUk Avrupa dev. 
Jcı i arasındaki mUnak~anm nihayet 
b• 'duğunu bildirmek manasına alma_ 
lıirr. 

Şekip GONDOZ 
IJn~vekilimizin Fransaöaki 

ikameti nasıl geçti ? 
. Başvekil İnönünün Parise geli 

şı ve Paristeki siyasi temasları ve 
ikameti etrafında alınan malumatı 
da srrasiyle aşağıda neşrediyoruz: 

İsmet İnönü bugün öğleyin Eli
ze sarayında cumhurreisi M. Lebrun 
tarafından kabul edilmiştir. 

Saat 13 te, Fransız batvekili M. 
Leon Blum misafir Başvekil şerefi· 
ne bir öğle ziyafeti vermiştir. Tür
kiyenin Paris büyük elçisi Suat Da
vaz, Fransa hariciye nazırı M. Del
bosla başvekalet ve hariciye erkanı 
ziyafette hazır bulunmuşlardır. Zi
yafetin sonunda Fransız ve Türk 
Başvekilleri dostane nutuklar teati 
etmişlerdir. 

Öğle yemeğinden sonra Türk ve 
Fransız BaşvekilJeri bir saat kadar 
hususi mülakatta bulunmuşlardır. 

Hariciye nazın Delhos da bu
gün öğleden sonra, Türkiye Başve· 
kili lflmet lnönü ile mülakatta bulun 
muştur. 

Ziyafetten sonra Fransız mebu
san meclisi reisi M. Herriot Türk 
S"'faretine giderek lsmet lnönüyü 
ziyaret etmiş ve Türk Başvekiliyle 
mühim bir mülakat yapmıştır. 

ı Hariciye nazırı M. Delbos da ge
ce Türkiye Başvekili §erefine bir zi. 
yaf et vermiştir. Bu ziyafet te çok 
samimi olmu§tur. 

Siyasi mahafilde, Hatay mesele
si münasebetiyle doğan yeni vaziye
tin bugiinlerde bir Türk - Fransız 
- Suriye anlaşmasiyle halleclileceei. 
~amıatİ vardır. Ti.irkiye B8§vekili
nin phst temaslannm bu neticeyi 
tesri edeceğine muhakkak nazariyle 
bakılmaktadır. 

Başvekilimizin temulan esna· 

smda hariciye siyasi müsteşarı Nu
man Menemencioğlu iki defa F ran
sız hariciyesine gitmiştir. Bundan 
da Hatay meselesi üzerinde ehemmi 
yetli müzakereler olduğu anlaşılmak 
tadır. 

Meçhul asker abidesine çelenk 
Paris, 9 (A.A.) - Londraya 

gitmek üzere Parise uğramış olan 
Türkiye Başvekili ismet lnönü, ke
sif bir halk kütlesi hazır olduğu hal· 
de meçhul askerin mezarına defne 
daHarı ve Tiirk bayrağının rengin· 
de kordelalarla süslenmiş leylaklar
dan vücudı:i getirilmiş bir çelenk 
koymuştur. 

Sabık Çanakkale kuvveisef eriye 
ııi kumandam ve Paris askeri valisi 
general Gouraud ile eski Çanakkale 
muhariplerinden birçoğu bu rasime· 
de de hazır bulunmuşlardır. 

Merasimden sonra Başvekilimiz 
general Guro ile görüşmüştür. 

Başvekilimiz Londraya 
hareket etti 

Paris, 9 (Hususi) - Türkiye 
Başvekili lsmet lnönü bu sabah saat 
10,30 da İngiliz kralının taç giyme 
merasiminde bulunmak üzere şimal 
demiryolu ekspresiyle Parisi terket
ti. istasyonda başta Fransız başve· 
kili olmak Üzere dost ve müttefik 
memleketler elçileri, Numan Mene· 
mencioğlu, subaylarımız, talebele
rimiz ve Türk kolonisi Başvekilimizi 
uğurlamıştır. 

ismet lnönü taç giyme merasi· 
minden sonra tekrar Parise gelecek· 

tir. Burada bazı müzakereler ola
caktır. Bunu müteakip Hatay sta· 
tükosu ve ana yasa projesi üzerinde 
anlaşma imza edilecektir. 

Türkiye Başvekilini lngiltereye 
geçirecek Kocatepe muhribi Kale 
limanındadır. 

Üç taraflı anlaşma 
Dün akşam Paris radyosu şu 

haberi verdi: 
Maten kazetesinin istihbaratına 

nazaran, Türkiye Başvekili ismet 
lnönünün F nnsız ricaliyle yaptığı 
konuşmalar esnasında, Türkiye -
Fransa - Suriye arasında akdi mu
karrer olan muahedenin son şekli 
görüşülmüş ve Hataya taalluk eden 
bazı meseleler tetkik edilmiştir. 

Başvekil Kocatepede 
Paris, 9 (Radyo) - Türkiye Başve

kili general lsmet İnönü, Paris • Kale 
. sürat katarı ile Kale'ye vasıl olmuş 

ve civarda ufak bir gezinti yaptık
tan sonra limanda duran Türk donan_ 
masına mensup Kocatepe açık deniz 
muhribine binmiştir. Muhripte Türk 
başvekiline askeri merasim yapılmış 
ve gemi ayrılırken sahilden selamlaıı. 
mıştır. 

Türk Başvekili muhripten Duvr'da 
ayrılacak ve Londraya bu akşam hu
susi bir trenle ulaşacaktır. Yapılacak 
büyük geçit resminde Türk deniz kuv 
vetlerini temsil edecek olan Kocatepe 
muhribi İngiliz donanması ta.rafından 
selamlanacak ve efrad ile zabitler 
İngiliz Amirallığının misafiri olacak. 
!ardır. 

ltalya - lngiltere 
münasebafl 

İtalya ile İngilterenin münasebatı 
birdenbire çok naz:k bir safhaya girmiş 
tir. Bunun ilk alameti İtalyanın tac 
giyme münasebctile Londrada yapıla· 

cak merasime heyet göndermemesi idi, 
dün verilen bir karar bu vazi 
yeti daha karışık bir hale getirmiştir. 

Bu hususta gelen telgraflar şunlardır: 
Roma: 8 (A.A.) - İngilterede bu· 

lunmakta olan bütün İtalyan gazete· 
!eri muhabirleri ltalyaya geri çağrıl. 

mışlardır. İtalyan ve İngiliz matbuatı 
münasebatı hakkında aşağıdaki resmi 
tebliğ neırolunmu~tur: 

"Hemen hemen bütün İngiliz mat• 
buatının müttefikan İtalya ve onun 
müsellah kuvvetleri aleyhine ittihaz 
ettikleri hattı hareket üzerine, "Deyli 
Meyil,, "Evening News,, ve "Obser
ver., gazeteleri müstesna olmak üzere 
bilcümle İngiliz gazetelerinin İtalyaya 
girmesi yasak edilmiştir. İngilterede 
ki biltün İtalyan gazeteleri muhabirl:· 
ri geri çağnlnuştır . ., 

HABER - İtalyaycı girmesine mii
saade edilen gazetelerden birincisi, İ
talya taraftarı olup muharr'.rleri Mu. 
solini tarafından daima ve kolaylıkla 
kabul edilmektedir, İkinci gazete, 
ayni gazetenin akıam nüshasıdır. 

Üçüncü gazete uzun zamandanberi 
İtalyayı her harekatında haklı gören 
ve bilhassa Habe;ı seferini miidafaa 
edip İngilterenin zecri tedbirlere 
İ§tirakini tenkit etmiş olan maşmuhar
rirlere sahiptir. 
Diğer gazeteler ise, sen zamanıarda 

müttefikan İtalya ve onun müsel~ah 
kuvvetleri aleyhine şiddetli bir t:ıvır 

takınmışlardı. Bilhassa İsp2nyada t. 
talyan askerlerinin mağlubiyetini en 
}.:iksek sesle bağırıyor ve İtalya ile 
Almanyayı İspanya kıtalinin mes'ulü 
olarak teşhir ediycr<'lu. ,, 

Emsali görülmemiş h!dise 
Londra, 8 (A.A.) - Ak_,Şam gazete. 

Jeri Londradaki İtalyan gazete muhr
birlerinin geri çağrıldığı haberini bü
yük başlıklarla neşretmişlerdir. Röyte. 
rin Rornadan öğrendiğine göre, İta!

yan hUkQmetinin İngiliz .gazetelerini 
İtalyada yasak etmesi, İtalyan - İn
giliz münasebatında emsali görülme. 
mi~ bir hadise teşkil etmektedir. Hat
tl Habeş harbi yapılırken bile İtalya 
hükGmeti böyle bir tedbire tevessü! 
etmcmiıti. 

Muhabirler Londradan ayrlldı 
Londra: 8 (A.A.) - Giornale d'lta-

lia ve Popolo d'İtalia gazet~lerinin 

1 
muhabirleri müstesna olmak üzere b:i. 
tün İtalyan gazetecileri bugün Londra 
dan ayrılmışlardır. Bu iki gazete mu. 
habiri de iki güne kadar hareket ede
ceklerdir. 

Resmi lngiliz mehafilinin 
kanaati 

Londra: 8 (A.A.) - Resmi maha. 
fil, İtalyan gazetecilerinin Londradan 
İtalyaya geri çağrılması hadisesi etrz. 
fında her türlü mütaleadan içt:nap ey
lemektedir. Maamafih bu karar, lakay. 
diyle karşılannuştır. İngiltere tarafın
dan da izahat istenmiyeeektir. 

Almanya da hücuma geçti 
Berlin, 8 (A.A.) - İtalyan gazete

cilerinin İngiltereden geri alınması 
münasebetiyle Alman matbuatı, İngil. 
tere aleyhindeki şiddetli hücumlannı 

tekrar ele almıştır. Gazeteler, İtalyan 
kararının Almanyada hararetle kaş·· 
]anacağını yazıyolar. 

Karar ne zaman verildi 
Haber verildiğine göre İngiliz ga

zetelerinin İtalyaya sokulmaması ka. 
rarı, Alman hariciye nazın Von Nör· 
ratın Roma seyahati esnasında gör:i· 
şülmüştür. 

Alman!ar da Jngiliz gazetelerini 
yasak edecek mi ? 

Alman hariciye nazırının Roma mü. 
lakatı neticesinde İngiliz gazetelerinin 
İtalyaya girmesine benzer bir ted• 
birin Almanya.da da ahnaeağna, Alman 
taraftarı birkaç gazeteden başka hiç 
bir gazetenin Alrr.anyaya sokulmıyaca 
ğına dair dolaşan şayialan henüz teyit 
eden bir vaziyet yoktur. 

lngiltereye gelince .•• 
Silahlanıyor 

Londra, 8 (A.A.) - Armstl"ong si
lah fabrikaları direktörü Craven Bar. 
rovnda söylediği bir nutukta müessese• 
nin ~-imdi 16 b:n amele kullanmakta 
olduğunu söylemit ve bunun umumi 
harptenberi bir rekor olduğunu ilave 
etmittir. 

Avusturyayı taksim 
Paris, 8 (A.A.) - Le Jour gazetesi 

diyor ki: 
"Siyasi mahfillerdl dolaşan pyiala

ra göre Almanya İtalyaya Tiroldeki 
Alman kantonlarını terkederae Roma 
da Avusturyayı terkedecektir . ., 

Göbels Danzig'te 
Danzig, 9 (A.A.) - Göbbels, dün 

akşam tayyare ile buraya gelmiştir. 
Kendisine, fevkalade bir iatikbal mera. 

