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EDRt Rahmi, 1staubul'un ve bü. 
tün memleke timizin güzellikleri

ni ecnebilerden duyup da öğrenmemiz
den lkAyet ediyor. Bunu, Bedri Rnt mi
dea evvel de slSyliyenlı>r o:du; isin doğru 
bir tarnfı yok değildir. Biz, Frenklerin 
her hUkmUnU çnbuk kabul ediyoruz; on
lar, bizim mcmlc>ketımizla tabii nu•ıızara
Jarı karşısında hayranlık gö3terlnce on
J:ınn bu kadar glizel buldukları şeyleri 

biz de beğenmek istiyoruz. Bu }1lzden 
Tıirldye'yi bir Frenk gibi seven Türkler 
pevda oldu; bu, öteden bert canımızı sıkı
yor. 

Fakat memleketfmlzin gtlzellfltlerint 
yabancılardan öğrendiğimiz için şlkl\yet
te bilmem haklı mıyız? bana öyle geli
yor kJ hiç kimse, içinde yaeadığı manza
ralarm gUzelllğinl kendiliğinden scc.:e
mez: onlan kendisine bir başkasının 

göstermesi hiç olmazsa kendisinin onlar
dan bir mUddet uzaklaşrp başka yerlert 
gördükten sonra dönmesi ltwnıdır GU

zelllğl dalma, alışık olduğumuz ~eyler 

d~mda aramağa meylimiz vardır. "Kom
ıunun tavuğu, komşuya kaz görünür,, 
derler; bu sadece kıskançlık göstermez. 
Komşunun tavuğuna alrş1k değilizdir: 

ona kendimizinkinden daha dikkatle ba
karız ve bunun için meziyetlerini daha 
fyt görUriiz. lstanbul'a gelen bir seyya. 
hm Hoğazlc.;l'nin güzelliklerine, oralarda 
tA çocukluğundanberl dolaşan bir TUrk
ten daha çok dikkat etmesi gayet tabii
dir. Türk de, Boğazlçf'nln ıahatsızlıklan
na hiç şllpheslz ki bir Avnıpalıdan dnha 
~ok ehemmiyet verir; çUnkU onlnn ken
disi dalnia <;ekmeğe mecburdur, Avnıpa
h ise, birkaç gUn sonra brrakıp gfd~ce
ğlnden o rahatsr.zlıklan hoş görür, hattA 
onlan da birer gUzt>llik diye kabul eder. 

Biz, Theoph!le Gautlcr'ler, Plerre J..o
tl'ler ve daha bilmem hangt Frenk mu
lıarrtr ve ressamlan memleketimizi tae
vire kalkışmadan evvel o güzPlllklPrl 
bUebUtUn inkar mı ediyorduk? bilAkls, 
biz memleketimizin tabii güz€'11lklerine 
'5tedenberi merbutiyet göfftertrlz; h:ıtttı 
bu hususta mUbaJdğa ettiğimiz bile söy
lenebilir. Doğrusunu isterseniz bence 
Boğazfçlnln, çaylanmızm, çayrrlarnnızrn 
güzelliğine biraz da gözUmllzU yumma. 
mız lAznndrr. Başka memleketlerfnkinl 
tuvire, onlan methe kalkalrm demiyo
rum: gtlzelllğl tabiatta aramaktan vaz
geçelim. GUzellik insan yapısındadır; 
fnsanm eseridir. 

Bu hilkmUn çok su g5tUreeeğfni bilml
)'Or değilim; aksini iddia etmek de ka
blldlr. fnsanlar güzelliği hazan tnb!atta 
aram~lar. bazan tablnttnn bıkıp kendi 
eserlerinde gllrmek lsternlşelrdir. Fakat 
biz uz11n zamandanberf tabiat sevdMın
dayız; şimdi bunu bırakıp da öteki gn. 
zeııtklere c'lömıok daha fyf olur. Bana 
8ylA geliyor ki TUrklye'dc edebiyatı, sa
natı, umumi zevki tabiat muhabbeti de
fil, asıl tabiat nefreti, hiç olmazs:ı ta
biata kal"Şl fikrf bir alt\kastzlrk kurtara
caktır. Tabiata bakarak bir güzellik tc-
1Akkfs1 edinmeğe değil, mrmlekPtlmf:ı:ln 
tabiatın! kendi gUzellik tE'liıkldmize uy. 
dunrıağa çalışmalıyız. 

Nurullah ATAÇ 

Ankara Hadyo~unda 
hu okşa nı l<I 
tnüsatıehe 

Ankara ıJ (A. A.) - Ziraat vekületi 
tarafındaıı perşembe günU ak!inmı saat 
19 da Ankara radyosunda Adnnada \'C 

Türkiyed» pamuk v lZtyeJ hakkında mU
nakruıalı hir görU,,mc yapılacaktır. BUtUn 
memleket mllnevve rlerini a16kalandım

cağıııda şUphe olmıyan bu mUnnka~!.nın, 
dinleyfcilPrf yakmdıın llgflendireceğl mu
hakkaktır. 

K'.oa!eramr mlltE'.aklb de yUksek ziraat 
enstftUsU talebesinden mUrPkkeb bir ko

ro tarafından ziraat ma~ söylenecek • 
tfr. 

• Dımizbanlı tarafından Atırupoya ta1ısile gl111deriluek gmçleri seçmelt 
üzere açılan müsabaka imtihanı dün yapılmıştır. imtihana 280 01'tameklep 
mezunu girmiştir. N etıreler bir iki güne kadar belli olacaktır. 

~ Jeryada başlamı~. bir taraf lan annesinin yanına. ailer la raf ttıf\ babas:rıl )il 
rak: 

- Ayrılmayın, betı ikitıizi de istiyorum,, diyerek aflamıştır. ,,,,, 

• Dün altıncı hukuk malıkemesinde Alzmet adında birisi 'karısı Fatma ilt 
boşanmıştır. Malıkemc eski karıkocamn 8 yaşmdaki çocukları Aliyt erkek ol
ması dolrryısile armcsint! vermiştir. 

Fatma oğlunu kolundan tutup götürürken çocıık: . ktı'1""' 
- Ben senı istemıyorum, babama gıdeceğım, diyt elırıdetl pi' 

· .sının kucağına atılmıştır. /tada bif 
Nehcede eski kocasiyle konuşan Fatma, babanın oğlunu ha ~Uf· 

gelip görmcsıne miisaade ederek, çocuğun" kapmış, eve yotwmrıı Malıkemcye gelen yat·ru, annesi ile babasının ayrıldıklarırıı anlayınca 

Hareket müfettışi 
yf. tiştitilecek 

Dt> vlt-t Deınfr yolları 
müsabaka imtihanı 

8\•Jidı 
Devlet demiryollnn lddresl, hareket 

mllfettl§i yetiştirmek llzere mUsabaka l
le mUfett!D muavini almağa karar ver
miştir. 

Milhendia mektebi, yUksek lktısat ve 
ticaret mektebi, mUlkiye mektebi, bu • 
kuk veya fen fakültesi mezunlan ara
sından ve fransızca, &imanca, lnglllzce 
ve ya ltnlaynea lisanlarını iyt bilen 
gençler arasında yapılacak bu büyük mil 
sabaka imtihanında kazananlar iki sene
lik bir staja tft.bi tutulacaktır. Bu staj 
milddetlııln devamınca gençlere 130 Ura 

aylık verllecek ve staj bitince mUfet
tişllğe terfi ettirilerek maaşları 151 li
raya çıkıırılacaktır. 

Müsabaka imtihanı bu ayın 28 inci pa
zartesi gUnQ yapılacaktır. Müsabakanın 

yapılacağı yerler şlmdlllk tayin edilme
miştir. Talihlerin adedi ve müracaat mm 
takalarına göre işletme mUdUrlllğü bu
lunan yerlerde imtihan açılacaktır. 

Yükııek mekteb mezunu gençlere i}i 
bir istikbal hazulıynn bu imtihana çok 
talih olııcağı muhakkak görlilmektedlr. 
Esasen imtihana girenlerden nekade.r 
kazanan olursa olsun hepsi alrnacaktır. 

--o--

Sehze fiyatları 
yük"teldl 

Bu sene havalann oldukça iyi gitmesi 
netJce&I olarak son günlere kadar da -
yanmış olan yaz sebzeleri son günlerde 
bilhassa ynğmurlardnn eonra çok azal
mıştır. Bu azalma neticesi olarak eebze 
rlatlan son birkaç gün içinde mllhlm 
miktarda fırlamıştır. 

Yaz sebzelerinden en ziyade azalanla
rın başında domates gelmelttedlr. Doma
tPs fiatlan 1~-20 l•uruşa ytikselmfştfr. 

Bundan sonra patlıcanlar gelmektedir: 
orta boylar 5-6. başlar 8-10 kuruşa sa
tılmaktadır. Barbunya fasulyesJ mühim
ce miktarda piyasaya gelmektedir; fiat 
15-20 kuruş arasındadır. İkinci mahsul 
Ayşekadın fasulyesi · 17,5-20 kuruştan 
MtTlmaktadır. Çnh fasulyesi bunlardan 
daha az ve daha pahalıdır. [\:nbak 15 
kuruştur. Yaz sebzelerinin aznlma!llylA 
bember kı3 sebzelerinin bnşlrc'.!ları olan 
lllhana ve prasa da çoftalmı'jtır. Bunla
rm kilosu beş kuruşa kadar inmiştir. Fa 
kat şimdilik alıcıları azdır. 

Bu :ıcne Ui.han:ı ve prasanm pek bol 
olacağı şimdiden anlaşılmaktaılır. 

Kimyakerlik 
hakkında kanun 

çıkarılıyor 
KUltUr Bakanlığı bir kimyager. 

Uk knnunu propesl hazırlamıştır. Bu 

proje ile kimyagerlik birkaç aırufa ay
rılm aktadır. 

Projenin esaslan ıunlardır : 

1 - TUrkiyede kimyagerlik yap . 
mak hakkı TUrk veya yabancı Unl. 
versltelerden veya yUksek teknik o. 
kullarından birinin aşağıdaki diplo. 
uıaları ile tahsil vasıtalarını haiz o

lanlara verlllr. 
A - Kimyadan fen doktoru dip 

loması, 

B - KlmyamUhendisllğl diploma. 
sı, 

C - lstanbul Untverslteslnln tesı. 
sinden evvelki darUlfUnunun kimya. 
gerl1k diploması, 

D - Biyolojik kimya sertifikası, 
El - Gıdal klnıyn sertifikası. 

2 - Blrlocl maddenin A - B ve C. 
fıkralarında gösterilen dlplonıalHrı 

haiz olnnlara kimyager, D fıkrasında 
sözU geçen sertlrtkayı haiz olanlarıı 
biyolojik kimya mUtehassııtı ve E fık 
rasında gösterilen sertifikayı almış 

olanlnr:ı da gıdal kimya mUtehassısı. 
unvanları verll1r. Biyolojik ve gıdnf 

kimya mUtebassısları ancak kendi şu 
belerlne ait işlerde çalışabilirler. 

3 - Tahsillerini yabancı menıle. 

ketlerde yapmrş olanlarıo bu kanun 
bUkUmlerlnden istifade edebilmeleri 
için almış oldukları diplomaların ve. 
ya tahsil vesikalarının okudukları 

yabancı memleketin hUk~mett tara. 
rından tasdik ve Türkiye KtlltUr Ba
kanlığın<.'a tescil edilmesi şarttır. 

• - Bu kanunun neşrinden nn~e 

kimyagerlik dlplomasq11 veya ınllt~ 

bassıslık sertlfiltasını haiz olmnmnk.
1 

la beraber ellerindeki yüksek okul 
diplomasına göre devlet tarafından 

kimyagerlik yapmalarına izin veril. 
mlş olanların ynlnrz izin almış olduk 
ları brrnşta çalışmalarına müııaodı• 

edilir. 

6 - Resmi mUesseselerde memur 
olnn kimyagerler resmi vazife saaL 
,lerl dışında ldhoratuvar açmak bak. 
kını haizdirler. 

6 - 2 haziran 1926 tarlhlt ve 90(ı 
nuınarnlı kanunun birinci maddesi 
hUkllmlerlnden kimyagerler de isti · 
rnde eder. 

Türkiyede ·kömür 
keşfinin yıl dönümü 
Dün Zonguldakta kaşrfinin adı 

hürmetle anılarak kutJulandı 
Zouguldak, 9 (A. A.) - Türklyede ilk ı 

olarak Ert'ğlide Kese boğazı mevklinde 
Uzun Mehmet tarafından taş kömUrUnUn 
bulunduğu günUn 109 uncu yıldönUmU, 

kAşlfin hatıratımı t.s.ziz için Halkevi ta. 
rafından hazrrlanan zengin bir program· 
la kutlandı. Şehlr ba3tan baea bayraklar 
la donandı. 

