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MCISABAKAMIZ . . 

Resımıerı şubat sonuna kadar 
Ankara caddesinde 

VAKiT kütüphanesine tesllm ediniz 

5 'Kuruş _ Telefon: 2.ı872 27 Şubat 1936 Perşembe Sene: 5 • Sayı: 1488 

Dün geceki tranıyay 
zasının bütün tafsilatı 

llıi a7Gfı lıail.,. .'ltlelun.ı Zi7G .Vatman Fahrdtin . Kahveci Haan Muallim Miicalaül Kontrol lmtail 
Sani79 Niyai , 

Bir ölü, . yirmi · yaralı var 
~rabanın devrilişini qözlerile gören şoför neler anlatıqor 7 

Varalı vatmanın sözlerlnden : - ~ ~---~ - ~ ,_,_,,_,, -~~ ~ ~ ~ ~ ~ -
"Elektrfk, kum ve el frenlerını sıktım ... Geri hareket 
yaptım... : ilç biri fayda vermedi ... Tramvayın 
raydan çıkıp karşıkl eve doQru glttlOlnl gördüm., 

._, ac~~ı~rı !C!!!l~en _l!Pf:!.k.:t!~ - -fı..q uavinl Niyazının sözlerl : - - ,_~------ ----

.·Ked'iieike8ik bir ayağı 
sürükleyip götürdü 

Tramvay çarpmasile odasının 
el u varı yıkı I an kad 1 n an 1 atıyor : llıule veı-en vatman ve kaanın maktan görüniifü 

t9 '' Apartıman başıma yıkıldı sandım· 
aaıracaktım. aazıma kireçler dol

~Uştu. Korkudan bayıldım. Nasıl ol
~1.ı. bilmem, o gece içime bir his geldi: 
t ataaımın yerini deQiştirmiştim .... 
, Qer her gece uyuduQum yerde yat-
&yd 1 m ... ,, (Yamı 2 incide) 

~ A 

~,.., Tramvayın "kcıpınndan,, bir baklf Kaadan aonrcı öl~p ~eler o«, 

{V1!RABANIN YOLDAN ÇIKTl
'V$ı YER 

( ~ DlvRİLEREK PARÇALAN~ 
AltA81"1 

S) OUVARI DELiNEN elNA 

Kaza yerini göıteren krolri •.• 

Japon isyanı 
§imdilik bastırddı · 

Asilerin reisi öldü 

r askerler hükumet başına 
_ ~r,erse harp. muhaJ<~~!;;;ı 1 
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Dün gece İstanbul, misli görül- önündeki bir buçuk metre genişli

memiş bir kazaya şahit oldu. Ge- ğindeki yaya kaldırımına çarpa
ce yarısı bir yığın demir parçala- rak hızını azaltmış, ayni zamanda 
rından ibaret kalan tramvay araba zıplayıp baş tarafı apartıman du
smın içinden çıkarılan, kendileri- varına çarparken kıç atarak duvar 
ni bilmiyecek ve kendileri tanın- boyunca yan devrilmiştir. 
mıyacak halde bulunan tam 18 ki- Arabanın nasıl dev
şi F yoğlıı Zükur hastahanesiyle rildiğini dışarıdan 
Ser .. j hastahanelerine taksime- gören yegane şahit 
dil . Bunların bir kısmına bu- Recep Gül 
ra 1 da ameliyat yapıldı, Zühtü a- Şoför Recep Gül arabanın dev-
dmdaki kurban hastahaneye götü- rilme hadisesini bize şöyle anlat
rülürken yolda öldü ve bu sabah tı: 

bu zavallının postahane sırasında- - Tiyatrodan müşteri alacak
ki kırtasiye mağazası üzerine "Ce tım. Vazgeçtim. Arabamı garaja 
naze münaseb~tiyle dükkanımız çekmek için yollandım. Krogere 
kapalıdır,, levhası asıldı. gelinciye kadar önde araba gör-

Kabahatli veya kabahatsiz ol- medim. Altıncı dairenin önünden 
sun, Niyazi adında bir ispekter va- kıvrılınca hadiseyi yapan arabayı 
zifesi başında iki ayağını l<aybetti. gördüm.. Hızlı gidiyordu. Fakat 
Hastahanede, yüksek kalbli Sani- ben arabanın mecburi durak ye
ye adındaki bir hemşiremizin vü- rinde duracağım, yolcu çıkaraca
cudundan alman kanla zavallı is- ğını, benim bu sırada sağından ge
pekterin hayatı kurtarılmaya çalı- çemiyeceğimi düşünerek fren yap
şıldı. Fakat buna lüzum kalmadı. tını. Fakat araba hiç de durmadı. 

Vak'a nasıl oldu 
Tramvay arabasının yoldan çı

kış şeklini bu sabahki ve sabahları 
çıkan akşam refiklerimizden bir 
kısmı pek garip bir şeklide verdi
ler. Tramvay arabasının yoldan çık 
tıklan sonra takla ata ata devril
diğini yazdılar. Bu arkadaşlar 12 
tondan aşağı olmıyan bir tramvay 
arabasını bir lastik top haline ge
irdiler. 

Ayni hızla yoluna devam ediyor
du. Bir an içinde arabanın kaldı
rımda yürüdüğünü, Kenanbey a
partmıanına doğru yalnız sağ te· 
kerlekleri üstünde yan yatını§ git
tiğini gördüm. Bu sıra arabadan 
bütün kuvvetile bağıran bir kadın 
sesi işittim. Bu sesi gürültüler ta
kip etti. Araba birdenbire baş tan 
aparbmana vurdu.Gürültü müthiş
ti. Arabanın çarpmasiyle beraber 
kıç atarak yana devrilmesi bir ol· 

Hadi enin doğrusu du. 

Harbiye - Fatih sefeıini yapmak 
üzere Harbiyeden gece saat 11,09 
da kalknn 122 numaralı arabayı 

679 numaralı vatman Fahrettin 
kullanmaktadır. Yolcusu azdır. 
Bu araba Altın Bakkala geldiği sı· 
rada bura durak yerinde kendisin
den evvel gelip yolcu almak üzere 
duran bir başka arabaya toslamış· 
tır. 

Arnba hareket etmiş, Beyoğlun
da sinemadan çıkan yolcuları da 
alırken ispekter Niyaziyi gören 
vatman, kızak hadisesini söylemiş
tir. Bunun üzer.ine Niyazi de ara
baya binmiştir. 

Arabada 30 - 32 kişi olduğu 
söyleniyorsa da hadisede biletçi
nin bilet kutusunun parçalanması, 
kontrol kağıdının kaybolması ha
kiki miktarın tespitine imkan ver

memektedir· 
Araba Krogerde de durduktan 

sonra hareket etmiş, dönemeçte a
rabanın hızlanması üzerine, şir
kette beş sencdenberi vatmanlık 
yapan ve bu zaman zarfında hiç 
bir sabıkası bulunmıyan vatman 
Fahrettin frenleri sıkmı~. fakat a
rabayı kızaktan kurtaramamış. 

Böyle zamanlarda mühendislerin 
anlattıklarına göre, freni çözmek, 
tekerleklerin dönmesine müsaade 
ettikten sonra.tekrar fren yapmak 
li\zım gelirmiş. Vatman fahrettin 
bunu yapmış, F ahrettin elektrik 
frenini sıkarken Niyazi de kum 
frenine yapışmış.. Bunu bırakıp 
mıknatıs frenini kullanmak iste
mi~, üç fren yapılmasına rağmen 
hızağm önüne geçilememiştir. A
raba Saadet apartımanının yanın· 
dan olanca süratile geçerek viraj 
yapıp Bankalar caddesine sapacak 
yerde yoldan çıkmış ve ayni sürat
le kaldırımlar üzerinde yalnız sağ 
tekerlekleri üzerinde yan yatmış 
bir halde yürüyerek tekerlekleri, 
Unkapanı yolu ile Bankalar yolu
nun zaviyesinde bulunan 78 nu
Jnarnlı Kenanbey apartımanının 

Araba ön tekerleğinin apartı
man önündeki yayakaldırıma çarp 
masiyle hızını azaltmıtlı. Burada 
yaya kaldırım olmasaydı, araba 
apartıman duvarını yıkacak, parça 
parça olacak ve facia daha büyü
yecekti. O zaman araba içinde 
bulunanlardan hiç kimse aağ kal
mazdı sanıyorum. Arabadan du
yulan bağırışlar, araba devrilir 
devrilmez durmuştu. 

suısuısuı 
diye bağırıyorlardı 

Kaznya uğrayan arabanın içine 
yardıma ilk koşan itfaiye neferle
rile girdim. Onlara yaralıları çıka
rırlarke.; yardım ettim. Araba ka
ranlıktı. İçeriden iniltiden, bağır
madan., imdattan başka bir şey işi· 
tilmiyordu. Şi,man bir kadının 
üstüne üç kişi yığılmı~tı. Kadın, 
sersemlemişti. Arabadan dışarıya 
çıkınca meydanda fıldır fıldır dön 
meye, s·u su diye bağırmaya baıla
mıştı. Musluğa koıtuk, su yoktu. 
Bu sırada nereden geldi, bilmiyo· 
rum, su geldi. Kadına ve bayıl
mışların yüzüne serptik. Kaıayı 
atlatanlara su verdik. Bir an için
de burası bir mahşer yerine dön
müştü. 

İtfaiye neferleri doğrusu canla, 
başla, erkekçe çalıştılar. Ömrüm 
oldukça bu feci kazayı unutamıya. 
cağım. 

Araba çarpt:ıkt:an 
ve devrildikt:en 

sonra 
Tramvay arabasının Meyt yo· 

kuşunun başındaki binaya çarpıfı 
pek şiddetli olmuştur. Gök gürler 
gibi. büyük bir gürültü duyulmuş 
ve gayet kesif bir toz bulutu yük
selmiştir Bunu takiben canhıraş 

feryatlan, 
- imdat! Can kurtaran yok 

mu? sesleri yükselmiş ve şoför Re
cep Gül bomboş olan meydanda ne 
yapacağını şaşırmış, polise bağır· 
mış, bunun üzerine ortalık kalaba
lıklaşmaya başlamıştır. . 

•• •• 

Polis düdükleri öterken biri it
faiyeye koşmuş, Ahmet adında bir 
ilan yapıştırıcısı da Altıncı daire
nin altındaki imdadı sıhhi otomo
billerine koşmuştur. Biraz sonra 
yetişen itfaiye neferleri, polisler, 
bekçiler ve halk yaralıları kurtar
mağa başlamıştır. 

Tramvay evvela diğer gnzete
lerin yazdıkları hilafına takla at
mış değildir. Ve doğruca burunla
masına karşıdaki Kenanbey apar
tımanına çarpmıştır. Bu çarpma 
neticesinde tramvayın bilhassa ön 
kısmı tamamiyle parçalaıımış ve 
devrildiğinden de camları ve yan, 
tahta kısımları hurdahat olmuş -
tur. 

Bittabi bu çarpışmada en fazla 
zedelenenler ön sahanlıkta bulu -
nan vatman, tramvay şirketi mü -
fetişlerinden Niyazi ve Yeni pos -
tane caddesinde kırtasiyesi Kına
lı zade Zühtü olmuştur. Bunlardan 
Zühtü parça parça olmuş, ve has
tahaneye kaldırılırken yolda ölmüş 
tür. Niyazinin de iki bacağı dev
rilen tramvayın altında kaldığın
dan kopmu~tur. Vatman Fahri de 
gayet ağır surette yaralanmıştır. 

Bir kısım yolcular ise daha ev
velden kendilerini tramvaydan at
mışlar ve bu korkunç kazadan kur. 
tulmuşlardır. 

Recep Gül de araba devrildik
ten sonra 4 kişinin çıkarak ikisi
nin Unkapanı, ikisinin de Banka
lar yoluna saptıklarını ve koşarak 
kaçtıklarını görmü§tür. 

Kaza haberini duyar duymaz 
emniyet müdürü Salih Kılıç, Be
yoğlu kaymakamı Daniş derhal va
ka yerine koşarak kurtarılma itine 
bizzat nezaret etmeğe ba!lamış

lardIT. 
Yarım saat süren nu çalışmadan 

sonra yaralıların hepsi Beyoğlu ve 
Sen Jorj hastahanelerine kaldırıl
mı§ bulunuyorlardı. Beyoğlu has· 
tahanesi operatörü Hayreddin de 
pijaması ile hastahaneye koşmuş 
ve icap eden müstacel ameliyatları 
yapmıttır. 

Tramvayın çarptığı Kenanbey 
apartımanında birkaç musevi aile
si oturmaktadır. Bunlardan Mari 
adında 60 lık bir kadın, kaza es
nasında tramvayın çarptığı duva
rın arkasındaki odada yatmaktay
dı. 12 tonluk koca tramvay kagir 
olan binanın duvarında iki metre 
irtif aında ve bir metre genişliğinde 
kocaman bir delik açmıştır. 

Mari hadiseyi bir muharririmi
ze fÖy)e anlatmıştır: 

- Uyuyordum. Birdenbire ku
lağımın dibinde top gibi bir şey 
patladı. Bağıracaktım. Fakat ağ 
zım tamamiyle kireç dolmuıtu, ba
ğıramadım. Ev yıkıldı, kıyamet ko. 
puyor sandım ve kendimi kaybet
tim. 

Gi>zlerimi açtığım zaman bekç" 
beni uyandırmağa çalıııyordu: 

- Korkma, korkma, Mari 1 di 
ye beni teselli ediyordu. Yıkılan 
duvar ayak tarafıma isabet etmiş
ti. Başım öbür tarafta bulunuyor
du. Tesadüfe bakın ki karyolanın 
istikametini dünakşam değiştirmiş 
tim. Eğer yapmasaydım yıkılan 
duvar başıma isabet edecek, beni 
de derhal öldürecekti. Şimdi de 
hala titriyorum. Korkudan ölmez 
sem çok iyi. Üstelik eşyalarım da 
çok bozuldu. Epeyce ziyandayım. 
Acaba bu ziyanlarrmt kim ödiye
cek? 

Ayni evin üst katında oturan 

arnvay 
afsiıatı 

Sara da hadiseyi şöyle anlatmış-. 
tır: 

- Gece uyuyorken evvela ev yı
kılır gibi bir sarsıldı.Sonra top pat. 
lar gibi bir gürültü oldu. Cama koş 
tum, ortalığı görülmemi§ bir toz 
kaplamıştı. Bunların arasından a
cı acı bağırışlar yükseliyordu. Tay. 
yare bomba attı, yahut geçen fır· 
tınada olduğu gibi bir fırtına olup 
ev havaya uçtu, sandım. Neden 
sonra tramvay kazası olduğunu 

anladık 

Ayni evin yanındaki muhalle
bici Mülayim ve Hacı Ramazan 
da beş dakika evvel dükkanlarını 
kapamış bulunuyorlardı. Kazaya 
ilk yetişenler arasında bunlar da 
vardı. 

ispekter muavini 
Niyazi anıat:ıyor 

lki bacağı kesilen ispektek mu
avini Niayzinin sıhhi vaziyeti iyi. 
dir. Kazanım nasıl olduğu hakkın
da şunlan söyliyebilmiştir: 

- Galatasarayda arabaya bin
dim. Vatman frenin tutmadığını 

söyledi. Ben haktnn. Muayene et
tim. Tuttu. Şişhane yokuşunun 
başına geldiğimiz zaman araba 
hızlaştı. Vatman freni sıktı, tut · 
madı. Ben de diğer frenlere sarıl
dmı. Bir türlü tutturamadık. Bü . 
tün gayretlerimize rağmen fren 
tutmayınca hemen pardösümü çı. 
kanp tekerleklerin dönmemesini 
temin için arabrun önüne atmak 
istedim. Bir kolumu çıkartmıştım 
ki, araba yoldan çıktı. 

Bir kaç saniye içinde de olan 
oldu. Ondan sonrasını bilmiyo . 
rum.,, 

Niyaziye tramvaydan atlayıp 

atlamadığı sorulmu~ ve buna şu 
cevabı vermiştir: 

- Ben atlamadım. Tramvay· 
daki vatandaşların hayahJll kur . 
tarmaya çalışıyordum. Atlamak 
benim için büyük bir zillettir.,, 

Vat:man anıat:ıyor 
Ba§ından, yüzünden ve bacak. 

larmdan yaralı bulun.an vatman 
Fahrettin ise §Unları söylemi§tir: 

" - T a§köprülüyüm. 26 yaşın
dayrm. Evliyim. Y enikapıda Bü. 
yük Lengada Hisardibi sokağında 
oturuyorum. Şimdiye kadal". hiç
bir kaza yapmadım. Harbiyeden 
kalktıktan sonra Altmbakkal is . 
tasyonuna geldik. Araba burada 
kızak yaptı. Frenlerden şüphelen· 
dim. Galntasarayda Espekter Ni . 
yaziye frenlerin tutmadığını söy . 
]edim. Kendisi muayene etti. Bu 
sırada frenler tuttu. Yolumuza de· 
vam ediyorduk. E&pekter Niya:ti 
de sahanlıkta duruyordu. Şişhane 
yokuşuna gelince araba gene kı . 
zak yapmaya ba§ladı. Elektrik, 
kum, el frenlerini ~ıktık. Hiç.biri 
tutmudı. Geri hareket yaptım. 

Belki durur dedim. Bu da fayda 
vermedi. Bundan sonra tramva . 
yın. karşıdaki bir eve doğru gittiği. 
ni gördüm, başka bir şey görme· 
dim.,, 

Varalllar anlat:ıyor 
Tramvay arabası içinde bulu . 

nan yolculardan muallim Mücahit 
başından yaralıdır. Kazayı §Öyle 
anlatıyor: 

- Kabzımal arkadaşım Niko 
ile beraber sinemadan ç..ıktık. 
Tramvaya bindik. Ayakta konu · 
şuyorduk. Konservatuvarı g~tik· 
ten sonra araba birdenbire sarsıl
dı. Ben Nikonun üzerine dü~tüm. 

Bundan ıonra frenin tutmadığın• 
ve arabanın hızlaıtığını anladrt11· 

Tramvay ıiddetle ilerliyordu. 
Ahali bağırıyordu. Bu aralık bir 
kontrol tehlike yok diye halkı te•· 
kin ediyordu. Birkaç saniye sonra 
tramvayın çarptığını duydum. Ba" 
yılmışmı. Bir müddet sonra da ar· 
kada§ım Niko beni ankaz altın · 
dan çıkardı. O da başmdan yara" 
Iı idi.,, 

Muhtelif yerlerinden yaralı bll· 
lunan 11 numaralı kontrol 1srnai1 
İse §unları söylüyor: 

- Ben içerde bilet kesiyordufll· 
Araba birdenbire hızlandı. Birk•9 
saniyede ne oldu ise oldu. Kendi· 
mi sonra sediyede buldum.,, 

Kazadan sonra yaralılar he " 
men otomobillerle Beyoğlu, Fr:ı11' 

sız, Sen Jorj hastahanelerine kal• 
dırıbmşlardır. 

