
Son HavadiSler 

POSTA 
reı r 

e Otı: 23872 
~~ı: 2413 23 BİH.İNCİTEŞRİN 1938 PAZAR ti.AN iŞLERt: Tel. 20335 

eçen Pazar başlıyan 
~ 

ı.tQ~raz tamamile geçti 
Umumi/(~~ 22 (A·A.) - Riyaseticumhur etmiştir. Günlük tebliğ neşrine lüzum hal-
. 1 _ Rat_ı~liğinden: mamıştır. 

~~Yetleri h ekıcumhur Atatürh'ün sıhhi va- Müdavi doktorlar: · Prof. Dr. Neşet 0-
~bleri tar:f kında müdavi ve müşavir ta- mer lrdelp, Prof, Dr· M. Kemal Ôhe, Dr. 

rıfen rap .kından bu ahşam saat 20 de ve- Nihat Reşat Belger. 
or ı · · d . l 2 - B· ıncı ma dededır: Mü~avir doktorlar: Prof. Dr. Akil 

Qr tamam~~ hafta evvel zuhur eden araz- Muhtar Özden, Prof. Dr. Hayrullah Diker, 
h~vvet/i 8~ e geçmiştir. Nabız: muntazam, Prof. Dr- Süreyya Hidayet Serter, Dr. Ab-
sı: 36,8 d' ; teneffüs: 19; hararet derece- revaya Marmaralı, Dr. Mehmet Kamil f:" ır. HQsfQlıh normal seyrine avdet Berk, 

ilistinde muharebe .. 

D.. ( ~ ~vam ediyor 
Unk·· u Çarpışmalarda iki taraftan 

68 kişi öldü 
a ----·· 

.. 

11eyımıa - - ~~li!'.ıiliii•~~ 
lo Tınıae 111 T 
~ lldra 

23 
gı ız askC1lcri bir hO disc malıalline Tzarekele haz11lam1lmken .. 

Rore l • - l( d .. 
Yar Ilgiliz ask u ~sten bildirildiğine di gayretlerini Yafa mmtaka~mda temer· 
liln ada harekat erlen eski Kudüste ve küz ettirrni~tir. 
36 k~~: Ve sab~ de~am etmişlerdir. Bü· İsyan hareketi reislerinden alman ma· 
keri ş 0lınüstür 1 ç ~ışmaıar olmuştur. lıimata göre, Arap davası lehine esaslı 

Eski Çek Cumhorreısl 
Ben eş 

" Bundan sonra ne 
olacağını peyga m
berler bilir! ,, diyor 

L ondra, 23 (A.A.) - E ski Çekoslo
vak Reisicumhuru Beneş, dün öğle ü· 
zeri Londraya gelmiştir. 

Yakında, konferans v~rmek üzere 
Chicago üniversitesi tarafından yapı
lan davet üzerine Amerikaya gidecek • 
tir. 

Londrayi ziyareti kat'iyen hususi 
· 'yettedir. 
_ ... oslovak mahafilinden beyan o-

1 .:nC:uğuna göre, Benes Londradaki 

ikameti sırasında resmi hiçbir temasta 
bulunmayacaktır. H attS, suitefehhilm· 
lere meydan vermemek için İngiliz si
yaset adamlariyle görüşmiyecektir. 

Sunday Chronicle gazetesi Beneş t a
rafından dün Londrada ya;>ılan beya
natı neşretmekteclir. Bencş demiştir 

ki : 

" - Ben artık sadece bir vatandaşım. 

Bundan sonra hayatımı tanzim etmekle 
meşgul olacağım. Çekoslovakyanın is
tikbali ve mukadderatı pek ziyade sa
lahiyet sahibi bir hükümetin elindedir. 
Bundan sonra ne olacağını ancak pey· 
gamberler tayin edebilir. Çekoslovak
yada şahsi işlerimi ecnebi ~mleketler 

de istediğim kadar kalabilecek şekilde 
tanzim ettim. İngilteredc ve Amerika· 
da siyasi beyanatta bulunmryacağım ve 
gazetecilerle mülakat yapmıyacağım . ., 

N "a.rdır. Ya· 1 çlennde bir İngiliz as· vaidlerde bulunulmadıkça mukavemete 
a~e ~blıs civan~ ıla?n nıiktan çoktur. devam olunacaktır. Filistin meselesinin 
Ceset olu ile çarpa hır Arap çetesi bir i· halli için Londrada başlayan müzakere· 
ESk.~1rakrnısıar~nııştır. lhtilfilciler 32 ler ümitler uyandırmakta ise de mesul 

lerıe~·I<uans Şeh1:·. Arap reisleri müsbet garantiler elde etme· ---M--.. - .- --- b--- --
ış olan olan~~~ ~emizlenmesini i· dikçe )~136 daki gibi silahları ellerinden ug 8 me usu 

guız kuvvetleri şim· bırakmamak azmindedirler. N u r i T u n a 

ıı ~Q1lionun zaolından sonra Muğla ~;u!~L ~!~!ün vefat 
a il k o v şe h r i n de n et~~!~:·esi yarın Eernköyünde Böceklik 
~ • camii civarındaki köşkünden kaldırılarak 

~ 1 v ı· 11 k 1 d Sahrayıcedid kabristanma gömülecektir. 

E:tek . er çı arı l es!~c::u: ~~~=tl~f~::~·la~:~~~:in!~ri;~ t r j k fa b • k • r d • v • di. Manisa ağırceza mahkemesi reisli-i Çin r 1 as 1 l ş eme 1g1 ğindcn mebusluğa se<;ilmi~ti. Aailesine 

bU~~keu, 23 (Aş ehi r karan h k ta k a 1d1 sa~!:~ t;:!);~e:~~~~n~cyan ederiz. 

lı.!h.ı.. bir kıs · A.) - Sivil ahalinin Hankcudan cenuba gı·den trenler bu -
d ~eu nıının tabu urxn §ehtitıd yesi üzerine günden itibaren işlememcktcdirlcr. 
9i.ıı r llg gibidir ~faaliyet hemen hemen 
:ı,.. abl'ik · .ı:..lektrik 

l'aıı8 ası faaıı . cereyanı veren 
~ ıı nıak Yetıni d 
crıeşt' antları F Urdurmuştur. 

ll'hr(! •l'dtkıerı ' . ransız ganbotıarına 
~ au v dınanı 1 at tccıb· e Clektttk o ar vasıtasiylc 

l 
ırı<!ti alnıışı vermek üzere ihti-

..ı~ h ardır. 

Müta reke ümidi 
Tokyo, 22 (A.A.) - Tokyodaki 

müşahitlerin zannettiğine göre, Çin -
Japon ihtilafının başlangıcındanberi 

Çin seferinin vüsatini tahdit etmek 
isteyen elemanlar, ilk defa olarak mü. 
essir olmak fırsatım elde edecekler. 
dir. 

Atatürk 
EfganislHn ve Roman· 
ya krdl hırını tebrik 

l" 111 
,.,.... }' aztSt 2 incidt 

s .... Pek yakında 

Çek ~· Macar ihtilafı 

Çekoslovakya 
10000 Kilometre 
murabbaı arazi dahc= 

kaybediyor 
MaC'arlstao ise bundan 2940 kilometre 
murabbaı daha fazla arazi isteme ktedir 

Lehistanın, Çekoslovakyaya karş 
Almanyanın bitaraflığını kazandığ 

bildiriliyor 
Budapeşte, 23 (A.A.); - Dün Macaris

tanın Prag sefirine tevdi edilmiş olan mu· 
kabil Çekoslovak tekliflerinin Macaris· 
tan tarafından taleb olunan 12,940 kilo· 
metreye mukabil takriben 10.000 kilomet· 

re erazinin terkini natık olduğu zanned 
mektedir. Şu halde tekliflerle muka 
teklifler yekdiğerine yaklaşmaktadır. \ 
halihazırda ihtilaf sadece bir iki kasat 
hakkındadır. .- Devamı 6 ıncıda 

Madam Atinanın 
faaliyeti birçok fa
cialar doğurmuştu 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
5 Elindeki kadmların bir şeyden ha beri olmıyan bab:ı , : 
: kardeş, nişanlı veya kocalarını da teşhi r ederek çok rıara 5 
: koparmağil çalışan bu kadın, böylece ölü 'Jlleredc sebep S 
: ol muştur. : 

~ti·~·~·~·~~··~·;t~"~j·~·~··················~· ..... 
rından beşi dün 

isticvap edildi 
Döviz kaçakçılığı ve küçtik krzl::rı 

fuhşa teşvik maznunu randevucu Atinn. 
hakkında, dün uzun uzun izahat vermiş, 
daima kanunsuz işler yapmı§ olan bu ka
dının lçyüzünü okuyucularımıza anlatmıı;
tık. Şimdi, suç ortaklanndan Katimı ile 
beraber mevkuf bulunan madam Atina • 
nm, beş şeriki daha dün sorguya çekil
miştir. Diğer taraftan Atinanm evi dün 
mühürlenmiştir. tşin adli sııtnası bir iki 
gün içinde tamamen inkişaf <'decck ,.c 
madam Atinayla cUriim ortakları, fuhıı:ı 

.- Deramı 6 ıncıda 

Harp zamanında 
gayri muharipler 
için mıntakalar 
Bu maksatla Beynelmilel bir 

konf 3rans toplanması tc klif edil iyo 
Cenevre, 22 <A.A.) - "Journal de 

Gencve,, bu akşamki ba~makalesinde hü· 
kfuneti bir enternasyonal konferans top· 
lıyarak daha sulh zamanından gayrimu· 
bari. i~J için mıntakalar tesbit edilmesini 
istemektedir • 

Harp takdirinde müsellah kuvveti 
ne do&rrudan doğruya ne de dolayıc:;il 

yardımda bulunmıyan kim::eler bu mm 
takalara iltica edcbileceJdcrdir. Bu mm 
takaların masuniyeti enternasyonal b" 
muka\'ele ile garanti edilecektir • 

············-········"························•••D•••••s••• • • 
lstan -:----

' dU , •n Vatıudı 
h· "'· · ,,~lllunıin..ı 
·•d:ıcr \ ~ 

1'lb. ale>l'h! · lı..) - V '""tllt ncı ... b· llf§ovada Ya-
lta.ıı • ~'8 •rtat·ı ~atıatı Yonalist ' ın h;discier ol-

Hankcunun zaptı b u taktirde yeni
den mütareke üm~leri doğrurabile. 

cektir. Müzakereler esnasında J apon. 
yanın şu taleplerde bulunması muh • 
temeldir : 

~ Hünkar Yıldırım'ın aşku 
• • • • • • • • • • ıııraı nı "" talebe y 

k '"'-ı . tahanl' t • ahudi ar-
:ttrıeğe tıg1\l '!Jeyrı: n sol tarafındaki 

l'iııe hatır cbar el lenı·ut dPrs'1:ıneyi ter
arbedeıer ı:~rdir. Bunun tize-

0""'uııtur. 

1 - Şimali, vasati v e cenubi Çinin 
politika sahasından mareşal Çang 

_.. Devamı 6 ıncıda 
• I 

5 Yo ~<dl urom leayezldDn g ö z ~amaışto ıran tlayatıo 
: esrara, sefalhletaeırD ve antrlka uaıır ı 

Yazan: iKi MiM • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• • • • • •••• 
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JVoktalama 

BAHA Toven çok lUzumlu ve i.}i 
• bir kltab yazmış: Noldalanıa (1). 

Bundan bütiln mekteplilerin birer tane 
edinmesi liizmıdır. Yalnız onlnr mı? Her
kesin ona ihtiyacı vardır; c;;Unkü bizde, 
muharrirlerimiz arasında dahi, noktalama 

işaretlerini iyi kullnnmasmı bilen yok gi· 

bidlr. Dnhn düne kadar en maruf muhar

rirlerimiz, kalemleriıı;!en çıkan her cüm
lenin sonunn b.r uida lanreti ile bir de 
Uı: nokta konduruveriyorl:ırdı. (Her ne

dense birkaç senedir bundan vazgeçti
ler; sebebini araştırmadan BC\inelim. ü. 
zUmllnU yo de bağını sorma!) 

M. Baha Toven'in kilçilk kitabıyla nok
talamayı öğrenmek kabil midir? ... Oraııı 

ayn mesele. Dlyebll!riz ki bu meseleye 
dair yazılmış en büyük kltablar bile 

şöyle tnm bir rehberlik edemez. Nokta
lama, bilhassa virgUllerln ve noktalı vir

gilllerin kullanılması şahsI bir Uslüb i
,ıdlr; bazı bilyUk muhnrrlrlcr arnsmdn 

noktalı virgülden - söylemesi tuhaftır a
ma - nefret eden adamlar çıkmıştır. Nok

talama, iyi yazılmış eserleri okuya o'-u. 
ya öğrenilir. Fnkat M. Baha-ıToven'ln ki· 

tabı gibi eserlerin de bir fikir vermek, 
umumt kaideleri Öb'Tctmek hususunda 
çok büyUk faydaları vardır. 

M. Baha Toven'ln kitabı ek.!iktir; ger
çi braket [ J gibi gayet az kullanı
lan işaretleri dahi alıyor; fakat(?),(!), 
( ... ) gibi daha çok rasgclinen l!laretler

den hiç bahsetmiyor. tunu: edilebilecek 
yerleri de varoır, mesel!: ''Birine hitab 
ederken kullanılan kellmelcri ayırmakta,, 

vlrgUl kullnnılmasmı tavsiye ediyor. Şöy
le de bir misal veriyor: "Necmi, bana 
doğrusunu söyle . ., Klfıslk noktalama ka-

idelerine göre burada, ''Necml" den son
ra bir nida işareti konulması lli.zımdır. 

Gerçi ııtmdl, M. Baha Toven'in istediği 
gibi, nida işaretinden ziyade vlrgUl kul
lanılıyor; fakat noktnlnma hakkında ya
zılan bir kitabda • kaidelerden ayrılma
lnr mazur görülse bile • evvel! ruı:l kai
denin söylenmesi IAzmıdır. 

M. Baha Toven ay, gUn isimlerinin ka
pital harflerle yazılmn.smı tavsiye edi
yor. Nlçln? gerçi İngilizler de öyle, fa
kat diğer milletler nv, giln isimlerini 
kilçük harflerle ynzıı.rlar. 

Kltnbm bir yerinde, hrnnlt bahsinde 
şöyle bir mle:ıl vnr: "Kıçıltınk" çetcs!nl 
tepelemek iç:n Hozan tar:ıflarmtln (1\lcn'l 
Şak:ıvet) lt:ınununu tııtbilm b:ışladı?ar. 

Durııda "Men'i Şııkavet" terkibinin pn
rnntez lçhıc alınm•,.•ı lir d" drıfru d""''il: 
çünkU p:ımntez, M. B •ha Toven'in de 
söylediği gibi, "cUmled~kl anıı. fikre ya. 

banct olan", yani okunmasa da olacak 
sözler lçtn kullanıl!r; halbuki o mls:ı.lde 
"Men'i Şnkıı.vet" eözU, cUtr.leden çıkarı

h.ınnz. Bizde, birçok muharrirlerin yazı
larında. parantezin lüzumlu IUzurr.suz 
kullanıldığı görUIUyor: bu, Ara b harfleri 

ile yazdığımız znmandnn kalma bir adet
tir, hem de bir yanlıştır. ondıın kurtulmn
mız lazımdır. 

1 

Nolrt:ılamn kitabınd:ı gördüğüm kusur-
1:\n s6yledim; belki daha dn vardır; fa
kat bununlıı kitabın kıymetini inkdr et
mek istemiyonım. B:lfı.kb. iyi ve faydalı ı 

buldum; okuyup kendim de tstifode et-1 
tim. Muharririnden be noktal:ımn mese-
l sine dair d:ıha büyük, daha tnm bir 
ki tal: f'ln~llL 

Tia!ı ATAÇ 

(1) K t'ç\ll< bir J ltab, 10 lronı~. (İkt:a.I 
mtnbevt). 

, 

Son günlerde şehir içinde yıik arabaları bir 1ıayli rogıılmtş bulmmyor. Cu g;bi. güm°l11 1m1ayyen saatlerine irılıisar ettirmek lazınidır. l\'akliyotı, tt>'r4 
min her saatitıde en geniş ve kalabalık caddelerde atlı arabalarla nakliyat ya· ferin seyrekleştiği saatlerde ve muayyen caddeler üzerinde temin eınırk. ııı•1. 
pıldılı görülüyor. Bu, seyrüseferi giiçleştirmekle kalmıyor, zaman zaman kaza yollarımızda geliş gidişi kolaylaştırmak ııe tehlikesiz bir hale sokmak bal:t 
lara da sebcb oluyor. Arabalarla yük '_ıa_k_li_i_şi_n_i,_A_vr_ıt_P_a_r_·e_lı_ir_ıe_r_ind_e_o_ld_ı_,R_u ____ d_an_ç_o_k_f_ay_d_a_l_ı olacaktır. ~ 

k 
Efganisluo ve Homon· 
ya ~rdl.ar;nı tebrik 

cltı 
Ankara, 22 (A.A.) - Afganistan 

kralının 15 birinciteşrin doğum günü 
mlinasebetile 14.10.1938 de reisi. 
cumhurumuz Atatürk tarafından çe • 
kilen tebrik telgrafile bu telgrafa 
18.10.1938 de alınan cevabi telgraf 
suretleri aşağıdadır: 

Majeste Mohammed Zahir Han 
Afganistan kralı 

Ki bil 
Mnjeı;lelerinin doğuınlannm yıl. 

dönümü münnscbctilc en derin tebrik. 
lcriınle birlikte phsi saadetleri ve 
kardc§ Afgan milletinin refahı hakkın· 
deki tcmennilcrimin kabulünü rica e-
derim.. K. Atatilrk 

Ekselans Kemal Atatlirk 
Türkiye cümhurbaşkanı 

Anka re~ 
Doğum yıldönümüm dolayısile olan 

nazikane tebriklerinden dolayı ekse. 
Jansınıza te~ekkür ederek şahsi saa. 
detleri ve kardeş ve dost milletin re· 
fahı hakkındaki en samimi temenni
lerimi arzeylerim. 

Afganistan kralı 

Mohammed Zahir 
Ankara, 22 (A.A.) - Ro:nanya 

kralının 16 birinciteşrin doğı.ım g~nü 
münasebetile 15.10.1938 tarihinde re. 
isicumhurumuz: Atatürk tarafından 

çekilen tebrik telgrafile 16.10.1938 
de alınan cevabi telgraf suretleri <1şa. 
ğıdadıc: 

Majeste Knrol 1 l. 
Romanya kralı 

Büi<re~ 
Majestelerinin doğum yıldönümü 

rnünıucbctilc, en samimi tebrikicrimle 
birlikte şahıi sandct?eri ve müttefik 
ve dost Romnnynnın refahı için olan 
hararetli temennilcrimin kabulünü ri-
ca ederim. K. Atatürk 

Kemal Atatürk 
Ankara 

Gerek şahsım ve gerek memleketim 
için olan temennilerinden dolayı ek· 
selfimılarına çok samimi b:r surette 
teşekkür etlerim. 

Karo} II. 

Amasra llnınnutuı 
temizlenmf&si 

faa·tyetl 
Amasra limanının temizlcmnesi i§i bit· 
m~k üzeredir. Limanın ağzında batnuş 
olan Şahin ve Ri::e vapurları ankazı he 
men hemen ~ıkanlmı§ttr. Enkazın 

Cumhuriyet bayramrna karlar tamamen 
çı >arılıp limanın temizlenmesine çalr 
şılmaktadır. 

Cumhuriyet Bavramında 
Tren ·· cretler inde 

t enz il at yapılacak 
U<·uz;uk B)' ın 28 inde haşlayarak St inci 

g ün il nkşa mınsı kada r devam edecPk 
Devlet Deıniryolları idaresi, Cum· 

huriyetimizin on beş:nci yıldönümüııde 
vatanda~ların yurd dahilinde seyahat -
terini teshil ve her isteyenin hükümet 
merkezi ile büyük şehirlerdeki mera -
simde hazır bulunmalannı temin için 
mühim bir karar ittihaz etmi§tir. Bu 
karara göre bu ayın 28, 29, 30, 31 mci 
günleri Devlet Demiryollanna aid olan 
biltün hatlarda bilet ücretlerinde yüzde 
yirmi tenzilat yapılacaktır. 

Bu tenzilat yalnız umumi tarifelerde 
olup halka kolaylık olmak Uzere ihdas 
edilmi§ bulunan bilcUmle 'biletler ve 

karnelerde, on beş gilnlük halk tica· 
ret biletleriyle aylık ve iki aylık seya· 
hat karnelerinde cari olmıyacaktır. 

Cumhuriyet Bayramının üç glinüıı1e 

Hamamlara 
ucuz su 

Belediye ile ihtilaf 
halledllemlyor 

Hamamcılar Cemiyetinin, hatr.amların 
su derdini bir türlü halledememesin· 
den dolayı hep birden istifa eden ıdare 
heyeti yerine seçilen yeni idare heyeti, 
hammalara Dahiliye Vekaletinin emri 
mucibince üçte bir tenz.ilat ile su veril· 
mesi için belediye nezdinde son bir te. 
şehbUste eaha bulunmağa karar ver· 
miştir. 

Bu teşebbils b!r netice vermezse, o 
za:nan bir daha teşel;bilste bulunulma· 
ması takarrur etm:ştir. 

Hamacıların böylece te~ebbüsten 

vazgeçmelerinin sebebi belediye ile ha
mam sahiplerinin iste1derini telif kabil 
olmamasıdır. Çünkü bele,:iye ha· 
m:ım ~ahiplerinin Kırkçe§---ne suyuna 
ait tapularını belediyeye de7retı~ie· 

rinde, hamam sahipleri ise kiracıların 
hatırı için bunu yapmamakta israr et· 
mektedirler. Bundan dolayı şirrc1:ye 

kadar h:ıllcd:lemiyen bu meselenin 
bundan sonra da hallinde ümit bcsle
ı-ılm-:mektedir. Bu gidi§le ne hamamcı 
Jar ucuz suya, ne de belediye tar:-uya 
kavu~abileceğe benzememektdir. 

