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Teşkilatı Esasiyenin tebdili 
mahiyetindeki haberler esassızdır 
ntihabat yenilenrniyecektir 

Cumhur Başkanlığı Genel Sekreterliğinden tebliğ edilmiştir: 

"Başvekil ismet lnönü mezuniyet alması üzerine bazı gazetelerde riYayet 
Şeklinde çıkan ve hakikate uygun olmıyan şayialar, içerde ve dışarda yanhş 

1akislere meydan verecek bir mahiyet almaktadır. 
aşvekil ismet lnönü mezuniyet almıştır. Ve Meclis 
opland ığ ı vakit Celal Bavarın Başvekalet makamına 
getirilnıesi takarrür etmiştir. 

ı.. Şayialar namı aliında Tan gazetesinin 28 eyllil farilı.li nüshasında çıkan Teşkilitı 
'sasiye Kanununun tebdili mahiyetindeki yazllar ve intihabatın yenilenmesine 
'it rivayetler, hiç bir esasa istinat etmiyen haberlerdir. 

D ,. """"'o4QJ·••:ıa..lıu7 :&a.1cı~J~L.'-'tlu.al~lu <C<DQi::al.a. 91 .aJl1F;1 atAhadar ıl~a~\.?\.le•:l, b iç bl ODtrOIB t&bl tutmaJx._ 
s ızın ve mes'ul ve saJA.hfyet ll mercilerden tahkik etmeden her h angi uzak ve yabancı b ir me mle-
kette geçiyormuş gibi ve IAftball bir tarzda neşretmeleri, mille· llmlzln yUksek m enfaatlerlle h iç 
bir vakit kabili telif değlldlr; ve Türk elkArı umumlyeslnln böyle hareketleri tasvlb etmeyeceğine 
'tı pbe yoktur. (A.A.) · 

~--- ŞAVüA°==AR u ................. ... a 

lıı .A.rkad~ınuz aldı yürüdü! Ba§vckalcttcn bir buçuk ay Büyük .Millet Meclisi gençliğe daha çok yer verecek. 
Jııı e~:yct aldığı resmen ilan edilen İsmet tnönü'nün bu Büyük Millet Meclisine 30 yaşından daha az yaştakiler 
~eı~niyetie çekilişinin kat'i bir çekiliş olduğu "şayia" SL seçilemiyorlar. Acaba bu kayıtta bir değişiklik mi yapı. 
~artık yazdı ya! Şimdi bu "şayia'' !arın devamını kay_ lacak? yoksa Biıyük Jfillet Mecli.5inin hangi l1t1ramulan 
btı-lnıekle meşgul. .. ''Tan" bu gidişle ilamaşallah şa'ı;:aalı bu, meclisin "ihtiyar VetJ<ı ihtiya.rlaşnıı§" insanlaro daha 

"Şayia'' gazetesi olacak... "~ok yer'' t:erildiği anlaşılnuık-tadır1 
ı.: 

1

'
1
'ran'' gazetesinin Ahmet Emin Yalman'la M. Zeke. H-l "asılsız v · · olmakla b be · t e '':ta. 1: e eu e mevsımsız era r sıyas 

' ~ Ya geçtiği günden bugtine kadar bu volda şayialar 111 uı,.,. J kıymeti olan,, rivayete bakınız: 
" ~~mış mıydı? Arkadaşımız için için bir dil tutukluğu 1 -
eP ~lrıyormuş da b"z bilmiyormuşuz. Ve bu devri Ba§ve. kinciteşrin başındaki toplanışından sonra intihabı I 
,e ~:ı etteki 6u tebeddül şayiaları günlerinde atlatmışlar!... yenileneceği söylenmekte olan Kamutayda meb'uslar ınu- İ 
dJ le, bUyUk bti'-'Ük germis olsun: r..yyen intıhap dairelerini değil, bütün memleketi temsil : 

J 
11 - edeceklermiş! 1 

,.' "- I;'akat, a birader, gazetecilik vazifesi hep bu §ayiaları i 'Q.... Peki, 'l:tt gazeteye bu satırları ya.zıan nıuharrir,, bu 
~ • .,...ıak \'C yazdıktan sonra da altına: "Bütün bunlar ri. 
~~etı nıcmJckcte Kanunu, Esasi gireliperi ''her meb'ıt8 yalnız 1 
~ı. erde:ı ibarettir, hepsi mevsims:zdir,, deyip geçiver. kcnllini i;ıtihap eden <lairenin değil, mnum milletin vek-i.: 
•\değildir ya? li,, olduğunu, bımım ilk olı."'Ul talebesine bile olı.-"Utuldugvu.. • 

li :Size dnha geçen haftalarda sütun sütun inkılab der-
\'e '1ııt nasıl Lilmiyor1 

~. ten kalemlerin bir vazifesi de iki kişinin .belki kulak. 
1 eıll ~~kulağa fısıldadığını meydana döküp mümkün olduğu Bütün bu şayiaları yazarken "asılsız,, de.meyi ve pek 

.t· ar geniş bir sahaya yayarken: ala mevsımindeyken "mevsimsiz" vasfını kondurmayı 
rl - Acaba bu doğru mudur? ihmal etmiyen arkadaşımız ne garibdir ki, "yeni Vekiller. 

biye dUeünmc!c ve düşündürmek değil midir? Heyeti hakkında da türlü türlü rivayetler dolaşıyor; fa.. 

111~:reıa ''Tan'' ın Ankara muhabiri nereden i§itmişsc kat bunların hepsi asılsız ve mevsimsizdir., demektedir! 
"'111~ ki, "bize bir de ayan meclisi lazımdır,,: Bir kabine reisi çekilip vekili olan zat yeni kabine. 

~·~ençllk (Kamutay) da temerküz edecek, yaşın ve yi "hükmen" teşkile memur bir vaziyette bulunduktan 
~1 Ub~in frenleme hassasına yeni kurulacak ayan mec. sonra yeni Vekiller heyeti hakkında ~ıkan türlü ri~ 

illde faaliyet sahası hazırlanacak!,, \'ayetlt".r asılsız olabilir ama artık bunlara da mevsimsiz 
liUk denebilir mi? \ uku csasiycnin şu ezeli tek meclis, çift meclis da.. 
l!... Zannediyoruz ki asıl mevsimsiz olan fiU hUkUmdür ve . 
~111.1.-ıM.p Partisinin en çetin :in7:ılap hareketlerini ba. bugün yazılması tam mevsiminde tek rivayet varsa o da 
\.:-r.uık için -ihtiyar ettiği tel.: mcc~is usuW, ''inkılıiplaş. yeni kabinenin teşekkül suretidir. 
~ '1t:ı bıt yeni rofhaya anahtar sayıldığı giınde mi ter. Malum ya, teşekkül demek "seçmek" demek de değil. 

ıı.uuor? :NiGiıt1 f!angi hadise :sebcbiylc1 dir. HABER 

••••••••••• NOT: Bu ya.., bugii.117-..ii resmi tebliğ elimize gelmcderı evvel ya::ılnıı~tır. ··········································-· .. ····················· ................................................................................................. ., 

Acaba hata mı, yoksa? 
'l' 
~ ~ ttız!tes.I AtalUrkUn Ba;welt! 
• t:.bed.da:u:o devlet tcrld~Atına 

la:'' t.-ı 
' ll'.~ktııhunu nc.şr<'lacrkcn ya bir h&. 

Vcl' ~ ıı. bir tahritte bu'unmuştur. 

lncktupta lnönU'nUn bir buçuk aylık 

istirahat istemesine sebeb olarak gösterilen 

ıey "stlrmenaj .. dır. Halbuki Tan bu kamı 
eu §ckllde neşretmiştir: 

''İıımet tnönU (&lddeW allttn teenilr ueU. 
ceal olarak) mutlak iBUnüıat ... mı,. 

"SUrmenaj,, kelimesini ne haktkt mana.. 

sile, ne mecaz ve ne de ısblah olarak böyle 
tercUrne etmek mümkUn değildir. 

''Tan,, bu kelimeyi neden deği§tirml§til' 

acaba? 

kıkaradan verilen bir habere göre Cümhurreiıimb: Atatiidriin burünlercl. 
Ankaraya ıeref venneleri beklenmektedir. 

Atatürkün 
tezkeresi 

Celal Bayar tarafından Devlet 
teşkilatına tebliğ edildi 
(Yazısı 7 nci sagf ada) 
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i Hô.tlralar ve müşahedeler, ... ::: l llış Siqasa : 
1 ...................... 

Tayy are 

fırkalar 
Fransanın bu hali 
ayra delalet etmiyor Muhalif 
. v a zan : !$ehip Gündüz Meşrutiyet devrinde niçin kuru-

B ÜYÜK yolcu "'apurlan ne li& 
dar d& gli7.eldir ! Limandan t 

ğır ağır çıkarlarken arkalarından ~ 
kıp hulyaya dalmağa doyum oltn~ 
Fakat vapur artık hayretimize sebel 
olmuyor; bir işimiz varsa veya. biri S Franı:tada çok tuhaf bhtc.kım hadiseler oluyor. Tuhaflıkları ve gariplikle

ri derecesinde tehlikeli olduklarına da inandığımız bu hadiseler Fransız mil. 
letinin siyasi bünyesini ~rmıya çalışan yeni hastalığın ilk i§aretleri gibi de 
telakki edilebilir mi? 

Frnnsanın uzun zamandanberi sıhhatte olmadığı malumdur. Fakat iyi ta. 
bibbr tarafından devamlı bir teda,·i al tında bultınduru1 m:ı.sı onu c:ok sağlam, 
çok sıhhatli bir gösterişle ayakta tutu yor ,.e bu tedaviler neticesinde hılsta. 

lığın seyrinde bir hafiflik b ·ssedilir gibi oluyordu. Lakin son ha~füeler, di.in. 
ya siyasasındaki havanın mütemndiyen deği~maBi il~ teda\'ilerdcn e'de edilen 
faydaların sıfıra indiğini ve bütün pen 1:ere ve kapılnrı her ihtiras, h('r arzuya 
açık bulundurulan Fransız binasındaki bin bir proptı.g'lnda courant d'air'i 
yüzünden hastanın bir zatülcenb'e tutulduğunu sandırmaktadır. 

Fransadan son on beş günde gelen hab2rlerden ne tehlikeli bir ~alata ya. 
t>ılabileceğini §unlar açıkça göze vurmaktadır: 

1 - Brest limanında bir ispanyol denizaltı gemisine yapılan baskın. 
2 - Tunusta ltalyan deniz talebele rınin adam öldilrmeleri. bina yakmala. 

n. 
3 - Cerbere'de tünele bomba korun ası ve bomba koyan caninin ancak Uç 

fil hapse mahkum edilmesi (bu herifi n bütün cürüm ortakları beraet kararı 
nla bilmişlerdir.) 

4 - Paristc beyaz Rus teşkilatının reisi general Miller'in esrarengiz bir 
IUrette ortadan kaybolması. (Bu teşkl latın bir başka reisi de yedi yıl önce 
5'ine esrarengiz bir tarzda ortadan kaybolmuştu.) 

5 - Elinde çanta taşıyan bir adam m halinden şüphelenen bir polisin bu 
rüiama "dur!" demesi üzerine bu adam tarafından katli. 

6 - Paris • Bordo yolunda bir ekspresin bir trenle çarpı§ması. 
7 - Pariste atılan bombalar. 
8 - Frankocu İspanyollarla Fransı t fa§istlerinin müştereken cenubi Fran. 

tayı işgale karar vermeleri. 
Ve saire ... Ve saire ... 
Bu nevi hadiselere sükun içinde yaş ryan sağlam bir içtimai bünyede te.sa. 

alif etmek. imkansızdır. Bu baliere bak mca insan hayret ediyor ve kendi ken. 
öine s.oruyor: 

"-Acaba bu Fransa, garbi Avrupanm medeni bir memleketi midir? Yok. 
sa şu koskoca Fransa korkulu, esrarengiz Rocamliolesque bir zabıta filmi 
çevrilen bir sinema stüdyosu mudur! 

Fransanın bu hali herhalde hayra delalet etmiyor. 
Şekip GÜNDÜZ 

lskenderuna ilk 
TQ.rk vapuru 

Bu sabah hareket ettı 
MUAt&kil Hataym Lekelesi l.ııkendenına 

TUrkJye CumhuriyeU bayrafmı 1:8.§ıya.n ilk 
vapur bugUn hareket etml~tir. Bu aabalı 
saat tam onda S!rked nhtnnmdan kalkllı:ı 
Devlet Denizyolları idaresinin ''Konya,, va. 
punı TUrk kıyılarındaki iskelelere uğrtyarak 
Payasa kadar gltUkten sonra lskenderune. 
v.ıııııl olacaktır. Verilen karar mucibince buu 
d&D .ııonra da her salı gUnU limanımızdan Ha 
taya bir vapur hareket edecektir. 

Bugtlnk.U poata.nm yapılıp pek ant oldu. 
ğ'uı:ıd&D ena ve yolcu aımamamııtır. Maa. 
m.a.flh bundan sonraki .ııeterlerde, bilhaasa 
Hatayda .ııt&tUnUn tatblkl tarihl olan 29 
llkteorlnden ııonra gerek yolcu gerek y11kUn 
artacağı §üphe.ııtz addedilmektedir. 

Yaz mevsimi dolayıaile lakenderun fimdl , 
pek tenha bulunmaktadır. Halk ya:y1adadır. 
.Şehre inenler nncak memurlardır ki bunla.r 
da öğleye kadar dairelerde çallfll:l.akt&, öğle. 
den aonra otomobillere blı:ıerek hemen )"ayla... 
ya çıkmaktadırlar. 

Paramıza dair 
şayia çıkaranlar 

Borsa ile alil.kadar 
kimseler değil ••• 

Boraa komiserliği paramıza Jair bir 
takım şayialar çıkaranlar hakkındaki 
tahkikatını bitirerek rporunu maliye 
vekaletine göndermi,Ştir. Yapılan tah
kikat, hiç bir borsa acentasının bu İ§le 
filen alakadar olmadığını meydana koy 
mu§, yalnız acentaların m::lumi cereya
na uyarak Türk borcu 'Cze'l'inde şayia· 

r.ın çıktığı gün yaptıkları muameleler 
tcsbit olunmuştur. Borsndaki tahkikat 
bu neticeye varınca. bu şnvi:ılann borsa 
haricinde Beyoğlu ve 1'~pcbctşındaki 

bazı kc.~ıvelerde çıkanld:ğ: an~::şılmı§· 

h~ 1 

Bundan doltyı tahl:!htın bun.dan 1 
::onra!ci kmr.ı zr.l::ıta t;:ıra(:ndnn yapıla
caktır. 

E~ne,;f a lim le rl n 
t e tkikler i 

Anl<ara 2 (Tcletonln) - DU:l şclırlm!::~ J : 

gezintiler yapnn ikinci turl!J lmru!tııyına ı~. ; 
tırak ellen ec;.cbl Alimler al:::ım Çanv.:ıyıt~ıı 1 
Ar.k:ıra vnllsl t..rıı!md:ın ,·erli~ :ı:iya•ctt,. 

bulundular. 1 
Pro!ca6r Alet ve ccncbt profcııö: lcr cı ·~'l 

Çoruma gltmlı:lcr, Alnoohoyü:: b~!:-1) nt:.ı;· 
tcUdl; ctm!~lcrdir. 

ötrend!ğimlze göre Hata)·da Denlzyolları 
acentaıığını alan Kadri Nurt Köksal ilk va. 
puron 1ııkendenına gidi§! mUnuebettle me. 
ruim progn.nu hazırlamııtir. 

Pariste bir 
bomba daha 

Bu sefer askeri şftra 
azasının ~vlnde 

buluoou 
Parls, 27 (A,.ı\,) - Aııkedl ŞOra azasın. 

dan general PretelAtm evinde bir bomba 
bulunmuıtur. Bomba lnllllk etmeden ıörtıı. 
mil§ ve derhal kaldırılmııtır. Bomba beledi. 
Y• lllbo!'atuvar heyetinin nezareti altındı. 
muayene edilmek Uzere götUrllhnllotUr. 

Tevkif edilen 3 l kişi 
Paris, 27 (A,A,) - Poll11, Uzun zamandan 

beri Belçika, Hollanda, Danzig lng"lliz V."! 

Fransız zabıtam tanıfmdan aranılmakta olan 
pıı.aaı:ort ve luymcUI evrak ııahtekt.ı:larını 

Y&ka!aınl§br. Bu çete, 31 kişiden ibarettir. 
Bunlar, 500 franktan 2500 franka kac.lar bir 
ilcret mukabilinde ııahtcllğt belli olmıyacak 
dereeede mUkemmcl pa.ııaport yapıyorlardı. 

Bunlardan, dördll Rus, üçU Franııız, seklı:l 
Polonyalı, Udal İtalyan, blrl Holandalr, biri 
Tunuslu. biri de Çektir. Diğerlerinin haklk! 
tablyeUeri teablt edllemcml.§Ur. 

Nafıa Vekili 
Nalla vekili Ali Çct!nkaya bu &k§am An. 

k&raya hareket edecekUr. 

TUrk kuşu fi 1 osu 
Elazlzde 

Diy&rbcklr 28 ı Hususi ı - Dün ııabah, şeb 1 
rim!Ye. gelen TUrkkıı§u fllo~u rAklpleri §ere. 
fü.~ bır z!yafct verilmiş, filo ö[;'l~cn 90nra 
Eltı.zlzc :-ıar~ket etmiştir. 1 

Ell.zl:r. 2J (husuıl) - TUrkkuiu filosu dUıı 
ahşar. şı '!ır;mize geldi. Buradan bugıtn ayrı . ı 
lacaktı:-. 

-ı 
lzmirde bir clo ıı yet 

lzmir ~.3 {hususi) - Dün burada bir el. 
)"P.t ?:.ıu. Tepecik :nLı&llesinde Habib adııı. 
d ·· h' ,..,!'li, tııbarıct3ını gösterir gib! yaparak 
ar'\l<ı"·nda okr ı.ır Y.ln buh.:nan \'eh biye utn 
etti. Çıkan ku~.ı Vchb!ye la:ıbe~ etml!d:y:a 

1 
de Vehbi, k?!:.'1.t&k Habibi yakaladı ve 11~.;e.li. 
ır:a!'a\< üi.Ailr~. 

[ urlar ve niçin dağıhrlardı ? 
le konuşuyorsak bize bir vapurtrl 
geçtiğini haber verdikleri vakit pcncet 
relere ko§muyor, ba.sımızı bile çev~ 
mi yor uz. 

VazaGil : Afla Gü11düz 
On senelik meşrutiyet devrinde bel. 

ki yirmiden fazla siyasi fırka kurul. 
muştu. Bunların hepsi de iktidar mev. 
kiinde bulunan İttihad ve Terakki 
fırkasına muhalifti. 

O dev:rde kurulan fırkaların en kö
tüsü Hürriyet ve İtil&! fırkası deni. 
len kaytak (mürteci) ve ardak (ge. 
ri kafalı) kimselerin elebaş1lık ettik. 
leri güruhtu. O devri y~amış her 
Türk içın Hürriyet ve ltilifı hatırla. 
mak çok acı bir şeydir. Dünyanın hiç 
bir devrınde, hiçbir yerinde bu fırka 
kadar hıyanete , habasete, rezilete sap. 
mış bir fırka kurulmamıştır. Bi:r..den 
sonra gdecek nesiller o devri tetkik e
dip öğrendikten sonra ceza kanunları. 
na şöyle bir madde koyacaklardır: 

(Hürriyet ve itilaf kelimeleri zemmi. 

ludehi, tahkiri, ferefe tecavüzU ta.. 
zammuu eder. Kim kime Hürriyet ve 
itilaf derse diyen cürmümeşhud mah. 
kemesine \'erilir. Bin liradan yüz bin 

liraya kadar ağır para cem.<Jma çarp
tırılır ve Uç seneden on dört buçuk se. 
neye kadar ağır hapis cezasına hUk. 

molunur. Tekerrüründe ayrıca mede. 
nt haklardan mUebbeden mahrum bı-

rakılarak milli hudud dışına atılır ve 
bu ce7..alar her ne surette olursa olsun 
kat'iyyen tecile tabi değildir.) 

Sanırım ki bu mUstakbel madde ile 
Hürriyet ve İtilafın ne olduğunu biraz 
anlatabildim. 

O devTin muhalif fırkaları içinde 
en temizi, namWJlusu, millisi ve dil .. 
ı-il.stU "sulh ve sellmet fırkası" idi. 
Bu fırka. umumt harbin ortalarında 

ve gizli olarak kurulmuştu. Maksadı 
gittikçe perişanlığa. doğru sürüklenen 
;,uu;;.aun::n.ça.ı, UUıı"'"'' :PU.&ı.n:.r-- • -"'-......,, .... ...,""' 

ulaştırmıya çalı~maktı. İttihat ve Te. 

rakki dağılınca meydana çıktı ve a... 
çıkta çalışmıya başladı. Mütarekede 
kurulan İttihat terakki istihalesi fır. 
kalar mevzuun dışındadır. 

Fırkanın reisi topçu Nazım paşay. 
dı. Nazım paşa çok namuslu bir mu. 
halifti. Mütarekede bir aralık harbi. 

ye nazırlığına geldi, fakat Hürriyet · 
ve 1til8.f rn azgınlıklarına tahammül 
edemedi. Milli mücadele de başlamış. 
tı. Memleketin sulh ve selameti ve 
kurtuluşu namına çekildi. 

Ve bir gün bir kısım kaypakların 
yUzUnden f ırkasmı dağıttı. 

İşte ben orada tesadüfle seyretti. 
ğim bir sahneyi anlatacağım: 

Hürriyet ve İtilafçılar para sızdrr. 
mak için Sapancalı Hakkıyı tevkif e .. 
dip divanıharbe vermişlerdi. 

Sapancalı Hakkı muhterC'm Nazım 
paşanın samimi dostlarındandı. Bl;l'1U 
bildiğim için hemen paşaya koştum. 
Hakkının kurtulması için yardımr.ıı 

rica edecektim. 
Sulh ve seli.met fırkasının merke. 

zini tarif ettiler. Cağaloğlu hamamı. 
nın karşısında. eski, büyük bir im. 
naktaymış Oraya gittim. Yukarıya 

çıktım. Eski dö~emeli büyük bir bc>k. 
leme salonunda durdum. Reis paşaya 
haber verdiler. Hemen çıktı. babaya. 
ni tavrıyla iki üç kelime l:onuştuk, 

i~i anlatmak istedim: 
- Dur yavnun. dedi. Sen yabancı 

dC'ğilsin. Ilo~ görürsün. kerde mühim 
bir müzakere var. Bitmek Uzeredlr. 
Beş on dakikaya kadar gelirim, uzun 
uzadıya konmıuruz. 

Salonda beşon kişi daha vardı. Re. 
is na~a ile pek samimi konuıJtuğumu 
görünce beni de sulh ve ~elametçi 

zannettiler de gizlisiz kapakhsız ko. 
nu~mıya başladılar. Sözl~rinden şun. 

ları anladım : bunlar birkaç fırka şu. 
besinfn recmi murahhn.slarıymıs. Bu 
şube'ere mütareke olunca yazılmış. 

lar. Birkaç aydır bekliyorlarmış, fa. 
kat Sulbü selamet fırkasının henüz 
kımıldandığı yokmu~. Şubeler toplan. 
blar yapmışlar, kararlar vermiısler. 

mm ah haslar ıııeçmişler. İşte bu mu. 
:-ı?tlıaslar verilen kararlan resmen 
t~bliğc gelmişler. 

lçerdeki müzakere bitti. Paşn ve 
daha iki zat çıktılar. Murahha.slar der 
hal etrafı ku~attılar. Benim işim geri 
J·aldı. Murahhasl::ır b~ni fırkadan san. 
dıkları .için açık görüşmeye başladı • 
lar, müzakere rnlonundan çıkanlar, 

benim yanımda fırkadan olmadığımı, 
bu işleri ben gidince konu~mak ıa. 
1.ırogeldiğini söylemekten sıkıldıkları 

için mü~kül vaziyette kaldılar. Ben 
de birdenbire akıl edip çekilemedim. 
1~ olacağına vardı. Murahhasların a. 
ğız birliği ile söyled kleri şöylere hu. 
lılsa edilebilir: 

Şimendifer yolu üzerinde oturan
lar, ilk günler, her tren geçtikçe ser· 
rederler. Fakat onlar da. hemen aırşıf 
ve makinenin bütün gürültUsUne rd· 
men pencereye koşmazlar. 