Saat:i 11 i 25 geçe 
durmuş 

Kırtasiyeci Züıhtünün cese<li 
hastahanede doktor ve operatot 
Sadrettin tarafından muayene o • 

)unmuş, beyninin patlıyarak öl • 
düğü tesbit edilmiştir. Üzeri ararı· 
mış, cebinden çıkan saatin tam oO 

biri 25 geçe durduğu görülmüştür· 
Şu hale göre saat müsadexı1" 

ile birlikte durmuştur. Gece hat • 
tahanede Sadrettin ve asistan Ze
ki yarahlara ameliyat yapmı~l•'' 
kontrolün ayağını kesmişlerdir. 

1 Espekter muavininin kalb 
durmak üzere olduğundan da · 
marlarma tuzlu serum verihtıİfı 
kan verilmesine de lüzum gör-Ol' 
müştür. Birkaç kişiden kan ~et • 
meleri istenmiş ise de veren olı1';· 
mt§, bunun üzerine Saniye isınil'l e 
bir hasta bakıcı ileri atılarak: 

- Ben istediğiniz kadar 1<•
11 

veririm. Buyurun alın, demiştir: 
Fakat buna lüzum görülınesıt1f' 

kalp normal bir şekilde çarpııt• : 
ya baıladıktan sonra ameliyat 1" 
pılarak bacaklar kesilmiştir. ıt 

Kan veren olmadığını anh1' ıt 
ve feci ıztrraplar içinde kıY7a11' 
ispekter muavini: 

i"" - Y alvarırmı, bana ke.n "'er • 
insani bir hizmettir, diye yal~' .. 
mı~, ölürsem çocuklamnı okıll\I 
nuz, demiştir. ,.. 

Yelkenci Mehmedin de ı•ibef 
yağı kesilmiştir. Sol ayağı de. 1 • 
altı yerinden parça, p·arçA k•~/ 
mııtır. 

Diğer yaraıııat 
. t:Jasafl• 

Yenicamide kahvecı )''1' 
. ş··k .. lk nıci Se ' sınemacı u ru, ye e ğlıl 

Hıristo oğlu Niko, Süleyro~n ~il· 
Ziya, Rodoslu Ziya, ın~all•;.,.fşil· 
~hit Hüsnü Miuın oglu b .. • ' , ~- h ş .. 
50 yatında Naime, Osına~ htıf • 
kası memurlarından Ca!hıt, J<ıj• 
cİacı lstefo, Fazıl, Ahınet 
Hayriye. 

HAdise yerindel'i 
manzara pelc 

k . anzarıt 
Hadise yerinde ı ın J<tı1'' 

feciydi. Kumaş parçaları,pJ<ııl11r 
k ·k yak şıı 1• et parçaları, esı a ' rça o 

.. ··1.. d Hele parça pa .... a .. goru uyor u. ınll 1 
. nzaras .-

mut tramvayın ıç ma .
1 

güÇ l 

reği kuvvetli olanla~ bı e 
hammül edebilirlerdı. zasıt•11 

Vaka mahallinde u..zu: gore1 
kalan birisinin anlattıgın ]<ediJef 

b raya şÇ • ,. .. 
hadiseden sonra u Ilı b•' 
hücum etmişlerdir. Za1I• uruklt" 

.., nı da J ıt• 
damın kesik bacag~. "lüP ştııııtl 
yip götürürlerke~ goru 
tır. 
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Mes'ul 
Kon trolsUzlUk tllr 

a., l•kence ~., '<alil cihazına 
''"lak bahammô·UmUz kelmadı 

HABER - "ATC~rım -ooshl\ 

Faşist 

lıtanbuı hcmtehrilerinden bir propagandası 
~klarım gene feci bir kazaya kur- llozellerlne Tilrk iye
~ n ve~ekle bugün kan ağlıyor. de l'evaz yok tur 1 
. ne aıleler babasız kaldı, gene 

A vrupaya bozuk 
mal gönderenler 

Ve fUrk ticaretini kUlUye çı1uıranlar aıeyhlne 

llıa.anlar maJQJ oldu, gene hamile 
~dınların ve sade zayıf sinirhle 
bil değıl, tam sıhhatlilerin de asa-
l Jerinden oynadı ... 

!:ndiıe ediyoruz: 
~·Bu bakımsız, kontrolsüz ve her 
d lQ allaha emanet edildiği şehir
tt' nakliye vasıtalarına binmek
dt, 'fl, hatta yaya yürümekten, kımıl 

lllaktan, oturmaktan endişe edi
)°"'~ .. 

'1ea'ul kimdir? 

tt ~l~ette vatman değildir.:. Elbet
d •lc1 bacağını birden vazife ifa e
~rken kaybeden fedakar ve bet
ti ht kontrolör Niyazi de değildir. 
\\ be~e de~~ memuru, hatta tram
'flı' .t1rkellnın fen kontrolörü de
l dır. Freni bozuk tramvayın i~ 
t~eıine imza koyan mes'ul mev· 
lttd ti! e tahıılar varaa, onlar da de-

diı-. 

(Yl·NO) 

Kıyafet kanunu mucibince din 
adamlarının sokakta dini kiıvele
riy le gezmeleri yasak olduğu gibi 
yabancı memleketlere ait izci, mi. 
liı veya kısmi ıüel kıyafetlerle ge
zilmesi ve bu meyanda yabancı 
memleketleri temsil eden rozetle
rin takılmaaı da memnudur. Ev· 
velce pek mebzul iken kanunun 
neşrinden sonra ortadan kalkan 
bu rozetler son günlerde gene meb
zülen istimal edilmeğe bat lanmıt· 
tır. Evvelce mevcut olan gamalı 
salip ve ltalyan bayrağı renkleri 
üzerine faşist armalı rozetlerden 
başka bugünlerde Beyoğlundaki 
bir ltalyan klübü azalarının yaka· 
larında Habeş harbi vesilesiyle çı
karılan ve İtalyan diktatörünün 
bir resmini taşıyan rozetler görül. 
mektedir. Bu rozetlerde Muıoli-

Şiddetli tedbirler alınacak ! 

ni'nin Habeı harbinden evvel ıöy. 
lediği nutuktan (Daima ileri! Be
ni takip ediniz) ibareleri de bu
lunmaktadır. 

Alakadar makamlann bu J'OZet 
ler ve diğerleri gözünden kaçma
mı§ ve harekete geçilmiıtir. 

Son fırtınadan 

yerin Karadeniz boğazı mıntaka· 

iktisat Vekaleti ıon zamanlarda 
Avrupaya gönderilen ihraç eşyala
rımızdan bazılarının, bilhassa f ın. 

dıklarm içinde bozuk çıkanlar bu
luduğunu ve bu yüzden memleket 
ihraç metalarının hariç piyasalar
da fena tesir uyandırdığını göz 
önünde tutarak bazı zecri tedbir 
ler alınmasına lüzum görmüştür. 
Vekalet Türkofiı vaııtasiyle tica
ret odalarına ve borsalara mühim 
bir tamim yapmıştır. Bu tamimde 
son zamanlarda giden fındıkların 
düştüğü vaziyet göz önüne konu
larak fındık ihraç nizamnamesini 
tatbike memur bulunan ticaret o
dalarının çok dikkatli, hassas ve 

OUneş tutulması 
için ••hazırlıklar,, 

14 Ağustosta vuku bulacak 
(Kusüf) güneş tutulması hadise
si en iyi memleketimizden görüle. 
bilecektir. Bu hususta İstanbul ü
niversitesinin haurlık yaptığını 
yazmııtık. Ağustosta f ransız he 
yet ilimlerinden bir grupun da 
9ehrimize geleceği haber verilmiş· 
tir. Bu alimlerle üniversite te
mu edecek ve kendilerine deli· 
let edilecektir. 

Dün gece vukubulan tram · 
vay kazası neticesinde ıehrimi 

zin kırtasiye tücoarlarmdar. 
Kınalı zade Bay Zühtü vefa' 
etmittir. Cenazesi yarın öğle 

vakti fatih camii terifinde na 
sı olduğunu göz önüde tutarak bir mıuı badeleda aile kabristanı-
çok kazaların vuku bulduğu boğa7 na defnedilecektir. 
mıntakasmda yeni bazı tedbirler •--------•-••••ıil 
almağa lüzum görmüttür. Bunun -------------
için İstanbul liman nizamnamesi
nin bC§inci maddesi değiıtirilmit 
tir. 

Şimdi Devlet Ş\iraımda bulu
nan bu maddenin eski halile kıla. 

1fl9~1Pi" TAMYfMİ 
1 

ayni zamanda ııla davranmaları 

bildirilmekte, aksi takdirde ala
kadar ticaret odaları ve ekspertiz 
esnasında bulunan memurların 
mesul tutulacağı tebliğ edilmekte
dir. 

T eşrinisanide Karadeniz liman
larından yüklenen 35.000 çuval 
fındığın Hamburgda 5000 çuvalı 

bozuk çıkmı§lı. Vakla bunların 

buradan bozuk olarak yüklenme. 

diği, . o sıralarda çok sıcak giden 

havalardan dolayı yolda bozuldu

ğu tebeyyün etmit olmakla bera

ber gene çok dikkatli bulunmak lü
zumlu görülmektedir. 

155 çam 
devrirmiş ... 
Fa"at bu sefer 

sahici çam 
Belediye bütün Adalarda ge

çenki fırtına esnasında kırılan ve 
devrilen çamlan tespit etmittir. 
fırtınanın tesiriyle bir gece içinde 
155 çam devrilmiıtir. Bunların 
elli dördü Büyükadada, ıekseni 

Heybelide ve yirmi bir tanesi de 
Burgaz adasında devrilmiıtir. Be 
lediye bunları salacak ve yerlerine 
yenileri d ;kilecektir. 

Yangın 
Bugün saat 11 de Aksarayda 

Küçük Langada bir yangın çık . 
mıısa da vaka yerine derhal yeti
§en itfaiye büyümeıine meydar 
vermeden aöndürmeğe muvaff a~ 
olmuştur. 

Yangın Yenimahatlede Fatmıı 
adında bir kadının ahınnr1a man 
galdan ııçrıyan bir kıvılcnndar 
çıkmııtır. Ateı yanındaki büyül 
binanın kaplamalanna da sirayet 
etmişse de büyümesine meydan 
verilmem ittir. 

1323 '(50) 

Şam tezahilrte. 
bir aksi telakk: 

Ha.<:rki hastanesi civarında oturan bir zat diyor ki: 

- Haseki hastanesine üdveten yapılan pavlyon mü-
ğa atılmakta ve bu civar bu şekilde tam mancısUe tam 
bir nıezhele haline gelmektedir. 

nascbelile yan taraftaki sokak laf, toprak, ve tuğladan 

geçilemlyecek bir hale gelmiıttr. 

Bu yetmiyormuş gibi hastanenin Meyt kapısından 
karşı arsaya atılan çöpler burasını o derece J.:irletmek
te, telvl& etmelı.tedir kl geçU~ğe imkiin bırakmamakta 

dır. 

Bundan b~ka luı&tanenln kalorUer dlrulıı da aoka-

Acaba lıastaııcnin dışı, etrafı da iri kadar tmılz ol
ması lcizu1ı4lelmcz mi? 

Şliphcsiz ki evet. Hastane gibi sıhh:ıtle yakınen a
lrlkadar bir müessese temizlikte halka nümune ve misal 
olmalıdır. Alfıkadar makamların nazarı dikkatini ceJ
bcderiz. 

Belediye de her ne kndar gazetecilere izahat. yahut 
malfımat vermi.}·orsa da buna J.&.rt olmamalıdır. - -

;:;zı:m 

A ınrlt o D <a> J D ... 
şaney©Jnı 

Peyami Safa, gene antoloji meselcU: 
ıü ele alarak, gazetelerin bu mevzudaa 
birinci derecede bir aJiıka ile bahsettiği.. 
Aİ yazıyor. Ve ezcümle diyor ki: 

"Son Posta ve Akşam unutulanlarJa 
anket yapıyor. Haber gazetesi de mcse" 
leden mesele _çıkarmağa çalışıyor. Ve be
nimle Vedat Nedim arasında ihtilaf 
mevzulan arıyor . ., 

••• 
Peyami Safa belki Matbuat Umura 

Müdürü Vedat Nedimin gazetemize gÖlll 

derdiği mektuplan birinci sayfada göe
tcriı tarzanızdan bahsetmektedir. 

Mektubu birinci aayf aya koymaım:ır, 
gene aynj aayf ada çıkmıı evvelki bir ya. 

zının cevabı olması dolayuile zaruridL 

Mektubun muhtevasına gelinces "" 
veli ıunu söyleınelidir ki; antoloji meao
lesi, Peyami Sala bııkmımdan iki türlii
dür ı 

Biri, Peyami Safanm kitabındaki 

Fransız müellifinin yazısını, Türk eseri 
diye aoto!ojiye ıeçİrmif olmaları ~ 
lesidir. 

Diieri. Peyami Safanrn Fransız m&. 
ellifinden intihal ettiği zannmm lıud 
olmaıı lne$elesidir. 

ikinci meıele §Ahai kalll'. Biz birinci 
ile mqgulduk. O taarih edildi. it bitti. 
ikinci meıele iıe, bizim gazetemizde Ç> 

kan cevabi mektubun daha çok kısmını 
iıgal eden rneaelCi'di. Onun i1rin IAyıki 
veçhilo g&terildi. · · 

Antoloji me.e.lesi bugün "Akşamcı,, 
nrn eh mevzuudur. Antoloji tertip ctme

ği Matbuat Müdürlüğünün aalaruycı&i 

haricinde görerek eliyor ki: 

••Matbuat Umum Dircktörlilğü TUr
klye lehinde bir propaganda hizıncti ifa 
etmek azmile böyle bir antoloji tertibine 
lüzum görmil§ olacaktır. Bu propaganda 
v.azif el eri arasına girebilir. Fakat kanu• 
nun kendisine böyle bir sal!hiyct verme
ıi matbuat idaresindeki bir veya iki me" 
mura antoloji tertibine kabiliyet ve ır 
tidar vermesini de icap etmez . ., 

Ve tutulmuı olması İcap eden yohı 
anlatarak antolojiyi ya Kültür &kanlığı 
vaııtaıile, veya kalem ıahiplerinc!en tC1" 
kil edilecek bir komisyon marifetile ha
zırlamak Ji.mnKaldiğini ileri ıüriiyor. 

* Japon Bsyaınu 
'Japoııyada ukeri emperyalimde 

iktisadi emperyelizm çarpıııyor.,, Abi. 
din Daver Japonyadaki isyanın içyüzğ. 
nü tahlil ederken bu hükmü ileri ıW.. 
rek aon kanlı hadi.eıleri bu belumd• 

izah ediyor: 

"'Her iki emperyalizmin gayeleri 
birdir; fakat vaaıtalan ayndır. Bwr 
ların her ilcisi de Japonyayı Uzak 
şarka ve Asyaya, bilyük Okya• 
nosa hakinl lnlmağa çah§ır. Yat 
ruz iktisadi emperyali~m bu ~ pa• 
ra, endüstri, ticaret vasıtalarile harpsi.ı 
ve kan dökmeden yapmak ister; asked 
emperyalizm ise ayni hedefe ordu, der 
nanma ve hava kuvvetlerile, harbedcrek, 
vamıağa çalışır. İki grup arasında müt" 
hiş bir kin vardır.,, 

Abidin Daver bu nziyeti uzun uza. 
dıya izah ettikten sonra isyan neticC$in
de askeri grup Japonyanın idaresini büa 
bütün ele 11'ırlana Çine ve Ruıyaya kar
tı harpçi bir siyaset takip edilmeainde11 
endiıe olunabileceğini yazıyor. 

* ~aımaınn <d!Dlkkatoı 

cDsuırn ı 

Artık Velid Ebüni.yanın idaresi aJ. 
hnda çıkmadığınıı ilan eden Zaman g .. 

zeteai, bizim talebe meıeJe&inde ıusluo 
fumuzu yazmakbdır. Kendiıine, l:irka~ 
l'iindür devam eden yaz.ılanmnı dikkate 

Je lakie efmeaiai taY&iTe edcria,. 
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Japon isyanı 
ş·mdilik bastırıldı 

~silerin reisi oıcıu 

~ger askerler hükumet başına 
geçerlerse harp muhakkak ... 

Mançu imparatoru ile Japon lHtjJttrirloru dlini 'brabiiila 

Mançuriye gitmekte olan 3000 
Japon askerinin 2abitleriyle bera
ber İsyan ederek hükUmet dalfe -
lerini i91al ettilini ve Japöil baş · 
bakanı ila tlahil oltluiü lialtle di
ğer bazı bakanlari ölflüfdligünü 
clUtt !haber vennişUk. 

Asiledn elinden zor kurtulan 
Dahiliye bakanı Goto muvakka -
len muvakkaten btıfvekaleti der · 
u11te etmiştir. 

Asilerin elinde bulunan hüku · 
met dairelerini kurtarmak için bü
yilk ted'bifler alanmıılır. 

lmjjifatorluk ordusu bu bina -
ları biter birer itgal ediyof. 

Asilerin reis~ olan Japon yÜz· 
b 11ld11 1'ld 1

' aş~sı o uru u. 
Hc:ıbcr alındığına göre bu asi · 

!erin başında - dün ele anlattığı· 
mız gibi - fatizm tarftarı genç 
ilabitler bulunm:lktadrr. Bunlar, 

harp müıutitleri Ve kabine aE&tı 
İ!tİrak etmi,tir. • 

Konferanstan tonra, generaller 
ezcümle General Araki ve Gene . 
ral Maia1d, aiUerin imıwni karar
gahına ıitmitler ve orayı tabliye 
etmelMiiU '6yl~miılerdir. 

Aliler milital'lıt t~mayülW bir 
kabine teıekkül etmeii tartiyle 
itaat edeceklerini bildirmi~ler, 
maamaFih, halkın hayatını tehli . 
keye koyabilecek her türlü faali . 
yeten uzak kaİacaklanru veadet • 
mitlerdir. 