Cumhuriyet meydanında toplanan ma
den okulu, lise ve llk okullar talebesi, 
memurlar, parti, halkevi, urny, cemiyet
ler, halk ve binlerce kömllr şlçlsl. önde 

·§Chir mızıkası olduğu halde Uzun Mch-

1io1n1'{ton amcaı
n o(ı"l) n:ıa.1ır~so 

met bahçesine giderek Uzun Mehmet a
nıtının etrafında toıılanmışlardır. Burada 
bir genç maden mühendisi ve okullar ti\· 
lebesl tarafından Uıunmehmedin adında 
sembolleşen millt madencilik ülkUsil hak
kında söylevler verilmiş ve TUrkiycde 
madencilik ülkllsll hakkında söylevler ve
rilmiş ve Türklycde olduğu gibi yer yü

zünde de taşkömllrUnU ilk bulan, kulla
nan ve yayanın Türk olduğu Atnttirklln 
ı>şsiz dehasının gtlneşlle a_ dınlanan ta
rih hakikatlerinden hlrl olarak belirtil· 
ıniş ve Türktln arayıcı. bulucu, yapıcı ve 
ha.şancı kudret cevherlerini işleterok 

dUnyanm en muazzam eserini yaratan 
bilyUk Önderimize 7ı0nguldaklıların ·sev. 
gi, saygı ve ebedi minnet ve bağlılıkları-

Lokantadal<i 
« ed bi 

münakaşa ';ırsı 
ısmail Habip heyk~~of 

Zühtüye cevap ve~~~ 
Beyoğlunda bir lokanta~ 'fa!lp.tı"I' 

bib Sevili< ile Ahmet Haill 
1~ f. 

rasında cereran eden ~ ~-aıc~_.
bi münakaşa münasebe~.ıl~aoiill ~ 
hitlerınden heykeltraş Züh b biıt l_ 
yazmıştık. Dün lsmail fl~~~e ı~ ~ 
etti ve bu beyanatta tavzıhı f!J'/'Jtlli-
düğü bazı noktalar ol~uğu~: -~ 
mail Habib ezcümle dıyor RU~ Jl' 
"- Bu hadiseye doktor ontıil ~ 

kmm da ismi karısurılıY0r. 00ıJll ~ 
hiç bir alakası yoktur. Be~ı!fl it ~ 
da "işitiyorwn ki herkes ~ııt '/ 
Hakkıyla gön.iştOğiıme ~aŞJ) de'>~ 1 

.. Ü"nıekte ~ ~ ben gene onunla gor .-·- btflı!fl t'ı. 
yorum .. demedim. Bu zat bİf I 
bir arkada51mdır. Muh~ere~ sö>'l~ 
Ben farzımuhal bö>•le bır şe·ı ~ 
sam Ahmet Hamdınin değigelird1• ;,. 
benımle kavga etmesi ınzı~r ıo't..,sı~ 
seclen sonra doktorla t>ef1lbl! ~ gtll" 
çıkışunız aramızda böyle .J 
ğini isbat eder~ be*' 
1428 L1ra çaltı~d" 

m 8 h " Q (Jl (~ (i1'de''~ 
İnhisarlar idaresinin :S~>' .. un ~-~ 

bır., "; 
deposu bekçisi Kamber k ~t' lif' 
ne postahaneye göturrııc 14zS ıf, 
edilen bir çantanın içind;:ste cJ~ 
mış ve boşalan yerlere peıtt 

ğıtlar ve taşlar koyarak ~ 
teslim etmiştir. ,a?ıte , 

Tahkikat sonunda btı ö-tf cc'~,' 
bef Bo dl U"' A 

meydana çıkan Kanı ~tıl• id"-
kcmesin~ki diinkil dtıf: ur•fl 
ne altı ay hapse ve 1~2 iştir· ~ 
ôdcmeğe mahkum cdılıll <(ff'. 

kl8 ";ı;ı.r _..J, 
nm sunulınae~a ıttlfıı tıP°'J 
tir. pşrÜ·~ "":., 

Uzun Mehmet anıtıll8'ıtu~ er~ 
uray okullar ve bi~0" r.ıetıd!,,-• vzıın ,. 
çelenkler konmuştur. vııJll t.f01·_, 
çcsinde uray tnrafındııll ıcu(llı11>ıl•,,ıt 
adına bUyük bir senıbO~tı:Jleııle~ ~ 

BtitUn okullarda öğr c" tJ ıd,,.; 
,.erer ıi1' 

lerlne konferanslar deı:ıci 

met güııünil ve milli ıJlfı ~-
anlatmışlardır. l t ı fl 

1'1 uda n va il 8 .al 
t . ı f et" tt ·_,; 

" J ş !\ r nundeıı ıl~ ,..,, 
Denlzbank paznr gU gUtl >"pe~ 

Mudanya hattında her dc\111f!1 ı!Y ~ 
talan kaldırarak kışın fer } gp~ 

...fiil sc ç!J 
zere haftada beş b~ 8ıı.ll· JP'JY I 
karar vermiştir. pazıır. ıeri l5t ~,_,.Jı 
cuma ve cumartesi gU~ıır ıçlll 

11 
J"_I 

)'apılncnk olan bu poatıı rfflııd"'# 
urnntı .e ... 

sabahlan saat 9 da uııı" ~ ~' -
caktır. Bunlardan saJı. c ~ıldl'ıı~~ 
~ı postaları ayni gtındC 1-f11".~ 
necek, diğer posta1_~(\'le r 
Gemlik seferleri dola)',,...... 

avdet edecekUt. 
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ATATURK Resmi 

İstanbul, 10 (A.A.) - Atatürkün müdavi ve m 
fındnn verilcıı rapor suretidir: 

Atatllrt'lln bütlln bir milletin, bir Tttrk \ 
n.rlıtmnı hayatı manasını ifade eden \ 
:rarmı aaırlık ömrUnU mütevazı satırlar 
&ruma aığdırmak ne bir dilin, ne bir 
kalemin, ne bir insan havsala.emm ve 
kudretinin k!ndır. 

Burada Ata'nın yalnız her fant insan 
&ibi geçen ve ömUr denen zahirl varlı
iından bahsedebileceğiz. ÔmUr, hayat, 
:r&rlıfnı bile AtatUrk'Un 58 yıllık seyri 
karvuıında maskarala§ml§ birer fanUlk 
kaldığında ıUphe yoktur. 

AtatUrk muazzam bir tarih, her hare
ketinde tarihleri alt eden bir beşeriyet 
hAdlscsi olarak ancak izah olunabilir. 
Onun 58 yıllık omrU içinde yalnız Tilrk 
dUnyasının bUtUn şUmulU ile varlığı de
fil, insanlığın maşeri hayatiyetinin teza
hUrU ve belki mihveri mUndcmiçtir. 
Atamız 1880 de Selanikte dünyaya 

geldi. Mustafa adıyla bUyUk ana Zübey
denin kucağına doğan nevzad, Tilrk'ün 
lllukaddes tarihinin başlangıcıdır. 

En bil) Uk TUrkil doğuran bUyUk Tilrk 
anasının şefkat ve ihtimamı içinde çabu
cak serpilen bu Ata) avru mahalle 
mektebinin dar çerçev('si içinden, taşkın 
•ekbi) le, bir hamlede kurtulup, tahsil 
•18temı o zamana g5re modernize edil
miş olan Şem~ı Efendi mektebine gir
di. 

Bnbasmı çok kUçUk yaşta kaybeden 
Mustafa tabiattan Ustun bir hilkatte ve 
bUttin ömrü gibi, tabii tekfımlil ve inki
ıafın mUstemlr ve fakat yavaş kanun
lannı çi •nlyerek sıçramalarla inkişaf 
eden kudretlerinin menbalnrını Mülkiye 
idadisi ve orad:ın geçirildiği Askerl RUş
diyede buldu. Annesi, evliidmm ruhun
da ve benliğinde kaynaşan askerlik te
lllayüı ve istidatlarının ilk kA.şlfidir ve 
onun mua.Il\mlerlne hayret ve hayranlık 
veren zekftsı ve belki henüz tam rotaSI
ıu almamı;, debasmdaki "kemal" 1 de ilk 
•ezip ona Kemal ismini veren Mustafa 
adındaki hocasıdır. 

RU§diye bitince, Mustafa Kemali Har
biyede görUyoruz. 

Ve burada TUrk matbuatını aevindl
ren ıereru bir tarih Md~esinden bah
ıetnıek gerektir. Atamız o yaştfve mek
teb sıralarında gaz~tecill.k yaptı. KUçUk 
Ve el yazısıyla bir gazete çıkararak bir 
çığ gibi her ilerliyen an içinde katmer
leşip, fcvkalı\deleşen kafasmm ill kMl
crrnlannı, bu gazı;teyle arkadaşlarına 
tattırdı. 

1901 de Mustafa Kemal erktmıharb 
Yilzbaenn oldu. O tarrıı, Mustafa Kema
lin, köhne c.•mn.1111 saray ve s:ıltanatınm 
acı, mUstebld vo mUst<>kreh tczahilrle
ıinln ıstırabını içinde duyduğu zaman
dır. 

Mustafa Kemal bu sultanın elemlerini 
~adeye başladığı zaman onun benliğin-

: mündemiç astı kudret ve kuvvetlerin 
nıenl)aından dehşt:'tlenenler, genç erka
nıharhl Arablstnnda bir sUvari kıt'asma 
talin l4!erek onu gliya Tllrk yurdunun 
;ıeınlerinl görUp düşünmekten men'e ça
~ştııar. Halbuki bu hareket, Msutafa 

emal'tn Şam'da "Hürriyet" adında bir 
c~ınlyet kurmasına müncer olan bir teş
Vik oldu. 

Yüzbaşı Mustafa Kemal, Türk mlllett
nln "lk 
1 

1 halis hamlelerine işte bu tarlh-
derde el koydu. Onu bir aralık Arabistan
::nn SelAnlk kıt'a erkiinıharbiye.sine ta-

b edltınJş görUyoruz. 
tlbdad ve saraya karşı ilk millet is

Yanı burad lJ a ve yüzbaşı Mustafa Kema-
~ ateşiyle parlamış bir halde başlıyor. 

diğf aray, bir baykuş gibi Uzerine tUne
%1 Türk mlllctinln bu nefes alışını se-

tonce bir hamle yapmak venfden Tilrk 
Prakı ' • 

1 annda asil mllletln dökUlen kan-
arı llzerı d 

!'abli n e mütereddi saltanatını ku-
a nıeır için harekete geçmek istedi 
nıa, genç ord b • ' 

ııi 1 u, aşında erkanıharb rei-
lst 

0 
arak bulunan Mustafa Kemaliyle 

anbuıa yU u 
nih r Yerck sarayın bu fesadına 

ayet verdi. 
O sırada T b 

arru ra lusgarba İtalyanların ta-
M ztınu haber nlan genç erkAnıharb 

ısır ve Bi l 
ti. ngaz yollariyle Trablusa geç-

Onun ınUt 
bi evazı kuvvetleri karşısında 
b r adım llerlcyemiyen dilşman bu hey
etıt kah 

d ranıan TUrk genel: "Atagenç 
en ancak hUkü ,, 

..._ metin bir sulhu ile ya-
mı kurtarabildi. 

llinba,1 1 0 an Mustafa Kemal Sofyada a taş<'nıllıt 
Yo [) C'rdir. 1914 dünya harbi b:ı3lı-
ha r bl lln~ ayı ateşli yen bu büyük cihan 

r nde fiilen Yllrduna hizmet emellle 

ya.nan TUrkUn bUyUğU, 69 uncu fırka ı 
kumandanlığıyla Çanakkaleye gitti. 

Mustafa tarihlere Un salan, dilnya ta
rihlerine bir askerlik hariknsı kaydetti
ren askerl dehasının en feyizli tezahU
rUnU dünya harblnln en ateşli merk<'zi 
sayılan Anafatalarda gösterdi. Mustafa 
Kemali Tilrk yurdunu kurtaran bir ku
mandan olarak burada işitiyoruz. O, ge
ri çekilen bir bölUğU durdurarak sor
mUBtu: 

- Niçin atco etmiyorsunuz! 
- Cephanemiz bitti! dediler. 
- Cephaneniz yoksa sUngUnUz var. 

SüngU tak! 
Ve işte bu kumandayı veren Ataer, 

bUytlk harbin Tilrk budutlanndn ateşle
nen her tehlikesi karşısına bir kale gibi 
geçerek boğuştu, döğilştU. 

Onu harbin sonlanna doğru Suriye 
ordularının başında umum kumandan o
larak görüyoruz. Dü!Jman, bozuk ordu
lara azgın bir kudretle saldırdığı zaman 
yine Tıirk'Un en bUyUk askeri, kumıı.n
<lanı Atamızı, bu azgın kudretleri boz
guna uğrıyan ordusuyla yerinde mıhla
mış bir halde buluyoruz. Ve fakat harbin 
tarihi bili~ or ve mütareke oluyor. 1918 
de Tilrk umumi harbden mağlüb çıkmış
tır. 

Mütarekenin korkunç tarihini elem fi. 
zerine elem katmamak için tekrar et
miyoruz. Saray, padişah ve rical altla
rındaki yaldızlı sandalyelerin ve hayat
lanndaltl mUlcvvcs zevk ve sefahatlerl
nln elden gideecığl korkusuyla tezelltll 
etmlş bir halde gnliblerln önlerine büyük 
Türk'ün istfkllilini, yurdunu satılık bir 
meta gibi S<'rdiklcri zaman Mustafa Ke
mal, için için yanan millc>tln b:ışma geç
mek znmanı olduğunu hesapladı. 

19 Mayıs 1919 da Samsuna ayak bas
tı. Bu sırada vaziyeti A tatürk'iln ağzın
dan dinliyelim: 
"Osmanlı devletinin dahil bulund11fu 

gmp, harbi t1mum1de moğlt2p olmuş, Os· 
manlı ordusıı her taraf ta zedelenmiş, 

şeraiti ağır bir mütarckename imzalan
mış, biiyük.. harbin uzun seneleri zarfın
da millet yorgun ve fakir bir halde, mil
let ve memleketi lıarbı.ıtmımıiyc sevkcden 
lcr, kendi lıayatları endişesine dı'işerek, 
memleketten firar etmişler. 

Saltanat ve lıiltif et mevkiini işgal eden 
Valıidettin, ferdi, şalıSlm ve yalnız temen 
nı temin cdebilecegitıi talıayyill ettiği da· 
izi tedbirler araş! rmaktadır. 

Damat Ferit paşanın riyasetindeki ka 
bine; aciz, haysiyetsiz, cebin, yalnız padi
şahsın iradesine tabi r·e onunla beraber 
şahıslarını tikayc edebilecek lzerlıangi bir 
vaziyete razı. 
Ordımım elinden csliha ve ctphanesi a· 

lınmış ve almmakta ... 
itilaf deı letleri. miitarckc ahkamına ri

ayete lüzum gvrmiiyorlar. Birer vesile i
le, itilôf donanmaları ve askerleri lstan· 
bulda. Adana viltiycti, Fransızlar; Urfa, 
Maraş, Antep lngilizler tarafından işgal 
edilmiş. 

A'ıtalya ve Konyada ltalyan kıtaatı as
keriyl'si; Merzifon ve Samsunda lngiliz 
askerleri bulımıtyor. 11 er taraf ta, ecnebi 
zabıta memurları ve hususi adamları fa
aliyctte .. 