Vapura, şimendifere alıştığımız~ 
bi tayyareye alı§amadık. Bugün biZ 
yaşta olanlar için bu tabiidir; cunı...U 
b'z insanın havalarda yüksclmesiJlİll 
ancak masallara yakışac&k bir ha.Yıı! 
sayıldığı günlerde büyüdük; §in'ld1 

t . . aJ?lll-
- Efendim, biz fırkanıza büyük ü. ayyareyc ınanıyoruz, manıyoruz 

onu her görüşümüzde, kUçüklUğUılluı-
mitlerle girdik. Fakat nyalr geçtiği ı 
halde hala hükumeti elde cdemed'niz. de edindiğmz itikatları sarsan bir lı 9 

Fırkaya yazılan bu arkadaıılar diyor. duyuyoruz. Belki de tayyareye her g6' 

lar ki. ne vakit iktidar mevk.iinc ge. çişinde. onun bir efsane olmadığ1111' 
<;itecek ve ne vakit bize iş verilecek? insan oğlunun gerçeklen havaıard:t 
Hürriyet ve itilafa yazılanlar en.yır yükı:elcbildiğini. ic::imi.zde o bir tür~U 
cayır her tarafa yerleştiler. Bize yer inanmak istemiyen çocuğa. isbat iÇ~ 
kalmıyacak. Ya çabuk elden hükiime. bakıyonız... . .. 11 
te geçiniz, yahut sizden istifa edip Ö- Ya gençler. çocuklar'! Bizler 1~1 

.._ vapur, tren ne kadar ''kadim" jsc 011' v:ye yazılacağız! 
Murahha.sm biri de, babire kolum- lar için de "tayyare" o kadar k:ıdiJll' 

~an çekiştiriyor. habire bana tasdik dir. Onlar tayyaresiz günleri bilIIlcı-
ettirmek istiyordu: ler. Onu gayet tabii bulmaları, ha''8' 

- Öyle,değil mi bey :kardeşim? Bi- daki motörün gürültüsUnU duydııld8rı 
t.im de arkadaşların da hnkkımız yok 1.aman işle.tinden veya oyunlarındeJ' 
mu bey birader? gözlerini kaldırmamalan Jftz.ıtl1?~j 

Ne cevab vereyim? Mutlaka bir cc. Öyle olmuyor. Onlar da bizler gı 
\•q,b vermek lazımgelse: hayretle, hayran Irkla tayyarenin sef' 

• . bet' 
- Kır boynunu maskara! rine dalıyorlar. Tayyare trend~n, ·ıc, 
Demekten ba§ka söz yok. "Söyle. ki vapurdan da güzeldir. Faka~ yU 1, 

JJem te8iri yok, sussam gönül razı de. seklerde uçarken şeklini pek gore~.,. 
;r,ı.,. y~ruz. Hem onun güzelliğini ~~~~-

Reis paea murahhaslara vatandan, anhyamamış olanlar çok. Bizi gıu~ 
milletten, mUtareked~n. siyasi fırka. tüsü ile eelbettiğini de söyliyc~c::::: 
•--·- .r "_ .,j ,.<!l ~· • lı !-3..,.u--l • ,.;;n1'a h-<>niu viirilltüsü de •'"' ~·- ~ 
bahsederek bab:ca ve insal'ca aydın. değildir. ,o ı " ı. . 
tatmak istedi. Laf anlıyan beri gcL O halde kliçük büyük hepiırı~: 
ein: Nuh dediler de aleyhicselam ·de. 
nıediler. İkide bir tebdld .ediyorlardı: 

- Ya hükumete geçer, bize iş ve. 
tirsiniz, yahut istifa edip • Hürriyet 
\•e itilafa yazılırız. 

Şimdi de hatırlıyamıyort~m, g-aliba 
reis p~aydı, hepsini ,sert sert süzdük. 
ten sonra: 

- F_,!endiler! dedi. Biz sizin sandı. 
ğınız ve aradığınız bir teşekkül dcği. 
tiz. Bizimle bir fik.irde "olanlar bizim. 
le kalırlar, olmıyanlar da flerbesttir. 
ler. İstifa ile teh.did meselesine ge. 
lince: istifa etmenize lüzum yok, Za. 
ten biz sizi ve şubelerinizi defterimiz.. 
den silip çıl.<ardık. Te~rif cdebilirsi. 
niz. 

İşle meşrutiyet devrinde muhalif 
fırkalar bunun için dağılırlardı. Ni. 
ç:n kurulduklarını da artık siz anla. 
yıveriniz. 

İttihat ve Terakkinin tarihini küfç 
küfe yala!llarla, dolanlarla ortaya at. 
mış görünenlere tavsiye ederim: meş. 
rutiyetin on yıllık devamlı buhranı i.· 
çinden bu kepazelikleri de biraz deşip 
eşelesinler ne olur? Geçen de\'irde 
bacağından tavana a.•:nlacak adam yaL 
ruz bir Talat paşa mıdır? 

Aka Gündüz 

15 Alman 
gazetecisi 

Bugün m emleke ti
mize ge liyor 

Alma.nyada çıkan lktls:ı.dl gazetelerin ba,. 
muharrir ve direktörlerinden mUrekkep !5 
kJşUlk bir kaftle bugün saat 1~ de Romanya 
vapurlle §ehrimlze gelecektir. Bu grup ılo~. 
ruca nıcmteltetimlze gelmektedir. 

Alman gazetecilf•rl lstanbulda hlı;: durma. 
dan bu akşam Ankaraya gidecekler, orada 
birkaç gUn kaldıktan sonra. Ellkişehire d! 
uğt'ıyarfi.k cumartesi gtlnU 1ııtanbulıı. p;eleceı< 
lerdlr. 

1.ııtanbuld& kal&c&ldan mUddet zarfmdl\ 
Almanya bUytlk elc;lsi tarafından Alman 
yulık eetarethanes!nln kA.in bulunduğu Ta. 
rabyada ~ercnertne bllyqk bir ziyafet veri. 
lecekUr. 

Alman gazetecUeri buradan Sotyaya gide. 
cektlr. 

tayyare geçerken adeta. bir coş}< 
luk duyarak göklere bakmamızıll se· 
bebi nedir? 

•ı>lt 
Ruhiyat alimleri bunu nasıl 1 ge· 

ediyorlar, bilmiyorum. Bana öyle d 
··11 e 

liyor ki biz arziler, toprak ustu r· 
yaşıyan mahlfıklar havada yükSC~ğil 
ği bir mucize, mucizelerin en bU:>'ti o,.. 

saymaktan kurtulamıyacağız. 'f~)~t,.. 
reye her bakışımızda içimizde bir t1 . sre· 
reme • hem korkunun. hem de h 11.cı stJ 
tin titremesi • duyacağı~ Gerçı . , 
.. • d .. .. k d t b"" dcg~adıf• 
uzerın e yurume e a ıı .. ~, 
fakat ne de olsa ~u. topraktan )'ti\; 

k ~. d" b' h 'b' ı.nc=ltl se dcgıl ır ve ızc ava gı ı uv~·ıU· 

h iı;sini vermez. Tayyare bizinı g~ ti• 
müzde topraklan, ayağımıza bil' 

15cıı 
natgah ar::ı.maklan kurtulmanın. 
büyük hürriyetin timsalidir. .. ··ı< 

Tayyare ne güzel şey ve ne bUytı 
. ' . mucızc .... 

NurullahA~ 

Avıru~a 
llmaniaırona ,, 

Türk şilepıerı 
işleyecek 

Hn i ş için yeni 
ge mile r a hnaca" :ııc 
lktısat vekaleti yeni vapurlar ala~eıı 

rası•· 
lstanbulla Avrupa limanları .a roje 
işletmek üzere sok mühim bır ptiı1e 

heY' hazırlamış ve bu proje vekill.er J:ıeye· 
sevkolunmuştur. Proje ve1cıller .. ,ıııı;e 
tin.den ge~ince mecliste sUratle rrııı 
resi temin olunacaktır. hattıı11 

Hüki'ımet yeni kontin:ıntal .,..,.el 
.. .. .. . . . inden e . 
onum.ızdekı ıhracat m~vsım iç'" 
tesis etmek kararındadır. Bu~un35 se· 
yeni şileblerin asgari on t:ınesı 9 ı.ıııtrı'~ 
nesinin ilk altı ayı içince satın avaPıif• 
olacaktır. Yeni hatta çalışa~ :ı*'' 
lar, İstanbuldan kalkarak tzmır'. p e• 
Marsily,a, Triyeste, Brseloııa, ıcaoir· 

•.ı cekler . 
dene Hamburga kadar gı.ue . le 1,rıı 

Şilepler devlet aerrnayesıy 
olarak satın alınacaktır. 
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~e~im CJÖCÜŞÜlff-;
l'a n "id-; k lar;;;ıd-;0-: 
6<a1Fkasya<Q a 
Httnınatcolaır 

Enver paşanın, ku~ Talatın ve 

qkaayada görüp tanıdığım diğer itti
idcılann şüphesiz pek çok vecbeleri 
dır. Bunlara dair kulaktan yahut o
larak bazı mallımilt edindim. Fakat 
tzııdıklarım" serisinin karakteristiği 
1dığım şahsiyetlerin yalnız binat 

1 

düğüm hatır:-1 lrını ve vechelerini 
.atmaktır. 

Siındi Son Posta gazetesinin bat ~ü 
~Unuyuan, ve daha eski.den de Tanin 

~cteııinin baş muharrirliğini yapmış 
dıığu için "Taninci Muhiddin" diye 
'an Muhiddin Birgen, bana vaktiyle · 
tdyunluğumu uyandıran bir ağabey
< Yapmıştı. Matbuat müdürlüğün.den 
~İlerck Rusyada ticaretle meşgul ol
~llnu öğrenince, 1921 senesinde Ba-

ve Tiflis şehrinde kendisini ara
Bulamadım fakat bu araştırma es

lıında bazı meşhur ittihadcılara rast
:ıtn. Bunlar. Kütülemare kahramanı 

A{ja hanında ,aıı.1mak betba1ttltğuıa 1fğrıymı lnı gençler, mütemadiyen z chir1e.nmcktcdirlcr. 

c tanılan Halil pa§a, "Büyük Mec-
lstanbul konuşuyor ! -.;a•• yı çıkaran meşhur Küçük Talat 

İttihad ve tarakkinin harpten sonra 
adığı sademe üzerine dünyanın dört 
~ğma dağılan şihsiyetlerdcn Kafkas 
ın hissesine isabet eden kısımdı. 

Heryıl birkaç genci veremden 
. l3atum şehrinin iki parkı vardır. Bi 
asırlık ağaçlar gölgesinde ve deniz 

· öldüren bir meslek ! .. 
'tııarın.da uzunlamasına latif bir bahçe 
; 'Plajının çakılları üzerinde kadın er
tt binlerce insan denizde sonra güeş
;:. Öteki de ona pek yakın. korulu, 

Hastahanelerden atllan sargılarla, sokaKlardan 
toplanan pis bezlerden pamuk yapıhr mı ? 

U, aşk yuvası bir umumi bahçedir. 
hu iki latif yerin tam ortası. şüphe
l{aradeniz sahilinin en güzel nokta· 

, Vazarn : Habeıcı 

~. Vaktiyle kim bilir hangi petrol 
tarderi üzene bezene buracığa bir 

~l.ne yaptırmış, binasr, salonlan husu 

?alıçesi ve bilhassa nadide eşyası, bi· 
iriyle ve dekor vazifesini gören bu 
denileşmiş tabiatla rekabet ediyor. 

~at Bolşevik istilası üzerine mal ıa
' diğer burjuvalar gibi kaçmıştı. Ha
tıaşa ve arkadaıları bura.da oturuy<>r-
dr. • · 

Geçenlerde, beni ve benim gibi bütün mat . 
b&&daki arkadqları hakikaten alAkalandt. .,... 
ran bir mektup aldık. 

(Ekrem> ınu:uı:ıu ta§I)'&n bu mektup. 
da deniyordu ki: 
''Kapa.lıçarııda bir ''Aga,. tuuıı ,·ar. Bu. 

rada mararııozlar,karyola lnıaJAthanetl, de. 
mirci \·esalr eımaf nrcbr. Birkaç da halla.ı;. 
Bu hallaçlardan iki tanesi makine pamuğu 
denen bir nf!\i pamul;; ı,ıf'rle-r. Bu pamuklarm 
kllo!'lu on kuru,tur. Bunla.rı çöplUklerden ha• 
tanelerden altlan çöp aralarmdıın topların. 

Ve ya.tak yorgan yaparak satarlar. 
Bu pamuklar ı,ı"nlrken o kadar to:ı nC1re.. 

._,,,-....... ... • • , • ,. 1: • ••u. ....... ..... '1-, t1Pr ki.. Ciöxcröı.H wt\1"ft'\111'7 ! 1w, 1Aına.tnen nılk. 
c k · 1 roptur. Bu ı,ı yapanlarda.n iki Uç ır~nç ''ert'm 

t v _sa ın eriyle konuJtum. Bir genç olup ölmliştıır. Dlk<'r Mnafı da mnhw•den bıı 
garıp vatanda~ ayak üstü sarFettiği ı~ın yaptlnuuna.<ıı ı~ın bP1e-d.l~enln nar.arı dil< 

laıı.bul §İvesi bi.r kaç cümleyle onların kaU CPl~dlllr~ blz.le-roe buraıımm ha)ah 
la.takını celbctmi§ olmalı ki, Jif ı uzat- kurtulmu, olıtcaktır.,, 
:.· Beni de yanımdaki arkadaşımı da Bıı atı.tırların 60nunda ı;ene bu l<adar mi!. 
ıye buyurttular. hlm btı.§ka bir dertlen bahıı~dllmeklc idi l<l. 

bu meııeteye ba~ka bir yazıda t<'mas edec~ . 

1 Bu ka anede bir çilinkir sofrası ku· g-ım için, mektubun ııon kı!'lmmı §imdilik bı.

1 
Ağa ha>ı<laTci 7uıl1aç7ardmı biri yoryaıı dildyor 

~~k üzereydi. Hakiki mutfak, ihti- rakalım .. 
, kı şehirde hava gazi tesisatı bozul- Rahıı dll 0 n me~lıı, luı.klka!M cıdden !ed 

1~11. için kullanılamıyordu. Pa~anın bir oeydlr. Bizim foto Aliyi yanımR 8.lıt.rak 
'-t ilk frrııatta ça~mın yolunu tuttum. 

•' l}'lc emirberi. şimdi de ağası olan Nunı,,smanlye caddesinde Sinanın meşhur 
. hu emigreler kafilesinin rtı:..ihim bir ~nraııımdan birer bardak ı~"~ek. ~arşının 
~1İYeti haline gelen bir çavuş, arataş ~uruosmanlye k11pı!!ından içeri girdik .. 
, t;ı. bir gaz ocağı tizerinde püfür püfür Dogma bilyümıı lsta.nbulluyunı ama, n-;: 

~ lllck pişiriyor ve arada sırada da hi- yalan söyliyl"ylm. ou kııpalıçarşmm karnıa 
~tler söyliyerek hazurunu güldilI':i karışık yollarma bir tUrlU aklım ermez. o. 
.,.ı kadar ki, yolum düşüp buraı:l&n (;e<;ecek ol. ı;. 

aam, eğer aa"'a ı-ola ııormaz11am ı;arşınm için 
:aakü ile Derbend arasında trenle ıe d! kaybolabillr:lm. 

t ~~ ederken bir kaç akidesi bozuk Fakat bizim foto Alt ı;ııroı içini m~şallah 
tın· K f'"' kanı kan, blliyormu11. i.ı ın a. ~asyayı istila eden Türk 

114 - Mf!ral< etme. be" •nJ dr,'tru btedlğırı 
J.. . au aleyhinde tcfevvL'hatta bulundu yerf'l götürürüm, dediktl'n .sonra, beni ""•iM "illu • . . h ~- ~,, 
~ 1§ttmış: emen enselerinden yaka taktT. Ve karanlık, rütubetll, dar yollerdıın 

tr tak pataklamıya ba~lamı!. Bu gazan yürUtm~ğe. c;a~;ımın :·annca yuvUT gl'ıl 
~c hücum üzerine, herifler hemen karma.karışık yolhırmın blrind"n çıkıp ha§. 

tye ba~lamışlar: ka birine 11aparak llerlt>meğe ba~lıtdık .. 
ı ...._ M Yol uza.dık~a. ben yan1t11 Yt'rlere gldJyoru.z 
tıı en poh yemişem ! Döğme ağa.. 88Dıyor ve ııağa sola iııtlkamet ııonnak Iııtı. 
S Poh yemİ§em 1 • derlermi§.. . yordum. Fakat bu halim, arkadaoımm A.d"t& 

~~ iJ.ona gaz ocağının üstünde bir ka 1 hıı.yıılyetıne dokunuyor: 
f\~tıa kokusu yayılıyordu. Ali çavu§un 1 -- Merak etme yahu, ılmdi nerede ise va. 
lt ğ! taklidlere gülüyorduk. 