Yeni kabine 

Şanıharı 27 (A.A.) - Jaf)ôh 
kiynlklermdab haber Y4!rlldifine 
'8re, lmpa~tot'\lh ısri.n üaethtt!, 
Goto kabinesi, muntazam bir hü-
kGmMin teessüsüne kadar istifası
nı geri Rlmngı kabul etmi,tir 

doğrudan doğruya ordunun tesiri Ae11erln mahallelarl ~evrlldl 
altında bülunan bir kabittenln i9 Tbk;o, 27 (A.A.) _Gece ya. 
başına telmesiıtl istemektedirler. rm yaziyet !tiyle idi: 

Nank~ndeki Cin mehafili, bu Harp yiik:ıek tftralt jandaı'ffla 
son yapılan hükumet cİarbt..'tİnin 
Jiıpônya<İa askeri bir diklatörlük kumandanlığında toplanmıştı. Ba

kanlar te ytlksek erkan geceyi sa· 
tesisine başlangıç teşkil etmesin - · ·~1 k taytfa geçittliler. Bahriye silahen . 

,uen orkmaktadırlar. .ı ual!ları, ltllettn tahldm ederek sl· 
, İrftparAtôhıu oara)·ı Ye ToJcyı ~nuhklatt mabılleleri çevlnniş • 
Şehrinin sevkülceyş noktalan ln Jet, etrAflatıi\J d1kenli t@llerle çe. 
taat tarafından hıuhafaza edil · vltMişlerdit. Di!ter mahallelerde 
meldedir. ..,_~ t d suKUne var ı. 

Japonyanın Ankara el~lltği. · 
-aka h .. ~1=. d h .. 

1 
· Astllıire nasıl muamele edilecek? 

.,,.. aıuun a enüz r!ıtfıt ma u 
mat 11.lmadlldatttu bildit-ın~kte. Tokyo, 27 (A.A.~ - 1932 
İst~tıbüldaki Japon resmi mehaEi~ Şanghay muharebelerınde Japon 
1i de ayni çeıit heyanatt b 1 _ kuvv~Herine kumanda etmiş olan 

d a u un G 1 U el k"" ' l '' .. "k makta ırlar. ettera e a er anıv e goruştu . 
tett AOnra asiler hakkında tatbik 
edll~cek muamele hakkında. er 
kanrharbiye reisi General mare . 
ral Prens K~ntn'in tasvibini al -
mak U2!ere Odawaraya gitmiştir. 

Söylendiğine göre, isyan, par . 
lamentonun ordu ve donanma için 
iatenilen fevkalade tahsisatı ka • 
bul etmiftıeıinden ve parllmento• 
ya kattı ~dmııtttr. 

idareyi askerler ele alırsa harp 
tnahakkaı< görülüyor. 

Var§ova, 21 (A.A.) ...... Japon 
isyanından bahseden Lelı meha . 
fili Rusya ile Japonya arasında 
bir ademi tecavüz paktı aktedile. 
ceğitte daf r son zamanlarda do -
laşan rivayetlerin, Japon askeri 
unsurlarının müdahalesini tacil 
ettiğini \tmumiyetle :&ılnnetmek · 
tedirler. Bu hadiselerin, Sovyet 

8u ak§am avdeti beklenmek -
tt!dit. Slmdllik vaiiyette sükunet 
vatchr. 

veıeef idam 
olunursa 

euııarletan kerı,acakmı, 

Sof)a divanıhar'binde idama 
mahk4tn edilen Albay Velçefin 
taraftarlarından altı Bulgar Mhiti 
aıkeri kıta bulunmıyan ufak kasa
baciklara sUrUltilUştOt. 

Orada sıkı hir kontrola tabi tu
tult.caklardır. 

Habeş 
Athsal>ab, 26 (A.A.) - Amba

Alagi tepesinin Habeşlerin eliiiıtle 
olduğu resmen bildirilmektedir. 

Orta Avrupa ve 
Balkanlarda 

Ru lmnı kuvvetlerinin İtalyan 
geri irtibat hatlarını vurmak yo . 
lmıdaki hareketleri devam etmek
tedir. Bu orduya menıup bvvetli 
müErezeler Eritre ile Ha.befistaıı 

hududunu teıkil eden Mareb'in 
6te tarafında •e SOtona ile Nidi -
nar nehirleri araıımda yeni akm -
larda bulunmuştur. Aksumun ti· 
malinde Hab~f akıncıları Adua 
yolund hücum etmişlerdir. Bu.gün 

Yeni siyasi · grupıaFın kuruıacaOırıb 
cıatr birbirine zıd haberler geliyot 

hemefi hemefi hlittin Şipre mmta
kası Habeşlerin eline geçmiştir. 

Yugoslavya da 
Almanya, ltalya, ve 
Lehlstanla birlik mi 

Ulô~Rk '! •• 
Almanya, ltalya, YugoslaV)'a 

Lehistan arasında bir orta Avrupa 
bloku teıkil etmek temayülünün 

Ras De&ta orcltisu ise yeni<len 
tensik ediltliglntlen Ganaledorya baı gösterdiğinden bahseden San· 
ü:ı;erihde büyuk keşif küvetleri fa. dey Referi gazetesi, Çekoslovak 

• Baıbakanı Hodzamn da Belgrada 
alıyet gö~termektedir. Bu ordunun 

~ k v 1 fu maksatla gittiğini yazıyor: 
erzaltıttı utita i Ve t1.afueta vi a · 
yelleri temin elmekteairler. füfev. Yugoslavyayı Almıin aleyıhtan 
cut erzak tlabıı e.ltı ay k\Fayel ede- bir misaka sokmak! 
cek derecededir. İngiliz gazete.i diyor ki: 

t35 numarah ıta,yan tebllÖI "Yligöllavya her ne kadar kü-

Bulgarlar 
Edtnde sonunda 

Balkan antantına 
girecek mi? 

Bundan bir hafta eYvel ,1th3 ' 

yetlenen Balkan görü,meleri 
91 

Üulgaristanın Balkan paktına •0 
' 

kulması hakkı~ yazan Sendef. 
Referi eiyasi muliabiri diyer kiı 

"Son merhale olarak Belır•d j 
da Kral Karol, Prene Pol ye l'r"'. • 1 
Boris Balkan1erda s-ulhün tt;flılll 
meselesini görüıtüler. 

Roma, 26 (A.A) _ Somali Çült itilafüi (yani Çekoslovalfye., 
cephesinde kamyonlarla nakledi- YugoılaTya Ve Romanyatlıın te . 
lip Negelliden hareket eden bir ~ekltül elmiş olan gfuplar) a7.as1 
kol Sidano vilayeti hududutttla bir ite ile, büttlh Yugoslavyada Al . 
keşif yapmıı ve Uadara ile Soca- miH laraftarı hiniyat &On zaman· 

Kral Karol ve Prene .Pol Bttl ' 
gar Kralı Boriıit hüfıd&n iki ~{ti 
evvel Romanya, Türkiye, Y~' 

· nistan ve YügÖ.lavya taflfJiidld 
vücude getirilini! Balıt.lft p~ 
ıokniağa gayret ettiler. 

Her ne kadar resmt h~bif B'' 
yanatta bulunan o)mamı§SS ıftı, 
Kral Borisifi eıki düşmanları"' 
yakleşmaya doğru ep@)i yel •\dı' 
ğmı öğrendik. 

ra. arasmila çahltldaf içinde inu . lafd5. arlmı~a biı~lafıirŞlir. 
kavemet göetermeğe çalı!ah Ha . Çeltöslt>Vakya, liu yeni grilpld.Ş
be~ muhariplerini püskürthıli!Uir. nta l<atfıstrt~a Paris ve Londhının 

Somali cephetirlde tay~arcler zayif davranmasını tenkit ettnelt 
Ghigner me\'kiinClel<i Haheı aıke- tedit.,, 
ri kamplarirlı bombardrman ede. Y@hi Orta A•rupa blokuna Le
rek oradaki müdafaa tesisatmı hi•tanin i:lft gifftıeiii\i tttilliteme1 
tahrip etmiılerdirı gösteren sebep tudur: 

Eritrede kayda dejer bir ~ey L~\ı\&tifı Almanya ile Sovyet 
yoktur, Rliiya aram.da bu iki devletin 

lta1yii e, 1?0 mllyöh lli'etl çatprjfilaiıfıa mani olacak bi.· par· 
gözden çıke .. tlı ça lialintle duryôür. Leli koritlor~· 

R 27 (A A ) m~leıi attılt me•~bahs değlı oma, . . - 20 Hazi . 
Ri\tlanbMl Aftllta hilrbt !Çin ya • dit. A\Maı\ya Lehtıtan1n Rusya . 

Fransız hükumeti, jenı, tııl!~ 
yaıte b1r Tuna anlatmalı ~H'I , 
küçük ahdlaımaya raptetffH!k •, 
tediği Balkan ittifakıtlıh iertlfl' ,_ 
mesinde hayati surette &liıt-d' 
dır. 

Fransız noktai namiiba .a; 
bu A vrupanın cenuhu ,arkfıl . 
müna!lebet tesis etfn~k ola~ 

. tt''' bohdranın huna h\\lvaf aliat e , 
malumdur. Fakat Betlin, l;ü 1 • 
jeyi korku Ye tüphe He karf1 • 

pdan fevkalade mastaflar 6170 ya ke.111 bit harekette temin ede· 
mily_on lirete baliğ olmaktadır. Bu ceii yardriiiı bit afa!i parçiaına 
masraflar f(>yle taksim editnı~kte- tetcitı etntektedir.,, yor.,, _/ 
dir: -----=--=-.:....:.:....::...~.:.:::..=-~,:.__---".:..-.:-=-..:......~~~~-=-~--=~-=-~-=-

Harbiye 2730 milyon, bahriy~ Istanbul Kttltu·· r 
f;iS milyon, hava 850 mi!yon; 
müstemleke 1800 milyon. 

Geri kalan miktar iç ve d., ba' Dı· rek t "rıu·· g"" u·· nu·· n lianlıkları arasında. taksim edil . U 

mektedir~enl •llvklYlol gönderdiği mektuJ' 
NaJ)Oİi, 27 (A.A.) - I.:omhar, 

ve Urania vapurlan 270 zabit, 4 
bin amele Te 300 üker alitak 
Muaavveya hareket etmltletdlt. 

Zacrt tedblrlei' ••• 

18 ler komitesi Pazartesi f{incı 
Cenevrede toplanarak petrol am• 
bargosu hakkında bir karar vere
cektir. 

lnRili% kabineti dün bu iıi tet
kik ederek Harbiye nazırına vazı. 
yete göre hareket etmesini hlvıi~ 
etmi§tir. Bu vaziyet ka111Mnda 18 
ler komitesinin petrol atnbatgow. 
itinitı gene teahhür edecefine mu. 
hekkak nuariyle baltılmaldlU!ır. 

Yalnız lsveçin buna itiraz ede
rek ltalyan gemilerine kartı cemi
yeti Akvama aza memleketlerinin 
limanlarının kapatılmasını istiye. 
ccği söyleniliyor. 

HabefJ işinde sulh 
lmkftnı ver mı? 

ltalyanm hu$usi surette aulh te
ıebbüaünde bulundulu hakkın . 

tıtanbul Kültür Direktörü Te\'
fik Kut'tan aıalıdaki mektübu al
dık t 

"Gazetenizin 1486 sayı ve 26 -
a ~ 136 hırihU nü•ha•ının ikinci 
ıa~fuıhdtı. bnna atleti tteftedl/eh 
beya.ttatta r 

Ktı falebenlit oltttl aııındaki ta
.,., vıftttteketleri hakkıhila bir lt>p
lnftH Yapilıılinın oe alınan 1'.arbf
lat'ın ttımitn edilcliğiniri ve lıtan
bulJa müleltiflerle bitlikte toplan
tılar yapıldıiının ve lr.rırarlar veril
cliiinin .... bu kararların razetele
re ırefmeaini uygun bulmadığımm 
ycdı olcluğunu gördüm. 

llu.ühlude lsmlre gitmediğim 
ve oralarda neler yapıldığını bil
mecliğim için bu yolda alındığı 

bildirilen tedbirler hakkında beya
natta lnılunmalJıiımın ne clerece 
mümkün ve doğru olacağı meyı. 
Jtvttladtr. 

HABER: ~ 
Bizim neşriyatımııİ1 ~ ~~::11 

de dahil olduğu - bütiiıl 1.a~. pi' 
ye aitti. Eğer muhterem Kiill'!' 1'" 

ktı. . ı •. d t·ııı•t _. re orumuz1 yazımız an .. ı;jr 

diselerinin de kendisinden 1t,.t' 
nildigi manasını çıkannıtP • ~i'ı-• 
te böyle bir ıey demek iıtdJl''i~ 
Mesele, lstanhulda da ı•!'b~ tl,ı 
eden bir maariE diıiplin• h,ı~' 
mevcut olmasıdır. Bunu, hefdiiftl' 
kendileri de reddetnıeılerd dıt· 
tek mlicadelemiz bu ulur a 

Anketimi~ ,,ı. .. ~ 
Mektepliler bakkındak• ;.u,u~ 

miz münderecat çokluiU., fi d~ , . . ..~ 
den bugün girenıenııttır. 
\'art\ edecektir. .......---/ 

' 

Fransa 
Ve sovyetıerle 

BelPlkahlar . ..: ' 
y .,.tıl•'"1 

Fransada .ağ ceneıh !;..1'1 -' 
nin Fransıi - SoTt•' '""• ,,J· , etoı..... -
leyhtarlığına de"~ bir ~ 
men, bu misakın . e ~ 

Rusyamn dikkatini Avrupa işlerin
aen bir dereceye kadar çekmek • 
ten geri kl\lmıyaca~ı talimin olun
IT''\ktadır. 

FevkalAde bir toplantı 
Tokyo, 27 (A.A.) - Buhranın 

~nüne reçecek çareleri •ramak Ü· 

:zere, imparatorun huzuru ili'! bit 
Jionferant tolanmıfhr. Bu konfe . 
rama peml•, buauel mOtaYlrlet, 

Çıkan rivayetlere röre, bu sür
günlere sebep, Sofyada hükumet 
aleyhine dağıtılan bir takım gizli 
beyannamelermiı·· Bu beyanna . 
melerde "Valçef'in idam etlildiğ1 

gün, Bulgariıtanda neticesi mc: · 
hul bir ihtilllln baıhyacağt,, yazı. 

.-tlaki haberler Londrada tekzip e

dilmekte ise de, Londradaki ltal. 
Yan elçiliiinde verilen ziyafette 
lngiliz dıı bakanı Eden de bulun
mu,tur. 

Londra resmi mehafili, müza
kereleri tek%İp ederken, be,Jer 
komitesi planının nazarı itibara 
alınması he> klcmda ancak bir ima 
mevcut olduğunu söylemektedir. 

l•fanbul kültür mÜeHe•eleri la
leb .. initt tavır ve hareketleriyle 
lın .1aman yakından alakadar bu• 
lunmakta ve lüzum gördükleri za
man talimatnamelerin çerçeve•İ İ· 
ç:ncle teclbirler almaktadırlar. Bu 
İf lç:n mlilettiılerle bir toplantı ya
pılmamlf ve fevkalade kararlar 
verilmemi§ olduğundan bu gibi 
aslı olmıyan ıeylerin gazetelere 
geçme•İni uygun bulmadığımı tek
rarlarım.,, 

Kültür Direktörü 

riyetle tasdik edileceiill 
lunmaktaclu. iç~ ,... .. ; 

Diğer taraftan Be I&J'IO ,-,_ 
mentosunda Fl~er* .ıJ-1 ft 
Fransız - Belçika i ı•r Sıı~, • • • teııııfd . "'pr 
masmın Eeshını •• . otııı•d•I 
hiçbil' teknik kıynıetı • 
iddia etmektedir. lı oldd!IU 18J.leniyor. .ı:. ' 



Genç 
kızken ... 

Bir genç kızken!.. Hayalata dal
dığım sıralarda kendi kendime sık 
sık tekrar ettiğim bu sözler yaıım 
batını almış bir kadının ağzında 
size hiç de garip gelmez amma, be. 
nim, yani köy jandarma ba~çavu
ıunun ağzından duyunca ancak iki 
feye hükmedebilirsiniz: 

- Adamcağız çıldırmış ! 

Yahut bundan daha hafifi: 

den yavrumun saadeti bozulacak
tı. Sırf onun saadeti uğruna eski 
sevgilimi görmeğe karar verdim. 

Resmi elbi-semi giyerek hemen 
onun yanına gittim, garip macera
mı ve kızımın mütkül vaziyetini 
kendisine anlattıktan sonra: 

- Bu vaziyette size ne yapmak 
düştüğünü biliyor musunuz, de -
dim. 

- Herif zil zurna sarho§ ! Şa§ırdı ve: 
Yanılıyorsunuz, bunların ikisi - iyi amma, decli, lien ne yapa-

.de yerinde değil! Hakikat bunlar- . _ _ . • . 
dan daha basit, büsbütün başka , ~ . . . . -· --. 

dır. Bakın anlatayım. 1 ' t it 
Gerçi ben bunu hayatımın so- !O J ( 

nuna kadar bir sır halinde saklıya v~ 
caktım. Amma, meşhur Çek spor 
cusu kadınlıktan vazgeçtiği zaman 
gazetelerde yazılanları ol"Uyunca 
bunun ayıp bir şey olmadığını an
ladım. 

Yirmi yıl evvel ben de bu Çek 
sporca gibi çiçeği burnunda bir 
kızoağızdım. Hayatta kimsem yok
tu, bir terzi yanında çalışarak ge· 
çiniyordum. Derken efendim gü
nün birinde sevimli bir delikanlı i·J '::::::=~~;:=::==:::~~ 
le tanıştım, seviştik. 

Delikanlı her akşam işten çıkın

ca beni buluyor, beraber gezmeğe bilirim? Gerci bekar kaldım evlen· 
ç~k~yorduk. Mevsim yazdı, kırlara meme mani-yok amma, bir j3 ndar
gıdıyor, saatlerce dolaşıyorduk. ma baıçavu§uyla evlenememya ! 
Meğer delikanlının niyeti bozuk- Cevap verdim: 
mu§, bira-ün tenha bir yerde allem -Tabii! Zaten siz razı .olsanız 
t~i, ~a~l~m etti, beni... kandırdı. bile, zevceniz olmak, ~imdillk resmi 
Sırnd\l ı Ja ılı a ve o- vazi emle ahili telif deği~dir. ı. 
~m~n bıyıklarıma bakarak bunun zımızı evlat olarak resmen tamyı· 
ımk~nsız bir ~ey olduğunu söyle- mz, bu kafi ... 
meyın. O zaman böyle değildim. Eskiden olsaydı ve ben eski ha-

~zatmıyalım, aradan birkaç ay limde kalsaydım, sevgilim belki 
geçtı, anne olmak üzere olduğumu bunu kabul etmezdi. Lakin ben ar
anladım. Bunu hem endişe, hem 
de sevinçle sevgilime haber ver
dim. Somurttu, yüzünü ektitti ve 
buluımalarımızı seyrekleştirdi. Bir 
ınüc!tlet sonra ise hiç gelmez ol
du. 