Nihayet, badelkcltim kabul ettiğimiz 

tarilzte11 dört gıin evvel 15 mayıs 1919 da 
itilaf dcvlctlcritıitı mıwafakatile Yunan 
ordum lzmire ihraç ediliyor . ., 

Mustafa Kemalin, milli varlığımıza 

saldıran tarihin bu kahbe tecellisi karşı· 
sında insan akıl ve kudretlerini hayrete 
dü~recek faaliyeti ve milli kurtarıcılığı 
ba~h) or. Artık hadiseler biri biri arka~ı
na doğmaktadır. 23 temmuz 1919 da Er· 
zurumda ilk milli kongre, ilk halk mecli i 
kuruldu \e Mustafa Kemal reis seçildi. 

Mustafa Kemal Anadolumuzun öz e\•· 
lrıdını Türkün mukaddes istiklaline saldı· 
ran bu bed mukadderatın elinden kurtar· 
mak için etrafına topladı. Milli teskilat 
hergün biraz daha kuve\ tlenmekte, art· 
makta ve dönen binbir desi e ve hile, al· 

milletinin istiklfü ateşile en yıkılmaz ha 
illeri bile peri~an eyleyerek zorla, cebren 
bu kötü tarihi yürüdüğü istikametten de
ğiştirdi. 

23 nisan 920 de Ankarada ilk meclis 
kuruldu. 

Mustafa Kemal diyor ki: "Bandırma, 
Gönen, Susurluk Gördos, Karacabey, Bi
ga, lzmit, Adapazarı, Düzce llendek, Bo
lu, Beypazarı, Bozkır, Konya, Ilgın, KMa 
man. Çivril Yenişehir, Seydişehir, Koçhi
sar lıavalisinde, l' ozgat, l' eni/zan, Bol,az· 
lıyan, Zile, Erbea Çomm havalisinde, 
Umraniye Refalıiye, Zasu, Canik havali
sinde alevlenen şilriş ateşleri bıitün mem
leketi yakıyor. Iliyanet cehalet, kin tıe 

taassup dumanları biitıin vatan semasını 
kesif kara11ltklar içinde bırakıyordu. is
yan dalgaları, Atıl:arada karargtilıımız 

dıtvarları11a /:adar çarptı, karargtilzımızla 
şehir arasındki telefon ve telgrf hatlarını 
kcsmcğc kadar varan akuranc kasitler kar 
şımıda kaldık. Garbı Anadolwmn lzmir· 
de11 soma yeniden tniihim noktaları Yır 
nan ordusımım mmaklarile çiğncnmele 
başlandı,, 

Mustafa Kemal ve arkasında yalnız 
memleket istiklal askile binbir aciz ve 
yoksulluk içinde çalı~n güzide kuman
danlar böylece bir taraftan düşmanlar, 
diğer taraftan sara) lar. padişahlar ve ge
ne içten içe ale\ lendirilen isyan ve ihli· 
lallerle uğraşarak bu büyük ve aziz gaye
nin tahakkukuna çalıştılar.llk defa şarkta 
Türk kuvvetlerini arkadan vunnağa ça· 
hşanları tcpcliyen milli ordu (920) de 
(Gümrü) muahede.ini cebren imza ettir 
di, Bu suretle Kars, Artvin milli kuvvet· 
lcrin hfıakimiyeti alt-ına geçti. Hadiseler 
süratle inldc;af ediyordu. 

26 ağustos sabahı saat beş buçukta 

Reisicümhur Atatürk-"Jr. umumi hallerindeki veba 
24 te neşredilen tebliğden sonra her an artarak bug 
938 perşembe sabahı 9,CS gece büyük ~efimiz derin 

hayat etmişlerdir. 
Müdavi Tabibler: 

Mlidavi tabibler: 
Pr. Dr. Neşet Ömer !rdelp 
Pr. Dr. M. I\emnl Öke 
Dr. Nıhad Rc§at Belger. 

Pr. Dr. Haynılla 
Pr. Dr. Süreyya 
Dr. M. Kamil Ber 

••• 
Istanbul, 10 (A.A.) - Türkiye Cumhuriyeti 

tebliğidir: 

Müdavi ve müşavir tabiblerinin neşredilen son 
dünyaya gözler.ini kapadığın.. bildirmektedir. 

Bu acı hadise ile Türk vatanı büyük yapıcısınr, Türk 
fini, insanlık büyük evliidmı kabetti. Milletimize içimiz yan 
sığmayan ziyaın.dan dolayı en derin taziyelerimizi sunaru • 

Kederlerimizin tesellisini ancak ve ancak onun bilyilk 
lıkta ve aziz vatanmuzın hiz."Iletinde ararız. ŞuraslllI da her 
beyan etmeliyiz ki ölm:z olan onun büyük eseri Cumhuriyet 

Hiikumetiniz, içinde bı.ılunduğumuz bu mühim anda b 
olduğu gibi, diKkatle va'7ife başındadır. Müessea olan niz 
idame hususunu, büyük Türk milletinin hükOmeti ile tek · 
yit ve temin edeceğine şüphe yoktur. 

Teşkilatı esasiye kanununun 33 üncU maddeıl mucl 
Millet Mcçlisi Rciııi Abcülhalik Renda Reislcilmhur :Vck!letf 
deruhte etmiş ve ifaya başla~tır. 

Cicne Teşkilatı Esasiye kanununun 34 ilncU maddni m 
Millet Meclisi derhal yeni Rrisicumhuru intihap edecektir. 

Türkiycnin en büyük ~akamına Teşkilatı Esasiye ka 
geçecek .ıat:ın ctrafmda hükQmetiyle, pnlı ordusiylc ve bütilıı 
Türk milleti sarsılmaz bir va:rlık olarak toplanacak ve yükselme 
edecektir. 

Bugün ayrılığına ağladığımız bilyük §elimi% AtatUrk, her 
milletine güvendi. Esc.rlerini bu güvenle yaptı. 1damcsi ee 
istilanal ederek güvenle büyük m~lletimize bıraktı. Ebedi Tilrk 
nun eserlerini ebediyetle yaşatacaktır. Türk gençliği onun kıyın 
ası olan Türkiye Cumhuriyetin! daima koruyacak ve onun izinde 
cektir. 

Kemal Atatürk, Türkila tarihinde ve gönlünde daima yap. 
Türk mevzilerinde at~ tufanı koptu. --------------------------

Türk askeri siperleri çiğnedi, Türk top· « çek m ez k Ü re n İ n 51ft1 
çusu du man mu tahkem mevkilerini ta-

rümar etti. tabutu C€ Sİ m İ ! » 
30 atru tosta (Baskum.andanlık muha-

rebesi) oldu. Yunan ordusu kaçıyorl 
Gazi Mustafa Kemalin büyük kuman· 

dasını du~ruyoruz: 
- Ordular hedefiniz Akdeniz, ileri! 
1922 de Gazi Mustafa Kemalin bUyUk 

zaferleri bütün dünya tarihini alt Ust 
etti ve ilk eserini (Loyt Corc) kabinesi
nin hezimetle devrilmesinde görUyoruz. 

Bilyilk Yunanistan iddiası söndil. Ha
lüe ve sultanlık ),kıldı. 

Bir taraftan lnönU harblerlyle dilşman 
ve dUşmanlann belkemiklerlnl kıran 

kahraman bUyUk lsmet ln5nU, Uniforma
ları Uzerine polltika dünyasını hayranlı
ğa düşüren hUviyetini de takart'k LO'za

na gitti. 
23 Temmuz 923 de lsUklA.limlz, kendi 

asil benliğimizde mevcut kudretlerJmlz
le Tilrk istlklıllıni tanıttL 

29 Teşrinievvel 1923 de Türk, cllmhu
rlyete kavuştu. Gece saat sekiz buçuk
ta cUmhuriyet ilfın edildi ve Gazi Mus
tafa Kemal Türk cümhurlyetinin ilk Re
islcUmhuru oldu. 

Bu tarihten sonra Türkiyenin am ve 
büyllk Şefi Atamız, Atatllrkilmilz Türk 
milletine feyizli inkıliı.plarmı birer birer 

sundu. I. 
BüyUk T-llrk, en bUyUk k~ancı Ata

mız, Türk'iln Atası AtatUrkUmUz (58) 
yıl gibi dar hayat müddeti içinde dün
yayı saran inkılnplariyle, gözler kamn§
tıran Türk benliğini, mevcudiyetini, ta
rihini, cUmhuriyetlnl halkettl. DUşUndü, 
dövüştü, mu\·affak oldu, kurdu, korudu, 
yarattı ve onu sarsılmaz prensip ve um
dclerle cvHitlarına emanet ederek fıint 
dünyadan göçtU. 

Atatürk öldü. Ttirk milleti! onun elli 
sekiz yıllık ömrit iizcrinde doğan aziz 
cumlmriyetin sana ııcdiadır. Ağla, sev ve 
fakat onım sana vediası ve emaneti olan 
cımılımiyctinlc göğsiin kabarsın, cumlm· 
riyctin ezell ve ebedi bekçiliği ile Atamı· 
zın sonsıtzluğıma kavuşan mevmdiyetine 
hürmet ve saygım bir defa dalıa yadct! 

Atatürk öldü .. O da• heı.imiz gibi faniydi, ve fanilere karıştı. F 
farkla, adı, yoktan yarattığı, yaşattığı, saydırdığı, büyUk bir sulh 
k\l.n içinde daima ve dai:na ileriye götürdüğü aziz Türk milletinin 
bir lider olarak kalacak ve o. hayattayken çizdi.ği yol, kurduğu pr 
lcr üzerinde sürçmeden, sağıam adımlarla yürüyeceğinden emin o 
Türk milletinin umduğu gibi sağlam adımlarla çizdiği yolu takip e 
görerek ebedi istirahatgahır.da müsterih kalacaktır. 

Atatürkün, ölümünden dolayı Türk milletinin duyduğu acı ölç 
dilr. Onun acISI, bir liderini, canından çok sevdigi atasını kaybetmiı 
masındandır. Tarihin, ta=ihleıin belki de hiç yctiştiremiyeccği böyl 
insanın aramızdan ebcdiyycn ayrılmasına göz) aşı dökmemek kabil mi? 

Atatürkün ölümü, T:irk milleti için bu noktadan çok acıdır. H 
tında milleti için yapacak:arıru yapmış, prensiplerini çizmiş ve bize C 
huriyet ve Teşkitatı Esasiye kanunu gibi bir abide bırakmış olan Ata 
ölümiyle aramızdan bir madJe olarak aynlmrştır. Hakikatte .daima biz" 
beraber ve aramızda, içimi.::dc, bcnliğimizdedfr. 

Tiirk milleti,, çok sevdiği, kahraman ve dahi Atatürkün öllimUn 
dolayı HABER, size candan taziyet eder. Onun için dökülecek gö 
yerinde, duyulacak acı yerindedir. Fakat unutma ki, Atatürk, eserleri 
ve Türk milleti baki kaldıkça, daima aramızda yaşaycaktır. 

Atatürk öldü, yaşasın Cumhuriyet .. 
HABER 

Meclis grupu 
fevkalade içtim., 

davet edildi 
Ankara 10 (Telefonla) - Anltara ma· 

tem içindedir. Meclis ha:> rağı yarıya in· 
dirilmi~tir. Koridorlarında, derin \e ha· 
zin bir sükOn \ardır. Atalarını kaybet· 
mcktcn duydukları acı her mebu un yu· 

zünde kalın çizgiler halindedir. Ankara
run umumi matemini anlatmaya yetecek 

kelime bulmaktan acizim. 

lntilıabm yarın yapılması 
muhtemel 
Ankara 10 (Telefonla) - Meclisin 

nnki toplantısında Reisicumhur intıJ 
bı )apılma ı kU\'\etle muhtemeldir. 

l\lebu lor Arıkaraya döndüre. 
Ankara 10 (Telefonla) - İstanbul 

ve dairei intihabi) elcrinde bulunan n 
bu lar derhal Ankaraya dönmi.ı terdir. 

l\leru~im Ankarada yapıla 
Ankara 10 (Tele.fonla) - Bil) ilk 

mızın aziz naa~mın Ankaraya naklol 

rak, merasimin hükOmet merkezin 
pılma ı rh ayetlerı çok kın\ ellidir 

çakhklara rağmen gittikçe büyümektey· --------------

Meclis, yarın saat 11 de ictimaa davet 
cdilmUir. Bu saatten önce, Cumhuriyet 
Halk partisi grupunun toplanması muh· 
temeldir. Parti reisi Büyük Şef Atatürkün 
ölümile açılan rci liğine, aza arasındaki 
tcma1üllerc göre, lnönü muzafferi, l met 
lnönünün seçilmesi kuvvetle muhtemel· 

dir. di. (Sı,·as) da ikinci kongre :kuruldu. 
(Temsil heyeti) başına Mustafa Kemal 
geçti. llk inkıHip Türkiyesinin hükfımeti 
bu tem il heyeti de denilebilir. 

Türk de\ Ieti en mühlik tarihi içindeydi. 
Bir taraftan diı~man kuvvetlerinin aman· 
S!hğı, diğer taraftan Türk milletinin ka· 
nile beslenmiş köhne saray ve padi~h 
c.:~manlıi::rt ile mücadeleye girişen Musta· 
fa Kemal. arkasına yalnız ondan aldığı 
cesaret ve kuvvetle biriken büyük T · 

Bayraklar y~rıya 
indirildi 

Abdülhalik Rf>nda 
(.;umhurreisi vekili 
An.l(ara 10 (Telefonla) - Reisicumhur 

Atamızın \"cfatı münaı::ebetile ve te5kila-
Büyük Şefimizin \ efatı haberi bütün tı esasiye kanunumuzun maddei mah~u

Türkiyedc ) ayılmış. her taraftaki bayrak ~a ı mucibince, Meclis rei i Abdulhalik 
hır yarıya indirılmiştir. Şu anda Türk Renda 
milleti Ata ını k 

Başvekil 
rllya 



. 
Turkkusuna )'eni yazılan talebe 700 <' 
ındır. Bu suretle. talebe mevcudL' 

lOO k v1 bulmuştur. 
• K dı o) ve Adalar hattında kı<? tarı 

ne k nunue~elin birinden itibaren 
n tır. 