alı! pa,ayı ve Küçük Talatı böyle 

ılı '11uhaceret dekoru için de ta-
~llt. kutülemare kumanrlanı fevka-

!U rıcıeli, kahkahası bol, fıkra fıkra 
')c:e .anlatan ve her kesin iyiliğini is
~~~ hır zattı. Küsük Talatın üzerimde 
~t li:ltığı intiba ise, yedi kere düş;.inüp 
1~ ~lediği sözü yedi kere tartıp son

~!lı 11~fnıaktan cayan temkinli, ihti
~· hır §ahsiyet olmasiydi. Bilhassa, 
~ •111

: Nitekim faydasını da gördü· 
ı.."lllıain • • ' 
·ıı.ıt 1 azım fırtınalardan kurtaran 
lıı. t kaptanlardan biri olduğunu ispat 

t"di ~ütcaddid defalar evlerine gittim, 

rarağız oraya d~ylp duruyordu. 
Arayan mevlA.ıımı da bulur, ~ıa.sını da 

derler ya, nihayet blz de (Ağa hanı denilen 
yeri bulduk. 

Çarıınrn mobllyeciler kısmına geldiğimiz 

zaman, nihayet buradaı.ı mağaza ııahlplerin. 
den birine bizzat Ali yol rıordu. Ve aradrğı. 
mız hanın 10 metre ötemizde olduğunıı öğren 
dik .. 

Yol rıordıığum•ız zat, Ağa h11na kadıır bizi 
bizzat gl"tlrml~tl. Beraber ~11\'Urken kendi. 
rılnc al1ığımız mektuptan bahsedince: 

- Evet. ıit-dl. Tamamen hakikattir. BU
rasr bir mikrop yatağr, bir ölüm kayna~ıdrr. 
Ağa han, ortasında ~cnlşçe bir avlu bulu. 

nan iki kaUı, ~ııkl medrel!e uımlU bir blnay. 
dr. 

Avlunun etrafındaki har::=' dükkA.nlarda., 
marangoz, karyolacı, tomııcı ve lokantıı. 
cılık yapılıyordu. Sonradan gördU~müz Uııt 
kllt ıs~. bir tornacı 11t,.lyesl lııtısna edilirse, 
b&§tan ba,,a ha11açlar lara!ından J11tll! edil. 
ml§tl. 

ü11t kattaki dUkkAnlann onUnU çeviren 
koridorun pannaklıkiarmda, yeni yeptlm•~ 

~· Gene bir se!erindeydi. Elimi zi
~U ttını. Bir de ne göreyim? Kaptı 
.,~lenmiş. Çekaıun mühürü. 

~t~ c olmuı. nedir'!" diye sordum. 
~ ~~t Yakın olan Tı:.irk huduC.:una ge

. ~~ Caçınak te1ebbü1Unde bulunmuş 
ı 'ıt~a, orada ihtilalhüktlmeti kendile 

ı. ~a arane tev:Cil etmi~ veziyettey-

Ağa hon.aa bir}ı.al ııç ııamuk f1.far7<eıı 

==============-

~~r lc4t muvar!ak olamamı§lar. 
t~t' lrRç gfin ev kapalı kaldr. Sonra 

açrldr. Gaz ocağı gene yandı. Ali 

çavuş gene hatıralarım aolattı. fialil 
paşa, mu.tad neşesinden taşan kerh kaha 1 

lariyle gene orta~.~ı saratı. Ve biz gem:: 1 

çilingir sofrasının başına geçtik. 
Lakin "ne oldu? E•.ı .ı: '!.'r .• nühiir 

lendi? Siz nereye kaçtınız:?" Cliyc ıııor

madım. Onlar da bir ~ey söylemediler. 
Nitekim Enver pa!JSnın da arada sırada 

ve giıliden gizliye bu eve gelip gittiği· 
ni biliyordum ama, gene bir §CY sorma 

dı::-" Onlar da. biz de, biribirimiae bu 
gurbet elinde sır! birer hem§eri, sırf 
Türkçe konu~an, Türkiyedcn kcnu'311 
birer vatanda~ nazariyle bakıyorduk. 

Ba,ka cihet nemize gerek:' 
. VA-Nft) 

yataklar, yorganlar asılmıştı. Ba~ımızı y ı. 
karı, koridorun üzerini muhafaza eden ça. 
tmın tahtalanna dofru kaldırdığımız zaman, 
buralann aimalyah renltll, toz halinde incecik 
pamuklarla kaplanmış olduğunu, gordUk. Ba 
zr kısımlarda garip pllskUller halinde sarkan 
bu pamuk tozları, daha ziyade kesit örtımcek 
ağlarını andırıyordu. 

Avluya ayıık basıp da etrafı tetkike bq. 
ladığımızın daha llk daklkasmda bizi tane. 
yan bir genç c;tktr. 

Hemen yanımıza sokuldu .• 

- Bay Haberci: ne tılnlz \'ar sizin bura. 
da diye sordu. Ben: 

- Mıı.!Clm cevabını verirken, All aldığrmız 
meklubu anıattt. O zaman genç zaten dertli 
imi§, hiç uzatmadan anlatmağa ~ladı: 

- Aman efendim, aman, çekUklertmlzl, 
bura.nm !ecl halini size mektupta kat'lyyen 
anlt!.tamamııtardır. Ne yazık ki, ö~te tatili 
zamanı geldiniz. Bizim hallııçlarrn §Öyle mıı.. 
kine pamctu i§ledlkleri zaman gelmellydlnlz 
de, buranın halini görmeliydiniz.. Fakat o 
zaman ağzınızı burnunuzu kaparsanız da 
gene ı;iremezdlnlz zaten buraya.. 

Yalnız bu sene Uç genci verem edip aıdUr. 
dU burıun ... Makine pamuğupıı. zaten canlı 
dayanmaz. Bu gldi§le hepimizin olacaC'ı bu. 
dur. 

Zavallı b'enç daha Cazla konu~amadı. 
Yamnıız•l&kl dUkk&.ndan ı.P.rt bir ses Adeta 
azarlar gibi onu lçt>rl c;ğrmııştı. 

M'aldnc pamuğu neydi? Herkes nasıl ,.e. 
rem oluyordu? Bu zehir sa.çan pamuğu ne. 
rede kullanıyorlardı. 

Ö~renememlııtlın. Merak içinde etrafımn 
bakal<alm.r;trm. O zaman etra!takl dUkı.An. 
lardan çıkan muhte-li! klnuıeler elra!ımrzı 

alml\ğa be.§lamqılardı. 

Kendtlerine bUtUn bu dUşUndUkleriml sor. 
dum. İçlt>r:lnden en yaolıca. .. ı, benim cahaletl. 
mel tdeta gUldU. 

- Aman bayım, dedi, makine pamutun·ı 

J bilmiyor musunuz. Bu çingenelerin sokaklar. 
dan topladıkları paça\.'Ta ve ramul:: parça.la. 
rile, ha.,tanele-rden çöplüklere atılan, sargı, 

gazlı bez. ve pamuk gibi maddelerin makine 
lerd" kıyılarak, pamuk haline getirilmiş şek. 
ltdtr. Bu uııul tabii çok ucuza. mal olduğu 

için, bizim kom~u ha11ac;lara verip, bunlar. 
dan ya.tak yorgan yaptınyorlıır. lşt.e tam bir 
mikrop ya~ı olan bu pamuk atılırken, et. 
rafa ölllm saçıyor .. Za\'allı hallaçlar, &Bzde 
ıı.ğızlarııır, burunlarını ııanyorlar ama, gene 
her ııcne içlerinden bir kaçının bu ı,e kurbnrı 

HABERCl 
(Devamı 6 ınC1da) 

nııııııımmıııuun -------------• 

CUMHURiYET' de: 

HUkOmet tebeddUIU 
hakkındaki mUIAhazalnr 

Yunus Nadi, hük1llnet tebNıdülünd<'n boh. 
ııcdiyor. Baı,"l·ekU tsmet 1nönUntin yorpnlu. 
f;Undıuı dolayı bir bul,)Uk ay me:ıunJyet al. 
dıA'mın ma!Qm bulunduğunu, bu mezwılyetl. 
nln hltammda ;yeniden ı, be..::ma gehlllyPrek 

• bu ı,ı CeJAI Bayarm deruhte l'odece-ğinin arlık 
atıkça görilndUtUnU l~ret ettikten aonra 
diyor ki: 

BUtUn arkad&§larına en ve!aklr ve en ha. 
lift hlslerile bağlı olan Başbuğ AtaUlrkün, 
memleket ida.rcslnde yeni yeni elemanların 

hizmet vo muvaffaklyet göstermeğe fırsat 

''e imktLn bulmalarını ötedcnbcrl bUtUn bir 
clddJyetle ııtlznm edegeldiğini hep blllrlz. 
Kendisinin bu yolda hattA bir muhalif !ırka... 
nm vUcut bulmasına alt samlmi te~ebbüııü 
unutulınamışttr. AtatUrkUn anlayı;ımda ken. 
dl B&§buğluğu altında kcııdi kendini kurt&. 
ran ve kendi mukadderatını eline alan Türk 
mlllcU bir, be§, on diye sayılmaktan daha 
çok değerli evlAtlarmm tı bqmda kendi kıy. 
metlorlnl isba.t etmeleri· ııureWe kendi kcn.. 
dini idare edip gidecek bir halk hUkQmeU 
olmuıtur, ve bunu tatbikatta l>Oylece ta. 
hakkulc etUrmeğe hem mecburdur, hem de 
muktedir. Olsa olaa önUmllzdeki vaziyette 
AtatUrkUn bu kuvvet!! ve esaalr preruılplnln 
yürlldUğünU görebiliriz. İsmet ln!!nü ·tatlra.. 
hat ihtly:ı.cmı duyduğu zaman Atatürk diğer 
arkadqlarma aadece bir g!lz gezdirmekle o. 
nu istlhlA.! edecek arkadqı bulmakta hiç 
güçlük çekmeml11tlr: lptlda BafvekAlet ve • 
kllllğl için V'! bilA.hare de blnnetıa ba§vekll
llk için. Ve Türkiye Cumhuriyeti idaresinde 
bu, dalma l>Oyle olacaktır. 
İaUrahat ihtlyaclle vazifeden çekilen İL 

met ln!!nü vatan ve millet aevgialn.l Büyük 
Şefe kayıdsı:z, tarUıız ve ııonsuz bağlılıA'fle 

teyit ve takvıye etmıı olan bir memleket 
htdlmldir. Harpde ve aulbt& AtatUrkUn At 
kolu olarak ve dalma onun cllrcktl!lerinl aza. 
ml muvattaklyetıe tatbik ederek vatana ve 
millete büyük hizmetler görmuıttır. Hakket. 
Uği tam bir lallrahatle tekrar çalı§tnak kuv. 
vetlnl bulunca ne kendl.ı çok ~vdiği Büyük 
Şefinin ve memleketinin hlzlJ!eUne koııınak. 
tan iııUğna göscrlr, ne BUyUk Şef bu kıy. 
metil arkadqınm hayrrlr faallyetler:lnd~n 

memleketi mlUtcflt kılmağı ihmal eder. 
CelAI Bayara gelince, lı Bankasından İk. 

tlsat VekA.letine geçen bu kıymetli arkadıı.. 
§ın memlekette milli ekonomi fikrini yara. 
tanlıırın t.'n baa°ında gelenlerden olduğunu 
bUtllD millet bilir. Memlekette her yeni ele • 
man gtbi CeJM Da ar d& do&nadan .ıo~ruya 
AtatıırkUn dcrln görll§lU dlrekUOerlne ;;aMt 
gayret ve mezlyeUerlni katarak yeUıml§ bir 
devlet adamımızdır, ''e kend!M Baıbakan llı. 
met lnönüne en kalbl sevgi ve saygı duygu. 
larile bağlıdır. Atatürk nesli ananeslnde ar. 
l •adıııların yekdiğeri erine muhabbet ve hür. 
met hl!lerl onlann en utl fazileUerJnl le§kU 
eder. F..fradı blr:lblrlne ve cUmlcsl AtatUrke 
bu kadar kuvveUI bağlarla bağlı bir aile 
erkA.ııı arasında. blr bUkQmeUn gldJp yerine 
yenisinin geldiğinden bahsetmek bUe &be!!· 
tir. Memleketo hizmet ııa!mda sadece n6be~ 
deği§Urlllyor glbl bir vaziyet önUnde)1Z. 

KURUN' da 
ibret ahnacak bir söz 
Aamı U•, yıu:.~mı, TUrk pı.nimım et'3nı. 

hf ma huretm.ı,. 
Fransız pa.ra.smm krymet1n1 muhafaza e. 

dilememekteki luı.kikııtl f5yl~ ortaya ko7. 
duldan aonra §Unlan ııöylüyor: 

Leon Blum i_şba:ma gelerek devalUa.syou 
kararı verdiği zaman bir lngtıiz lira.ama mu. 
kabil ı:ıckaen, sekaen be§ frank aatm almı. 
yordu; hUkClmcUn karar verdiği devalUuyon 
nisbetl ise ancak yUzde 30 nlabctlndcn ibaret 
ti. Halbuki Fransız hUkQmeUnln karar ,·er. 
dl~ devalüasyon bu nlabct tlzerinde tutula. 
mtunt§tır. ı•'rangm krymeU ondan 10nra 
<!U11tUkçe dUtınU,tUr; o kadar ki Dimdi bir 
lnglliz lirası ile 14.7, 148 frank almabllmek.. 
t.cdlr. Demek ki bugün frangın kıymetl bt:' 
buçuk yıl enel devclQaııyon yaplldrğı ,zıı. 

mana nlsbctlo yüzde yUz derecesinde daha 
dll§kUndUr. 
Frangın krymeUnl muayyen btr 11e\-tyede 

tutmak için her turıu çarel~re ba§vuran, fa. 
kat bu tedbirlerle mak.eadma ''aramıyan 

Fraruıız devlet adamlan Dlmdi bu l§tekl ac. 
%ini açıkı;a ilA.ıı edJyor: 

- Fran~ın kıymeti bir takım mail ubıta 
tedbfrleri Jle tutulamaz. Bu ancak, memleke.. . 
Un umumi hayatında nizam ve intizam teııf. 
si, bUtUn isUb!!al kuV\·etter:lnln bu nlz.am \'O 

lntlzıim içinde çalı§ma.st oye!!lnde mUml<Un. 
dür .. ,, diyor. 

- SalthlyeUi Fransız devlet a.damlarmr.ı 
ağ%mdan çıkan bu eözler frangm kıymetini 
dU~nneğe saik olan sebeblerl g&terdl~ 

kadıu- Tfrrk param:ım luyınetlnl muhafazaya 
hizmet eden Amilleri de tebarüz ettirdiği i
çin mühimdir. Onun lçtn blz de bu tmllleri 
l§aret ederek: 

- Türk param sağlamdır; çllnkU Atatürk 
rejlml r;aye.sinde TQrkiyede emsalalz bir ni
zam ve disiplin vardll"; Türk parası sağlam. 
dır; çUnkU memleketin lııtthaal kaynaktan 
her sene biraz daha feyizle verlmlerlnl ut. 
tırmakladır ... ., 

Dlycbllfrlz. 

TAN' da 

Programla, mak 
. Ahmet Emln l'almaıım makalcel yeni 

(Lutfen sayrfayı çeviriı\ız.J 

• 
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lslanl11ıl - Lüleburgaz 

Asfalt · yolun 
açılma merasimi 

Umum mlidüri:tn verdiği izahata gô· 
re.asfalt yola flk olarak İstanbul viİa • 

Jstanbul - Edirne - Lôndra asfalt 
yolunun inıtsı b:tirilmiş o1an 155,5 ki· 
lometreliıt kısmının açı~ merasimi ôün 
Nilia Vekili Ali Çet:nkaya taf'afırldan 
yapılmı§tır. 

Davetl:Jer otomobillerle Lüleburgaz:a 
*Itmitlerdir. Nafia Vekalet: el yasi ve 
iôari müpvirlefi, Devlet Dcmiryolları 
Umum MUdürü, VeY.alct crkanr, 1s -
tanbul valiai, bazı mebuslarla gazeteci· 
ler, istanbuldan gelenler ara~ında idi. 

Tfaıiya genel mfifetti~i K~zıın Dlrik 
i}e Kırklareli, Tekirdağı, Edirne vali
Jeti, kaymakamlar yollarda kafileye işti· 
tak etmi§letidir. 

Lüleburgaza kadar olan kısıiiilla l:fü 
sok t .. 'dar kurulmuş, köylüler buralar
da toplanarak tezahüratta bulunmu~

lardır. 

Çorluda kolordu kutnAndanı Kbrgc· 
neı"al SaliJi ve di ey !Kumanöanlar clıı k:ı. 

fileye girm'§lerdir. Saat yarıma doğru 

Lüleburgaıa muvasalat cldilmi~. buta • 
da Dit tnilddet dinlenil8ileten sonra me
rasime başlanm~§tır. 

Yol nası 1 yaptldı ? 
En~1a Nafıa Vekaleti Ş6s.e ve Köp• 

tillet Umum Müdürü Ali Talip, liatır
lanan kütaüye çıkarak asfalt yol hak -
kmda t~knik malUmat vermiştir • 

lllln~11~ıttrmnıu111111ıım~!lfrıw11ititl'm 
blneala he.RUS nıevcut olnuyan programının 
taJımlnlerJnde.ft ıba.tettlr. Mohıirflr clf)'or Jil: 

Ba;VekA.lette bir değl§lkllk vukuunun ka. 
ra.rl&Jl!l88t şu suallere yol açıyor: 

TllrkJyerun harlcl ve dahllf siya.seti böyt~ 
bit tahtl tebeddfil uıertne değ{§ecek mt" 
Defilecekse, bu farklar bangl y6Uaı'da v• 
noktalarda olatalc. 

B&fv6Wette §ahıi dctiımesı, ana ısUk&.. 
..CU~ hlçblt fark döğutanıaz. ÇünkU 
'J'Uı'ldrenın tut.tuğu •l)·ıuıet yolları hiçbir 
fQll dQfilDOeıilil mibMılU değildlr. GISrU3 
lı'udrtU C6k ytlklel( ve durbiıi bir ISndet v&. 
ıs,_ıımıan h&klld tcaplarmı ara.ştınnış, 

OD& ıllrt bir takım ana yollar tutmu;tur. 
tot1llflll1ö mu.k&d&!ratuıı bu yöllata Hvket 
mltUt. BulllArm t6meıı: k~ndl be3ıibınuıa 
her tQr111 macer&Jatdan uzak durmak. dlln. 
ya }'fltuaae bantm ve cmrıly~Uo k<S1<1esnıe .. 
i.IH bUttıa kUvvetiıntııe çalıfn\Ak, bUyUk fk. 
Usadt t~~ebb!Jalerl devleUeşUrmek, 1t1nıf 

mentaaUettntn ve busuat ınenfaaUeı1ı1 umu.. 
1\11 menta&te karıı cephe yapmasuıa fmkAn 
~enn&nek, vat.And&fl&I' içln muaavı hak ve 
~nsavı tinı&t 11%etiııe dayanan bir halk tda.. 
resi kurmak, inkıl!bı bJr kelime Mlln~ bt. 
rakmayıp manasını ve tesJrlerlni bUtun var. 
iıtınuu yayn\ak tf bJ temft ve dOrllst pren. 
afptetdJr. 

Diyen muh:m'lr ll4\e ediyor: 
Atat(irkfin manevralar esnasında ~sr:teW.. 

tı bir .Özde bir program mıı!ilyetı vardır ~. 
tiz, bir yazı ~erlsile, bu ııöz llzcr1nde uzıın 

utadiya dunr.u~tuıt. AttitUtl< ınetıH~lfefte 
c::umtturryet y~t•ıır:•e Ml'tı.U!' e«kt ı;unıcrc1~o 
kaJfıtA bit tııl!•m }oıııır:n <!a. 11~1~. ın ~vcut 
U41dı.fuu lj4t6t et 111,ıı . ffü llöiderl UhaM 
ııarak dlyabUl'1J ki t:ı:ıt~J1.Je ıi~ıı~ Yt.!Jf 
a11vtenfn ini Vlİ&fl&tı 6Unlar tı1:'oePkLit : 

ı - !r"<ıldbm lc:-pii.rDH t.ımüı.ıtJ haYA'-' • 
i!ılfl b!r 6tCiJde )~.Ytr.A~· ~cçm1ş ğlıtılcrd".n 1 
kalu vt l<tıYVct vt tflh&tl l•:-a!lıırma sc".eb 
ôlaa kıtta.r. ru'lrU rl.'ı'tı•7• u,tt!lt.-T!a)( 

2 • • lrtlcaa vt y.l'..:ct "• fnenn Rfl l' lel'! 
wn ht>r1n 'Yt!l'mcnaolı tarut•: tnkıUp Ç<'•1=ru 
1 ~ Bllbtt M!' ~~::.~ :":l1::: ~~~:.. 
aak ve mJlleUn ı:.ı.,....;. olgunıatT'.ıA!c-,& v• 1 
ırmurrd t71eN aob tııt AlAka ve •m::tyrt 1 
l:a'tamaaına fnıt.ta la...vrlam,k. 

3 - Bıt t&M!L"" t~ııat:rm tıu V'! ıcı·• . 1 
lannı h6r tara!a )':ı)'&rkea. bir t.a~l'll'I ~'\ 1 
:ırntım111AyP.tr pro;ıa.mıa,bPm&J< .. 

1:escrkcn vo nııtuk söylerken ... 

yeti 933 senesinde l>ajlamııtır, Yetmiş 
be şkilometrelik kısmını lstanbul vila· 
yeti yapmıştır. 935 senesinde Nafıi 

Vek~leti işe el kôymu~. LÜleburg'lzi 
kadar olan 155,5 kilometrelik kısım ya· 
pılmııtır • 

Uç tn.lyofl U~ yüz elli öin lita hart:atıı· 
hııştrr • 

Yol üzerinde tarı·hf köprllter tnu • 
hafau edilmiş bir kısmı tamir ôlunmuı 
bunlardan başka yeniden 187 kAglt 
köprU ve menfez yapılmııtır. Mfalt yo. 
lun geni§liği yedi metr~lr. Bunün Ud 
m~tfesi yanlarda, yayalara MIJliuı tatlı 
kısıtndır. 

A!ıfalt y61 fevk~lide mukav1m ola .. 
ralc yapılmııtır. On be t.tntifi\ blokaj 
üzerıtıde 6n oeı üntim kırılmıı uı da. 
şenmekte, ı6nra dlalt dökillmellte8f r. 

Yolun tamiratı için •dıhtıi a~l6 i•· 
tasyonlafi teıkil olunMuttur. $imdiye 
kadar da ı 4000 fidan dik:i1mittir • 

Umum mUdürden ıonra Kırklareli 
vat;ı;ı Basıp, .Kffklardl sn.arıt ıııcmnı u 

Y~nçın Tta>cyıi1ıların trfo"ltt ve teıek. 
kiirletini l>i1dirmiıterdir. 

Nafıa Vekilimlzln nutku 
Sonra Nafia Vekili Ali Çetinkaya 

kürsüye çıkhii . l>ir nutuk söylemi tir. 
Vekil ezcümle demiştir td: 

''Sayın arkadaşlar, 

Buglin fstanbuldan bıttlıyarak ya • 
pi1mıo ve geYp geçmeğe liiııtlanmıt 
olan t~falt y6lun Lüleburgaza ~ o
lan kısmınr yük~ek huıurunu.ıd3 iılet • 
miye açıyorum. Bu kı&mır\ latanbuldan 
buraya kadar uzunluğu 155 kilometre. 
dlr • 

Buradan liududumuz1 kadar 9~ kilo· 
m!tre tulünde ikinci kı•mı da t&bit ıe· 
ne asfalt olarak yakında bitiriletelrtir. 

Trakyamızın ortasından geçen bu a· 
nayol beynelmilel bir ehertttt\iyfti haiz 

ctduğu grbi ayni ıamankla millf euıh 
bir mUnakalenin belkemiğin.i tefkil et. 
mcktedlr. 

Tekirdağ, Kıtlclareli, EdirM Yilıyet• 
letl t•bekeılni biriblrlne ve bunlatin 

hepsini ht.ınbula ve dola}'lsiyle aabn -
lcrimiıe ve hüklımet merkui Ankaraya 
bağlamı§ bulunmalctdaır ... 

Arkadaıtar: 

Modem yot nasıl olur? Nafia itleri
nin arasında yol in~aatımmn inkipfına 
da bliyilk ehenuniye.t vermekteyiz. Yol 
in§&atı &tedenberi un ve telakki edi14L 

ği g::bi basit bir it Meğildir. Bu tel!1rki· 
ye göre yapılan yollar aıırı~ııın •iır 
motörlü nakliye vasıtalanrıa dayanılcsıı 
olup k11a umanda harap olarak urf e-

dilen emek ve masraflar hedrolur. Bu
&ünü.1 yol i§i, yeti§m.it fen adam1annm 

ı~ııı.reti altında tekttik "uait ve mabe. 
~e ile ycıpılmur lcbımge?en ve evv~Jc.e 

kul!anı1an sistemlere nazaran daha faz. 
la ı11urM1 istilzam eden itlı<rdendir. 

Ih ~ünUn yolları her !eyden evvel 
sıı~l&m temele ihtiyaç &ötterir. StltıJ • 
t:rrlm·~ top:ak teıviy$ Uıcrine icap e· 
fi~., yer':::de ldrer.aj yapddıktan lonra 
x~lı1 b:r blokaj yapıtmas: ~arttır. An • 
'k ~~1, bir tc::ı2l ns~:-:.nde ]gq taı 
fcr~'~nip sill:1dirle kafi derce.ede ııkıf· 
tırılrral• Aui'etiy1e iyi §Öse yapıla.hi1lı. 

Fazlıca otomobil gt~en yollarda Ise 
kırma tat ıös~lcrin milnasip kalır.!ıkta 
asfa;tlı bir k.ıplc.ma ile tahkim eeı.lmeıi 

!Köpr O ve KarakUyde 

1 Seyrüsefer 
ı intizamı 

kalmadı 
l>Un akıam ortalık 

mabter gibi idi 
nırkaç gUıldenbüi KaraM67 mey~ 

da tatbik olunan cıvııı yollai'diıi g6Çlt utuııı 
dUn aıtıam munaKi!AU Enitii8nlliideıl tuti11. 
ren k6prU UtıtU, Karak6y ve GiJ!ta.d& bej 
y6J &ızında hemen Mm~ ıama.mııe auMur. 
muıtur. Bu autetıe 1§1n bUim Mr yolları!Yll2 
aa eeyt'U8eferl lidiilhden alyaM durdurmaia 
n ltejmeıt~ıe sebetifyel verdiği dUn aKpm 
ilk cteta göfUlmUjtur. 

Ki.rltın tiltilklne Uk defa cumartesi gurıu 
bqlandığı için tauı gUriU olan o gUn ve et. 
teil pual' glliiU tenha, ola.ft yollaro& öu fıln 
larKına. varılmamijtı. FA.Kit dlin akfam sa. 
al on yedi buı;ukta da!reltrin vi üat on do. 
kuzda nı&ğuilaı'ın kapann\aslle M§layan 
ltalabaltk Kraköy meydanı ve köpı'U Ustllrtdc 
i;'erctı ~aya :fURlyWcfih gerell u.ım vasıta. 
!arının seyrUBe!etinl çıfırından çıkatıiiıttır. 

SüC. 18 aeii '6ftra Karaıtôyde bıt6.IUP ıta .. 
lan tram\'&ylarm bir ucu Babçekapıya kadaf 
uzanıyordu. Bit tUrlU klSptuyU 8famıyatı 

otornobll kafilesi de iki u~ sıralı ilnclr lialit\. 
de gene Bahçek'apıdan IUbaren u:u.nrp gidi. 
jôr6u. 

Enili'ıllnU ve Karak67 meyt'laruarı mah§erl 
bir haldeydi. Duran tramvay ve otomobille. 
nln öııUnde ve aralannd& pollelcf hıilk& kö:ıt 
llapmica 07nar gllil yat glSsterm~ğe ~ilı,.ı .. 
yor, buna mukabil köptll üstünde, Emlnö. 
nW'i~!i ttamvıy \'i otomoöll katarının a.ra.. 
smdan tol ~lamıya.n hilıt k&?liaaıt Mar§1Y& 
geçemiyordu. 

O Matte otomobilde olan bir arkadqımız 
Bahçekapıdan Karaköye ancak 22 dakikada 
JUMbUalğını teıtilt ttfriljUr. Bu eetJel:)te yaya 
lltltiilei'deıt cM nallU •üitalii'ffida bU!unan
ıard&ii aa hemei MP8I. vapurlarını kaçınnııı. 
litdıt. 

AtliadA§ımız liit1!&11181zlrfiii j&heetil öla.n 
ıu Sfl ldaH etırıil< için k"3pffi tıatu v~ Kara. 
k3ycte a UÇUöeU ıtoml8er ve 22 pôllM.a c;a.. 
lı§Ulffiı gDrmUıtor. 

Pcadyoda 
Alaturka 
neşriyat 

Şimdikinden daha 
fazla olacak 

Posta ve Ttlgral Uınum MUdürlüiü 
radyo nttriyaunı takip eden l.böMler 

için ehemmiyetli kararlar vermiş ve proğ 
ramda b:r çok değişiklikler yapmıştır. 

Yeni ıekle ıöte istanb:.ıl radyotun • 
da öğleleri yapılan neıriyatta ıaat ya· 
rrmdan 12,50 ye kaldat alaturka pliklar 
çalınacak, bundan .onra r>n dakika a
j~n• haberleri ..,emecek, bunu il.it 

13,30 a kadar yeniden alaturka plAklar 
takip edel!ektir. 

Saat 14 e kadar garp musikisinden 
r•rsalar çalınacaktır. Bu suretl• alatur 

kı musıki aaati arttıtılmıttır. Evvele~ · 
öğle nefrlyaunda Tilrk rnutikial plik • 
Jarı yalnız 20 dakika çalınınaktaydt • Bu 
vuiyette çöle ve çıeıitU alaturka pl!kla
ra ihtiyaç olduğuri:ian radyo için mev
cut hemen bütün Türkçe plaklar ve o
peret pltklan tedarik olunmuıtur. 

Diler taraftan ıimdiye kadar akıam 
netriyatın~ muayyen su heyetleri ve 
§thıt1ara inh1aar eden alaturka muılki 
netriyatı gerrşletilmi§ ve lstanbutda 
meveut vcı beğenilen bütün heyetlere 
yer verllmf 1tir. Bu suretle her tınrf 

halkın ıevkltrinln tatmini dUtUnUlrnUf 
tür , · · - · ı 

Şehir tiyatroıu temante:e Daılıdık. 
un &Mra ıerek dram. ıerek komedi 
ktsmından nııc·ner yapılatalmr. Bu 

müddet urf ı~ı radyof ortik temıitıere 

de devam ediJeceWr • 

ve toı mahzurunun btruraf edilmeıi 

icap ediyor. Ancak bu cvtaftalci yolları 
ve yahut rlmento betondan yapı1mı• 
yollara mükemmel. modern yot ııSentle • 
biHr. VekAJetimiı elindeki madde ve 
vasıtalar niıbetinde bu evsafta Yol yap· 
mala ••rmi vereeektlr . ., 

Ali Çetlnltayı çok alk·ılanan nut • 
k nu l!~yJedlkten sonra kiitsUden in· 
mi~. takın altmliaki kordelay'J keserek 
asfalt yolu açrru~tır. 

Merasimden sonra djvet'~lcre bele • 
diye b:nasında öğle ziyafeti vtrilmiı· 
tir. Saat on ılt~a I~üleburgazdan hare. 
ktt eden Vekil ve davetFler dönüşte 

<;orluda kumaııdanhk binasında bir 
müddet iııdrahat etm:ıterdir. Burada 
da bir say ciyafeti. verilmiıtir , 

Arif Oruç 
ağır cezaya verildi 

istintak hakimliği maznunu 
idam talebile mahkemeye 

sevk etti 
tir k ç ctne evvtl hudut haricine 

knçart, Frıntadi vf Butgariatinda bir 
müdC:et kaldıktan ıonrt geçenl~rdc 

memlekete ldöntn ukl (YarınJ ıueteıi 
sahibi ArJf Oruç, dörc1UncU istintak 
hik 'mliği tat&hndan alır eeta Mthl{c
meaine teVlted'lmfttir. 

Artf Oruç 1'Tilrl'/ye Cumhuriyeti 
Te~kilitı Etasiye Kanut1ıırtu tanir ve 
ilgaya ifsatkArane neşriyatta bulunmak 
suretile te ebbüs ıuçundan dolayı ve 

i rtihal 
Eski Şer'iye Vekili ve Eskişehir 

ffieblisu AbdullAh Atfül vilit ettHİJlir. 
c~natesi yarınki sarşamb;ı gilnil Mal 

11 de Alınan hastanes'.nden kaldırıla • 

rak cerıa.ıı namaıı )~yazıt camiinde 
kılınarak Mtrltez6fendi kabristanına 
defrtedflecektir. Cenabıhak rahmet er 
leaii\. 

1 

ecta kanununun 146 mtı ma.CJdlfl~ 
göfe ağıf c~u ihahkt!mtsine vtril~ 
tcd t . 

:Su rMt1de iöYled1r: . tl 
' 'M~ddc 146 - Tlltkiye Cümnurıftill 

Teşkil!tt Eüsiye Kanununun tartıid\I; 
veyı h"r 1tısmını tagyir ve teöôll vt!ıı 
ilgaya ve kartun ile teşekkiit etrıHt 0\,1 
Büyük Millet Medl&ini isltata vtY• te' 

z:fesirıi yapmaktan mene cebrtn ıct\11' 
ıebbÜs tdenler, idaırt ceUsııia mal'I 
olur • ~ ~e 

65 inci maddede göstefilfo ıe~rJ ·~ 
suretlerle gerek yalnızca, gerelC ı;ır) rı 
kitı lle birlikta kavH veya tanrirf v~~.t 
fiitt fesat çıkararak veya meydan ı. 
sokaklarda veya nasın tuttuğtı tt1ab'r 
lerde nutuk İrat ve yafta talik ~e ~· 
riyat icra ederek bu cürümleri ıtl ft• 
ye te§vılc edenler hakkında yaprland ıJ 
ıat tttcbbils •derecesinde kalsa ' 

__ ......._ _ __._....._ __ __...._..._.........__ ~ Cd!!ı }~.!!kinolunur.,, ~ 

TiYATROLAR: 

'fEPESAet DRAM KtsMJ ~ 
L1ıı 0 "7 cunıa ğilfıillıden _ ıti ~O'· 

rı~9;ı ~~~~ ::m:n~ ~ l!~f~~ l6 tablo. Ya.ü!i shı 
~m~ıım ~ü'e, türıtçuı M. şutttO· 

El\l{I FıtANiiIZ TIYATR.osı:G 
TiYATROSU OPER!IT , 
1. 1 ıı "~7 Cuma ğUnUnd&i id ı<ô• 

; 

'8.tt 20,3Ö dl.. TöfU. tfa 
m~di 5 pera~. y~\\ ~ 

"1 var Burde, türkçeeı 
111111 ~dil , r , ~ 

~RTifôR.tJL SADt TEJ( ) pl" 
~- Bu gec <Suadi~ '1'"' 

jınd& yarın (9il~1;. 
da.) a& Pe~- . 
eilköy) a~ c1'ö!1~ 
g~I). 

..................... iiiiiiiji .. iiiiliiiliillliiiill ...... ~~ 
Valıln kanatları.. A1ttın haratetl... "MA \Tt TUNA,. musikis'.rin wt· 
döri':lüıUcü par~aları arııındl bir 'Viyana valii gibi parlak ve şefkat dolll 

Şampanya Valsi 
Filmi, önüınü:ıewti PERŞE.ı'\tBE AKŞAMI 

SARAY Slrıemasınd• 

Glandies Swaı\thoul ' in 
-~~~~~~~~~~~~----_z_a1_erı ........ · oı. __ caıt_tıt ............................. - _ ........ _____ . -~ 

lstanbul Belediyesinden : ., 
ı . - lstanbol Heledlye sıoırı içinde ıos;11 

sırtında omuzda ve başta ber nevi e:11_. 
ve gıda maddelerl taşıomatıı yasak e 10 
mittir. Bu yasak EmlnUnU, Fatih, Heyôl tJ" 
vo Betlklat Belediye şubeleri mıotak~~e 
rında ı birinci teırtn ve dlfer Beled 1., ıubelerl mıntakalaı-ında da 1 ikinci tet1'ıe" 1987 tarlblerlnden itibaren tatbik ed 
cektlr. Jt 

2 - Taşıma itleri vr-vıır eatıeılJ ve se., # oıar•" 
yukarıda yazılı ıektllerden gayrı ,ıs 
motUrlU, motlrsUz her nevi arabala " 
ve yahut elde tatınabUecek kftçOk k•P 
larla yapılacaktır. re 

8 - Muvakkat mahiyette olmak tız~1e bazı kayıt ve şartlar altında şı111d1_.., kadar yapılmasına mftsaade edlloılt 0 d" 
küle ile her ne,·I nakit yat birinci ınaddr,.rı 
yazılı tarlblerden itibaren alt oıdu!7j) 
mıntakalarda yasaktır. (8) (611 



o ,. 

J 

Cinayet ve aşk ıromaınıo 
Aralha Chriııtie'nin bu güut roman• ı Vt...:.:nı tara!mdan tUrkı;:eye ı;:evrJlmlştir . 

- Teşekkür ederim. 
Silküt ettiler. 
Delikanlı sordu: 
- Pineyi nasıl buldunuz:' 
- Çok eğlendim. 

11 

- Eskiden gitmiş miydiniz? 
- Yok, ne münasebet? 
Mari. ona da piyango meselesini an 

~ttı. 

O esnada içeriye giren kahve rengi 
~ adamın gelmesiyle muhavere ke· 

lildi. Adam onların masasına yakla~a
~k şapkasını çıkardı ve genç kıza hita· 
~il: 

- Siz bayan Mari Greysiniz. değil 
~? 

- Evet. 
- Ben, gazetem namına geliyorum, 

~Yan! Belki tayyare cinayeti hakkın· 
~ ufacık bir beyanatta bulunmağı ka
lııl edersiniz? İsmi de §Öyle olur: 

"Bir y'Cllcunun mütaleasr,, ..... 
- Yok, te§ekkilr ederim... Kati-

tll ...• 

Q - Aman, bayan... Rica ederim ... 
. tıyle beyanatta bulunmanız para mu
%ilidir. 

Mari sordu: 
- Nekadar? 
- Elli lira .... Belki de daha fazla ... 

~ltn'llş ... (x) 

Gene; kız. ba~rnı salladı: 

- Hayrr .. Yapamıyacağım .... 
Gazeteci ısrar etti: 

S· - Canım .... niçin çekiniyorsunuz? 
•
1z yazacak değilsiniz ya ... Birkaç söz 
:Yliyecekıiniz. Biz onları uzatınz .. 

erak etmeyin .... Zahmet li bir iş değil. 

- Yok. yok ... İstemem. 
. - Ya )•:iz lira teklif edersek? .. Evet 

tılira bile verebiliriz. Fakat resminizi 
0Ynıak şartiyle 1 

- Çok tesekkür ed~rim ama, imk~ru 
tık. ittemivorum. 

~'-- ...... r.~1 lifa ır_....,., • ..,,. • 
l - Bavan stkılıyor. görüyorsunuz. 
•tar etmeyin. 

~. Genç gazeteci, hemen delikanlıya 
tlnerck: 

ııt - Siz. bay Gel değil misiniz'! 
. ildemki bayan kabul etmiyor. öyleyse 
~ıı, ayni teklifte bulunııvorum. Gene 
~ tcrait altında .. .. Beş yüz kelime ya
l tıanız bizi pek memnun etmİ§ olur
lınuz. 

- İmkansız .... 

~ ":- Canım niçin ısrar ediyorsunuz?. 
t Ynı zamanda sizin için de fevkalade 
~t~laın olttr. Genç bir diıçisiniz. O nu 
1: Yazarız ... İstikbali parlak, genç fa. 

1 il diye ..... Bütün mü,terileriniz o U· 

'tlar, okuyacaklar .... 

~ -1şte ben de bunu istemiyorum ya. 
ltıtll. böyle bir cinayette ismimin geç
e tainden dolayı müşterilerimin irkile
~tirden korkuyorum. Hiç i ime gel-
tıı 

~ - Pek ala. Ma2mafih fikrinizden 
t~"c.ak olursanız matbaaya bir telefon 

il. İşte kartım! 

~ Scıam verdi. Ve çıkarken. p:irncıc. 
trıdi kendine : 

ı,;- Mülakatım hiç de fena olmadı .... 
~ bu konuştuklanmızı aynen yaza. 

··· Bana güzel bir makele çıktı. 

b~ ~İlhakika. ertesi gün, ga:retelerde 
~Uk harfl~rle bayan Mari Grey'i bu 
~t "Yetin nasıl sarstığı yazılryordu. O 
~lıtece asabi imiş ki bu mevzua dair ko-
ahtıak bile istemiyormu§ .... Bay Nor

tl1ı il Gel'in ise, böyle bir şeyi duyacak 
tlarsa .. 'l . . k d' . \ıt · muşterı erının en ısıne gel-
~ ten korkacaklarını sütunlar dolusu 

fltıtlardr ı 

t, Gazeteci vanlarından gittikten son
• Marj sordu: 

"1ıa- Kuzum niçin bu adam bize mu
l~a~ oldu? Tavyarede bizden mühim 

1Yetler v<ırdt. 

11 - B·lki onlara yanaşamryor. Ya
~ t. fazla p:rra teltlif ~tmek lazım. Bu 

h ' 111e gelıner:ıi~tir. n· ı ·az gustu. Sonra: 

~~I .... :.!ari ! ... Efer, m:isaade ederseniz 
~Y ı1cı rj dıye çağıracağım. .. Sızce bu 

ilıı Tizel'i öldüren kim? 

- 'Vallahi h:ç bir fikrim yok. 
- Buna c!air zihin yordunuz mu:' ı 
...._ Zihin yomısriım. B u itt eki he· ! 

defim. sadece kendimi selamete çıkar