Ağladım, haykırdım, kendisine 
mektup yazarak yalvardım, hiç bi
risi para etmedi. Karnımda çocu
ğumla yüzüstü bırakılmıstım. Ölü
mü düşünürken bir gün ağrılarım 
tuttu, bakacait kimsem olmadığı 
için hastahaneye kaldırdtlar. Ha
Yahnıı değiştiren hadise iste bu 
hastahanede oldu. • 

Muayen-e eden doktorlar: 
- Oğlum, dediler, sen kız de

iilıin, erkeksin! Çocuğunu doğur
duktan sonra sana uf ak bir ameli
Yat yaparız, erkek olursun ! 

Şaıırdım, fakat ilim adamları -
llın sözlerine inanmamazlık ede -
~ezdim. Hem genç kızlık, benim 
1Sİn, hiç de hayırlı olmamıştı, n -
lneliyat olmağı kabul ettim. 

Bir ay sonra, kucağımda doğur. 
· duğum kız çocuğuyla, erkek kılı
Rında hastahaneden çıkıyordum. 
O 2aman gazeteler şimdiki gibi 
her feyi hemen haber almadıkları 
i . 
Çın maceram etrafa yayılmadı. 
~andarma mesleğine girdim, aylı
tımJa da küçük kızımı büyüttüm. 

h' Beni aldatan alçak delikanlıyı 
ıç görmedim, ihtimal ki hayatım

da artık hiç görmiyecektim de ... 

Fakat artık büyümüş olan kızıma 
teçenlerde genç bir mimar talip 
Oldu 1 • b" "I • ~ · yı ır aı eye mensuptu, ış 
dat'ileıtikten sonra nüfus kağıdın-
~ kızımın babasız diye yazılmış 

0 duğu meydana ~ıkacak, bu yüz-

tık o eski müdafaasız genç kız de 
ğildim, güçlü kuvvetli bir erkek . 
tim, üstelik jandarma ha§çavuıu 
sıfatile kanun kuvvetini temsil et
mekteydim. Bunun için sevgilim 
teklifimi derhal kabul etti: 

- Hakkın var sevgilim!. .. Par
don, başçavuş, hakkınız var. De
diğinizi yapacağım. 

Resmi muameleyi beraberce yap 
tırdık. Ge~lik günahımızın mah
sulü evvelki gün evlendi. 
Cami' J en çeviren: 

Fahire Mualla 

Ev sahibi (miyop misafire)·- !tler
dir.:en orası dc•ğil efendim! 
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Hatıralarını anlatan , 
Efdal Talat 

No: 3 !vöbetçi zabiti halimden 
ürkmüştü. Onun da qüzü teessürden 

karmakarışıktı 
Bu emre mutavaatkirane bo ·ı Mektebe at11an Ben, her gün, divanıharp du-' 

yun eğdim. Ve bana bir yük olma· k Ur ŞU n 1 ar ruşmasını beklerken, temiz &ula • 
ğa ba§lıyan ayaklarımı adeta sü- nmıza bir kabus gibi çölanüş olan 

b b 
Divan:harbin bir cel!esinde ge· 

rükler gi i , ezgin bir halde n:i· bu yabancı varlığı, çok acı dü~ün-
b 1 _ ne uzunboylu iıticvabım yapılı · etci Kamarasına ·girdim. celer içinde seyrediyordum. 

D 
1 yordu. Şimdi Deniz lisesi mual-
v anı har P !imlerinden olan o zamanki fizik MahkOmiyet kara-

ö n Ü n de hocamız Seyfettin Beye, bana SO· r 1 n 1 n tebliği 
Mektep inzibatı nam ve nesa · 

bına büyük bir cürüm sayılan bu 
va:kayı örtbas edemezlerdi. 

Vatanının gözle görünen bü
yük ve milli felaketi karşHında 
heyecana düşen bu Türk çocuğu. 
eline bir gazete aldığı için müeı · 
sir bir surette cezalandınlmalı 

idi. 
Ve divanıharp kuruldu. 
Evet, şafm-ayınız ! Gazete oku· 

duğum için beni muhakeme et
mek üzere, Bahriye nezaretinden 
gelen yük,ek bir kaç zabitin de 
iş\irakiyle mektep talim ve tedri! 
heyetinden terekküp eden önemli 
bir heyet derhal işe başladı. 

Divaıuharp, mektep tedrisat 
müdürünün odasmda çalışıyordu. 
Mektepte bili kaydü şart herkes 
bu muhakeme ile alakadardı. Ba· 
na gelince, bu ummadığım hadi · 
selerin nlhumda yaptrğı şiddetli 

aksülamcllerin tesiri altında idim. 
Bana bütün bu yapalan.lar yan

lı§ ve gülünç şeyler geliyordu. Hiç 
bir şeyle alakadar olmıyordum. 

Benim bağlı olduğum en büyük 
varlığın ~ökmesi, benim inandı · 
ğım en büyük kuvvetin g~mesi 
kar§ısmda şahsi ıztırabrmı hisse · 
decek halde değildim. 

Divanıharp heyeti azalariyle 
mektep zabit ve muellimleri beni 
kurtarmak kararında birleşmiş • 
lerdi. Çünkü, ıimdiye kadar mek
tep niz:ımım bozacak en ufak bir 
hareketim görülmemi§ti. Ve bu 
gazeteyi benim aldırd!ğıma inan
mıyorlardı. 

Sınıf arkada§ım Adnan (şim· 
di Deniz yollan idaresi süvar;Je . 
rindendir) mektep talim heyetiui 

rulan bir suale cevap olarak, ay · 
nen şunları söyledim: 

- Eğer memleketle alakadar 
olmak ve memleketin halini öğ· 
renmek günah ve kabahat İse beni 
neden okuttunuz? Neden benim 
beynimi düşünmeğe alıştırdınız? 
Neden bana bir çok vesilelerle 
memleket sevmek duygusunu aşı
ladınız? 

Ve şimdi neden vatanımı sev · 
diğim, onun f elaketdide halinden 
acı duyduğum için beni sorguya 
çekiyorsunuz? 

Size tekrar söylüyorum: Gaze· 
leyi ben aldım. Bu hareketimde 
de bir suç bulmıyorum. 

Eğer bu hareketimden dolayı 
bir ceza görmem sizce mutlaka 
Inzımaa bunu derhal veriniz. Çok 
kederliyim. Beni bu i§le fazla yor· 
mayınız.,, 

Bu sözlerimden katiyyen geri 

dönmedim. 
Bu sıralarda, be!1İm mektep ha· 

yatımı da karmakarışık eden Yu
nan zırhlısı Ada önEndeki mevki. 
ini muhafaza ediyordu. 

Bu gemidekiler, mevcudiyetle
rinin bize verdiği acıyı yava~ ya -
vaş hazmettirmek için ellerinden 
geleni yapıyorlardı. Ara sıra, ta -
lim bahanesiyle, teneffüs zaman· 
larında rıhtıma çıkan talebeye 
mavzer kurşunları atılıyordu. Bu 
kurşunlardan bazılan çok yakını· 
rmzdan geçmişti. Hatti\ bir arka· 
da,ımız, iki bacağı aracından ge
çen bir kurşunla yaralanmaktan 
mucize kabilinden kurtulmuştu. 

Bundan dol \:·ı mektep idaresi 
talebenin ı-ıhtıma çıkmasını yasak 
etmi~ti. 

Divanıharp üç hafta kadar sür
dü. . 

Mektep nizamatı mucibince bu 
gibi kararlar, ancak cezanın tat • 
biki sırasında tebliğ edilirdi. Ben 
de o günü bekliyordum. Ko.rar 
hakkında hiç bir endiıem yoktu. 

Benim derdim bu gibi teferrü
atın çok fevkinde ve çok daha ö • 
nemli idi. 

Onlar ise gazete okuyan bir ta
lebenin suçunu tesbit için, hafta
larca uğraşıyorlardı. 

Mektepte çok itimat kazanmtt 
ve çok iyi tanınmış bir talebenin 
böyle bir günde gazete aldırmak 
suçunu acaba hangi bir hisle i§le
diğini düşünen yoktu. Ben onlara 
nciz lisanımla duygularımı anht
mak için didindikçe onlardan 
hiçbir yakınlık ve sami:niyet gö • 
remiyordum. 

Divanıharp heyetiyle benim 
aramda düşünce farklarımız iti • 
bariyle büyük bir ucurum \-ardr. 
Bu boşluk dolamadıktan ıonra 
bana verecekleri cezanın ne kıy • 
meti vardı? 

Babamı ve karde~imi genel so.

vaşta kaybeden annem, bana, çok 
d~kündü. Bana bu düşkünlüğünü 

o kadar ileri götürmüştü ki, izin 
zamanımızdan bir gün evvel Ada

ya gelir, geceyi ailece tanıştığımız 
sınıf zabitim Yüzbaıı Saimin 
hemşircsinde geçirir, ertesi günü 

gelir beni mektepten alırdı. Böy • 
lece küçük bir lise çocuğu gibi an

nemle birlikte lstanbula inerdim. 
Divanrharpten sonra devre tati

li de geldi. · 
'(Devamı var) 

kendinden hiç memnun bırakma- •-~~~~-~~~~~--~~~~~~~-~~~-~~~~ 
'i'i:<- . '!ı' .. ; . \i' '· ~.:. .. •. . '".. . • 
ıM'"l!..: ~ ... , ... 1 • I• : .. 't'. . .,.,,. .• ~ <-;w.- ·" "···:.. • .:.· '~ 

m~tı. O kadar ki, kentlisini mek
tepten çıkarmak için bir notunu 
daha kıracak bahaneler aranıyor· 
du. 

Adnanla aramda çok derin ve 
samimi bir arkadnşlık vardı. 

Heyet bu durumu gÖ7. önüne 
alarak, gazeteyi mutlaka Adna . 
nın aldırdığını, fakat, benim onu 
kurtarmak için suçu iizerime al • 
makta ısrar gösterdiğimi, bunun 
için hakikati itiraf etmem icap et
tiğini söylüyorlar ''e bu nolctada 
kuvvetle ısrar ediyorlardı. 

Eğer dediklerini yapsaydım, 

ben, kurtu!acaktrm. Fakat Adnan 
mektepten çıkarılacaktı. 

Ben, bu yaptığımı - mektep 
nizamına mu~avir olsun olma
sın - suç telakki etmiyordum. 
içimde doğan acı hayret ve inki • 
ıar duyguları buradan geliyordu. 

Eğer, o acı hakikat karşısında 
benliğimden o clerin hevecam, o 
müthiş acıyı duymamı' olsaydnn, 
kendimi soysuz. vicdansı7.. yediği 

ekme~e hiyanet etmiş bir adam 
t&nJY.acaktım. 

~ ·I )"•, . ·- ı ,,.,,., ••• > .,.. ..... ..._ ,, , _., .e· ,.,. . . . ... ·'··. 
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Vücut gilzelliğinde, nefes 
alışın büyük tesiri vardır 

Size 
bir örnıe 

ceket 
modeli 

veriyoruz 

• iyi sıhhatle. güzel vücudün,ı 
düzgün teneffüs etmekle ne kadar 
ııkı fıkı bağlı olduğunu bilmiyor· 
•anız yahut bunun ehemmiyetini 
gerçekten takd 'r etmiyorsanız 

lheseleyi ciddi bir surette arattı
rıp tetkik etmeniz çok faydalı O· 

lur. Çukur göğüs, yuvarlak omuz, 
fırlak ve sarkık karın hep fena le· 
lleffii•sten ileri gelir. 

muallimlerinde olduğu gibi yalnız nefes bırakırken dıfarıya · dofru 
karından soluk almaktır. genif lemelidir. 1 

iC Bu ekzersiı.lerden her biı isini • 

Sırası gelmişken söyliyelim ki; 
kafi '7lmayan teneffüs , kuvvet -

•izlik, takatsızlık ve zafiyetin bel

li b·•:lı sebe!':er'nden biridir, bu 
da vücudün her türlü hastalıklara 

Buraya bastığımız krokilerdeki 
vücutlara bakınız. Göğüs bulutu, 
yere uzanmıı olan tekilde okla 
gösterildiği gibi, tetekkül etmeğe 
baılamalıdır. Sıhhatinizle vücudü· 
nüzün güzelliğini elveriıli nefes 
vasıtasile muhafaza edebilmek i • 
çin göğsün alt kısmını geniıletme-

ği öğrenmelisiniz. Bu gayret fizik· 
tir ve nefes almak suretile eldt' 
edilir. Yalnız göğse birçok hava 
çekmek ve karın adalelerini tenef · 

..... - -
"'rı-·t .. ,,. v. • • ...... guze .• ıgınızı korumak için yazıdaki tavsiyelere göre bu 

hareketleri yapınız. 

dayanıklılıfönı azaltır. l füs esnasında ilerletmemek yan · 
Teneffüs temrinleri yaptıran j lıştır. 

~iitehasaısl~~ teneff ü~te baflı~a. i: I Elveri~li bir surette teneffüs et· 
kusur gormektedırler. Bırl51 , meği öğrendiğiniz zaman soluk a· 