1i<0>1111'1:<0n amca 
ve dDBeırncı 

Şirketi Hayriye ile Denizbank, yakın 
sahiller vapurlarında ve tJsküear tram 
vayları da bilet ücretlerinde yUzde elli 
tenzilat yapacaklardır. 

Türkkuşu ılıasına ıeozilıit 

Türkkuşu teşkil§tı bu acne Anka.rada 
on beş!nci yıldönümU münasebetiyle 
fevkalade bir şekilde yapılacak olan 
geçit resmine biltiln azalariyle iştirake 
karar vermiştir. 

Blltün faal ve milzahir azaların i~ti· 
rak e<leceği bu geçit resmine yurdua 
her tarafından TUrkkugu azalanrun 
kolaylıkla gelebilmelerini temin için 
Nafıa Vekaletince Devlet Demiryolla. 
rmın Türkkuıu ilyelerine Cumhuriyet 
bayramında yüzde elli tenzillt yapılma· 
sı takarrur etmiştir. 

Azalara dünden ltlbaren bu tcnzi· 
tat için vesikalar verilmeğe başlanmış· 
tır . 

Cunı hu rl yet ba yra
mında )'Op ı loca ı, 
büyük t envirat 

Sarayburnunda Cumhuriyet Bayra. 
mındaki büyilk tenvirat için yapılan 

sazdan havuz ikmal e.dilmiıtir. Havuzun 
biraz gerisine de halkın bu tenviratı 

yakından seyredebileceği bir mahal ya· 
pılmrştır. 

Çamlıca tepesinde yapılan mazot 
havuzu da ikmal edilmek Uzeredir. 

----<>-

J 124 met reden dOşen 
!(t'nCP bi r şey o imndı 

Adnp:ızan civarında 124 metre yük

seklikten nehre düeen bir gencin sa
pasağlam olnr:ı.k kurtulmasiyle neticele
nen g5rUlmemiş bir vaka olmuştur. 

Cihad isminde bir genç Adapazarından 
hareket ctml", Sakarya köprUslinden ge
çerken bindiği at Urkerek kendisini 124 
ıııetre yüksckliğindekı köprUdcn aşağı at
mıştır. 

Müthie bir sUrntlc Sakaryanın sulan
nn dUşcn gence fevkalade bir tesadU! 
neticesi hiçbir şey olmam13 ve kendisi 
~1lze yUze sahile çıkmıştır. 

1 

R u s D i 1 a 1 i f11 ' 

Pekarski 11 
\·o kut dlll ltl .!!~dl 
dslim ize çevri ıf' 

26 ıı~ /: 
j 1938 g~t ı 
hur Y 

.. yaı:ıııı 
gatını 1'' 
bilgini ıııci 
kinin 80 
dönürnüdÜf· ~ 

Ed"'ard ,1 
' knrski, 1 

Lehli bit ,., 
mensuptııt'•d• f 

Edvard Pebnki genç ya~ çl, 
o zarnanld .;;/, 

Rusyasın:ia hüküm sUren . i•~ f 
darbelerine uğramıı ve ih~j,l till,,
yallst grubuna mensup diye ıt rl. 
dilerek Slbiryaya alirülınU§tU;tİ I 
sUrgün Yakut Ulkesinin rnerl< <' ~ 
Yakutsk'da kendisini Ynkutla~dıl
kutlaşnuı Ruslar arasında b , 

Konuıulan dil Yakut Tilt~/. 
ibaret olduğundan bu dili ıs ~'I. 
ihtiyacını duydu ve papazt;:ırıtıe• ~ 
çaya terclime ettikleri muıcaöd el' f 
nilshalanndan Yakutça öğrerıı.11 
lıştı. d'~ / 

Yakut dilini epeyce öğren 1
J;ill 1 

da Alman dilcilerinc!en BötbJlı gS 
kutça hakkındaki eserini .de ,:!' 
geçirdi ve bu kitapta bir t.:1''~ 
lar ve eksikler olduğunu gord el' " 

işte o zaman, Avrupa~ ııe:~ t 
linmemit olan bu dil üzerıne o 
niı maltımat edinmek arzusıııı&tı\1 JI 
Pekarskt, yıllarca uğraşarak :ı;jlı 1 

• • deo yalnız konuşma lehçesını . uıı 
sö:ı:lerini, halk masallannı, bti,:,ıı ~ 
ve folklor materyellerini topla 

yuldu. alJ§~ 
Pekarski'nin bu yoldaki ç s tt1 

nihayet oralara gelen bir :F~ıJ ~ 
heyetinin dikkatini çekerelc, t>ll;JS 
kan silrgUniln bazırlamağa rıJdl'. 
lligatin ilk faaikillU ortaya çılt8 Yo.' 
fasikül ve tetkik heyetinin rıı rf~ 
Rus ilim akademisini de P~~ıı ,..,,,, 
kurbrılması arzusuna dü~ürdi\ı.1 ı 
minin müracaatı Uzerine Pek3

' 'I 
dildi ve Rusyaya döndü. ıerİ ~ti 

Pekarski, elin.deki materye~oflf'd 
deminin seçtiği Türkoloji ~e d,Jı' 1 
tik uzmanlariyle birlik~ , bır . tı' 

• p1!1 
den geçirerek Yakut LQgatı JJe.flç~; 
Türk lehçeleri ve Mogol ve ş~· 
lerl ile de mukayeseli bir §eıcıe ıc 3"_1 
la beraber, tetkikleri bitirıtl;ıı ~ı 
yniden • fakat bu defa sUr .t'"tl' 
ilmi tetkik adamı ısıfatiyle • y 
na döndü. ı<''~ 

Pekarski, artık Yaltutçıı d 
ti. Ne siyaset i~leri, ne de ba~ts ô~ 
celer ona bir tesir yapmıyordıl;ıııfl ~ 
nil bu işe vakfetti ve biitUn yıı~t ~ 
Yakutlar, Yakut inanları, ya ilf· 

1
;1 

tı, Yakut dili ilzerinde topl~~tdf" ..1 
Pekarski, 1858 yılının 26 ıl 1,-

de hayata gözlerini yumdu~11 ~~' 
ortada mühim bir lıigat bıra~ ~.{l''.ı 
Şu H'tgat ilim Akadcmisin111 

1,,-1 
himmetiyle 13 fasikül olaral; t~ 
Son yıllarda Türk Dil J{urı.ı111ıı~tt' 
ğerli 1Ggati dilimize tcrcunıc 
ve basımına da baslamıstır. 



tvtarsilya p-olisinin ·hırsızı 
~şterek· çalı gı nlaşı 
ltvt1~rrD~lfil IFrr~lfil~~o<dl<§l F~~"~~ız hükA 

föOlflri1 ç~vü rr~cc~lk tahkik:;teh;:;~:;~e 
Meşhur yı l dızın Fransada film çev i rmeği kabul 

etmesi, Frar . sız slnemacıll 5 ı hesabına 
...ı 

lllııa lııe!Jhur Allllan sin m U vat fa k f yet Sa y ı l ı y Q r 
le k Çıkmış bulun enıa Yıldızı Mnrlen Ditrih, Holivud yo-

oııu UYor Arti §an bir g · st, Fransadan geçerken kendisi-- ı.: azeteciye d . 1 • • 
ııer d. Vet, duyduğu cm ştır kı: 
~a i 

0.n~cz Fransad n';1Z ~avndis do~rudur. Holivuttan dö
~u~ di~orulll. 29 b'a bır fılnı çevireceğim. Şimdi Amerika. 
de ltl. Mayısta lı' ırlnclteşrinde Hofü'Utta bulunmağa mec. 

o va.kıt rans~ya d.. -
başlıYnc k onecegim. Yeni çevireceğim filn 

G 
a ., 

a:ı:ete ' 
''At ci tnUlô.katı .. 

dı_, arıen b· §oyle anlatıyor: 
14 ri ır koıtu ~ .. 

[alı .U:ı:erinde biti . ga gomUierek oturmuştur. Ellerinl 
guz k ştırm;.. - - . 

~ apakıa -J, agır agır cıgara içıyor ve yarı ka-
ftan rı arasınd cek sı:ı:ca ko an dumanlara bakıyor. O kadar te· 

... nuşuyor k' . 

''At 
ı ınsan kendisini Parisli zannede

va.ın ldtvı ~lelek" fil . 
Yor: ınınfn unutulmaz sanatkarı sözüne de· 

tıı . :-' \> enı 
t'gı " !:CVlreceğim . 

8.laca~deturn. \"a fılıne dair kimseye bir şey söyleme-
l'lıpalı rolde bir Alnız ~u kadarını söyllyebilirim: bu sefeı 

b bir kadın t° . ınerıkalı kadın tipi değil, tamamiyle Av-
<lt.ı :v 1Puıi ca ı -de11 b enı rıı-· n nndıraeagım. 
alı ... ın tef .. 

setllllyor ısoru ve kendisinden başka aktörlerin· 
btıu - lienu . 

o~a:efüı. };':~::den bll§ka aktörler seçilmedi, rejisör de 
ı::: gerek aktörler, gerekse rt'jisör Frans12 

tık_ "'<Ulatıta 
~ıı !t:b r, kendisi . 

......, ebler hakk ne Panste bir film çevirmeyi kabul et. 
ltaııa F'ransaya tnda izahat vermiyor. 

·~ 
~farlcn Dltrih A 

diirı~.:~UYorulll. ~eldikçe Fransız filmlt'riyle yakından ala. 
tıe ti knıı:andığ on senelerde Fransız filmlerinin bütün 

.;rıeğe ikna eltt.i~UVaffakıyet, beni de bu alemin içersi-
tansı:ı; • 

ği kabul etmesini l'ransız sinemacılığı hesabına blr muvaffa-

Ca:ı:eteleri 1 
' Iarlenin Franııada bir film çevirme-

kıyet sayıyorlar, ve "Gfa"mor'dan sonra Marlen Ditrihi de 
kazandık" diyorlar. 

}{~~~;;;;~ cad~ğ muf ;;~es~İ 
doğuracak ? 

Muhakemenin son celsesi hayli eğlenceli ofmu Ş; bir suçru , bu fa şık· 
~ ~ılıkta n haftada 22,5 dolar ~ aıanırken casusluk vazifesinde bu 

te 0~0rk, <llususi) az .: ncın yarısını çıkaramadığını anlatmış 
'on ceıs~~rnan casusıa- Devaın etmck- ı Rumrih bu zata: " Bu kadar ytikst'k ı nil giyerken ceblntlcn kocaman bir re-
hıtııı.ı. l.ı 1 adeliı. bir ; llluhakcınesinin adamlar br-ndt'n ne istiyorlar, niçin beni volvcr düşürmüş ve revolveri, nnzarı 
111:ıda cu ahkellle bUt" oınedl)i andm - ı bu işlcıre karışt ırıyorlar? .. diye sorduğu dikkati celbetmcmek için güçlükle ala-
<ltııı sta v un bu 1 . . 

eznışu Ilulllrih" .. ce se esna- vakıt Vıganddnn şu cc\·nbı almıştır: bilmişti 
t's•·ı r. ın SO'-')edı'klnrlnı· R 'h ·ı .. b . a·. ~ 11. " .. "Hit!er iş basına geçtiği gün Almanyada unın ı c munasc ete gırcn ıgcr ~ 

tııaıı asker k • · ı · · bir casus da Kari Slucterdir. Bu zat Al-i . e~uııı açng1, tit yenı lir sıyaset ufku açtı. Bu siyaset an-
Çın ÇeJtu .. arına fn"d rek bir sesle Al- cak senin gibilerin "alısmasi.\'le muvaf- man harbiye nezaretinin doğrudan doğ. 
""- gı " alı rn ı· " --·"'illa... Sıkıntı! a uı:nat bulmak f ruyn Amcrlkadaki müınessilidir. ltt ·•n ., arı a 1 ak olur!,. 

.Yet ."ele nz n attı. Sonra Al· Şluetcr, Rumrilıe bir sual listesi ver-
U Cttı · Pnra ve d. Vig::ı.nd ismindeki adam herhalde bccc-

de " ' Verıne;;ı r ı klerinden ı;i-
'ô t•C'k .. vnnd t . rikli bir casus olmasa gerektir. Çünkü 

.Yleıti Cayrilll e tikleri ücre-
"-l1tı · Azn . unta:ı:aın ·· numrih'in anlattıkla rın:ı. göre Vigand 
~ aı:ı. ja erikndn odediklcrinl 
~lldiıJıne nı $nrderse Çalışan esrarengiz kendisiyle beraber bir knh\'ede oturduk-

lıısısı111 . 8abıt Ve rnUracaat edt'rek tan !IOnra dışarı çıkmak için pardösüsU-
~lııı, b ıstcdııı.· rnı.ıanen bi 
"-1 U lll!i ol Vakit b r maaş 

lllaıı h tncaau b ' u zattan: "Azi-
\ıa,bıtıı arbıy ana d ğ·ı 

aldığı e ?ı.a:ı:ırın e 1 
• Berlinde 

b l'eodor \"nı ilave e~ıYnpmalısınız., ce 
at ın 1Cand . · 

liat ~llltıru ıslllina _ 
lll l!.aiıı.de , <bunun d e. diger bir irti-
tle~tır) nu~azılıdır, faka 18llli rnaznunlar 

~it llltihı at ke d" • tCb.._ onun n sarıır. n ısı kaç-
r -"' "e hissiyatı .. ından istifade e
;tofrart ona bir fot n: tahrik etmek is-
~ "tb a Vı ograr .. 
ıııı <t§ı ~tit Cand, liitl Sostennış. Bu 
"Yoıo.... z \ri erin h • 

!'? • "lllş dlltan ·1 ııa sı dostu 
\:~~l'flı. n:nh ~ar bir adı e beraber görü. 

!:'arı<t• lt<>nı d anı gibi ·· 
nııı ın ,. 1• (' e: "B gorUnen 

nd,,._ ıroıı; nıuh· u resın· .. 
tır ... , ~e "' ını bi ı gorUnce 

· "l'd;ı. r ad ""'krin· anı olduğunu 
1 Ynpt ırn,, demiş-
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miş, doldurmasını istemiş, ve maııi:tUr

cü Yohana llofman vasıtasiylc Almanya
ya göndermesini tf'nbih etmiştir. Du ta
rihte Rumrih bula~ıkçı olarak haftada 
22,5 dolar kazanı~·ordu. Casusluk hizme
tine girdikten sonrn birkaç ay<l:ı 50 do
lar, yani eski kazancının nncak yarısını 
çıkarabilmiştir. 

Alman casuslarının hareketlerinde 
hayli gnrib noktalar vardır. Rumrih on
larrn biribiriyle nasıl karşılaştıklarını 
anlatırken muhakemeyi dinliyenll'r kah
knhnlannı tutamamışlardır. 

Bunlar biıilıirlerinc otel koridorların
da randevu veriyorlar, ve randevu yerlc

r~nin ~!anlarını biribirlcrine gönderdikle- ı 
rı vakıt karı;ılaşacakları noktayı bir ga
malı hn~la iş:ı.rct <'diyorlarmış. 

Bu ct:'lscd .. n sonra bazı kimseler, lm 1 
muazzam iııin giılıinç \'C garih bir neti-
ceye ,·arncnğını ve kocaman dnğm mini

mini bir fnre doğuracağını dü~ünmcğe 

ba~lamııjlnrdır. 

Marsilyada dikkate değer bir hadise cereyan etmiş ve Franc;ız polic;inin 
hırsızlarla müşterek çalı~tığınr meydana çıkarmıştır. Fransız gazetelerinde o
kunduğuna göre, birkaç aydanberi Marsilyada garip dedikodular dolaşmak

taymış. 

Dedikodular büyümüş ve nihayet geçen gün Dahiliye vekaletine mensup 
üç büyük memur Paristen ~Iarsilyaya gelmiştir. Marsilya emniyet amir mua
vini Töne'ye işten el çektirilmiş ve hakkmda tahkikata başlanmıştır. 

Polis direktör muavinine işten el çektirilmesine sebeb olan mesele alelfıde 
bir kadın veya bir eroin meselesi değildir. Ağustosun ilk giinü bir ltalyan du· 
varcının Marsilyada bir otelde 25.000 frankı çalınmıştır .. Zm·allı adam poli e 
şikayet etrni~ fakat Törenin açtığı tahkikat hiçbir netice vermemiştir. Müd
deiumumilik, tahkikatın bu suretle neticesiz kalmasını şüpheli görmüş \ e em
rindeki jandarmayı tahkikata memur etmi~tir. 

Birkaç gün sonra da suçlu olarak üç kadın te\•kif edilmiştir. Sorguları ya· 
pılırken kadınlar garip ifşaatta bulunmuşlardır. Bu ifşaata gore Tönenin gur
dü&ıü işler memuriyetile mütenasip değildir. Parayı çaldıran İtalyan, polise 
müracaat ettiği \'akit Tönenin kendisine "bir yabancının bu suretle !;ikayettc 
bulunması iyi netice \'ermez, bir hadise sıkarmasan daha iyi eder in, gel bu 
işten vazgeç .. dediğini de söylemiştir. Bundan başka ltalyalı dı\ arcı) a polis 
idaresinde sabıkalıların fotoğraflan gösterilirken bu işin hakiki faillerinin fo· 
toğraflarını göstermek te unutulmuştur. 

Dahiliye v~fıletindCft' gelen müfettişler diğer bir takım me elelere de el· 
koymu5lardır. Ehemmiyetçe daha aşağı olmıyan bu işlrde 1\1arsilyah birçok 
polisler mü5terektir. 

Kanun hiltıf ına kumar oynanma~ına müc;aade edilmiş ve buna mukalJil 
birçok kimselerden rü~vet alınmış, Fransız topraklarında kalmac:;ı caiz olmıyan 
birçok kimselerin Marsilyada sükunetle oturmasına göz yumulmu~tur. 

Marsilyacla bu suretle meydana sıkan hadise efkarı umumiyede büyük bir 
alaka \'e heyecan uyandırmıştır. 

!. ~ 

Amerikada en 

g iizel tepinen 

kız ! 
Amerikadaki biltün artistler, müzikhC'l 

ve bar kızları orasında en güzel tipteu 
kız olamk Mnrgaı et Talliçe ismlııucki bu 
revü artisti seçilmiştir. A 

~~ :Margarit Talliçc vücudunu sanki 
kemikeoi;:miş gibi lilrlü ~tirlü hareketlere 
soluı 'llliyor \'C gayd büyük bir çeviklik-

" le adım ntarnk numaralar yapıyor ... Bu- , 

rada en hnrekctli bir numarasıııda tep!- ·, 
nirkcn görülmektedir. , 

1 

l 

f 

.. 



(g~J 
1ÇERDE: 

• .DUıı Samsun, Trabzon. Erzurum ve 
Kars izci oymakları Anknraya hareket 
etmiş ~e ista.~yonda hararetle uğurlan

m(it.Jr. 
* Vila:ret hesabına Bulgaristan, Ma

caristan, İtalya ve eski A vusturyada zi
raat iıılerini tetkik eden İstanbul zirnat 
mlldUrU Tahsin Dilek tetkiklerini bir ki
tab halinde neşretml~tir. 

• tzmirde, Karşıyakada Ziya isminde 
bir adam Uç aydır uyumakta, kendisi 
ağzından süt verilmek suretile yneatıl
maktadır. 

• lstanbuldtı Bulgar hastanesinin mu
hasebecisi Tomalevski açığı çıktığı için 
Bulgaristandn mahkemeye verilmiş ve 
gıyaben 6~ sene hapse mahkum edil -

miştir. ' ""ıl 
* Geçen• bafta Etyemezde Karabet i

simli bir çoecuk iki tramvay arasında 

kalarak ezilip ölmUştü. Yapılan tahki
katta vatmanın .şuçu olmndığı anla§ıl

mı~. hakkında "ademi takib karnrr,. ve
rilmiştir. 

* Ziraat kongresi için darphanede 
madalyalar haztrlanmI§tır. 

• Roma.nyndan muhacir getiren Vatan 
vapurunda dUn filika!ar ve yelken bez
leri arasında eı:arp, ipekli kumaş ve 2a
lre bulunnıu~tur. Kas;sk ctYıının :Sahible
ri anla~ılamaml8trr. 

DIŞARDA: 

* Almanyanm Emden kııu,•az5r11 ya
mıda llmanımızdan geçerek Köstenccyc 
gidecektir. 

• Yugoslııvyadıı kralm ve saray eril- , 
nının huzuriyle dUn Dedincc kilisesinde 
prcna Araenln vefatı münascbetile dini 
bir Ayin yapılmıştır. 

Yugoslav naibi prens PolUn baba!'lı o
lan prensin vefatı mUnMcbetile naib 
prena Pol, §imdiye kadnr ltnlya kralı ve 
Habe~letan imparatorile, Yunan kralı 

Jorj, lngiltere kraliçesi Mari, Alman 
devleti §ansölyesi, reisicUmhur Löbrun, 
Amerika cumhurreisl Ruzvelt, Naib Hor. 
ti, gen~ral Sirovf, CclA.1 Bayar, 'Metak -
eas, Göring ve Kont Çtanodan taziyet

nameler almıştır. 

• Dusscldorf ticaret odasının bir ra
poruna g<5re, Almanyanın garbinde ynprl
makta olan tstihkAmlar fevkalô.dc işçi, 

.iptidai madde ve nakil vasıtası ~ekml§ 

otduf\lndan mıntakadald aleltıde immat 
:rwoJclerlnln bUyük ibir kısmı tehir olun
muııtur. 