• O n şarn beş buçukta Taksim \ < 
a ve civarında elektrik cereyan 
a müddetle kesilmiştir. 

• Y nı y p•ınlacak limanlarımız için 
r ) apmak üzere bir Felemenk şir

n m imessilleri dün ~hrimize gelip 
gıtmi~lerdir. 

DIŞARDA: 

• B n •1milel gazeteciler federasyonu· 
· i \'e Fransız milli gazeteciler 

ı r ei i Georges Lourdon 70 ya· 
lduvu halde dün Pariste ölmüştiir. 

• 4. man ve Japon polisleri arac:ındaki 
m ı için ve komilnisUere ka111 } a 

takibatı tanzim etmek üzere Al· 
n polis müfetti~lcrinden Ranz Huber 

ı..1t.-nva gitmiştir. Orada iki sene kala· 
tır. 

• t l}·an kabinesi yeni İtalyan medeni 
mınun ilk kitabını kabul etmi~tir. 
mm, e:ıhıslann ve ailelerin hukuku· 
r :Napolyon Kodunun aynı olan es
P yerine kaim olacaktır. 

• C nubi Afrika birliği ltalyanm haki· 
} ni tammağrı karar 'erdiğini ltal· 
n h ı1 ·Cım tine bildirmiştir. 
• Romadaki yeni Fransız bü)'Ük elçisi 

ut Ponse dün hariciye nezaretinde 
t Cianoyu ziyaret ederek kendic:iyle 

bir mülakatta bulunmuş ve krala 
wi itimatnamenin bir suretini tebliğ 

tir. Bu milllkat bir saatten fazla 
u,-tUr. 

• J ngiltercde 7 tcşriniewelde toplana· 
iken A vnıpa buhranı dolayısile tehir 
miş olan muhafazakarlar kongresinin 
sene toplanmaması kararlaştmlmı~tır. 
rrre, önümüzdeki sene toplanacaktır. 

• Fransız bacp·ekili Dalad~·e, öntimUz· 
4 hafta vazifesi ha~ına gidecek olan 
ansanın yeni Berlin elçisini kabul ede

kendisile p;<5rü~ilştür. Müteakiben 
c;w•kil, hariciye nazm kabul etmiştir. 
• İtalyan kabinesi para kaçakçılığı hak

aki yeni talimatnameyi knbul etmiş
. Bazı ahvalde ağır hapis eczası da var 
. Para cezası kaçırmak istenen mikta· 
~misline çıkanlmı5tır. 

• lngiliz avam kamarası diln kralın 
utkuna verilecek cevabı müzakere et· 
'tşir. 
• 9 teşrinisani 1923 de Bitlerin t*b· 

Qs etmiş olduğu hükfunet darbesinin ),1-
önümil diln MUnihte merasimle kutlu
anmıştır. 

• 

Ay tutulması 
şerefine 

Hindlslanda 400 
H.ndll boğuldu 1 

1dra, 9 (A.A.) - Sah gilnU, tn
"indistarundak.i Hintliler takvim

i_adir tesadüf eden bir hadiseyi 
m~crdir. 

~"la, evvelki gUn vaki clJu. 
CAı:;ıb 

d . 
1 1 

tutulmasının bir pazar. 
ın ey c. 

h kk k 
•tiği zaman yapılmak

n a tır. 

Koateraaa. H' ı· il -·tı~• 0 lnlarca ınt ı g • ......, ~us tnle , • 
?'O taratnıd k ıçın Gaaj Deh-

an O kişi kayıptır. 
tmumdan lrol'lnıl 

tfr. 

9) n rı 
~o~a~aıır şnnema~aıril©l©ı ~ ~stçeıraUeırll 

!fDımı ~~rme~e ~·(ğl~nneır 
Gazetemiz tarafından neşredl en reslmll 

kitaptan bir tane aımayi unutmamahdırlar 
Vaktile muhtelif maceralan gazetemiz tarafından resimli tefrika halinde 

neşredilen Amerikah meşhur polis milfettişi (X 9) un çok enteresan bir mace
ra. mm da Amerikan Üniversal §irketi tarafından filme alındığını ve bu fil· 
min memle!{etimize getirildiğini yazmıştık. Dilnden itibaren Alkazar sine· 
masında gösterilmeye baslayan bu film, 25 kısundır \'e hepsi birden gösteril· 
mektedir. 

Film, fevkalade güzel kavga, döğüş sahneleri, heyecanlı takiplere ait 
kı::.ımlarla doludur. Çok enteresan bir film olan (X 9) un meraklı ve usta bir 
rejisör elinden çıktığı heran bclli olmaktadır. 

(X 9) rolünü yapan Scolt Kolk ile kadın artist Jean Rogen başta olmak 
Uzere filmi oymyanlar rollerinde cidden muvaffak olmuşlardır. 

I laber o!.uruculannm bu filmi tenzilatlı biletlerle seyredebilmesini temin 
ettik. Neşrettiğimiz kuponlan kesip sinema gişesine vermek tenzilatlı bilet al· 
mak için k!ifi gelecektir. 

(X 9) un vaktile gazetemizde tefrika edilen: 
1 - Kaçırılan çocuk peşindet. .. 
2 - Haydutların şefi kim? 
3 - Kalpazanlar peşinde, 
4 - Kılıç dişli kap1an!... 
Namında (4) ayrı macera mı ihtiva eden ba5tan başa resimli harikulade 

hiUıyelerini bu münac:ebetle yeniden büyük bir kitap halinde tabettirdik ve 
yalnız (20l kuruş gibi pek eh\•en bir fiyatla satışa çıkardık. Film d 'am ettiği 
müddetçe ııı mar!a <:atılmakta olan bu kitaptan birer tane edinm:!lcrini bütün 
oku) uc.ıla. ımıza ta' siye ederiz. 

'(X 9) film1n1n heyecanlı sahnelerinden biri 

Baş, Diş, 1'lezle, Grıp, Romatizma 
Nevral ii, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

kabında günde 3 kase alınabilir. .. ·~-a... . ...... f~. 
ı ::~·~-~· ' .. f .. 

Paristeki suikast .. ............................................... __ ____ 
Alman sefa eti 

kôtibi öldü 
Almanyada Yahudile.r aleyhindeki 

tazyik bu münasebetle arttı 
Paris. 10 - Uç gQn evvel Faybel is· 

rninde Lehistan tabiiyetinde ve Alman· 
yada Hanovr §ehrinde do~muş on yedi 

Romnnya Veliahtı 
17 yaşında 

Bükreş, 9 (A.A.) - Rador Ajansı 

bildfriyor: 
Veliahd Mihaili'n 17 inci yıldönilmü 

münasebetiyle Romanyarun bütün kili. 
seterinde ayinler yapılmıştır. 

yaşında bir yahudi tarafından vurulan 
Alınan sefareti kfi.tibi Fon Rat dün ak· 
§3tn ölmU5tür. Kendisine birkaç defa kan 
verilmişse de kurtarmak kabil olmaınıs· 
tır. 

Fransız reisicumhuru Löbrön ile başve· 
kil ve hariciye nazın, Alman sefareti k!i· 
tibi von Rathın ölümünden dolayı Alman 
bilyük elçisine taziyede bulunmuşlardır. 

Berlin, 10 - Bitler fon Ratha ölilmün 
den evvel "yüksek hizmetlerine ve memu· 
riyeti ba5ında ~ahsi ledaka.rhğına milkfi· 
fat olarak,. birinci sınıf elçilik milsteşan 
paresini ~evcih etmiştir. 

Katil, isticvabında Almanyadan kovu· 
lan yahudilerin intikamını almak istedi· 
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Rupen Cevahitciyan 

Yakın tarlhlmb;o alt \'e otmdlye kadar 

gizli kalını' bu fe\ knlade enteresan bA

dlso, tarlht yazılarlylo tanmmı, değerli 

blr &rka.da3ımız tarafından roman ball

oe sokulmuştur. BUytlk bir merakla ta• 

kip edeceğiniz bo eserin hazırlanı~mdA 

llmçak lhtilil.Unlo bntjmdan tıonana ka

dar içinde bulunan \'O elin aranında ya

fJY&D (A. K.) run hatıralnnndan, ,.Cti} .. 

kalanndan ı tlradc edllmlşttr. 

HINÇAK E 
İhtilRlinin 
IEsce:- ınıa~konda l'§>Drı iFO~nr ver· 
rnek a.1ı~eıre ıraıs'lt~eoe s~çtn~a
mnz şyı (p)aırçaıaıro @kuylYlnılYI~: 

"Aramızdan bir llmçaklının O ınanlı Devletinin en bUyllıtl 
demek olruı Sultanla abbabhb'l ı;.olı mUlıimdl. Ne 3olclruı olııt· 

sa olsun, ne dereceye kadar bulunursa bulunsun, Abdnııuıınld 
gibi tesir altında kalnn \-C nlhnyct lnulcl cntye l lmıınn dea 

mek olan bir pııdl~ahm elimizde olması wıellcrlmlzln dnhA 
..... kun·etıe tahaklmlm için de getmez bir D\'ımtaj sayılabntrdJ.,, 

( A.K.)nın hatıralarından 

., Abdlllhamld bir aralık Ce\ııhlrclyanm bumunnn dibine ı...... 
dar solnılda ve: 
_ Oel'ahlrclynn • dedi • senden bir hizmet lstcrlmt 
Ocnıhlrcly:ın tazimle eğUcrek cC\nb ,·erdi: 

- trndc bUnklmnındır 1 
- Blrkaç hafta zarfında nınhzudyeilml muclb JnmaIInfllll 
okudum. Ermeni tebruuım: ırtnde gtzll bir ~cltkUlll myıı.!I• 
nln dal budak 51\rtnDğa ba:;lndıı;"llll blldlrlyorsun. Dunlart. 
pek içli dı5lı bir mllnasebct tcsl ettl[,rlnl umnro dahlllye ~ 
un Rlfnt Efendi söyledi. Onlar da Benin mcsalndcn mCJll'" 
nundurtar. Fnknt bu kadarla olmaz. En ı;ıbam iyice &Zdıf"' 
dıktao &0Il1'8 clblrUğiylc teınlıJerlz. Du lmlayl,, 

( A.K.)nın lzatıralanndan 

"- Peki, ama, hllkfunettn Hmı;.ak icra mcmurlnnnı ölrell" 
mcslne \"a ıta oluyorsun dcmekl 
- ı~ .. ct! 
- Beni korkutuyorsun Rnpcn Ocv:ıhlrctyan! Ne mnruı.sebetf 
Sen bUlcUınetln bir casusa mu un f 

- Elbette! 
Biltun kanımın ayakJanmıı do!;'TD sUzUldil[,'ilnU hlsscdlyoroJll, 
\ilcudum karınc:ılanıyor. Ne diyor bu adam, delirdi ınl ~ıı-
penf ( A.K.)mn lıatıralarından 

"l'avtı§ ya\'93 bende yaklaştık. Kör bir ldı\re kandllloln ttt
rek ışığı l!;lnde bomboıt duran ınptfye klUbeslnJ pcncerceı..ıı· 
den dikkatle gözledik. ftlaSA dcvrllmllj, hokka. Jonınu:J 'e 
mUrckkeb kenarlara kadar sıcrıyarak dnğıtmıstı. 
Pnnnııldarmm.m ucana hMnral' etrnfı dfükatle dinledik· tıı
cc bir su ııızan sırt kenarındaki ı;:ı.lılnr lrlnde yUz ustU ...

panınış fbraltlml buldul<.,, 
( A.K.)nın hatıralarında,, 

"SUrplk hepimize ayn ayrı bakarıık: 
- Bu kadar korkak ,.e mUtcrcddld, bu kadar hayatına 119J• 
lJ insanların bu da\-a pc~lnde k~ırutlarına gillttlm. Dedi. Jl&
plnl:ı boyunlarınızı satır ve lpo uzntmağıı bazırlannrak b1l ı,e 
glrl tiniz. Eaşka tUrIU Unü dli5Unmck do nhmaklıI.-to'· 
Dlrlmb; tm·ldf cdlleecI,..fz, belki Jıeplmlz tenkit edllctcP 
Bu da\'a kopacak veya kellelerimiz ... 

( A.K.)nın hatıralarından 

KIZIL .. LGE G "' Oyle bir gölge ki, en korkunç hadiselerde ortaya çıkıyor ve "ın~l~eıı 
tarafını iltizam ederek en azılı canilerle çarpışıyor. En müthi§ tehlike! rııııı· 
tereyai;ından kıl çeker gibi sıyrılıyor. Bu yeni romanımızda, okuyucula d'• 
zm pek iyi tanıdıkları ve maceralarını zevkle takip ettikleri (X 9) jantıtı 
yani resim tarzındadır. 1-
Her iki romantmıza da ayın Vaıraırll baştıyo~,,. 
······~··················· 

Bükreş katedıalinde yapılan ayinde 
başvekil ve nazırlar da bulunmuş ve 
ayinden sonra başvekil saraya giderek 
Prense hü"kfinıetin tebrik ve temenni. 
terini bildirmiştir. Nazırlar da saraya 
giderek hususi deftere isimlerini kay • 
dettirmi~teröir. 