9 MAYIS - 1937 

Kulelide dünkü 
• 

merasım 
Her yıl oduğu gibi Kuleli, diin j 

de harp okuluna 500 genç mezun 
vermittir. Bu münasebetle dün mek 
tepte merasim yapılmış mezunlara 
diplomalar tevdi edilmiştir. 

Merasimde Tümgeneral Cemal, 
general Eyüp, ve general Osman 
Tufan, yedek subay okulu kuman-
dam, deniz lisesi kumandam, Malte· 
pe askeri lisesi kumandam, yiiksek 
rütbeli subaylar ve talebelerin vdi
leri hazır bulunmuşlardır. 

Davetliler mektebin bahçesine 
alınmış, bir müddet istirahat ettiril· 
mi§lerdir. On dört buçukta mektep 
talebelerinin te§kil ettikleri bando· 
nun çaldığı istiklal marşı ile mera· 
sime başlanmıştır. Beş yüz talebe 
hep bir ağızdan marşı söylemişler· 
dir. 

Marştan sonra mektep müdürü 
yarbay Ragıp Altan hazırlanan kür· 
süye çıkarak, yüz senelik bir maziye 
malik bulunan Kuleli lisesinin cum-
huriyet devrinde on dördüncü sene 
mezunlarını verdiğini söylemiş, 
gençlere Atatürk devrinin yavruları 
olduklarını hatırlatmış, Büyük Ön· 
derin açtığı nurlu yolda yürümeleri· 
ni, vatan ve millet sevgisini her şey· 

den üstün tutarak icabında ka~ 
manca ölmenin bir şeref olduğull 
işaret etmiştir. 

Mektep kumandanından so~ 
talebeden Cemal Sabri kürsüye~ 
mış, arkadaşlarının bu ayrılık gJ. 
nündeki tahassüslerine tercüman 
muştur. ·.ıi 

Bundan sonra mektebi en ır 
derece ile bitirenlere mükafatları~ 
rilmiştir. · 

Nuh oğlu Ali Ergüven birirı.Cl• 
Osman oğlu Salahattin Sorkın i~~tı' 
ci, Ahmet oğlu Şahin Sümer üç0fi 
cü, Mustafa oğlu Mehmet P. 
Akgüner dördüncü, Vehbi C?ğlu 1'J. 
mal Olçay beşinci olarak mezun 
muşlardır. Birinciye bir saat, diğer 
lerine birer kalem verilmiştir. I 

Gençlerin hep bir ağ~dan söY e
dikleri Kuleli marşından sonra srP 
hareketlerine başlanmıştır. lJk ~~ 
rak bir koşu yapılmış, bunu sagll" 
topu ile bir müsabaka, muzık ile 1"' 
but hareketlf'rİ, maniaları aşma gOI' 
terilen, yer jimnastiği, gürq gÖI. 
terileri, muzik ile boks talimld' 
cesaret gösterileri, Japon gürqi ti' 
kip etmiştir. 

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

Bunlardan. sonra davetliler ç'1 
ve pastalarla izaz edilmişlerdir.__/ 

Islan bul da bugün 
reyiôm yapılıyor 

Eyüpte yarın Belediye resmef1' 
kurulmuş olacak 

Eyüpte yeni tetkil edilen kaza do. kurulmasına taraftar olduğu ve bugi!JI' 
layıaile bir de belediye dairesinin ku. kü reyiam sonunda bu işe mümanc't 
rulabilmesi için belediye teşkilatı edecek bir tek reyin bile çıkmıyaca&ı 
kanunu mucibince İstanbul belediye hu muhakkak görülmektedir. · ·ilrııd' 
dutları dahilindeki bütı:in halkın rey- sonu bu gece malum olacak v .. , ar~ 
terine müracaat edilecektir. Reyiam, da . . b E .. b 

1 
d. daı·rJ 

• • 4 • n ıtı aren yupte e e ıye 
evvelce tayın ve ılan edılen sandık . 

1 
aktı 

resmen teessüs etmış o ac r. mahallerinde sabahtan akpma kadar ~ 

devam edecektir. Bütün ıehirde reyi. 
am bugün yapılmakla beraber Eyüp 
kazasında dün ba§lanmııtır. Fakat dün 
yalnız Eyilpte kesif olan fabrikalara 
sandık gezdirilmiı ve ertesi gün:i pazar 
olınası münasebetile istirahat edecek 
olan itçilerin reyleri alınmıştır. 

Halkın Eyüpte bir belediye dairesi 

Tayyare ile yUselme 
rekoru 

Roma, 9 (A.A.) -Kaymakam 
Mario Pezzi, bir kişilik iki satıhlı bir 
tayyare ile 15.655 metre yükselme· 
ğe m uvaffak olarak dünya yüksek· 
lik rekorunu kırml§tır. 

Bundan evvelki 15.223 metre· 
lik rekor, lngilterede idi. 

aimi yapıbnıştır. Şehir, bayraklarla 
donatılmııtır. 

Norposten gazetesi, diyor ki: 
"Göbbels, b:ze Danzigin sermenF· 

ğin ileri mevzii olmak itibarile oynıya· ı 
cağr rolü pek iyi bilmekte olan Hitle. 
rin elçisi olarak geliyor.,, 

Taç giyme 
şeni .. , leri 

(Ba.ş tarafı 1 incide) 
Anavatan filosuna mensup 30 ge 

South-endde ve Londra limanında 
mirlemişlerdir. Milli gururu okşı bit. 
bu gemileri seyretmek için büyük 
halk kütlesi sahilde birikmiştir. 

Southend'de ikinci harb filosu 
mirlemiştir. 

Vasi güvertesinin üstünde yUkseıe' 
taretlerile mehıb bir manzara arzed~ 
"Nelson" başkumandanlık bayraı:,, 
çekmiştir. Onun yanında '•RodJıC,. 

''Resolution,, "Roayal Soverein" "ııe' 
venge" ve "Royal Oak., gemilerj dtlf* 
maktadır. Biraz ilerde "urious" taY>"' 
re gemisinin büyük sathı göze çarP' 
maktadır. 

Nehrin mansabına doğru "Boadicfi' 
a'' ve "Bulldog" muhribleri deınirl" 
mi3lerdir. "Electra,, ve "Escort,, rnull' 
riblerile "Narval" "Toroisc,, ve useall' 
ros,, denizaltı gemileri Tilbury dold"' 
rına bağalnmışlardır. 

Fakat en çok nazarı dikkati celbi' 
den gemiler, yeni yapılan 9.000 tonlı>J 
"Ncwcastıe" ve "Southampton'' ~ 
vazörleridir Bunların mancınıklafl 11 
hava müdafaa tertibatları seyircil6 * 
rin takdirini celbetınektedir. 

Gra,·esend ile East • Woolwich ~ 
sında iki ağ atma gemisile 6 torp"'" 
demir lem iştir. 

Bu gemilerin ilersinde birçok ~ 
zaltı gemisile filotilla kılavuzlafl ... ,v 
bunların llersinde de Hindistan baP'..il 
ye sancağını taşıyan "İndus" şilebi ı· 
rülmektedlr. · ,1 

Zeebrugge faciasından sonra enJt 
halinde İngiltereye döruneğc mu"~.İ 
fak olan "Royal Daff odil" gernifP"" 
halk, alaka ile seyretmektedir. ~ 
nin güvertesinde simdi imparatorl' 
renklerile silslenmiş olan trib~ 
konmuştur. Bu tribünler. alayın S"'' 
cejH Victoria rıhtımına nazırdır. · 111' 

Yarın akşam Southend'de demirli 
lunan bütün gemiler bir "projektör"" 
lası,. yapacaklardır. 

Salı ve çarşamba günleri bütllJJ 
lo. Mbaha kadar tenvir edilecekti'" 



Doğ • .. .-... "'6Y6oan1ı bir an 
Beşiktaş - aınspor maçı-.. . .. . 

"""------------------ kafa ile Rıdvana geçirdi: o da ~oaeyı 

M • • h • \ bulan hafif bir VUl"Ulla beraberlık go-
U 1 m IUnil attı. Btraz ~nra ilk ~ısım h~r iki 

b • t • • b tarafJJl birer golil i!e neticelenmış oL 
1 r ec r U e du. tkiJıei devn:ye ~iktaş takımı ~ir 

l'Oze k 90 kll t e hayıı değitik bır vekilde ıu kadro ue re ome r ıktı· Mehmet Ali • Enver, Faruk -
M T anınmıı Sovyet sporcularından ~eyzf. auınıU. Fuad - Bülend, Rıdvan, 
d".' Rayzen ve~- Kuznetsov, halen, H kkr Muzaffer, E§ref. 
b tıİya spor tarihinde bir misli daha ~ ~eğişiklik isabetli olmuştu, Ye. 
u ~nmıyan bir ıpor hadisesi yarat· ini \uıan Jıluzaff er ve Enver daha 
~· Karadenizde yüzerek 80 ili ~Uzglin oynama.ğa başladılar. 

kilometre katetmeğe hazırlan· . beyazlılar Hakkı Eiref ve 
~tadır. ~u .iı için antrenmanlara :::!r va.srtasiyle tehukeil a}lmlar 
~ IYan bu ıki sporcu, geçen sene· M IardI Oyunun bu kısmı fev -
~ !?'luljiııde, çok fena hava teraiti y.a~ıyor aüraW ve zevkli oldu; top iki 
~ınde;.alb puvanlık kuvvette bir kala.de 
~iara rağmen Karadenizde büyük 
ır YÜZÜ§ yapmıya muvaffak olmuf, 

'\Te o zaman Kuznetsov, 28 saat 35 
~akikacla 59 kilometre, Rayzen iıe 
O laat 40 dakikada 56 kilometre 

~Uzmütler~. Bu ıene, bu iki spor· 
cu, hattı .. mustakim üzerince, Kuz· 
netaov, Crowl., Rayzen ise "Trud 
!f~n Crawl,, stiliyle, durmadan 40 

..1Ia 4.S saat yüzeceklerdir. (Taa) 

Davis kupası 
YuJ{oslavlar 

Romenleri yendiler 
_Belgrad, 9 (A. A.) - Davis kupası 

içın yapılan tenis tasfiye maçlarmda 
Yugoslavya, sıfıra karsı 3 aayı ile Ro. 
DWl1.&1a galiptir. 1 

O. Jt. KU'l'NAK 

Ankara halkevlnfn tertip ettltl 
Güreş müsabakaları 
Ankaıagilcilniln galebeslle nihayetlendi 

Artl«Jragu,.., 
Ankara 8 mayıı (hu~t,i muhahi· 

rimizden) -Ankara Wkevitıin ter j 
tip etmit olduğu Creko~men· 'üreş 1 

müubakalanna 4-5-937 sah gü. 
nü akfamı saat 20,30 da halkevi sa· 
lonu sahnesinde batlandı. Bu güre· 
şe Deminpor, Güvenspor, Gençler· 
birliği, ve Ankaragücü gürqçileri 
iştirak etmitlerclir. 

ikinci günü ak§8mı müsabakadan 
ıonra Hüseyin ile Mersinli Ahmet 
arasında serbest 1 O dakik.alık bir 
gösteri, ıürqi yaplıdı. 7-5-93 7 
perfembe geçesi saat 20,30 da müsa 
bakalar neticelendi ve gürqlerden 
sonra Necmi ile Mersinli Ahmet a· 
raemda 1 O dakikalık grekoromen 
gürq ıösteriti yapıldıktan sonra 
halkevi spor tefi Bay Namık ve gü. 
reş teknik kaptanı Berri tarafından 
madalyeler birer birer halk huzurun 
da güreşçilere verildi. Gürcş-iler her 
akpm yedi yüzü mütecaviz seyirci 
huzurunda güreş yaptıiar. Halkevi 
tertip heyeti güreş ajanı Halil, tara· 
fmc:lan muntazaman idare edildi. 