• Umumf~·etle iyi haber alan Alman 
mııhafilinden &.;renildlt;lne göre İtalyan 

Jn\lstcmlekclcrinden Almanyaya Triycste 
"Ve Cenova yoluyla mal geilrilmeslnin in
kipfr meselesi Almany• ve 1taJya ara. 
•mda tetkik o1unacaktrr. Şimali ltalyan 
fürwılanndan birinde Almanya için ser
be.tt mıntaka lhd.nsı dcrpl§ olunmakta -
dır. 

• İsveç vclislıtı prens Güstav Uç son
teırlnde olYlunu giSrmck Uıerc Pari.se ve 
oradan da Londraya gidecektir. 

1 • Yunanlstanda krahn bUyUk annesi 
kraliçe Olganm hefkell, bugün kral, bll§
~ekil, hUkümet azası ,.e diğer bir~ok r1-
ıeat ham oldu~u halde Evangc1lsmos 
h &stanesinln bahçesinde merasimle açıl
"1JŞlır. 

Bu hastnney.l kraliçe Olgn ynptırm~
tl. Şimdi :>50 yataklı olan bu hastanenin 
'.)'atak sayısı hUkCımetln yardımıyla pek 
yakmda 900 e çıknnlaraktır. Yunnnista-
nm en btıyUk hasta:ıesldlr. ı 

* Yunnnistan b~piskoposu Hristomas 
69 yaşmda olduğu halde dün ölmüştür. 
Hrlstomos bütün Ortodoks dünyasınca 

tanınmrş bir alimdi. ItiUıplaruıdnn birı;o
ğu ecnebi limanlarına da tercüme edil
miştir. 

Cenaze merasimi pnzartesl yapıhc"'k· 
br. Yunanlstnndıı bütün reemi binnlar 1 
matem bayrağı çekmi.§tir. 

* Yunan nrkeolojl cemiyetinin yüzün
cü yıldönümü merasimi bugi!n Altrorolda 
başltyacaktır. A vnıpa ve Amerika ilim 
müessesnlrri kalabalık heyetlerle bu 
merasime iştirak eylemektedir . 

• Tn:rynreci Lindberg, dün Almanyada 
"General Görlng . İ.6mini tauıyan alayı 

teftiş Ptmiştir. Mumaileyh yarın veya 
öbür gün Frans."lyn gitmek llzere Alman
yadan ayrılacaktır. 

• B~ m ubyollan mtidirlyetl ta
rafrnd"n nC'şredilen bir tebliğe göre ~·a
ı.·~da Br"('ft!ııu lle Vlyan'l nrnsında doğru 

r.,~l~r yapılacaktır. Trenlc>r Brcslau -

@Ec: e: 
VA.Ki \ 

'YA 847-tCl 
SiR. 

GEt<1i PÖY. 
Pt.\-Z.IN 

l<AR$ıSıNA. 

DE~lR!-E
Mı5Dı .•• 

Kont dö Marte l Yeni silah yarışı 

1 talya, kah · ı hali 
de 01 ok r o s 1 J ~re 

yOkllyor 

Suriye feıwka ade 
kom;s~ rrği nden 

a !ı r• ı yor 
Faris, 2:.! (A. A.) - Uavaıı: 

Frnnsrının Suriye fevkalnde komiı;crli
ğindc değ~iklik olacağı ve de '!ılıırtelin 

yerine Fı 3.llSanın eski Vi:> ana elçisi Pu
au ·nun tayin cdilecrği lıa)Jcr alınmıştır. 

Y••rıi t•l.:itcr 
Paris, 22 ( A.A.) - Naw lar Mecli· 

si, Fransa:;m Bar6elona elçisi Erik La. 
bonu Tunus umumi valiliğine tayin et· 
meğc karar vermiştir. Şimdiki vali Gu· 
illon, bilahnra ba~ka bir memuriyete 
tayin cdilecektjr. Fransanm Barsclon 
elçiliğine hariciye nezareti kalemi 
mahsus müdürü Jül Hanri tayi:ı edil. 
miştir. Moskova ciciliğine de §imdi Çin 
de Fransa ~efiri bulun:ın Ma.gginr gc· 
tirilecektir. 

!stiklôl caddtsinde Şthir tij'a/rosu 
• • .. •tJi kısmı 

Sıhir'liyatrosu 
llflJllf(Jlf IJ a~\1~~1~:azar s~· 

~ılıl''.ıll 
23· 10-938 pazar gu· 
rıli nkşamı saat 
w.~o da 
\' ANLIŞLIKLAR 

ıumm KO!\fEDY ASI 

Yazan: V. Şek pir. türkte&i: Avni Givda 

10-15 yaş arasında evlatlık için bir 
kız çocu&runa \'e orta hizmet için de bir 
kadına ihtiyaç vardır. Talip olanların 

Y eşildirek Karakol iUündeki öksüzler ı 
yurdu müdürü Şakire müracaat. 

1 

Londra, 22 (A. A.) - Hala ve daima 
silahlanmn mesclc~!)·lc .ltiti~al eden gaze
teler dün hava nazırı tarafınuan yapı
lan ve Armstrong Vikers müesseseleri
nin mühim mlktnrda. harp tayyaresi yap
mak için yeni bir fabrika kuracağına. da
ir olan beyanatı ile bilhssa alakadar o
luyorlar. 

Bütün matbuat silahlanma lehinde mü
talea ylirütmekte ve şimdiye kadar ekse
riya hükümetln sillblanmıı muraflannı 

tcnkid eden liberal Neva Chronlclc gıı
zetcsl dahi, hUk<ımeUn mill[ müdafaa slıı
tcmi sllratllc mlikemmellefjtirmek i~in e
linden geleni yapmaıımı istemektedir. 

ltalyoo;ara ~öre 
Romıt. 22 (A. A.) -Yan rtııml muhar

rir Virgino Gaydıı., Giornale d'ltalia'da 
Fraıısanın ve tngiltcrenin yeni silahlan. 
ma. programlarından bııbsederek ezcümle 
diyor ki: 

"İtalya dahi, tıpkı Almanya ve la
panr>•a gibf, Fransanm bilhasaa havalarda 
silahlnnmaınna kayıtsız kalamaz.. Fransa
nın ve 1ngiltcrenln tevessül ettikleri u
kerl tedbirler, dört bUyUk devletin MU
nihtc :mülhem olduğu zihniyete tamamlle 
a~'kındır. Bu yeni si!Ah yan§mın meı
ullyeti, Amerika da dahil olmak liZere ta
mam»ilc demoknuıilere aittJr." 

Frana11lara göre 
ParlP, 23 (A. A.) - Ekselsiyor yazı

yor: 

~~:m::-.::---.. "·:::-.:::::•:::::::-~J-:::,·:m ... :=:==l!n:r.r.==~.r:: . 

((M~:=E~-:P..Lı~=E;~~Km•n:,~~:'7::·:::'="·:::~~~=·~;1i~,~ıı 
iitl abe Ftaııia namma gönderilerek BlRt~C 
i!ff Si nemasında mükafatını kazanan 

!!~ ~J~ ... A K111 "»J3t 
il~ ~ lli1 aıı~ ar ll&t 
:}~ Genç kız rolü~de: C.:;rinnc Luchaire - Direktris rolünde Annie :eııcJ 
Ö~j Genç doktor rolUr...!e R oger D uchene ve 200 genç kız 
:!:: Bugün raat 1 ve 2.30 da çok ucuz fiatlarla .... m: H alk ve tale~ matinesi 
11i:.... • ................ ·--·····-· ··n~··n • ... _ ........... ilfi. 
'
ı.: c•••••··-ıı•1e•!!.••• :x·· .••.•••.•••••.•••••••• 1.. ı;ı;;=... 11:1:r:111 ........... ı •••• ••• ::::::::: •• :.,::.:::: •• :::::::::::::::::::::::::::::-.::::::ca•uwnr:as:ru::s::x: ~ 

• 
Bugün iPEK 

Bütün filmlerin rökorunu kır(}) 

Kontes V alevsktı 
Ba§ rollerde : 

CRETA CARBO - CHARLES BoYtJt 

B ugün saat 12,45 ve 2,30 da çok ucuz Hatlarla 

H ALK ve T ALEBE matineleri .............. -............... ....... 
ei·;·M.ill;ii'~~l;ti.ki~ı 

J O E L M A C - G R E A ve F R A N C E S D t:zı,0 
. ta~afın~an cali~i dikkat bir tarzda yaratıl:n FRANSIZCA sO d4 

zıngınAmrz~nsenlı, SARAY sınemasın " 
fevkalade hlm. fi, 
Büyük bir muvaffakıy~tle devam ediyor. 2000 figüranın iştiraJcile~ ~ 
nan his v e heye~an filimi. tr,A VETEN: FOKS JURNAL'da ~ 
moclaları. Bugün saat 1 ve 2.S da tenril!tlr HALK matineleri.~ 

Glatz - Mitionvalde - Drlln hattı üze -
rinden i§liyerek ve Ç ko.slovak nrazi'lin
den gecccektir. Bu hattn •·nemlryolu ko
ridoru,. ismi vcrflecelıtlr. 

AJnmnyıı ve 1talyada harh m:ı.lzcmesi 
iınalAttna verUmio olan hıı, Fransız ve 
İngiliz teslihatım pek çok geçm~ oldu
ğundan Fransa ile İngiltere, istesinler 
lslemcginlcr ftalyan ve Almenlnrln ayni 
hizaya gclmeğe çalışmak mecburiyetin· 
dedirler. Röyle bir ~ey bu iki memleke
tin havai tefevvuk inhlsannn nıallkiyet 
iddiasında bulunamıyacnk olan ltnly:ı ve 

Almanya ile mUmkUn ve teznenniyc fa- 1 .... -•JugUn SAKARYA Slnemnsıod8 
y:ın ol:ın teırikf mesaide bulunmalarma 
hiçbir veçhile halel vermez. Kuvvetler 
aracıtnclaki muvazenesizliğin ortadan 
kalkması sulha muzır olmak §Öyle dur
sun. bundan böyle yeni emrivakiler teh
didinden azade olan Avrl'pada kt)'mc•li 
bir emniyet ve itimat unsuru oJacaktır. 

• Bilkreş esnaflar odası r<>isi Stroza
nm riyasP-tindekl Romen esnaflan heye· 
ti dün ö~lcden sonra Belgrndda birinci 
Yugoslttv etnnr scrsisini ziyaret etmiG· 
Ur. R-Omenler sergiden pe>k iyi intiba
larla arnlmı'jla.rdır. 

Gayrmenku' satış ilanı 
lstanbul Emntyet Sandığı Müdü rlüğ Unden: 

Bar HulOsinin Sandı,11mııdan 12225 hesap No. sile aldığı 300 lira borcu· 
na karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu ödemediğinden hak
kında yapılan takip üzerine 3202 No. Iı kanunun 46 ıncı maddesinin matufu 
40 ıncı maddesine göre satılması icabeden Kasımpa~ada Büyükpiyale halen 
Kaptanpa)a mahalle:.inin Serdcngcçidi halen Selgeçidi sokağında eski 1 Mü. 
yeni 3 kapı No. lı ahşap bir evin tamamı bir bu~uk ay müddetle açık arttırma· 
ya konmu~tur. Satıs tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya gir· 
mek istiycn 8:1 hra pey akçesi verecektir. :Milli bankalanmızdan birinin temi· 
nat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle belediye resimleri 
ve vakıf icaresi, ta\ iz bedeli ve tellaliye rusumn borçluya aittir. Arttırma şart· 
namesi 26·10-938 tarihinden itibaren tetkik etmek btiyenlere sandık hukuki,
ıeri "ervi inde açık bulundurulacaktır. T apu sicil kaydı \'C s:.ıir lüzumlu izahat· 
ta o;artnamecle ,.e takip dosya5ında vardır. Arttırmaya girmi~ olanalr, bunları 
tetkik edere!t satılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında her şeyi öğren.'llİJı ad ve 
itibar olunur.Birinci arttırma 13-12-938 tarihine müsadif salı günü Cağal
oğlunda kain sandığımızda saat 14 ten 16 ya kadar yapılacaktır. Muvakkat 
ıhale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınması icabeden gay· 
rimenkul rniıkellefiycti ıle saı~clık alacağ'nı tamamen geçmiş olması şarttır. 

Aksi takdirde son arttmınm taahhüdü baki kalmak şartile 29-12·938 pcrşe.'11· 
~günü ayni mahalde \'e ayni saatte son arttırması yapılacaktır.Bu arttmna 
da gayrimenkul en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. Haklan Uıpu sicille· 
rile sabit olmıran alakadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını \'e hu 
suc:ılc fa!z \'C mac:arife dair iddialarını ilan tarihinden itibaren yirmi gün iı;in· 
de evrakı mi.ı bitelerile beraber dairemize bildirmeleri lazımdır. Bu suretle hak· 
tarını bildirmemiş olanlarla hakları tapu sicillcrilc sabit oJ.rmyanlar satı~ bc
c1~;in;n p:ıyla.masınrlan hariç kalırlar. Daha fazla malumat almak istiycnlerin 
93S-273 do~ra numarasile Sandı&'lmız Hukuk Işlcri servisine müracaat etme· 
!eri ilan olunur. 

ntrucAT! 
Emniy_t Sandığı, Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek gö tem1ck isti

ycnlerc tahmin edilen kıymetin yarısına !·m~ar ikraz ppaıa:< usulüne göre 
kolaylık göstermektedir. <7793), 

Cazip, hareketli ve çok zengin \,il' prognun: ~ 

Vicdan azabı Gökten Düşen f(adl 
VlCTOR MAC • LACLEN, 

JUNE LANG. PETER LORRE 

M Y R N A L O '/ p.4/ 
ROBERT MONTGOY.tJt s~•

zc• 
tarafından oynannu~ Fransızca sözlü tarafından oynanmış Fransı. 

hisı;f ve miless!r bir drMt. eğlenceli bir kouıcd1• • 

1 Ila·:eten : PARAMUNT JURNAL son d ün ya habcrlerl-

l .. lm•••m•n1 Suvare saat 8,30 da her iki film birden m 

~ 
Beyoğlu Kaymakam ,·e B.Ş. müdürlüğündc.n : Dolapdere Fesl~~Jl11~1 ~rında 61 No. lı binanın maili inhidam olhıasmdan \·e sahipleri meÇh\~ 

masmdan ihtarname makamına kaim olmak üzere 15 gün zarfında d:ıı 
hedm~ttirileccği ilan olunur. (B,) (77..U), 
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'~-~~~~.I k apurlarımızda niçin 
adın kamarot yoktur? Gürbüz bir nesil 

DeterU Yazan: Dr. Rasim ADASAL 
doktor Ra ~u:ı.,,.ir arkadaımu 1 mefbur Aviupa kumpanyalarının yolcu 
llaa blyj

11 0;ırrı Adasa)'ın. Erzunı. I vapurlarını hiç aratmıyacak kadar te
~iııe L undutunu ve yeni va· mi.ı ve iyi bakımlı Glduğu muhakkaktır 

istiyorsak 
etti - oqılaınak ·· 

Geniş bir çocuk bakımı prop::gaııdası gap11zamız 
eder • ı:ini b:ı .. . .uzere hareket ve bunu ecnebi ıeyya:11arın ağızların -

~2.;.n, y~=ltik. Okuyucula dan d;ı duyuyoruz. Ben aıı:a'ıı: fırtınalar 
~ar-. arkada ınr &eve ıeve o~u. esnasında alınması icap eden bazı ted-
liba ve :ı.li fınıız, yokuluk in· birler hakkında tenkitkar kalemimi 
rı · "' ltls' llfır v~Üea· larmı anlatmakla, kullanabilirim ve çilnkü bu, mesleğimin 

• llııı D-.ılıın uıe de Yeniden batla- çerçevedrti &§mıyan b:r haktır. 
\1 zcı l "Yor. ~ " stanbuı Bir kere vapurlarda yemek listeleri 

ı...... ~ataD:.~ a son mendil all tam sıhhatli, obur bir adamın mideıi 
~ no~ ":""' sarayını .. .. 1 ayı-
llllru &ltillcrin• .. n onunde oldu; nazarı itibara alınarak tertip edilmek -

d nuıı d' ~ ~0t.ire G' di M l" f d k cıı· ırc1 k . n uneysu va· te r. ese" ırtına esnasın a yeme 
lze l; , • rı bu t . · Ş,rb a.-an cluva aray ıskelctinin .ısteslne bakıyorum da balık pllikisindcn 
:r •tad rına ··ı k k k ~ • t ında 

0 
a . go ge verirken sonra arnıyarı ve ayva ompostosu 

rı1 iltj stanbulJpo 7a oynanan "Beşik- gört:yorum. Gerçi kamaradaki zilleri 
tnıcıc dakika içi:d ut~ol kar~.laşm:ın· çalarak kamarot vasıtasiyle bir çGrba 
sl>o fıtgatını b ~ durbüni.irnle t~kip yaptırmak mümkün.dür; fal~at ben tam 

'41.ı rcu dosua u uşturn. :m saat ayni yatakta mıhlanmış olC:uğum 
tar. a"1§1arın1 g·~ı~ın mukabil mendil halde a:ıcak ak§ama dojru n~z:ıket ir.a· 
"'lla:n . orup bu 

hzi .~ kapadılcta son heyecanlı bı olarak · ve belki de meııleğime ve 
t ~1 c:~nizin· n sonra ilk i~im rütbeme ıaygı gösterdiği için bir ka. 

tic ..ı: ın "o&thına balnnak ol. marot halimi scrm..ıştu. Ya hasta isem. 

,,ı Uğurıaınıy le ya evvelden hasta olan midem denız 
ıe, htıı biri, tokı a 

1 
°~n asker dostla· tutmasının inz.imam:yle beni zili çal-

'ırtın Yaı bulut lc~r n, yüzündeki yük- dıı tmıy acak ka<lar yere sermişse? .. 
lıı..~··i •llnıetini bnıeıcrine bakarak ilk Binaenaleyh, kamaratol2rm hasta· 
·~Yo d ana L·ı •· d" · h d • · h • • 1 ı "b' tu r um uı Citr ığı belde <.ne ::ıu as.aL>a.tıcı ar gı ı arasıra 

ta bi~lı:U kapalı İstan dolfıp bakmaları ve her fırtına esnasm-
tctıi.ı· ~Oktu. Haıb bul denizince dal· da yolcuların çoğu hasta sayıldığı ci· 
t. ... " 16 rı· Uki B ' 1 .. h . ' ~r '" ı geçerke oğazrn son net e ona gore ususı bır yemek >1e 
~Pta •aıı .. ııan v: hatırı sayılacak hem de daha ucuza mal olan yemek lis-'n fltııa bu.. Purumuzun 'k' · tesi hazırlama'k ve hatta kadın yolcu-
~ ., n sebc . . ' ıncı 

r~tQt ~( g;bi u '.lını soruyor: r.Un !arının husl•siyetleri nazan itibarc. a· 
tı.,., ide an~a' zan3 n kirli renkli Ka- lmarak deniz rr.eşakatl::rin:: alı~km o-
L"""t?'t &" •t Pek h r· . "'lltd ı ıı.~ti.ıyordum a ıf d<Jga kıv. lan b;r iki kadın 'kamarot bulundurır.ak 
lin l .,;nıc·ıerirıı e :~eğer bu denizin lazımdır. 
dı:cıtrt derin köıcı n 21Y•dc ürküten bu B:zim geminin doktorunu r:örcme-
d l'liıı· •e b:ıy{ik U dalgalar köp::rme- di.-n; fakat bana sorulursa uzun sefer-
"" 1 ta •Utun1 h · ı · k ı ~PUrta Sterınedlkl ar alınde ken. er yapan gemı do tor arını gens ve 
~iı llrı bile beıa·k eri halde 'kocaman dinç unsurlardan ve hem de hususi mu· 
ıL 1l :rl 0 'b• l . . tah ~1ernı. n·nda b • 1 ı oynatırlar ve ayene erıyle denı.ıe ammUlü olan 

1. Unlara "öl"' d meslektaııı.lardan -ererim. .ı..· u algalar., " ::ı 
~ı~ Şile lÇtlc Çünkü gemilerde deniz tutmasından 

-ne~ •tcın W larına doğru tam ba§ka diğer haı-.talıklar mcvzubahinir 
'°llrad lıla1rnı1 br Karadeniz fırtına- ve nitekim ben 3u ancia radyonun çal-
~' 'le~ balctıfını Ulunuyorduk. z~ten dığı Travyatayı clinlediğim ve neş'eli 
~rı· Yorllııt. talc"izne de ı:ıimdi Karadeniz uşaklar.nın ela kemençelerı-
~tri~ 'lan ı.... •flrlefer yaprak d'"k~ ·· ·· le "Ey Mustafa!.., havasını raı:likları 

.rvrd "11 •rtın o umu ;ıı 
Şİ4d u. 1Yt ~nceden haber sırada Sam:;un kayıklarından birine- bir 

ltttl'ı'ı etlj fİih• 
1
_ hastanın indirildiğini görüyorum. 

t • tr' o<ıfacrı b 
14~rıaı,t ~ i~e hliltınurıu ~bir tahripkir Maamafih bir müşan:din he:r. de 
-..r L- g bı b' •Urcn but·· f :ncsleği icabı olarak <laima r~c.füt ol· 

'<i.'1a ızı de t un ır -
\ıtıil;>ı bi raıar11'1\ızd l lneboJuya ka- ma!t zaruretini ta~ıyan bir ya:ıcının 
tat"ir dr !alr ve a hapacdcn bu fır- notlarınC:an kaçm~ynn ve ko!nylıkla 

e b·ı Y• resaa . ı.. tan 1 tcck bir . rn kalemiyle tashıhi milmkün olan l::.ı tenkidlcrc rağ 
vıt d <ıt ve vazıyette d wT men gemilerimizde r;önn:um infrram 
ti tniı f gıtak rn . egı ım. 
e bat:,k cncrc'aini csaı odalarında ve nezaket göğtisl::r:mizi gurur ile lca· 

}'ot "'' h" · n hay t b t""h'l' ı.ı~ "'/alpercıt a ına gıpta 3r .. ı ır. 
\' Olcı.ıı ediplere bırakı· Çünkü iki sene önce .t. vrupanır: u· 

<le ta_ arın e zak limanlarınclan yurduma cföncrken, 
llıt ~ Yir.... r. bUfUlc kı 
ta• Veya-b~ dört laat bi•lllt gibi ben ecnebi vapurlarda gör.::U~:im kusurlar, 

"Qıcı_ d ır da:nı • r lokma ek- claha çok ve daha l:nba icli. 
tıı._ ' 'ha d ıa su at d T b el ~ bir h ocruı rna an kama- ra zona oğru yol alıror:.ız ve ':>en 
ı...~ Gtıtıiıı~!ta gibi Y:tthaıta dö~eğinde ele fimciilik mürahabemi burada kesi· 
"""'dı..,. •n Zo ım yorum 
tlc ı>ll\ı "c ntUlda .. a . . 
bi •ııca1c geriye d i: Yolcu çıkara· 
t ç'rt y '.t:re~l'ye otru bir manevra 
"~ İllld Olculırı, ıu Ylna~abiler~k bu 
"«n a Sa11ı3 •a tırlar k. 
}'en· ~tlcn t un açıkları 1 araladı· . ~llllllMMlıttfllltlltlll.!11!!llllfllhtıaıı11111ııı 
~f ı ö~tcni le "•Puru nda Trabzon. 
l>e ~ teıllıe ~0rum. I>e na aktaracağını 
g .. tıterlne dY~p te bir rntelc ki tabiat in-
.. ltıı ı~ .. · g n d h 
~ ~ıın, 1nlcrin· a a d:niz 
.._ v"tllı u 1 • 1 bıraksa d 
~Pıı ~\: v l:.lılecclctilr Y r, ne 

Resimli Hafta 

Çocuk hıfzıssıhhasına hemen hemen 
hiç ehemmiyet vermemek bizim en fcn:ı 

A.detlel"imlzden biridir . 
Geçen sene "İstanbul konu§uyor" seri 

röportajlarını yazmak için her gün 1stnn
bulun dört köşesini gezip dururken, d:ı:
ma gözUme ~arpan, kilçUk çocukların ba
knnsız, sefil hali oluyordu. 