mak oldu. Hatta böyle bir caninin ara· 

rruzda bulunmasına bile hala ihtimal 
veremiyorum. 

- Ben de biliyorum ki bunu yapan 

ne benim, ne sizsiniz. Sizin olmadığını

za kati surette kaniim, 'iünkü .... Çünkü 

mütemadiyen size bakıyordum. 

- Ben de sizin masum olduğunuza. 
ayni sebepten dolayı eminim. Biz deği 

liz ... Bu muhakkak ... Fakat acaba bunu 

yapan kim? ... Hiç tahmin edemiyorum. 

- Ben ae. 

Narman Gel. daldı Mari devam 
etti: 

- Kimden şiiphelenehiliriz ki? Bir 

şey görmedik .... Siz de görme.diniz de
ğil mi:' 

- Evet ..... 
- Tabii.. Siı: hep bcı:_tka tarafa 

bakıyordunuz . Ben gene karşıdan bunu 
görebiliyordum. 

Sö:•:inü !cesti . kızardı. Zira. o anda 
oğlandan baska bir şeyi gözii görme· 
diği aklına gelmişti. 

Delikanlı, kendi kendine ır.öyle c'ü· 

~ün.dü: 

"- Niçin kızanyor acalıa? Ne de 
giizel :' Mutlak onunla evlenmeliyim. 
Kararımı verdim. Maamafih, ~imdi o 
kadar uzak şeyleri düşiinmiycyim de o· 
nu sık sık görmeğe gnyret edeyim. Bu 
cinayet işime yaradı. Aramızda bir bağ 
oldu .. , 

Sonra , yüksek sesle: 

- Düşünelim bakalım. Bu ihtiyar 
kadını kim öldürdü acaba? .. Kumpantı-

mandaki büt:in insanları gözden geçi
relim. Garsonlar mt? 

- Hayır. 

- O bir tarafta oturan kadınlar mı? 
- Vnlr r"' '""' T .A; cf~: hir karlın 

cinay et yanmaz .... Hele Vcnitya Ker. 
İmkanı yok ... 

- Sözleriniz haklı olabilir. Mari. .. 
Ya o uzun bıyık it adam ? Biliyorsunuz 

ya... Jüri heyeti onu itham etmişti... 

O da imkansız fr~tat .... Hekim olan? 
O da olamaz. değ il mi ? ... 

- Olamaz ya ..... Çiinkü öldürmeğe 

niyeti olsaydı iz bırakmıyan bir zehir 
kullanırdı 

- O iz bırakmıyaıı meşhur zehirle
rin mevcut olduğuna pek inanmıyorum. 

Ya Fransız romancısına ne dersiniz? ... 
Kendisinde zehir atan tübün olduğunu 

da itiraf etti .. 

- O itiraf onu biraz şüpheli göster 
mekle beraber pek sevimli bir hali var. 

Ken:fisinin bayan Jizel'i öldürcXiğüne 
hiç ihtimal veremem. 

- Ya Ri<ler?. 
- Belki. 

- Fransızlara ne derr.iniz? 

- Daha akla yakın. Vahsi memle-

ketleri dolaşmışlar, Belki bil mediğimiz 

bir sebeple bu i_şi vapmışlardır. Genç 

Düponun suratı asıktı. 

- Bir cinayet işlemiş olsaydınız, 

vicdanen muazzao olmaz mıydınız ? 

- Bilmem .... Öyle bir şey aklımdan 
bile geçmedi ki ... İhtiyar bay Düponun 

pek sevimli bir yüzü var. İnşallah onlar 
da deği ldir. 

Norman Gel. guldü: 

- Bıı kadar düşiinmcnin neticesi 

bir e~y elde edemedik. 
(D evamı var) 

(XI Türk gazetelerinde böyle bir A.ciet yol : 
tur. Bizim halk bunu sakın bizim de ft.detimlz 
ııarunasın!.. <Mütercim) 

·- ı 

~ 
i.. 

Hadııı - Gazetede seııdcn bahis tJ.'<lr 

}z,rı, 

Erl:ek - Eı·et, dördiincii sayfaııtn 
iiçıincü sütwıund.a "/fl<is" serlevhasi. 
le ... 

~fJf r-. "N ()T 'RfM fJH!M(Qnqns IA W 
&9 sene evvel bugUn 

• - -Bir general 
Pa rça parça edilerek 

()f dii rüldü, bn 

Macar lstlklalini 
doJl-urd~ 

Krnl Fcrdlnand P rC"sburg şehrıne seter.ık 

Mnc:ırı~tanın meşrutiyet idaresini kabul et. 
miş vc .Macar lisanının devlet ll,..anı olduğu. 
tin tnJ,arrilr elmtşU. Aaırlardanberl ka\ildc 
kalmış olan Macar ıstiklA.li artık nıen teeıı. 
süs \'e teen1lt ediyordu. 

lllrincl mrşrııtlyct kıı.bınesine Kont B.ı.! . 

yani riyaset ediyordu. Koı;;ut, Dcak, Çe;:ıenı 

g ibi tanınmış simalar da bu kabineye dahıl 
bulunııyor!ardı. 

Fakat Macarların uıtıklA.lleri hayli patır. 
clılı oldıı. Hunwnler, Sırplar memleketlerin hı 

ltcnı.l l b..'l -,tarına ve muhtariyet ile idare edil. 
meleri lç•n krala mUr&caat ettiler. K ral 
hcnU z istlklflle sahip olmuş olduğundan bu 
istekleri reddetmek mecburiyetinde kaldı Ye 
bu suretle muhale:ct ve buhran bal}göelerul. 

ErJ el kıt.Asındl\ oturan Rumenlerle Karlof 
ı:;a sancağmda otuıan Sırplar mensup oldu!<. 
lan Ortodoks kiliecııine müracaat ederek 
\"aklıle kendılerlne bahşedilen imtiyazları 

ll erl stirtip muhtariyet istediler. Hırvat 

Bal J ellacic Ağramda hUkOmet kurdu ve 
Macariııtandan gelecek emirlerin keenlemye. 
kOn addedileceğini il4n etU. 

Pe~tedcn .ı;elen emirlere rağmen Diyet 
111\l<;IU:lilU ~upı .. yan :l"'11&"lı.:, 1\jW \ı\la\.oüt.11u 

sarp.ı. sarmasına acbeblyet verdi. 
Macar kabinesinin maliye .nazırı bulunan 

Koşut Hnbsburglardan tamamlle aynlmağa 
karar verdi. Bir çok taraft.A.r toplayarak 
Hır\'allan tedip için harekete geçti. 

Ya:z.lyet. tehlikeli idi. Kont Bastiyanl kabL 
neden istifa etti. Ko§ut da bu fırsatı kaçır. 
madn.n diktatör flAn edildi. 

Jel1acic Hırvat askeri ile Macar köylerinl 
yakmağa Ye tahrip etmeğe ba§ladı. Bu hs.. 
Yadis etkı\rıumumlyeyf ııon derece galeyana 
getirmi!;!U. Peşte kapıları yanmda topla. 
nan binlerce halk hiç bir kuvvet tanımadan 
bcğınyordu. Bir aralık: 

- General~ 

- General Lanberg .. diye bağrtşlar du. 
yuldu. So~ra yUılcrce insan tmparatorur. 
fevkala.de komiscr1 general Laınbcrg U:z.~. 

rino .}1lrUdUler ve 18f8 yılı 28 eylf.ıl gUnU 
li9 sene evvel bugUn Lamberg Uzerlne hücum 
eden ahali tarafından parça. parça. edildi. 

Bu \'azlyet Macar hUkOmetınl §lddetle ha. 
rekcte get.lrdi. Macar orduııu Hırvat askerini 
fena bir hezimete uğrattr. 

Bu harp Habsburgları:n Macar krallığın. 

dan iskah ile nctlcelenmcsıne sebebiy~t ver. 
dl. Kral Ferdinant Hırvat ordusunun mağltL 
biyetinden ııonra iııtifuıru vennı,, Franauva 
Jozef kral illn edll ıni§ti. Bu vaziyet kar§Um 
da Koşut şöyle dedi: 

- Hababurglara i taat edeceğim gUn Ce. 
nabıha!• canımı alsın. 

Jşte Macnrlarla Habııburgla.r ara.•unda. an. 
cak slla.h ile halledilen dll§manlık bu suretle 
başlamış bulunuyordu. 

İlk anlardll harp Macarlar aleyhinde ce. 
r eyan etU. Prag Ye Viyana bombardıman i!. 
ciildl . Fakat vatan ve milletin muhafazası , 

iı;:ln toplanan hUrrtyet orduıu kat'I zaferi te. 

Sen nanıus
lusun kız ım .. 

Bayan Reşide, böyle bir sırrı tevdi için 
acaba neden bilhassa NeclA.yı seçmişti ? Bel. 
ki genç kızın mahcup ve ı;:ekingen hail, se. 
\'imli yUıU, buna sebebiye t \'ermlııti . Ahba'J . 
lıltları apartımanın merdiveninde başlo. 

mıştı. Bayan Reşidenln bJr bacağı r omattz. 
malı olduğu için, zorla, sUrUltlene sUrUltlen~ 
dört kat merdiveni gUı;:lUkle :iner, çıkardı. 

NeclA.nın ailesi ise, apartımana yeni taşın. 
mış!ardı. ilk :rasUa.ştıkları zaman, Neci,~~ 

Rc§ideyi gcçmeği muvafık bulmamış. terbi . 
yeli te:rbiyell arkasından innıeğe karar ver. 
mlştl. lhtiyar kadın, trabzMı tutuyor, inli. 
ye inliye basamaktan basamağa adımların: 

atmağa açbalıyordu. Ar dmdan birinin geldi . 1 
ğinl farkedlnce geriye döndU. 

- Geç ya\TUm. Beni bekleme. Benim ln. 
mem, :ına.o.zaJlah , saatlerce ırtlrer! _ dedi. 

- TcşeltkUr ederim efendim. 
NeclA., bu mUsaadeden istifade etti. Koşa. 

rak indi. Zira bir mUe.ssesedc daktiloydu. 
Zaten geç kal mıştı. 

ÜçUncU, veya dördUncU ae!erdeydi ki. lhti. 
yar kadın, bUsbUtUn yolun ortasında kalmtş. 
tı. NeelA., gene teşekkUr edip geçtikten son
ra, vicdan azabı hlıs.sederek - o gUn mllııalt 
zamMt olduğu için - geri döndU. Ve yirmi 
y&:§ının taze gülcryüıUnU göstererek, ihtlycı,. 

kadına sordu: 
- Size yardım edebilir miyim efendim? 
- Çok teşekkür ederim kızım .. Pek HL 

tllfkflrsınız.. Bu kl\!lr bacağım yok mu? .. 
-Adım adnn birlikte indiler. Her ba.!s. 

makta. muhavere daha samlmlleııtı. Bayan 
RP.şlde romatizmalarına ve yaşına. rağm"n 

alış \'eri§i ve bUtUn işini kendi yapmağ<ı 

mecbur olduğunu anlattı. Hfzoıetı;:i tutAcek 
para.'!1 olmadığından şlkA.yet ediyordu. Nec_ 
Ul ise, babıı..•ıının zengin bir tUccar olduğunu. 
fakat şimdi iflh etUğfnl, ailesine yardtm 
için işte kendinin de çalıştığını 118.ve etti. 

Röyle birkaç tesadüften sonra ahbablıkla. 

rı arttı. Bayan Reşide komşularına, komşu.. 
!arı da ona misafirliğe gittiler. 

İhtiyar kadın evinde o kadar kibar halli , 
o kadar nazik misafir kabul ediyordu iti, 
NeclA.nm a.ilcal, onun gayet görmU§ geçirmiş 
bir kadın olduğuna hükmetti. 

Genç kız hu eskl devrin ııaltnnat g!Srmu, 
§tlhslyetlle ahbabltk etmeğt pek hoş bulu. 
yordu. Sık sık ona gidiyor, elinden geldiği 

kadar Bayan RC§ldeye yardımda bulunuyor. 
du. 

Araclaıı bl'f' li\!lle geçU. tr akfam Necli, 
ihtiyar kadmın karşıııma oturmuş, maziye 
alt h!ld.yelcrinl dinliyordu. Birdenbire Reşl. 
de sordu : 

- Hayatını ne şekle sokacaksın yavrum .. 
Hiç dtl§ündUn mU ! 

Necll, kıpkırmızı kesilerek: 
- Yo .. . dedi. • Hlç bir şey dUşUndUğUm 

yok. 

- Aşk falan yok mu ortalarda?.. Serı 

gençsin ... Bu devirde öyle şeyler ı;:oktur. 
Genç krz bUsbUtUn afallıyarak: 
- Var .. var ama .. 
- Nedir ... Aması ne? 
- Bilmem ki benimle evlenmeğe niyeti 

var mı? 

İhtiyar kadın garip bir kahkaha atarak: 
- Anlaşıldı. Sen sevdiğinle evlenmek iL 

tıyorııun . .Aıa ... Fakat ben sa.na bir ~ey söy. 
llyeyim mi ? Bu tuttuğun yolla arzuna muvat 
fak olamazsın. 

Necil\ kekeledi: 
- Niçin? 
- ÇlinkU ı;:ok terbiyelisin, naziksin, ı;:ekin. 

genlin, namusluııun, ihtiyar kadınlara hUr _ 
metkA.rmn. 

- Aman efl'ndlm .. 

- Dur, dur .. Bu söylediklerimi blllyorum. 
Bir senedenberl artık seni öğremlim. HayaL 
ta btiyUklerin teerUbesi gcnı;:lere mlsul ola
bilııeydi! .. Fakat ben bir kere hikA.yeml aann 
anlatayım da, kim bilir, belki istifade eder. 
l!ln. Bak, dinle ... 

• Bayan Reoıe, bUytık bir inilti ile hasta ba.. 
cağını d:ı düzeltti. Kaşlarını kaldırdı. 1htL 
yarltğına rağmen çok gUzel kalan gözlerini 
kendisini dlnllycn genç kıza dikerek anlatma 
ğa başladı : 

Bıraz tereddüt etU. Sonra boğult uır se~. 

le: 
- O safiyet scr\'eUni, üzerine Utriyerek 

muuha!aznyo. çıılıştun. F a kat bu sırrımı ısıt

na ilk defa olarak aı;:ıyorum, bu halim faz.ile . 
timden ileri gelmiyordu. Sırt menfaat? Ben. 
llğlm, bUlUn genç kadınlarda olduğu gıb1, 

aşkı, zevki, daha bilmediğim, hayalimde 
kurduğum birçok cğlcııccleri özlüyordu, §tıi 

<letıc istiyordu. O derece şiddetle kf, bunu 
tarll edemem. Kaç k ere şeytana kapılacak 
gibi oldum. Birçok erkekler etrafımda dola. 
şıyordu. ÇUnkU gUzelcllm, çirkin değildim. 

I<'akat aralarından mağrur, buz gibi geçip 
gidiyordum. HattA prcstişkArlnrıma bir t ;ı. 

bessümU bile çok görUyordum. Bekliyordum, 
anlıyor musun, kızım, izdivaç tekllflni bek. 
liyordum. Boşuna bir şey verme it istemiyor. 
dum. Muhakkak sağlam bir garanti bekli. 
yordum. Ye böylelikle ihtiyarladım. Fikrim. 
deki inat yüzünden en sağlam sandığım g•. 
yeden aynlmıyarak, gilnden güne solduğıımu 
saçlarımın beyazltı.§tığmı gördUm. Ebevey. 
nim öldUğU gUn, ortada yapayalnız kalmış. 
tun. O zaman anladnn. Fakat heyhat, r ·: 
geç~ 

"İşte o zaman, bir ihtiyar cadı hırsile, et.. 
ratıma baktım. Yeni gençliği tetkik ettim. 
Yaptığı hareketi \'e yaşayı§ tarzlarmı gör. 
dUm. Bu çılgınlar gibi muhafaza etmek lıı. 

tcdiğfm hazineyi gene zamanmım en kıymet 
11 addedilen bu mefhumunu, onlar sağa .eo. 
la dağıtıyorlardı. Bu yeniler, bu modernler, 
onu ne kadar çok dağıtırlarsa, o kadar ça.. 
buk evleniyorlardı .. 
GözUmlın önUnde ne izdivaçlar yapıldı, n• 

dUğilnler oldu, ne alleler kuruldu. Her birf, 
nlşanlamt, ya bir dansta, ya teniste, ya 
pl~jdn, hattA gece barlarda bile buluyorlar. 
dı. Küstahlıkları, sırnll§ıklıklan, hodbinlik. 
leri onları benim idealim olan mukaddes 
izdivaca, kestirme götUrUyordu. Halbu\;I 
ben .• 
Kti~Uk Necla., kar;ıısıııda ııönUk duran 

bu gözlerde §lddetil bir alevin parladığmt 

gördO. Sesin derinliğinde bir nefret iniltisi 
duydu. Sonra, ihtiyar yüz, gene eski halini 
aldı. MUsteh:z.i bir tebessüm, buruşuk çizgiler 
de belirdi. Bayan Reşide: 

- Bunları .sana söylUyorum yavrum .. Fa. 
kat biliyorum ki istifade edemlyeceluıln. 

Sonra omuzlarını silkerek, acı bir BCSle: 
- Çilnkll namuslusun sen .. Sen fıtrateıı d" 

namuslu yaratılmışsm...Benim gibi de değil.. 

Nakleden: Hatice Süreyya 

Kıskançlık 
sayesinde ... 
Gtlverclnlerln 

süratlni arttırmak 
milmkUn oluyor 
Güvercinler arasında yarışlar Avru

pada pek rağbettedir. Bu yüzden girişi
len bahislerde yüksek meblağlar kaza
nılıp kaybedilmektedir. Yanş güvercin 

teri sahipleri güvercinlerinin süratini 
arttırmak için hile bulmuşlardır. Za· 
vallı erkek güvercinin krskançlığından 
veya ailesine karşı merbutiyetinden is
tifade etmektedirler. 

Yarıştan bir hafta evvel erkeği di
şisinden ayırıyorlar. Ondan &onra 
yuvasından yüzlerce kilometre uzakta· 

ki yarış yerine götı:irmezden bir saat ev
vel di~isinin yanına tekrar kouyuyor-

lar - Burada erkek güvercin bir hafta
dır aynldrğr eşine kur yapan diğer bir 
erkek güvercin buluyor. Gayet tabii o

larak yerini almağa çalışan bu erkekle 
mücadeleye girişiyor. 

min etti. 1 

- ~fazimden taalluku olan birçok şeyleri 
mi aana şimdiye kadar parça parça an\atmı. 

:ım<IIT. Biz, bUyUk bir aileydik. Çok zengln. 
dik. l3(>nlm de allem.aeninkl gibi.takat bıı.,şkll 

İşte o zaman gene onu kafesten çı
karıp yarış yerine götürüyorlar. Yarış 

için uçmağa bırakıldı mı güvercının 

aklrnda tek bir fikir sabit vardır: Müm 
kün olduğu kadar çabuk yuvasına av· 
det etmek ve diğer erkeği koğınak ! Za· 
vallı ne bilsin ki diğer erkek oraya sa
de onu kıskar.dırmak üzere birkaç daki 
ka için konmuştur! 

Niyazi Ahmet 

Tonton 
amca 
kral 

ııebeblerden mah,·oldu. Parasız kaldık. O za.. 
mantar on dokuz yıı.,şındaydım. Fakat o tjP,_ 

vime genç kızlar iı;:ln ı;:alıgmak ayıptı. Ye. 

1 

gA.ne servetim olarak. genç kızlık snflyctlm. 
dtn başka bir §CY yoktu. 

lhUyar kadın, buru~uk elini alnına götUr. 

J 

dU ve içini çekerek : 
- Yavrum sana bu akşam ne ltirafatta 

bulunacatımM. 

Erkek g(i,·ercin ailesine dişi güver· 
cinden daha merhuttur. Yarıştan bir
gün evvel şayet yavrusu varsa diıi 
güvercini yuvadan çtkarıyorlar. Yav
rulara bakmayı sadece erkek güvercine 
bırakıyorlar. Ertesi gün yarış yerine 
götürmek için yuvadan alıyorlar. Yav
ruların kimsesiz kaldığını düşünen ba
ba endişe içindedir. Bırakılır bırakıl • 
maz bütün kuvvetini sarf ederek yuvası· 

na mümko:in mertebe çabuk yetişmiyc 
çalıştyor. Varınca her zaman yaptığı 
gibi sevinçle yuvanın üzerinde taklak 
kılmıyor, son süratle içeri dalıyor .. Ök
süz zannettiği yavrularına koşuyor. Bu 
suretle yarış kazanılmı! olu}"Or. 



• 

rauu-sada 
Atletizm müsabakaları 

Üç adımda yeni bir rekor tesis edildi 
Bu.re& 26 .husust muh&blrlmtzden) - Bu. 

CUn Ataturk at.adında atletizm te~vlk mu. 
aaba.kalan yaprldr. Umumiyetle alm&n neti. 
celar pek verlmU geçmedi. Yalnrz 3 adırn 
da yeni bir Bursa rekoru kırıldı. Teknik ne. 
tıceler §Öyledir: 

100 )fETRE: 
1 incl Nazmi (Acar). Z inci Ziya, 
200 Metre: 
l ine! Ziya (Acar), 2 inci Hakkı, tlı;UncU 

şeınm, (Acar), 

800 METRE: 
l lnpl İbrahim (Acar). 2 incı Muradıyı;ı 

2,11 
110 METRE MA?lı'tALI: 

l inci Kadri, Derece 19,2 (rakipsiz), 
1600 METRE: 
1 inci SalAhaddin (Dura.spor), 2 inci .Mu. 

radlye 4,40 

(Bu D)Uııabakaya 9 ki§! glrmlıı, yedisi mU. , 
aabakayı terketml§tlr. l 

TÜKSEK ATLAMA: 
ı inci Ramazan 1,56,5, :: inci Hakl.ı ( A11. 1 

e&r), 1 
UZUN TLAl\IA: 
1 inci ll,i6,0 Ramazan, (Acar), 2 inci Şl!m 

al (Acar), 

BALKA.~ BAYRAK: 
1 inci Acar taklmı 3,57,1/10, 2 inci B. ta. 

kımı 3,5i,3/5 
3 ADIM: 
ı inci lbrahlm (Acar), 2 inci: İrfan (A. 

car), 12,68 (yeni Bursa rekoru), 
4XIOO BAYRAK: 
ı inci Acar İdman takımı 49 rrakipsh:) 
Atletizm mUsabakalarmdan sonra ııehrlml. 

ze gelen Eskişehir blstkletçilerile turdan dö. 
nen Bursa bislkletçlleri arasında 75 turluk 
(80 km.) üzerine bir mUsabaka yapıldr. Bu 
mUsabakaya Eakl§ehlrden dört, Bursadan L 
kı mUsabık girdi. 13 Uncu tura doğru blıılk. 
leti bozularak başkasına binen Bursadan 

Hikmet ile diğer Uç Eskişehirliye Bur&alr 
Beklrle, Eskişehirli Halil bir tur blndlrdler. 
Halil ile Bekir dalma beraber ve zaman za. 
man öne &eçcrek müsabakaya deYam ettiler. 
l3uraadan Hikmet kendisine bindirilen turu 
kapamak için çok uğraştıyBa da muvaffak 
olamadı 60 mcı turda Eskişehirli Halil trlbUn 
önUnde yero dilştU. Bu eansıztık kendlslne 
bir tura yakm bir mesafe kaybettirdi. Fakat 
eayanı takdir bir enerji sartedcn Halil h~ı 

mesafeyi kc.pattı. Sanuçta: 
l!i dakika 30 saniyede Bekir birinci (Bur 

ııa), 

57 dakika 32 ııanJyede Halil !kine! (Eski. 
eehlr) 

58 dakika 1 unlyede Hikmet UçtlncU '(Bur 
aa.), 

58 dakika 7 aanlyede Esklgehlrll dördUncU 
oldular. G. 

Milletler arası atletizm 
müsabakaları 

Macarlstandakl karŞılaşmalarda iki 
rekor yeollendl 

Dudapc§tede Jübile spor bayramr mü- GÜLLE ATMA: 
nasobetiyle yapılan müsabakalarda iki 1 - (macar) Daranyi 15,23 metre. 
tane memleket rekoru terls edilmiıtir. 2 - (Fenlandiyalı) Baerlund 15,22 

Bunlardan biri 400 metre koşusı.i:lur metre. 
ki, Ko,·ac, bundan evvel tesis etmiş ol- 1500 METRE MUKAVEMET: 
duğu 48,2 saniyelik rekorunu 9 saniye ı - (Macar) igloi 3 dakika. 56,8 
kırmıştır. saniyede. 

Diğeri de Mac'ın Olimpiyat koşusu - 2 - (Fenlandiyalı) Hatikka 3 da. 
dur ki, bu koıuyu 3 dakika 27 ,2 saniye 37 .2 saniyede. 

de bitirmek suretiyle yeni tir rekor 3 - (Macar) Ratonyi 3 da. 58 saniye 
yapmıştır • de. 

Müsabakaların neticeleri ıunlardır: 4 - (Leh'.·) Noji 3 da. 59 saniyede. 
DiSK: MORATO N KOŞUSU: 

ı - (Macar) Madarasz 48,75 metre. :ı. ~ • 

110 METRE MANİALI: Parisı 27 (A.A.) - 9 milldin iştirak 
1 - (Yunanlı) Mand'.kas, 15 saniye- etmiş olduğu 42,250 metrelik Maraton 

de. ko§usunu 2 saat 41 dakikada 52,4 sani

Danimarka· • Almanya, 
lsveç, Finlandiya 

Atletizm 
karşılaşmaları 

Pazar günü Malmöde Danimarka, 
Almanya, taveç ve Finlandiya atletleri 
arasında yapılan müsabakalarda alman 
dereceler gunlradır: 

100 METRE : 
1 - (Alman) Scheurich 10,6 saniye

de. 2 - (eFnl.S.ndiyalı) Tomisto 10,8 

sari yede. 
200 METRE 
1 - Scheur:nh 21.7 saniyede. 2 -

Tomisto 21,8 saniyede. 
400 METRE: 
1 - (İsveçli) Wachenfc!d 49,?. sa -

niyeı:ie. 

SIRIKLA YUKSEK ATLAMA: 
1 - (Danir:'.'arkalı) aLrs::.ı 3,90 mct

r•. 2 - (İsve;li) Junr;tcrı; J 90 :nı:t. 

re. 
CİRİT ATMA: 
l -- (İsveçli) Attt"I'\'::Oll 65,Gl r.:ct-

re-. 

yd:le Fransız Lerich kazanmıştır. 

tÇERIDE : 

• Belediye daimi encUmen1 cuma. r,tınUn. 

den itibaren oehlrde açılacak tO pazar ye. 

rlne aft projeyi bugün tetkik edecektir. 1 
• ~ldelye daimi encUmenl seyya• snhcı. 

Iarm kullanacağı araba Uplcrl ar:ısmdak! 

ııeçmeyl buglln yapacak ve lltramiyeyl \•ere. 
celctır. 

• Sular idaresi Çamlıca nmıtakasına d.'I. 
elmalı suyu wre::elc ve burada bir de luı:me 
yaptıraca~.tır. 

• l!-mUn19t!h; suçundıuı mevkut olc.n Ali 
FeTT\Jb, Mehmet, :Muııta!a, Ali, Mustn.Ca, Hıla 
to. Reşat, Ahmet ve gayrlmevkuf olan Halil 

lrgat ve lhsanm <!ur.ışmalanna Ağırcezada 
gt.:ı: celse u~ :ie\•aru edlım:ştır 

• S<'ll bir hafta ıc;:nde buğday fiyatların. 
•fa 4.• r.araltk bir ııulmt görtilmUştUr. Dün 
hors:ıd:ı btrt ve yumuşak buğdaylar 15,07 -
5,25 fl nı arasında muamele gllrmUştnr. 

• F..;.:ar ccml:,retl:ırl bu sene l'kmekteplere 
gfr:ır::".< e:ın.ı.t çocuklarmda."l fakir olanlara 
4.00 liralık klt:ıp te,·zt edecelttlr. 

• Sıva:ı • F.nurum hattının lnşaatr sUratle 
llcr!e:mel:t~c.ır. Bu hattın Sl\·cıs _ Dlvril~ kıs. 

mın:n DiHiğe \'11.rına:ıı itin 4.5 kjloınel~cllk 
bır mesafe kalm~tır. Bu me&Menln Cumhur! 
nt bayr~a kad:ır ik~ci edllcrc.k o.yn! ta.. 

lngilterede 
Futbol şampiyonluk 

ma~ları 
Londra 27 (A,A.) - Bu hatt&k! llk maç. 

tarının neUcelerl ıunl&rdır: 
Charlton AthleUc - Mlddlesborou 1.0 
Chelııea - Stocke City 2.1 
Dcrby County - A rsenal 2.0 
Everton - Hunder.ıı!leld L:? 
Grlauıby Tonı _ Vest Brom,·lch Albion l., 
Leeda Unı.ted - L1verpool 2-0 

Lelcheııter Clty - Brentford 0.1 
Protmouth - Manchester City 2.2 
Petercton Northend - Blrmlngham 2.1 

Sunuderland - Blackpool 2.1 

Volverlhampton V&nderıı • Bilton Vanerıı 
l.1 

1enis 
Alman Cram Ameri

kalı Budgeye 
mağlt\p oldu 

Nevyork, 27 (A.A.) - D linyarun en 
iyi tensiçisi Donald Budge ile Alman 

teniscisi Yon Cramm altıncı defa olarak 
karıılaşmışlardır • 

Pasifik §ampiyonasırun finaline kal
mıt olan her iki tenisci dün binlerce 

seyircinin önünde fevkalade yüksek bir 
teknik ile çarpıımıştır. 

ilk seti 6-2 kazanmış olan Cramm, 

ondan sonra~:. üç ıeti 5-7, 4-6, 5-7 
kaybetmiştir. 

Budge, bugüne kadar yapılmı§ olan 
karıılaımada, yalnız 1935 de Wimble

donda yapılan maçlann finalinde mağ
ltlp olmuştu. 

Nevyork, 27 (A.A.) - 11 inci Pasi
!ilc tenis §al?lpiyonasrnda Yon Cramm, 
Amerika tenisçisi Himti 4-6, 6-1, 
~. ~2 v enmi•tir. 

Hafif sıklet boks şampiyonu 

Tamagolol 
Spoldiye yenildi 
Milano, 27 (A.A.) - Eski Avrupa 

boks pmpiyonu Tamagnini ile 1 O ra -
vundluk bir maç yapını§ olan Aldo 
Spoldi rakibine puan hesabile galip 
gelmiştir. Spoldi, bunkian bfr kaç haf
ta evvel karşılaştığı Almanyanm en 
mlikemmel hafif aiklet boksörlerinden 
Esser ile Stegmannı daha ilk ravund
da nakavt etrriştir. 

rlhte bu kısmm açılı§ tareıılnln yapılmuı 

muhtemeldir. 
• tzmlr gUmrUğünde tazla tazyik neUcesı 

olarak iki asetilen !ıçuıı lnfila.k etmıı;, dôr~ 

hamal yaralanmr~tır •• 
• Belediye yaptığı tetkikat neticesinde lr.ı 

sene için İstanbulda mahrukat sıkınttaı ol. 
dulunu tesblt etml§Ur. 

• DUn Kartalda Tll§ ocağında bir dlnamt. 
Un vaktinden evYel patıamaar neticesi blr 
kaza olmuş ,.e ameleden Haşim ile Zeynel 
ağır ııurette yaralanmışlardır. 

• M&&rlt veklll Satıet Ankan ~Un akoam 
Ankıı.rnya hareket etmişUr. 

28 
SAL! 

E\"LÜL - 19!l7 
Hicri: 1356 - Recep: 2:? 

OUnf'~\n dcıtu,u (füneşln bahtı 

~.:>3 17,59 

Va.kit S:ıb&lı ô~le lkind1 :.kşam Yatsı Imsıı.I 
4,Z2 12,05 l~,26 17.~9 19,31 ,,1( 

28 EYL'Or; - 1937 =-=" 

Maarif sistemimizde j 

büyük değişiklik 
il k \l'e o rl a tahsil bfrleştlr iHyor, lfseler ' ' 

y ü ksek tahsile t a lebe yet f!)tlrecek 
şekilde sı nıflara ayrılıyor 

Maarlt vek!leti, Maarit ııistemfmfzln Av. Llııeler 1.se yalnız ytıbek tahsil için ıııll" 
rupanm bir çok memleketlerindeki teşkl!A.ta husıs talebe yetl§tlrecek birer meıılek '/Jl~ 
uydurularak kökünden değl§tlrllmeııi tc;in tebl haline konacaktır. Yani, doktor ye; 
bir proje hazırlamaktadır. tlrecek llııe ayn, mUhendlıı yeUıUrecek d• 

Yeni §el:le göre, be§ ııeneden ibaret. olan hUl&ııa her meslek için liseler a~n ol~~ 
ilk tahsil mUddeU sekiz seneye çıkarılacak. Liselere girmek talebelerin arzusuna 
bu ııuretıe orta tahsil devresi de bu devreye bıralulnuyacak; kabiliyetleri de gözöıl::: 
flA.ve edllml~ olacaktır. tutulacaktır. Bunu pedagoji enııtitUsil , 

edecektir. 

Yugoslav ve 
Bulgar 

manevraları 
Genel Kurmay 
Haşkaoımız 
Belg ratta ••• 

Belgrat, 28 (Hususi) Bugün 
burada iki hususi trenle gelen yabancı 
askeri heyetleri ham.il trenlerin birin
cisinde Mareşal Fevzi Çakmak, Yunan 
ve Romen erkanı harbiye reisleri ve 
İtalyan askeri heyet reisiyle birlikte bu
lunuyordu. 

İkinci tren Çekoslovak milli müda
faa nazın, Çek ve Fran!ız erkanı harbi
ye reislerini hamildi. 

Şerefine Türk sefaretinde bir ziya
fet verilen Mare~al Fevzi Çakmak, ge
ce Yugoslav harbiye nazırının verdiği 
ziyafette bulundu. 

Bulgar manevraları başladı 
Sofya, 27 (A.A.) - Bulgar ajansı 

bildiriyor: 
Aralarında hükumet azası, eski Ba~-

vekiller, eski harbiye nazırları, askeri 
kumandanlar, yabancı memleketler ata
şeµıilterleri ve matbuat erkanı olduğu 

halde, 200 kadar davetli Şabantzaya gel 
mişlerdir. Harbiye nazın General Lu
kov, davetlileri kar§ılamı~ ve yabancı 

memleketler ata emilterlerini kabul ey
ı~rmııır. 

DUn, iki taraf, manevra planı muci
bince, ilk hareketlere başlamı§tır. Mavi 
taraf hücuma geçmiş. kırmızı taraf da, 
bu hücumu durdurmak için kuvvetleri
ni teksif etmiştir. Manavralarda asıl 
harekata gece saat 20 de başlanmış

tır. 

Demir sp ar 
Barut gücü ile maç yapmamış 

Pazar günü Bakırköy Barutgücü sa
hasında, Barutgücü genç B ve A takım 
Iariyle Demirsporluların karşılaştık

ları bu müsabakalarda Derr.irsporlula
nn yenildiklerini yazmıştık. 

Demirspor klübü umumi katipliğin
den bu sabah aldığımız bir mektupta 
evvelki gün Barutgücüne mağlüp ol
mu§ olan takımın ket+.ii klüpleriyle 
hiç b=r alakaSt olmadığı bildiıilmckte -
dir. 

• ŞlrkeUhayriyenin Kocatq isimli yeni \•a_ 

punınun bugün liman fen heyetl arafmd3n 
tecrUbt'len yapılacaktır. Vapur 12,5 mil yao 
makad:r. 

• İsveç gemilerinde ıılajlarmı blUren genç 
maklnlst ve kapl&nlnr bu defa da yeni ge. 
mllerlmlzln inşasında lhtisaslarr artmak Uze. 
re gelecek hafta Almanyaya gönderilecekler 
air. 

• Denizyolları idaresi vapur §irkctlnden 
tlev-ren a!dığı Yalan vapurunu satılığa çı. 

karmıetır. 

• Sağır ve dilsizler cemJyeti kalkacak ve 
yerine S.1 :S yaş arasındaki sağır ve dilsizleri 
hlmaye eden bir kurum yaprlacaktır. 

UI S ARIOA : 
• tr~ca ılmdiye lmdıır mUdUrlyeti umu. 

mlye halinde idare edilmekte olan ticaret 
ve endüstri işleri birer baknnlığa ta.hvi! 
edilmlı ve bunların direktörleri Ata. ve Fah 
rek Bakan tayin cılilml§lerdlr. 

• Roma ile Chatcau • Romaln arasında 

işliyen iki tramvay hUkQmet merkezi civarın 
da çarpı§mışbr. lkl kişi lllmUş ve 53 kl§I ya... 

ralanmıgtır. 

• Nevyorktan bildirildiğine gore. Amerl. 
kan gazeteleri Arnavut kralmm evlenmek 
Uzcre olduğunu ve kralicc namzetleri ara.. 
sında bir Şlllll genç kIZm bulunduğunu hab-'r 
verlyoı •ır. Bu şıııu genç kızm kral taratm. 
dan en fazla beğenildiği nave olunmaktadır. 

Köy okullan be§er veya aıtıoar ıımıfll o. 
lacak, burada umumi malOmat üe bfrtll'" 
hilhMııa zirai işlere ehemmiyet ver11ece1'tlt· 

Bundan başka mevcut orta okul ,.e 111' 
öğret.menlerini bu balamdan yeUoUrınek ~ 
aynca bir proje hazırl&naeak, mua.UJlll'~ 
kurslara alınacaklardır. 

Yeni şekil gelecek ders sene.sinden iti~~ 
tatbik olunacak takat bu ıene de tedfl" 
mUmkUn olduğu kadar bu esasa göre yapıl" 
c&ktır. 

Mekteplerin açılma tarihi 

Pıet Ünh·erııJte 7 ilkte§rlnde, )1lksek mekte ere"' 
l. 7 ilk teşrin ara.ıımda muhtelit tarUıl 
ilkokullar 4 flkt~rln sabahı, llııelerle ~ 
mektepler ı llkteşrin ııabahı açılarak "fr' 
yıl derslerine ba§lıyacaklardır. 

lstanbul 
konuşuyor 

AğtJ kanın ııı.st katını kaplıyan 7ıal'1,. 
dükkanlarınd.c:m birinin uzaktan g 

rünil§il 

(Ba§tarafı 3 il:nead'J 6• 
gitmesinin önU alınamıyor. Tabil onıar- tııt 
lUrlccn, biz da açıkta kalmıyoruz. z~rll1 
kuımını yutmakta hissemizi alıyortlZ·· ~ 

Burada garip bir bakııla gözlerlııi tıı
me diken muhatabını birdenbire ııu~:...ı

- Peki dedim. Nlçln bqka bir >·ere 
nıp kurtulmn.ğa bakmıyorsunuz. ,,.ı 

o zaman garip bakQlan, manidar bit tı'
aldL Daha fazla yanıma aokulup anca1' 
nim ııııteccğlm kadar yavq bir ııeıııe: ~· 

- Buranın dUkkA.n kiraları ucuz d& -~'~'· 
dedi. Tabll patronların işine böylesi r-d" 
Alt katta en kabadayı kira 10.12 Ura ~ı' 
dlr. üst katta. hallaçların oturduğ\l k ıJJ 6f 
ise, kira bedeli (2) lirayı geçmez .. }Je oeıl' 
mln gördUnUz mu, ıılzinle ilk konuııan ~ 
ğu patronu nasıl içeri çağırarak bU 

§lkAyet etmesine mani oldu.. eııdJ!P 
Fakat ıılzc ııunu söylfyeyim ki, ben k aS ıtJ 

patronum. Vnzlyctimlz mUsait olur oltn 
lş!m bu cehennemden kurtulmaktır. tıal'ıt 

Tekrar ııusnıuş, ayni ııablt ve garip~· 
!arını gllzlerlmfn içine çevirmlotL BU b'fııJ 
tardM bilmem neden A.deta 11rktllın. O~ 
hlr işle me$gul olmak için biraz evvel ço1't'ş 
da duran foto .Aliyi aradım. Onun t 

dile • yukan kata cıkmış olduğunu •öyle 
:ıı:trafıma toplananlara: dl~ 

- Biraz da yukarısını. ııu antattııuı pııt· 
hennemfn içini g6re;ı.1m, döntl§te gene ?ı,..ıı1• 
le bol bol konueurıım, dedim. Ve Ağ& tıtıS
nın yıkık merdivenlerine doğru yUrU!~) 

(Bon~;1;ııcf 