.. ğini söylemişti. Fakat hareketinin Alman· -===============ı--::=:-: ...-... 
yadaki }'ahudiler için çok rena neticeler emretmiştir. ..(X 

9
J un m*aceraıarı 

Gazeteler, bu münasebetle yazdıkla
rı makalelerde milletin if tiharta sevdi
ği Prensin ve ahHikr ve entelektüel 
,Ubel: medfet!eriai billlassa kaydet. 
mekteclirlea 

vereceği tahmin ediliyor. Paristeki Alman elçilik katibi von Rat· 
Von Ratha, yapılan suikast üzerine Al· hın ölümü yalnız siyasi mahafilde değil fi 1 m j İÇİ O 

rnanyada IIersfeldde yahudiler aleyhine efkarı umumiyede de şiddetli bir teessür Teıızilôt kuponu 
1
,,e 

nümayişler tertip edilmiştir. Ateşe veri· ve heyecan uyandırmıştır. kfşc5 
· il h 1 Bu kuponu kc ip ıslncın:ı. ı. 

len sınagog tamamı e arap o muştur. Si}·asi mahafil bu hususta muhteriz dav ... eriniz. Tenzillltlı bilet ııtırsın;ızgll" 
Diğer cihetten Viy~na şehrinin polis şefi ranmakta ise de Almanyarun yahudi me· Dikkat: nu kupon uaınıt dit 
bundan sonra yahudi mağaza ve mOesse- selesindeki hattı hareketi üzerine herhal· ııo·lJ-938) tarihi için 11mtt::;fiiııl' 
lel ıllerinNiahiplçrinin almanca ve de tesirlerini göstereceği gizlenmemekte- MM' 
r. • isfmtt ,. l•etwbalar • + 



l 
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"' g 
Moda deyince hatıra, tabil, baynnlarm giyinme 

modası gelir. Vakm erkeklerin de giyinme modneı 

varsa da onun sağlıkla münasebetleri söylemeğe 

değmez ... 
Bayanların glyinme modası ile hekimlerin arası 

bir zaman - hem de pek eski bir zaman değil • 
pek açıktı. Hekimler bayanlnnn korse takmalarına 

itiraz ederlerdi. Uzun etekli roblar sokakları sU

pUrUr, toiları kn1dırır, uzun ökçeli ayakkabılar 

ayakların §eklini bozar ve insanı yorar, derlerdi. 

Hekimlerin kadm modası aleyhinde yazıları yıllar 

\'e yıllarca slirmUştU. 

Bir sulh 
l\Jllyoıılıırcıı lnstıJllll ciltinıiın c sb lı o

lruı u:r~ık s:ırh lınrbl, bugün hic §Uplıc 

yok ki, dünynnın en fazla a.!fıl.ad:ır otcıu
ğıı bir mf'SCIC'dlr. 

A\ nıp gıu.ctelcrlnden Mrlnln u7.nk 

tLrk muhabiri, bu lmnlı harbin ulhc na
sıl ula sbilcct'i:ıinl tahlil eden cntcres:ın 
bir mnknlo yn:ımışhr. 

qoluna nasıl girebilir ? 
t J 1., t.lr .> nmJ ın da Çinlilerin mukn\'e
m t nznı ne m h nk olmuştur. 

Çin çok bUyUk zayiat vermlştlr. ÖIU 
mıktarı d;,rt buçuk )',) süren cihan har -
bin\ie garp deV'letlerindt'n herhangi biri
nin venrlş oldu~ za)inttnn - belki yal
nız Rus~a m • ' n:ı • çok daha muaz -
zamdır. Slvıl t al ın vcrJI~ kurban mil-

Bu eserde deniliyor ki: 
"Japonya, Çinin mukavemetlnJ 

içinde kırabilirse, gir' miş old 
ra, gerek askerlik gerek poli ,.. 
mından muvaffakıyetler ve?'{' 
cak, bu muvaffakıyctinden s n 

Bu yazıların tesiriyle midir, yoksa modaları fcad lı bir surette ekonomJk fa) dala 

d nlcrln kt'ndll'1rf de c11kl kadın moda
eını çlrkiıı ~rdUkl rlnd n midir her ne
dense vlmdl bay nlann giyinme' modala
rına karşı hr~imlerin hemen hemen hiç 
bir dly C(' ı kalmnmıetır. 

Blr kf're robların tekclrf kıea olması 
artık eokıı.klardnn toz v mlkrob topla
Zllak tehlikesini kaldırmıştır. Robların 
biçiminin en çok df'fa dilz, ne pl'k ge
niş_, ne d p<'k d r dcı ıl, tAm orb c nl~- 1 
llkte olmMı da vUcudun Mrbcat kalması ı' 
Jçın bir !yillktlr. 

Yakalnnn açık, 'kolların kısa olması -
hen:ı baynnhırm g z 1llk1 rlnl arttırır h . 
eın de g lnrıs ıeıklanna karşı mUmkUn 

Olduğu kadar c;ok Y<'rlerint açık bulundu. 
?'arnk hastnlıı"Yn karsı daha dn \'nnılth ol-
lllabrını temin eder. • 

Robların nltınd ki iç ('srnblnrı da sağ. 
lığa uygundur. En 80h'Uk mcvsimkrdc 
bite triko, ynhut ) Un fanlle giyen bn
~nlar artık hiç yok gibidir. Yün olsa 
~sa dı":ırrlnn giyilecek ceketleri örme-
6C Yarar. 

koN!cyC' gelince, eski zamanın o cen
:ero gibi korsele>ri hekimler için adetn 
b lr uınacı olmuştu. Ve konıl.'nln içinde 
8Yanlnrın nazik kemiklerinin, daha içer 

de akciJerlerlnln ne hallere girdiklerini 
~nl:ıta anlntn bitlremC'zl~rdl. Şimdi de 

0rsc vnrdır anın, nrtık &ıkmnz ancak 
~cu11 rlik tutm • yarnr. Zaten° bayan
llr rın bir ço u :> nlnrz eutlyC>n tnkmııkln 
lt~lfa cd rlC\r. ot do hekimlikçc, teeek
lr l'llc:n b im bir diyecek yoktur. Hole 

org ll'tin y ndan d lğmC'li olması bu u
suıu ı lJ caJ edeni t brike değer. 
t'ın zun ökc;rkr ayaklan yorar, ayakln-

blç1mlni bozar diyenler hAl!i \'arsa da 
Uzun lk d Çelerin IUzumu knrgısında onlar~ lt: 9 E'sleri gittikçn alçnlmaktadır. Sıkı 
d rg ll'r kalktıktan sonrn kadın vUcu

Unu a• ç k ık tutmak için uzun ökçeler ger-
~~ t~n lilzumlu olmu~tur, lı:ıte dikkat et
onı ,,nlzdlr: kı ökçeli giyen bnynnların 
ıan.Uzu birnz önC' doğru düser, halbuki u
g;ı_ ök~e giyince - dtişmemek içın • ın-

n kend· ·dl -g1ı1 b ını k tutma a, adalelerini gcr-
dıı. ulundurrnn "n mecbur olur. Böyle 

"' ''e d lrad 8 nlelerl gergin halde durmak 
daı;: endamına gllzelllk verdiği gibi a
tin <'rtn S:t#lığı için de iyidir. Onun i
bak Uzun 8kçell lskarpinle>ro de • sağlık 

•11?ıınd ~lı:ıı. an • itiraz etmek pek haklı sn-
a~ 

lt:hYor kUrk manto. Onu da znten her
i 11 :iYernıyor. Giyenlerde ktirkUn tuy
~llht 1'arıyn gtydlk<:e sa~lık bakmıındnn 
l'tıı tQur Yalnız tozlu yerelrde mfkropla
ıt.t k~ler ar ınıı glrm<'sinde kalır. Fn
l>tırı.ll'n rk nıanto giyebilen baynnlnr a
blJıdııtı:nlnrının kapısında ototnoblllerlne 
~lln 

1 
ri için onlann tozlu yerlerde ;-a

ı-. _ g derck 
·"takı mnntolarınn mikrob bulngtı-
~tırıı gl.'lmez. 

.l\8Jiye u~· -::--------
ltaroı· çuncU hukuk mahkemesinden: 

~alta ına Sedliçck tnrnfmdan Beyo~lu 
l-.at.tncıalllarn caddesi 36 numaralı birinci 
Gs·ı44 Sedliçek aleyhine mnhkemrnin 
lltıilc : ~umarnıı dosya ile açılan 20 se
lel'hin ~~koca olduklarından müddeia· 
~,,,kanun ~ncd nberi terkettiği Yugs-
11'lı:fa k unun ahkamına göre 7 sene zar· 
~>'nde:~:1?1• \eya kocasını bırakan :r:ev
~"asını .1~rısı aleyhine diğeri boşanma 
dan ınQ kı 'amc~ e salfıhi)'ettar olduğun· 
~ore ı;:- lir kanunu medeninin ahkfimına 
~ teriJ ~nm:ı dava ında müddeialeyhin 

n <la.:n adrc ine berayı tebliğ gönderi· 
~ ... arz· ı · Va <!•!' .u ı:ılıne verilen meşruhatta 
Ve ıtenın 'k li }'eni · 1 ametgtıhım terkeylediği 

·l'.I\. 
1

1 meçhQı. oldur,ru anlaşıldığından 
~:aıtt d 

4 ı.112 ınci made'eri mucibince 
-cıı le a\'anın h ~ 1 r \'e hUı rna kane divanhanesine 

ftan 
1 

a~yı muhteviyatının Haber 
~hletıe z~~ Jurnal . gazetelcrile bir ay 

n tarıh anen tebl•ğine karar verildi. 
' lnden 'fb 

1.- •eıney . 1 ı aren on gün zarfında 
'-'.lltııo:. e nıüracaatla dava arzuhalini 

1 • ı>v'ce 1nur. (V p 'ap 'ermesi lilzurnu tcbli~ 
.• 2783) 

Bayıınlnnn gece modası cihetinden 
hekimlerin şimdi yalnız bir dü!iünceleri 

vardır kadın modasını lcad edenlerde ken 

dl emirlerini yerine getirenler gibi may
mun i§tahlıysnler şimdiki sağlığa uygun 
modayı değl tirirler de incecik belit, ar
kad:ın takıl:ın yastık üzerinde knbarmıe 
\'e kırmnlı fistanları tC'krnr meydana. c;ı

kan\'crirler diye 

A. 

cula.noj:ın nı•mn Hilmi l mindcld bn 

Bu .} tlZl.}'1 B nı1ıJa Ofm) ııcakstnrz. 

• • • 
Yeni Çinin lideri Çnnkayşek, C'ok nı'hr 

bir karar vermenin ariff'sinde bulunm k
tadır. 1stifn mı etmeli, yoksa, b:ıQkum n
danlığı bırnkarnk Çınln can cvinC\ k d r 

ilerlemiş ve bu mu:ızznm ülkenin yarı m
dnn fnzln bir kısmında mevcut blltlln mu
vasala yollımnı C'lfnP gPçirmi olnn .Ja
ponlnrln eulh akdı gi' 1 bir i kuomlnt n
g mı bırakmalı? 

J ponl r, Çanknyşek ç kllC'cek olur -
sa, eulh akdi için bUtUn tefC'rrUat Uz rin
de Çinlc dostça mlizak reye ha.,ır olduk
larını br.r v<ıslle ile il rf nürdUler. 

Hlc; şUpheslz ki, Jnponlımn sulha çok 
bil) Uk lhtfyaçlnrr vardır: hntta, dcnf'blllr 
ki, bambnşka ve göze çarpmıyan sC'b<'p
lcr yUzünden, onlorın bu lhtly ı Ç''nli
lc.rlnklndnn de bli>Ulttllr. Ancnk, on l 1-
lnnn tccrUbeleriııc göre. Japon polltlkn
cılarının mahfilll'rlnde de bUyUk füçUtle 
tarnftnr bulan oı du ve donanmadaki ('m
perynllst istikameti, her hangt bir Çin 
hUkl)ml.'tlnln böyle bir müz:ıker<'yc giriş
mesi VI? huımlllyle Çnnkny~f'klrı ~t'ri çe
kilmesi, bir daha tamirine imkftn olmr -
yan bir lz:mlhldlln lfndPsl olacn ,tnn hiç 
şUp~e edllmt'mclldir. 

Röylı;ı bir "'C'Y oldu<'1.ı takdlrdP Mnnçu
ridc ve Çinin şimal \•ll"yetlerindc o up 
biten hfıdls"'leri gözönüne getir rC'k bu 
emperyalistlerin Jnpon politlkasm:ı. n sıl 

bir istikamet tayin edeceklerini önce -

Çin mili I' ' •ı I n1ıır al 

~ .; • lı.n) - Ş k 

yont rı geçiyor. Fek de zengin olmıynn 
bu m mi ketin <!konomik ılynnı, say • 
makl:ı bitecek lSlc;:Ude değildir. Ve husu
siyle, btlyuk çehlrlcrln biribiri arkasın -
dan sukut etmesi, tabiatın bir verimi o
lnn m \'Zil rih muttasıl terk d11ip boşsl
tılm ı, Ç n mlll ti gibi fe!Aketlerden yıl 
mı~ n Lir mi 1 t için, ihtimal ki gnrb mil
leti ılnc oln ğı nispette nğır mnncvt 

bir yük d ğllclir nma, ne de olsa, bu te-
den kr>stirmek gUç değildir. 

, znhUrler Çinde dC\ tı>slrinl yapacaktır. 