NETiCELER: · 
56 - Ankaragücündeıa Mutafa 

f1 ' re§çileri 

birinci, Ankaragücünden Ali Omtr 
ikinci, Ankaragücünden Niyaszi 
Dervit üçüncü. 

61 - Demirıpordan Veli birinci, 
Ankaragücünden Abdullah ikinci, 
Ankaragücünden Niyazi Muıfafa 
üçüacü. 

66 - Ankaragücünden Ahmet 
birinci, Demirapordan Habib ikinci, 
Gençlerbirliğinden Sabir ücüncü. 

72 - Ank~uagücünden .Rıza bi
rinci, Demirapordan Şinasi ikinci, 
bu güreşin itirazı bilahare t"tkik e
dilecektir. 

79 - Güvenspordan Celal birin· 
ci, Demirapordan Basri ikinci, 

87 - Demirspordan Hüseyin bi· 
r~nci, Ankaragücünden Cafer ikin· 
cı, 

/,ğır - Ankaragücünden Necmi 
birinci, Demirspdrdan Namık ikinci. 

PUVANLAR: 
Ankaragücü 20 puvanla birinci •• 
Demirspor 14 puvanla ikinci. 
Güvenıpor 3 puvanla üçüncü. 
Gençlerbir~ii 1 puvanla dördün .. 

-=ü olınUflarchr, 
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Tarihi macera ve atk romanı - 60 - Yazan: (:Va - Nii) 

Sünbül ağa bana dert yandı : "Artık ihtiyarladım, 
benden geçti. Kadınlar üzerindeki hakimiyetimi 
kaybettim. Zaten bütün Zenci erkekler böyledir1,, 

Geçen kısnnlann hüliauı devresine kadar en ::;ıman insanlar- r Onlar, benim yalancı şöhretimi işit-
Ecn kJ;:wrağası Sünbül ağanın hu- dır. Fakat ihtiyarladıklan zaman, bir mişler. Etrafımda dolaşıyorlar. Bir 
3ıtsi hanendesi va::iyetinde olan ha- denbire, saçları kesilmiş Samsona dö- an yüzlerine bakmamı istiyorlar. Ben. 
dım eılilnıiş bir müezzinim. Saray nerler. Gözet, Sünbül ! ... Sen de ihti. se onlara karşı ' istiğna gösteriyorum. 
e>ıtrika7ıarı içinde yıwarlanıp dur- yarlayınca öyle gülükleşeceksin ... Ne Fakat hep sahte .. Anlıyorsun ya ... Se 
duğımı sı'T'(U/a §U sırrı keşfediyo. yapacaksan o zamana kadar yap ... Bu nin gibi oldum. Bu sahtekarlık!~ Kö. 
nmı.: Dördüncü Murad, amıesi Kö. felaket devrindeki zaafı kimseye belli sem sultanı da kandırdım ... Ona karşı 
sem sultanla Sii11bül ağanın tuzağı. etme... soğuk davranmamı gf.lya onu beğen. 
na düşüp ölmü.Jtilr. Yeni pad.i~ah "Benden ihtiyar olan bu kadının miyerek başka kadınların peşinde ol. 
tam mana.siyle zır delidir. sözlerine inanmazdım. Aramızda ya.~ marnla izah ettim. Kıskançlığını tah-

• • • farkı büyük olduğu için, şunu söyle. rik ederek onu arkamda dolaştırmak 
Şirçok seferler, sultan İbrahim be. mek istediğine kani olurdum: (İhti. istedim ... Fakat bu haller nekadar sü-

ni .hususi meclisine çağırarak eğlence- yarlığın yakında olacaktır! Son za. rebilir? ... Olamıyor. Devam edemiyo-
lerjne iştirak ettiriyordu. Benim sesi- manlarını benimle yaşamağa katlan! rum. Yakında mağlup olacağım. Inkı. 
nıfn o da takdirkanydı. Fakat şunu Gençliğine güvE:nme ... ) Gerçi hemence 

ah razım yakındır, göreceksin ... Bütün sa faFkediyordum: Tam manasiylc mec· m volmadtm. Havva öldükten sonra 
· k ray kadınları eskiden, hep birlik ol. nunqu ! Bu sebepledir ki. sarayda zap. nıce adınlar elimden geçti. Fa' ·at 

d 1 muş, bana müzaheret ediyorlardı. On. 1.ı rabttan, inzıbattan,örf ve adetten şun a a danmışım: Kendini iyi muha-
eser ~almamıştı. Şimdi artık, devletin fa7..a eden beyaz erkekler, ömürlerinin 
işl~rinde her kafadan bir ses çıkıyor. sonuna kadar aşktan nasiplerini ala
du; mutitclü kuvvetler çarpışıyordu. biliyorlar. Fakat. ben ... Ben ki, siyah 
Kc;>seın sultan mecnun· oğlunu başa ge. ırkın en müstesna bir nümunesiydim, 
çirmekle, sarayın bütün mukadderatı. mahvoldum işte ... 
na h~.l<im olacağını ummuştu. Fakat Gözlerinde bir damla iri yaş belirdi. 
b4nda yanılmıştı. Zira kendi eliyle - Ah oğlum Mustafa, ah... Genç 

larm ortasında bir muva?.ene siyaseti 
tesis etmiş, saltanatımı kurmuştum .•. 
Fakat, artık, buna imkan olmıyacak ... 
Saraydaki intizamsızlığın sebebi de 
budur desem yalan olıpaz ... 

- Korkmayın: • dedim. - Ayşe var, 
Osman \'ar ... Onlara istinaden dnrabi-

oğluna hediye ettiği bir genç kadın, kızlardan, genç kadınlardan çoktandır lirsiniz. .. 
ona rakibe kesilmişti. Bu kadın, biri- elimi cteğillJi çekmifl bulunuyorum. 
cik şehzadenin valdesi olan 'Haseki 
sultandı. 

Rakip o kadar mı ya? Saltanatta 
diğer rakipler de bir taraftan sadra
zam. diğer taraftan Cinci hoca idi. ts. 
yan edip duran yeniç<.'rilerle sipahilc. 
rin kudret ve kuvvetleri de aynca he. 
saba katılmak gerekti. 

Sünbül ağnnın bütün planı şuydu: 
kendinin ba.şhbaşma muvaffak olamı. 
yacağmı anlamıştı. Kendine bir müt
tefik aramış, Kösem sultanı bulmuş· 
tu. Lakin şimdi o müttefikin, günde:n 
güne nüfuzunu kaybettiğini anlıyor

du .. Bu arada ondan ayrılarak başka. 
Jariyle ittifak etmek istedi. 

Haseki sultana dalkavukluklar etti. 
Fakat, heyhat! Bunda muvaffak ola. 
mndı. 

Bir gün bana ~öylece dert yandı: 
- Ben bittim, mah\•oldum artık ... 
- Niçin, velinimet? 
- Sorma, artık, saltanat iktidarını 

elden kaçırdım. 
- Sebep ... 
- Çünkü o eski kuvvet ve ha.şme. 

tim kalmadı... Görüyorum: Beyaz ır
kın yüz yaşında, yüz on yaşında paşa
ları on beş yaşındaki kızlarla evleni. 
yorlar. Çocukları doğuyor... Halbuki 
benim ... 

- Siz, siz bir aslansınız efendim ... 
- Aslandıtrı... Öyle. Fakat heyhat 

ki, geçmiş ola ... Şimdi artık kuyruğu 
kesilmiş, yelesi tıraş" edilmiş bir aslan 
oldum. 

- Ne demek yani? 
- Bittim. 

- Allah esirgesin. .. 
- Doğru söylüyorum ... Bittim ... 

Ben de senin gibi oldum. 
- ? ... 

- Büti.in kuvvetim, kadını;,n elim. 
de zaptedebilmekti. l~te. ihtiyarlık 
dolayısiyle o kuvveti artık kaybetmiş 
bulunuyorum. Sukutum başlıyacak _ 
tır ... Sen benim oğlumsun, Mustafa! 
Onun için sana hakikati söyliyeyim. 
Dinle bak ... 

"Benim ilk beyaz sevgilim, Havva 
isminde bir kadındı. Bu kadın, şimal
liydi. Güneşin az olduğu memleketler
de doğmuş. oraların erkeklerini kud

retsiz buluyordu. Mütemadiyen ccnu. 
ba doğru inerek, nihayet en fevkaıa. 
de erkeğin zenciler arasında bulunaca_ 
ğına kanaat getirmiş. tik defa olarak 

da benim köyilmde: 1..enci bir imamın 
koynuna gir~isti. 'orada. inkisarı son 
dereceyi buldu. Zira, değil müfrit bir 
hararet, ihtiyar imamda, aşk ve ihti. 
rasm kıvılcım?na bile rashyamanuı,. 
Nihayet benimle münuebet peyda et
ti. BUyiik tecrübelere istinaden şunu 
söyledi: 

"- Zenci erkekler çağlarının bir 

Eski adetlere 
sadakat 

(Devamı var) 

Dans ayakları 
1 çirkinleştirir mi ? 

lngilterede ta ~ .. L &;_y; J -~~ ... Feodalite devrin - ~ _ 
den kalma bir çok 
adetler vardır ki, 
aradan bunca asır 
geçtiği halde, bun· 

lara hfılfı sadık kalınmıştır. 
Mesela, hizmetleri mukabilinde 

vaktile kraldan hediye olarak mali-

kane vesaire alan bliyi.ik arazi sahip
leri tıpkı cetleri gibi. kendilerine 
hediye edilen bu yerlerin kirasını 
vermekte devam ediyorlar. 

Napolyonu mağlup eden \Vater
loo kahramanı "\Vellington'un ahfa· 
dından olan Dük dö W ellington 
her sene, bu muharebenin yıldönii
rnünde, merasimle, krala ipekten 
küçük bir bayrak vermektedir. 

Diğerleri de, her altı ayda bir, ln

giliz ordusuna iki asker tedarik et· 
mek mecburiyetindedirJer. 

Buna benzer birçok adetler ve 
mecburiyetler daha vardır ki bunla
rın hepsini saymağa imkan yoktur. 
f ngilizlerin an 'aneperestlikleri ma· 
Jum .. 

Krallar da sigorta 
edilirler 

Asri krallarda, 
• hiitün fani insan· 

c ,,. )ar gibi, kendi ha
" t,, vatlarını sigorta 
·cıoo.•• ettiriyor. Bu adet 

harbı umumiden 
birkaç sene evvel başlamıştır. 

Mesela son Rus Çarı Nikola, bir 
Amerikan sigorta şirketine senede, 
otuz beş bin lira veriyordu. 

Hali hazırda, Avrupada en sağ· 
lam garantisi olan kral, ltalya kralı 
iiçünci.i Viktor Emanueıcı·~ Tam 

bir milyon liraya sigorta < l\ · iştir. 
Bundan iki sene evvel ölmii§ 

olan İngiltere kralı beşinci Cor 
cun babası yedinci Edvard da bir 
hayli bahalıya sigorta edilmisti. 0-
li.imünde, sigorta şirketleri yr:kun 

olarak bir milyon üç yüz bin lira 
vermeğe mecbur oldular! 

Daha mütevazi olan beşinci Cor
cun varisleri ise. ölümi.inde ancak 
üç yüz elli bin Jira aldılar. 

Hali hazırdaki İngiliz kralının kaç 
paraya sigorta edildiği belli değildir. 