~~~~~~--~~ 

Sevincindel1 
ölen yahudi 

Plyaokoda kazaodııt 
Parayı yiyemedi eı .. l•" Sofya, 27 - Sofyada otu~. de4· 

Levi adında bir yahudi, geçen gurı IJi" 
let piyangosundan kendisine ıso diW 
leva cıkmasrndan dolayr heyecana ,w 
müş ~e 250 bini sayıklarken ıeviO 
dan kalp sektesiyle ölmügtür. 

h 
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Atatürkün 
tezkeresi 

0 
CD 

7 

Kaçık yıldız Cela1 Bayar tarafından Devlet 
teşkilatına tebliğ edildi ' • 

Ankara, 27 - iktısat Vekili Celil ı 
~Yar, Baıvekalet Vekllctine tayin e
lilıniş bulunduğunu devlet teşkilatına 
Dncurmiş ve tayinine ait Re;sicumhur 
'tatür:.•.in tez~eresini .de tebliğle bir
~e göndermlştir. 

tensip edilerek Batvekltet Veklletine 
sizin tayininiz muvafık görülmüttiir· 
Keyfiyet Büyük Millet Meclisi riya
setine ve kendisine tebliğ olunmuıtur. 

Reisicumhur 
K. ATATÜRK 

Klark Geybl'in uğrunda karısından boşandığı 
Karol Lombard nasıl bir kadındır ? 