aö~ .. l .. f'I l k 1 ı .sun ya mz ust tara ı e so u a ı ·,r::cn üst göğüs hc!'!len heme1• h::r. 
~ktır Y.i, bu takdirde kaburga 1 ketsiz kalır. Alt göğüs genitleyİn· 
~~~arı inkitaf etmez; ikincisi de, 1 ce soluk içeride tutulur ve karın 
~ısa türkü söyleyenlerle türkü! adaleleri takallüs eder bu önce üç , 

~ sonra da bet serbest hareketle ya· 
ıı: • l pıl:r. ; ·· .. 

1 

'l h\'urnuşak yünden dokunmuş, siyah 
~,.'Yaz gölgeli yün kumaş. İyi bir ma. 
~,."'tın elinden mükemmel bir kostüm 
~/0r halinde çıkınca cazip bir sokak 
~t ~'ti olmuştur. Göğsü düz olan ca
~tuvaze değil, tek kapaktır. Eteklik 
l. "\lı, az darca ve düzdür. Bluzun 
~ı· 
.. ~ 1~ekten olması çok uygundur. 
'kı berenin rengi de kostümün u-

heyetine uygun olmalıdır. 
~lziaa aınumiyetle spor hazan da 
\~ ~rnaılan dediğimiz ve terzilerin 
,, l •• adını yerdikleri bu yünlüler bu 
'llgiltere ve Avrupa kadınları ara. 

birdenbire rağbet kazanmıştır. 

>f 
Sabahları ilk it olarak yapaca· 

ğımz soluk alma ekzersizlerini, 
yatmı~ ve vücut belden itibaren 45 
derecelik b lr zaviye i!e kaldırılmış 
vaziyette yapacaksınız. Dötemeye 

bir tilte yahut bir halı serersiniz, 
bir iskemle alarak ayakları dıvara 
dayamak şartile size destek ola · 

bilecek bir zaviye de bata,ağı 
korsunuz, ekzersis için bu en '-ko· 
lay bir çaredir. 

1 - Kendinizi yerleıtiriniz ve 
avuçlarınız ile parır.aklarınızın içi 

alt kaburgalarınız üstüne gelmelt 
suretile eller~nizi yanlarınıza koyu 

nıtz. Alt kaburgaları mümkün ola
bildiği kadar şitirdiniz mi soluğu· 
nuzu ağzınızdan dışarıya ıalıve
riniz .. 

2 - Üç ayrı ayrı hareketle ne· 
fes alınız, her nefeste alt kaburga· 
larmızın genitlediğini hissedecek-
l!DIZ. 

Soluğu "Hicabıhaciz,, i içeriye 
doğru takallüs ettirerek ıalıveri · . 
nız. 

3 - "Hicabıhaciz,,, soluk çe
kit ve n~fesi dı,r::rı:·a .r. ıvermeler-

le içeriye doğru takallüs etmeli ve 

18 defa tekrar ediniz, sonra da 
bir · 41J~emleye oturarak arkas. düm 
düz ;-. r kanapeye sırtınızı iyice 
c!im lik yaslamak ve ellerinizi ikin 
'~ res mde o! ·!.~ ·ı:u gibi göğsür.üzün 
üstüne koymak fartile istirahat e· 
diniz. 

Vücudünüzü mümkün olduğu 

kadar sola çeviriniz sonra da tek
rar normal vaziyete döndürünüz. 
Ayni hareketi sağ tarafa tekrar e
diniz. Bu çekmeyi midenizde ve 
karın adalelerinizde hissedecek -
siniz. 

Sonra gelen ekzersis ya ayakta, 

yahut esas vaziyette yere uzanmak 
suretile yapılır. Ellerinizde tut -

makta olduğunuzu farzettiğiniz 

hayali bir ip parçasını ağzınızla 
ayni hizada olmak ve kollarınızı 

tamamile açmak ta~He gerınız. 
Bu esnada içeriye soluk almalısı-

nız ve hayali ipi mümkün olduğu 

Gördüğünüz model yün örgüdür. 
300 gram koyu gri, 150 gram orta gri .• 
300 gram açık gri ayni cinsten yün ka· 
rt§tmlarak yapılacaktır. Açıklı koyulll 
olmak üzere daha biçimli olması için pat 
ronuna göre yapılmasını tavsiye ederiz. 

°' ~ 
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kadar fazla gererken soluğu alt -======::==============================-=====~==:::::.- --- · --
göğsünüze ithal etmelisiniz. Kendi kendinize 

Bu ekzersizleri öğrenmekten biçip dlkebllece~ln~~ 
bl r seıntlYı ır maksat ıudur: 

Eğer siz göğsünüzün alt kısmı
na dikkat ve itina edecek olursa
nız, sairin - 11:\'al'Dr da kendi ken 
dine bakmasını bilecektir. 

Böylece ciğerlerinize kafi mik
darda oksijeni oto!Ilatik bir suret· 

te sokmuf olursunuz, baıınızı yük· 
sek ve dik, omuzlarınızı da arka
ya doğru tutarsınız. 

Karın adalelerinin takallüsü 

. o . 
~ ... 1s - ....... 

003 

derinizi sımsıkı ve elveritli yapar, o. A o 
karın nevahisini sağlam bir vazi . Seksen santimetre boyunda yirmi beş santimetre eninde bir dantel alarak mevcut 
yette muhafaza eder. Bu ekzersiz- patrona göre biçersiniz. Arka kısmına beş parmak geni§liğindc lastik konacaktır. 

Bu suretle kolaylıkla giyip çıkarabilirsiniz. 
luö~ezM~~luistilzame~r-============================~ 
mez ve bir hafta içinde göze gö-
rünecek kadar bir salah kendini 
gösterir. 

Kadının baılıca cazibelerinden 
biri de göğüs ve karın güzelliği . 

dir. Bu ekzersisler size hem ince 
beden ç:zgileri, hem de mükem· 

mel ve sıhhatli bir teneffüs temin 
eder. 

Giizellik Doktoru 

Yapılması kolay, sade ve vücuda bir 
kılıf gibi uyan bu knz<ılt Avrupa şıkları 
arasında çok g8rülmektedir. Öndeki açı
lır Jrıpamr madent kordona dikkat edi
niz. Önümüzdeki ilkbaharda kadın mo
dalarında mühim bir yer tutacaktır. 

lkapakOaıroınıoznın güzeDllğlıne 
dikkat edlınlz 1 

Göz kapakları gözlerin cazibe-ı 
ıini artıran mühim bir uzuvdur 
Bunu ekseri kadınlar f arkedemez. 
Zira aynaya baktıkları zaman göz 
açık olduğu için kapakları göre
mezler. Halbuki çapkın, mahmur 
bakışların üzerinde nim kapalı 

muntazam bir göz kapağı ne ka. 
dar büyük teıir yapar. Bunun için 
onları muhe.faza etmeyi herhalde 
istersiniz. 

Yapacağınız şeyler şunlardır: 

Her akşam yatarken yağlamak 
{yüzünüzü yağlamayın. Zira u · 
yurken tenin teneffüs etmesi la -
zımdır.) Bazı ak!amlar da tatlı 

badem yağı sürünüz. 
Y afınız ilerleyip te göz kapak 

larınız hafif ce buruşmaya laşla

dığı zaman !U ekzersizi yapın; 
çok kolayd ır. Lakin ıabırlı olma 
mz lazımdır: 

Gözkapaklarını yavaf, yava~ 
indiıiJ> ·ya vat yavaş kaldırınız 
Bunu günde on, on beş kere ya -
pınız. Alt kapakları için de ayni 
hareketi parmakla yardım edere~ 
yapınız. 

Şayet gözkapaklarınız da şi~ · 
kinlik ve siyahlık varsa sabah, ak
ıam ılık çayla banyo ediniz. 

Gözkapaldarmm boyanması -

na gelince ekseriya gözlerin ren
ginde olmasını tavsiye ederler. 
Halbuki bu, doğru bir tavsiye de
ğildir. Onlar ne kadar terütaze 
görünürse o kadar cazibesi artar. 

Açık mavi bir boya ile hafifce bo. 
yamalı, üstüne de yüzünüze ıür.· 

düğünüz podradan biraz sürmeli 
böylelikle daima çok güzel l:a. 
kıılara malik olmuş olununuz. 

Gece tuvaletlerinizle kullanabil.-. 

ceğini:z ve kolaylıkla evde yapabi
leceğiniz güzel bir çanta model~ 
veriyoruz. Kumaıını i•fer kadile

den, i•ter salenden yapın. Kapat
ma halkcmnı madenden yahut lil· 

. dif.inden Y.GP-tırahilirftnü. _ 

.. 
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Valero dıtarı çıkarıldığı zamanı 
baygın bir halde idi. Kafasından 

aşağıya bir teneke su döktüler, el
lerini, ayaklarını bağlıyan ipleri 
kesip bileklerini uğdular. Ancak 
on dakika sonra kendisine gelebil
di. Derhal yanındakilere 1,i an· 
lattı. Ve §Övalye Dobüsıonun a· 
rattığı iki Tiirkün kırmızı sakallı 
Jakla toprak altı yolundan kaçtı
ğını, bunların gemi il~ derhal Ro· 
dostan ayrılacaklarını söyledi. Ve 
halsizlikten tekrar bayıldı. 

Bunu duyan şövalyeler derhal 
kimi atile ve kimi yaya olarak Ji. 
mana doğru seğirttiler. 

-9-
AKDENIZDE KORSANLIK 
Tünelin içinde koşarlarken Ka

ra Hasanla kırmızı sakallı Jak ko
nuıuyorlardı: 

- Ne diyorsun? Valeronun ipi
ni gevtettin mi? Çok fena yapını§· 
sın. Şimdi kurtulur kurtulmaz bizi 
haber vereck. Süratle kaçmalıyız. 

Tünelin öbürtarafı deniz kena
rında hali bir kayalığın arasına çı
kıyordu. Buraya gelince tahta ba-

. cak orada kaldı. Diğer haydutlar 

hiç vakit geçirmeden denize gire
rek karşıda, karanlıkta büyük bir 
gölge gibi görülen bir gemiye doğ
ru yüzmeğe başladılar. Tünelden 
en sonra çıkan Kara Hasanla kır
mızı sakallı Jak da durmadan de· 
nize daldılar. 

Gemi o kadar uzakta deiildi. 
Fakat yavaı yavaı süratleun bir 
rüzai.r denizi kabartıyor, ve dal
galar yüzmeyi guçleştiriyordu. 

Bu gemi on, on beı kitilik kü
çük ve hafif bir tekne idi. Tek de
mir üstünde duruyor, ve üzerinde 
hiç bir ııık görünmüyordu. Biraz 
sonra gemiye tırmanan · adamlar 
göründü. Bu sırada Kara Hasan· 
la kırmızı sakallı Jak da geminin 
yanına varmıtlardı. Kara Hasan 
aordu: 

- Geminiz fena detil. Hem ye
ni, hemde yollu galiba .. 

- Evet, taliimiz varmıt. 
- Nasıl tali? Gemi ıizin değil 

mi? 
-Yooo ... 
-Peki, ya ne o1acak? 
Gemiye tırmanırlarken kırmızı 

Mlkallı Jak cevap verdi: 
- Şimdi görünün. 
Yukan çıktıktan zaman uzakta 

sahilde birçok mepleler göründü. 
Kırmızı aakallı Jak: 

- Hiç vaktimiz yok. Hemen ha
'reket etmeliyiz. Haydi çocuklar, 
'çabuk demir alın! Yelkenlere ası
'lın ! 

Korsanlar ıağa ıola kotutmağa 
ba~ladılar. 

lım, ıonra dümeni kırarız. Böyle
ce izimizi iyiden iyiye kaybettire
lim. 

- Pekili .• 
- Şeyi de sormak istiyordum. 

Kuzum bu gemi ıizin de~il mi? 
-Değil .. 

• 
- Peki, kimin ya? 
- Emin olun ki bunu ben de 

bilmiyorum. Fakat beni takip e· 
derseniz öğrenebiliriz. 

- Sözlerinden bir ıey anlamı
yorum. 

- Mesele pek basit. Tünelin ağ. 
zından çıkınca çocuklar kartıda 
en yakın olarak demirli olan ka
dırgaya yüze yüze vardılar. içine 
atladılar. 

-Sonra .. 
- Sonrası iıte gördi:ğün gibi ... 

Gemi elimize geçti. 
- İçinde kimse yok muydu? 

- Yok olur mu hiç. 
- Peki, ne oldu bunlar? 
- Ne olacak canım? Ellerini, 

kollarını sıkı aıluya bağladıktan 
sonra kim ne yapabilir ki? Gelge· 
lelim öbür mer.~~eye .. 

- Yani para itine değil mi? 
- Evet ... itte Rodostan ayrıl-

dık. ltalyaya doğru yola çıkbk. 
Bu sözler üzerine Genç Ali eli

ni mupmba ceketinin cebine sok
tu. Küçük bir kese çıkardı. Keıe
yi açıp avucuna bir ıeyler doldur
du. Avucunu açtıiı zaman gecenin 
karanbtnada pml pml yanan tat· 
lar ıöründü. Banlar halia pırlanta
lar idi, ye kıymeti hiç yoaa cm bin 

altın ederdi. 
Kırmızı sakallı Jak bunlan gö

rünce kendisini tutamamıt ve gay
ri ihtiyari: 

-Ah! 
Diye haykırmıfb. Genç Ali sor

du? 
- Ücretini hemen istiyor mu

sun? 
- Hayır, hayır timdi iıtemem. 

Adamlarım bende böyle bir hazi
ne olduğunu öğrenirlerse muhak
kak beni öldürürler. İyisi mi sizde 
kalam. Gördüm, siz para hususun· 
da gayet namualu da vranıyorsu
nuz. Ben de adamlarıma parayı o· 
rada alacağımızı söylerim. Haydi 
!imdi qağı kamar~larımıza ine
llm de ıu esir edilen nöbetçilerle 
bir konuphm. 

Tetirka No. 58 

yen ytlanın sahibini bulmuştu. 
Zeynep bunları anlatırken, Leylanın yüzü 

sapsarı oldu 1 
Demi2ti. Demek ki, Mis Nel&on ı 

Mısır gençlerini manen zeh"rliyen 
bir kadındı. Leyla onu öldürdüğü 
için, el ak bir teessür bile duymı • 
yordu. Ayni zamanda Pre"ns Öme
rin de bu kadmın pençesinden 
kurtulduğunu dütündükçe sevini -
yordu. 

Zavallı Leyla hatırlamıyordu 

ki, İngiliz EnteHicena Servisinin 
bir ç.ok Mi. Nelaon'arı vardı. O 
gidince, yerine derhal bir başka 
kedmın geleceğini, Ömeri öteki 
gibi takip edeceğini diifünemiyen 
Leyli, şimdi Prens Ömerin ıerve= 
tine de kavuşacanını ıanıyordu. 

Bir ipucu .. ı 
Erteıi gün, Leyliyı görmeğe 

gelen Zeynep anlatıyordu: 
- Sana müjde vermeğe gel . 

diın, yengeciğim ! Ağabeyime 

mu.allat olan ln.giliz kadınını ze . 
birli bir yılan sokmut··• 

Leyla, bir ıeyden haberi yok -
mut gibi davrandı: 

E , Ölm" .. , - y, sonra.... uş mu •.• 
- Hem de ne feci bir ölüm. 

Onu bugün merasimle otelden 
kaldıracaklarmq. iyi ki, ağabe . 
yim bu hidiıe eanumda burada 
yoktu. 

- Burada oı..,- da ondan 
§iiphelenmezlerdi. 

- Fakat bu çok garip bir ze
hirlenme vakaıı.. İngiliz polialeri 
dündenberi aoruıturmadık adam 
brrakmamıtlar. Mis Nelsonu ze · 
hirliyen yılan, otele batkalarmm 
ayağiyle gitmif, diyorlar. Hatta 
bugünkü gazeteler bu hadiıeye ait 
bir ip ucu bulunduğunu da ileri 
stiriiyorlar. 

-Tuhaf feY· Mısırda yılan, gö. 
rülmemit bir mahlUk mudur? Ba
zan sokak aralannda dolatan yı -
lanlan öldürürken rastlamadınız 
mı? 

- Şehir dıtmda bulunur 
amma.. ~kakta rastlamadım 
doğnnu. 

- Ya cadde ortalarında f ellih
Jann oynattıklan yılanlara ne 
dersin? 

- Buna diyeceğim yok. Zaten 

lngiliz polisi de bu yılancı fellah. 
lan arayıp bulmuf. Bunlardan bir 
tanesi, dayağı yeyince bülbül gib' 
aöylemeğe baılamıt: (iki gün ön
ce hizmetçi kılıklı bir kadm ben. 
den zehirli bir yılan aabn aldı!) 
demİf. 

Leyli bu sözleri itilince: 
- Ne meraklı bir sinema mev· 

Z\N ••• 

Diye mırıldandı.. Büyük bir 
alaka ve dikkatle Zeynebi dinli· 
yordu. 

Zeynep batını açtı.. Saçlann1 
düzeltti .. Sözüne devam etti: 

- Bu hmnetçi, felli.ha epeyce 
para vermİf.. Y danlan alıp git . 
mit. F elli.hı Bristol oteline götür. 
miifler .. Ganonlar tarafından öl -
dürülen yılanı sahibine göstermİt· 
ler: "Sattığın yılan hu muydu?,, 
F ellih yılanını görünce tanmııı: 
"Ta kendisi... Zavallı Ceylanım!,, 
diye bağırmış. 

- O halde bu cinayette siyasi 
bir parmak var. İngilizler gene İs· 
tiklalci gençleri sıkıtbracaklar. 

- O kadar tiddetli takibat 
yapıyorlar ki.. Sokaktan geçen 
Bütün müalüman kadınlanın tet · 
kik ediyorlar. Fellah hizmetçinin 
kıyafetini tarif etmiı. Zaten otel 
kapıcısınm verdiği eş.kil de, fel -
lahın tarif ettiği eıkale benziyor . 
mu§. 

- Koskoca Kahiredc binlerce 
hizmetçi arasından bunu nasıl bu· 
lacaklar? .. Ben bu işi bir hizmet · 
çinin yapabileceğini sanmıyorum. 

- Yılan oynatan fellahı poli• 
müdüriyetinrle tevkif etmişler .. 
Yakalanan hizmetçileri ona göı . 
teriyorlarmış. 

- Fellah kendi başını kurtar. 
mak için, nihayet bir hizmetçinin 
batını yakacak: Oıte budur!) di
yecek. 

- Demekle kurtulur mu baka
lım? Bu İ.§i meydana çıkarmak 
için, lakenderiyede bulunan meı -
bur polis hafiyeaini Kahireye da . 
vet etmifler. Mieter T omaon bu 
akşam Kahireye geliyormuı. Bu -

• 
gün Ömer ağabeyimin de ıelmC$1 

umulur. 
- Acaba İngilizler onu da sor

guya çekerler mi dersin? 
- Şüphesiz. Otel Bristold• 

çoktanberi beraber yqadıklart 
bir kadımn ölümü elbette PrelJll 
Ömeri de alakadar edecektir. 

- Prena Ömerin o kadını hiç 
sevmediğine ıen de benim ıiı.; 
inanır mısın, Zeynep? 

- inanırım •. Çünkü ağabeyi -
min (Entellicens Seniı) taraflll • 
dan takip edildiğini ben de öğrell" 
dim. Bu kadının mef}ıur bir ,aıu• 
olduğunu herkes söylüyor. Ond ... 