Amerikalı bir doktor, bundan 
bir müddet evvel ~evyorkta verdi· 
ği ilmi bir konferansı esnnsında, 
dansın ayakları son derecede bozdu· 
ğunu iddia etmiştir. 

Filhakika, bu doktor dört bin 
kişinin ayaklarını muayene etmiş 
Ye bunlardan ancak iki genç kızın 
ayaklarını bozulmamış bulmuştur. 
Ru iki kız dans etmiyorlarmış. 

Bayanlarımızı korkutmamak icin 
derhal şunu söyliyelim ki Arn~ri· 
kalı doktorun, bu iddiasını hic kim· 
se teyit etmemiştir. Bunun için bol 
bol tcpinmclerinde bir mahzur yok· 
tur. Buna rağmen şurncığa bir c'.ift 
giizel nyak koyalım da, ne olur ne 
olmaz ... 

Mendiller niçin 
murabba şeklindedir 

Bi.itiin mendil
lerin nicin murab
ba şekli~de oldu
f,unu hiç merak 
ettiniz mi? 
Bunu güzel, naz

lı ve şımarık Fransız kraliçesi Mari 
Antuvanete borçluyuz . 

Filhakika o devirlerde her nevi 
mendil yapılırdı • mustatil. müselles 
vesaire - fakat krali r e ancak murab
ba şeklindeki mendilleri se\'diği için 
krala ısrar ederek, diğer şekildeki 
mendillerin menine dair bir kanun 
çıkarılmasını istedi. 

Kanun yalnız bunu menctmekle 
kalmamı§, aynı zamada yıkandıktan 
sonra biçimlerini kaybeden mendil
lerin istirdadını ve bunları imal 
edenlerin şiddetle cezalandmlmala· 
rını da emretmişti. 

Murabba mendiller filvaki fena 
değil, fakat şu herkesin si.imüğünr: 
bile karışmak, cidden çok fena 1 

Evlenmttden evvel ve 
evlend"kten sonra 

Tanınmış sosiyologlardan Amcrik•· 
h doktor P. Riçard evlenmeğe ve cvlili. 
ğe dair verdiği bir konferansta bekar
lara b 'rtakım öğütler verirker.: 
- Evlenmeden evvel gözl~rinizi, 

ilört acınız, evlenclikten sonra da aıır. 
1 ~ , 

sıkı kapayınız! demiştir. l 

ma gelince, tarifi üzerine, kilisenin ya
nındaki evin biraz ileris:nde durmuştu. 
Kadın otomobilden inmişti. Evden uzak 

duruşunun sebebjni, otomobil gürültü
sü ile evdeki çccuklan uyandırmak iste. 
mediğ! şeklinde izah ederek, kendini 

beklemesini söylemiş, ve doğru ilerliye
rk kaybolmuştu. Saat on bir kadar var· 
dı. Şoför beklemeğe başlar.u§tı. Aradan 

yirmi dakika geçm:ş kadın gözükmemiş 
ti. Şoför merak ctmeğc başlamıştı. Yok 
sa kadın kendini aldattı mı? Buraya 

kadar parasız gelip sa:rnştu mu? Oto. 
mobilden inmiş. eve doğru y:irümüştü. 

Eve gelince, önüne gelen kapıyı çal
mıştı. Evin bir penceresi açılmış, pence
reden papaz görünmüştü. 

- Ne var, b!r hasta mı var? 

Şoför papazı çağırmış, meseleyi an. 
!atmıştı. Papaz boyle bir kadından ha
beri olmadığım söylemiş, lakin kadının 

şeklini tarif ettirmişti. O zaman tanımış 
tr. Görünüşe göre de akrabası olduğunu 

söylemiI• gidip bakacağım bildirmişti. 
Beş dakika sonra dönerek, kadının fe
nalık geçirdiğini, dönmeyeceğini, bu es. 1 
nada taksinin parasını unuttuğunu söy- j 
liyerek şoförün parasını vermişti. Şo· 

för de geri dönmüştü. Bü~(in bjldikleri 
bundan ibaretti. 

Rac sinirlendi. Esrarengiz bir nokta 
daha ortaya çıkmıştı. Bu otomobil, mu. 
hak:rnk, c:nayet gecesi görülen otomo
bildi. 

Rac saatine baktı. Daha trene vakjt 
vardı. Derhal ctomobile atlıyarak Ang
lers Arms oteline gitti. Otelde, o gün. 

saat yediye doğru madam Marc imzalı 
bir telgraf geldiğini öğrend:. Tdr, raft-.. 
bir oda ayrılması bildiriliyor. müşteri. 

n:n gece ;yarısından sonra gelecegi ilave 1 

edil'yordu. Fakat kapıcı saat ikiye ka
dar beklediği hal-le kimse gelmem>şti. 

Bu sözler. r.ıför iın sövlediklc:rinc te
tabu:: dirorclu. fü~c cebinden paprızrn 

fot-o"rafını çıkardı. Otel madürüne 

göstererek bu adamı tanıyıp tanımadı. 
ğrnı ordu. O znman. otel rri!.-liirii. bir 
giin evvel bu aclamın gelip ayni mesele 

üzerhcle t.,hk'kat yapt ğını bildirdi. 

Papaz, ot 0 ]e telgraf çeken kadının. ta
nıdıklarından biri olduğunu. bedbaht 
bir izdivaç ne!icesiııde felaketlere sürük 
1endigini bildirmiş idi. 

- ud Stritde bir eve. 
hatırlayamıyorum. Fakat 
nırım. 

Rac otomobile atladı ve şoföre: 

., 
Müfettiş derhal pansiyona gir~ 

papazın fotoğrafını göstererek bLI ~ 
mm kimi aradığını sordu. Papaz 
dam Arkvrayt isimli b:r kiracıyı ,ti 
m·ştı. Bu kadın bir aydanberl burad' 

turuyordu. Fakat madam Akvra~ 
gece evvel ani olarak hareket et ;I 
ve henüz dönmemişti. Papaz onıı 

hakkak görmek istiyordu. Lakin. ~ 
de yoktu. Pansiyon sahibine adresif\S ti 
rakmış, madam Akvrayt gelince dtf 
kendisine telefon etmesini rica et~,.ı 

Müfettiş, kendisinin polis oldLl';r 
söylcmemiştj. Pansiyon sahibinde" fİ 
la mallımat alamıyacaktr. Diğer tar' 

da, lüzumsuz yere ve emin olmacıaıı # 
çok kimseleri şüphe altına alına~ ,ti 
miyordu. Bu itibarla, şiddetli arzLI ;' 

rağmen, daha evine dönmemiı olal' f. 
dam Arkvraytın odasında araştırn" ,1 
pamadı. Buna mukabil, pansiyon 
besinden maliımat aldı. ~ 

Madam Arkvrayt çok terbiyel;, (I_ 
gUzel bir kadındı. Pek öyle gelen. • 
ni yoktu. Yalnız gör•'..iştügü bir te 

dam vardı. Bu adam gayrimuayye~ 
sılalarla geliyordu. Uzun boylu. 
bir adamdı. Yiizüı uzun müddet 5 

/ 

mcmleke,tlcrde yaşamış olanl~rı~ ~il 
y~nıktı. Y:ık ·ş klı bir dclil:anlı ıd•· 
mister J ellet idi. .. ed 

M iifettiş ev sahibesine teşekkLlr 
rk e·ıden ayrıldı. ___./, 

:::::::ı Birinci s1111t Operatör 

~! ı) r. C :\ F .~ H l' :!\ V V ı\ 
~ Umumi cerrahi \'\! sinir, dirnd 
:: ccrrııhisı mütehassısı ~ 

ii Paris Tıp Fakültesi S. Asi~ -,, 
Rac bu noktayı da tesbit ettikten fi Er:<ck ica<jm ameliyatları, dıll' .,.r 

sonra trcrıc vefr~m·k fü:crc har:-ket et- ;: estetik - "Yüz. meme, karın c.." 
ti, ve Lonclraya vardı. Bir otele giderek jH ruşuklukları.. Nisaiye ye dOF 
yattr, uyu:lu. !i mütehassısı 

1 Ertsi sa hah, Rac doğruca papazın ~ MuayC'n~: Sabahları M.8 f' p 11 ı 
ind'ği Çcring Kros ot~Jine gitti. Lakin :: 8 den 10 a kadnr ·~ b b ' 
oradan. hiçbir mallımat alamadı. Papaz, ii ö<Ylcden sonra ücretlidir fJ" 
otele gelmiş, bir gece kalmış. ve hesa- H Beyoğl~. J>armnkkapı. Rumeli 
bmı görerek çıkıp gitmişti. Rac düşiin· !!:::::::: No. l Telef.on~ 

Hetonarm~ l\UprU lllşaalı 

Nafia Vekaletinden: . f 
Talip zuhur etmediğinden ihalesi yapılamamış olan (31000) lira keş~ 

del:i Sinop Vilayetinde Sinop • Ayancık yolu üzerind •ki Karasu be;0~ 
"köprüsü inşaatının kapalı zarf usulıylc y:ni.dcn ck<;iltmesi 17 • 5 - 193 ~ .. ~A 
ne müsadif pazartesi günü saat 16 ıJa Nafıa Vc!di.letin~e ~o e1er ve h()P"' 
Reisliği eksiltme komisyonu edasında yapılacaktır. / 

Eksiltme §artnamesi ve buna müte rcrri diğer evrak (170) kuruş ııı 
linde §Ose ve Köprüler Reislığind:m \ e ileccktir. 

Mu~akkat te~ina.t <255?~ liradır.. . . 
1
/ 

Eksıltmeye g rebılm~k ıçın istcklıle rın yol ve kôprU inşaatı yaptık 
dair müteı?.hhitlik vesikasını ibraz etm cleri me ruttur. J 

Teklif mektuplarının 17-5.1937 Pazartesi gUnü saat 15 şc kadar J{oJJl 
Rcjsliğine verilmesi lazımdır. (1048) ( 2~87) 
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haksrzdrr. Size yemin ederim ki nıadam, 
hiçbir a~k bu kadar samimi, bıı kadar 
derin ve bu kadar hürmetkar olamaz! 

O zamana kadar Bertiy korku ve en· 
dişe içinde bulunuyordu. Onu dinliyor. 
muydu? Bunu ken!di5i de bilmıyordu. 
Yalnız onun uzun bir şeyler söylediği· 
nin farkiydaydı. Bunu11 için kıs1 kes· 
mek istedi ve: 

- Bir kelime, bir tek kelime fıöyle. 
yin, dedi, serbt>st miyim, evet ıni, ha· 
yır mı? 

Kon~i.li '-:: ecaııdan soluyarak cevap 
verdi: 

- Pekala madam! Evet serbesıı:iniz 1 
Dönün, rahatça evinize dönün! .. 

Genç kız o ana kadar göstediği ha· 
rikulade soğuk kanhlrğa rağme:-ı scvinı;
lc yerinden doğrulmaktan kendini ala
madı. Solmuş olan yüzüne biraz renk 
reldi ve bu iade edilen hürriyetten drr· 
hal istifade etmek istiyormuş g:bi elini, 
arabanın kapısına doğru uzattı. 

Fakat Konçini tekrar alcvlcneıck de. 
vam etti: 

- Buna mukabil sizıden bir tek şey 
istiyorum, küçük, clıemmiyetsiı bir 
tey: Bana biraz: tatlı bir bakışla bakın· 
:Bir tek kelime söyleyin. .. ümit verici 
bir tek kelime! .. Sizden bir tek kelime 
istemek fazla mıdır? 