Reis:cumhur Atatürkün tezkeresi 
lllclur: 

ltcTıSA T VEKI LI CELAL DA YARA 
Başvekil Malatya mebusu İsmet 

lııö:ıü şiddetli sürmenaj (fazla çalışma
~ mütevellit yorgur.luk) neti 

't&j olarak m J t 1 a k istirahat 
1 

c k 1 i n d e mezuniyete ihtiyaç 
biaa:tmektc olduğundan bah:sle tc.davi
'ini bitir:bilmtk üzere b:r buçuk ay 
~det!e mezuniyet istemiş. ve talebi 

Ce•ar Bayarm meşguliyeti 
Ankara, 28 - Celal Bayan diln 

Milli Müd.:faa Vekili Kazım Özalp, 
Gümrük ve İnhisarlar Vekili Ali Rana 
Tarhan, Hariciye vekaleti siyasi müste· 
şarı Numan Menemenci oğlu, Ziraat 
bankası umum mooJ.rü Kemal Zaim, 
Merkez bankası umum müdürü Sala· 
haddin ziyaret ederek görüımüılerdir. 

Vekiller heyeti dün toplanmamıttır. 
Bugün toplanması muhtemeldir. 

Mus[)lini - Hitler mülakatı 

Birkaç yazımıı nerettlğtmis Curt Rleu 
Amerlkanm ve bUtlln dUnyanm en tanmmıf 
gazeteciltdlr. Her tarafa girip çıkan, bll!ıaa 
ıa 11inema ve tiyatro &lemile yakmdan alA
kadar olan bu çok açık göz gazeteci, bu de. 
fa da güzel yıldız Karol Lbmbard hakkında 
bir makale yazmııtır. Karllerlm.lzl alAk&dar 
edeceğine ftlphe olmıyan bu )'&ZJYJ aynen 
alıyoruz: 

insan Karol Lombard'den bahsctdin 
ce, gayri ihtiyari dedikodulara kapılıp 

geveze kesiliyor, fakat k:ıbahat dc.dikodu 
cularda değil bizzat ondadır; çünlN 
dotnısu, Karol Lombard biraz kaçık· 
tır. 

Los Anceloıtan yirmi kilometre 

be r ı ı· n de h ,· ç b ,· r le b ı ı· gv ::~erde b:~=~7r ,.;~nr~~~~;. IJ Bu dost bozulan sınırlennı duzeltebıl· 
• mek için buraya iltica etmiıti. 

neşre d i 1 m iyece k yor~u~ .. ~~:~k~i:ı.~::ı~ib~y gö::ı: 
onu otuz yaşlarında, ateş gibi bir genç 

l:lerıın. :s (A,A,) _ Havaıı ajanaı muhil.. çok fevkalA.de tedbirler alındığmı bundan l k t B 
1 

f da 
bıl'indım· bir mUddet cv,·eı yazmı•tık. Buglln gelen o ara tanımış ım. u atı ay zar ın ' 

!.I:ıs;,ıinln'n ziyareti milnasebetlle yapılan fran11ız gazeteleri bu b~11uıta taf11l1At ver ona ne olmuştu? Gayet basit Karol 
~trasıme kordlplomaUk da,·ct edılmemlştir. mektedlrler: Lombard'ın yıldız olduğu bir filmin 

J.t:ua&Unlnln munsalatmda yalnız general ?tju11ollnlden evvel Berllne 5000 fqut poll. rejisörlüğünü yapmııtı 1 
~konun actırl ile Avusturyn \'C Macarls. si gelmiştir. Bunların başında umum fqlıt Bugünleri hatırladıkça, hala ürper-
'-ıı eltileri bulunuyordu. polis mUdUrU Arturo Bo§tnl bulunmaktadr.. d'Y' besbelliydi. 

'I' ,. d'I . k ıgı eb.ığ neşre 1 mıyece Bundan ba§ka Mu11ollninln hu11uat muhafız Onun söylediklerine bakılırsa Karol 
•&berıın: 27 (A,A,) - D. N. B. ajansı teb. taburu da Berllnde bulunmaktadır. Bu ta. Lombard herkese binbir tüdJ. oyun oy· 

Karol Lombard 

,. ediyor: Mu1101lnl ne Hltıer arasında yapıl. bur, birçok tecrübelerden geçmiı \'e hayaL . zengin bir kocaya vermeği düşünüyor-
~ta olan mUzakereler esnasında ecnebi !arını b!IAtereddUt Musolinl uğnına !ed:ı. ed '. namak. ve bu oyunları bulmakta harıku· tardı. 
-.lbuatmda çıkan yazılar bir takım farazi. cek adamlardan mUtcşekkUdlr. Mueollnlnln tade mahirdir. Neler bulmazmıı neleri .Karol büyüd\ikçe büsbütün güzelleı· 
~rden tbaretUr. Bu mUzakcrcler kat'ı bir muhafaz&lll için alman tedbirlerin ne olduğu Bir sandalyenin üzerine okurtunuz mu, ti. Los Anceloa Holivuda pek yakın-
~remlyet içinde cereyan etmektedir. hakkında btr fikir vermek için ıunu hatır. ya buradan elektrik cerryanının geç· dır; onun güzelliği tabü orada da du-
lf.ttt, Mu11ollnlnln zlyareU sonunda bir teb. ıatmak JAzımdır ki, MuBOllnlnln §abat emnt. tigyini, yahut da yaslanacak yerin vü· 1 kl'f d.ld' Od 
lıt yordu. Bir gün bir ro te ı e ı ı. a ne,redUlp edilml~ cccğ1 de belll değildir. yeti ttalyan bUtçeslne her 11ene bir milyon cudunuzu yaktıgy mı hissedersiniz; ka-
8 k bunu kabul etti. ugOn nutuk söyliyece ler ııraya mat olmaktadır. pıyı açtınız mı, bu kapı kanadının ka-
Be Arka arkaya, ikinci derecede bir rUn 28-M. Hitlerıc ?ti. Muııollnl, bugUn Mllnihlekl hAdisc fanıra inmesi tehlikesine maruzsunw:; 

ordu bUyük ı !dinde ba ıı kumpanya için, bir sürü kovbor fi!mi ııunun resm geç 'U'Unlh ••hrtnd· iki kam-nun r.Arp••lJıhin her taraftan, her an. au Jıortumları çık· .. _. __ .,..ı •. ·'- ,_ ._ ı lar ''C;.'Bcrtin atııdyomundn. ndnillhl:n = .. ~ <C J- - .... ~ • • • çcvlrdi. Faka~ .,'41'gan r.-'.'- ...... L.; v. 
~ nutuk ırat edeceklerdir. ve birçok kimselerin öldUğtlnU ve yaralan. mak ihtımalı mevcuttur; çekmeceler- leri ho§una gitmiyordu ve çok hareket 
--lya lç'n yapılan kırk ikilik1er dığını telgrafla mUbhem bir ha\·adls §ektin. den kur~ğ~ ve!a.~üçük y.ı~nlar fır- aizdi. Bütün vazifesi, kahramanın yanın 

l!erıın, 28 (A,A,) - İtalyan mahfillerinde de \'Crmlştilt. Bugün ge!en Fran11u:ca gazete. tardı. Bır gun re1osor muavını ve ope- .da mesut bir çehre ile durmaktan ve 
"1tendlğine göre, Musollnlnln, Krup fabrt\ı:a ter bu kaza hakkında ta!al!At vermektedir. ratör saatlerce arandıktan halde bulu- ı yahut da kahraman kovboyla haydut 
1'a-aır %lyaretınln aebcblerlnden biri ltaıyan ter, mesele §Udur: namamııtardı. Çünkü Mis Lombard 
~yeslnln alparl§lertnl kabul etmekte ol. Muııollnlnln Bertlne gellıı esnumda lım. onları, binanın nihayetindeki odaya ka- kovboy biribirlerine yumruk atarken, 
"'·•-· - batı temin etmek lçtn hll8Wll olarak ltalya. bir köıeye sığınıp avazı çıktığı kadar 
~~ ~mı~ ~· b. it 1 ı·8•1 Berl'nde dan gelen bir çok mlllı kamyonetlerle MU. bağırmaktan ibaretti. 

Y • n a yrn po ı 1 Mis Lombard bu oyunlarından öyle 

I 
nlhten Berllne giderlerken kamyonetler çar. Hayır! Bu rollerde cidden hareket 

musoliniyi koaıyor pışrruş ve mili.ilerden onu ölmUş, on yed111t bir zevk duyuyordu ki. kahkahadan yoktu. Bunun için Glorya Svanson, 
~aollninin Berlln ıcyabaU esnasında, · ağır bir surette yaraıanmııtardır. her taraf çınlıyordu. Bu kal'lkahalar Bebe Danycls, Mari Prevast gibi güzel 

saatlerce devam ediyordu. Ve öyle sa- kızlan yıldızlaığa kadar yükaclten, meı-

F · ı ·ı st ·ı n d e ridi ki, herkes ayni zamanda kahkahayı hur lromik filmleri rejisöt':.i Mak Senet'· 1 baıardı. Evet, betbaht dostum da, di- in trupuna iltihak etti. 
ğerleri ile beraber glilerdi .... Bunu itiraf Karol bu trupta fazla bir muvaffa-

ka r 1 Ş 1 k 11 k ::;~;:~· ki~Y~~sz;:~":aar~uç:~ dab~::~ kıyet kazanamadı, Fakat Vilyam Povel 
~ - (Bugünkü meşhur yıldız) adında genç 

bir artist ve onun yaptığı rolleri ondan bir aktör, genç kızın kabiliyetlerini se-
daha iyi yapacak bir artist bulmak im- zerek veya güzelliğine hayran olarak 

8ir İngiliz komiseriyle bir polisinin 
~dürUlmesi banın memleketi olan Na
'ırayı altüst etmiştir. 

Galilede örfi idare ilan edilmiş, bil • 
ltin yollar kapatılmış ve Avustralya· 
~ sureti mahsusada celbelfüen polis 
~,.•.•!ri faaliyete sevkedilm.ştir. , 

Korku ... 
ltudüs, 27 (A.A ) - Nasıradal:i A-

t'\plar arasında Ga1:le rnıntal:ası İngiliz 
~iaeri Yolland Andrcvsle İngiliz po-

tisi Mac Ewanın dün Nasır.ıda itlaf e. kansızdır. Fakat, işin cc>n sıkıcı tarafı Pate kumpanyasında, ona bir angaj-
dilmeleri üzerine hükumetin itfhaz et· şuydu ki. onunla bir film çevirdikten man buldu. Artık parlıyacaktı 
mc::i muhtemel ola tedbirlertien do:ayı sonra, muhakkak birkaç ay sanator-

d kal k 'h · Maatteessüf.. .. Evet maatteessüf bir büyük bir korku hüküm Eürmektedir. yom a ma ı tıyacı var.dı. 

Şimcı'ye kadar aralarında birçok A· Evet, Karol Lombard hakikaten bir az kaçıktır .... Mütemadiyen haddini aı-
rap eşrafı bulunan 108 ki1i tevkif edil. az kaçıktır ve bunun da sebebi, her hal tı ..... Kovboy filmlerin.de hoıuna gitmi· 

d h . b' k 1 yen hareketsizliğe, hayatta da taham-miştir. e, ıç ır zaman aı ıntr çekmeıniı o • 
d Y ıd t v "k 1 • mül edemedi. Ağabeyleri Freddi ve Gergin vaz:yet sebebiyle Nasıradaki ması ır. ı ız ıga yu se mek ıçin zor-

dükkanların ekserisi kapalıdır. luk çekmemişti. Senelerce vodvil kum· Stuart, genç yaıındanberi onun idman-
Nasıraya bir müfreze İngiliz askeri panyalarında çalıtmarruş, köyler.de tur- lariyle meıgul olmaktadırlar. Bir erkek 

gelmiştfr • neye çıkmamıştr. Tabir caizse, her şey gibi ata biniyor, tenis, golf, futbol, beyz 

~iviJ/erİn bombalanması dolayısile 
ona gökten inmişti. J:>ol oynuyor. Korku denilen ıcyi bilmi· 

Henüz çok gençken zaten Los Ance yor. Asla sinirlenmiyor. Ootomobiline 
los'da ikamet ediyordu. On dört yaıın- bindi mi, en atağı 120 kilmetre sürat
da iken bile güzelliği nazan dikkati le gidiyor. Polislerin önünden geçer
celbedecek .derecede parlak olacaktı ki, ken, seyrı:iseferin intizamını teminle mil 
kadın güzelliğinden anlıyan reJısor kellcf olan bu zavallılar, yüzlerini el
Sesil B. dö Mill, ona tesadüf edince leriyle kapamaktan baka bir ıey yapa

Cenevrede Japonya 
hayretinden dona kalmı, ve kenisini mıyorlar .... 

ona takim etmelerini de dostlarından rica Nihayet bir gün bu mübalagah ce-takbih edildi 
'l'okyo, 28 (A.A.) - Çarşamba ve 

lıetıembe günü Kantonun tcyyareler 
~tafır.ı::Ian b::>mbardunanı esnasında si· 

~ halktan bin kiş:nin öldüğüne dair 
~" membalannclan verilen haber ha. 
tlciye nezaretince tekz·p olunmaktadır. 

ctmi•ti ve gen" kızla tanıatnca "büyü- · kt' B' t b'l ka Japon hükumetini mesut cutacağını biL :s :r :r saretın ceza11ru çe ı: ır o omo ı • 
düğü zaman .. kendisine m:.iracaat etmesi · d' Av b" t al dirrrrşt' r • zası geçır ı. gır ır suret e yar an-

ni söylemi•ti. Onu sinemaya alacaktr. d o d ğ l d k' Cenevrenin takbih kararı :r ı. erece a ır yara an ı ı mensup 
Karol'ün annesi ayni fikirde değildi. td w • k t' d' kt·· ·· h t h d Cenevre, 27 - Uzakıark ihtilafını o ugu şır e ın ıre oru as a ane e 

Ailesi gayet zengindi ve herkesin hiir- onun halini görünce derhal konturatıru 
tetkika memur 23 ler komitesi bugün top met ve takdirini kazanmı•tı. Karolu"n til k ı·k 

:r feshet ·er; adında güzel ı namına 
larunıştrr. İçtimada açık Çin tehirleri • aktris olmasuır istcmi~rlardı, onu bir fey kalrntyacağına kankat getir-
nin bombardımanı hakkınfjaki mütaleası 

ıniJlerdi. 
Sovyetleri,ı protestosu .. rnlenm'ş. Japonyanın hareketini tak· Fakat uzun tedavilerden sonra genç 

b h etmittir. Bu hususta ve··iten karar bına çalışan bir casus tebckesine men· kız iyileıti. Sarı ve dağınık saçlarının 
,.'tıı!oskova., 27 (A.A.) _ Sovyetler asamblenin tasvibine arzedilecektir. sup 19 tedhişsi V15.divostok şehrinde altındaki yüzü gene cazip ve zarif, alnı 
ltliğ;nin Japonya elçisi, Nankinin Sovyetlerin idam ettiği kurşuna 1diz.lrrişlerdir. gene açıktır. Bü}"J.k mavi gözlerinde 
~rn~dım:mını protesto etm:ştir. Etçi, Japon ajanları Diğer taraftan Tobovinski "Oral,, dan gene zeka ve istihza parlıyor. Erkekler 
ı.,0"'Yctl~:- Birliğ'rin .Çin ek .. is:nin Nan.. Mos.kovadan Paris • Soir gazetesine haber verildiğine göre, tedhi§cilik ve sa gene ona hayra~ ka.lıy~rlar. 
'llld b'ld' ·ı· · botajdan dolayı komünis~ partjginc ı.... -~ ~ 1n:1a:ağıru t"y t etmış ve Nankın ·ı ırr yor• 
"'QIJıbardmıanının !>ütün neticelerinden "Pasifik yıldızı,, adındaki Sovyet gı· mensup bet memur idama rnahk11m e· Onun hayatında görlilen erkekler-

di itirafı veçhile de, hemen bUttın at
rendiklerini onlara medyun.dur. 0.nu ~
sa bir zaman içinde Paramunt ıırketi· 
nin büyük yıldızı haline getiren de on· 
lardır. 

Evveli, ona partönerlik eden ve o-
nu Holivudun en iyi aktristi sayan Con 
Barimor var. Kendisiyle evlendiği ve 
sonrada biribirlerine kartı duyduktan 
oc.v d. ve. _ ... ,..,.,,,., .... utiycn halel getir 
meden ayrıtalfı Vilyam Pa'fel var; bu 
gün onunla her zamandan daha faz~a 
dostturlar. Sonra, birkaç ay evvel bır: 
kaza neticesinde ölen bir cuband ıefi 
Roa Kolombo var. Daha sonra reji
sör Frenk Kaprarun senoryolannı ya
zan ve §Üphesiz, Holivudun en zeki 
sanaristi olan Robcr Riskin var ve ni
hayet, onun için kansından bofanan ve 
anlaşılan halihazırda onunla yafI}'an 
Klark Geybl var. 

.. 
• * • 

Onsur Holivut tataız tuzauz bir teY• 
dir. Bu acaip insanlann muhitinde en 
acaibi odur. Hulivutta, dil§ündüğürttl 
hiç çekinme.den söyliyc.n yegane insan 
Karoldür ve onun, aziz dosttan haklan 
da dü§ünmediklerini ve bilmediklerini 
bir tanrı bilir! Oaca.r Wild'in dediği gi
bi "o tanıdıklarının yüzüne karşı, ta
mamiyle doğru ve haklı olan şeyleri 
söylemek cesaretini gösteriyor.,, 

Bir suare tertip etti mi, haftalarca 
evvelinden ve sonra gene haftalarca, 
herkes bundan bahseder. Takriben üç 
yüzü bulan misafirlerini vücutları çü
rük ve yara içinde kalıp, bitkin bir hal
de evlerine dönünceye kadar, atlı ka
rıncalara. salıncaklara, küçük trenlere 
bindirir, bir sürU oyun tertip eder. 

Yemeklerini bir şöminenin yanında 
yemeği tercih ettiği için, kendsine, ye
mek salonu mevcut olmıyan bir ev yap 
tınnıştır. Misafir davet ettimi, ravallı
ları, bir köşede kurulmuş olan soğuk 
yemek büfesine gönderir. "Katil .. adını 
taktığı bir köpeği vardır ki, korkunç 
olmaktan ziyade korkaktır. Betbabd 
hayvanın tırnaklarına her gün zorla 
"manikür .. yaptırmağa kalkar. 

Elbiseleri son derecede zariftir ve 
bunlann. vücuduna iyice "oturmasına .. 
dikkat eder. Bu giyiniş tarzı erkek 
doatlannın hoşuna gitmekle beraber si· 
nema direktörleri bunu "tehlikeli .. bu
luyorlar. Fakat onların .daha tehlik~ti 

ve korkunç buldukları bir şey vardır 

ld. o da, güzel yıldızın hususi bir tayya
reye malik olması ve bunu bizzat kendi
sinin kullanmamdrr. Bunu dUtUndÜkçe 
saçları .dike~ diken olur, dehıet içinde 
ürperirler. Ba§larını sallarlar, omuz
larını silkerkr ... Fakat ne yapsınlar ... 4 

Karol Lombard biraz kaçıktır .• 
----~--..::.....----~----------~----~ .._~__.~~---...__..,~iS.ra~:a.ıwlAlrA..JtıaııLA-...1-.ıUJIJDl&a.LA. ____ ~--~------~--~_!_-lll~bahsetnıeden e 'em~,çünkü,ken 

---------'-----~---------~--~--~------
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Acaba, bizim bUtUo esrarımızı bilen ve 
Fransızlara gammazhyan bu adam kimdi'/ 

Hanriyet Hraçın müıaleasını doğru 
bularak yalnız başına Bakırköyüne git 
meğe karar verdi ve evden çıkarken ba
na sıkı sıkı tenbih etti: 

- Kapıyı çalan olursa sakın açma
yın .... Hem kapının ıürmeııini de kP· 
yun. Bende ve Hraçta bahçe kapısının 

anahtarı vardır. Biz oradan gireriz .• 
Müsterih olması için icap eden te

minatı .vererek Hanriyete ııokak kapı
sına kadar refakat ettim ve kapıyı ııür 
meliyerek salona döndJm. 

Hem komiteci, hem 
casus, hem Ermenf, 

hem TOrk ... 
Merdivenleri dörder dörder atuak 

salona avdet ettiğim zaman, Hraç a
abi adımlarla dolapyordu. Beni ıö

rUnce: 

- Gitti mi? diye sordu. Verdiğim 
milıbet cevap üzerine: 

.- O halde otur da biraz konuplım, 
dedi. 

Balkonda, küçük masanın başında 

kartı karJıya koltuklara yerletmittik. 
Hraç cebinden mahut raporu çılı:araralı: 
bu hususta ne düıündüğümü ıordu: 

- Raporun bana ait olan kraımlan 
doğrudur, cevabını vererek devam et-

tim. "- Verilen malumatın doğruluğu 
beni endişeye d:.işür.dü. Bu adam bu 
malümatı nereden almıştır? 

- Ben de onu merak ediyorum .. 
Herhalde- bu adam ço!< mevsuk bir kay 
nak bulmuş olacak. 

- Raporda mevzuu bahsolan me· 
selelerden bizden bqkl kimin haberi 
var? 

-- Kimsenin haberi olmadığını zan· 
n::derim. 

- l< ırka arlıı11b~larıntbn 1-ıiri .Xv. 
l::miş olmasın 1. 

- Onlardan kimsenin haberi yok-
tur. 

- O halde? 
- Ben bu işte iki ihtimal g8rüyo--

rum. Birincisi rapor sahibinin doğru
dan doğruya Erivandan malümat almıı 
'olması ihtimalidir. !kinci ihtimal de 
fU olabilir: Yazıhaneme gizlice girmiş 

ve Hamparsomun gönderdiği mektup
ları okumuştur. 

- Buna imkan var mıdır? 
- İmkan olmadığını zannederim 

ama, eğer bu adamın Erivanla doğru
dan doğruya münasebatı yokııa yüzde 
yüz yaırhaneme girmenin yolunu bul
mu~tur. 

- Mektuplar açıkta mı duruyordu? 
- Son gelen mektup açıktaydı. 
- Yerinde duruyor mu? 
- Buraya gelmezden evvel yerinde 

duruyordu .... Esasen mektubun çalın
ması mevzuu bahis değildir .... Okumuş. 
not etmişlerdir. 

- Etrafınızdaki adamlan siz daha 
iyi bilirsiniz. kimlerden ıUpheleniyor
sunuz? 

- Doğrusunu söylemek lazımsa, 
ilk dcıkikada Hanriyetten ~phelenmiş
tim... Bu kadının müthit bir rol oyna
dığını zannetmiştim. 

- Ben buna ihtimal vermiyorum .. 
Hanriyet samimiyetle bize bağlıdır ... 

- Raporu tamamen okuduktan son 

ra bu hm:ustaki şüphelerim tamamen 
zail oldu .... Zira rapor ikimiz kcıdar 

Hanriy::ti de şüpheli bir vaziyete sok· 
maktadır. 

- Sakın bu işte J-Ianriyeti kıska-
nan birinin parmağı bulunmasın . 

- Öyle bir adam tanımıyorum. 

- Hanriyete sorarız! 

- Şimdilik lüzumu yoktur. 

- Peki meçhul adam senin yazıha-
nene nasıl girmiş olailir? 

- Ya Ünyon Fransez tarafındaki 
gizli kapıdan ve yahut Hanriyctin da-

~-~cn ... ÜgJndl 'bir ihtimal hatı ·Jı. 
yamıyorum .••. 

- Öyleyse Ünyon Franseı: tara
fından r.frmiıtfr. 

- Yabancı bir adamın gizli kapıya 
yaklatmas• muhakkaJıı: Unyon Fransez-

deki ıayanı itimat adamımızın nazarı 

dikkatini cclbederdi .... Benim kanaati· 
mc göre, dairemizin dahili tertibatını 

yakından bilen bir adam Hanriyetin da· 
iresinden yazıhaneme girmiştir ... Göre-

ceksin tahkikattan sonra dediklerim 
hep çıkacaktır. 

- Mademki bundan eminsiniz o hal 

de dairenin dahili tertibatına vakıf o
lanları göz önüne getiriniz. 

- Hangi birini getireyim? ... lıtan-

bul merkezi umumisi icra komitesi a
zaları, düveli itilafiye karargahlarında 

çalııan istihbarat memurlarımız ... Bun
lar Hanriyetin dairesinden muayyen 

gün ve saatlerde daireme çıkarlar ... Bi
ze ihanet eden muhakkak bunların ara
snı.da bulunuyor. 

- Yarın sabah bu muamma halle
dilmiş olacaktır. 

- Ne biliyorsun? 
- Fransız zabiti caıusun fotoğrafı-

nı ıetirmiyecek mi? 

- Bak ben bunu unutmuıtum ... 
Belki de bu akşam getirir ve meraktan 
kurtuluruz .•.. 

- Rauporun diğer krıımlan hakkın 
da ne düşiinüyorsunuı? 

- Kara listeye ait kısımlar hak
kında mı? 

- Evet. 
- Maalesef onlar da harfiyen doğ-

rudur. 
- Yani kara listenin genişletilme· 

si ve İstanbulda da suikastlar yapılma
sı mukarrer midir? 