Hankeunun talıliyeslndenberi Çin kay- Nctel:lm. meml ketin dış politikasında 
nakl:ırından ge>len hnberlere bakılır :ı, mes'uliyet ta ıyanların muhitinde de mu-
Çin mnr<>ımlı, Hnnkeud:ın 1300 ld1oml't- k vemet azminin az veya çok sarsılmııı 

l ııdının me lrl.I de lılr fııdn ile nltıııyc- re me,3fed~ bulun,,n Ct•n"kin~ n}',. oldJ ~u son Jı:ıftalardn hi.rsedilmeğe baı
lnm· tır. ' tc crml tir. BUtün Il:ıll.an memleketle- çekilmek ve Jnr onların pC'k n • nal " _ 

rinde nı.;betlnl haybeden "göbek ntmıı" hlllnde olmı.-.nn ileri harcketlC'rini bf'k _ Japonlara g lince, onlar dn ÇindekJ 
oyunu" l'ugo nh-vncln dn mcr.tldılnnnı lemek pl!lnı ı t tb'k b u k 

" 
11 n n ı vf'ya U" ne a • harbin mümkün mertebe çabuk bitirll-

blrer birer p'ii.jlnrn kaçırmıştı. l\lr.mlekc- dnr bil) ilk muvnffakr<·ctler kn""nmış 0 _ " ..... mC'sl ll\zımgeldi ine bir an şüphe etme-
tln bu şeldlcle lmlnıı tele oyuncusu Fnt- lan g rtlln hotblndE.' dC'vnm "tm k nz-~- mı,ı rdir. il rp onlııra da çok ağır zayi-
ma Hilmlnln de son gUnl"rc ı.nd:n yalnız l'l!ndC\dir. Ancak, "C'rilla harblnı"rı mu _ ., at verdirm kt dlr. Harbin uzaması, Ja-
hlr hn)'M\UI \ llrt)J, Ü''1JnCU kızın O•ctıad ;r;., \'nffak Olmns A U f ( h k 1 -' 

" " t>• ı ... a. nı n er t nrc et n tı.ı p n politik:ı ını h('dC'fin l('n uznklaştır • 

için IAznn o~n kr.ynakları J 
kendi ana yurdund:ı bulup bu 
f;'1, ıUpbeU bir meseledir. Dl· r 
Çin, şayet bu harbin Uzennden 
geçtikten sonra, cephelC'rde ord 
durabilecek olursa... Japon:>nnuı 

zaferi, kolayca bir hayal olablllr. 
mnli ve ekonomik zorluk! r ka 
cok, altın ve d&.:iz stoklan tUk 

yüz tutac:ık, ve memlck t, ç· 
iyi slllihlanmış bir de\'letl ç 
lursn, çok tehlikeli bir ' 
cektlr. Bundo.n bnşka, Çinh rin 
olan sabotaj kabiliyetleri, la 1 
valarını tatsızlaştıracaktır., 

Ancak, Çinlilerce nisp ten kal. 
lebllecek ve devamlı bir sulha 
c:ılt bir sulh teklifi bir e:ırtla ec 
bilir. O da, bu sulh teklifin ta 
doce1c olan dt'vlotln, mut ffer 0 1 

n:ıf lQin de ka) ıtsızlıkln karşı! 

cak bir kudr lle olması keyflyetld r. 
Bu husu t:ı, cvelcmlrde iki An 1 

Sakson mll'lctl ve ondan sonra Al 
bahsin me .. -zuu olabilir. Hnlbuk1, A 
ya, vnkitmz bir tC'gebbUııte bulunm 
duğu için, mecbur knlmadıkça ikin 
teeebbUse girişınlyeeektir. Am tika c 
hurba3knpınm da bu hususta bir t 
yUI hl etmediği anlaşılıyor. ŞımdHı 
ha bn ka kaygılan C?.tan Britanya dl 
maslslnln Uzak Şarkta ta\•assutta l 
lunmıyn ne dereceye kadar müt 
olduğu hcnUz malum değildir. 

K'}Jmseslz 
akma 

h r.tnl~r 
steni yor 

Frali ve vakti yennde olup da k 
lik ~çya hnstalık Q.olayısile b 
ihtiyacı olanların Cerrahpa :ı fı 
karşısında Çukurçeşmecle boz cı 
sokağı 14 numarada Btdrire}e m 
etmelerr.rica edilmektedır. 

Jm!n'c) c ~·nlnız bir o gelir ''O kendi !nl çok tanzim ve onlnrın sl""·as"ı b"l k ml~l-" " dıkça 11 11 ~ ırmn'ttadır. f ;;;z hekimi 
ı::ı::;~cı:~:· alı nm Fatma bu ııdamı dn nl tC'eltll edecek olnn bir mC'tltczi hül.fı~ U ak şnı < tıln nlltıl yakından tanryan D t M d R • A d 

mc>tin mevcudiyetine bnğlıdır. ve. ~ vyotl ~r lıirliği hakkında ynzm13 ol- . ura a m 1 y m 
kaybediyor. l<~rtesl günU onu nnyor ,.c bir Eekidenbori takip ve tatbik cdllm"k- • 
pliijda Olgn J\fnrku ismindeki bir kadın- dugu os rl bUyUk bir şöhret kazanmış Taksim - Tollınhane, Tarlııb ı 

te olnn bu Çin planının bugUn de tntbik olan Ameriknlı V•Iynm Hanrf Çerber- cadd~sl No. 10 Urfa apt. 
lıı hcrabrr bulu .. •or. Ovuncu kız, derhal kabiliyeti J ı ] .ı::... h " " o up o mnc ıt;ınn uzaktan Uk- !in, rarktnki Jnpon hegC'monyaema dair, Tel: 41 S 
liendlnl lmylırdcrclı: tabanca ~eki.}or \'C metmek mümkün dC'.!ildir. Japonlnrn pa. l 

.., 937 rylfılUnde Tokyodn bir eser neşret- ıt:J&ZZICl:!ICaB~:::=:;~:m~--........,~ 
Olgnyı yaralıyor... halıya mal olmu11 olan "hrrpalam:ı st-- 1 1 ı· ---------------=-------..:.." ___ ..:.._ __ _:_·..:_".:..._:lT'~t r. ("Jnpnn of Asia").. 

D~lınıcdlce ~em~lkO~ır lbHYıl~
lnlaını es ıra en~o~ çan~aı 

EÇf;NLERDE Roma - Torlno ckspreSlndc, kom-
pnrtımanlan tcmltllyen bir hademe tnrnfından 

buluhnn çantanın içinde çıkan bir paket açılınca me
murların birdenbire tUyler1 UrpcrmlşUr. "Ö!Unccyc 
kadar beraber,, cUmlcsinl taşıyan bir eCkct yapıtıtırrl
m~ bulunan pakette karmakarışık bir halde yerle~tf
ri!miş kemikler ve aralannda bir }[istik top bulunmak
taydı. 

Fecl bir cinayet önUnde bul nduklarını tanncden 
memurlar derhal polise haber vernıf81erdlr. Kemikle
rin arasında bulunan !Cıstık top, öldllrU!enln bir çocuk 
olması ihtlma11ni kuvvetlendlrmi~tlr. Sorguya çekilen 
vagon t rnhlcylcleinln ifadesinden hl~bir ip ucu elde 
edilemeyince kcm:kler tıbbı adliye gönderilmiş, ve ci
nayetin no znmıın tşlnndiğlnln tesbiti istenmiştir. 

Tıbbı adil raporundan ne çıksa bl.'f ~nirsiniz: ı·emlk
lerln bir köpeğe alt olduğu ... 

Bir zamnn sorra, bu haberi gazetede okuyan bir 
kadın, komiklerin ölon köpeğine alt olduğunu v onü 
çok sevdiği için kemikleri yanında taşıdı~ını ihbar et· 
mlş ve ıadcsini istemişse de, polisçe gömUlmtiş olan ke
miklerin ladosl kabil olmnmı tır. 

on mn? 
O H.TA ynşlı görllnen ve mağazncının deli diye 

tnvıif etmiş olduğu bir adam bir pnrfümöriyü 
giriyor: 

- Bana saç için gri boya veriniz! diyor. 

Mağnznnm sahibi böyle bir • boyn bulunmndığını 
s6ylcylnce, adam ısrnr ediyor: 

- GörUyorsunuz ki s:ıçlnrım sl~nh ve tabii enkte
dir ve yaşım da tam nltmıştır. Tabiatın bir cllvcsi .. 
Daha çocuk yıışta drn l:IC1rin sa lan a • rırken be
nim snçlanmın sh .. h 1 tına ı tın cllv i d<'ğİı de 
nedir? Herkesin bo) nlı s çl. ı la g zdPimi sol lem esin
den bıktım. İ"tc bunun 1 in 'zd :ı ençlanmı a 'T:ırtacnk 

gri boyn ieti;>orum. Tabiatın bl'nlmle alay ctmC1sine ta
hammülüm knlmadı. n n dC' eo ya ın saçlara dU ürdU
ğU nkn kavuşmak lstlyonım. KPndiml, yirmi yaşında 
olduklnn halde B"çlnrmı b yn 'l 1:-nv a'I ~cınc; Itızlar
dn.ı \'e kndınl:ırd ın dnhn haklı r:< Uyorum. O'!brın böy
le bir boyn lstem"sl t:ıbii, b<'niır'd dC'.il mi? 

, k:ıdır tarın sn,.Jarı
kull ndıklnrı bo) ayı 

yolcu herifin elinden baltnsını alıp kendisini 
teslim etmiş. Derhal tevkiflı nc>e gönderli n m 
ifadesi hnyil garibdlr: uzun zamandır işsiz ve ç k 1 ı 
i:'lndon bir clnnyet lşli}·erck uzun bir m:lhltOmil et 
rariylc hapishaneye atılıp rah t y " m'lk istemi . Ak
lından zoru olduğu anlıı.şıhn bu adam L'Czarc>t altına a
lınmıştır. 

TALYADA çok çocuklu ailelere tram\'a)da, e-
loktrlk sarfiyatında ve birçok ycrlerdf> tenzi

latlı tarifeler tatbikı için karnrnıımC'ler çıkarılmakta 

dır. Ayrıca bizde olduğı: gibi bazı vergilerden ml 

tutulduklarını s&&•lemeğc lllzum şok. Fnknt bu lşE.' 
Jetten başkn zenginlerin do el ııttıklnrı göı Ulm 
Şu vnkn tuhafımızn gittiği için rnzıyoruz: 

mnnı bulunnn birisi m\lştC'rller!ne şu 

vermiştir: faşistlerin Romnrn yUrUfU 
mU olan 28 teştinlevvelden iUbaren 
çocuğu olacak olan her nil dt'n d 
ceği tarihten itibaren bir s ne n 
cağını bildirnıl tir. 

Acab 
tun D P'"' 



Seyahat notları 

Her çeşit roplara 
konabilecek 

bir motif 

Manisa'da 82 yeni 
eserin açllışı yaplld• 

Mektep, otel gibi 26 eserin de 
nıerasimle temeli atıldı 

~ .. ı: 
f "~ .. 1 • J 
ı • l 

Manisa, 30 Birincite§rin, (Haber) -
Manisada cumhuriyetin on beşinci yıldö
nilmU büyük coşkunlukla kutlanmıştır. 

Bayramdan bir gün evvel saat 12 de tiç 
pare top atılarak bayramın başladığı du
yurulmuş, toplardan sonra takların do
nattlmasına, şehrin ve resmi binaların 

süslenmesine başlanrlmrştır. Saat 14 dc>n 
on sekize kadar Karaköy ve muhtelif 
yerlerde şehir bandosu muhtelif pa~alnr 
çalmış ve halk toplu bir halde mllli o
}'Unlar terib etmiştir. Bayramı karşılıyan 

• bu gUnde Manisadakl imar hareketinin 
canlı örneklerinden olan iki yeni eserin 
açılış resmi yapılmıştır: Tenis kordu, ve 
stadyom. 

- , ...... · 
i - -:•, - , 

elbiseleri için: Ynnln bir eteklik üzerinde giyilen ~nll blr zıpla ltapanan ou ye1eğ1n cepleri 

ne bu mutılı kaba } wıle ışlıyebılırsiniz. 
2 - Zı}aret elbıselen ıçın. Uraptan yahut yünlil kadifeden tayyör. Eteklik düzdür. Ceket uzun ve iki ceplidir. Yaka 

dur. 13u elbise ile küçük bir manşon çok iyi gider. ~lotifimiz ceketin önüne işlenmi~tir. 
3 - Ti)atro elbiseleri için: Uzun bir eteklik. Bu eteklik üzerine çok dar bir korsaj giyilir. Ceket biraz uzundur motif 

tel ve perle ip ile işlenmi~tir. 
4 - Çay. elbı esi iı;in: Krep maroken bir rob .. Rop geniş eteklidir. Korsaj tainamile büzmelidir. Onde bir Roba vardır. 
er ön tarafta ve geniş bir fiyonga ile kapanır. Motifimiz Sutaş halinde rubanın üzerine işlenir. 

en büyük derdi : 
baş ağ.rısı 

Kadının 
Yarım 

1-~e .. ı 
~ u. d ~7 }a~•·• li.i bıı genç ırn:dır 1 

bır sene e 71 de\nm eden inatçı bir ya 
tım /'ağn ınrlan muztarıp. IIastalığıı 1 

başlangıcım şöyle anlatıyor: "Bır geCE 
;yarısı sn kin sakın uyu vordum. Acı bi1 
horu se'iıle u; andım. Karşımızda ki et 
tutuşmı~. yanıyordu. O gıme kadar ba~ 
a; mırı ne olJııgımu bılmezdım. O kor 
ku, heyecan. ue gurulliı dakıkasından sotı 
ra b11 baş ağrısı bem terkelmn oldu. lln 
011 bt' g rı te h r de/a baş ağrısı tulıt} oı . 

ii~ do?t gii11 , takta kalma~a mecbu1 o 
lt•) J 

fld..,tamı muayene ettım.. "Heyecan 
dan gelen yarım baş ağ., ı .. Asabx menşt 
li .. d ğer hır he} ecanla ~ı>Çebilır .• , 

l la tam hun ı ırıanm 1'11 l'akat ben o 
na hakı'rntı sh} 1 mı~tım. 

Yanm baş ağrı ınııı daha klfi.:ik bıı 

1 ' a ~klı ar lır . Bu şekılrle. ba~ tıp 
•ır h p ıı f • 1 111, ıırmu-; ~ıhı ağıı ır 

trözu ~onneı olm. Bu. göz an· 

l ~:.aı bunlar nadır sebeblerdir. Yarım 
ca5 ağrısının yüzde sekseni pek basit ve 
alelade br sebebten ilen gelır .. Fazla ye· 
mck ••• lıızla ve faydasız yemeklerin yenil· 
ıı karacığl.!ri lazla ilrazda bulunma· 
~" • Hı eder. Bu suretle vucut zehirle· 
nir. ve baş ağnlan da başlar. 

Perhize başlayıp. karacığer tedavisine 
devam edılınce ha~ ağrılan da geçer. 
Baş ağrısının bellı başlı çok tanınmış 

bır ılacı vardır: A pirın. Aspirin sarfiyatı 
günden gune artıyor. Amerıkada neşre· 

dılen ~tatı.'.>tıklere bakarsak Amerıkada 
1937 yılında 2 mılyon kilo a~irin sar· 
ledilmıştır. llk hamlede bu rakam insana 
inanılmaz hir rakam gihi geliyor. l Ier ba5 
aı.trısında ıkı komprıme ao:.pirin alındığını 
arbetsek bu kadar aspirin s::ırletmek için 
her bir Acmirakalının senede~~O defa ya· 
run baş ağrı ı ı;;eçirmış olması HiZlmgelir 

l f'avsnveDeır 
• Değermi bir tülle başınız ve boynu· 

nuz için güzel bir eşarp yapmak mümkün 
dür. Bunu yazın pamuklu mendilinizi kul 
!andığınız gibi kullanabilirsiniz. 