yakasını urtardığma çok seviıı • 
dim. 

Leyli, Zeynebe bir likör ikraJll 
ederek: 

-Kusura bakma, yavnım! dr 
di - Her teYi yoluna koyamadık
Sana fimdi bir çay hazırlamak ir 
terdim amma .• Batım o kadar J· 
rıyor ki .. Yerimden knnıld~ 
vaktim yok. 

Zeynep likörü içerken: 
- Aaaaa .. Ben yabancı mı,... 

yengeciğim? 

Diye söyleniyordu. Bir ...-1' 
Zeynebin gözü yerde parbyao .. 
kol düğmeaine ilifti .. Yavqça 11 
re iğildi ve Leyliya ıe•dirmedl' 
düğmeyi yerden aldı. 
/ - Ah .. lbrahimin düğmeıi ... 

Diye mırıldandı. Zeynep bd. ' 
retle dudağını bükerek, keOdl 
kendine: 

- lbrahim dün pce eve~· 
medi .. Acaba burada mı ka)dıf! 

Diye dilfündü. Düğmeyi ,-ı!_ 
ça çantaıına koydu .• Leyliya d• 
dü: 

- Dün gece lbrahim eTtt ;, 
medi, yengeciğim ! HepiaıİS "'. 
rak ediyoruz. Onun fimdit• ıs-a il
dar sokakta gecelediii vaki d-!
di .• Ne kadar ıeç kalsa, ıeıı• _.,_ı. 
gelir, yatardı. Bu aab.h h? 
ler, lbrahimin ıece eve ıelol ~ 
ni söylediler .. Hepimiz ~-_.wt 
düftük.. Acaba dün ~...-- · 
ıeçmit olmaım? ! · ) 

(Deoatrn ~ 

h sahnesini içerimde yaıatıyordum: 
Şu kadının yerinde olmak ister miydim? Sıcak 

biiseler vadeden ıu erkek ağnndan aık tebessümleri 
almak ister miydim? .. 

çiftleri gören blp çabuk mllteeuir olur! ~ 
saadetlerinin niçin benim yilreiimi sıktıiJIU el• "
ancak onlar gittikten sonra anlamlftllll• s;:. 
imrenmek, ne kıskanmak ve nede teessüf "8 

Sanki bütün düşüncelerim ve duygularım kalın 
bir sis tabakası altında buğulanıyormuı gibi içeride 
bir şeyler oldu. Bu kadın gibi bu erkek tebeaaümünU, 
şu gözlerdeki tatlı ıtıklan tutuşturmasını bilemedi. 
ğim için kendi kendime içerliyordum. 

Bu tasavvur tepemden tırnağıma kadar beni 
aantr. Pohl .. Şu dudaklardan buse almak mı? Ba
yır! Hayır 1 Asla. Onun sesinin hiç bir yumupklığı 
bana o soğuk ıivesini unutturamaz Dudaklannm hiç 
bir tebesaümU çok iyi bildiğim o müstehzi kıvrımları 

silemez 1 Gerç kızlık hülyalarımı dolduran güzel er
kek kanunun bana zorla bağladığı şu kocaya zerre 
kadar benzemiyor. öyleyse bu kadına imrenmi~or
dum. 

Hayır! Ben yirmi yqmdayclım Te yalnd~ 
Kocama metresi ile teaadUfibDUn bisÜll O:- ~· 

muamelemizi delittirmedilini s8ylemeie 1 tuo'U bil" 
tur. Arif Nedret benim kendilerini ıarclil 
miyordu. Ben de hiç blr teY s8ylemedllD- ··ıç_Ulil bit. 

Mutadından daha soluk blr .as, daha 
0
bir ~c 

hareket, daha kayıtaız bir bakıf, daha usu~. oetr 
kal'§lamda derhal öteki kadına cösterUea. Acr acı düşünüyordum: 

Namuslu ve saygıya layik meşru kadına gösterL 
len hakaret, ist\hfaf, kayıtsızlık ... Şu düşkün kadına 
gösterilen aşk, itina, saygı... Sonra düşüncelerimin 
bu kadar karışıklığından sıkılarak kendi kendime 
söylendim: 

Şu halde beni birdenbire saran bu acı hisler ne
reden geliyordu? 

li, sevimli hareketleri mukayese ediyordum· eıı ~ 

Biraz sonra gemi yavaı ya
vaş hareket etmeğe baıladı. Ka. 
ra Hasan hala bir ıey anlamıyor
du. Bu sırada yanma gelen Gene; 
Ali de kendisi gibi bir ıey anlamı
yordu. Nihayet makara sesleri 
duyuldu. Ve açılan yelkenlerin dal 
galanmasiyle yarılan denizin fışır
tısı iyiden iyiye yol almağa başla
dıklarını belli etti. Sahildeki me
taleler gitgide ufalıyordu. 

Bu sırada kırmızı ıakallı Jak 
iki Türke doğru yaklaıtı: 

- A .. Yoksa şimdi de kııkanç mı olacafım? Bu 
olacak iş mi? Kanunun bana zorla verdiği bir koca
nın karısı bile olmak istemedim. 

Dineğim maada, çenemi kapalı avucuma daya
mq, gözlerimi parlak çiftler üzerine dikmit karma
kariflk dütilnceler girdabma dalmı~tırn. 

Kımıldanan bir sandalye gürültüsü, ıürekli bir 
ipek hı11rtı11, küçük ve yumutak adımlan takip eden 

sert erkek adımlan ifitildi. Arif Nedretle metresi 
ıalondan çıktılar. 

Hergün birlikte yapdıiım ~de wn: iç~~ 
cı kaldığım bu adamın karakten bak]aa.uk&Y.....-.ıao 
bir silrU iyi veya kötü dUtUnceler bU ~da 6" 
birlikte ıürüklenip gidiyordu. Bir ıtııı blditC b" clO
ğan, benim için çok ehemmiyetli bir .n ~eli' 
ıüncelerime ve tereddUtlerime katı bit.::.- --

- Şimdi dümeni ne tarafa doi· 
:... lmacaiız 7 Pateraya mı 1 

- HaJ'll', ttalyaya .• 
- ltalyaya cı c1cdiniz? 
-- Evel. Yalnız dümeni hemen 

kırm&Jlll.. ~ •t kadarı.ol ala-

Birdenbire bozulan muvazenemden kuruntuya 
düşerek zorlanıyordum: 

- Hadi hadi 1 Bana Myle ne o1uyor1 t~erlmde 
bu tuhaf, bu hazin diltUnceler nereden dofuJ'OI'? 
Kendi kendimi hınla g6rmeğe uğrapyordum. Sahte 
bir iffet cöatcrmcksizin mUıtcrek bir agkın heyecan· 

Onlann b:rlbirlerine yakm sililet!eri bana §U hUk 
mü verdirdi; 

Yirmi yapııda olup da biribirine dolanmJt ceçen 

Arif Nedret o akpm çıJıcmamlltl, t1• 
daireainde geçiriyorduk. ~o 

Yatak odasına bitifik Jdlçllk kUtilP~ il" 
mlmt yalnızlığı içerisindeki bu baf~cli, 
mumivetle dikkate deler bir ıey de ) 

l(a.o.ına,,. . 
l -
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Coeuk haftası 
Hediye kazananların 
adlarını yazıyoruz· 
8-2-936 'tarihli 

bumecemızin halli 
'• -\:iergedan,, dır. 
iki llra kazanan 

"--· Birlncl: Rıfat Giray Davutpaşa ortao 
"Qlu 80 • 

lair lira kazanan 
~ İkincJ: Saime Kabataş lnönU okuıu 6 

~:9 cildi kazanan 
ıllf ll'Çtlnctt: ÜlkU Armıı.n Sa.m.atya şlmen 

er ~'!de.si ~-

~ekerıe me kazananıa~ı 
1- Şemi Ca.n ·cihangir Ferah Yurt & 

~anı, :ıı - Esat Ttlztın 42 inci okul 652. 

~bduUab Kumkapı ortaokuıu 626, 4 -

~ llıttklll caddesi ı~. 5 - Hasan c:ı 

~b.zadebaşı 207, 

Birer il utu Bısl<uva -, 
'-...... kazı nan.ar --------· "t ' - llactde 44 Uncu okut 339, 7 - Nev 

• ae.or Batıkpa.zan Cafer..ı:ade apartımanı 
~ Orman Şemsi Faıay Ba.Jtırl{ı:!y 
e.2, llUk 100, 9 - Sal4haddln İstanbul lısesi 
~O - Nida Kurallı Aksaray Ça.kırağ"a 

ççu sokak 14, 

kazananlar 
l.t- .N 

lı...._Se &z1.f •'>- ıı'höy ikinci ortaokulu 166, 

~ V1tn KUçUklA.nga 60, 13--Cemaı ka 

~ ı11lt 50, 14 - Halime Edirnekapı GUI 

tql'a ez lnahaJiosi, 15 - İsmet Sertm Galata 
y 16 

~llıt ' - Koço VııpurtdJ Fenerde, 17 -
errenı 39 

~ırk6 uncu okul 305, ıs - Nlko Ba 
lca,, 'il 28, 19 - Recep Mrg1ray MerdJven 

.,J'• !?o 
( -...,. - Suat Olttay Balat :5:5 inci okul 71, 

1 ·.........._~----------------·~•rer kitap kazananıag 
21 - Tanııe L 

' r üleburga.z mw:ıatıere ku 
danı A. vıı.ı kızı ? 

~ . · • ~2 - ZekJ Zile lstasyo 
b~ Rezfvör Stııa 
')tıa Oğlu, 23 - Saba Suner. 

~"'b ıı>aşa 21. 24 - Muzaffer Bahçekapı 
~ ı:n Y&.nmdan berber, 25 - Cavidan Buk 

\ bıcı Okul 145, 26 - Fatma birinci okul 
1.. 27 - Ha! 
"I-.... et Kumkapı Kulluk sokak 29, 

l -lh.an İsmet İnönU llk okulu 282, 29 -

~'• a v~11 eyoğiu 42 inci okul, 30 - Rabta 
~.><dar y 
·' cnimahalle Mescit sokak 2Ci, 31-
\l I!:ı- Süleyman Işık l.lseSi U:O, 32 - Ab 

\~ say KüçUkkaradentz otelinde 33 -
ı. ·ecıcıın • 
'-lt Alpay Beşlktq posta caddesi 75 

\it llıse;ytn hıönU ortaokulu 785, 35- J~ 
~ : itıını kalotık mektebi 107, 36 - Klr 

~'el% ~tarzar Kurtuluş caddesi 19/3. 87 -

' .\ııtn 8.tıau Bakırköy btı1nci okuı 180, 3~ 
"~ et ôruıay 43 Uncu okul 628, 39 - Fa 
~ •• '111( 't tJ eı.ıkı aydm otell ka?'§t81 ı, 40 - Me 

~ 64 Unctı okul 187, 

'letter kazananıal" ' 

\ \ı. 
~ ' Feyzan Beyoğlu 5 Unci okul, •2 
\ ~ Tozxo1w·aı:ı Talıur Lrnamı sokak 

l ~~ !.t:lllu.._ • .uılyük llıtiklAI oteli aıtm 
~ ~ ·it - Necdet Yalçm YeninesU o 

1\.. "lıtt 43 - Rabla Karagümruıc C>O, 46 -

' ~ lııta.nbuı kız lisesi 195, 47 - ŞUk 
lııcı 

\. ""l\, okuı 292, 48 - Üll{ti Ergenekon 

~' lt.txlüvezzı sok.ak IS7, 49 - Vahan Zar 

l\....,beııada, 50 - Hilmi Bakırköy ak 

\ '<\\ fıa et!lnde, 51 - Behçet Bin bay Çar 

\_~~Yri:ye Okulu 18, 152 - Acar Bele Şiş 
~ ??a 11sesı 371, 53 - Cemal Kabataş 
\ ''t ' 34 - Hikmet EIAzlz ortaokulu C502 

tı. ~ ..._~<1eıs Akad Beşiktaş Mescit sokak 
"ıı~- a 
\ "ıı ~tıU Satnav Şelızadebaşı 110, 57 _ 

' '1 ~ ortaokulu 866, :58 - Kenaıı 
~ ııı,1lrtıcQ okuı 148, 159 - Malike Çapa 

l)~~ ll'lektebl 34:5, 60 - Saniye Tez 
Şeyh camtl 215, 

Utant sokak 18, 72 - mkmet :Muataf& Top 

kapı Maltepe 4, 73 - Nerm.lı:ı Beyoğlu 28 un 

cu okul 19, 74-Halil Cengiz Y.Şehlr BUlbW 

dere caddesi 5, 75 - Burhan Beşikt.q 18 ID 

cı okuJ 1599, 76 - Halll ôztan İstanbuJ U · 

sesl 1030, 75 - Sadun Pertevnlyal Useat 869, 

76 - Burhan Uğur İstanbul llse81 687, 77 

- Gökse! ŞlşU tramvay deposunda Hayri ıa 

zı, 78 - 1amet GUnger Kadlkôy Çanllkk&le 

sokak 17, 79 MUbeccel 6 mcı okul 158, 80 

- S. Erdemir Aksaray TevekkUl Yektaefen 

dl sokak 29/1 

1 Birer kartpoataı kazananlar 1 
81 - Sedat BilgUtay BUyükada Kanar 

ya sokak 16, 82 - AaUn.ıan Ne<ll.m Beyoğlu 

Mahmutaga yokll§u 14, 83 - Bercuııı Ara 

payan Eseyan kız llsest 8 üncU sm.tt, 8'1 -

Hüsameddin Yamanlı Bakırköy ikinci okul 

189, 8tl - LOtfullah Şevki Ozengin !stanbuJ 

Usesi 728, 86 - Nezihe 12 inci okul 146, 87 

- Rezan Ergezıe 5 inci okul 10, 88 - Sema 

hat. Göçmez Defterdar yaku§u yazıcı aparb 

ms.m, 89 - Ş3vld Galatasaray OrtaklSy 11157, 

90 - Vahit Kıvılcım Çadırcılar 96, 91 -

Yqar Üsküdar 21 incl okul 263, 92 - ZUhaJ 

P14aba.hı;e FahreddtD yalısında, 93 - HUıs 

niye Gtıner, Cumhuriyet ortaokulu :ıı715, 94 -

Berç Çağlı Samatya .M1lll MUdataa caddesi 

62, 915 • Ayten Bağlarba.§ı 60, 96 - Htdayet Ka 

bat.aş Usest birinci suut, 97 - Mutz Bener 
Kasıınpa.şa merkez eczanesi, 98 - Nlhat Da 

vutpaşa orta.okulu 89, 99 - Rabia Kadıköy 

MisakımllU sokak 88, 100 - SuzaD B&.ru 

29 uncu oku! 214, 101 - tsmet EyUp 37 ıı:ıcı 

okul 477, 102 - Ha.cer Çetiner kız orta oku 

lu 4515, 103 - AsUman Barbaros KUçUkltuıga 

Tramvay caddesi 112/2, 104 - lıımall Oktay 

DarUşşa.Cal<a ıısest 9, 1011 - J&le,Ozengtn kız 

til!est 87, 106 - Muzaffer 88 lı:ıd okul 802, 

107 - Nimet Anım Oaküdar 23 tlncU okul 

174, 108 - Samiha Pınar kıZ UB88I 1027, 109 

- Ha,yı1.\JUıi.sa Cagaıogıu ServUI meectt ıııo 

kak 13, ııo - Adnan DarüJŞataka u~ 21a, 

111 - Bedia Balat Lonca Ebe eokak e. 112 

- Ekrem G~osman p&§a ortaokulu 689. 
113 - Gayyur 89 uncu okul 76, llt - Ha 

IJde Eresen 19 uncu okuJ 401, 116 - lııman 

Turgay Hayriye ıtsesl 384, 116 - Letnall Bey 

oğlu 12 inci okul 41, 117 - MUmtaz Kut 

Davutpqa ortaokulu 34Z. 118 - .Nlkoh\ Pa 

padopul03 Senbenova ı~em 23'• 119 - Pa.n 

tazı Kurtulu~ kuyularbaşı 2li, 120 - Semi 

ha 19 uncu okul 203, 121 - Perthan şun 

şek « üncü okul H, 122 - Sabahaddin Şen 

Bayburt orta. okulu 233, 123 - Reşit Ama 

vutkdy Bekyan apartımanı, 124 - Şennhı 

Aksaray Sorguççu ııokak .!5, 1215 - T&Up 

Tunı;er Pertevniyal IJııest 733, 126 - Yu.w! 

Teng1rgan, 127 - Altmay Be§lktq Abbu 

ağa mahallesi kuyu sokak 3, 128 - Arlstldl 

Şişli HUmyet :\bidesl caddesi 180, 129 -

MnRtafa Ke.snnpa.şa Matbahkapı caddesi 37, 

130 - Bülend Varol Boyacıköy 116, ısı 

Paldze Üsküdar YentrnabaJle toprak ~-·-

38, 132 - Burhaneddin lstanbuI ll3eSi 108, 

133 - Ağuş Kumkapı ortaokulu 15, 134 -

tsma.ıı Lıtanbul lllıe.91 879, 1315 - Niyazi An 

kara Necati ilkokulu 7'16 136 - Burhan • 
Sezer lstıınbul lisesi 1761, 137 - Ayhan Ka 

ımnpaşa 9 uncu okul 4.52, 138 - Bedaat sa 
ınııtya Hacıkadm Şll"laga.n soka.k 48, 139 -

Mahmut Topkapı llyas zade mahallesi 4, 140 

- NUzhet TUrkA.n 20 mel okuJ 167, 141 -

Refia Ayazpaşa mezarlık sokak Münlrpaı:ıa 

apartımanı, 142 - Saba.haddin 34 unctı okul 

590, US - B. Erken Ayvansaray Kundakçı 

sokak 2, 144 - AH Beykoz Kava.kdere cad 

desi 5, 145 - Burhan Tarlabaşı 108, 146 -

1. Erol Akman 20 tnct okul 437, 147 - Nu 

bar Taksim 412, 148 - Reyhan Nuruosma 

nlye caddesi 10, 149 - Ahmet Gelenbevl 

ortaokulu 730, 150 - Mehmet Şehremini Sa 

ray meydanı caddesi 27-29 151 - Aydoğan 

... U.. - Beşiktaş Meddah sokak ltl, 152 - Nevzat 

~ 't 'kkep kazananlar 1 birinci okul 235, 153 - Şemseddin Evrensel 

\.' ~.~ıaau Şctlk Sezer Veta tisesı 667• 4!! inci okut 164, 154 - :aşar Aybet Ka 

l
ı.." ~-- Q' 'IU....... dırga 21. 155 - Yakup .uıııan Haydarpa.,a 
~ tı... "it · ..... Galata Sahil ıııhhJye me 
\ 'q OtJ Usast 789, 
,, 1ı1t111 U.. 63 - Tarık Onur Beyoğlu 

~ ~· ~ ~a, 64 - lzzet Sungun 13 Uncu :-::---..... -:-.;-::-... -::---•• -.:-=:-::-::-::-::-::-::--.:-::-=:-.:-::-::-:_:_::_::_ın_.:_::_::! 
\'-ı ..... ' Al'& Papazyan Pangaltı liseııı :: D 1 ş he k 1 m 1 ii 
~ Sıı Ôl.ek Pertevruyal ı~e!Jl. 67 - ES •• H 
~~' • llJlcu okul 3,5, 68 - Ke i Ratip TurkoQIU lf 
\.'ııı, ~ Ortaokulu 2.66, 69 _ Rrtsto ii Ankara caddes Mes'C'rreJ 0ı· l ,ııı. kurt caddr.ırt 223, 70 _ Suzan fi otell Karşısı numrara r88\ j f 

~hQ Okulu, 71 - K. Ali T&U1m. ::.:m-==::.;;:;:;:,rz:a•trmrn•=ıpm•g=p=• l 

- •""''"' 

HABtR - 'Alişam postan ' _ 1 

insafsız patronla~ işçilere l 
zulüm edememeJi 

iş kanununun işçiyi tam manasile koruyabHmesl 
lçın hangi noktalara dikkat etmesi ıazım geldiğinl 
yazıyoruz~ 

Sugün de işçi ve ücret bahsinin &eseye bazı öteberi e.lmmasmm 
aon kııım)anru yazacağız. masraflarını da ameleye ödet 

lcra ve lflas kan.unumuz işçile-- mektedir. Şehrimizin tanınmış bir 
rin almakta olduğu ücretin beşte kumat fabrikasında çalıp.ıi ve 
dördüne kadar haczedilmesini ka- isimleri bizde mahfuz bulunan 
bul etmektedir. Yani mesela ayda dört işçi matbaamıza gelerek ~ 
20 lira kazanan bir işçi her hangi sözleri söylediler: 
bir borçtan dolayı almakta oldu . - Fabrikanm muhasebesinde 
ğu ücretin 16 lirasını kaybedebi • iki pencere camı kırılmış. Bunu Ö· 

lir. Bunun İ§çinin ne kadar zara . detmek için 600 kişi olan bütün 
nna olduğu meyd·andadır. Halbu- i~ilerden 27 şer kuruş kestiler 
ki Fransız kanunları ancak ücre. Bunun tutan 162 liradır. 
tin onda birine haciz konabilme. Umumi masraOar Amafeya 
sine müsaittir. Amerikada ise haf. çektiriliyor 
ta.lığı 15 dolara kadar olan ücret· Bundan başka fabrikaya maki-
lere hiç bir ıurette haciz kona- neler için beher iki işçiye birer ta 