İstanbul gibi memleketin en medeni 
şehirlerinden birinde, çocuklar böyle ba
kılırsa, halkı kısmen dnha cahil olan 
başka yerlerde çocul:ların, hıfzıssıhha 

kaidelerine nckadar uygun bir bakımla 

bUylllUlduğunU kıyns ettikçe Uzlililyorum. 
1stnnbulun en iyi mahallelerinde, ay

larca, hatta senelerce su ytlzil görme
miş çocuklara raııgcldir.l. 

Yil'cU, gözU bUtUn vUcudu pislikten çı
banlar içinde kalmılj yavrulan üzülercl: 
ve iğrnerek seyrettim. 

En büyllk oyunu, zevki soknğın '!:ıin 

bir mikrob dolu çamurlarını yoğurmakta 
bulan yavrulardan binlerce3inc tN·adllf 
ettim. 

Belediyenin ~a.sağına rağmen, henüz 
kundaktaki yavruları, tiyatrolara. sine • 
m:ılnra getirerek geccyarıl:ırına kadar 
uykusuz bırakan ebeveynlerin, adedini 
hC'plniz benden iyi biı~rsiniz. İşte büttin 
bunlar zıı.vallı miniminllcr ordusunun ya
nsını daha kUçükken za~,r. haatalıkh bir 
hale getiriyorlar. 

Gıda meselesine gelince, bizim yavru
lar bu işte de pek talihslzdirler. Ufacık 
çocukfara bU~·Uk adamların midesine a
ğır gelecek yemekleri vermekten çekin-1 
meyiz. Yahut pek az bir gıda almakta 
olduklarına aldırış etmeyiz. Fakat çocuk 
bakımında en çok ihmal ettiğimiz iki nolc
ta vardır ki, bunlardan biri çocukların 

oyunları meselesi, diğeri de çoeı.:klarm 

ha\•a tebdiiıdir. 
Kıymetli bir doktorumuz çocukların o

yunu meselesi etrafında yazdığı bir ya
zıda diyor kl: 

"Neşe, beyindeki enerjiyi meydana çı
ko.rnruk damarlardaki kant daha kuvvet
le döndUrUr. Reyülenen insanın ytlztln. 
d.:?ki derinin birdenbire pembeleşmesi 

bunu gösterir. Kan dahn kuvvetle dö -
nUncc insanın nefesi genişler, kanın i
çcrslnc daha çok oksijen girer. Bundan 
da lıiltün vücud istifade eder. 

Çocuklıırm bUyUmesinde dahili gudde
lcrin nckııdıır büyük tesiri olduğunu bu
gün herkes biliyor. Bu mühim bilgi daha 
öğrenilmeden önce. çok oksijenli kandan 
dnhili guddelcrln çıkardıkları hormon w 

farın arttığım C:aboratuvar tecrübeleri 
göstermişler. 

Bundan dolayı hareket eden o~'.llıyan, 
ne§elcnen çocuk dnha iyi bUyilr. Fakat 
bu kaideye bakarak, çocuğu ıa<lccc oyu 
na r;öndermek do doğnı olama%. ÇOnkU 
oyundan LUytiyemlyerek, aksine. :ıı:ayıfla

yan ve kilolarını kaybeden çocuklar da 
vardır. 

~yunun, hareketi ve netcsinin her ço 
cuga büyümesinde fnyd:ısı olur, mlihlm 
bir 'artla: çocuğu öğleden sonr:ı bir sa
at yatağa yctırarnk istirahat ettirmek 
lazımd:r. ~td 'Ut\a ak e Jneb'llu 1 ve ne dc-

ı. ta.rına ı~ }'o cuıarı E 
1\.. • 'lllkanı ge }'011' • ttı nı bula-:ak· 
cı.ııu.. t:?ıa h 

~t fe unda •ata.ııe n•n 
ııllı\ l\a h.111 baya bir b Kara.dc:ıiz 
fer ~r lta •rın devazn ela olduğunu 
ı:tıu hır he~ tUn •lltebııı takdirinde bu· 
hı 'lll"ı ::: • eceğ' · b 

29 l eşt inievvel nüshasını 

temin için mü~ezzi erinizel 
şimd den tenbih lerde 

bu,unmafısrnız 

Yazın sıcak günlP.rdc çocuk ovnamak
ta dev:ım Cd"r"C bUyUycce~i y~rde zaw 
yıflar, kUçlllUr. Sıcak glinlcrde çocuğu 
çok hnrckct ettirecek oyunlardan koru
yarak, dnhıı ziyade oyuncaklarla neşe-
lcndirmnk li.ızrmdır. 

):' l.ı}·onı KvıUyJe ını u !.c. 
d» illtat m. Yakından ör-

(er h her ll•d g 
>'ttı .,_. astaıııtıa.. enae deniz 
tııt\ "l'rkıiy ra "erdi~. . tutmaya, 
itıı rııatı ~r ~e hatta ırnız chenuni-
~· 'ııı tdi ttın " Çok kere d . ilte Yoru e ~. enız 
•el!_ ~•dı z. iliz· ur clrnamakla 
~ •aıı ını rn 'd 

b111" t Çtr .antıları- . ı elcriınizin 
-.ıııı:. eıını .. ıle le 

Ilı ı. ı>l.ııtıu lcaına arıııp da 
~ı.ıra z •ırada raıara k 

,.Ole~ l.ırarı ilri laloııd açmakta 
cııu,. ra &Ut 'tlç ko, ..... • rakı masası 
~r~d eceır -ıı Ycku eli..:. 
:~ ~ Ve a U • ~er 

'ar•a ..........._ v rıe~ıc &ibi 
fırt n btt -~ .__ 

11\aı._ ... 3t 1 ~ bü 
ha!'\ ~ " a ılttır rıycJeri çok 

" g,lttlıj"""tnda b "e "8Pıır büvük 
ne d::: l}·ağ b' . 

un•r. '1 ı ır hasta-
•Purlarnnızrn 

iyi lcafrıda basılm:1 

52 
Sayfa 5 Kuruş 

Vila Nureddin, tamail Hakkı Baltae1-
oğlu, Kad!rcan Kafh, (M. F.), Oırr.an 
Cemal, Emin Karakuıun fıkra, yazı ve 
ıür!eri, çocuklara ejlençeler, kadınlara 

iı ömelderi ve faycLılı bilgiler ... 

m 

A,·ni cncuk kışın ayni oyunl:ırla daha 
1"1 bJ,·Ur, kilo'3:.ı artar. Demek ki mev
siml"rin Mı"ul:l:ırın bUyümesi üzerine de 
bilyü!: tc:ıiri vardır. 

Da~ili guddclcrin, oksijenin çocukla _ 
rın bılyU!llesi üzerine tesiri de birer mU
nrbbih gibidir. BUyüyen çocuğun vUcu -
d•ınıı lilzumlu gıdaları. nsıl yapı taşlanr.ı 
gt'tlrc:Pk gıdnlnrdır. Yalnız. oyun c;ocu _ 
ğun büvnmcsi~~ yetişmez, onu iyi besle
mek de liı.zrmdır ... 

A~·nl Z1.t c;:o:·ııtııırm ha\•a tcbd11i etra
fında dn şöyle diyor: 

''Her nasıl başlamış olursa ohıun, hava 

tebdili, bugiln pek mUhlm ve pek tesirli 
hlr tedavi vnsıtaF.ı olduktan başka. !Jlm· 

diki rned"niyct hayntında btr adet. bir
çokları lç'.n z:ırurc.t olmuştur. Ha&ta ol-

• 
ıcap 

mıyanlnr da yaz gelince, butün kıg nc··
slminde oturdukları yeri değiştinr · 
istcr!er., 

"Fakat hava tebdiline en ziyade ihü
yacı olanlar çocuklardır. Geçenlerde C:c 
yazmıgtım, çocuklann bazıları şehirlerde 
yaşıyamazlar. Ynşıyabilenlerl de şehirde 
gilçlilkle büyürler, sık sık hastalanırlar. 

Şehirdeyken yumurta yiycmiyen, yağln
n bazmedemiyen, çikolatadan hastalanan 
kurdeşt•n döken bir çocuk, açık havalı 

bir yere götUrillUnce hemen iyi olur, 11er 
§eyi yer ve her ş~ydcn istifade eder.,. 

"Havn tebdilinin bir iyiliği de çocu
ğu şehir iklimine daha iyi alıştırmak o
lur. Şehirde bulunduğu kad:ır rahntsız 

olan bir çocuk, iki Uç defa yaz mevsimin
de hava tebd111ne götUrüldUkten sonra 
şehrine döndüğii zaman eski rahatsızhk
lıın bir daha gôrllnmcz olur. 11 

Falrn.t bizde bu Uı\•siyelerc riayet e
den ebc\'cynlcri ancak parmakla göster
mek kabildir ... 

Maamafih, vunu da llirnf etmek lbmı
b•r iri kabahati yalnız ebeveynlerde bul 

~ •... ,.,. . . ... ,.~. - ...... 

' -· ·. . .. ... . . . . ~ : . 

mam:ılt l!zım. Çocuk bakımı için, sıhhi 

teşkı.:itlarm geniş propaganda yapmaları 
icnb eder. 

Filhnkikn bugUn, sıhhat vekaleti ne§
riy:ıt şubesinin bazı bro5Urler ~tkardığt 
nı biliyoruz ama, bunlar ihtiyaca tama
men gnyriknfidlr. O kadar ki, bu brooUr
lerl, adcttı yazanlar okumaktadırlar. 

GUrbUz ve sağlam bir nesil istersek, 
çocuk hd'zıssıhhası bakımından çok ca -
h.il ana ve babalara bakmun ne demek 
olduğunu anlatmalıyız. 

Fakirlik dahi çocukların fena bakıl
mnsı için bir mazeret teşkil edemez. 

Çocuklara iyi bakmak, büytik bir para 
işi değildir. Yeter ki, b::ıkmım yollan bi
linsin .. 

Sıhhat ve içtimat muavenet veklleti • 
nin nazarı dikkatini celbcderlz. 

Yııkarkl resimde görüldüğü gibi gUr • 
büz ve pUrsıhhat Türk yavruları yetiş • 
mcs~ için, hiç durmadan geni& bir baknn 
propagandasına başlamalı, meırileketin 

her tarntmda çocuk bahçeleri açılması 
için tertibat alınmalıdır. 

HABER et 

RAD;Y-Oli N 
; : .... · 

ile sabah, öğle ve a~şam 
Her yemekten sonra mutazaman di§lerinizi fırçalayınız. 

• • • -t.ı.4 ~. 

Türk Hava Kurumu 
26 liiHCD teırtOp 

BüYüK PiYANGOSU 
Birinci keşide: 11 ikincit~rin 938 dedir. 

Büyük i~ ramiye 40.000 liradır. 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle <20.000 ve 10.000) 

liralık iki ~det mükafat vardır .. 
\'eni tertıpten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal etmeyiniz. Siz de pıyangonun 

mesut ve bahtiyarları arasına girmis olur ~unuz .. 
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Fransada mesai 
saatleri Almanya eski 

müstemlekelerini 
Fransadan alabilir mi 

Mil ' i miidafaa 
işlerinde nrtlırılı ' or 

Faris, 22 (A.A.) - Nazırlar Meclisi 
toplanmıştır. Müzakerelerden sonra 
n:!şredilen resmi tebliğde ezcümle şöy
le .denilmektedir: Fransada iadeye taraftG r küçük 

il 

Lir zum re var 
Paris, 22 (A. A.) - Röyter ajansının 1 

muhabiri bildiriyor: . . . ·-· 1 
Salahiyettar bir menbadan bıldırıldıgı- ; 

ne göre, Almanya eski müstemlckelerini 1 

istediğine dair Fransaya resmen hiçbir 
mfiracaatta bulunmamıştır. Müstemleke 
meselesi, §imdiye kadar mevzubabs ol -
mamıştır. Bununla beraber Fransız dev
let adamları arasında bu hususta ihtilaf 
olduğu maltimdur. 

Nazır ve mebuslardan küçük bir kısmı 
Almanyanm yapması muhtemel olan 
müstemleke taleblerini terviç etmek ta
raftarıysa da ekseriyet bu fikirde değil
dir. Kamerunun Almnyaya terki Fransa
nın şerefi noktasından bir bata, sevkül
ceyş noktasından da daha büyük bir ha
ta teliikki edilmektedir. 

İyi haber alan mahfeller, Fransanın 
henhangi bir mandayı terkctmcden ev
vel mUletler cemiyetinin reyini alması 

lfızımgeleceğini beyan etmektedirler. 
Fransız sosyalist partisinde hakim o

lan kanaate göre müstemleke meselesini 
münferiden münakaşa etmek doğru de-

ğildir. Bu meselenin Avrupa ve müs-
temleke meselelerinin umumi surette ve 
tamamile ham için tanzim edilecek pla
nın bir kısmını teşkil etmesi lazrmdır. 

Fransız gazetesinin mütalaası 
Paris, 22 (A. A.) - Havas bildiriyor: 

Bcrnovs. Jurnal de Debats gazetesin
de yazdı~ı bir makalede, son günlerde 
Fransayla Almanya arasında cereyan e
den müzakerelere dair bazı İngiliz ga
zetelerinde çıkan neşriyatı da mevzu -
bahs eılerck diyor ki: 

"Orta ve şark A vrupasmda Fransanın 
her türlü siyasi ve iktısadi hareketten 
islinkıi.f edeceğini düşünmek manasız o
lur. 

I<'ransız - Sovyet paktına gelinc.e, 
Fransa bu husustane yapacağının hesabı 

nı Almanyaya vermek mecburiyetinde 
değildir. 

Nihayet, müstemlekeler meselesin -
de, Alman metalibatı hakkında Parisle 
Berlin arasında bir müzakere yapıldığı 

hakkındaki şayiaları tek?.ib eden dünkü 
tebliği hatırlamak kafidir ... 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Çek -Macar i h til8fı 
IJllr"" Baştarafı 1 incide 

Müşterek !\fa.car - Leh hududuna ge
lince Budapcştc, bu hususta nikbinliğini 
muhafaza etmektedir. Diğer tarartan bu 
meşelenin acilen halli muktazi olmadığı 
ilftve olunmaktadır. 

Lcbistanm artık 
kalmamı5 ! 

tahammülü 

Yarşova 23 (A.A.) - Yan re$mi Iskra 
ajansı tarafından neşredilen ve tel.kin ne
ticesinde yazıldığı hissini veren bir maka 
lede şöyle denilmektedir : 

"Polonyanm, kendisine emniyet vere
cek ve kom~larile muslihane teşriki me
sai etmek imkanım hazırlıyacak olan 
müşterek bir Polonya - Macar hududu 
ihdasına matuf faaliyetine sonuna kadar 
devam etmcğe karar verdiğinin bazı baş
veka!etlerce anlaşılması lazımdır. 

lskra ajansı netice olarak şöyle demek
tedir. : 

"Çekoslovak buhhranmın derhal halle
cilmesi lanmdır. Alakadar memleketlc-1 
rin daha çok beklemeğe tahammülleri 
yoktur.,, 

Alınanya bitaraf mı kalacak? 
Berlin. 23 _(A.A.) - llavas ajansı mu

habirinden: 
Bir hviçre gazetesine nazaran Berlin 

He Varşova arasından Karpatlaraltı Rus
yasır.da Polonya ile Macaristan arasında 
rnü~terek bir hudut vücuda getirilmesi 
için a!~tedilmiş olan itilaf hakkında bu
rada şimdiye kadar hiçbir şey tereşşüh 
etmemiştir . 

lyi ınah:.mat almakta olan maharil, Al
manyanm 1lacaristana Karpatlaraltı 

Rusyasmı terkctmeğe Çekoslovakyayı ic
bar etmek için Varşova ile itila! etmiş 

olmasına ihtimal vermemektedir. 
Söylendiğine göre Almanya, önümüz

deki hafta içinde bu bahta cereyan ede
cek olan mllzakerclcrin bir neticeye ikti
ran edeceğini ümit etmekte ise de iki ta
rartan herhangi biri üzerinde bir giina 
tazyikte bulunmal( niyetinde değildir. 

Lehistan ve Slovaklar 
Prag, 22 (A.A.j - Slovak nasyo. 

nalist teşekküllerinin reisi Sidor, dün 
Bratislavadan gelmiş ve Polonya ha
riciye nazırı miralay Bek ile Varş:;

vada yaptığı mülakatın neticesinden 
memnun olduğunu söylemiştir. 

B. Sidor, Polonyanın, Macaristanla 
müşterek hudut meselesinde Slovak
lara karşı cephe almıyacağx kanaa. 
tinde bulunduğunu söylemiştir. 

Müzakerelere devam cclilecek 
Praf, 22 (A.A.) - Slovak Popu

list partisinin resmi gazetesi c-lan 
"Slovak,. Macar - Slovak müzak<·re -
lerinde ayın 24 üncü pazartesi günü 

devam edileceğini 
maktadır. 

zannettiğini yaz. 

Slovak başvekili Tissonun bu gaze
teyi idare ettiği malumdur. 

Lehistan Slovakları kazanmağa 

çalı ~ıyor 
Varşova, 22 (A.A.) - Hükamet mah

fillerinde Slovakyamn tam bir istiklale 
kavu~mağa çalı~masr lazımgeldiği kanaa
ti izhar edilmektedir. Ekseriya hükfune
tin noktai nazarına tercümen olan muha
fazakarların naşiri efkarı Cza::; gazetesi 
"bundan başka bir hal çaresi bulunma
dığını,, yazmaktadır. 

Hütenva<la Macar çcte:rr 'nin 
faaliyt>ti 
Budapcşte, 22 (A.A.) - .l\lacar ajansı 

bildiriyor: Rütenyadaki isyan hareketi 
Homanya hududundaki topraklara da si
ra.ye:t etmiştir. Asilerin bilhassa Bely-Tiy
$zaborkut demiryolu üzerinde sabotaj 
hareketleri yaptıkları bildiriliyor. Rev
hPJy ile Soslak arasındaki demiryolu 
muhtt-lif yerlerinden tahrip edilmiştir. 
Ung nehri üzerindeki köprü havaya atıl
mrştır. 

l\-lacarlar:n yaptıkları pro
pagandaya bir misal 
Budapeşte, 22 (A.A.). - Macar ajansı 

bildiriyor: 
Huduttan gelen en son haberlere göre, 

l\1unkacs hapishanesindeki mevkuflar 
Çekler taraf mdan emsali görülmedik iş

kencelere tabi tutuluyorlar. Bunların inil 
tileri ta uzaklardan bile işitilmektedir. 

Çekler mevkuflardan işlerir:e ge!en itiraf
ları koparmak için her türlü işkence vası
talarına baş vuruyorlar. Bilhassa, harici 
izler bırakmıyan ve fakat tahammül edil
m?< ıst1rablar tevlit eden ~mngalar yapıl
ma'.,.tadır. Çek telsiz istasyonları Rüten
yada isyanın bastırıldığını onuncu defa
d .r ki ilan etm~ktedir. Halbuki Polonya 
kaynaklarından alman haberler dahi Ma
caristana bu haberleri teyit etmekte ve 
Hütenyada isyanın gitgide büyümekte ol
duğunu göstermektedir • 

Çek - Sovyet misakı 
Prag, 22 (A.A.) - Salahiyettar Çekos

lovak mahfillerinde , söylendiğine göre, 
Sovyet - Çekoslovak paktının feshedilece
ğine dair dolaşan haberler asılsızdır. 