Kapıya uzanmt.§ olan el geri çekildi 
ve genç kız nefrctamiz bir tavırla: 
d - Hainlik ve cebirden sonra, şimdi 

c J.azarh~ ve hakaret!.. Bayağı uşak! 
ıyc bagırdr ve bitkin bir hareketle 

&ırtını çevirer k .. 1 . b" e go.ı crıni kapadı ve ır 
an uyu§muş gibi kaldr. 

Kc•;ini hiddet içinld k"" ·· d" Bu hak .. . e opur u. 
. a.ret, onun yuıüne inen bir şamar 

tesın yapmı~tı. Boğuk bir sesle bağırdı. 
- Bayağı uşak mı? .. Pekala .. Şu hal· 

de U§ak gibi hareket edeceğim! .. 
Kızm kendisine :sırtını çevirmi§ olma· 

sından istifade ed(rek bir kenara bırak
mış olduğu eşarpları aldı ve aüratle ka· 
(asına atarak, bir tek mukavemet hare· 

keti yapmasına meyd~n bırakmad~n 

011u tekrar sımsıkı &ar'dr. 

Sonra adamlarına dönerek seıt bir 
tavırla emir verdi: 

- Haydi bakalım yüniyun! .. Nereye 

gidileceğini biliyorsunuz. 

Uç arkadat ellerinde ka.malarile, ara. 
banın etrafını aldılar ve araba hareket 

etti. 
l{onçini gözlerini kııa dikmi§ dişleri· 

ni gıcırdatarak müthiş bir tavırla mırıl· 

danıyordu: 
- Uşak ha? ... Bu kelime sana kanlı 

gözyaşları t;:löktürecektir, güzelim! 

xru 

Kü!jiik kafile Sen nehri istikametine 

yollandı. 
Saetta gizlendiği yerden çıkarak o. 

nun arkasına takıldı. 
Bu aralık aksi istikametten, bir deli· 

kanh, topuklarile yerleri çekiçlt'yerek, 
uzun adımlarla ilerliyordu. Bu. evine 

dönen Jandı. 
Bertiy'nin balkonu altında durdu ve 

~efkatin tevlit ettiği mütemadi edişey· 
Je, seri bir nazarla etrafı tetkik etti. 

Uzakta ilerliyen arabayla adamları 
gördü ve lakayt bir tavırla, sevgilisinin 

oturduğu evin yanlarına sokuldu. 
Gayritabii hiçbir şey görmedi. Her 

~ey ona. sakin bir uykuya dalmış gibi 
ördiindü. Bir müddet rüyaya dalmış 

g 1 l .. . 
ibi balkona baktı sonra e em e ıçını çe. 

;erek. evinin kapısını açtı. Hiç kimse· 
nin görmediğine emin olmakla beraber 
etrafa son bir nazar ·daha atfetti ve par· 
maklarrnın ucuyla, genç kıza doğru içi. 

ne bütün kalbini kattığı bir buse gön. 

derdi. 
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- Evet matmazel! Rica ederim. a· 

Çın .. hastayım .. Çok hastayım. 

Genç ktıın ilk hareketi yataktaıı fır· 
lilmak ve, ür:eri.nc, kralla Jaııın arasına 
gjrdiği zaman giymİ§ oldugu, beyat 1 

renkli sade elbisesini ~eçirmek oldu. 
Büyiık bir endişe içindeydi, çünku ka. 
dın, kapının öbı.ir tarafında, m'.itemadi· 

l'~"_ inlemekte devam ediyordu. Ve ı:i· 
yınırken de. tatlı ve şefkatli bir sesle 
bağırdı: 

-: Bir dakika 5abredin, geliyorum! 
Fılhakika genç kız giyinince derhal 

kapıya dogru viirüci.i fakat hemen du. 
rarak dü~ündü: 

- Bu kadın adi ve a~ gözdür .. Onu 
çoktan terkederdim fakat ... (]anı duşii· 
nerek kızardı) Bir avuç altın iç:n heni 
krala tcsljın etmek istedi .. Bir parca 
altın için ba~ka birisinin menfaatine ay· 
ni ~ey: yapabilir .. Bunun bir tuzak ol. 
madığı ne maliim? 

Kafasından geçen bu <\:işünce uzcri· 
ne. kapıyı açmadı ve sonrdu: 

- ll::ıkikatcn l:ııı kadar hasta mıs;nız? 
. A}•ni zaınan<la, hakikati ö~rctımk i· 
~ın aikkatlc d in!dt'i. Maateessüf, kur. 
ı1a::ı- bir kadınla karşı karşıya bulunu
yordu. Nitekim, kadın. hiç bozmadan 
ayni ustalıklı oyununa devam etti ve 
iııliycrck cevap verdi: 

- A ! ... Hemen düşüp öleceğim gibi 
oluyorum! .. Tann aşkına açın t Yoksa 
b~nden mi çekiniyorsunuz? 

Evet genç kız çekiniyordu ve bunda 
haklıydı. Fakat son derece aliccnoptr 
ve nahif ve r:arif vücudunda ıniit!ıiş bir 
enerji taşıyor lu. Ma!laya do~nı yürüdü 

ve o:-adan çıkardığı küçiik bir kanıayı 
koynuna sakladıktan sonra tcktııı kapı· 
ya clönclti. 

Sanki 1.ıir hissckablclvuku ona tehli. 

l\cyi haber veriyormu~ gibi, kapıyı aç· 

maktaa tereddiit etti \'C ev sahihesinir 
son sualine cevap olarak: 

- Haksrz mıyım, dedi, daha bu ı;e· 
cc evin kapısını yabancılara astınız. 

- Kapıyı açtığım adam kraldr mat. 
mazel ! ... Kralın cmi:lcriııe itaatsizli!c 
göstermeğe imkan var mı? .. Aman ya· 
rabbim ! sancılarım ... sancılarrm ı .. 

Bu kraldı! Ci.:Jden kuvvetli bir maa· 
zeret. bilhassa bulundukları devirde. 
Bertiy sefil kadının bu maaıeretinl hak. 
1r bulmadı değil. Buna rağme-n kendisi· 
ni saran merhamtei yenmeğe çalr~tr: 

- Beni kim temin edebilir ki, hu da 
bir ihanet değil? .• Gene içeriye fena bir 
adam sokmadığınızı nereden bileyim? 

- Yalnızım matmazel ı Tamamilc yal 
nızım. Size bütün mukaddesatım üıerj. 

ne yemin ederim!.. Hem de ıstırap çeki. 
yorum. sancılanıyorum! •. Böylt>, bir kö
pek gibi ölmeme seyirci mi kalecaksınız: 
hana yardım etmiyecek misiniz? 

Genç kiz bu defa riyakar ve sefil ka· 
dınm bu acıklı tavrına clayanamaiı ve: 

- Pekala, dedi. a!jıyorum ... Fakat si. 
7.iıt ylizünüzden başıma bir felaket be· 
lirse hesabını cenabı hakkın lrnıuruncla 
vereceksiniz:. 

Bertiy. nğ eliyle kamasının kapzaın· 
nı sıkarak, aakin bir tavırla kapıyı açtı 
ve i!jinde endişe okunan bir sesle sordu: 

- Neniz: ... 

Cümleyi b:tirmcğc vakit kalmadı. iki 
kuvvetli kol onun vücudunu kavr;ıJr. 
Bağırmak istedi ve hakikaten de ba~ır. 
d'.. Fakat bu feryat, kafasına ~eçirilen 
bır mantonun içinde boğuldu Mukave· · 

met etmek, elinde s1kt1~ı kamayı kul· 
lanmaka istedi. Mantoyla ve yumuşak 

hağlarla - herhalde eşarplar olacak. 
tt - sımsıkı sarıldığını hissetti ve kuv
vetli birkaç kolun onu kaldırar<tk seniı: 
ce ve ağır ağır, bir yere götürdüğünü 
anladı. 
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Berti bayılmaldr. Soğuk kanlılığını 
kaybetmedi. Kendisini akibetine bıraktı. 
ÇünkU her türlü mukavemetin beyhude 
olacağım biliyordu. Kuvvetini iyi bir 
fırsat için saklıyor ve kamasının kap· 
::asını daha kuvvetle sıkıyordu. 

Uç arkadaştan biri, onu ayakların. 
dan, diğeri omuzlarından tutuyor, ü
çüncüsü de geriden yürüyordu. Konçi
ninin altınlarına iyice hak kazanmak is. 
tiyen Kollinin kılağuzluğu altırlda, böy
lece alt kata indiler. 

Kadın anlan, çıkmaz sokağın kapısı-
na kadar götürdü ve kapıyı açmadan 
evvel hürmetkar bir .eeslc: 

- Dikkat edin, dedi, inilecek dört 
basamak vara! .. Şuracıkta! .. Ha, şöyle!. 

Bu nazik ve hürmetkar tavırlarına 
ragmen, üç arkada§tan biri, ona doğru 
döndü ve onu ldeh§et içinde ürperten 
bir tavırla: 

- Bana bak cadaloz:, dedi. Mademki 
ıırtık herşey bitti. Eğer dilinin kesilme. 
11ini istemiyorsan susmağa bak. Eğer 

gözlerinin oyulmasını, ! .. rrunın deşil

mesini istemiyorsan, bir daha hatırla

mamak üzere bizi ve bu hidiseyi unut. 

Kadın dehşet i~inde kekeleldi: 
- Unutacağım ... Susacağım .. yemin 

ediyorum, monsenyör! .. 

Bu defa, korkusu dehıetli ve umi. 
m' d'. ı·· ·'.-\i "'• tı': ona ihtivac;ları yok
tu ve mademki ihtiyaçları kalmamı;tı; 

en sağl:ım iş onu hemen oracaıkta öbür 
dünyaya yollamaktı. Kollin bunu aklı· 
na getirdiği için bu kadar dehşet için. 
ldeydi. 

Bu dehşetine rağmen. karanlıkta Kar 
~nm elini buldu ve ııkarak kulafına 
doğru eğildi: 

- Beni görmeğc gelin. dedi, ben öyle 
Hnnedildiği gibi sert ve ha§in bir kadın 
,değilim! 

"t~efil ~adınJ bütün cesaretini tükettik· 

ten sonra, sinirli bir aceleyle kapıyı her 
zamankinden daha !dikkatli bir §ekilde 
kapadı ve ancak bu iş biterek, kendisi
ni tam bir emniyet içinde hissedince, 
derin bir nefes aldı ve hiç vakit kaybet. 
meden mutfağa koştu. Adam1arm gir
mi§ oldukları deliğin altına bir sandalye 
koytdu ve üzerine çıkarak, bu delikten 
bi.ıyük bir dikkatle etrafı dinlemege 
başladı. 

Bertiy yavaşaça, arabanın yumuşak 

yastıkları üzerine uz:atıldı. Doğrulma· 

ğa çalıştı fakat, her tarafı bağlandıgı 
için, muvaffak olamadı. O zaman. §aya. 
ıu hayret derecede sakin bir sesle: 

- Beni boğan bu örtüden kurtulma· 
nın i~kanı yok mu? dedi. 

Kumaşın kalınlığı içinde boğulan ve 
hafifleyen bu se~. ayakta duran Konçi
niııin kulağına çalm:Jı. Bıı sesi ilk defa 

duyuyordu. Bu ses onda, ruhuna kadar 
işliyen tatlı bir musiki hissi uyandırdı. 

Genç kızın, onu göremiyecek vaziyet. 
te olduğunu unutarak, ıapkasını çıkardı 
ve zarif bir tavırla eğilerek heyecaıılı 

bir sesle cevap verdi: 

- Madam, e~er imdat ~ağırmam.r:
ğa ve kımıldamamafa ııöz vermek lüt· 
funda bulunursanız ... 