maz. ne )'Bğdanhk alındı. Bunlann da 

ı, kanunu yapılırken bu nokta. bedeli işçilerden kesildi. Hepimi7 
nın dikkatle göz önüne arınması 70 ter kuru, verdik. Bunun da tu
ve meseli 30 liraya kadar olan üc· tarı 420 liradır. 
retlerin onda birinden daha fazla- · Aksi tesadüf son fırtına fa'bri
ıınm kabili haciz olmaması şek . kamrzın ıaçaklarrru ve çinko kap· 
linde icra ve iflas kanununda ta • lamalarını götürdü. Şimdi bütün 
dilat, yarnlm~sı 1~'ltmdlt'. korkumuz bun'arm da bedelini 

Garip cezalar bir kaç yüz misli ile bize ödetme 
Bundan başka bazı fabrilrrlar 1eridir. Öyle vt, iki karış hoyunde 

ve müesaeseler kazaen cam, kapı bir cama 81 lira paha biçerlerse 
krrılmafarmı, fabrika veva mües acaba metre metre çinko saçakla

iki numaralı Dikim ev1 ıçın 
54600 metre ferit 2 - Mart -
936 Pazartesi günü -.t 15 de 
Tophanede Satma.ima komiayo . 
nunda pazarl•k)a almacaktır. 

Tahmin bedeli 1228 Jira 50 kuruş. 
tur. Son teminatı 184 lira 27 ku. 
ruftur. Şartname ve nümunes: 1eo. 

misyonda görülebilir. lstekJ!le in 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

• (442) ,(1095) . ,,. . 
İstanbul Levazım amir!iğine 

bağlı müesseseler için 2500 liralıl< 
askeri evsafta zeytinyağı 29 -
Şubat - 936 Cumarteşİ gi.;nü saat 
11 de Tophanede Sahna'ma ko . 
misyonunda pazarlıkla alınacak • 
tır. f.hale gfüıü teslim şartiyle alı . 
nacak olan işbu zeytinyağı içirı 

İstekli1erin belli saatte komh.vona 
gelmeleri. ( 443) (1093) 

• • 
Mn.teabhit nam ve 'hesabına 

165 çift terlik 2 - Mart - 936 
Pa:z:arl~si günü saat 15,30 da Top. 
hanede Satınalma komisyonund.• 
pazarlıkla alınacaktır. Beher cif . 
tinin tahmin be-:leli 182 kunı;tur 
Son teminatı 45 lira 4 kuruştur 
Şartname ve nümunesi komisvon
da görii1ebilir. lr~ \lilerin beJJi 
saatt~ komisyona gelmE"leri. 

(444) (1094) 

• • • 
Harbive okulu için 50 hin adet 

yumurta 28 - Şubat - 936 Cu . 
ma giinü saat 14,45 de Top-hane • 
de Satınalma komisyonun.da !)a . 
zarhkla alınacak~ır. Tahmin be . 
deli 750 Hra<lır. Son teminatı 112 
buçuk liradır, fstekJiJerin beU: 
saatte komisyona ge1me1eri. 

(437) (1037) 
• 

lstanbul Levazrm imirrğine 
bağlı müessese'er için 51 bin adet 
Limon 28 - Suhat - 936 CurnP 
s;inü saat 14,30 da Tophanede 
<;ahnA,~a knnıisy..,n1111da panll' • 

lıkla almacakbr. Tahmin bedeli 

ra ne kadar paha biçecelder? 
Bu şek:lde yü1lerC'e işç:yi bir -

kaç insafsız patronun keyfine hı. 
rakmanm ne kadar feci neticeler 
verebileceğini yukarıdaki satırlar 
apacrk göst~r:yor. 

Bir ameleden kesil~~e~{ 27 klı • 
nış, 70 kuruş, onu belki bir hafta 
on gün katılc~ız bırakarak, kuru 
ekmek ve su ;Je ya,amai7a mecbur 

edecektir. Fakat bu biber gibi acı 
hakikatin bövle insafs12 patronla. 

nn aklına. gelmesine im.kan ver 
mı acaba? 

l•ten vazget;an mUesaeaeler 

Bundan başka işçi çahştfl'an 
r.- ·: ~-sseselerin her ban~i bir şekil . 
de olursa olsun tatili faa'ivet et . 
tikleri takdirde aşa~dak; hüküm 
lere riavet mPcburi~·etin.de olma . 
ları kabul edilmelidir. 

1 -Avnı~anın her verinde o1 
duğu gibi bizde ele iflas eden bir 
müessesede, alacaklılar aranndP 
iş.ç:ferin hissei rüçhanı olmalıclır. 

1530 liradır. Son teminatı 229 bu
cuk liradır. isteklilerin belli saatte 
komisvona gelmeleri. 

(438) '(1038) 
• 

360 bin adet Baba Pe~;n çiviıı= 
ile pufu 28 - Şubat - 936 Cum.~ 
srünü saat 15,30 da TopbanecJ,. 
Sahrta.1ma knmfoyonunda kaı?al 
zarfla eks;Jtme5i yapılacaktır 
Tahmin herl'!I: 10584 Hra<lır. 111· 
teminab 793 lira 80 kunıştur 

Sartname ve ni~munesi koD"=11yon. • 
da ttörülehi!ir. lııtekliler'n kamm~ 
veslkalarivle beraber teklif mek 
htplarmı ~bale saatinden bir saaf 
evvel k",..,isyona vermeleri. 

(420) (816)" 
• 

Yedek Subay ol<-ulu iı:-in bir 
adet yatak ç.arnafı ile bin acle• 
vashk yü'?il 28 - Şu'hat - 93r 
CtJma C?Ün,ü saat 15 de Tophane"·· 
S"'tmaln"a ko,..,;svon1~n~a "'"'k el.r. 
sHt'ITle ile ftlın~~ftktTT. TAhın;,. 
he-leli cem'an w~,,..~.., 23'l0 ı;yarhr 
flk teminatı 172 bu~tı'k liıadrr 
~artname V"" ni!~t1rı.e•: komisvo~ 
da 11öriqe1-.;Jir. f st,.1.r:J4 nn belJ" 
saatt,. ı.~,.,,isyona ıell?"""'"",.İ. 

.( 422). , - - -- i822). 

2 - Bir müessese tatili faali. 
yet etmeden evvel en aşağı üç ay 
evvel işçilerine bunu haber ver • 
meli, ve İşçilerinin yavaş yavaş i, 
bulmalarına meydan vermelidir. 

3 - İşçilere, muayyen bir mik .. 
tar tazminat verilmelidir. 

Mesela Hereke kumat fabrika
ıı bu tartlardan hiçbirine riayet 
etmeden kapanması üzerine yüz • 
lerce İtç.İ birdenbire !stanbu)a gel· 
miş ve aç kaldıklarından burada • 
ki kumaı fabrikalarına cok ucuz 
fiatlerle çalıtmak teklifinde bu
lunmU§lar, bu bi.dise neticesinde 
de dokumacı ve sair İ§çilerin yev
miyeleri hemen hemeıı yan yanya 
düımüştür. 

it kanunu 'bu gibi had;seler 
karşısmda patronların işçi fiatle • 
rini bu derece ve bu şekilde indir
mesin~ de mani olacak tedbirler 
almalıdır. 

tfçl leh'nde tedbPrler 
Bunun için yapılabi!ecek şey, 

fabrikanın yaptığı maddenin mik
tanna, fiatine, bıra~drğı karına 
ve sahftna göre işçi ücretle:-ini 
tesbit etmek, ve mfrhim iktisadi 
tahavvüller olma-'an patronun 
bunu istediği gibi deği~tirnıP!!İne 
mani olrne.ktır. Grev ve lokavt 
memnu oJduğu şrihi bu f at:n c'e
ğiştirilmesi de tiddetle yasak eclil~ 
melidir. ., 

trepoz•to p;trası 
Bir de bazı fabrika sahipleri iı

çiden bir teminat, depozito pl'.rası 
alryorlar ki, bununla da müca-'ele 
edilmesi lazımdır. Söz~e patron 
itçiyi fabrikaya bağlamak, ç:ıkıp 
gitmesine mani olmak için bunu 
yapıyor. 

Bir defa ıu büt~n dün.yaea hu· 
dik edHmiş bir hakikattir ki bir 
İfçİ, dünvanm bövle ikt;sadi huh
ran için.Je yüzdüğü sıralarda ..:Ju • 
rup dunırken çahsmakta rP1•ğu 
müesseseyi terketmez. Velev ki, 
kıymeti o müessese oatron•t bra. 
fınrlft11 t"J<dir edil""emiş o's•1n. 

Hele Türk İ!ç1sl, ekmerini ka
zandığı yere ı>ek fa7.:1a di;şk::" ve 
merbuttur, B:naenaJ~yh bizdP bir1 

işçinin çahşbğı yerden ayrılması; 
sebep!erin;n yüzde doksan bel\i~ 
rle muhakkak patron kabahatli • 
dir. 

ı, k"nunu l:;unu·da göz Öl"i1ne 
almalı ve patronlarnı İlliletin kan" 
nr kendi cen'erine attıkla.n h11 şe. 
kilde d~o7.ito parası ~imalarım 
menetmelidir. 

M11r"t ~F.~Tnr:ı.u 

ŞitH nüfuı memur!uğun-'an: 

Şişli: O&man.bey Rumeli < Ca. 
bi) caddes1nde 51 No.lı evde otu
ran ve Üsküdar Ahmet ç ... 'ebi 
maha 1lffi Açıktürbe aokak 18 
38/136 sicilli nüfus kütüğünde ya• 
zılı Mahmut oğlu 332 do?,umlu 
Ekrem lstanbul Asliye mahkeme
si S inci hukuk dairesinin 16 -
10 - 935 tarih ve !'35/1078 taydı 
karariy)e adını "ikram,, olarak 
tashih ettirip kütüğüne yazılaca-

ğı ilan olun.ur. (20425) 

l\f·mao hoeası 
Avrupada tahsil etmit bir san

atkar keman d~rsi v .. rmek istiyor. 
Ders almak ~stiyenlerln her gün 

sabah "1lat 11 . 13 arasmda. 
(41923) numaraya telefon ede • 
rek ( kemaq hoca.aıj nı iatwııcleri 
kilidir. .. .. 



Muhammen bedeli 77500 lira olan lokomotif yedekleri 9 _ 4 _ 
L36 perşembe günü saat 15,30 da kapalı zarf uıuliyle Ankarada ida
re binasında satın alınacaktır. 

Bu i.§e girmek istiyenlerin 5125 liralık muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları ve tek liflerini ayni gün saat 14,30 a ka
Öar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. Şartnameler 385 kul'U! mu 
im.bilinde Ankara ve Haydarpaıa veznelerinde ıatılmaktadır. (955) 

Muhammen bedeli 8274,75 lira olan 55165 kilo muhtelif perçin 
çivisi 26 mart 936 perıembe günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile 
Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 620,61 liralık muvakat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aym gün ıaat 14,30 a ka
dar Komisyon Reisliğine vemıelerili.zımdır. 

Şartnameler para11z olarak, Ankarada Malzeme Dairesinde ve 

Haydarpaıada Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünden dağıtılmaktadır. 
(1040) 

Muhammen bedeli 17500 lira olan 250 ton mazot 10-3-936 
alı günü ıaat 15,30 da kapalı zarf usulile Ankarada idare binasın -

Cla sabn alınacaktır. 

Bu üe girmek istiyenlerin 1312, 5 liralık muvakkat teminat ile ka

~unun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün ıaat 14,30 a 
bdar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parar.u olarak Ankarada Malzeme Daireıinden ve 
Haydarpapda Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünden alınabilir. (990) 

Muh·ammen bedelleri 57500 lira olan bir muzaaf tesirli ve yirmi Clo
wz basit makas 10 nisan 1936 cuma günü ıaat 15,30 da kapalı zarf 
usulü ile Ankarada idare binasın da sabn alınacaktır. Bu ite girmek 

istiyenlerin 4125 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği 
vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar Komisyon Re 
isliğine vermeleri lazımdır. Şartnameler 285 kurut mukabilinde An 
kara ve Haydarpafa veznelerin.de ıablmaktadır. ,(954) 

· __ .. _: f~~anbul Deniz. Levazımı Satınalnı.ı ~ 
.. Komisyonu IIAnları 

- - --- ' ' . . 
Milli Müdafaa Vekaleti Deniz Merkez Sabnalma Komiıyonu~1-

dan: 
1 - Tahmin edilen bedeli 416000 lira olan 8000 ton mazotun ka· 

palı zarfla münakasası 28 Şubat 936 cuma günü ıaat 14 de Ankara
da Milli Müdeıfaa Vekaleti binasında yapılacaktır. 

2 - 2080 kurut mukabilinde verilen ıartnameıini görmek iıti
yenlerin her gün, münakasaıına İf tirak edeceklerin de yevmi mezkUr
da 20390 liralık teminat mektupları ve 2490 numaralı kamana naza· 
ran belgeleriyle komisyona müracaatları. 

3 .- _Zarflar 28 Şubat 936 günü azami ıaat 13 e kadar komisyo-
na venlmıı bulunacaktır. '(748) ,.. 

M. M. V. Merkez Satınalmcı KomiayonunJan: \ - · 

ze k!-:-!•hmin edilen bedeli 126.000 lira olan 12.000 ton Re1'ompo
muru kapalı zarfla münakasaya konmuftuf. 

•..ı 2 -
1 

Mktıriinakaıa 14 Mart 936 tarihine milıadif cumartesi saat 14 
ue yapı aca • 

J - 630 kurut L b'l' d • • Fin .. ka . . mu!'• ı ın e ıartnameıını almak ittiyenlerin her 
lari' 

1 
muna . ••ya ııtırak edeceklerin de 7550 liralık teminat mektup

,..L-~ ~ ye~mı mezkurda Ankarada M. M. V. binasında Merkez Satın
... ~ orazııyonuna kanuni belıeleriyle müracaatları. 

4 - arflar münakuad b' . • ·ı · b 1 k •n •amt ır saat evvelıne kadar komısyo-
:na ven mıt u unaca tır. (1100) ,. 

inhisarlar U. Müdürlüğüne/en: 
Şartnamesi mucibince 12.000 kilo va'--- .. ı ki 

V 
. • . ~lllll yagı pazar ı a satın a-

lınacaktır. ermek ıstıyenlerın ıartnaıneeiai 1a .... k ·· h il . . • ... e uzere er g n pa-
zarlık ıçın de 13 - 3 - 936 cuma günü Jaat 11 de '}'C 7 5 .. 
paralariyle birlikte Kabataıta inhisarlar Lovaz- _ Mo •• b' guvenmb e 
• • • . .... ,,e u ayaat ıu e-
sındekı alım komısyonuna miiracaatlan. '(1080) 

• • 
. Istanbul Belediyesi ilanları 

. . 

Dumlupınar 

H. Milliye 

Sabun Zeytinyaiı 
1000 1250 
500 300 

ısoo 1sso 

Bir kilo.unun muhammen bedeli 
38 kuru~ sabun 
60 ,, • zeytinyafı 

Dumlupınar ve Hakimiyeti Milliye mektepleri için lazım ve yuka
rıda cinsi, miktarları yazılı bulunan sabun ve zeytin yağı açık eksilt
meye konulmuıtur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülür. Ek
ıiltmeye rlrmek istiyenler 249ft N. lı arttırma ve ekıllbne ka· 
nununda yazılı vesika Ye 113 liralık muvakkat teminat mak
buz veya mektultiyle beraber 28 - 2 - 936 cuma günü saat 15 de dai-

Kumbara sahiplerine: 
Her sene kumbara sahiplerine 20.000 
lira ikramiye tevzi eden iş Bankasının 
ikinci tertip 10.000 lira mttkAfatlı 986 
kumbara keştdelerlnln birincisi t Nisan 
986 da ANKARA da noter huzurunda 
çekilecektir. Bu kur'aya iştirak edebil
mek için kumbara sahiplerinin ı Mart 
936 tarihine, yani Şubat sonuna kadar 
Bankaya en eşağı 25 lira yatırmış ol
maları IAzımdır. 

• 

Türkiye 
MERKEZ 

Cümhuriyet 
BANKASI' 

221211936 vaziyeti 
AKTIP PASIP 

Kan. Ura 

Altın: 11fl kfiegram J &6!0.061 1L.tU7&7eO.96 
Baabot . ......... .. 1 i.OOt.195. -
Ufaklı k - - - .. I.ISQ.191.t6 36 S3t.M7.i2 

Dahlldekl M•hablrler: 

rürk llruı ........... --ır. sıı.on.•1 su 011.47 

Harlçtek ı Mllhallıill'ler . 

Alan: Safi kilogram 4.Sga.ıu , 6.186.405. 49 
Atuna tahvili kabil Serbest dnYizlcr -491.199. 78 
D!tcr döYİzler ye borçla kllring 
bakiyeleri ············-··············-···· 15.721.8".H 21404 ~9 53 

Hazin• Tahwlllerl ı 
Dtrabte edilen cnaiı nıktlyı 1 
•Ufılı~ L !58.1'8.IQ..-
Kınannn 6 Ye 8 inci mıd· 
ptlerinc tnrtkın Hıstne tara·' ıı .n?.?11- 147.420.778. -
1 ndan vaki tedlyat " " • 
Senedat CUzdanı : 
Huine bonoları - ····· J L. 1.727.000 
ficarl senetler •····· .. 14128.928.97

1 
15 855.928.97 

l!•h•m ve Tahvlllt CUzdanı : 

A tiyenin kal'fllıfı esham Te 34.800.e67.56 
tıla'fi\lt [ ittbırl klymctle 1 { 

Deruhte edilen eY?akı .. t- ı 

B ) Scrbut Eehım n Talı'fftlt .. ~'31. 137.88 31.737.804.94 

Avanslar: 

• 25.2.U.18 Al•n \'e döTiz üıcrine nan' 
f thYili t Qrcrinc IYl05 •. 4-206.387.75 4131 631.88 

Hfaaedarlar .. _,,...,....--·~--
muhte:ıt 

Yekin 

4:100000-
s 172 44.~ 7" 

78.H6S.745.74 

Ser111a~• ··------
~dpt ılı:RU} .... ,., ____ ----· 

Tedawlldekl Banknotlar: 
Deruhte edllıa nrıltı nıkdyc L 158.741.168.
ICaaanan 6 Ye 8 inci mad4c· 
leriılc tcTflkan hazine tara· 
hadan n ki tediyat 

Denabtc edile• elTlkı nıktiyt 

11.3!7.715.-

bakıyes1 
-····· ·--·-·· ··· · ···- 147.4i0.778 -

Karftb~ı tamamen lltın olarak 

Reeıkont mnkablli l(lvcten 8; 
tedariilc llheten nzedllea iL 18.000.000.-

tedavüle vazedilen I.000.000. - 168 4!0.11 

TUrk Lirası Mevduatı ·····---···· 16•511Jfı'69 
Döviz TaahhUdatı : 
Altına tahvili kabil dövizler i! t StS.7«.66 

Diğer dövizler ve atacaktı ıl $1 ~ 
klirlng bakiyeleri , 1 1 , J7.888.Sl3.14 19.i<>'·t fi 

M•htellt --·-·· .............. __ ss. 186-~f. 

~ 
Yekin trs.s6~, 

2 ~arl 1833 tarihinden itibaren 1.1 
Iskonto haddi yUzde 5 1·2 - Alhn üzerine avan• yUzd•,Y 