Sovyetler birliğinin Prag elçisi saat 11 
de Çek hariciye nazırı Şvalko,·ski ile gö

rüşecektir. Nezaketen yapılacak olan bu 
ziyaret hiçbir siyasi ehemmiyeti haiz ol-
11". \·acaktır. 

Uemir vo~u münakalatı 
Va~ova, 22 CA.A.) - Resmen bildiril

!;ıjine göre Polonya ile Çekoslovakya a
ıasında normal clemiryolları münakalfı.t ı 

bugünden itibaren tekrar ba~lamıştır. 

"Başvekil Dal-adiye, memleketin ik
tısadi ve mali vaziyeti hakkında iza
hatta bulunmuş ve kararnapıelerle tat
bik ed:lecek olan kalkınma planı hak
kında umumi malUmat vermiştir. Hari
ciye nazm B-;-ne, yüksek diplomatik 
memuriyetlere yapılacak tayinlerin 1is 
tesini meclise tasdik ettirmiştir. 

Liste, alaakadar memleketlerin mu -
vafakat cevapları geldikten sonra neş
redileccktir. Bone, harici vaziyet hak
kında izahat vermiştir. 

iş nazırı, Pomare'ın teklifi üzerine 
meclis, milli müdafaanın nef'ine olarak 
hükumet tarafından emredilen fazla 
mesai saatleri hakkındaki talimat yeri
ne getirilmediği takdirde derhal cezai 
ahkamın tatbik edilmesine karar ver 
miştir.,, 

Fazla mesai hakkındaki talimat tat -
bik edilmediği takdirde cezai ahkamın 
tatbikine karar vermekle hükumet mil
li müdafaa imalatına hız vermek hu
susundaki azmini göstermektedir. 

Madam Ati na 
. ~ Baş tarafı 1 ncide 

teşvik ve kaçakçılık suçlarından ayrı ay
n mahkemelere sevkedileceklerdir. 

Adli tahkikat ilerlerken, diğer taraf
tan da madnm Atinanın hayatına dair 
her gün enteresan hadiseler ortaya çık
maktadır. 

Tatavlah balıkçı Manolun kızı olan 
Atina, lüks ve hoppalık yüzünden fuhş 
hayatına atıldıktan sonra en adi u
mumhanelerden, en (lüks) randevu evle
rine kadar muhtelif yerlerde (çalışmış) 

ve bin bir macera geçirmiştir. 
Bugün 57 yaşında olan ve yaşını pek de 

göstermiyccek şekilde kendini muhafa7.a 
etmiş bulunan bu kadın, ba?.an iki üç 
randevu evini bir arada i~letccck kadar 
zeki ve beceriklidir. 

Atinanm yü?.ündcn birçok kanlı Yaka
lar da olmuştur. Mesela Atinanm dostu 
olan Ye İstanbulun meşhur ticarethane
lerinden birini işleten Ye bundan birkaç 
sene evvel ölen bir adam, sevgilisi Ati
nayla münasebette bulunduğunu duydu
ğu bir nrkndaşını Tepcbaşında ustura ile 
bir başkasına yaralatmıfitl. 

Atinanm fena ruhunu ispat eden hadi
seler arasında, bu kadının evine devam 
eden bazı· evli ve nişanlı ~ermayeleri mÜ!J
terilerc çıkarmadan evvel, bu günahkar 
mahlfıkların hiçbir şeyden haberi olmı
yan zavallı kocalarının ve nişanlılarmın 

resimlerini de müşterilerine gösterip: 
- İşte, size çıkaracağım kadın, bunun 

kansı, şunun nişanlısı dediği de anlaşıl
maktadır. 

Karısının, nişanlısının, kızlarının Ati -
nanın evine devam ettiğini öğrenmiş o
lan birtakrm zavalhlarm bu yüzden ölü
me bile sürüklendikleri vakidir. 

Memleket kanunlarını hiçe sayan ve 
cürüm işlemeği kendine meslek edinmiş 
olan Atina, bin bir türlü dalaverelerle 
bugüne kadar yakasını kanunun pençe
sinden sıyırmağa muvaffşk oluyordu. 
Fakat son hadiseler karşısında nihayet 
biltün maskesi düşürülen Atina ve hem
palarını bugünlerde Türk mahkemeleri 
karşısında hesab verirken göreceğiz. 

Bir kadının cesedi 
mezardan çıkarıldı 

Müddeiumumilik, yapılan bir ihbar 
üzerine bundan bir kaç gün evvel, Şiş
li, Ermeni mezarlığına gömülmüş olan 
Revzenik ismindeki lir genç kadının 
cesedini dün mezardan ;ıki"rtmxş ve o
topsi yapılmak üzere Morga gönder
miştir . 

Yapıla,; ihbarın mahiyeti şudur: 
Revzenik üç scnc•lenberi Bcyoğhında 

aşk hayatı yaşamaktadır. !ki sevgili ba 
zı sebeplerden d.?layı evlenememekte
diıler. Bir müddet evvel genç kadın ha
mile kalınca derhal doktora koşulmuş 
ve çocuk .düşürülmüştür. Fakat bu a
meliye kadının ağır surette hastalan -
masına yol açmış ve kaldmldığr Fran
sı7. hastahanes:nde ölmüştür. 

Bu ihbarın d')ğru olup olmadığr, o· 
top~i neticesi anlaşılacaktır. 

Kanton -şeb;I;~ 
siviller çıkarıtır.~o 

_... Baş tarafı 1 ncide Japon tayyareleri, bı ç tJ 
Kay _ Şekin kati surette u.::;;:l :hş~ı:ıL lerin bulunduğu Sukiafe!l!aıı 
masx, tasyonlarını da bo:11bardı de Jıfl 

2 - Moskova ile alakayı keserek ölümden kurtulabılenler 
Tokyo ile teşrikimesaide buluna~ak yaralıdır. 

* "'. '1ı; 
iki şehir Japon lıırıo 

olan yeni bir Çin hükumetinin ve ye
ni bir Kuomingtangın temelelrinin ku
rulması, 

3 - Yeni hükumetle harp tazmi
natı istemiyen ve istikbalde Ja;;on 
kıtalarının geri alınacağını vaadeden 
mutedil muahedeler imzası. 

Söylendiğine göre, askeri harekat, 
zaptedilen mıntakaların temizlen -
mesine belki de Çinin uzak mıntaka. 
larında Çang - kay - Şek tarafından 

yapılacak mukavemete karşı tedip 
kuvvetleri gönderilmesine inhisar ede-
cektir. 

J apon ordusu nun gösterdiği 
sür at 

Ho:ıgkong, 22 (A.A.) - Japonların 

Kanton üzerine yürüyüşler gösterdik
leri sürat itibarile hayret uyandırmış
tır. Japonlar dokuz günde 200 kilomet 
re ilerlemişlerdir. Kantona. giren Ja
pon ordusunun mevcudu 30 bin ve mo 
törlü kıtaattan mürekkeptir. Çi:ı ku -
mandanlığı bütün hükumet dairelerini, 
esisatı ve köprüleri tahrip etmiş ve i
kinci derecedeki binalarda ate~e ve 
verilmiş ve öyle çekilmiştir. 

Çin lilerin gayretler i 

Tokyo, 22 (A.A.) - Çinliler, Hi
pe ve Roman vilayetlerinin garbinde
ki mıntaka ile Beteluan ve Kue.çov 
vilayetlerini müdafaa için ümitsiz gay
retler sarfetmektedir. 

Çinliler Humanda Hankov • Kan
ton demiryolu üzerinde, Yorkovdan 
Çangaşav ve Hanguanga giden kısım 
üzerinde ilk bir müdafaa hattı vücu
da getirmişlerdir. 

Çin kuvvetleri Yangtse nehrinin şi

mal cephesinde dündenberi Han irma
ğı boyunca Şahşiye doğru çekilmek. 
tedir. 

Yangtsenin cenup cephesinde ise, 
Çin kuvvetleri Sieninihungden Yoşo 

ve Tungşene doğru Honan ve Hupe 
yolu boyunca çekilmeye başlamıştır. 

Han kovun hoınhardımanı 

Hankov, 22 (A.A.) - Çin ajansının 
bildirdiğine göre, bu sabah 27 Japon 
bombardıman tayyaresi Liukiami.o !s-
tasyonunu bombardıman etmiştir. 

30 kişi ölmüş, ve 50 kişi de ağır 

surette yaralanmıştır. 

Otomobllle saatte 
80 mil 

Donington park - Derby civan - 23 (A. 
A.) - 250 millik beynelmilel dük dö 
Kent büyük otomobil mükafatını Auto -
Union Alman markalı bir otomobille 
saatte vasati 80.49 mil katetmeğe mu
vaffak olan ltalyan Nuvolari kazanmış
tır. Merccdes - Benz markalı bir otomo
bille yarrş:ı iştirak eden Long ikinci, ay
ni markalı bir otomobille Seaman üçüncü 
gelmiştir. 

Yugoslav Kraltçes~ 
rahatsız 

Belgrad, 23 (A. A.) - Bir karaciğer 
buhranından muztarib olan kraliçe Mari
ye birkaç gün tam bir istirahat tavsiyı:? 
edilmiştir. 

Nlkel kralı öldü 
P:ıris. 23 (A. A.) - Kanatlalr nikel 

kralı Sir Robert 1fond dün öğleden son
ra Parisli dostlarının evinde uzun bir 
hastalıktan sonra 71 yaşmtla vefat et
miıitir. 

o 

Heh;lka Kralı 
Rrüksele döndü 

Londra, 23 (A. A.) - Belçika kralı, kı
sa bir müddet kaldıktan sora dün ak!;am 
Ilrükselcı dönmek üzere Londrndan ay
rılmıştır. 

düştü ~esıııeıı 
Tokyo, 22 (A.A.) - 40 

rildiğine göre, Hankovurı # 
re şarkında Yangtse 11 af 
niıbunda bulunan Açeng ; ı 
vetleri tarafından taınaıtll e 
lunrnuştur. d• 

Yangtsenin yine cenubıırı 
ubll 

kovun 60 kilometre cen . ga1 
de bulunan Tayehin de 1~ 
ğu resmen bildirilme~ 

• 



türecek bir suç işlemiş bulunuyor, tabi
idir ki etrafında rastlıyacağı bir adama 
1:.natta bulunur. Dı~arda tutulduğumu, 

binadan çıkarken yakalandığım şeklinde 

söylenenleri duyduktan sonra tabii öyle 
söyliyecck! 

- Konatrat falan yok mu şimdi? 
- Hayır paşam! ne münasebet! 
Enver paşa başı iğik duran mağaza 

sahibine döndü: 
- Sen bu adamla mı konturat yapmış 

i.bt katı buna mı kiraya vermiştin? 
- Evet efendim. Buna .. ta kendisiydi. 
- Bak ne söylüyor bu adam! 
c:kran önce söylediğmi tekrarladı: 
- Ewelce de arzetmiştim paşam, bu a· 

dam şimdi kendi ini kurtarmak için su· 
çu bana yüklrmeğc çalışıyor: 

Harbi) e nazırı Ce\ at beye bir el işaretı 
yaptı; ila\'e ettı: 

- Çıkarın bunları dışarı! 

Oikranla Karamanlı süngülüler tara
fından merkez kumandanının oda ınc!a 
çıkarıldılar. Enver p:ışa Cevat beye mt 
teakip emirlerini verdi: 

- Bunları karargahı umumi istihha 
rat şubesi memurlarına isticvap ettiriıı . 

Gene sizin nezaretiniz altında bulunmn 
!ar, hergün sorgu zabıtlarını bana gönde
rin. Yeniden emir \ereceğim. Ona göre 
hareket edersiniz! 

- Başü;,tüne pa~am! 

Harbiye nazırı çıkmağa hazırlanırken 
kapı vuruldu. Cevat bey fırladı, açtı. 

Kapının dışında duran birisiyle birkaç 
kelime konu~tu, sonra içeri çekildi, baş
kumandan vekiline izahat verdi: 

f}=fJ aı va n 11n1 muhaleffetıne ıraığmeırıı 

Baş pehlivanlık •• musa a-
katarına dün başla 
Güreşlere bugünde devam edilecek 

Eminönü halkevi tarafından tertip edi
len Türkiye başpehlivanlık müsabakala
rına dün ö~leden sonra Taksim stadında 
başlammştır. 

Saat on ikiye doğru hava bozmu~. biraz 
sonra da şiddetli bir yağmur başlamıştır. 
Yağmura rağmen sta:lyoma gelenler var
dı. Saat on beşe kadar yağmur şiddetle 
"devam ettiğinden güreşler yapılamamış. 
sonra yağmur hafifleyince ilk olarak ringe 
İbrahim ile ~Iehmet çıkmıştır. 

nm saat itişmekle vakit geçirdiler. Neti
cede Mehmet puvan hesabile galip il~ 
edildi. 

İkinci olarak küçük İbrahim ile Hilmi 
sahaya çıktılar, bunlar da yarım saat ka·ı 
fa ve kol elleşmekle vakit geçirdiler. Ya- , 
rım saat c;onunda İbrahim sayı hesabile 
galip geldi. 

Ba5 altına güreşen bu iki pehlivan ya ı 

Başa güreşmek üzere Manisalı Halil ile 
Babae.;kili İbrahim tutuştular. lbrahim 
bi, l:aç ay evvel Tak~imde Türkiye baş· 
pe!ı[i,·anı Tekirdağlı Ilüseyine Uleydan o 

lbralıimle M ehmedin güreşinden bir cnstantant 

Ankara da lik 

kumuş. bir saat süren müsabaka sonunda 
da Hüseyin Babaeskiliyi yenememi:.ti. 
İbrahim bundan cesaret alarak dün de 
Tekirdağlıya meydan okuyordu. 

Ringe çJkınca kendisinden daha genç 
olan Manisalı Halil ile sıkı bir güreşe 
başladı. Fakat biraz sonra Manisalı Ha· 
lilin kendisini hayli sarstığını görünce, 
daha temkinli güreşti. 
Bunların da güreşleri yaran saat sür

dü. Sonlara doi'.,rru Halil güzel bir kafa
kol kapmasile lbrahimi yere vurdu. Sırtı
nı yere getiriverdi. İbrahim süratle döne
rek tu~tan kurtuldu. Yarım saat sonunda 
Manisalı Halil puvan hesabile galip ilan 
edildi. 

Babaeskilinin başpehlivanla güreşmesi 
de bu suretle suya düştü. Son olarak Te
kirdağlı ile başaltı birincisi pchlivanköy· 
lü Mustafa güreşti. Hüseyin birkaç daki 
ka i\Iustafayı yokladı. Beş buçuk dakika 
sonunda da sırtını yere getirdi. 
Güreşlere bugün devam edilecektir. Ha· 

va yağmurlu olursa güreş minderinin ü
zerine bir tente gerilecektir. 

Du seneki başpehli\'anlık güreşlerine 
Kara Ali kolunun yeniden sancımaya baş 
ladığı ve ayni zamanda idmansız olduğu
nu söyliyerek girmemiş, köyüne gitmiş· 
tir. 

Türkiye ikincisi l\füla)im ae Yugos
la\.1·adadır. Kendisi Yugoslav tebeası ol· 
duğundan resm1 bir mahiyet alan profes
yonel güreşlere bu noktadan iştirak ede
memektedir. Dinarlı ise her zaman oldu· 
ğu gibi Hüscyinden kaçmaktadır. Tekir-

f' qağlı..,yeni .rakipl:r~~ektedir . .... 

Konkuripikler 
tehir edildi 

~ 'o nun ismi taklid edilebilir, "- l'>lık B:ırs:ık, K:ır:ıciğer ,.e midenin kusurlu işleme.si elemektir. nu üç MAZON M T 
~ llZ\"Un İ~ İ İŞ)cınesİllİ lt•nıin İçin nıtıhakk:ık #;CCe ynt:ırken VC eyva uzu fakat ne terkib, ne de tesiri 

s:ıh:ıh ne: k:ırnııı:ı lıir lrnhvc ka~ı~ı :'IL\ZON ~1E\"Y.o\ TUZU taklid edilemez. Mazon isim 
nlınır. Alınması gayet liıtif, tesiri tabii ve kolaydır. ve horoz markasına .dikkat .• 

att 

;tüı 

ök 

' 



Habeır'Dn taırDDııi ~omanı: 67 Yazan: O kamım 

Gülf eşan, kurtulamayınca, 
arkadaşlarını da ele verdi 

_ Abe kahpe oğlu kahpe.. Padişah ı 

kanma girdin, şehzade kanma girdin. 
Sende hal! ar ve haya yok mu? Erkek ı 
diye gezersin. Hançerini göğsllne sokup 
mel'un kalbini de§emedin mi bro kodoş, 
bre hınzır. Alm bu herifleri. Alaykö~kti 
plşgahmda başlarını kesin. 

Ve birkaç dakika sonra Ebe Sellınin 

kesik ka!aaı çırpına çırpına mermerler ü
zerinden yuvarlandı. Vücut birkaç kere 
oradan oraya fn-lıyarak durdu. BütUn 
tqlar kan içinde kalmıo, ve iki kata ib
ret olarak tablaya konmuştu. (1) 

Bu haber derhal İstanbul& yayıldı ve 
halk Alayköşkil önilne yığıldılar. Gelen 
geçen tfikilrdll. 

Alemdar bu defa da kahvecibaşılarmı 
yerden yere vuruyordu, Süleymana hay
kırtyordu: 

- Kanında Wir tohumu var mel'un! 
Padlgah Sellınln kanıyla doymadın da bir 
de maazallahı taalfi. efendimizin hayatı
na el uzatmağa kalktın! 

Alm bu herifleri de alayköşkU plşgihm
da idam edin. 

Bostancılar herifleri sürüyerek g<Stllr -
diller. Hemen hazırlanan sehpalara ikisi 
de asıldı. Temizlik bqlamI§tL Her gUn 

birer ikişer kafa uçuruluyor, her gUn 

birkaç kişi boğdurulup leşi teşhir olunu
yor, her gün birkaç adam idam ediliyor
du. BelkJ Uç yüze yakm adam itlM edil
di. HA.Il Alemdarın klnf dinmemiş, MIA 
sultan Mahmudun öldürme hevesi tüken
memişti (2). 

Bir taraftan da Köse kethüda saray
dan on kadın tevkif etti. Bunların içinde 
Gwteoan da vardı. 

GWfeean yakalandığı zamaa artık 
kurtult11 lmkAnı olmadığmı görmüş ve 
dlter arkadqlarmı da ele vermigtl. Cev
ri ona demişti ki: 

- Sen velinimetine ihanet ettin. Sa
ray terbiyesiyle btlytldUn, aaray ekmeği. 
le yetiştin. Sonra padipha alWı çeken
lerle elbirllğt ettin. 

Gül!eoan Cevriye diş biliyordu. Belki 
bıraksalar hücum edJp tmıaklariyle bo
ğacaktı. Önce InkAr etmek istedi. Fakat 
Cevri: 

- Ben. Dedi. Yatağmm altından her 
eeyt dinledim. 

Ve anlattıkça GUI!eşan sarardı, morar
dı. Bacaklanndald takat kesilerek yere 
yuvarlandı ve işte o zaman biltnn arka
dqlarmı ele verdi. On kadın Alemdar 
huzuruna çıkarıldılar. 

Alemdar köseye haykırdı: 
- Bunlan nb muvacehesinde katil ve 

idam bize ardır. Kayıklara vaz ile Kızku-

lesi açığında boğdurup birer taşla Jenize 
ilka olunsunlar! 

Ve böyle yapıldı. O gece Üsktidar hal
kı tUyler ürperten kadm feryatla.rı duy
dular, ama, bir tanesi bile dı~arı çıka
madı. Alemdar o kadar korkutmuş, yıl

dırmıştı. Kadınlar haykıra haykıra bo
ğuldular ve leşleri denize atıldı. 

Erteei gün on yedi bostancı idam e
dildi. Ve garib bir vaka Alemdnn bile 
hayrete dlişlirdU. 

Sultan Mahmut Alemdara haber gön
dermiş ve bir kayık gezintisi yapmak is
temi§ti. Alemdar denizci değildi, ama, 
denzl çok s everdi. Birkaç haremağası ve 
köse kethüda, şeyhillf.slam olduğu halde 
sandallara bindiler ve uöyle Marmaraya 
doğru bir gezinti yaptılar. 

Sultan Mahmut Alemdarla bir arkadq 
gibi konll§uyor ve bundan zevkalıyordu. 
Ona kareı hUnkArlık etmek ne demekti? 
Mademki onu tahta geçiren Alemdardı ve 
mademki bugiln yine onun ıstavet ve kud
retine dayanıyordu, artık ona da mı 

hilnk!rlık edecekti? 
Bir aralık padişah kllrek çekenlerden 

birine dikkatle baktı. Alemdarnı etetınl 
çekerek yavaşça: 

- Paşa, 1t111a bak. DedL 

Alemdar padlşahm ip.ret ettiği kUrek· 
çiye dikkatle baktı, ama, hiçbir §ey an
lamadı. Mahmut tekrar sordu: 

- Gördün mil paea? 
- Evet padi~hım. 
- Tanıdın mı? 

- Hayır! 

- Ben bu mel'unu çok lyl tanmm pa-

ea. 
Ve sultan Mahmut gezintiden vazgeçe-

rek sandalı geri çfwirmelerlni söyledi. 
Alemdar merak içindeydi. Şeyhilllslam 

ve köse kethüda padişahın birdenbire ge
ri dönmesindeki sır ve hikmeti anlama
mışlardı. Mahmut, Mustafa gibi aklmdan 
zoru olmıyan bir hUnkArdL Kendisi ça
ğmnıştı. Üşilnecek bir hava yoktu. Bu 
ne demekti? 

ŞeyhUlislam Arabzade Arif efendi: 
--. Hünkarım. Dedi. Rahatsız mısınız? 
- Hem çok Ari! efendi! 
Alemdar da müteessir oldu. Demek 

padişah birdenbire hastalanmıştı. Saray 
sahiline çıkar çıkmaz vaziyet büsbiltUn 
garlb bir safhaya girdi. Sultan Mahmut, 
bostancıbqıyı çağırdı ve parmağlyle kU
rekçiyl göstererek haykırdı: 

- Bu mel'unu çıkarınız ve boynunu 
wrunuz. 