Genç kız temin etti: 

- Bağıımıyacağım ve kımıldamıyaca 
ğım. 

- Mademki, öyle, emin olunu: ki 
madam benim için emir mahiyetinde o. 
lan arz:ularınm yerine getirmekle bahti. 
yanm. 

Konçini. elini çılgın bir iştiyak duy· 
dugu bu tue vücuda temas ettirmekten 
mütevellit bir ürpertiyle onu sarın e. 
şarpları çözdü ve mantoyu çıkardı. 

Bertiy kendisini bu sıkıcı bağlardan 
kurtaran aı.:iama hiçbir §ey söylemedi ve 
teşekkür etmeğe lüzum görmedi. Hatta 
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ona bakmağa bile tene:z:ül etmedi. San· 
ki onu hiç görmemişti. 

Şayanı hayret bir soğuk kanlılıkla 
doğruldu ve yastıklara rahatça yerleşti. 
Temiz havayı doya doya teneffüs etti. 
Elbisesini intizama soktu. Yüzünt' dü· I 
şen birkaç bukleyi kulağının arkasına : 
attı ve ellerini kuvvetle göğsü üzerinde 
kavu~turdu. Gayet tabii görünen bu va. 
ziyet, bütün ümidini bağladığı kamayı 
elaltında bulundurmasını temin cı:Iiyor
du. 

Konçini, onun bütiin güzellik ve tazc
lif;ini, vücudunun zarif ve ahenktar 
hatlarını. vakur hareketlerini. bakışla. 

rmdaki asaleti, biiyük bir vecd içinde 
seyretti. Sonra, maskesinin altında göz-
lerini kapayarak, elini. sanki oradaki 
müthiş çarpıntıyı durdurmak istiyor-
muş gibi kalbine götürdü. 

Ut; arkc:ı:laş bile, bu görürlmemiş gü. 
zellik karşısında hayranlıklarını izhar· 
da'.1 kendilerini alamadılar ve bermu· 
t<ıt bunu hafif bir ıslıkla ve birihirleri. 
ııin J üzüne hayretle bakmak suretile 
ifade ettiler. Ve ayni zamanda yaptık
ları bu işten dolayı garip bir his duyma 
ğa başladılar. Onlara meçhul olan ve 
rrcrha.mete bcnziyen bu his, bu haı ikul· 
ade ~üzet, masum ve vakur genç kızın 
el sürülmeme:ıi icap eden mukaddes, 
ilahi bir mahluk o!du~unu kendilerine 
söyler gibi oluyordu. 

Genç kız:ın yüz:üne mütemadiyen 
prcstiş ve vecd içinden bak01n Kcnçini 
eğer onu tanımı; olsaydı, yüzünün sol. 
gunlugu onu hayrette bırakırdı. Tatlı 

ve mavi t:özleri hilmmalı bir ışık içinde 
parlıyordu ve bu parıltı muhalı:akak ki 
J~onçiniyi bir hayli dü§ündürürdü. Fa· 
kat Konçini onu tanımıyordu. Onun 
görünüşteki soğuk kanlılığına aldarJjı. 

Genç kız, önünde, ayakta duran Kon· 
çiniye bakma.dan ahenktar seıile: l!' 

- Bir asilzade gibi konuıuyor,unuz:, 
dedi. Halbuki değilsiniz: ... 

Konçini sapcarı kesilerek ba,u dı: 
- Madam! 
Bertiy ayni tavırla devam etti: 
- ... Çünkü bu isme layık hakiki bir 

~sih:adc, genç bir kıza karıı cebir i tı. 
mal edecek ka;dar düşmez .• Benim arzu· 
!arımın sizin için emir olduğunu söyle· 
diniz, degil mi?.. Pekila !. .. Şu halde, 
evime dönmek arzusundayım. Beni bı. 
rakın gideyim ve bunları unutacağım .. 

Konçini ümitsiz bir sesle söz:ünil 
kesti 1 - Madam, dedi, benden, kabul 
o:iemiycccğim yegane §Cyi i&tiyo•sunuz:. 
Bunu kabul edemem .. Bilhassa şimdilik. 

Bertiy, I<onçiniyi kudurtan, t'zici bir 
istihkarla ve ayni sakin tavırla mar et· 
ti: 

- Dedim ya: Asih:ade değilsiniz; 
zaten pckaUi. vaziyetinizden de belli ... 
Siz: daha kuvvetlisiniz, benimle ne ister. 
seniz yapın ... Sizinle uzun mi.ıddet mü· 
nakaşa etmek suretıle seviyeniıe inmi• 
yeceğim. 

içindeki iddctli arz:u \'C iştiyakın te. 
essüri1 altında kıvranan Konçini iteıin 
bir sesle: 

- Maclam, dedi, merhamet edin ve 
b:ııi dinleyin .. Bilmezsiniz, sizi ilk gör• 
düğüm andan itibaren. içimde öyle vah· 
şi öyle §İddetli bir aşk uyandı ki". Bil .. 
tün geceleri uykusuz: geçiriyor ve bir 
çılgın gibi sizi düşilnüyorum ! .. Sizi re· 

viyonım. sizi çıldırasıya seviyorum! .. 
Evet, biliyorum siz:e karşı hile ve §İddet 
istimal ettim, dediğiniz gibi: Bir asil· 
z:ade için şerefsiz: addedilecek bir sevi. 

yeye clı:iştüm. Fakat sizin ıannettiğin'ı; 
kadar mücrim değilim ... Bu lazımdı nıa 
dam! Başınızda bir felaket dolaşıyordu 
ve siz:i ondan kurtarmak için baıka çare 
bulamaıdrm.. Bana gösterdiğiniz nefret 
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· Avrupadaki mali 
gerg inliğin seyri ve 

sebeJ>.le~~anyanın siyual yal-
İhracat malla • 

rnnızın en mühim 
nıü§tcrisi olan Al
lllanyanın şimdiye 
kadar güttüğü pa
ra siyasası dikkatle 
~özden geçirilme
ge değer. Markın 
stabilize edilmiş 
o~~asına rağmen 
(ıtibari kıymeti • 
ne hiçbir zarar 
vermeksizin, ayn 
ayrı gayeler için, 
ayrı ayrı bahada JJr. Şaht 

~ll~ılması) Almanyaya müsait 
hır tıcaret müvazenesi temin ettiği 
gibi, paraları bahalı olan memleket· 
lcre doğru yapılan seyyah akınını da 
kendi ülkesine çekmişti. Nitekim 
bu mark siyasası sayesinde Alınan· 
Ya teslihat masraflarını karşılayabil· 
mek imkanlarını bulmuştur. 

Almanyanm para siyasasında 
muvaffakiyeti kısmen, büyük dev
letler arasında idame ettirilen para 
harbı yüzünden gerçekleşmiştir. Bri· 
tanya ile Birleşmiş Amerika devlet· 
leri doların sterlinge olan nisbetini 
tcsbit etmek suretile istikrarlı bir pa
ra tesisi meselesinde uzlaşamamış
lardı. Altm blokunun başında olan 
Fransa ise, frangı diğer milletler ta· 
rafından istikrara esas olarak kabul 
-:.dilemiyecek derecede yüksek bir 
kryınette tutmağa uğraşmıştı. 

Fransa dahili fiyatları dolayısile 
ağır zararlara uğradı. Binlerce Ame· 
rikalı ile diğer uluslara mensup ran· 
tiyclere ( varidatlcı.rile yaşıyan zengin 
ler, mirasyediler) doların düşürül· 
mesinden evvel F ransada ikamet 
ederlerken, frangın dü~en dolara 
nisbet]e çok yüksek olması bunları 
kaçırmış ve Fransız Finansı ilk zara· 
rı bundan görmüştü; çünkü bunla· 
rı.n hariçten getirdikleri ecnebi kam· 
bıyo.su artık F ransaya girmez ol
muştu. Seyyahlar kendi rayiç para
larile eskisi kadar cok frank alamaz 
olmuşlar ve F rans~ya ziyaretlerinin 
çok bahalıya malolduğunu görmi.iş· 
lerdi. Tüccarlar da Fransa malı satın 
alırken aynı vaziyetle karşıla~mışlar 
dır. . 

Almanya bütün bunlardan istifa
de etmesini layıkile bildi ve doktor 
Hjalmar Şaht markın kıymetini dü· 
'Ütmek istemedi cünkü halk 1922 • 
1923 deki felaketli tecrübelerden 
çok yılmıştı. Fakat Alman malı sa· 
tın almak icin kullanılacak markla 
SeyYahlara ;;,ahsus markın kıymet· 
lerini o suretle tesbit etti ki; İngiliz 
Ve Amerikan devaluationlarmı ko· 
layca karşılayabildi. Böylece Fransa 
ticaretinin bi.iyük bir kısmı Alınan· 
Yaya aktı. Cerci bu muamelelerden 
hasıl olacak acıkları memleket dahi· 
linde eşya fiy~tlarmı yiiksek tutmak 
le. (halis kan Almanlar) a ödetti 
arna, yabancı ticarette de müsait bir 
müvazene yarattı. 
.. Şirndi ise Fransız frangm takriben 
ll_~te bir nisbetinde kıymetten düşü· 
tulmesi Almanya için müsait olan 
lazjyeti Fransaya çevirmiştir. Do-

busler ktı ve artırıyordu. 
1 w rttıraca 

nız ıgını \u milletler harekete ge· 
. Ancak dar doktor Şaht, Alman· 
çınceye ka l k üzere Avrupada 
ya merkebzl okm:ücuda getirmek için 
b. takas o u l . . . 
ır tr teşebbüs ere gmştı. 
muvaffakıye 1 O ta Avrupa ile 
D k Şaht zaten r . 

o tor da. Avusturya, Macarıs· 
Balkanlar · Yugoslavya, Bulag· 
t Romanya, . · an, y anistan ıle tıcaret uz· 
. t n ve un ·1 b rıs a kd tmek 8uretı e teşe • 

l •maları a e M 1 k . . a~ . . ·ı ı tmiıti. em e ctım1z· 
bü~)en~ı ~: e olan ticaret klering 
le unz a . ış her iki tarafın lehine 
uzlaşma~ı ıse tam bir inkişaf seyri 

lmak uzere . .1 0 k "d" Hab*•tstan gaı e· k" trne te ı ı. --s 
t~ ıp e ra ·uğramış olan ltalya 
sınden zara bu teşebbüslerine 
da, Alrnanb. yay~;dımda bulunmakta 
dostane ır 

idi. z1 malar karıısında ticaret 
Bu u aş b" · .. . d ütecerrit ır vazıyete 

alemın e m ld w •• . ... k)enmekte o ugunu go-
doğru suru li mukadderatını Bri· 
ren F ransA m:rikaya bağlamağa ve 
tanya ve. _m müttehid bir para 
onlarla bırlıkte bb.. tt" k' b 
ce hesi teşkiline teşe . us e .. ı ı u 
haf Berlin rejiminın gut~ekt~ 
olduğu ekonomi siyasasına şıddetlı 
bir darbe oldu. 

Diğer taraftan r.~alyB;lllar. ~a altın 
blokunda sabık muttefıklerı olanla· 

kası arkasına paralarını kıy-
rm ar ) • k da .. 
metten düşürme en arşı~ın . m.~ş-
kül vaziyette kaldıl~r· .. Lıretı.n .. y~k
sek fiyatı f talyaya buh~n. hancı tı~a: 
etini kaybettirmekte ıdı. Muaolını de parasını yarı y~~ya düşürdü. 