- Henüz kati bir karar verilme
miıtir. Erivanda bunu teklif edenler 
olmuş. Baıta Hamparsom olmak üzere 

birkaç kişi buna şiddetle itiraz etmiı
lerdir. Ekalliyette kalacaklannı görün-
..c- "c .. uı. Jc t:.td.nl.J ... tuıı uvı..tal ua,;a•nu 

soralım., diyerek kati kararı tehire mu

vaffak olmuşlardır. Hamparsom bun

ları bana yazmıı ve projenin tehlikele
rini sayarak benden mükemmel bir ce-

vap istemişti. Ben de bu işin mahzur

larını anlatan uzun bir rapor hazırla

dım ve gönderdim. Bir müddet sonra 

Hamparsom bana yazdığı bir mektupta 

gönderdiğim rapor üzerine kara listenin 
tanzimi itinin İstanbul icra komitesine 

terkine karar verildiğini bildirmiş ve bu 

işle şahsan meşgul olmamı, neticeden 

kendisini haberdar etmemi istemiıti. 
- Kara listeyi hazırladınız mı? 

- Tesadüfe bak ki, ben de bu itle 

meşgul olmak üzere icra komitesini 

yarın akşam içtimaa davet etmiştim. 
- Şimdi ne yapacaksınız'! 

- Ne yapacağım ... Davetiyeler gön 

derildiğine göre içtima yapılacaktır ... 

- Demek casusun bütün söyledik
leri doğru. 

- Evet. maalesef. 

- Bu rapor Fransızların eline 

geçseydi. vaziyetimiz n~ olurdu? 
- Her halde iyi bir şey olmazdı .. 

Bereket venin elimizde bulıınu}·or ve 

b:r daha iade edilmiyecektir. 

- Ya Fransız zabiti iişaatta bulu
nursa? 

( De\'amı var) 
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Karıncalar · kraliçesiz 
yaşayamaz! 

Onlar medeniyetlerini bu 
kraliçeleri için 
kurnıuşlardır ı 

·, 

içimizde kanncalann hayahnı merak 
etmiyenler her haJde çok azdır. Bakar· 
sınız, bir karınca kendi taııyamıyacağı 
büyükçe bir gıda maddesi bulur. Der -
hal yuvasına döner; arkadatları ile bir 
burun tokuıması yapar. Onlar da onu 
takiben ııda maddesinin olduğu yere 
gelirler. Hep birden bunu yuvalanna ta· 

,, şırlar. Toprak altındaki yuvalarına gir 
dikten ıonra ne yaparlar? Kıtın nasıl 
geçiri.rlre? Bu yuvada hayat nedir? Ka
nncalann burun tokutturması bizim ko 
nuşmamıza benzer bir şey midir? Bütün 
bu suallere cvap verebilmek için karın
ca hayatını yakından takip ve onları 

yuvalarında tetkik etmek lazımdır. 
Bir Amerikalı ilim, bu tetk'katı yap· 

mııtır. Karıncalar hakkında edindiğ.i 

ıayanı dikkat maHimatı naklediyoruz: 

Camdan bir kannca yuvası 
Alim. ıun'i bir karınca yuvası yap • 

mııtır. Müşahedeyi kolaylaştırmak için 
yuvanın alt ve üst kısmını camdan in
şa etmiştir. Maamafih karıncalar ziya
ldan hoşanmadıklarından, bu camdan 
yuvanın üzerine siyah bir örtü örtmek 
lazımdır. Ancak müıahede zamanında 
bu örtü kaldınlır • 

Sun'i yuvanın içine yaş kum konu -
lur. Yakaladığınız karıncaları yuvanın 
ağr.ına koyarsaız bunlar kendiliklerin. 
den yuvaya dalarlar. Çünkü karıncalar 
kuru yerden hoşlanmazlar, da.=ma rütu
betli, y~ş toprak veya kumu tercih e
derler. Bir karınca yuvasını de~erek a· 
çarsanız yuvanın çamur dene ek kadar 
rütubetli olduğunu görürsünüz. 

Yalnız sun'i yuva iç:n karınca teda
rik ederken kraliçeler:ni de beraber ge
tirmeyr ihmal etmemeniz lazımdır. Hem 
kraliç::. hem de k3natlı erkek karınca
lar da birlikte getiırlecektir. Bunlar ol 
mazsa karıncalar yuvayı mesken edin
mezler. Hatta bir çokları sebepsiz ola. 
rak ölürler de • . Bütün karıncaları do
ğuran kraliçe diğerlerinden çok büyük 
tiir. 

Karınca meoieniyc:ti adeta bunlar için 
kurulmutşur. Kannca ~ehr'nin paraz:t
leri ise kanatlı karıncalardır. Bunlar 
kraliçeye kocalık etmekten baıka 

hir bir iş ~önnczler. 

· Karınca hayatını tetk;k edenler her 
şeyden evvel karıncaların biri birlerini 
esir alma hallerini tetk'k etmek ister -
ter. 

Fakat müı;ahede bunun, bir r:vayet. 
ten iL .. ,_r•t old· ı t:·1nu meydana çıkar• 

mı4'ttr. Çii ... kü jl-,: mt•htelif nevi kann
c1 arasında mücadele ayni cinı;tcn iki 
k'· nnca :!rasında mücadeleden çok daha 
a"":l r. K:\rınca1ar hiç te harpçu değil -
lerdir. Bilakis sulhü pek severler. 

Karın:a meden'yetini müşahed~ e. 
derken, ıtörürüz ki. onlarda normal 
hayat en bnlı harplerinden çok daha 
~ntereııandır Sun'i yuvadı karıncaları 
vo'lar. kaııallar açarken seyred:n .. Er· 
":ak iein depolar ovarken, ve kraliçe için 
yatak o:laları ve yavruları için çocuk 
odaları kazarken görün. Pmevsiz ile 

;\fUdf'kklk, P!-"l'tevtlıJle karıncalar Alemini tet 

kik !'diyor: k&rmca, mlldekklkln kurduftı k!Sp 

rUdrn bal tahajnıa dojnı ) ürüyor, blraJ: 111>n. 
Ta yınaya d6nf'ttlk vn bunın bıınına tok·ı;tıı 

rarak a.rluulq1arma bal buklutunu aıılaua.-ıık 

.. 

dıtınıı t.:ı~ımıı~ 

Karmt'.nlar lneklerlnl otıabyorlar ... 
aonra da eafacakJar! 

bakarsanız karıncaların tem!zliğe ne 
kadar riayet ettklerine hayret el:Jer. 
ain:z. üstlerini cfos bir kedi gibi yala· 
yarak temizlerler . 

Sun'i yuvada karınc:aları böcek ve 
etle beslemek iyi olur. Maamafih hepsi 
de, insanların içkiye müptela oluverdik. 
leri gibi tatlıya müptela olurlar. Şüp
hesiz tatlı onlarda bir alkol t~ri yapı
yor. Tatlı bulunca diğer gıdalardan vaz 
ges 'yor, hatta çalışmalarını bile gevşe
tiyorlar. 

Kanncalar su içer mi? B:zim gibi de
ğil t Rutubetli bir topraktan istcrJikleri 
suyu tedarik edel:airler. 

Karmca'ann inekleri 
. f nsanların nasıl inekleri varsa ka • 
rıncaların da süt tedarik etmek için bir 
nevi "nebat biti,, olan inekleri vardır. 
Bu "nebat b't,, lerin.:n ölmemeleri ve 
lazım olan sütün verebilmeleri için ka
rıncalar bunları her gün otlanuya çıka. 
nrlar. Pertevsizle dikkat cdet'ffniz ot
lattıktan sonra bu bitlerin üstüne çıka· 
rak sütlerini emdiklerini güzel güzel 
seyrede biliniriz, 

Yuvayı açınca bir çok böceklere, baş
ka c:ns karıncalara tesadüf edersiniz. 
İnsan dünyaııın:la hırsızlar. haydutlar, 

neyse bun11r da odur. Karıncaların de. 
polarma zora girerek yiy~ekler:ni yer
ler, ya':rulan öldUrürler, küçüğünü beı 

liycn bir karınca~a teudUE edince arırıe 
İle yavru arasına girerek ortadaki gı· 
dayı yutuverirler. 

Karıncaların çalışkanlıkları c:ıarbl 
mesel haline geım:ştir. Maamafih Y"' 
ruldukça istirahat ettikleri görüIUr: ~ 
nncalar ölülerini yuvadan lehtarı ıUril. 
lerler. l'opallıy~nlann da akibeti •;;:. 
dir. Yalnız iyileimelerinden ümit k il 
miyenler, di~erleri tarafından f.tina 

1 

bakİlırlar, yala~r, beslenirler. 

Temizlik tedbirleri 
Karınca şehri btanbula hiç te bef"e

mcz. Lazım olmıyan çöpler sotal< ~ 
koridorlardan süpürülür, bir tarafa toP 
lanır ve üstü kumla örtülür. sottalc1'r' 
lir şehir için nümune olacak kadar te· 
mizdir. • 

Karıncalarla bazı tecrübeler yapabl· 
lirsiniz: Uzerinde yuva kurduğunu; 
masayr, lir kaç baıka masa ile kil 
köprüler vasrtaaiyle birle!tirln. :M•~: 
nın birine bal koyun ve kanncanın bı 

l f1• 
s 'nc bunu tattmn. Derhal arkaldat a. 

na haber vermek için yuvaya dönecet<tt.t~ 
Arkadaşları ile burun buruna verer~ 
onbra bal bulduğunu anlatacaktır• 
caba balın bulunduğu mevkii bir ins'rı 
gibi tarif edebilmit midir? Müıahede oıı 

·1or· 
ların konuşamadıklarını göster• 
Çünkü bal haberini alan karıncalar 
doğruca blla değil, muhteı:f istiJca· ıı 
metlerde yola çrluyorlar ve b\lnıarıi 
ancak muayyen bir miktan talih eser 
olarak bala erişiyor. 

Karmcalar nasıl görüyor '! t 
Karıncalar inaanlardan büsbütün .b' t 

ka türlü görüyorlar. Fakat bir hakil" 
varsa, o da renge kaIJr gözler:nrn in~ 
!ardan dıaha hassas olmasıdır. s~n'i~ 
vaya mavi veya menekşe rengi bır 

11
• 

dan ışık veriniz, göreceksiniz ki J<atl ,. 
'b' "u" calar, sanki yangın vamuş gı ı, J • 

dan palaspandaras kaçacaklardı!'· ~ , 
.. .. h l'f -ntcle yet yuvanın us une mu t.e ı • ~ l<fr , 

de camlar koyarsanız karıcalann .,e 
mızı camların ışığında toplandıkları ııJ 
diğer renkteki ışıklardan lcıaçtıklatı 
müşahel:le edeceksiniz. .. ef' 

Karıncalar istikametlerini . gül'~ 
tayin ederler. Bunu tecrübe ettıın- pat· 
sabah, karınca tutarak kutuya ~~ 
tım. Öğleden sonra salıverdim. tô1'ıl 
ı:n yerini dcğiıtirmesi zavallı ma~ er: 
aldatmıştı. O aksi istikamette. g;;t"' 
doğru yürümesine devam ettı. . Jel• 
bir tecrübe beni iyice ikna etti. sır ~·· 
nnca tuttum. Kutuya kapatarakZ'f"",11' 

d' • sının öbür tarafında salıver ıtn· . i1" ., 
"yuvama gidiyonıııı., diye aksi -t ' 

mette yürüyüşüne devam etti. 

Kanncalar akılh nu ? 
Herkes : .... • 

d. fOl'" 
- Karıncala r, akıllı mı, 1 ıye 

yor. ~fll 
Bundan insan "ibi akıllı oldu ,. 

' • caJ.arııı 
kastetmek istiyorlarsa kann it'. 

Ka ncatar 
kılh olduğu söylenemez. n . t~ 
siyakla hareket ederlcr. ln53n grbı 
beden istifade ederek öğreneıııez;er•* 
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~ar sillh1ı bir kuVfttbı 'bulunduğu an. 
)aşılır, 

Faustanm muhafız ~vveti kuman. 
dam Dalbaran d& Konçlnlnln yanın.. , 
daydı. Dainıt maiyeti otan on asitza.. 
deden başka. kimseyi getirmemi§, o 
~·alnız işlere nezaret ediYordu. Hula. 
M evi, ve içindeki Uç kişiyi çeviren 
insanların yek!tnu iki yUze yakındı. 

Sokaktaki evlerin pencereleri tama.. 
ntlyle açılmış, bir aUrU halk, buralar -
dan olacak şeyleri merakla bekliyor 
ve taıumadıklan adamlar aleyhinde 
bağırıp çağırıyorlardı. 

Et.raflan çevril.mi§ üç arkadaş bu. 
Jundukla.n evin dJğer pencerelerinde 
kimsenin olmadığını farkettiler. Bil -
tUn pencereler kapalıydı. Pardayan 
bu hale hayret etmişti. Valver dedi 
ki: 

- Bu evdeki kiracılan çıkarmış O

lacaklar. 
Valver sinirlenmeden cevab verdi: 
- Belki evi havaya atacaklardır 

da ondan. · 

Landri asabt idi. O da söı.e kanştı 
ve dedf ki: 

- Yoksa bizi domuz yavrusu kül. 
bastısı gibi şura.da kızartacaklar mı? 

Pardayan Landriye dönerek sordu: 
- Ha sılııi, sa.na sormıya unut. 

muştum. Dışardayken ne öğrenebiL 
din? 

Landr! çok kederli bir halde anlat. 
rnıya. baş1ndı: · 

- Hemen hemen hiçbir şey öğre
nettıedim mösyö. Ben eve dönüyor • 
Jum. Sent Ustaş köşesinde zaptiye 
'::lu~mın askerlerine rasladrm. Onlar 
ffl'O& dil Trehor tarafından geliyor _ 
11.tdr. Der: ehemmiyet vermedim. Bir 
u Mnra f a.rkırıa vardım ki, onlar da 
bentın geld~ğim tarafa geliyorlar. 

Ben ne aptal herifmi§im, yine aklım 
başmıa gelmemi§U. Konsunerl l!lokağt. 
n& vardrin. Birdenbire dönerek geri 
baktığım 'Zaman bu askerlerin soka • 
ğm başını kestiklerini gördUm. O za
man biraz şa.§8.}adrrn. Sen Denl tara.
f ına yilı:üdüm, bir de ba.ktmt ki o ta
raf da çe\Tilmiş. 1ki asker müfrezesi 
arasında sıkışmış kalmıştım. Artık 

her şeyi anlamıştım. Bu ınrada on 
kadar asker bizim sokağa girdiler. Bu 
sokakta oturanlara evlerinin kapıla • 
rını kapatarak dışarı çıkmamalarını 
şiddetle emrettiler. Sokaktakilere de 
burasını derhal boşaltmaları söylen • 
di, o zaman bir kaçışma oldu. 

Pardayan o zaman Landrinin sözi.l. 
nU keserek dedi ki: 

- Demek oluyor ki, sen de istesey. 
din. ora.dan çıkıp gidebilirdin. 

- Evet mösyö, kolaylıkla. 
- Neye gitmedin? 

- O sırada Konç.ini ile ahbablarr 
geldiler. Ben, iş işten geçtikten sonra 
meseleyi f arketmiştim. 

Pardayan ısrar etti: 

- işte kaçmanın tam sırasıydı. ne. 
ki efendinin eline geçecek olursan sa. 
na ne yapacağın bilmiyor musun? 

- nk dtişilncem buydu. Fakat son. 
ra aklıma. mösyö lö kont geldi. O yu. 
karda olacak, sokakta olup bitenle. 

· rin belki de farkında değildir, birden. 
bire dışarı çıkarsa yakalarlar, kendi. 
sine haber vereyim,, dedim ve eve gir. 
dim. Hamdolsun ki, tam vaktinde ye. 
tişmişim. Eğer ben olmasaydım, siz 
kendinizi kurdun ağzına atacaktınız. 
Hele sizi de burada görünce çok mü. 
teessir oldum mösyö lö şövalye. 

Koca Landri bu sözleri büyük bir 
sadelikle söylemiş, kahramanca ha • 
reketini giZlemiştf. Ode dö Valver 
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'PXtt15'AYANIN KIZI 

Sadık uşak da dikkatle dinledi. Par • 
da.yanın sözü tamam olunca Eskargas 
beygirine atladı ye oldukça yavaş bir 
yürüyüşle Orlean yolunu tuttu. Onun 
nereye gittiğini §İmdilik bilemiyoruz. 
Yalnız şunu kaydetmeden geçmiyelim 
ki, Orlean yolu cenuba, İspanyaya 
gider. Eskargas da Gaskonyalı oldu. 
iundan 1ıııpanyolca Ye İtalyancayı iyi 
bilirdi. 

rarisli olan Grengaya gelince, o Es
kargas Sojiye gittiği zaman Soriyen.. 
tes konağının bulunduğu Sen Nikez 
sokağına gitmişti. 

Grcngay her sabah mutazarnan ora. 
ya gidiyor, biltün gördüklerini akşam 
mösyö şövalyeye haber veriyordu. Bu 
adam yüzünU o kadar büyük bir ıne • 
hareUe değiştirebiliyordu ki, ona bir 
çok defalar tesadüf etıniş olan Valvcr 
bile tanıyamamıştı. 
Pardayan boş durnıt:yordu. Faustanın 
şiddetli bir oyun hazırlamakta olduğu 
belliydi. Vş.lveri de işlerinde pek kul. 
!anmıyordu. Buna da sebeb hem ona 
muhtaç olacağı bir vaziyet doğmamış. 
b, hem de o bir &şıktı. 

Pardayan şu birkaç gün içinde Val. 
veri aşkıyla yalnız bırakmayı daha 
münasip görmüştü. Şövalye, Fausta 
ile Konçininin de boş durmadıklarına 
emindi. Üç gün geçmi§ olmasına rağ. 
men hala bir ses seda çıkmamış oldu. 
ğuna hayret ediyordu. Hatta bir gün 
Valvere dedi ki: 

- Emin olunuz, onlar bizi unutma. 
dtl:ır. Hazırlık yapıyorlar. İşleri ta • 
nıamlanmca. hilcum edecekler, biz de 
hazır bulunmalıyız. 

Valvcr eakin bir tavırla yalnız şu 
l:elimeyi söyledi: 

- Çalışırız ... 
Pardayan delikanlmm bu eoğukkan 

hlığrna hayret etınemişti, onu yeti3 • 

tiren kendisi değil miydi!. 
Pardayan aldanmıyordu. ~cele. 

r i gibi .Konçini ile Fausta birleşerelC 
müthiş bir tuzak hazırlamaktaydılar., 

l< ... austa .Mareşal Dankr'a gidip uzun 
uzun görüşmüş vo bir ittifak akdet.. 
mişlerdi . 

• Konçini Pardayan kaqar Valvere de 
kızgındı. Gerek Fausta ve gerekse Kon
çini asıl maksatlarını biribirlerinden sak 
lıyarak yalnız bu iki kahraman aleyhin
de görüşmüşler ve tamamen mutabık 
kalmrşlardr. Konçini Fausta ile ittifak 
aktederken Lconora da oradaydı. Her 
iiçü de pek samimi birer dost haline 
gelmiş bulunuyorlardı. Konçini ve ka • 
rısı Faustayı Luvr sarayına götürdüler 
ve valde kraliçeyle Jronuıturdular. 

Mari dö Mediçi de Leanora gibi va. 
tandaşı prenses Fa ustaya karşı hürmet· 
le kabul etmişti. İttifakm gizli noktala
rını bilmiyen kraliçe, Faustanın kendi· 
sine hizmet edeceğini zannetmektey· 
di. 

Fausta da kraliçenin h~una gidcbil· 
mek için bütün cazibesini ve zekasını 

kullanıyordu. Netekim valde kraliçe 
bu müthiş ka.dmm kandıncı hallerine 
k61ayca inandr. 

Leonora ve Konçini prensese olan 
müthiş ihtiyaçları yüzünden onun kra 
liçe üzerindeki nüfuzunu ziyadeleşme • 
sine yardrm ettiler. Bu suretle Faus
tanrn istediği olmaktaydı. 

Dört kişilik meclisin reisliğini Fau'
ta yapmıya başladr. Yapılacak işleri o 
tanzim etti. Tedbirleri kendisi karar
laştırdı. Bütün bunları o kadar meha· 
retle yapıyordu ki, hepsi hayret ettileı 
ve ayrıldıkları zaman dördü de mcm• 
nundular. Fakat Fausta hepsinden daha 
fazla sevinç uyuyordu. Marl dö Medi· 
çi artık Dii§cs dö Sariycntesin hiç bir. 
tsözünen çıkmryacaktt. 
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214 PXRI>~YXNIN JC?Zl 

'O ç günU hiçbir vakaya teMdüf et • 
meden geçiren Pardayan, dördüncü 
gün eırarlı bir gezintiden dönerek o. 
turduğu otelin lokantasına geldiği za. 
man muanın üzerinde bir mektup bul 
du. Zarfm üzerindeki yazıdan bunun 
Valver tarafından yazılmıı olduğunu 
derhal anladı. Mektubu açtı, i~inde ıu 
111tırlar vardı: 

"Sizi evimde bekliyorum. Mektubu • 
mu alır almaz geliniz, çok mühim bir 
fey aöyliycc;eğim.,, 

Pardayanın kılıcı yanındaydı. Buna 
ilive olarak bir de hanser aldı ve her 
ihtimale karşı cebine bir kese de para 
koyarak Konsuneri sokağına dofru Y'l· 
l'Ümeğe baıladı. 

Kor.suneri şokağı o zamanlar ba§tan 
başa tavukçu dükkanlariyle dolu bulu
nuyordu. Buraya tavuk paı:an demek 
t!ahl doğru olurdu. Pardayan bu ao • 
l:ağa vardı!ı zaman orada bilyilk bir 
kalc:ıbal:k •a:dı. Pazarın tam alı~veriı 
ıo.:ıtiydi. 

Şövalye Valverden aldrğr mektup yU 
::ünden biraz meraklı olmaMy.dı. bu · 
k:ı!abaJı:C ara61nda baı:ı tilpheli insan
ların bulunduğunu farkeder, ona göre 

bir tedbir alırdı. Fakat Pardayan zih
nen o kadar meşgul.dil ki, çarııdaki ka 

labahğa dikkat bile etmeden Valverin 
evine girerek merdivenleri süratlc 
s;•ku. Deliİ(anlının ocasrnın anahtarı 

iu;.·~ ndcydi. Parda;·an çabuk çağrıldığı 
için bun.ı da şaşmadan, kapıyı açarak 
içeri girdi. Varver oradaydı. ve yal· 
nı:dr. Şö,·a!yeyi görünce bağırdı: 

- Nibavct gelebildiniz mösyö. iki 
snattir siz.i büyiık bir merakla bekli • 
yordur.. 

- N:! oluyor? Or.11 ısiı antata.:aka:
nı.z. ben de bunu eekliyorum. 

P;ırday:ın delikanlıya baktz. Onun I 

hayrette kaldıtuu cönnüttü· Kıtlaı1 
çatıldı ve dedi kl: 

- Ç<>k pri1>. Beni çafırttyorıunuı, 
ben do hemen kotuyorum, ne ı.tedl• 
iinizi sorduğum zaman da. sis bana 
ayni ıuali ıoruyorıunm. 

- Ben ıiıi çaftrmadım mlSayt>. Bl· 
llkia siz bana burada kapanarak bek· 
lemem için emir verdiniz. 

Valverin ıaıırmasına. mukabil Par .. 
dayan tamamiyle 10fu1ckanhlıfını mu· 
hafaıa ediyordu. Hakikati anlamııtı. 
uzun ıözlerle vakit ıeçtrmcnln ıtratı 

olmadığına karar vererek dedi ki: 

- Bana kısaca cevab verini;:= s';;°ı 
eormıya liUum yok. Ne vııkit ve nere· 
de beklemeniz için ıi:ıe emir verdim? 
Beni evde beklemenizi kim söyledi? 

- Buyurunuz. İki eaaat evvel gön· 
dermi' olduğunuz tezkere burada du· 
ruyor. 

- Göreyim. 
- İtte. 
Valver masanın Uıerinde durın bir 

kAğıdı Pardayana uzattı, ıövalye dik· 
katle okuduktan ıonra dedi ki: 

- Doğru. Bu benim yazımdır. O 
kadar güzel taklid edilmit ki, ben bile 
aldanırım. Bana bakınız Ode. Bu tezke
re gibi ben de gizin tarafnuzdan b!r 
mektup aldım. Bu kiiıdı ben yazma.dı· 
ğıma göre bana relen mektubu da &iz 
yazmadınız. 

Şövalye otelde aldığı mektubu 
Valvere uzattı. Deliklnlı dedi ki: 

- Tıp:u benim yazım. 
- Evet, ben de bunun için hiç fUP• 

helenmeden geldim. Şimdi iı anlaııt
dr. Demek oluyor ki, bizi burada bir· 
le~ti:mek istemi§Ier. Bunun altında Fa. 
ustanın bir hilesi var. 