Alemdar, !Jeyhüllısl!m, köse kethüda 
hayret ve dehşet içinde kaldılar. Hemen 
geUrilen bir cclldd, herifin boynuna bir 
satır indirdi ve kata oracıkta vücuttan 

.... DtJWWll?IE0~311DD~lın·~ MANi l. 

aynldı. Kan ııçramaması için hepsi bir 
az geriye çekildiler. 

Padişaha ne olmuştu? Böyle aklma 
estiği zaman adam öldUrmek htinkarlık 

şanından değildi. Bayağı Alemdarın bile 
nevri dönmüştü. Dayanamadı ve sordu: 

- HUnkanm, neden kana girdin? 
- Bu mel'un, Deli Eyüble Ebe Selim 

yanında odama girmi§tl. Kalfa yüzlerine 
kül çarparken bu "hançer frrlat!,, diye 
haykırmıştı. Nasılsa sandalımda klirekçi 
olmu~. (3) 

Hepsi hayret ettiler. 

Alemdar o gün Mahmuda hücum eden
lerden beş kişinin Kastamonuya kaçtık· 
larnu öğrendl Vali Salih paşaya emri A.li 
göndererek bunlan da orada idam ettir
di 

Padi!tahm sorgucu ile mUcevheratt da 
meydana çıkanlarak ııaraya iade olundu
Ramiz efendi vezir oldu ve Seydl Ali pa
!ta azlolunarak yerine Ram.iz paııa tayin 
edildi 

Mercan da balıkhanede idam edildi 
Deli Mustafa, deli Eyüb oğlu Mehmet, 
İmrahoru evvel kör Mehmet, alaykö1'kU 
pişglhmda idam edildiler. Hemen hemen 
Sellin vakumda al!kast olanlardan kim

secikler kalmamış, hepsi birer birer ele 
geçirilfp öldUrUlmllştll. Fakat ihtiras di

ner ml hiç? Yenl bir hA.dise, durulmak 
bilmez bu kargaşalığı yeniden çalkala -
mış, bu seter Alemdarla padişah Mah -
mudun arası açılml§tL 

• • • 
Ramiz paşa Alemdarın akıl hocasıydı. 

Bir aralık devlet umurunu görüşürlerken 
Ramlz paşa Alemdara: 

- Devletlfım. Dedi. (Meydanı llhm) 
efendilerinin blr tarafa nefyi emri tabi
idir. Halen icraat göstermeyiz. Vakit na 
kittir. Bilhassa sadrı Anadolu Mü
fid efendi nizamı cedid askerinin IAğ
vma sebeb olup sultan Selimi mağfuru 

rencide edenlerden biridir. 

( Devcımı oor) 
(1) () r.amaıı bir cezayla baıtlan kesl- ( 

lenlertn kelleleri (tabiat ibret) denilen 
huasl yerlere konalar ve tc§hlr edlllrdJ. 

(2) Tarihi Cevdet, aayfa 272. 
(8) Bu hid.lıle hakkında mllverrlh Cev

det diyor ld : 

"Çünkü sultan Mahmud han hazretleri 
nln eşhası bellemekte fc\•kal&de kuV\"el 

hafızası olup ömrUnde bir kere gördUğU 
adamı nice seneler sonra uzaktan göne 
ta.runnış. Ham olvakada bnlunan katil
lerden blrlslnl hayli müddet sonra ken
di sandalmda görüp benzetmekle bostan
cıbaşı marl!etl;rle idam ettlmılltlr." say. 
fa 27S. 

32-

Yazan: R. Rober Dünıa - 97 - Çeviren: f•ıi 
Stef an, Hiidanın elini tutuo öp 

1on1a arkasına bakmaksızın 
uzaklaştı. 

' Stefan tekrar teşekkür etti 
- Harekete geçmek zamanı geldi Hil

da. GördtiğünUz sivil polisler saat blrdc 
oradan çekiliyorlar öyle mi? 

- Öyle olacak. ÇUnkU saat birde tek
rar geçtiğim zaman sokakta ahi! polise 
beru:er kimseyi göremedim. Birkaç defa 
oradan geçtim, her seferinde yoktular. 

Stefan kol saatine baktı. 
- Vakit mUnaalb sanırım. Senden ay

nlmalryım Hilda. Grenel sokağından Şan 
dö Marsa doğru giderken solda 106 nu
maradan 20 metre kadar ötede bir kah
ve vardır: Mariyüs... Bildin mi? 

- Evet} bu sabah geçerken görmtış -
tilin. 

- Tamam. Şimdi benden ayrtldıktan 
sonra birkaç dakika geçsin. Oraya gidip 
sokağa bakan camekln önünde oturursu
nuz ve beklersiniz. 

- Neyi ve kimi beklerim? 
- Hiçbir eeyi ve hiç kimseyi. Benim 

geçmemi bekliyeceksi.niı. Fakat beni gö
rUnce tanımamazlıktan geleceksiniz. E
ğer beni görllrseniz, anlayınız ki vazife
mi yapmış ve yakamı kurtarmış bulunu
yorum. Oradan geçmezsem. .. 

Stefan cümlesini tamamlamadı. Hilda 
atıldı: 

- Ste!ancığmı, b8yle §eyleri aklına 
getirme. 

Stefan devam etti: 
- Beni görünce kahveden çıkmayınız. 

Biraz sonra sokakta haykırışmalar ola
caktır. Benuayı öldUreceğiın. Ta.bil biraz 
sonra mesele anlaşılacak ve gUrUltU ko
pacaktır. Tellş sokağa aksedince siz de 
kalabalığa kal"şarak Benuanm evinin ö
nüne giderek söylenilenleri dinleyip ma-
lfunat alırsınız. • 

- Fakat sen Stefan? 
- Sen bana. bakma. Mesele bu ada

mın ölmUı olmasmda... Eğer bu adam 
ölmüşse, sadece yaralanmakla lıtalmamıo
sa vazifemi ikmal etmig olacağmı. 

- Peki, sonra seni nerede bulacağını? 
Söbertin evinde m1? 

- Hayır. Benim o adama itimadım 

yok. Şüpheli glSrUnüyor bana... İki yUz

lUnUn birine benziyor. Bu sabah oradan 
çıktun ve Berllne döneceğimi aöylediın. 
Eşyalarımı da alarak şark garında ba-
gaj dairesine bı:ra.ktmı. 

VazüemJ tamamlayınca nereye gide -
ceğimi henUz bilmiyorum. Sen söyle ne
reye gideyim? ÇUnkU seninle bu ak~am 
buluşmam lazım; biliyorsun Hilde.. Vaa
dini unutmadın herhalde-

- Evet, bu akşam aevgllim. Aaknnız 
için muvaffak olacaksın. 

- Evet, muvaffak olacağım. 
- Dinle beni: !fark garı civarında bir 

otele git; meseli "TermJnUs" oteline .•. 

Nerede olduğunu hi?iyor Dlusuıı· 

- Evet. ./ 
- · Garda bir trenin geıınesiDl 1' 

bavulunu bagsj d:ılresinıien al ~ / 
culara karışarak otele git. veıte 1 
diği eahte pasaportu göeterir ve 
fişine ~ahtc ismini yazarsın. 

- Evet, Konrad Hert!ing db"; I 
- Ve beni beklersin. Hayll'• ",;I. 

evvela telefon ederim. Otelde~ 
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numarasını bana söylersin, beıı 
bal gelirim. ,~ 

- Peki sevgilim, te11ekkllr e~ 
diyö! ti. 

- Hayır Ste!an Adiyö değil~~ 
görüşelim. Çtinkü muvaffak 0 

salimen otele döneceksin. ti1 I 
Stefıuı, HUdanm elini tutup ÖP ' 

ra arkasına bakmakaızm uz$Jdalu. 

XI ~ 

- Nöbet beklemek için buraSI ,p) 
bir y

0

er! 'oı/. 
Sivil polis Liber, 106 nwnarsJI f 

kapıcı odasını memnun bir n~/ 
den geçirdi. Kapıcı madam gaııt J 
bir iskemle uzatarak: _.fiil 'J' 

- Rahat ediniz, dedi. Bura-"" 
ev1n1z sayablllnıiniz. 

- TeeekkUr ederim. 
d6 ~ 

Yan gözle kadına baktt, bfÇ eı' 
değildi Memnunane gülUmsedi, l 
ye ata biner gibi oturdu: ~ 

- Affedersiniz madam, siJ8 ; # 
dönüyorum ama kapıyı g5zetle1'l 

böyle yapmam lfızun._ 

- Rahatınıza bakın. I 
8IJf 

Liber, oda.nm lçlnie uzun u~ I 
taşan genç kadmı sUzmckte de te!~~ 
rek, "tam da benfm sevdiğlın tfJ' t"' 
ye dll~UnUyordu. ''Ne de gtııel 
var!,, 'I 

Madam Kantöbfz tam bU ıırt~ 
kucak çamaşırla dönUnce göz ~ I 
ler, bir an bakışıp anlaştılar"· .,,_,, 
zardı ve mutfağa geçti. Erkek, 
gllIUmsedf. r41' f( 

Bir .saat sonra ahbab oıınuol' gtıı'..J 
zartesi, madam Kanföbizin utU 

11 
/. 

Bu yüzden Liberin yanmda f~pe~ 
matlığı için özllr diledi. Ze' ~., 
bahsettiler. İkisi de sineınaY1 116:;iıf' 
bele kadın musikili filmlere bl -~ 
du. fl1""::I 

- Filmlerde hoşuma gfde!S fi"' 
ptA.kle.rmı alarak gramofon~ _,; 

Liber derhal teklif etti: ııııf ,. 
- Size gramofon çalayıııl 

!akta dinlersiniz. ~) 
(Devad" ~ 

•-1m~131nom1Cr ~~~ 
Zira Haydar bey onu atlatmak için fırsat aradı. Serbest kalınca 

nakkaş Vehbi efendi bana beraber çalışmaklığımı teklif etti. Tamam 
kabul edeceğim sırada Aliye araya girdi: "Sana bir şey söyliyece
ğim, dedi. Haydar beyin benimle konuşmak istediğini fısıldadı. 
Haydar beyin teklifi çok münasipti. Evvela bir maaş ve aynca, yap
tığım işlerden yüzdelik veriyordu. Bana ayrı atölye tahsis edecek ve 
icap ederse iki de amele verecekti. Bütün bu işlerde, artık yavaş ya· 
vaş zevc.elik rolünü yapan Aliyenın pannağını keşfediyordum. işe 
başladım. Çok çalışıyordum. Oğle yemı;ğiıu atölye.rne götürüyor 
ve bütün gün ancak yemek yerken dinleniyordum. Bütün bunlar 
Aliye içindi .. Ona karşı olan itimadımı isbat içindi .. 

Aliyeye tesadw etmek için vesile de aramıyordum. Bana: "Bu 
budalalıklara daha zaman var!,, dememiş miydi? 

Bu andan itibaren, hayatmuzı o tarihte tasavvur ettiğim gibi 
değil, gerçekten nasıl geçtiyse öylec.e anlatacağım. 

.,,{ arkadaşml yoktu. Alelade zannedilen şu küçük mahalledeki faci
ayı düsününüz: Arkadaşlık ... dostluk, arkadaşlık, aşka karşı bir 
müdafaadır. Şayet akıllı, düşüncel! bir arkadaşım, beni Aliyenin 
t:ısallutundan kurtarmıs olsaydı bu "esaret,.e düşrniyecektjm. Ne 
yazık ki, ne dostluk ne de aşk yaratmasını bilmiyordum. Bu iki 
hassa ikizdir ve dostluk da bir nevi .. gönül kapmak.,dır. 

Yemeğimizi yedikten sonra oturduk, konuşınağa .~ 
hayet Aliyeyi seyretmek ıçin vakit bulmuştum. Dizlerini oııJJ' 'I 
mm içine aldım. Ses çıkarmadı. Oh! ne kadar mesuttum-~ JI' 
şeylerden sonra, benim bu kadarla iktifa etmem ihtimal ~pc;.J 
ci bir şeydir. Ukin olup biten şeylerden o kadar oıabcU, /. 
Beceriksi.2liklerimi, lüzumsuz şiddetlerirni ve Aliyenin pB oJ9P ..:J 
hatırlıyordum: Erkekliğimin bu zaferinden sonra, 01ağhl~~I,; 
ki bendim. Evlendikten sonra bir daha ayni vaziyetı:re ~~ r~ 
ğimi düşünerek müteselli oluyordum. Her neyse, ihtıya dl' f 
!arla kendi.mi affettirmeğe çalışıyordum. O zamanlar -: ~; 
uzun zamanlar - Aliye ile beni ayıran uçurumu bilnl1Y0 

ziden katiyen kendimi ayıranuyordum. ~ 
Şimdi,, karşımda bir bakire görüyordum ve gözlerinde.~ f: 

vaktile üzerine atıldığım zaman ~it olduğum korkuy\J• ~ i1". 
bir arzunun hasıl ettiği alevi bulamıyordum. O, bana •. ıco\lt t!' 1 
cessüs ile, bir erkeği kendisine büsbütün bağlamak içı.': .. 1' ı,I 
artık nefret ettiği çocukluk devresinden tamamen a)'fllll'""'" J 
lim olmuştu.. ~"&~ 

Sazan, saflığıma rağmen düşünürdüm: "Şayet aldaruyorsarn? 
pyet Aliye benı ... ., faka t çarçabUk bu düşünceyi kovuyordum. Ali· 
ye bana teslim olmamış mıydı? 

Artık her is yoluna girmi~ti. Aliyenin babası Sabri efendinin 
dizlerine romatizma gelmı§ ve çinı, porselen tamirciliğinden vazgeçe
ıü e\ine donrnüstü. İyiliğinin §Üphesi.2, hududu olmıyan Haydar 
bey, ona da bir i~ vermişti: 

Aliye hazan, "Şişlideki arkadaşlar,,ından bah~ediyordu. Bunlar, 
aı kibar sınıfa mensup genç kızlardı. Onlann arasında nasıl sokul
duğunu katiyen öğrenemedim. Fakat bir akrabalarını ziyaret için 
sıksık semtimize geldiklerini biliyorum. 

A1İ91tllll lutmiarclan s0!';-cte ders1eri a ·yo.du. Gi) im. a., t:ın
ziıni hususundaki ilerlemeleri ile her ş~y hakkındakı bilgisı txmi 
hayrette bırakıyordu. 

Ben ise, okuduğum bütün kitaplara rağmen gene işçiydim. Hiç 

Atölyede yalruz çalışıyordum. Cuma günleri gezmek için Aliye
yi davet edemiyordum. Daha doğrusu davet etmeğe cesaret edemi· 
}·ordum. 

Fakat kendisi bir cuma günü atölyeyi benimle gezmek arzusunu 
gösterdi. "Kibar Kadın,, ismini verdiğim bir tablom önünde uzun 
uzun durdu. Bu, bir sedirin üzerine yaslanmış benim, çıplak bir ka· 
dm resmiydi. 

- Böyle tablolar yapmana nasıl müsaade ediyorlar? 
Dedi. Sonra: 
- Demek sen böyle şeyler de yapabiliyorsun ha? diye mml

dan1ı. 

Cevap'arİm::ı ku'41'( as.ma'h. Bir er'>:e!c, böyle bir tablo karşı~ın
da bir çok şeyler hatırlar veyahut vücudun tenasübünü, güzelliğini 
takdir eder; bir kadın ise, bu resmi, kendisi ile mukayese eder. Zan· 
nediyonnn ki, Aliye. bu sessizlik içinde, bu ikincisini yapıyordu. 

Saat ikiye doğru sanate dair bütan tetkikat bitınİ§:jı ~ 
titriyordum. Aliye: "Yalnız kaldığımız için memnun e 'ti'~ 
yoksa? dedi. Randevun falan yokdu ya?,, 1tıraz ettim: ··~l ıııJ .,. 
be be . tt• ? eli ''B"l" . 1 JcO \l t, nı ne zanne ın sen . ., cevap ver : ı ırız.,, 0ıı: 

Birkaç dakika sonra, Aliye, kapının sürmesini çekti ve sor 
- Yere sennek için siyah bir şeyin var mı? 
- Var. • 
- Resim takımın hazır mı? 
- Evet. evet.. 
- Haydi, hazırlıyahm. 
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turttu. O, şimdi üçüncü kaseyi karı~· 
tırmakla me~guldü .. 

- Sana evveıa benim işim bitecek 
demiştim, çekil yolumun Lstün.den ... 

ilacın tesirini sür'atlendirmek istedi • 
Sonunda, o da tıpkı Cim gibi musluğa 
yapıştı ve aczin arttırdığr korku ile 
tepeden tırnağa kadar sarsıL.:!ı. 

ladı. Kapının önüne geldiği vakit ira· 
desinin son bağları da çözülmeğe 1:-aş.. 
lamıştı. 

yetişemedi. O zaman vücudunun yü· 
künü kapıya dayadı ve }nvaş yavaş 
yere kaydı. 

Cim bükülüp burkulan vücudunu 
musluğa yaslayarak ayakta dururken 
şimdi "hayat,, ı temsil eden sarı, har
dalh suya derin bir iştiyakla bakıyor
du. 

Otekinin ihtil~çlan ~eçmiş ve c, 
yattığı yerden doğrulmuştu. Ayağa 

kalkmağa mecali yoktu. Alnında iri 
ter daneleri birikmişti. Ağzında, için
.de yuvarlandığı hardalın sararttığı bir 
köpük vardı. Titriyen elleri;ae gözle· 
rini uğuşturdu .Gırtlağından, ulumayı 
andıran iniltiler çıkıyordu. 

Anahtarı çevirdi, sürmelerden birini 
çekti. ikinci sürmeye uzandı ise de 
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Sırf irade kuvveti) J e musluğa da
yanıp durabiliyor.du. Etleri, sanki onu 
iki büklüm edip yere yuvarlamak için 
ihtilaçlı bir tehalük gösteriyor1ardı • 
Mat üçüncü kaseyi de içtfüten so;:ıra 

rnüşklilfitla bir iskemleye oturabildi .. 
ilk titremeleri geçiyordu. Bu al5meti 
su ile hardalm iyi gelmiş olmasma 
atfetti. Demek artık kurtulmuştu ..• 
Alnmdaki teri eEnin tersiyle sildi ve 
bu fasılada merakla arkada~ına bak· 
tı. 

Bir titreme, har.dal tenekedni Cimin 
elinden fırlatmış, tenekenin içindeki 
har<lal yere dökülmüştü. Şimdi, o, C"ği
lip yerdeki harc!alx tenekeye doldur· 
mağa çalışıyordu. 

!!:inci bir ürperme ile dö§eme tah -
talarının üzerin.de iki büklüm oldu. 
Mat mütebessimdi. Onu teşvik etti: 

- Biraz daha gayret Cim .ilaç mü· 
kemmel.. Bak, beni iyi etti. 

Mat, ıstırabı arasında ona sordu: 
- Ne mızmızlanıp .duruyorsun? Bü.. 

tün yapacağın iş ölmektir. Ölünce de 
acı duymazsın. Sadece bir et yığını 
olacaksın!. 

- Ben .. mız ... mızlanrruyorum .•• 
Hardal.. hardal.. gözümü yakıyor. 

Bunları Cim, nevmid bir kekeleme 
ile söyleyebilmişti. Bu onun konuş -
mak için yaptığı son teşebbüs cldu. 
Ondan sonra, titriyen kollariyle hava
da bir takım i§aretler yaptı ve yeni bir 
ihtil5.çla . upuzun yere serildi. 

Mat büyük bir gayret sarfederek 
en yakın Lkemleye oturdu. Orada, 
iki büklüm, dağılan etleriyle rnüca'3e1e· 
ye başladı. 

Nöbet geçtiği vakit bitkin bir h:?l
deydi, üşüı~ordu. Dir aralık arkadaşı -
na baktı. O şimdi hareketsiz, boylu bo
yunca yerde yatıyordu. 

Bütün göğüs hastalık
larına yol aça bilir: 

Fakat bir tek 

GRIP IN 

Cim arkadaşının sözlerini işitti ve 
ona ıstırap ile buru~up burkulmuş yü· 
zünü çevirdi. Gözlerinde, çektiği acı

nın fevkine çıkan bir yalvarma ifadesi 
vardı. Artık ihtilaçlar, ürpermeler bi. 
ribidni velyediyor, Cim, yüzünü gö · 
zünü hardala bulayarak yerde kıvran·ı 
yordu. 

Mat bu manzara) n kısık bir kahka· 
ha fırlattı. Lakin bu gülmesinin yarı
sı ağzında donup kalını~ vücudundan 
bir ürperme g<'5mişti.. Yeni bi:: ihtilaç 
başlıyordu. 

Kendi kendine konuşmak, işin gü· 
lünç tarafım görme':, hayata son acı 
kahkahasını fırlatmak istedi; lakin .clu.. 

daklarmdan anccılc anlaşılmaz sesler 
çıkabildi. Ilacın tesirini göstermediği 

ni, yapılacak yegane şeyin eczahaneye 
koşmak olduğunu düşündü. Kapıya 

bakarak ayağa kalktı. Ancak iskemle
nin arkasxnı yakalayarak düşmekten 
kurtuldu. Yeni bir ihtiJaç nöbeti baş· 
lamıştı. Vüvudunun her tarafı ayn 
titrerken, adaleleri burkulup düğüm -
lenirken, c, tutunduğu iskemleyi ya
vaş yavaş kapıya doğru itmeğe ba~-

Baş diş adale ağrılarile diğer ağrıları 
di:ıdirir. Nezleye, soğuk 

hastalıklara karşı 

en kısa zamanda ve en k::ıt'i şekilde 

algınlığına, gripc ve cmsaU 
bilhassa müessirdir. 