Bununla beraber lngılız - Fransız ve 
Amerikanın para istikrarı için vü· 
cuda getirmeğe u~ra~tıkları ~ephe>:e 
"ltihak edemedi. Jngıltere böyle hır 
~ltihakı ancak ltalayanın bazı siyasi 
ihtiraslarından vazgeçmek ve Akde
nizde kararlı bir anlaşma yapmak 
şartına bağlı tutmaktadır .. Al~~nya 
ise müttehid para cephesıne ıltıhak 
etmek için eski müstemlekelerinin 
kendisine verilmesini şart koşmakta-
dır. 

Avrupa ufuklarında yalnrz siyasi 
ihtiraslar değil, para sisteminden 
doğan müvazenesizlikler de büyük 
bir şiddetle çarpışmaktadır. Paranın 
istikrarı ise ancak büyük maliyeci 
olan üç, devletin yani Fransa, İngil
tere ve Amerikanın müşterek ve 
mütemerkiz hareketleri ile yani ya

cakları bir (Coalition = Koalisi
p;on) ile başarılabilecek muazzam 

bir iştir. 
EKONOMlCt 

----y e- n-;;-i -::;;;;S o vyet 
elçisi 

Yakında Ankaraye 
ııellyor 

Karahanm yerine Sovyetlerin 
Ankara büyk elçiliğine tayin edilen 
Karski yeni vazifesine başlamak üze 
re yakında Ankaraya gelecektir. 

Karski, 1897 de Voronegede 
doğmuştur. Kendisi yüksek hukuk 
mektebini bitirdikten sonra 1922 de 
hariciye komiserliğine girmiş ve 
1926 dan 1930 a kadar birinci garp 
seksiyonunda evvela direktör mua
cinliği ve sonra direktörlük yapmış· 
tır. 1930 dan 1936 ya kadar Sovyel 
ler Birliğinin Litvanyadaki orta el
cisi olmuş ve nihayet ge~en kanu
~uevveldenberi de hariciye komiser 
liği birinci garp seksiyonu direktör
]üğünü yapmakta bulunmuştur. 

HABER - :A'IC~am postası 
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rr•s 

SAKARYA 

f'TLlllZ 

ASRI 

ı na.ns devam ediyor. Pat• 
ronum kocam ... 

1 Bir mııyuı gecesi. 12 nu 
maralı ekspres 

ı Korono! incllerl. Çapkın 
genç 

ı J..orcl Hardi serseriler 
kralı. Halk ){ahramanlan 

1 Filoyu takip edelim. Hu 
aust teşkilA.tm cüret ve 
cesareti 

ı Sevişmek arzusu. Adalar 
§tırlmn 

ı Tamara. Marlnella. 
ı Programroı bildirmemiştir 

9 uncu senfoni. Gönill 18 
tedlğine gider 

ı Ruı - Japon harbi. Kan 
kardc§ler 

ı Slngapur postaaı. Altın 

toplayan kızlar. 1936 Ati· 
na. Balkan oltmplyatıa.n 
Kadrnlar g81U. Vahşiler 
hUcum edJyor 
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karııı 
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dUrdU 
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Balıkeairde çıkan "Türk Dili,, 
gazetetindı okuduk: 

Balyanın Orhanlar nahiyesin
den Şakir oğlu Ali, ayni köyden 
Hamza kızı Fatma ile olan evlenme 
muamelesini ikmal ettirmek ıçm 
birlikte Balyaya gitmek üzere yola 
çıkmışlardır. 

cağız bu esnada müvazenesini kay· 
bederek hayvanın ayakları albna 
düşmüş, kafosı da bir taşa çarpnu~
tır. 

Kadın ve erkek Maden binaları
na doğru yaklaştıkları sırada Alinin 

Ali baygın bir halde yere uzan· 
mıştır. F atrna müstakbel kocasmm 
kanlar içinde yattığını görünce he· 
men vakayı jand:mnaya haber ver· 
miştir. 

altındaki merkep birdenbire ürkmüş 
ve sağa sola rastgele çifte atarak 
çılgınca koşmağa başlamıştır. Adam 

Balya müddeiumumisi ve hüku· 
met doktoru vaka mahalline giderek 
ilk tahkikatı yapmışlardır. 

\ 

Daktilo aranıyor 
Muhasebede açık olan daktiloluk iç in 13.5.037 perşembe minü t ikide 

tekra~ imtihan yapılacaktır. Asgari orta mektt"p mezunu tali;lerin t~l vesi. 
kalarıylc ve bir istida ile mürac1:-tlan lli7.umu ilan olunur. ( (B.) (2630) 

. Keş~ bedeli !636 lira 44 kuruş o .an I<'lorya plajındaki yol asfaltının sö.. 
~~lmesı .?:zarl.~ga konuı:nuşt:-. Kcşıf evrakı ve ~artnamesi levaz.ım müdürlü· 
~unde gor~ebıı!.r ... ı~.~eklıler ... 490 N. lı kanunda: yazılı Vl'Slkndan başka ba
) ınd~rlık dı~cktorlugunden alacaklım_ fen ehliyet vesikasile 122 lira 73 kuruş.. 
luk ılk temınat makbuz veya nıektubıle beraı...-r ıo ıo: 9" ... , t · · ·· saat 

\il:: .v. " pazar esı gunu 
14 de Daimi Encümende bulu?ı ~ı· 1 r' :ı.r. m ı (2577) 

Senelik [ 

muhammen s· ~ 

Ka.pabçar~rda Kaza.zlar sokağında 44 / 46 N o. Iı dükkin 
Ka.palıçarşıda. Hacı Hasan sokağında 14 N. ıı dlikkan 
Katlıköyde çocuk bahçesi karşısındaki arsa 
Kapaltçar~ıda Kalpakçılar sokağında 11 N. Jı dükkan 
Beyazıtta Veznecilerde tramvay cadde sinde 9 /81 No. dilkkan 
Kapahçarı;ıda. Divrik sokağında 50; 52/54 N. h dükkan 

kirası 

24 
36 
60 
96 

120 
66 

Çapada Saraç doğan mahallesinde Yen içcşme sokağında 8/12 N. 

p:ı 

ı:r 

1,80 
2,70 
4,50 
7,20 
9 
4,95 

1ı e\'. 60 4,50 
Kadrköyünde Kumluk sokağında halde 3. N. lı dUkkin 150 11,25 
Eyüpte Gümüşsuyu mahalle ve sokağında 170 metre murabbaı 

metruk mezarlık arsası 
Sülcymaniycdc Elmaruf mahallesinde Şif aha.ne sokağında Sillcy
maniye tıp medresesinin milfrez 1 N.h odası 

12 

60 

90 

4,50 

Nuruosmaniyede Atikalipa.şa. mahallesi ndc Mehmet. pn.şa sokağın. 
da 3, 5, 7, N. Iı ev ve dükkan 180 13,50 
Çenberlita.sta Molla Fenari mahallesinde ve sokağında. 74 N. lı dük. 72 5,40 

Yukarda semti. senelik muhammen kiralarile ilk teminatı yazılı olan ma. 
haller teslim tarihinden itibaren kiraya verilmek illere ayrı ayn açık art
tırmaya konulmu~sa da belli ihale gün ünde giren bulunmadığından arttırma 
12/ 5/ 937 çarş!llllba gününe uzatılmıştır. Şartnameleri levazım müdürlüğünde 
görülebilir. İstekliler hizalarında göster ilen ilk teminat makbuz veya mektubi
le beraber yukarda yazılı günde saat 14 de daimi encümende bulunmalıdır. 
lar. (i) (2616) 

Hasköydc Kum barba.ne sokağında 48 N. lı ev 
Rumclihisarında 48 N. lı Haymana. mektebi binıı.!I 

Senelik W 
muhammen ~· ~ 

kirası a-
18 1,35 

120 9 
24 1,80 Cağa.loğlunda. Hadım Hasan p~ medresesinin ı N. odaaı 

Arna.vutköyünde Lutiiye mahallesinde Ayazına soka#mda 24/49 
N. lı ev. 36 2,70 
Arna.vutköyünde Lfıtfiye mahallesinde Ayazma sokafmda 4 41 N lı ev 80 6 
Arnavutköyünde Lütfiye mahallesinde Ayazma sokağında 14/45 N ev 72 5,40 
Kadıköyünde Kızıl toprakta 71 N. Iı Zil htüpa§& mektebi 60 4,50 
Bcyoğlunda Hüseyinağa mahallesinin Tarlabafı 80katmda 51 N. lı 
dükkan ı2s 9,60 
Köprünün köprü altında Kadıköy iskelesinde 88/ 1 N. lı dükkan. 2160 162 
Samatyada Hacı Hllseyin ağa mahalle ve sokağında Ferruh ağa. 
mektebi 30 2,25 
Eski Allpa§ada Hobyar sokağında 107 N. h dUkk5n 36 2,70 

Yukarda. l!lemti senelik muhammen kiralarile ilk teminatları yar.ılı olan 
mahaller teslim tarihinden itibaren 938, 939 veya M-0 yılı mayıs sonuna ka. 
dar ayrı ayrı kiraya verilmek ÜZC're açık arttırma.ya. konulmuşlardır. Şartna.. 
meleri levazım mUdürlUğünde görülebilir. İstekliler hizalarmda gösteri!en ilk 
teminat makbuz veya mektubile berabel' 10-5..937 pa.za.rtesi gUnU saat :u n... 

Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (i) (2299) 

Beyoğlu kaymakamlığı ve belediye mildUrlUğUnden: 
Şişlide Halfıskıir Gnzi caddesinde istimlaki takarrilr eden Apine Sekerciya. 

na. a.it 1150 metre murabbaı arsanın metre murabbaına heyeti mu;amminece 
21 lıra kıymet takdir edildiğinden bu kıymet iizcrinden istimlak olunacağı all. 
kadarana tebligat makamma kaim olmak Uzere iliin olunur. (B) (2612) 

Belediye zabıta talim:ıtnamesiniıı 438 inci mııdd~sine "Torb"lar · d . . .• ıl!ın e ~a. 
tılan pırınç unlnrmın Uzerine bunu imnl eden mUe.ssescnin ismi ı · · ı t 'h' 

· ·· t kı· n , ıma arı ı-
nı gos. eren ren ı kli~ vurulması mecburidir.,, fıkrası ilave olunmuştur. 

İlgıll olanların malumu olmak Ü7.ere ilan olunur. 

arla sterling, şimdi yine ( F ransada 
Ucuz yaşamayı) mümki.in kılabile
cek ucuzlukta frank satın alacak 
bir hale gelmiş oldukları gibi Fransız 
rnalını da makul fiyatlarla satın al· 
~uak imkan dahiline girmiştir. Bu· 
HUn tesirleri de derhal görüldü: Pek 
cazip güzel kasabacıklar ve dinlen· 
me köylerile dolu olan cenubi Fran· 
saya seyyah akını arttığı gibi, F ran· 
sız ~ah satın alanların da sayısı gün 
geçtıkçe yükselmeğe başladr. Al· 
manlar derhal bunun karsısında ha
rekete Reldiler. Ticaret v; seyahatin 
tekrar Fransaya göçetmemesi için 
~~.a~yada. ?a markın kıymetten 

TBksl durak yerle rln·'I 
de lntfzan1 

ş förler cemiyeti, şoförler ara· 

Göz f ekim 
Lt . ~·üıu l Ertan 

Cağaloğlu Nuıuı•smanıv~ cad Nt 

(Cağalo~lu EC"z.anesı vanında ı 

l'eleh.ın 225156 

lı 
w Nakil vası.talarına yürürken binen veya ta'nlan cocukların bu han~ketlerin-

dcn dolayı velı veya vasilerinin cezalandmlacag~ ına. da"ır urn • ı· k ·1 

şurulmesı ıstendi. Bu sırada daha 
~en~ neticeler doğurabilecek siyasal 

a.dist."ler de başlamıstı. Demokratik 
~ıl~etlerin parn istikrarı icin hep 
ı:rlıkte yapmağa ba~ladıkl;rı teşeb-

d 
0 
her durak mahallinde görülen 

srn a k lıklar .. :t .. alarm. ha srz m onune 
munaza db" l l k 1 .. 
neçmek için bazı ~~ cır er .a mt a ku: 
"' u görrnüştur. emıye , ta sı 
zumun .. 