• Pamuklu kadifeden çiçek resimleri 
keserek gece sokağa çıkarken giydiğiniz 
aşpka üzerine takabilirsiniz. 

• Karyolanıza yeni bir örtü yapmak la· 
zımsa bu örtü için perdelik tül kullanı· 
nız ve bu tüle renkli saten astar geçiriniz. 
Çok zarif olur. 

• Geçen kış kullandığınız uzun siyah 
robu bu sene de kullanabilirsiniz. Geçen 

sene bu elbise ile görülmüş oldu~unuzun 

hatırl::ınacağından ürkmeyiniz. Ayni ro
hunuzun fi'1erine renkli ipekli müslinden 
uzun bir e~arp atar; elbiseye vücudunu· 
nın inhinalarını gösteren hir kemer iHi_ve 
edersiniz. 

• Sivah ip<>kli eş:ırp. kenarlarına siyah 
dantela işlenmiş beyaz müslin mendil 
kullanmayı ihmal etmeyiniz. 

••••••,•••••r••••••••••••~••• 

Saat 14 de tenis kordu önünde kesif 
bir kalabalık toplanmıştı. Vali Lfıtfl Kır
darla tümgeneral Tevfik toplantı yerine 
geldiler. Burada belediye reisi Avni 
Gemlcloğlu bir nutuk lrad etti, mütea
kiben vali kordelflyı keserek ilk rnkelle 
ilk topu vurdu. 

Tenis kordunun açılışından sonra stad
yomun kUşat resmine gidilmiştir. Bu mu
azzam eserin önünde ytizlerce Manisalı 
bulunuyordu. Burada da belediye reisinin 
nutkunu valinin söylevi takip ettL Lfitfl 
Kırdar: "Azlz cumhuriyetimizin on be
şincl yıldönUmUnU idrak ettiğimiz bu 
bUyilk gUnde, gençliğin enerji kaynağı 

olacak olan Manisa 19 mayıs stadyomunu 
sizin kadlr§lnas ve gUrbilz elleriniz içine 
tamamlayıp teslim ederken dilnyanın en 
bUyUk bahtiyarlığını duyuyorum.,, diye 
söze başlamış ve Manisanm iklim şartla
rını, feyizli ve verimli muhitini işaret e
derek Manisa gençliğinin bunun gibi da
ha birçok eserlere kavuşmağa layık ol
duğunu söyledikten sonra: "Bu btiyilk e
sere başladığımız dakikadan beri gönlU
mUzdeki imandan bir zerre kaybetme -
dik. Bu başarılarda en büyUk istinalgahı
mız aziz cUmhuriyet, AtatUrklin dünya
da e§l bulunmryan inkılabı ve sizin kalp
lerinizdir . ., demiştir. Doktor Kırdar, söz
leri arasında, cilmhurlyet hükfımctlnln 

ve partinin yurdıla bilhassa spor hare
ketlerine karşı olan yüksek alakasını da 
anlatarak yurdun sağlam bünyeli ve 
sağlam kafalı gençliğe pek muhtaç ol
duğunu izah etmiş ve maziden, yakın ta
rihten bazı misaller göstererek ezcUmle: 
"Yaptığımız hiçbir eseri kafi görmüyo
ruz. Bir eser vticuda getirdikçe diğerine 
başlamak için enerjimiz artıyor. Eserler 
bize coşkun birer kuvvet menbaı oluyor,, 
demiş ve vUcuda gelen eserlere karşı .Ma
nisa balkının ve gençliğin ne şekilde ha
reket etmesi lazımgeldiğlni de anlattık
tan sonra veciz sBylevini şu gUzel ve kes
kin cUmlelerle bitirmiştir: "15 sene gibi 
tarihin hAdiseleri içinde bir zerre bilo 
olmıyan bir zaman zarfında Ulu Önde
rimizin başımız ucunda yaktığı ışık bizim 
ebediyete kadar yolumuzu aydınlatacak 
bir nur huzmesidir. Bu nur kaynağı her 
gUn bizim enerjimizi çoğaltacaktır.,, 

Sık sık alkı.şlanan bu nutkun bitmesi
ni mUteaklp vnli stadyomun kordelasmı 
kesmiş ve içeri girilmiştir. Stadyomda 
muhtclü spor mUsabakalan yapılmıştır. 

Yeni esf'r ler 
Cümhurlyet bayramı milnasebetiyle 

bu bir hafta içinde Manisa vilayetinde 
82 yeni eserin küşat resmi yapılmı§ ve 
26 temel atma merasimi icra kılınmıştır. 
Değerli bir cümhuriyet valisine kavu -
şan hlanlsanın uzun yılları ktsa zaman
lar içine sığdıran inkılaptan pek büyUk 
hisseler aldığı meydandadır. Küşat res
mi yapılan eserlerden 18 tanesi merkez 

1\1 anisanın tm cw:'lmri) "l bayramını re· 
kor deucccl~ kaJ ır y: •. · lıi bir 1mıran eser
leri lıstesile lmtlzıianmasını temin eden 

ı 1ali LiU/ı !\. ırar 

Manisada, diğerleri knzalardadır. Bu e
serler şunlaı dır: Manisada stadyom, te
nis kordu, yazlık sinema, kışlık sinema, 
spor klübil, Atatürk asfalt yolu, Manira 

Menemen yolu, Manisa - Rrşadiye. ~olu, 
Manisa Uzun yolu, kita,psaray, kız ens
tltilsUnUn p:ınsiyon kısmı, halk parkı, 
topçu alayı ahırları, Çoban lsa ilkmck
tcbi, Llıtfiye ilkmektcbi, Selim şahlar 
ilkmektcbi, Mütevelli köyU ilkmektebi, 
ziraat bankası deposu; Akhisarda, tale
be yurılu, elektrik santralrı merk~z jnrı· 
darına karakolu, arabacı Bozköy _.ilkrot::k· 

tehi. SUnnetçiler ilkmektcbi, Ballıca kö· 
yU ilkmektebl, Kapkh köyUndc buğdaY 
ayıklama binası, Sudeliği - Başlamış kö· 

yU yolu, Snracoğlu - Beyoba yolu, llB· 
midiye - Ballıca • Dereköy - Erdclll • 
Bcğno~ - Arabacıboz köy arası yolları, 
SUleymanh istasyonu ilo köyU arasında· 
ki yol, Silindi - Marmara yolu, Yenice • 
Silindi su yolları, Salihlide kurutma ka
nalı, UzUm kurumu deposu, Salihli - Boz· 

dağ yolu, Allahdiyen köyünde jandarma 
karakolu, Durasilllde Atatürk büstU, Ça· 
paklıda Atatfirk bUstU, )'Ukarı Poyraz ve 

Kemerde AtatUrk bUstleri, Kulada Eınlr 
banyolarında 12 odalı otel binası, bele· 
diye hamamı, Kırkağaçta hUkfunet ko • 

nağı binası, elektrik santralı binası, ka
yadibl köyü elektrik santralı, BakırköyU 
elektrik santralı, Gelenbe nahiyesinde 

fidanlık, Gelenbede zahire loncası, Ge .. 
beler köyU 1lk okulu, Kınık ve KocaiskAll 
köyleri ilk okulları, Haı;nldll köy odaSJ, 
Alaşehirde: hUkUnıet konağı, cuınhuri· 
yet meydanı, Sarıpmar köy mektebi, ıtıs .. 
senli köyU mektebi, Bahçeler arası yolu, 
selektör makinesi binası, Badince - EV• 

renli - Kinlik - Ilgın - Alaşehir arası kl51 
yollart, Dercköy• odası; Gördcste: bele· 
diye mezbahası, Arablı köyU ilktnekte• 

bl, Boyalı ve Beyel köyleri ilk okulları. 
Şeyh yaylA. - Dargıl müşterek ilknlekte
bl, Yakaköy okulu; Demircide beled.IY8 

mezbahası, belediye gazinosu, beled1Y8 

lokantası, Ü§ümüş köyU ilkmektebf, '!'Ur"' 
gutluda parti ve halkcvi binası, urganlı
da yeni çarşı, Ahmetli nahiyesinde genç• 
lerbirliğl hlnnsı, nahiyede mezbaha, ta· 
vuk ıslah istasyonu cumhuriyet ıneyda "' 
nr, Atatürk btistil,' Eşmede AtatUrk a .. 
nıtı, GUre nahiyesi hükiımet konıığı, Yel .. 
ken köyU yatı okulu tnay yatı okulu 

' ldan 
pansiyonu, zahire lopcast, Eşme - Bu 
yolu. 

B. o. 

---·--- • ....... w= ....... -·---····-~--·-.. - ~ nrr 

ian ılerı ~f'lt'ıı hı~ a~rı«ırlır. Göz· 
ı m l.(Orm 'en ka· 

, a"rı' H hı>ı vakıt ra-:t ~e!irıir 

dirt; • ınıız hozulacak d•\'f' rln~ 

hakk it ~ı ~ozlul\len kull::ın 

Fabnkaların butiın ihtımamlanna rağ· 

men aspirini t::ımamen zararsız bir ilfıç 
haline getirmek mümkün olamamıştır. 

Kalb \'e böbrekler üzerinne (bilhassa mü· 
temadi olarak kullanıldığı takdirde) zara· 
n inkar rdilemez. • • • : Bayan Nadide Çağlı : 

r. ........ .-. ..... ::::=11-.-...... -·---·-----·--······-··:=s:::m~ ...... e il 
~CAFER Müshil Şekeri a lroat~cl'luk kullan:;alar a~n 

lft.ll ti tu s lı 
l'O ta .... ...,.,,.~ 
tir. 

1 fa!buki kartınlanmız spor yap~alar. a 
c;ık ha\'tı ~ezintilerine ktymet verseler. 
hilha~a t>vlerrle kapanıp kalmasalar gı

clala.,nı az miktarda. f~kat kalori ilibari
· r 

• • ~ Bay Cel5.c!ct Cank : 

Evlenme merasimi 
İs"o.nbul: 3-11-938 

• r 

• • • • ••••••••••••• 

~ Tesiri kati alımı kolay en iyi müshil şekeridir 1 
•i Bilumum eczanelerde bulunur. 1 

·=---~~r. ...... ···------····r.·-·-··-·-----····-------··-----·-:::=s===-u ....... ~ ·--··-····· =···· ··········-······· .. ····-··•• .. n---······-······--··· 
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ı'ernnndel yalnız sanatktirlığı ve jest
ıerinin güzelliğiyle sevilen bir artist de
ğildir. Onu sevdiren noktnlardan biri de 
J.IJarsilyalı şivesiyle fransızca söylemesi
dir. 

Marsilyalı telaffuzu sahnede Fransız

ların pek hoşuna gider. Birçok vodvil
ler Marsllyalı §ivesiyle oynandığı için 

muvaffakıyet kazanmıştır. Fakat Fer -
nandel yf'ni çrvirdiği "Bunu yapan ben
dim" filminde Marsilyalı şivesiyle konuş-

mıvacak, düzgün bir fransızca söyllye -
erktir. B•ınu haber alan Fransızlar bu 
filmin m Jvaffnkıyet kazn~mıyacağım 
dilşilnmüşlcr, fakat filme dair tafsilat 

V(>rilcliği vakit bn zanlarında aldanmış 

olduklarını anl:ımışlardır. Çilnkü Fcrnan
d •I bu piyeste iki rol tird 0 n oynanıyor. 
Rriri bir fabrikada sakin ve namur1u 

bir g<'ce bekçiliği rolüdür. O bu rolünde 
1 ları.ıllyalı şivesiylC' konuşuyor. O teki ro
lü de işı:ıiz. güçsüz bir sersC'ri rolüdür. 
Bu rolünde de Parisll şivesiyle konuşu
yor. Fakat bu iki rol biribirine bf'nziyen 

iki ~ahsın rolU d"ğil, ayrı ayn iki şahıs
ın•~ gibi r;örUnen bir edamın hikayc!lfdir. 
Bu roktnyı iyice anlatm~1k için filmin 
m"vzuunu krsacn anlatalım: 

a 
E 

• Son haftalar içinde Marlen Ditrihden 
çok bah_olundu. Fransadan tekrar Holi· 
\'uda dönü~ü buyük alaka uyandırdı. Bu 
alakayı arttıran bir sebeb var: Marlen 
Fransada bir film çe\ irmeğe muvafakat 
etmiştir. Holivuddaki mukavelenamesi 
biter bitmez Fransaya dönecek. 

Acaba Marlen kimlerle beraber film 
çe\·irecek? 

Şim:lid~n ortada bir çok isimler dolaşı
yor. Mar.:;cl Panyul. Jef Müsso, Marsel 
Karne, hatta Şarl Buvaye. 

• Paristen Holh·uda bir yolcu daha ha· 
rekct etti: Alber Prejan. Artist Fransadan 
ayrılırken gazetecilere: 

"- Amerikaya ilk defa gidiyorum, de
di. Fakat bu sadece bir eğlence seyahati· 
dir,, Metropoliten filmini reni bitirdim. 
Yeni çevireceğim filme başlamadan e\"\'el 
bir aylık bir tatil geçirmek ic;tiyorum. Bu 
i •:,.a"ıati cenubun ılık c;ahillerinde. yahut 
r ""'le1erin karlı dağlarında yapacak yer· 
" JJolivudda yapmağı tercih ediyomm. 
'"-: bir sanatk!ir benim kadar huzuru 
1· ... 'ble IIolivuda gitmemiştir. Çünkü on· 
hır hep çe\irccckleri filmlerde muvaffak 

olup olamıyacakları endi~esi içerisinde}" 

e rsil-

or 
Biraz evvel söylemle olduğumuz gibi 

Fernandcl bir otomobil fabrikasında ge
ce bekçiliği yapan namuslu bir adamdır. 