Kalkarak sendeleye sendeleye mus· 
luğa doğru yürüdü. aŞhadet parmağını 
gırtla.ğına götürerek içtiği kusturucu 
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- Bu gece burada kimse tarafından 
görülmemesi icap eden bazı şeyler ce • 
reyan edecek. Herkes yatıp uyusun .• 
Uyumayanın başı tehlikededir, dedL 

Bundan sonra, Strajildo doğruca sa· 
raya giderek kralın daire1>ine girdi. 
Krala haber gönderdi ve bir kaç dakika 
sonra kralın huzuruna çıkarıldı, 

Kral endişeyle sordu: .• 
- Sakın aslanlarxmdan biri hasta oL 

masın?. 

Strajildo cevap verdi: 
- Hayır, şevketmeab .. Başka bir şey 

söylemek istiyorum. Benim gibi adi bir 
uşağın gözlerini kaldmp cereyan eden 
hallere bakması gerçi büyük bir küs • 
tahlıktır. Fakat baktım, gördüm ve e
fendimize haber vermeğe geldim. 

- Neyi haber vermeğe geldin? Açık 
söyle!. 

- Şevketmeab ben de iyice göreme
diğim için açıkça söylemek müşküldür. 
Yalnız kralın bir müddettir endişeli ol
duğunu biliyorum. 

- Sen bu işlere ne karışıyorsun?. 

Herif? ... 
- Evet ben de Lunu düşündüm şev· 

ketmeab. Krala ihanet işlerinden l:ah
sedeceğime başka türlü sadakat göster· 
sem daha iyi olmaz mı, diyordum? .. 
Yoksa .... 

Kral sararmı;tx. Sordu: 
- İhanet mi? Ne dedin, bir daha 

söyle bakayım?. 
- İhanet mi dedim, şevketm~ab ... 

Vakia pek iyi bilmiyorum. Bununla be
raber biraz sonra Ncl 'kulesine gidecek 
olan o kadın belki de size ihanet etıni-
yor!. .• 

Kral mOSTI'Or olmuştu. Strnjildrnun 
üzerine yilrüclü, gırtlağın:lan tuttu ve 
şicld:tle sarstı . Hay<lut diz çCilterek t..a. 
şım önüne eğ J; .. 

icabında günde 3 kaşe ahnabilir 
lsim ve markaya dikkat. Taklidlerinden sakınınız. 
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-------------------------------------------------- ------------kralın yüzünde, evvelce bir defa :.iaha 
gör.düğü, bariz şüphe izleri görüyoı du. 
Hiç şüphe yoktu, kral kendisinden 
şüpheleniyordur. Bu, Margarit için a· 
çr'k bir hakikatti. Fakat kral bu şüphe· 
sini değil ona, hatta kendi nefsine 
bile söylemeğe cesaret edemiyordu. 

Çünkü kral, bunu bir defa söylerse, 
sonuna kadar gid~cezini, Margaritten 
masumiyetini isbat etmesini isteyece· 
ğini biliyordu. 

Kral: 
- Sükunet bulayım, dedi, iyi, gü

zel ama, nasıl? Bar.a ihanet eden bu 
kadının adını öğrenemediğim için gece
leri uy~um kaçıyor. Fakat elbet öğre· 
neceğim. 

Lfii bunları söyledikten s.onra çıkıp 
gitti. 

Kralın çıkışını müteakip diğer bir 
kapıdan juana içeri gir.eli. Kraliçenin 
kulağına Strajildonu•ı kendisini bekle
diğini haber verdi. Margarit hemen o
dadan çıktı ve StrajUdonun yanına git· 
ti. Strajildo, hiçbir şey söylemeden 
kraliçeyi selamla.dı ve ona dörde kat -
lanmış bir kağıt uzattx. Margarit bu 
kağıdı okur okumaz yüzü kxpkırmızı 

oldu. Bir saniye kadar sanki sıtmaya 
tutulmuş gibi t;tredi; gözlerinden a· 
teş fışkırdı, dudakları morardı. Bir 
kaç saniye sonra bunların hepsi geç • 
ti. Strajildoya bazı emirler vererek 
gönderdi. Kraliçe odasına dönünce et. 
rafına bakındıktan ve yalnız olduğuna 
iyice k~naat getirdikten sonra kağıdı 
tekrar okudu. 

Bu küçük puslad:ı. şunlar yazılıydı: 

''Jnn Büridan, l>u gec:! Margarit dö 
Bürgonyyi Nel kulesinde beldiyccek.,, 

"' * ı;: 
Kraliçe, o gün akşama kadar artık 

mağlup olan Bürirumın ken.didne: 
"Seni seviyorum!., diyeceği vakti 
bekledi. 
Akş~m ~lunci\ giyindi. Juanaya bazı 

talimat verdi; umulmadık bir hal olur-

sa kendisini nerede bulacağını söyle
di. 

Sonra yalnızca gizli yoldan geçerek 
saray.dan çıktı. Sen nehrinin kenarına, 
sandalının bağlı bulunduğu yere gel· 
di. Strajildo orada idi. Margarit san. 
dala lıindi, Strajildo kürek çekti. Bi
raz sonra sandal karşı sahile yanaştı. 
Kraliçe sahile çıkarak hemen Nel ku· 
lesinin kapısına doğru yürüdü. Stra
jildonun arkadan gelip gelmediğine e
hemmiyet vermeden kuleye girdi. Yu· 
karıya çıktı .. Romanın başmda, Filip
le Gotyenin girdiklerini gördüğümüz 
odaya girdi. Eşiğin üstün.de heyecan
la durdu: Büridan karşısında hürmet· 
le eğilmişti! 

Strajildo Net kul~sine girmemişti ... 
Margarit sandaldan sahile atlayın _ 

ca haydudun dudaklarında manalı bir 
tebessüm belirdi. Kraliçe uzaklaştık -
tan sonra oda sandaldan sahile atlaya· 
rak kayığı bağladı ve bir çok adamların 
gizlenmiş oldukları karanlık bir köşe. 
ye doğru gitti. Buraya gelince, Stra
jildo sadece: 

- Şevketmeab, şimdi Ne! kulesine 
girebilirsiniz 1 dedi. 

- 19-
STRAJl LDO 

Şimdi kısa bir zaman için Ha~:- rat 

Yatağına döneceğiz . Tristanın <lönü· 
şünden sonra Büridanın Lansölo Bi
gorn, Giyom Bürrask, Rike Odriyo :ıe 
bir meclis kurduğunu ·görmliştük. P.u 
konuşma esnasında LansöL-; Bigorn: 

- Şimdi de, dedi, Marinyinin ha
y,atını kurtarmak için kendi hayatımı· 
zı tehlikeye koyaca~ız. 

Büridan buna soğuk bir tavırla ce • 
vap verdi: 

- Beni takip edip etmemekte ser• 
bestsin .. 

- Teşekkür ederim. Fakat bir mü· 
nasebetsizlik yapmaktan sizi mer.ede. 
bilmek için bilmecburiye takip '!dece -
ğim. Ne ise .•• Marinyi için çalxşmak· 
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MÜNAKASALAR 

, .... Ramamn nihay,.tine kadar fevkalade program ..... ~ 
önümüzdeki 23 - 10 · 938 oazar ve müteakibi Cumhuriyet bay:ranu ~ 

öeleyin saat 11 - 15 e :ı.aclar fasıl sazile verilecek tabldot listesi: ~ 
Ankara Riyaseti ~umhu:- Muzika Okulu binasının kalörifer tesisatı

m idare etmek üzere aylık ücr,.t olarak 98 lira ile bir kalörifcr ustasına ve 
84 lira ücretle de bir kalörifer atcşçisine ihtiyas vard:r. Binaenaleyh alına. 
cak kalörif ercilerin: 

Yüksek ziraat enstitüsü binaları için 
lüzumlu olan 156 lldet bayrak açık eksıt
me usulile alınacaktır. İhalesi 26·109~ 
çarşamba günü saat 10 da Ankarada rck· 

1 inci yemekler : ""3eyir: haşlaması, döner kebe.hı, beycndili ve pa 

2 nci 
" 

ke:,abı, tt..vuk dolması, levrek mayonez. 4 
: Etli türlü, Ay§e, yumurtayı ıspanak, Ze. bİ~~. 
ına u, çab fasulye, ktymalı, peynirli börek, pıl 'JJ~ 

1 - Türk olmak, 
2 - Ecnebi bir kadınla evli olmamak, 
a - San'at okulundan nıezun olmak, 
4 - Askerliğini bitirıni~ olmak, 

1 torluk binasında mute~kkil komisyon 
• tarafından yapılacaktır. Muhammen be 

del 2445,50 \e mu\'akkat teminat 182.42 
liradır. 

3 üncü .. : :S.ıkiava, sanburma, revani, elma, ayva, 
komp<-ıt.tolan. . ., 

1 - Sazla birlikte alınıı.cait t:ı'!:>lc!otlar 60 kuruştur. ~ 

5 - Kalörifer tesisc;tmı idareye muktedir olmakla beraber icabında 
fsuhur edecek arızaları da tamir edebilecek kabiliyette olmak ve başlı ba
sma meıs'uliyeti derüh.e ed*ilmeleri için de lüzumlu olan nazari ve 
ameli bilgiye de ıahip • ulunmak. 

GEÇEN SENE BUGUN NE OLDU? 
Dun gece Dolmabahçe önünde bir \'a· 

pur kazası oldu, bir şilep battı, iki kişi 1 
boğuldu. -

2 - Ramazanda iftar tablcl"tları iftarlık ve bir çorba. ilavesilc 50 ~~,ıı 
iftar tabldotu alıntlılttc\n f:<>nra saz için oturacak zevattan bir 
ilavesiyle hesapları 65 kuru~a iblağ edilecektir. 1' ~ 

3 - Eski mutad yemek v.: içk= ve aboneman servisleri kemafissabı 
fiatlarile bakidir . 

Talip olntarın evrakı mia:.bitelerile birlikte 2 - 11 - 938 tarihine kadar 
Ankarada M. M. V. Emakin in.§aat 11ubesine milracaat etmeleri ve taliple
ı.rin imtihanları da fen san'at umum Md. ce ter.bit edilecek günde yapda· l Levazım Amirli~~ Satınalnıa ı ~ 

Komisyonu ilanları ----------------------------
lafı ilan olunur. (585) (7775) 

~--- KIRALIK YAZIHANE .... ~ 
o:5~oU aoct ouyuk parıak duğnıenın İni;iiiiiiiiiii~~~nii;;ii;iiiiiiif.fi 

müteahhıt nam ve hesabına açık ekjJtme 
si 26· 10 938 çarşamba günü saat 14 de 
Tophanede le\'azım amiı liği satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. Tahmin be· 
deli 1038 lıra 37 kuruş, ilk teminatı 7i 
lira 88 kuru.tur. Şartname ve nümunesi 
komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanu· 
nt vesikalarile beraber belli saatte ko

Ankara caddesinde 99-1 numaralı ve müceddeden tamir edilen AD.\LET 1 
hanında her tilrlil konforu ha\i ferah kat ve odalar kiralı~tır. Gö:n1ck istiren· 
!erin mezk1lr hana; görüşmek isti~·enlerin Ankara cadde ınde lOo numarada 
ilan bürosuna müracaatları. 

Cinsi Miktarı 

Muhammen bedeli Muvakkat 
belleri tutarı teminatı ·-----------· -- \ 

misyona gelmeleri (278) (7281) 
Fıçı dip 
"büyük boy,. 
Fıçı ya:ı dip 
kapak tahtası 

550 .. 13.457.50 M3 

550 •• 13.457. M3 50 

L. K. L. K. L. K. 
45.- 1647.- 123.52 

100.- 1:;45.- 100.87 

Cumnuriyetin 15 inci yıt 
dönümü münasebeti.e 

Harp akademısı hayvanatı için 300 ton 
yulafın kapalı zarfla eksiltmesi 25· 10·938 
salı günu saat 15,30 da Tophanede Ist. 
Lv. Amirliği satınalma Ko. da yapılacak
tır. Tahmin bedeli on dltı bin bes yüz 
lira ilk teminatı 1237 lira 50 kuru~tur. 
Sartname ve nümunesi Ko. da görülür .. 
İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber 
teklif mektuplarını ihale saatınden bır 
saat evvel Ko na vem1cl'!ri ( (74) (7228) 

"küçük boy,, 18 
Fıçı tahtası 750 ., 9.360 M3 ' 100.- 936.- 70.20 

I - Şartnamelerine ekli listelerde eb'at ve miktarı yaZllı ve lJJl 
gurupta gösterilen fıçı talı tası ayrı ayrı açık eksiltme usulile satın a 

II - Muhammen bedellcrile muvakkat teminatları hizalaroda g Vapur UcrelJer lnde tenzllAt 
Cumhuriyetin 15 inci yıldönümü bayramı müna betile bütün hatlarda 

her sınıf vapur ücretlerinde yüzde 50 derecesinde tenzilat yapılacaktır. 

tir. 

m - Eksiltme 7-XI-938 tarihine rastlayan pazarlesf gtınll b;'~t 
l - TenziUlth bilet satı~ı mücavir hatlarda 28 ılkteşrin 938 cuma "Ünü 

saat 13 ten pazar günü saat 24 de kadar devam edecek, bu müddet zarf mda 
gilnlük bütün biletler yarı bedelle satılacaktır. 

2 - Diğer hatrarda bu satış 26 ilkteşrin 938 çarşamba günü saat (0) den 
1 ikincite§rin 938 salı günü saat. 24'de kadar devam edecek, bu müddet zarfın· 
da yalnız muayyen iki iskele arasında muteber fotoğraflı ve şahsa mahsus gi· 
diı dönüs biletlttinde yapılaca.1<tır. Fazla izahat acenta ve giselcrimizden alı
nabilir. 

i 

3571 adet bobin ıpliği 2·11·938 çarşam 
ba günü saat 15 de Tophanede Lv. nmir· 
liği satrnalma Ko. da pazarlıkla eksilt
mesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 473 lira 
15 kuruş teminatı 71 liradır. Şartname ve 
nümunesi Ko. da görül~hilir. isteklilerin 
kanuni ' ikalarile beraber belli saatte 
Ko. na gC'1m~lcri. (308) (7761' 

yaZ1h saatlerde Kabata~ta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alntı 
nunda :apılacakt:r. 

TV - Sartname \'e listeler para.an: olarak her zün sözü g~en §ll~ 
bilir. 

1, 
V - lateklilcrin eksiltme içi:ı tayin edilen gün ve saatlerde ~e ".'~ 

vcnme paralarile birlikte yukarda adı geçen 'komisyona gelmeleri i18Jl {fi~ 

• 

346 BURTDAN 

-------------------------------------------------------------------a.ısa şeytanın uğrunda ôlmeğı te~ih 

tderdim. 
Rilte: 
- Lanıölo, dedi, tam madam Mar -

garitln baıına bir çorap öreccğimiz sı· 
rada ıana böyle ne oldu. 

Giyom da: 
- Hem de, dedi, devriyeye adama· 

kzllı bir kötek atacağımız sırada 1. • 
Lansölo, cevap verdi: 
- Biliyorum 1 İfte Marinyi denilen 

o boynuzlu ıeytanı kurtarmak fikrine 
beni i~tirık ettiren de budur. Eğer 

bu ifde muvaffak olursak kili!eye altı 
ekU nezrediyorum. Falcat muvaffak o. 
lamaısak on iki ekU !. 

Böyle bir taraftan konuşurken bir 
taraftan da dört ackadaı hazırlanıyor
lardı. Göğüslerini manda deriainden 
zırhla örtmü~lcrdi. Büyük kılıçlarını 

bellerlne takryorlar ve hançerlerin iyi· 
lerini ayırıyorlardı. 

Sabahın, herkesin tatlr uykuda bu. 
lunduğu bu erken vaktinde, BUridan 
Dük dö Jipt'i çağırttı. Ona artık ken· 
disinin Haşarat Yatağrndan ~ıkacağı· 
nr, bunu bütUn adamlarına haber ver • 
mesini, bu takdirde Haşarat Yatağı 
muhasarasının da tamamilc kaldmla -
cağını söyledi. 

Serserilerin şeflerinden olan bu a· 
dam Büridanın huyunu biLdiği iç.in 
onu gitmek kararından vaz;;eçirmefe 
t~ebbUs etmedi. 

Yalnız ona het' ne teşebbüste bulu. 
nursa bulunsun, daima Ha~rat Yata
ğının Büridan için ctnin bir melce ola
cağını .s5yledi .. 

On dakika sonra, dört arkadaş ev. 
den çıktılar. Giyom yeisle içini çeke
rek: 

- Burada, dedi, çok güzel yemekler 
yemi§, içkiler içmiştik. Şimdi ise gene 
eski Mf"ffri hayata dönüyoruz. 

Yolda dört arkadaş, paralan olup ol· 
madrfmı araştırdılar. Hiç birinde on 
para olmadığı anla~ddı. Franar§er so. 

kağandaki karakol bekliyen askerler • 
den uyanık olan ikisine anıızın hU· 
cum ederek yere serdiler ve diğerleri 
uyanmadan ko~ koşa Parisc dalıp 

kayboldular. Askerler, koştular, fakat 
onları bulamadılar .Askerlere kum.an· 
da eden ra.bit esefle: 

- Vay benim halime, dedi, kaçan 
Bütidandı .. 

Biraz sonra, Büridanla rüfekası kra· 
liçenin aslanh bahçesinin bulundutu 
binanın önüne geldiler. 

BUiran kapıyı çalth. Bir kaç saniye 
sonra kapının üst krsmında ufak bir de
lik açıldı ve bir adam: 

- Kim o? diye seslendi .• 
Büridan: 
- Git, dedi, Strajildoya M>yle, Bü.· 

ridan kendisiyle görüşmek istiyor. Me
. sele kraliçeye aittir. 

Kapıda açılan delik kapandı. Ara· 
dan birar zaman geçti. Sonra tekrar a· 
çılan deliğin öte tarafından alaylı bb 
ses: 

- Merhaba, Senyör kumandan, de· 
di. Ne emriniz var? • 

- Sen misin, Strajildo?. 
- Benim, senyör. Emrinize munta· 

zmm. Daha boş bir kaç çuvalrm var .• 
Karanlık bir gecede bunlardan birine 
sizi sokmak ~erefine nail olacacrmı 
timid ediyorum. 

BUridan kız.dı: 
- Sefil, dedi, canım kurtarmak iı· 

tiyorsan sesini kes. Eğer bu gece sa· 
nn ihtiyacım olmasaydı layık olduğun 
cezayı vermek için bana bu kapı rnani 
olamazdı. Ne ise ~imdi bunları bzraka
hm. Kraliçeye tir mel...-tup götilrür 
müsün?. 

- Bir mektup mu, Hay hay!.. Sa· 
km bir aşk mektubu olmasın'! 

- Tamam, iyi ke§fettin. ., 
- Pekala 1 Delikten uzatınır. 
Büridan kağıdı delikten uzath ve 

Strajildo da parmaklarının ucuyla al· 
dı. 

R UR t O AN 51? 
--------------------------------------------7:.:;,;,-- -~ Bu unada diğerleri k e na r d a rın hiç bıri işıme gelınez. ın 

ıaldanmıılardı. Strajildo kağıdı aldık- krali~eye götürmeyip yakarını. ti' 
tan sonra deliği ka.padı. Büridan onun StrajiLdo böyle mırddanırken iP 
gittiiini görünce arkada§lariyle bera- taraftan da düıünüyordu. Sonra ıll <J' 
ber yürüyüp gitti. Halbuki Strajildo tubu götürmemesinin de mahztırlll 
gider gibi yapmı§, kapı arkasında bi· lacağınt düşundil. ~ 

raz durmuı, Büridanla arkadasları Çünkü Büridan, Nel kulesind~ öt" 
geçtikten sonra kapıyı aralayarak ar- ledikten aonra mutlak kraliçeyı ' .. 
'kalanndan bakmıı ve onların dört kişi meğe çalı§abilirdi. Bu takdirde ~~ 
olduklannı görmü§tÜ. garit mektubu kendisine verıned' df. 