Birdenbire kılıcını &Jzeltti, muha.re· 
beye hazır bir vaıi>·et aldıktan sonra: 

- Derhal kaçalım • dedi • Tavan ba· 
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ımuıa yıkılaeak, döteme tahtaları a· 
yaklamıuım altında. ç&kecck, ev yana· 
cak, yahut da havaya uçacak. Ne bile· 
yim ben; herhalde bil yük bir f eli.ket 
bapmııda dola1ıyor. Hemen kaçalım. 
Allah vere de geç kalm.ıı olmaaa.k t 

Merdivenlerden miimkiln olduğu ka· 
dar patırtı yapmadan ıUratle qağı in· 
diler. Valver ainirlerine h&Jdm olmuı· 
tu, ta.bit Pa.rdayan da öyleydi. Tam alt 
basamaktayken bir ıeı duydular: 

- Allah &§kına inmeyinfı • diyor • 
du. tkiıl de durdular, Valver 1<>rdu: 

- Sc.n mlain Landri? 
- Evet mösyö. Hemen yulcan çr· 

kınu, çabuk olunuz. Çlinkli it itten 
ceçti. 

Pardayan andriyi dikkatle ıUz.dU. Bu 
bakıtta onun için iyi bir fikir edinmiı 
olmalı ki: 

- Çıkalım • dedi • 
Bu defa güt':.iltU etmekten çckinnıi

yerek merdivenler! dörder dCSrder at • 
lamak suretiyle yukarı çıktılar. Landri 
de beraberdi. Her ıeyi dügünen Pa.rda
yan hemen anahtarı içeri aldı ve kilit 
ledi. Kapıyı göz.den ıeçirdilctcn sonra 
içini çekerek: 

- Dört vuruıta kırılacak - dedi. • 
Fakat bununla meuul olmadı. Bu 

esn~da Landri anlatıyordu: > 

- Mösyö.ben Puare sokafına git· 
tim, Sokak zaptiyo nuırı Mösyö Lui 
Sekiyenin askerleri tarafından kapatıl. 
mı~tır. 

Sen Deni ııokafında nazırın muavin· 
lerf Fero ve Lafurun askeri var. Bun
lar elli kadardır. Bunların arasından 
geçmiye kalkışmak deliliktir. Biricik 
çaremiz pencereden kaçmaktır ama, bu 
rada da başrmrı dönerse yere düıer, 
p<?-ı::a par~a oluruz. ı 

Pardayan: 
- Şu penceryi bir görelim. 
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Ddedi ve a.çlk cama. dolru y1irlldü. 
Ode ve La.ndri de kendisini takip et.. 
tiler. Her UçU de gözillUnemey-o dikkat 
ediyorlardı. Pardayan dıaarryı be.km 
ca. hayretle: 

- Kapmnt öntlnde Koııçini ve 
Rosplnyak duruyor - dedi .. 

L4ndri de 8eft bir t.avırla.: 
- Rokna.y, Longval ve bUtiln her .. 

gele &UrUsU de OTa.d&. 
Parfüı.yan yine so~kka.nhlıkla. ve 

gülerek devam etti: 
- işte, prensea Fauatayı tem&il e.. 

den Dalbaran da görülüyor - dedi .. 
Heyhat kl bu tözler ~ok doğruydu. 

XXXXII 
MABAT 

Koımınerl Boka.fi Sen Dtnl oaaagın 
dan M.a1'§e Opuvara; kadar uzanırdı. 
M.a.ree Opuva.rda. Le.ndrin!n tahnıin 
ettiği gibi elli ki~llik bir kafile, bafw 
la.rmda. zaptiye nazın olduğu halde 
duruyordu. Sen Deni 10kağmda. da. 
ayni miktarda. bir kuvvet vardı. BU 
kuvvetler ara.amda kalmıı olan Kon .. 
suneri sokağmda.ysa gelip geçmek 
yasak edilmi§ti. Her iki asker aa.f mııt 
arkasında birçok halk toplanmıo. ka
ba kaba pke.la.şa.rak yakalanıtcak o .. 
lan senıcrilerle tlmdiden ata.yediyor .. 
lardr. 

Muhasara kuvveti bu kadarcık do
ğildi. Va.lver evinin bulunduğu 10kal< .. 
ta.ki boşlukta IKonçini ile yinnl kadar 
ada.mı ve hatlarında baron dö ııospin 
Y3.k olduğu halde muavinleri RoktılYr 
Longval, Lövinyak ve Eno görülü " 
yordu. 

Bundan bqka Pardayanm gelir• 
ken Carkedemediği otuz kadar .ıeree· 
ri de bunlara yardım için baıırdı " 
la.r. Mareoa.l Dankr ile diğtr getıer 
de hesaba. katılırsa. burada da elli ka 



Amerikada 2868 
Oilyoner kadın var 
Willi Amerikan servetinin üçte 

ikisi kadınların elindedir 

Bugünkü 
radyo 

tSTANBUL: 
18,30 p!A.kla dADı mwılkiıll, 19,30 konte.. 

rans,1 EmlnönU hıı.lkevi ne§rlyat kolu namı. 
na, Nuarat Sata 20 Hamit ve &rkad&§ları j 
taratmdan Türk mu.alk!sl ve halk prkılan, 
20,30 ömer Rıza taratmdan ıı.rapça söylev, 
20,415 Vedia Rtzıı. ve &rkadaşllLl'ı tarafından 
TUrk musiktııJ ve halk §arkılan, (sa.at aya. 
n) 21,115 orkestra 22,US ajans ve borıa ha.. 
berlert, ve ertesf. günün progranı.r 22,30 pl!k 
la aololar, opera ve operet parçalan 23 son. 
B'OKREŞ: 

Amerikan maliye nezaretinin 1937 
~nesi için neırettiği bir ıtatistikte A
ıtrikada servetin inkısamı hakkında 

lı: alaka uyandırıcı malumat verilmek 
ldir. 

Bu statistik Amerikan ticaret haya 
n kadınlarm hakim tesiri altında 

:ıluğunu meydana çıkarıyor. Filha
-<a Amerikan milli servetinin üçte iki
kadınların elindedir. Amerikada bir 

iyon dolardan fazla serteve malik 
~n 2868 kadın vardır. Bunlardan baş 
!l 462 kadının yirmi milyon dolardan 

~la serveti vardır. Gıpta edilecek 
trrıleket değil mi? Zengin kadınla ev 
'ıırniye heves eden erkelerin istedikJe
:ıi bulabilcekleri bir memleket 1 
tn garibi bu kadınların büyük bir kıs

İıtıın halk tarafından tanınmamasıdır. 
\ıın1ar servetlerini timdiye kadar misli 
, tiilmemiJ bir meharetle saklarlar. 
anku Gang5ter korkusu vardır. isim

.ti ağız.da dolaşan milyoner kadınlar 
~ Amerikanın ötedenberi tanıdığı 
"ilgin ailelere mensup kadınlardır. 
Amerikanın en zengin kadını olarak 

'İıis Edvard B. Martford göıterilebi
. Bu kadın 200 milyon dolar gibi 

\nlrnası bile güç olan bir servetin sa
~klir. Bunun arkasından sadece Mi

Smith diye anılan bir kadın gelir. 

~t?terika süt kralının karısıdır. Ölen ko 
~ı ismiyle beraber ona 160 milyon d~ 
~ bırakmıştır. Üçüncü derecede Bra
~'\za prensesi zikrolunabilir. Prenses 
~ece 100 milyon dolar sahibidir. Meş 
~ r "Vandervildtler ailesine mensup mis 
lı?aham Fair VanderbiJt bunlardan son 
'-gelir. İsmine dikkat edilirse Mis Van 

tbiltin elan evlenmemiı olduğu anla
lıhr. Talip varsa liltfen Nevyorku boy-
'ıın. 

İngilizler ve Franarzlara harbi umu 
~de, kredi açarak Almanları mağlup 
ltltıelerine limit olan ooyük banker 
~hn P. Morgarun kız kardeıi miı Ann 
•0rgan da doksan milyon dolar sahi
~ir . . 

lj S:rvetinin büyük bir kısmını beşe
/tte yardım maksadiyle dünyanın 
~ bir kö~esinde hastahaneler, sıt
~ mücadele istasyonları açmağa ve 
\t ~ propağandası yapmağa vakfeden 
~lı: kralı Andren Carneginin dul kan
~· tn serveti elli ile yüz milyon arasında 
~ltıin edilmektedir. 

t. ~adam Camegi bugün gayet miln 
~·'li bir h:ıyat yaşamaktadır. Gezintile· 

> ttnaaında bir düzine muhafız:m emnitr 
lllde bulunmaktaciır. 

tıı .6.nıcrikan dolar kraliçeleri araımda 
~/~rars,gizi olarak Misis Villı gös-

ilır. Onu bu hususta Bazit Zaharofa 
'h ~~tebiliriz. Misis Vills servetini si
~ tıcaretinde değil tevarus etmekle ve 
~ la oyunlariyle yapmışsa da hakkın.da 
rı lalan binlerce rivayet, efsane itiba-

3'1 
tlr e ll'lc§hur Yunanlıyı andırır. VaU· 
tııı Cet'dekj bürosundan sıkan kararla

~ §ik~go borsas~ndan ~elen.~ab~rler 
ar pıyasa üzerıne teur ettıgı ıoyle-

~~· 1929 senesindeki meıhur büyük 
~·tan esnasında bir çok borsacı ve ma 

\iı Ctilcr, çekirdekten yetiımiı speküla
~:.1cr hile milyonlara baliğ olan servet 

11.tti bir an içinde kaybediverdikleri 
\ıı de nıisis Vills sadece milyonlannı 

ttar · d ·· ~r· nıakla kalmamış aynı zaman a u-
'tıe ilave de edebilmiştir. 

~ Serveti 300 milyon dolar tahmin e
' l)ıcktedir. Nevyorka be~ parasız bir 
~it ~acir olarak çıkan bu kadının haliha 
"*.:~ ayda bir mil}•on doları bol bol te-

ltı et!en bir geliri vardır. 
~ l\n1cri!:--n mHJ·cıncr kadınlarının ço
~ ~:-ı Ya~2.dığı hayat insa"lın parmağı 
i ~g~1nd:ı bır:.k1r. lşgür-.ır bir gazcte

ltnların çoğ~mcn kenrli otomobilleri 
O'nı . b' !tı . .\dığı ı \.C dcıimn t .. ksıye ir.-

ı. Crın· . . . J b' . .. 
'~t·ı 1 tc:bıt ct:nsştır. 1- :ç ıru.ının 

ll':".\ nı 
~ cr"ltı da yo!ct.ır. 

r4 °da d~ği:-ikFğine bl!ıo h;gS.ie ka
\ı Crd 13unt.::r fcn;ı . ha~tıı fakir diye tlv 

'l:.-d ilcceı: derecede giyir:irler. Tram-
il, OtobUt•e yanına otmdu~ları hiç 

kimse ahırlarında çift çift cins koşu at 
lan bulunan büyük bir yazlık ıatoya ma 
lik olduklarını, mücevher çantalarında 
dünyada emsali az inci ve pırlanta ger
danlıklar bulunduğW\u kestiremez; or 
ta tabakadan bir kadın deyip geçe!'. 

Mamaafih günlerce oturup sayami 
yaeakları kadar paraya malik olan bu 
tutumlu muktesid milyonerlere gangs
terlerin mevcudiyeti })'jyük bir masraf 
kapısı açtırmıştır. Hepsinin düzinelerle 
muhafızı vardır. Bütün cimriliklerine 
rağmen bu muhafızlara maaş vermek
ten imtina edemezler. Nereye gitseler, 
daima yanlarında üç dört muhafız bu
lundurmak mecburiyeti vardır. Yoksa 
gangsterlerden aman yoktur. 

Münzevi bir hayat yaşarlar. Ender 
ıeyahat ederler. Hemen hemen hep
ıinin bir papağan veya kedisi vardır. 
En iyi dostları bunlar: en büyük eğ
lenceleri de bu kedi veya papağanla 
meıgaledir. 

Tutumluluk bakımından beşeriyete 
yardım için bir elde milyonlarca dolar 
veren. dolar krallarının tam aksidirler. 
Bu yüz.dendir ki Amerikada bir söz ~k 
mı§tır: "Müsrif, kadın tutumludur, fa
kat erkeğin parası mevzuu bahsolunca 
kadın müsriflerin m:isrifidir." 

19,0:S gramofon, 20,8ll balalayka konMrl, 
21,10 §an konseri, 21,35 aentonlk konser, 23, 
25 gramofon, 23,50 haberler. 1 
LOSDRA: j 

19,05 orkestra kon.seri, 19,150 hafit musiki, 
20,ıtS kan§ık yaym, 21,:5 dans orkeıtraar, 
21,315 piyes, 22,25 orkestra komeri, 23,20 şi. 
irler, 23,35 danı orkeatraaı, 24,35 k&n§ılt 
yayın, gramofon. 
PARtS: 

18,05 Hatıl musiki, musiki konuomur, 21, 
sıs ııentonlk konaer, 23,35 haberler, gramofon 
hava, 
ROMAı 

• 
ı~,20 karı§ık musiki, 18,M klU"l§ık yayın, 

21,45 kan§ık musiki, 22,05 piyes, 2•.oıs haber 
ter, ııonra, dana musikisi. 

Kimyager 

Hüsameddin 
Tam idrar tahlili 100 kuruftur. 

BilQmum tahlilat. EminönU Emllk 
ve Eytam Bankası karıısmda İzzet 
Bey hanL 

fstanbuı Belediyesi ilanları 

Çatalca kazasına bağlı Belgrat köy 
mektebinin tamiri 
Ceni kalfa mektebinin tamiri 
Anadoluhisarında 34 Uncil mektebin ta. 

Keşif bedeli 

555,27 
1318,93 

il,65 
98,92 

mırı 1307,31 98.05 
Yukarda keşif bedelleri yazılı tam lrler ayn ayn açılt elisiltmeye konuL 

muştur. Keşif evra.kile şartnameleri Levazım müdürlüğünde görülebilir. İS
tekliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesikadan başka nafia mildUrlUğünden 
alacakları fen ehliyet vesikasile ve hizalarında. gösterilen ilk teminat makbuz 
veya. moktubile beraber 29-9-937 Çarşamba günü ııaat 14 do Da.i.mt Encümende 
bulun.malıdırlar. (i) '(6198) 

Şehir tiyatrosunca sıkarılacak Türk 
Tiyatro mecmuasının kabına konula.. 
cak ilan ve rekUinı 
Şehir tiyatrosu büfe ve gardrobunun 
kiraya verilmesi. (Yedi aylığı). 
Şehir Tiyatrosu için bastırılacak Türk 

Muhammen bedeli 

294 

600 

tık teminatı 

22,05 

tiyatrosu mecmuası (açık eksiltme). 826 61,95 
Yukarda muhammen bedelleri yazılı işler ayn ayrı arttırma ve eksiltnıe. 

ye konulmu§tur. Şartnameleri leva:r.ım rrıüdürh.iğünde görlilebilir. !stekliler hi
Z'Ala.rında. gösterilen ilk teminat makbuz Yeya mektubile beraber 29.9.937 çar. 
şıımba. günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) (6199) 

T. C. Ziraat Bankası 
Istanbul şubesinden: 

Hangar inşaatı 
Halkalı Ziraat mektcbile Yeşilköy 

Tohum Islah Enstitüsünde yaptırıla... 
cağı ilan edilen hangarların inşaat 

şeraitinde değişiklik yapıldığından 

buhususta malftmat almak için niha
yet 30.9.W37 perşembe günü saat 15 
şe kadar Bankamız müdiriyetine mü. 
racaat edilmesi. 

Bir hizmetçi kadın 
aranıyor 

Çocuksuz bir aile yanında ev hi~ 
metçiliği yapacak kimsesiz bir kadın 
aranıyor. Matbaanıız veznesine müra
caat. 

İstanbul Altıncı icra memurluğun. 

dan: 
Dairemizin 936 - 3019 tayılı dosya

si~ bir borçtan 'dolayı mahcuz ve para
ya çevrilmesine karar verilen bir ç.ift 
demir apartıman kapısı 1 - 10- 937 
cumartesi günü sabah saat 9 dan itrba
ren Çakmakçılar Valide hanında bahçe_ 
de birinci açık arttırma suretile satıla

cağından isteklilerin mezkur gün ve 
saatte yerinde hazır bulunacak memu
runa müracaatlan ilan olunur. (9770) 

· oroloğ - Operatör 

Dr. OSMAN -S- ÖNER 
İdrar Yolları, Sel so~ukıugu 

Hastalıkları Mütehassısı 

:\1 u : ıy,~ıw : Emıııl.ınü .\ qınrı lat· r.;lı hlt>ai 

A rıın~ıl:ır ilan 8:ı:ıı : U - 19 

;ımlllft:mııtma:ı11111 .. 11111 .... =rmnrm 

Opratör Uroıoo 
Doktor 

Süreyya Atamaı 
Beyoğlu İstiklal caddesi Parmakkapı 

Tramvay durağı No. 121 birinci iı 
"" ... ,,, kattaki il 

ii 

i gUn saat 16-20 arasında kabul ii 

11 

Kendi kendine 1000 kelimeyle 

Almanca dersi 
Res:m 24 

Handel und 
lndustrie 

( Ticaret ve Sanayi ) 

ı - Das Kontor: yazıhane. 2 - Der 
Chef; der Direktor: patron; müdür. 
3 - Das Pult; der Schreibtisch: ya. 
zı masası. 4 -Der Besucher: m~cıfir. 
5 - Die Sekretarin; die Stenotypis
tin: daktilo. 6 - Die Schreibmaschi-

ne: yazı makinesi. 7 - Der Brief
korb: mektup sepeti. 8 - Der Brief
ordnerschrank: klasör. 9 - Der Brief
ordner, die Briefregistratur: mektup 

Göz hekim! 

Dr.Murat RamiAydın 
Muayenehanesini Taksi.m.Talimane, 

Tarlabaşı Cad, URFA Apt. nma 
nakletmiştir. Tel: 41553 

l
j Muayene hanesinde hastalarını her· ii 

. " 
: eder. !! ı .............................. .-
1: :: 

Pazardan maada hergün: Oğleden 
sonra saat ikiden altıya kadar 

!:a---::=---.ı::::::::::::::::::r::::::::::::::::;::::::::u 

DOKTOR 
Nacaattln Atasagun 
Her gün sabahları 5ekiz buçuğa 

ak~amları 17 den 20 ye kadar Ule 
li tayyare apartmanları ikinci daire 

3 numarada hastalarını kabul eder. 

Cumartesi günleri 14 den 20 ye ka 
dar hastalarını parasız, Kurun, Ha 

her okuyucularını dakupon muka-

bilinde muayene eder. 

:::::::::::::::::::::::::ır.r-------.:: 

I ~ işçiler !! 
ii tş K.nnunu size ne haklar vermiş :: 
:: :: :: ve sizden neler istiyor bilmeğe mec- :: .. .. 
ii bursunuz. :: 
:ı . 1 lı 1 :: 

I
~ ve ~~:~~~1ol:;:~ ~~:et:::~ ola:;p u İl

1
. 

lı verenin ve iıçinin kanuni hak 
ve ödevleri kitabıdır. 

: Fiatı 10 kuruştur 1 
~ inkılap Kitapevinde satılır. & 
-:r.:::::c:J :::::::::::::::::::::::::::-::::::-::::: n~ 

• 



";e!!I!!! Tel eli! n : •ae ı 7 ~!!!!!!!~!!!!!!!!~~~!!!!!!~!!!!!!!!!!!İ!!!!!!!i!!~~ 
,, Jflpntqmda Tramvay ve Şekayık Caddelerinde: 

'ı 1 y A 'f 
1 L" ş i ş L i T ~ R A K K i L i s E s i 1 GUNDU~ 1 

f ANA ~Lt{. ORTA • LİSE KISIMLARl 
n Kız ve erkek öğrenicller içiıı yanya.na ve g·lnl§ bahçe:! iki binada 8)Tt YATI teşkllAtt \'1U'drr. Franau:ca, Almanca, İngilizce kur. ı ı' 
~J larına dokuz yaşından ba~Jıyarak b1JtUo tif,renlciler i§Urak edeblllrler. Okul hergün ıaa~ 10.17 araııında açıktır. 

--= -==- -

lstiklAI Lisesi 
Direktörlüğünden • • 

l - tik, Orta ve Lise kısımlarına gündüz ve yatı, l:?z \'e erkek t:ılebc kaydına dcYam olunmaktadIT. 

2 - Henüz miiracaat etmiyen eski taıe::e:ıin kayıtları kapanmıştır. Bundan sonra yapılacak müracaat 
kabuledilmiyecektir. 

3 - tstiyenlere mektebin kayıt prtlarını bildiren tarifname parasız gönderilir. 
Adres: Şehzade başı polis karakolu arkası. Telefon: 22534. 

ADEM i i KT i 
ve BEL GIEVŞIEIKLDGDNE KARŞD 

HORM ... 

- T•bletlerı • t<er •czanede arayınız. ı P:asta ku~usu 1205 Hormobln , -· 

l 
1 

! 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

6\ ıncı keşide 11 Birinciteşrin 937 dedir. 
Büyük ikramiye: 200.000 Liradır. 
Bundan başka: 40.000,25. 1000, 20.000, 15.000 
10.000 lirahk ikramiyelerle ( 200.000 ve 50.000J 

liralık iki adet mükif at vardır • 

birt - -

Birinci smd Operatör 

r. CAFERTAVVAB 
Umumi cerrahi v~ sinir, dimal 

~rrahisl mütehassısı 

Pariı T rp F akülteıi S. Asistan. 
Erkek kadın ameliyatları, dimağ 

estetik - "Yüz, meme, karın bu
ruşukJukJarı,. Nisaiye ve dolum 

mUt.ehassısı 

Muayene: Sabahlan M e c c 1 n. o 
8 den 10 a kadar U & 

öğleden sonra ücretlidir 

Beyoğlu, Parmakkapı, Rumeli Bazı ı 

- No. 1 Telefon: ''°86 -

28 EYL'ÔL - 193'1 

- Neşesiz ve kırgın 
BAŞI. DiŞLERi AHRIVOR 

... ... 
rl 

Halbuki 
bir tek 

• 
rozın 

alsa bütün 
ağrllar geçer 
rahat ederdi. 

Ağrılar - Romatizma" 
Nezle - Grip 

Karşısında derhal ric'ate 
mecbur olur 

fcab_ın_d_a_g_U_n_d_e,_a_k_a_,_e_a_ı_ın_a_b_l_Hr ___ ~ 

~ ' 
' 

T 
01.1ktorlar, bankacılar, klltiplcr, mektepliler velhasıl bütün rekkepU Jrr' 
lemle yazı yazanlar mürekkebin ceplerine akmasından, kuruma~ 
ucun bozulmasından kurtaran ye-

gane 'f 1 K U dolma kalemi 

Avrupada dahi tasdik olunduğu 
gibi, Almanyanın bu icadı mürek. 
kepli kalemle yazı yazmak mecbu. 
riyctinde olan halkı hakikaten bu 
yazı yazmak eziyetinden ku:-tar
mıştır. 

T 1 K U ucu aşınmaz, bol mil 

rekkcp alır kuvvetli basılır 3.4 kop 
ya çıkarabilir, ve açık bırakıldığı 
halde her ne şekilde durursa dur-

ıun mürekkep akmaz ve kurumaz T 1 K U en sağlam ve -

nıtlr mürekkepli kalemdir: 

Siyah, Yeşil, Mav· v Kırmızı 
renhleıde de bul nur. 

Her yerde arayınız. Depoıu: Havuzlu han No. 1 İstanbul 
Taşraya posta ile gönderilir. 

p 
A 
T 
1 

Antivirüsle tedavi 
Kan sıbanları, el ve ayak parmaklarının arasınıdaki kaşıntılar, dol.-, 
meme iltihabı ve çatlaklar, flegmonlar, yanıklar, tıraş yaraları, ergenlikler, 

koltuk altı çıbanlan. 

Tedavisini en erken ve en emin bir surette temin edet• 
Şark ispençiyari Laboratuvan, 151' ANB UL 

• 
Liseler Alım, Satım Komisyonun~ 

Beherinin ilk teminat Ek3iltmeni11 l'Tcl• 
Erzakın cin.!i Miktarı Tahmin Fi. Lira Kr. yapılacağı ,.._ 

Kik> Kurı"§ gün ve aaat 
Pirinç unu 700 20 ) 
Un ekstra 14500 16 ) 
Makama 4500 26 ) 
Şehriye 1050 26 ) 
İrmik 1350 18 ) 
Kuskus 450 24 ) 

327 15 29/ 9/937 çar
şamba saat ı:S J.i' 
de 

Ni§asta 600 18 ) _,,fi' 
Komisyonumuza bağlı Galatasaray, Erenköy ve Kandilli lisel~eJJ, jl~ 

1938 sonuna kadar ihtiyaçları olan yukarıda miktar, muhammen ekf11~1' 
teminat eksiltme gün ve saatleri yanında yazılı yiyecekler açık pl~ )O

konmuştur. Eksiltme İstanbul KUtlilr direktörlüğü binası içinde to 
misyondn yapılacaktır. ·caret o4"1:.." 

İsteklilerin şartnamedeki yazılı kar.uni vesikalardan b~ka Ti k~ 
nm yeni yıl ve!ika ve teminat makbuzları lle birlikte gUn ve saatte ~ 
na gelmeleri. (,,,-

B 