l • 

IHeybeliada deniz harp mektebi 
ve Lisesi Komut:anllQından: _,. 1 

Okuluınuz Revirinin Sıhhat ve temizlik iılerineı: bal<m•kG u:ir-''" 
lira ücretle diplomalı bir Hasta Bakıcı kadın almacaktır. • 
evrak ıunlardır. 

A ..... Nüfuı kiiıdı, 
B - Mahalli poliıden muıa'a<lak hilsnUhal kltıdı, 
C - Sağlık Bakanlığından musaddak diploma, 
D - Çalııtıb yerlerden bonservisler, 111ud~•~' 
E - Okuldan gösterilecek ıerait altında aıgarf iki ıenı .1, ~alııacaiına dair noterden tasdikli taahhütname. kt r. l•t•1'1~, 
Not - istekliler okulca Sıhhi muayeneye tabi tutulac• ;,11,_ -

rin Pazardan batka her ıün Heybeliadadaki okul komut.ali 
racaatları. "1011,, # 

Haskaınıırı 
I
==: ___ D~pra:. "~. ~A· .. ~ık lciMıd . z""'llüh.ll' Baş .. Ofş - Romatizma - Grfpe kS~~ıc:I vvmuı ,... - " emsalsizdir. Mavi etiketli kutu 

Mut. B. o. lngılız sefareti karım. n·· HAS KAL M 1 N'i 1 stevı n iZ· 
No. 26. L.--_;~..:;:~::::.~~~~:.-:_::.;_ _ _._.~ 



v;.-.-. ·yalanız bulaşık kurnasmı te
r. : ,rqek için delil, hatta bakır 
a<~: .... fr, bıçaklan, boyalı tahta
)& ·: mükemmel temizler ve hiç 
J,u çızmta brakmaz. 

VIM 
'3..AKLITLER 1 N DEN 

SAKIN 1 N iZ 
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I • . 

..-~::;l~?:~ 

• 

Ademi iktidar 
ve aeı geveekllQI· 

na kar•• 
HORMOBiN 

T.nilit: Galata P. K. 12&6· HonnolD 

ZAYi KOPEK 
Sater Gordon Dok iamindelri 

•e 832 markaba-vköpepmibulup ÇAPA MARKA müstahzaratı 
haber verenler memnun bırakıla · 
caktır. Kuvvet kaynağıdır. 

Devi~ Baıımevi Gereç i17an ~~!!!!!!!!!~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!.!~ıj 

ZA.MAN • 

Manifatura Ltd. Şirketi . 
Merkezi: lıtanbul, Sultan Hamam, No. 26 
Şubeai: lmnir Pettemalcılarbqı No. 48 
Fant:eaı. ipekli. yQnıo. pamuklu 
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tıtaobulda batka ıubemls 1o'ktur. 
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1an: 
~ - Oh rabbim ! insanın bu kadar 
.bUyük bir sevlnçe dayanabilmesi için 
~ilkten yaraddmı§ ollllUI lbım ! de
di. 

Şövalye, uğradıtı blyök heyecan 
daa başı dönerek aendeliye sendeliye 
kendisine kollarını uzatan Lulze dol 
ru yaklqtı. Boğazının yanındaki ya 
rayı sördü. Hafıf bir sıyrık! Demek 
1d Luizin şiddetli hareketi katilin dar 
besini çelmişti. 

Bir şey değildi" Hayır, hiç bir 
tehlike yoktu. Bu Adi çizik bir kaç 
aatte kapanabilfrdi. 

Şövalye Luizi babasının yanında 

bırakarak ihtiyar Pardayanın yanına 
koştu. Ba anda dOnyada bir ~uizin 
•uıandafanu bile unuttu. Ufrad/ft f e· 
llketlerl, kan denizine boğularak go 
rubun pen'be tfillerl al'Ulnda ean çe 
Jdşen Parlsl, qkınr, her feyl, her te 
yi unuttu. Bilmedlft, anlamathfr de 
rln bir acı biltfin nrlıfmı kapladı. Bu 
sırada Lals1e Monmoraul de yavq 
adımlarla onlara yaklqarak bu ha· 
ıln manzarayı 8e)Tettller. 

Miisyl dl Pardayan ilmek tlserey 
dl. 

Geçen ıu bir kaç anl1e, ba ku'f"' 
nti kesilmft ihtiyar bvpeıaın, ezil 
mic; devin, Monmarter yama(lannm 
'yeşil çimenleri ilzerlne 11..-nan Mieyl 
dö rarclaJUDI yfldade milthlf bir 

tadan bu kahramanın, talii önünde 
dize ıetirmit bu aslanın pler :yilzli 
detltti. Y.analdan çökttl. Burnu lneel 
ti. f Uzti tJ§ rfbi donda. 

- Ah yarabW~ babam, illlm halin· 
- Oh yarabbi, babam öl8m halin· 

de .. diye dUtflndl. 
ihtiyar kurt sözlerini açtı. 
Şlvalye bittin kanetlal barcıya· 

rak hıçlunklannı tuttu. Yavaş yavq, 
sarsmadan yaral111 kueatma alarak 
pınarm yanına ptlrdl. 

- Nurlsrn miılyö? Yalnız baca· 
ğınız defli mf? Fakat korkmayınız, 
bir köy nine yerleflr " l!lld tedaTi 
ederim. • 

Kahramanca dllJU87ordo. Ne 
sesinde, ne tantnda Wr tftre•e qrclı. 
Mendlllal pınardan ISlatafak babaar 

nın barutla siyahla,mı, y0zln8 yıkı· 
yord•. 

Birdenbire durde. Yıkadık~ bu 
)'iz bir ili renchal almıt. yalnız ıöz
lerlnde hayat izi ka1ml§tt. 

Pınann yanına yatan Pipo hazin 
hazin lnll1or, nyrufuna •lhyarak 
yarabnm ran yan•lf e1lnl"yalı1ordu. 

Şhalre tltredL Dl•ra -..na yr 
kıl11or san41r. 

İhtiyar bqını '&Iraz kaldırdı. Ken· 
dWae baba klpele 19fbtU bir bakıt 
fırlattı. 

-Ah, ah.. Sen de banda mmınT 
Boa 'NÜ& pldla pllı.t l,ee ben v değişiklik hasıl etmişti. 

ÖlUm, ihtiyar kurdu niha1et tua .wfyoram. Her .... a fçla Ml'lle1'f bir 
fa düşflrmlştU. şlnl,.enill ldlı.etl old.,..11 aaatma.. 

Varala vurula çellklefen, dhtlle Ofhmdan a711!ma Plpe.. lftn)'e p 
tllTille tamnan hu po1at 'Yleut, artılı dene oau takip etr. 
Vr Y'im et "' kemikten !lapa 'bir şey Pipo bu llzlerl ••luut clW •W.. 
felfldf. M8ql dl Pard&JU ............ 

llaJ'atm tatlı acı lıer 1qlnl ti: 

HAYRI H• mah 
~ karnına bir 

11a1ı .. bfliı .... 

Kabızlığı 
defeder. 

Hazımsızlığı 
Mide 

Ekşlllk ve 
yanmalamu side 
rir. Aiızdaki tatsız 

biı •• kokuJU ia. 

le ..1 ... Şiteai 75 •• 
120 kr. 

HOROS 

lı Bankası arkaımda 

No. 12 Bahçekapı 
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- Pardayaalar &arafıadaa.. 
- Onlar Tamplde dellller miydi? 

- Bftt, fakat oradan kattılar. 

- Peklll, on1an ·~ rene yaka· 
1anz. Morihrer bn kafayı Rolllaya rö 
ttir n burada bitin yaptddanmm 
anlat! 

- Bemea cldl7onm mUam. 
- lfte Parlıden pbbllmen için 

ltlr isin kltıcb. ipe para.. X..Un. 
açuau, ka7Weeek lllr dakllra•nı bile 
yektur .. Baa da ahnlL 

Ba Witl Jlomere aatatı idi 
~ bir hançerdi Jutlyom WIJtik hu 
çeria1 rU.terenk: 

- Sllihm ftrl dellf. 
- Bfft.. Püat, bu Mc ... n Ter 

mez. Hemen öldiirir. 
Moröver titrHi. Kraliçeain elln 

den ıllllıı kapta. Ba lwatef, mithlş 

sellirlerl icat edea Rl"IJerlnla came 
kinmdu çdr••p. 
~ Morher 1ola çıktı. Kolm,lnbl ka 
tasını eteri• arbmaa balıa.ıştı.. 

Rqmacla zeqla olacatnn, aoara Fran
sa1a dhenk iMi "'- U.çerle Par 
dayulan .....,r dlfilaenk aitti .. 
Sen nellrlnl ~ti. Grenel kapt81na doi 
ru giderken bir takım sillhb adamlar 
rirdil. Bunlar DamYllla ka~ asker 
leriydL Morönr helMini tamdı. 

DuaYiL MOlllDOruaf. Pard&Jan ! 
Bu iç W. bfU1ada çalkanıyor 

do. 
Monmoraaslnin konajma laitmn 

etlU&Jer fakat muva:'!'~· GJ;;;;;;;i;'::-• 1 
Yeis n hiddet ~de tOlllllnl lteraaft 
nl""'" drDlffvf\r t>~r"Avan 'habasmf 
yrkıntılann altnadan ~karıyor ve ara 
haya koyarak JUIDda Maqal ile kızı 

ve Ju di Piyea oldaP ulde ~ 
70r. 

Morinr bir kaç llharl topbyor 
bu harabenin arkumdaa dolqarak 
önlerinden, cesetlerin Usttlndea atb;ya 
aill)'a kGfU arabaam peflae takılıyor 
lar. 

Moröver nllaa79t Parda;,aDDI reç
tifi kapıdan çıkıyor .. Oll•la birlikte 
kimsenin dUfinmedlli bir .-ahhlk da 
seçiyor .. Bu da bir k6pek, llizim PIPo" 
dur, 

Sahibinin izini bulan Pipo fimdl 
onu takip ediyor~o. Kapıdan çıkınca 

Moriver bir saniye kadar durdu. Aca· 
ba ne tarafa aftmişler, nere1e kaçmlf' 
lardı. Onlan bulacak, pttlerhıdea 
gidecekti. 

Fakat nereden litmeU. ba taraf· 
tan mıı Yoksa şu yeşil yamaçlara dof 
ru mu? O taraf nedir? Ha, evet.. Mon 
marter Slrtlan. 

Acaba ne taraftan ka~blar? 
Ah, bu kipek .. bt ama bu onun k8 

peği ! Pardayanın köpeti ! Buraunu 

yere eğer8 arlYor, aoluyor, itte ltar 
nunu kaldırdı. Arava ara.J'&l. Kipek 
izi buldu .. Ve blr ok gibi fırladı. 

Moröyer de mahmuzlarını atmın 
kamına batırarak Pipenua pepal ta· 
kip etti. 

••• 
Parcla,.a. Parfsten çıkınca atnll 

~tirdi. Araba da arkasından pllyol'" 
da. ~fr dtizlUkten ~tiler. Bir ,._. 

- :. -.:.:..:.=. ~ k ... , • 
akgtlrgen afa~Jarl!~ 81811 Wr tepeetl 
dl. Sonra brlaJarm arunaclan ıeçtl• 

ler. Elindekl tırpUa ..,.... bir a-
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nasıP ilacı 'Kullanma 
Beykoz Kundu~ası 

Ale 

Y etilköy civ';'rında esk• Aya Mama Alem Berdos yeni Ası 

M~idiye çiftliğinin mer'ası yeni sahibi tarafından Mart 936 pa
zar günü saat 14 de Beyoğlunda Suriye çartısında 4 üncü 
katta 15 numaralı avukat Mustafa Tunalı yazıhanesinde 1 Ey· 
Iül 936 tarihine kadar kiraya verilecektir. Fazla malumat al· 
mak istiyenler her gün yazıhaneye bizzat veya 49192 ye tele. 
fonla müracaat edebilirler. 

• 
Sultanahmet 5 inci Sulh Hukuk 

Hakimliğinden: 

Akıl hastalığına düçar olduğu 
İstanbul Tıbbi Adli müesseseai 
raporu ile anlaşılan mülğa 3 üncü 
süvari fırkası 29 uncu alay 1 inci 

aevkedilmit olan Nuri oğlu Hayri' 

ye Gedikpa~ada Hamam cadde " 

sinde 22 numarada Ahmet Temel 

Cücenin Vasi tl'\yİnine mahkeme

mizce 6 - 2 - 936 tarihinde ka • 
rar verilmiş olduğu ilan olunur. :SOMER DAnK YEllLİ MALLAQ PAZAIUAll J bölük zabiti iken ma'liilen tekaüde 
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·dam, bu tarlaların ortasında, ateş için 
de kalan Parise bakıyordu. 

' Pardayan bu köylünün yanından 

l'"Çti. 
Fakat ne şövalye, ne de Monmoran 

si hiç bir şey, tarla, kö>:lü, ekin fa· 
lan görmüyorlardı. 

Köylü bağırdı: f 

- Hey, mösyöler .. Şehirde ne olu· 
yor? Aman yarabbi, ne haykırış, ne 
çan sesi, ne ateş! Yoksa bir yortu mu 
var? 

Pardayanla • Monmoransi cevap 
vermeden gc~mi~lerdi. Belki köylünün 
sözlerini duymamışlardı bile .. 

Kö ylü söylenmcğe devam etti: 
- Fakat bu ateş ne oluyor? Bu 

~u1tu, bu alkışlar .. Acaba kimin yor 
tusu? 

Sert bir ses: 

- Sen Bartclmi yortusu! ceva · 
btnı ''erdi. 

Ba~ını sallıyarak ekin biçmeğe 

başlıyan köylünün yanından şimdi 

:Moröver geçiyordu. lşte bu cevabl ve
ren de oydu. 

"' "' .. 
Pardnyan yamacın üstünde dura· 

rftk atından yere atladı. Monmoransi 
de indi. 

Nerc>de bulunuyorlardı? l\fonmar 
ter yamacının füıtündeki kü~ük kilise 
nin yanrnda.(1) ~aat kaçtı.Güne;; ufuk 
ta kırmızı bulutların arasında kaybol 
mak üzereydi. Daşlnnnın üzerinde 
•orlaşan gök, ayaklarının altında Pn
ris vnrdr. 

Paris! 
Onu şim.§ek kadar çabuk bir bakış 

la süzdüler. Akşamın ortalığı sarma· 
ya başlıyan esmerliği içinde Paris kır 
mızı alevler ve duman sütunları ara· 
sında görünüyordu. 

Ağır ağır yükselen bu duman sü· 
tunları arasından kıvılcımlar fışklrı· 

yordu. Uğultu, çığlık, binlerce inilti· 
den, küfürlerden, tehditlerden, yalva· 
rışlardan doğan büyük bir gürültü, 
çan sesleri, berhava edilen evlerin 
çatırhlan, patlıyan barutların ta· 
rakalarile karışarak bu dehşeti bir 
kat daha arttırıyordu. 

Bu can çekişen Parisin ölüm hml· 
tısıydı. 

Bu zevku safa ve eğlencesi ile dün· 
yanın gözünü kamaştıran kralların 

yurdu, binlerce ihtiras, binlerce entı+ 

kanın zaman zaman elinde esir bu gii· 
zel şehir alevler, dumanlar, kan Ye 

ateş içinde yuvarlanıyordu. 
Ya daha aşağıda, Paristen çıkan 

şu kırmışı şeritr Sen nehrine bu pen· 
be manzarayı veren batan güneş miy
di? Ha;>u! .. Nehir kandan bu renge 
girmişti. 

l~te tepenin ü~tünden Pardayanla 
Monmoransi bunları görmüşlerdi. Bu· 
acı facianın bütün kanlı teferruatı is· 
tem iye istemiye gözlerinden kaçmamış 
tr. Fakat eğer bin sene ya~-ımış olay· 
dılar hu manzara onların hafızasın· 

dan silinmiyecekti. Nasıl ki beşerin 

hafııa.~mdan hiç bir ,·akit Çlkmıyacak. 
tır. 

••• 
(1) Bugün hciUi duran Serı Piycr Pardnyan atından iner inmez ken 

dö Jlonnuzrtcr kilisesi. dilerini kimsenin takip etmediğini gö· 

PARDAYANIN . OLtiMU 311 

\ 

rerek hemen arabanın kapısını açtı. 

Luiz aşağıya indi. Jan dö Piyen yerin 
de kaldı. Zavallı deli, gördüğü rüya 

·içinde daima gülümsüyordu. Olan 
bitenden haberi yoktu, 

Şövalye, babasının koluna girerek 
onu diknktle yere indirdi ve çimenle 
rin üzerine yatırdı .. Hala babru;ının 

yalnız bacağından yaralı olduğunu sa· 
nıyordu. Ona doğru eğildi. ihtiyar 
askerin yüzü sryırık, ezik, içindeydi ve 
baruttan simsiyah kesilmişti. 

Büyük Pardayanın aklı ba~mda 
değildi, 

Oğluna bakarak acı acı gülümse
yip gözlerini yumdu. 

Bu halden çok mütees..cıir olan Şö 
''niye: 

- Su I Su! .. diye bağrıdı. 
Su mu? Biraz ötede bir pınardan 

kaynıyarak çıkan su, yamacın eteğin 
de bulunan Grnnj Batalyer bataklığı 
na akıyordu. 

Şövalye doğrularak pınarı gördü. 
Hemen oraya doğru koştu. 

Bu anda sık bir çalılığın arasın· 
dan bir adam meydana çıktı. 

Bu Moröverdi. 
~foröver, şimdi çayırlar üzerinde 

zıplayan, sıçrayan, uluyan, sevıncı 

gösteren Pipoyu takip etmişti. 
Uzaktan arabayı görünce atından 

inerek hayvanını iki yüz adım ileride 
ki ormanın içine bağladı. Ve yerde sü· 
rünerek ilerledi. Çok yakına geldi. 

Şörnlyenin bahasını arabadan in
dirdiğini gördil. Sonra suya yaklaşma 
fıını bekledi. Şövalye su almak için e· 
ffldiği ıı:ıırada atıldı. Şömlye ayağa 
kalkar kalkmaz iki düşman yüz yüze 
geldiler. ı 

Şövalye silahsız ,.e Moröverin 
elinde hançer .. Iüaliçenin hediyesi o· 
lan müthiş hançer rnrdı. 

Moröver Yahşi bir sevinçle: 
- Gebereceksin! lr:ıte, yüzüme Yur 

duğun kırbacın cembı ! dedi. 
Ayni zamanda müthiş bir kadıa 

çığlığı duyuldu. Hançer kalktı. Fakat 
şövalyenin üzerine inmeden en-el Luiz 

ileriye atıldı. Pardayana inecek darbe, 
bu fedakar ve kahraman kızın göğsü• 
ne ra.c:ıtladı. Luiz şövalyenin kolları 

arasına düştü. 

Şövalye bir an kadar şaşrrdı. Ve 
bu bir an katile kafi geldi. Bir ok gibi 
fırlıyarak ormana doğru ko~tu. Şö
valye Luizi çimenlerin üzerine yatırın 
caya kadar o atının yanına vararak 
eğere a tladr ve dört nala sürüp göz• 
den kayboldu. 

Gözden kaybolmadan evvel eğerin 
üzerinde geriye dönerek: 

- Gene görüşürüz t Senin de sr 
ran gelecektir. Şimdilik sevgilinden 
ayrılmanın acısı yeter! diye bağırdı. 

O zaman alnından ecel teri akan, 
hiddetinden disleri biribirine çarpaıt 
Pardayan Mo:moransile Luize doğr1l 
bir adım atamıyordu. 

- öldii .. Oh, eğer o öldüyse bell 
de -.u anda öleceğim! diye mırıldan• 

:.. 

dı. 

l\fonmornnsi uzaktan haykırdr: 
_ Bir şey değil, şö,·alye. ufak bir 

~ıyrıntı ! 
Ayni zamanda ŞÖl·alye, Lulzi~. •; 

yağa kalkıp kendi.sine gülümsedıgın 
gördü. 

F~v"t bir ı:;ev değildi. Gösiinde ha· 
' " · " · p rda· fif bir sıyrıntı hasıl olmuştu. 8 

• 