Strajildo bu mektubu alınca odasına öğrenince Strajildo muhakkal: a.sı~,p· 
çıktı ve kağıdı açarak heceleye hecele- Sonra Nel kulesine saklanıp BU~ fll' 
ye okumağa başladı. Halbuki kraliçe- la arkada~larını öldürmek iatedi· ~ 
nin Strajildoya gösterdiği itimat ve kat onların dört kişi olduklarınt,;. 
emniyetin mühim bir kısmı da onun disini öldürmeleri ihtimalini de d 
okumak yazmak bilmemesinden ileri nünce vazgeçti • ~ 

geliyordu. Fakat yaradılışından hile- Nihayet derin derin düıün.d.. ,y. 
kir ve çok mütecessis olan Strajildo, ıonra böyle bir itten alru ak ~~ 
okumağı öğrenmek için komşusu bir çıkmanın en iyi çaresi umumi bır uı1' 
talebeden hayli ders almış ve ona bir net olduğuna karar verdi. Heıın J3 ~ 
hayli paralar vermişti. dana hem kraliçeye ihanet e~J 

Kağıdı okuduktan sonra derin bir HepıinJ milıJ<ül bir vaziyete dilfOP""~ ı 

düşünceye daldr. Bu iş ona pek güç•ve ve sonra rahatça kaçıp gitmek • • tf' 
müşkül geliyordu . Bunu dütUnünee 'kendi kenduıe 

Strajildo, kraliçenin Büridana ne lilmledi: ·-
büyük bir aşk beslediğini biliyordu. - Bakalnn gidebilecek kadar pır 
Nel kulesinde Margaritin Büridana var mı?. ~ 

yaptığı parlak tekliflerin bir kelimesi- Dedi ve baıka bir odaya geçerek ...... iı 
ni bile unutmamıştı. O zaman kraliçe, ~-'!'dl a· o a ..:ı~ nce~,. pryı ıı;t ı e ı. ra an ucı. pe 
Büridanı başvekil yapmak ve icap bir odaya gesti. Yerd~ki kapa.Jc ıdtf' 
ederse, daha yüksek bir makama çıkar- dC>§eli ta~lardan iki tanesinJ ~ _.,, 
mak vaadinde bulunmuştu. J3,ir 1P""" 

Strajildo kendi kendine şöyle mı- dr. Meydana bir sandık çıktı. r~ss 
rıldanıyordu: niveLl\ takarak bu sandığı da de 

1~ 
_ Büridanm yumuşadığı muhakkak. dıJarı çıkardı. San.dr~ı aitı ve al~ 

Artık küçük Mirtiyden usandı. Şimdi saymağa başladı. Hepsini saf ·,,e: 
kraliçeye geliyor. Acaba ne oJatak ?. sonra, memnun oldu. Kendi kent tıi' 
Kadınların aşk deliliğini nerelere ka· - Az para değil, dedi; sarayda ,; 
dar vardzrecaklarr bilinmez Jci.. Mar- çok senyörler bilirim ki bu par• 
garit, Büridam saraya sokar. ve zaten yarısına bile malik ceğildir. ı 

bo;aian başvekalet makamına otur- Sonra bu sandrğı bofaltarak •~ıt 
tur ya ... O zaman ben ne olurum? lan ta-rap tulumlarına benzeyen. 1,ı 
Boynuma bir ip takılıp aszlacağıma hiç mefin heybeye do1u.6urdu. JierbC # 
§Üphe yok .• Hayır .. hayır ••• Bu büyük bir yere çarparsa para scsi ~erıllıcllf' 
bir Hltuf olur bana!.. Ya diri diri de. aiyc altınların aralarına kepek te 
rimi yüıerlcr ve yahut domuz pazarın- du. el' 
-da kaynayan kazana sokarlar. Bunla· Heybeleri iyice bağladıktan sorır• 



~,ur cuburla doldurmayınız! Tabii, saf, lezzetli 

Palı ~ldakı birliklcrt . . 
ltıtJİle:in fit satın alına n ihti)ı:aa olan erzaklar a,ağıda yazJb gün ve saatlerde ka· 

!\ona kanum Vts.ik~ır. Şartnamesi El~ Tüın. Sa. Al. Ko. da görülebilir. Is-
1\ııas.. verıneıtri. arııe beraber teklif mektuplarım ihale saatinden bir saat ev-

Cinsi 
miktan 

Un kil;> 
660,000 Sadeyağ 

Sabun 15.000 

Mu. B. 
Li. kur. 
85800 ()() 
14250 ()() 
5500 ()() 

Mu T. 
li ku. 
6435 ()() 
1068 75 

50 412 

lhale saati 

10-11-
10-11-
10-11-

9 
11 
10 Sade}~ l 1,000 

1ı~~ 18.000 16560 ()() 1242 ()() 10·11· 10 
11·11;'61:la lllikt.,_ • • • 

;ı38 "<UI ve t . 
litu'sadaC\ı.:1a &ünQ enıınatı yazılı ekmeklik ~nlardan Mudanya garnizonunun 
~a L t!irn Sa. Al ~t 11 de ve Bandırma garnizonur.un ayni günde saat 15 
'aatten ~· Arn. Sa. Aİ ;· da kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Şartnameleri ls. 

ır saat evveı'· 0 : da ve Bursa Sa. Al. Ko. da görülebilir. İsteklilerin bel· 
~tıkta , ıne kadar teminat \'e kanuni vesaiki Ko. na vermeleri. 
~o 11 'Ci56) (7591) 

Cinsi 

-
Teminatı 

lira 
176.!Xx) 
17~ 

un 1650 Mudanya garnizonu için 

1 
~ıı" .. 1610 Bandırma garnizonu için 

l·ıı-93sgdaki birlikl . • • • 
~J~. J telij~ g{l~~ın hayvanatı ihtiyatı için aşağıda yazılı yemler kapalı zarfla 
~ l\o ıleruı ihaıe aJ_ınacaktır. Şartnamesi EU'ızığ Tilin. Sa. Al. Ko. da görüle· 
C'tıısi ' na verrneleri saatınden bir saat evvel teklit mektuplannı makbuz mukabi· 

.. (551) (7586) 
rnıktan Mu. Be 

-=--kı_·ıo lira 
110,QÔÔ 6600 
sıs.ooo 49500 

~ 660.ooo 39600 
~ l'a.kaııedeıt • • 

toıı 1 birltkl 
~~ ıın kapaı ertn ihtiyacı için 
ıı.. ııetu 1 ıarna 
""\ lllt t r. 'l'ahın1n ed. nıUnakasaya ko.-
~lo_ etııhıau 2200 ilen bedeli soooo· 
~~ed~ 938 cıuna liradır. Eksiltmesi 
~elıtıı Sa. Al. l:Co ;unu Bant 12 de Knra
o~Pları 8aat ~ı a Yapılacaktır. Tckllf 
lll'eııı lir. Şartııaın de Ko. na vcrllml§ 

'labu~~e 15o kuru: ~e ev!afı görmek fa. 
'tta ~ r. lııtekııı llltabilinde Ko. dan 

arak- ertn nı k 
C>ıedekı I{ ez fır gUn ve sa. 

o. na mUracaaUarr. 

lsıaıı· • • (529) (7393) 1 
12() ~Yec!~l·'ı k • 

• '"V\J • • ıtaa . 
~ kallalkııo sığır tın ıhtiyacı olan 
ıı,. ı 2arf veya bu ili . 
~: ır. ş ıı~ulile k . m tar keçı 
~ ~. ı.- artnarne l e sıltmeye konul· 
(;16% •\O da st. Ankara L A 
lla! lıra . okunabT v. . 

ı ıatı ılJc lemi ı ır. Tahmin bedeli 

flkte. 
l.ra. K. 
495 
~71~ 50 
2970 

• 

ihale saati. 

10 
11 
LO 

87.000 liradır. Jlk teminatı 5600 liradır. 
Kapalı zarfla eksiltmesi 2ı-10·938 pa· 
zartesi günü saat 15 Erzincan tüın satın 
alma komisyonunda ~·apı!ac-.aktır. Şartna _ 
mesi 43i kurusa alınır. isteklileri teklil -
mektuplarını ihale saatinden bir saat ev· 
vel 2490 sayılı kanunun 32 inci maddesin· 
deki esasata uygun olarak Erzincanda as· 
keri satınalma komisyon•ma vermeleri 
ve posta ile gönde-nneleri. 

ı:;o,ooo kilo fabrika unu kapalı zarf -
usulile satın alınacaktır. Muhammen be· 
deli 20,450 liradır. Teminatı 1608 lira 75 
kuruştur. Eksiltmesi 24·10-938 pazartesi ~ 
günü saat 16 da Erzincan tüm satınalm~ ~ 
komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi .. -= 
komisyonda görülür. lstekliler teklif mek 
tuplannı ihale saatinden bir saat evveli· 

HASA 
• 

~ba &~~Ulile ek~~lG~O liradır. Ka· 
938 ıJerin t~ı~t 15 de esı 2· 11 ·938 çar· 
1 ~ ıf lllektu Yapılacaktır. İs· 
alıirecı tn,ba &ün.. Pi arını en son 2· 11. 

\'erece.ı.ıe l'uğ 'a Aulsaat 14 de kadar Is· 
"'erct· · . K 

it. (524) rrt ba~kanlığma 
r. .. bı~arb .y. ,. 70) 

ne kadar 2490 sayılı kanunun 32 inci 
maddesine uygun esasata olarak Erzin· 
can a ·kert satmalma komisyonuna ver
meleri ve posta ile göndenncleri. Postada 
gecikmeler kabul edilmez. (S<M) (7274) 

• 
buna çocuklar bayıhyorlar.Ç.oh i~tihalr ,.e severek büyürler. Bu saf özlü unların vitamini bol. gıdası çok \'e kalorisi yfil. 

- sektir. Bütün çocuk doktorları buna ~aha det eder. Avrupa diplomalarla musaddak birinciliği kazanmıştır. Bu kadar 

"llQ lıkır • 
tıa ·Ooo ltu Carnızon 
ı..._ il ~l'f'J 0 ll.tp:ının 1 u ihUyc.cı olan 
'"llldaıı 2 a eksııtın 2-10-938 gUnU ka-
~ 190 esinde tar 
~ te,,riltıı. sayılı ka 1P çıkmadı-
!!\ kıınııgtı n bir ay nunun 1 el rnadde-

t<!nıı r. 'ra.h~ı ıarrında pazarlığa 
t!t~n c,,.~tı 1930 ll n bedeli 26400 lira 

!\> ·'""'r \' radır ı t • 
ıı1 • 1\. Sa e taıtn • 8 ekliJerin her 

~r · At aınesin· D tllııa , · l<.o. da 1 lyarbakır ;e b1r~;eıı lllUddet görebfllrler. lstck-
:a '1ıUrar .. ~ biYntbaı- tnrrında tcminatıa. 

~t "'ır Lv A 
etın"leri · Sa. A. Ko . 

. <StO) {7585) 

tı.rı~· ~Or tn ..... 

~o ·~n kaı ı~lakasınd . 
11 lluıı rnu an ıkişer b"l~ Bab:ı.esbde 
l~ 24...._lO llaJtaRası k o ııklük iki pav-

d<! Ço -93g Paı apatı zarf usu:u 
~nunda tluda l<or ~~esi gUnU sant 

bi~. lıra~:l>ılacaktır. ·~.1.lmıı komis· 
l\o 1tta no k Şartııarn ı( pey parası 
hıı·l' Sa.tıtı al \lru~ ttıuka:· Ve projeleri 
trı~~· lsteıtı·~a kornihy ilinde Çorluda 
lı ~ ı .. ı ... ..: ı e.ri kan onundan alın"-

'l · · •ndeJf unun 2 ... 
~f il \te 1 bcı~ 1 . ve 3 Uncu 
bıu ttıc:kttı:alten bi~ erıı~ birlikte oel 

tınl)ı:tl arını l aaat evvel te;c 
a11 tonı.ıs\· 

• 1508) "ona vcrnıicı 
/ıı.gltııti ~ • '7278) .. 

llarııın fabtik • 
ha • a Ç-0 atar u 
" 1~~ birı:ıs;ııı~a inQa ~~·~ rnUdUrlüJU 
~ 11 , 24 Tttuna'·o. ı erek tamir 
tn~t la dn -ıo_;;38sası kupalı zarf u: 
r~ ııl'l)ıı,,n l Çothıda l{ t>a::nrtcsi giinti 

ı 411 a ~a or satı 1 
ler '> 33 li · Pılacakl n a rna };0 • 
ı " 1 rarıır ~ ır. İlk 
tıtıa ıra 7s . ·nrt pey P~ . 

ııı1 l{or kurıış "'n nıe ve proje· 
~ıtbıli~ Satın aı ..... lllukaL!llnde r >r 
ı l •. •ua ko . ~t • 

il-o\ ._•ıı r nıısyonundan 
il lt'j, .... ~-.. t• 
·~ "'lrlt ı •Unun •ı 

ti-• t \·e . ı bp) ... , .. ve 3 ·u· ıı ~r. 
·•1 ll' "" e·ıı u ı ~ · t: n b' • ' e b,r' k~e b ı •• ı t; •r ı; , • • 
.. ~11. t'\r-. fltnı""(\ aat {'\ \'{'} t •k'"" 

\J\.:11 ,.. 'la 'V• • "' •14 

~' ,• 2"tıı ı nllş bubrı. 
~l:ıı U"ı ı. 1 • • n:1... •• ı .. 

•:t :-.} t 1 :\ ~ .... 
' ır. ~luh ·U kap.ılı zar lla 

an-.rnt'n beecli 

yüksek evsafa malik tabii gıda ancak 

HASAN özlü u larıdır 
Diy:ırbakırda Tayyare defi Tb. için ~ 

iki hangarla obüs bataryesi için iki MI 
gnraj inıµıa.tına muayyen günde talip fi 
çıkmadığından 2490 eayıh kanunun ~ 
42 el madesi mucibince bir ay zarfı:ı- ~ 
da pazarlıkla yaptırılacaktır. Keşif be- ~ 
de~~ri ~utan 225579 liıa ,,12 k?1ı.ı~ tö Pirinç, Yulaf, Mercimek, Buğday. irmik, Patates, Mısır, Türlü, Bezelya, Ba-
120~8 lira 96 kuruştur. 1..,000 lıram g d Ç d Ö ·· 1 Ç ki d. · · 
938 mnli yılı bUtçesinden Kor muha· ~ · em, av ar zu un arını ocu arınıza ye ırınız. E 

sebecrn~indekt mc\·cut tah~is:ıttan ve· l!~nıJıilll1lill'J[ ,11~l~llll~~ını1 lll!Jlı:illrnillllllillilllın!ililITTll001mı11fill~ı11ını1100mıır~~m~11~1~·~~ rn· l'.''ru1ıırQ~~.'1":..t '.'~"fmm l'.l:Jf i'~'~[tı~n '11 ·n~~ıı~·11·11 ,ı ~r 2m~..ll'.!f!:~ı,jj 
rilecek geri kalanı 939 senesinde öde
necek bonolara b:ı.ğlnnacaktır. Kef;iC 
ve şart.rıamed 7 ci l:or in~ao.t şubcsi.."1· 
de ve Di:·arbakır Lv. Am. Sa. Al. Ko. 
da görebilirler. İstekliler kl'şif ve pro
jeleri 11 lira 28 kuruş rr.ukabilinll~ 

M. M. V. emakin inşaiye ~t..besinden n· 
labilirler. Eksiltmeye iştirak edenle.:. 
Nafia talimatına uygun hu if;e ait vc
sikalan ile knnuunun diğ"!r tesbit et
tiği vesaik ile terninatlarile birlikte 
Ko. na müracaat ctmeleıi. 

(513) (7314} 

• • • 
Gebzede yeniden yaptırılacak bir 

pavyon ile bir hangarın ıkmali ve ye
niden iki hangar inşası a~Tı n~n ka· 
pnlı zarfla eksiltmeye kcnulmw;tur. 
F:ksiltmeleri 26-10-93'3 ç:ırşamb,1 

günü saat 16 da Eskişehir Lv. Anı. 

Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Pavyon 
keşif bedeli 15500 lira ilk teminntı ı 
1162 llra 50 lcururtur. ln~,ıatı iltmal C· 

dilP.Cek hant;nnn keşif be.Jeli 243~0 li
ra 2 kuruştur. tık teminatı 1825 liı ::ı

dır. Yer.inen yaptıfıln.calc bir han~prın 
keşfi 21528 lirn R3 kuruş her ild han
garın k~if bedeli 40053 lıı :ı 66 kuru~· 
tur. tJk teminatı 367!> lira 2 ku:-uştt:.r. 
Bu inşaata ait keşif Ye ~:ırtnamc!<:r 
Anknra. tst-ınbul, Eskişehir Lv. Anı. 
Sa. Al. Ifo. d~ ve Izmittc 'l'üm Sa Al. 
Ko. da gllrüllir. tsteklileri:ı 24CO sayı· 
lı kanıırıcJ:ı yazılı vcsiknları ve bu m!k· 
tarlo r<l<ı hımlnra benzer iı:lcr yaptı~

lann:ı ·lair ''csaiki ve NafiR Vckalf'ti· 
ni.n 038 yılı ehlivı:.t \·csikasile teminat 
maltbuz \'Cya b:ınkn mektuplnrilc be· 

raber teklif mektuplannı havi knpa!ı ı 
zarflarını eksiltme günUnde saat 15 e 
kadar mezkur Ko. na vermeleri. 

(516) (7317) 

• • • 
Kırklareli Tümen birlikleri için 40 ton 

sadeyağı yeniden kapalı zarf usulü ile 
münakaşaya konulmuştur. Brher kilosu
nun muhammen liyatı 111 kuruş olup 
il ktcminatı 3330 liradır. thalrsi 27 teşri· 
nievvel 9:~8 perşembe günü sa:\t 16 dadır . 

İsteklilerin şartnamesini hergün tümen 
satınalma komisyonunda ;ötebilirler. Ta· 
tiplerin kanunun 2,3 cü mac!delerindck• 
,·esaik ile teminat mektuplarını havi zari 
lannı belli gün ve saatten bir saat evvelı
ne kadar Kırklaıelinde tüml!n ~atmalma 
lmmi::.yonuna venne!eri. (503) (7273) 

• • • 
Kilis alay için iki paviyon inşaası kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. Keşif be· 
d~li 76238 lira 51 kuruştur. tik teminatı 
5717 lira 83 kuruştur. Eksiltme 15·11·938 
salı günü saat 14 de Kilis alay Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır. Şartnameler. Ko. na mü· 
ı-acaatla parasız görülür. Taliplerin dip!o· 
malı mi.ıhendis veya mimar olmaları ol
marlıkları takdirde ayni evsafı h:ıiz bir 
mühendisin inşaatının sonuna kadar da· 
imi olarak iş başında bulunduracaklarını 
noterlikçe mu~addak bir taahhiit kfıl;'.,rıdı 

ile temin etmeleri. Ve bundan ba~ka as-1 
gari yetmiş sekiz bin liralık bu gibi işler j 
yapmış olchıklanm gfüterir vesikayı iha-

1 le ,ı::iinünden sekiz gün evveline kadar Ki-! 
lis A. S:ı. Al. Ko.na ibraz etmeleri. Ye ay· 

nca mümı.kaEaya iştirak ve ehliyet ,·esi· ı 
ka almalan lazımdır. Mühürlü teklif 
mektuplarını kanuni vesikalarile beraber 
eksiltmeye iştirak vesikası da beraber ve 
ilk teminat rnalcbuzu bulunan teklif mek· 
tuplannı belli günde en geç saat 13 e 
kadar Kiliste Ko. na verilmesi inaşaat 
939 senesi ağustos ayının son gününe ka· 
dar bitmiş olaca1\tır. (591) (7795) 

• "' 
Edremitteki birliklerin ihtiyacı için 

300 ton un kapalı zarfla eksiltm:;ye konul 
mu5tur. Tahmin bedeli 31500 lira ilk te· 
rninatı 2587 lira 50 kuruştur. lhale:ıi 
ll·U-938 cuma günü saat 16 dadır. Ev· 
saf \'e şartnamesini Edremit Tüm. Sa. Al. 
I,o. da görebilirler. İsteklilerin teminat 
\·e teklif mektuplarını belli saatten bir 
saat ewel Ko. na ,·ermeleri. 

(592) (7796) 
• • • 

Ağrıdaki birlikler ihtiracı için 300 ton 
ekmeklik un k:lpJlı zarfla eksiltmeye ko· 
nulmu~tur. Tahmin bedeli 51000 liradır. 

llk teminatı 3800 liradır. Eksiltme.cıi 
7-11 ·938 plzartesi günü saat 10 da Kara
kösede As. Sa. Ko. da yapılacaktır. Tek· 
lif mektuplan saat 9 da alınacaktır. Evc:af 
\'C şartnamesi alınır. Isteklilerin Karakö· 
sede belli saatte Ko. na müracaatları. 

(594) (7798) 
• • • 

Surbehandaki kıtalarm ihtiyaclan için 
300 ton ekmeklik un kapalı zarfla eksilt· 
mcve konulmuı::tur. Tahmin bedeli (51) - , 
bin lira ilk tuninatı 3800 liradır. Eksilt· 

mcsi 7·11·938 pazartesi günü saat 11 de 
Karakösede Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
Evrnf ve ~.artnamesi 255 kuruşa Ko. dan 
alınır. Teklif mektuplan saat 10 da ka· 
b:.ıl edilecektir. tsteklilerin belli saatte 
Karaköse~e Ac:. Sa. Al. Ko. na kanuni 
Ye: ikalarile beraber müracaatları. 

(595) (7779) 

lŞ ARIYOR 

Yeni türkçeyi iyi okur ve yazar fran· 
SIZCJ~ a \ akıf bir daktılo bayan iş am· 
maktadır. 

Jstanbııl P.K. 743 

Ya\'UZ Sezen 
l'nrts I< adın. Brltek Tcrzlllk 

Akndeıııllcrlnılen rliplomnlı. 

ll<'yoglu Pnrıruıklınpı 113 Gny. 
ret aıınrıırııaııı 1. 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye 

Divan yolu. 
mütehassısı. İstanbul 
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... aıacaaınız rnaıa dikkat eaınız ve teKtit edilen ner han-

gı oır arnpuıu Kaouı etmevınız .. 

Cumhurfyet1n 15 lncı Yııcıonamo ıçın ner naıcıe nazırTıklara Da$1ayacaksınız ve aonanmanız ıçın 
.. 

ampul tedarikine koyulacaksınız. Yalnız dikkat ediniz ve ucuz mal diye sürülen her hangi bir 

ampulu almayınız. Bir ampulun ucuzluğu alışında belli olmaz ve cere:yan sarfetmeğe başladığ 

zaman kendini gösterir. Bir ampulu imtihan etmek için bundan güzel vasıta yoktur. Hem alaca 

ğınız ampulu her zaman kullanabilmelisiniz. Bütün şeraiti haiz olan TUNGSRAM ampulunu hatır~. 

layınız. Bu ampuıun hem aydınlığı boldur; hemde cereyan sarfiyatı azdır. TUNGSRAM ampulu 

güzel ve sağlam ambalajı say~sinde ita nihaye muhafaza edilebilir ve uzun seneler. her donan-

mada işinize yarar. Menfaatınız TUNGSRAM ampulunu kullanmanızı icap ettiriyor. Alacağı-... -

nız her ampulun üzerinde TUNGSRAM markasına dikkat ediniz. 

BOURLA BiRADERLER 
ISTANBUL - A N K A R A i Z M i R 