1 • de birer ıntızam memuru yer erın . . B 
b l durmağa karar verm1ştır. un 
d~nubaşka bazı taksi mahallerindeki 

otomobil miktarının da değiştirilme 
si takarrür etmiştir. Cemiyet idare 
heyeti bu husustn belediye ile te· 
maslarda bulunmuştur. 

d 
w• • ·ı b 1 . umı mec ıs ararı e 

egıştırı en e edıye zabıtası talimatnamesinin 176 dd · y d ı 
ı ~ · ıncı ma ~ı aıagı a yazı • 

mı~tır. lc1n olunur. 
Madde: 176 

(85 v~ l 7 S inci maddelerde sayılı memnu f'lleri yapanlarla araba, kam}"O'· 
ve otomobıllere takılan ve asılanlar ço ~ul.lar cl.:u;u takdirde bunların veli ve· 
ya vasilerile nezdlerindc ikamet ettirmek suretlle bunlara nezaret edenler mcaul 

olurlar. (2614) 
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Çünkü ASPİRİN sene!er

denberi her türlü soğukal· 

gınlıklarına ve ağrılara karşı 

tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 
isbat etmiştir. 

A P İ R İ N in tesirinden 

emin oJmak için lütfen 
kasına dikkat ediniz. 

HABER - f\ICşam postası 

Çoli ucuz 
kiralık 

fiyatla 
köşk 

Nezareti f evkaladeyi haiz hava· 
dar içinde müteaddit meyve ağaçı 
bulunan sekiz odalı kullanışlı bir 
köşk ister senelik, ister sayfiyelik, is
ter başlı başma, ister ev sahibiy]e ki
rahktır. 

Adres: Kuzguncuk Nakaştepe 
mektep karşısı No. 2 7. 

9 MAYIS - 1937 ~ 
=---

Diş~etiniı iyi ve u~lam olutııa her fcyi kt: 
m01lı lezzetle yiyebi l i rsıniz . Aynı zamanda $eh· 
har tebessümünüzle herkesin takdirini ta7~' 
nırsını~ .. Pasteut ' ün tedkıkatı fennıycsi daite• 
,,nde ıstıhzar edi len Dcntol diş ~uyu ve ma· 
cunu gayet ant iseptik ve nefio; kokuludur. 
Oentol . d.ıs sı:yu ~e macunu, dış et lerini kuv• 
vetlendırır. Nefesı u"flye ve dişlerı husnü 
muhaf a:ıa rltİiİ ırlb i di$1ere parlak bir be• 
yazlık verir. 

DENTOL; bütiin oarfümörllcrlt ecune lcrd 
satılır. 

Her yerde DANTOL isteyiniz. 
Eczanelerle parfüınörilerde satılır. 

1 
ı stanbul Levazım Amirliği Sa- ı 
tınalma Komisyonu ilanları 

-affa Fen Okulu Satına ma kom!s
yon Başkanlığından: 

Süvari binicilik okulu hayvanatı i . 
çin alınacak 38610 kilo taze çayırın pa 
zarlığı 12 Mayıs 937 Çarşamba günü 
saat 15 de Tophanede Satınalma. Ko. 
misyonunda yapılacaktır. Tahmin be. 
deli 579 lira 15 kuruştur. İlk temina
tı 43 buc:uk liradır. Şartnamesi komis. 
yonda görülebilir. İsteklilerin belli sa
atte Komisyona gelmeleri. 

(443) (2573) 

T " ON D H A Birabanesindeo .. .l...J 

Bayan 
PEK YAKINDA VEDA EDECEKTiR 

-----• Telefon : 40227 ____ _. Yıldızda bulunan Nafıa Fen okulu ihtiyacı olan (505) metre ve (159.075) 
kuruş t ahmin bedelli dahili elbiselik kumaşın şartnamesi mucibince ihalesi 
yapılmak üzere 24-5.937 pazartesi günü saat on beşte açık eksiltmeye kon
muştur. İlk teminat (119.32) kuruştur. İsteklilerin şartnameyi görmek ü. 
zere o!mlumuza gelmeleri ve ihale günü de teminatlarını yatırmış olarak ve 
bcl:;c:e. i ile elrni.tmcnin yapılacağı İstanbul erkek lisesi binası yanında yük. ···························································· 

Devlet Demiryolları ve Limanları 

· işletme Umum idaresi · ilanları 
~ek r.._ !:•·"',P~Ci' m •hasip!iğinc f"e]rneleri. (2625) 

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

1 
1: 

LI 
Roman 

Yazan: 

Refik Ahmed 
SEVENGIL 

Yeni çıktı 
Dağıtma yeri VAKiT Kütüpanc:ıi 

Fiab 50 kurut 

Muhammen bcdellerile miktar ve vasıfları aşağıda yazrlı 5 grup malzenıe ~: 
eşya her irup ayrı ayrı ihale edilmek üzere 13.5.1937 perşenbe günü saat 10 

11 Haydarpaşada gar binası dahilindeki kopıiıyon tarafından açık eksiltme ile satJ 
alınacaktır. 

Bu işe girmek istiycnlerin hizalarında yazılı muvakkat teminat ve kanurııı~ 
t&yin ettiği vesaiklc birlikte eksihme günü saatine kadar komisyona müracaat1• 
rı lazımdır. 

Bu işe ait ~artnamclcr komisyondan parasız olarak dağrtılmaktadır. ııı!' 
1 - 20000 adet ateş tuğlası muhammen bedeli 2300 lira ve muvakkat te 

natı 172 1/ 2 liradır. t 

2 - 650 adet vagon sigara küllüğü muhammen bedeli 97 5 lira ve muva1'1'' 
teminatı 7 3 lira 13 kuruştur. 

3 - 75 adet 3,40.4,00XO, 30-0, 45XO, 09-0, 12 cb'adında (16.200 m3) l{arıı•~ 
ğaç kalas ile 255 a:let 3,40.4,00XO, 30.0, 40XO, 09-0, 12 eb'adında (48,96 

m3) dışbudak kalas muhammen bedeli 2932 lira 20 kuruş ve muvald<3t 

teminatı 219 lira 92 kuru~tur. 

4 - 1030 l:ilo muhtelif eb'atta demir rondela muhammen bedeli 360 1/ 2 lira fl 

···························································· muvakkat teminatı 2704 kuruş tur. 
0 

DOKTOR 

Kemal Özsan 
Oro!oğ • Operatör 

BevUye mUstehasısı 
Karaköy - Eksclsiyor mağazası 

yanında. Her gün öğleden sonra 
2 den 8 e kadar: 'l.?l: 41235 

ZAYİ - Eminönü Malmüdürlüğün. 
den almakta olduğum 1848 No. lu 
hüviyet maaş senedi resmimi zayi et. 
tim. Yenisini çıkarmak üzere müraca. 
at ettiğimden eskisinin hükmü yok. 
tur. 

JI. Mazhar Bal.çık 

- -·- -------
, : fst nb·ıJ'I Ko·mut!3o ·ıığı .,. 
Satlnalma Ko'misyonu ilanlar'ı 

• - . .... , • *'..: ' ... 

Gümüşsuyu hastanesi için 40000 
kilo süte talibi çıkmadığından ihalesi 
on gün uzatılarak açık eksiltme ile 

13 mayıs 937 perşembe günü saat 151 
de ,ihalesi yapılacaktır. Muhammen 
tutarı 4800 liradır, şartnamesi her 

gün öğleden evvel komisyonda görüle. 

bilir. İsteklilerin 360 liralık ilk temi. 
nat makbuz veya mektuplarilc bera_ 
bcr ihale günü vakti muayyeninde 
Fındıklıda Komutanlık Satın:ı.lma ko. 
misyonuna gelmelerL (2565} 

SEZEN 
5 - 500 kilo tutkal 300 kilo san bal mumu 100 kilo beyaz emaye boya ve 6l 

paket analin boya muhammen bedeli 800 lira 7 5 kuruş ve ınuval'-
kat teminatı 60 lira 6 kuruştur. (2936) 

T ..:: RZiHANESi · 
Sahibi: İhsan Yavuz Sezen Eskişehir Atelyesi için iyi tesvıyeciye ihtiyaç vardır. '!' 

Taliplerin imtihanları, Ankara, Eıki~ehir ve H. Paşa depolarında ve fz!1'11 

ş 1 k Q İ Y j nen 1 er j n dck:Jer igin de Alsancak atelyesinde ya pılacaktrr. 
ter Z 1 5 İ d İ f İ:itd;lilerin Urer istida ile cloğruca Eski; ehir cer atelyesi rıfüdürJüğUtl' 

Erı caz p rıı : •oeller, mevsimlik mctınl müracaatları. (1118) (2520) 
ve şık kumaşlar. ' ..../ 

lstanbul Yeni Postahane kar~ısı11dn -------------------------·------

KVRCJN doktorn 
r.\ccaettin Atasagu ı 
Her gün 16,30 dan 20 ye kadaı 

Lalelide Tayyare apartımanlarında daire 
2 numara 3 de hastalannı kabul eder. 
Cumartesi günleri 14 den 20 ye k<>daı 

muayene parasrzdrr. 

Diş Doktoru 

o IQ)ev~ t01Dçeır 
Cumartesinden maada hergün 

hastalarnı kabul eder. 
Edirnekapı, Karagümrük Tramva~ 

Dura~. Nn. R!'i 

Operatör üroloğ 
Doktor 

Süreyya Atamaı 
Beyoğlu İstiklal caddesi Parmakkap· 

Tramvay durağı No. 121 birinci 
kattaki 

Muayene hanesinde hastalarını her· 
gün saat 16-20 arasında kabul 

eder. 

l{apalı zarf usuUle eksiltme itanı 

Muğla Vilayetinden: 
' ~1 'l A ' o 34695 1 - Eksıltmeye konulan iş: Mu~ avı ~yetı merkezınde yaptmlacak . IJl' 

lira 7 5 knruş keşif bedelli Hususi idare bınasr ve 46365 lira 87 kuruş ke§ıf 
delli Halkevi b'.nasrdır. 

Keşif bedeli ceman 81061 lira 58 kuruştur, 
2 - Bu işe ait evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D - Fenni şartname 
F - Silsilei fiyat ve keşif hülasa cetveli 

İstekliler bu evrakları 406 kuruş bedel mukabilinde Muğ1a Nafıa MüdUrlO' 
ğünden alabilirler. • pıt' 

3 - Eksiltme 20/ 5/ 937 perşenbe saat on altıda Muğla Vilayeti Dainıı 
cümeninde kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. )' 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 6079 lira 62 kuruşluk nı~\'~I 
kat teminat vermesi ve Nafıa vekaletinden alınını§ müteahhitlik vesikası 1~ ti' 
etmesi ve e1yrıca 50000 liralık yapı işlerini başardı~ma dair vesika göstermesi 

zımdır. ,ı 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarını 3üncü maddede yazılr saatten bıt s•,~ 
evveline kadar Encü:nen Reisli~ine makbuzla vermeleri lazımdır. Postada ota' 
2ecikmeler kabul edilmez. (2322) 