Bu adam bir panayır tiyatrosunda oynı
yan bir aktrisi çılgınca seviyor. Fakat 
zavallı adamın sevgilisini bol bol görme
sine imkan yok. Çünkü kendisi gece 
bekçisidir. SevgilifÜJli görmek için vazi

fesinden ayrılıp tiyatroyn gidemez. Fa
kat gilniln birinde sevgiliisnln hasreti 
canına tak diyor. Geceleyin fabrikayı 

tl'rkcttiğinln kim farkına varacak. Fab
rikadan çıkıyor, doğru sevgilisinin oy -

nadığı tiyatroya gidiyor. Fakat tesadü -
filn tuhaf tecellileri vardır. Panayırda 

birdenbire fabrikanın mUdlirU Armand 

Bcrnaı d'la burun buruna gelir. Eğer di

rl'ktör işin farkına varacak olursa erte
si gUnli fabrikndan kapı dışarı edileceği 
muhakkak. Korkuyla zavallı Fernande -
Un aklına bir fikir gelir. Kendi.sini gece 
bekçisinin ikiz kardeşi olarak takdim 
etmek ... 

Fc>rnandel bu tasavvurunu tatbik eder 
ve ondnn sonra mevzuun gülünç sahne
l"ri başlar ... Ve çılgın kahkahalar ara -
sınc!a FC'rnandclin bütiln filmleri gibi 
devam eder. 

a 
R 

dıler. Ben ellerim cebimde gidiyorum ... 
• Al.deniz telaş içinde,, filmini çevi

ren Fransız sanatkarı Nadin Vogel meş
hur "Vü,, mecmuasının müessisi ve sahi· 
bi Lusiyen Vogelin kızıdır. Bu sanatkar 
bir film şirketınde rejisör olarak çalı.tın 
l\Iark Alegre ile evlenmi§tir . 

• Fransız film aktörleri birliği azasın

dan Süzan Biyakcti bundan iki sene ev
vel ölmü~tü. Birlik bu sanatkarın hatıra
sını yada vesile olsun diye senelik bir mü
kfif at ihdas etmiştir. Madeni bir plaka 
ve 3000 frank paradan ibaret olan bu mü
kafat bu sene Janin Darseye verilmiştir. 

* Şirley Templ'i çok seven Sonya Hen
ye son Norveç seyahatinden dönerken 
minimini yıldıza mlikemmel bir çift ayak 

pateni getirmiştir. Bu hediyeyi alan kü
çük Şirley d<'rhnl patinaj dersleri almağa 
başlamış, ve birkaç ders sonra bu işte bU
yük bir istidadı olduğu isbat etmi§tir. Bu 
hediye ve Şirlcy'in patinaj dersleri alma· 
ğn başlaması Holivutta bazı rivayetlerin 
çıkmasına sebep olmu§tur. Bu rivayetlere 
göre Şirley, Norveçli artistle beraber bir 
patin!lj filmi çevirm('k lizere yeni bir mu. 

kavelc nszalıyacakmış. 

"'~ Fcnıanılel · 

_.. .... 
r-·-·~:;;~~~~·~:~: .. ~~:::·~~~·::·~:~;·~;~;;~~::-d:~·:;:;;~ ... ·~:;a:-~~ de 1 
! tabii olmıyan bir karikatür yapmı§tı. Güzel yıldız, "Nefsi emmare,, filmin- 1 
i de tabii ve güzel benliğini yeniden bulmuş oluyor. 
=·············································································-·-····--.......... _ ......... _ ..... -
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lf2>o n <0> ın '1 aı on ffe\OmanDaır '\!!©)raf• 
ınde çı 

Almanyanm baı1c eııtt'e' \cevk lff vce ~Dır 1.Ç~ Cc --,.~___..,~~ 

rrR'ltlnlalflle"e $e"7-
~@IYırn<dllYl~IUI Ş:al"fCc 
ca10~ıro ©JollcSışr~fOG'" 

Yabancı gazetelerden öğrendiğimize 

göre, birkaç haftadanbcri Pola Negri 

Berlln saloı.larında görünmez olmuş ... 
Belki Krnkovı civarındaki villasına çe -

kilmlştlr. Dcmişler, oraya başvurmuş -
lar yok ... İhtimal ki sonbaharı geçirmek 

üzere Vencdiğc gitmiştir. Diye düşünmilş 

!~r. fakat oradh da yok. Bu haberi oku
duğumuz gazete, yazısına §Ö) le devam 
ediyor: 

"Bu kadının Almanyadan çıkmadığı 

muhakkak. Fnlmt eylül başındanberi Al-

manyanın hiçbir yerinde görünmediği de 

muhakkaktır. Bu husl!sta son gelen ha -
berlcrc göre Pola Negri "Fnter dPn Lin

den .. de oturduğu oteldeki muhteşem da
iresini birdenbire terketmlştir. B3gnjlnn 
hlllh ot<'ldc dur.nnktndır. Mt:>ktupları mü
temadiyen nyni otele geliyor. Fakat Pola 
meydanda yok. Filmlerinılen birinde Poh Negrl 

lara inanmak lazııng sJll 

10 eylfille 12 eylOl n~ -1 
znre 

miştir. Evvel& ne de 
glitl 

sonra da Daşova bir t 
da, kndmlarn nıabsus 
dır. 

i rıı "' Daşovdakl kadın a ei!l 
.uı 

rllhanede ancnk ) J.ldJ 
Gerelt 

bulunmaktadır. , dC te 
hııriciJI 

rckse Almanya bil 

rl Uzcrinde hiçbir şcY 
Jlld" 

Yalnız kadınlar n~ıı.1 b 
.. e btl 

rivayetlere gor • ııı!JI 
Ncgr ııl 

neticesidir. Pot~ bil' tıı. 
manı daha dogrtl 1 .,e 

' ·rcııştn 
vardır: Leni Rı }3ıl l)Ç 

fani de HohcniohC· 11ııerl eıcrdr •IJ' 
dakl rekabet sen ··beıs 

GO il 
rnektcdlr. Doktor ııcl IC 

btl ı 
dostlarından otan 

1 
ıntı 

tevkifine scbeb oJdtl' • 

tedlr.,, 



l'Qı f 
Oi'lı'I t'otrı 

-tı ttı 'lnl:ı.,n•l:ın r:ı' ·mı5 bir <:<'hr P.) i <ı'l l ı••n bu nıl '"" r. 'l ':ilmlı bir eı.kl 
1 ı, . 1 

'> nıd' l>toııa., 1 bit ,h ,ısı rıartl !,urmuş !ur Lc·o l ' r:mscn lrnrdoğu bu partiye 
.. arıda ı 

•tıreıı.- 0 nıatı ti1.ere sokaklarda hii.) 1 <' ip <'nnıh:ıLlıJ;ı ctmcltt<'dir. Lider , bn 
' Partinin d 

~ • :ılnııı nıurnzrn ryl trm in cciı'<'l't:'nl glistcrnı ~lı nrı:usund:ıdır. 
o (' 

tıın"l'nln 
\orp ş . . Partisi Ce'r:llmd:ı!d <ınn lırlr:llye 'iC~imlcrlııdc bulunduğu Ant-

... ·ıır tııcc•I" . 
ıs,ıııJc nltı fııi'ılıl> temin ctnıl~tir. ... 

.\,~ 
tın rrı 

l<aıı• <'"n-ııaı 
"'~ :ı ıi 1 nrın:ı "htırnh lı;fnif<'ld ('inin ltmç;a l" ıllyc g<'ccn bu Çinli kız, 
"il ıı,, l'r 1• 

'ıJrı " • l'Sİ t • • tıı n .. 11 ,. u eı.I ı ıl . o-lir \ I' ş ' lı ir hı on t :ı~ 3 nr<'leri tnr:: fıml n hom-
h:ıç ıJ 1 llrkl' 

bahafın rı, ) ılul,ırı binalar .! :ın IJirlnlıı üzerine. orasını hinınye i:;ln, kı-
t tekerci\ durmu~tUl'. 

Francııı:lar luwal!a yUksC'lme reliorunu kırmali lfacre bir ne\'l "hn\'a dalgtcf,, mnklncler lcnt1 etmişlerdir. Geçenlerde 
lıa\ ada .) ükselıne rekorunu 17000 metre ye çıkarak kıran ltalynn tayyarecileri kap:ılı bir tnn·arc içinde yüksclmi lerdJ. 
fö'rnn ıılar bu ı, iı;in dalgıç elbisesine bcnzlycn bir elbl ·c ynpmı,::lardır. Kauçuktan yapılan lıu clbl c3i giyen tnyynrecl 
llnrnda ıınrnştitıe tayyareden atlıyarak binlerce metre yüksekten asağı inmekte, bo e nndn liletc merbut okstjeo tüble-

r 
rlııdekl oksijeni teneffüs etmektedir. 

Aletin g<'(en gUn Frnnsada tecrübeleri ynpılmrş, elbiseyi giyen tayyareci kapalı bir kabinde ~k ek_ lrtifalnrd_akl hn:"n 
şeraitine nygun şeraite maruz hııııkılmı'}, bu tecrübe iyi netle.o ,·erince tayyarecl 15 .hin '"~ılcn hn clblseylo c~fa atln
mış, ak alim l'Cre inmiştir. Elbise ~okağtr olduj;"tl l~lo ~~red. kucaırtA ı?llttlrlll mb '\"o bl'311N!ro hc'R'llftol:ı. ite n:;..•"'tJ
rllınlı.itlr. 

1 • 

Pnrf,.Jn m<'şhur mii1.lldıollcrlnılc ynn çııılnJ{ \'<' b:ıznn (nnınm C'n r:ııılnl{ ılnnscdC'n umumiyetle kokot zanncôiıtr . 
J'akıı.t her znmnn için böyle olmadığı nııloşılıyor. Bir l'raıı 11. nıPcınuusı "('ıplnlt tlnnsllılcrln hususi lınyntı,, nn •lnir lllP· 

tığı bir riiportajıla Parls Huknl< t'nkiiltcsi talebelerinden bir gene knın mcshur Foll Berjer ınüziklıolUnclc çıpfak dansöz 
olılu,runu hnhcr \'eriyor. Yirmi ılört yaşında olan bu kız ~eceleri müzikhol sahnesin <le dnnsefmcldc, giinılüzlcrl de Jlukul. 
fakültesine dernın etmektedir. Çalı-:l•an bir talebedir \'C profc örleri kcndislmlen çok memnun olduklanm sö.rlcmcktedir
lcr. Genç kn ise barda, hayatını luızanm ak \'C tahsil parasını çıkarmak üzere ı;alış lı!;'lm söylüyor, 
Rcslnılcr~lc genç kızın hayatının lkl snf hası tcsblt edilmiştir. 

içinde rnlınt rnhat uyıımnl.tntlır. l:nnmıfa hl clgarn onun ncl<nllar kUçük olduf;<tJ
lstcdlı";ri :1.anıan köııcği cebine koymuştur ... 

:Uıı;rr naş\·ckill l\fahrnut Paşa Ablıa<;fyea c ynpılnn gnı ma!ılicsi tccrübclerindo bu

lunmuştur. Bıış,·ckil (solda) İııgiltcrcde n yeni getirilen bir gnz mn lmsinln tcc
rilbeslnde görttlllyor. ,. 
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ODEON 
Yeni Çıkan P~aklar 

·ı Dımıtri oğlu Haci Sarandinın Bekir ve D E N • z B A N Mehmctten istikraz eyledikleri bin lira 1 
bedel mukabilinde ipotek yaptıktan K~· 
cukta lcadiye mahallesinde eski Sıvacı· 

=~~/:14~~::':· Mudanya hattı kış tarife 

-

SAFİYE TOKYAY 

- Tango - F.ge 
- Rumba - Çapkın ps 270240 No. 

Nt::L>lME 
2 7 02 4 2 N - Hicaz fnrkı - Fadimeyi brn çok severim. 

Oe - Hilrmilz şarkısı - Sıvasta bir yar sevdim. 

AVANOSLU SAl.AHADDlN ERCAN 
2702-15 No Halk şarkısı - lki billlJül hiçbir dala 

• Avanos tarkısı - Ozerınde cennet ıibl J 
GAZl\NTEPLI HASAN HÜSEVlN 

27 02 IR ._, - Halk tark111 - Yeşil ördek 
I~ O• Jhl'· c" rl " ' - Jl,.,.,ı,. !IU dilnyayl geldim• 

CJrmao t~o• umu ueoeı Komutuolıjlından 
Orman Koruma Genel Komutanlığı talim&lhı ihtiyacı için 1600 adet 

kıhfb matra pazarlıkla mliba) aa edilecektir. 15 lklnciteırin 938 ..ıı gilııU 
uat 10 da yapilacaktır. 

Evaf ve ıeraiti gCSrmek istiyen Galatada Mumhane caddesinde 
Alemdar hanında Genel Komutanlık anbanndaki Satınalma Komiıyonuna 
mUracaat edebilirler. (8263) 

O t •· 11 i z · l. t.~ \: n ,, 1 ılı · S n t 1 n n1 i nı a~· 
K () ni i ~ \ o n u · ·ı J ai n 1 'a ·ı .. 1 .. ~- ıt-

; . : ·. . ·: . ~. ... - ~ .. _. . .... 

1 - Tahmin edilen l.«eli 23145 lira elJi kuruı olan 119.000 kilo pi• 
~ 17 • 11 • 938 taril-.ine tutlayan perıembe gUnll u.at 14 de kapalı 
...., mutiyle alınmak llzere eksiltmeye konulmuıtur • 

2 - Muvakkat teminatı 1735 lira 92 kuruı olup ıartnamest komlı· 

,.adan hergün parasız olarak alınabilir • 
J - bteklilerin 2490 sayılı kanunun tari(atı dahilinde tanzim ede

...ıeri kapah teklif mektupluııu en geç belli &Un vo saatten bir ıaat w
•eline kadar Kasımpaıada l•ulunaıı komiıyon baıkanlıiına vermeleri. 

(7968) . , ' . '• . . . ..,.. ~ .. 

Istmıbôl . Belediyesi.· U3nlm·ı 
Belediye ve Huıuıı ld.ucden müteşekkil mahalli idare emekli ve ök· 

ılblerinin 938 ylh lkind altı aylık yoldamalannm almmaana 8 • 11 • 931 
ıDnUnden itibaren batlandı;_mdan aylık uhiplerinin duldurtacaklan Dmtı
ha!>erleri Ufus belgesi ve ıuml senet •e aylık cllzdanlan ve eoyadlan ya
nlı tatbik mUhOrleriyJe beraber oturdukları Jrau belediye pbelerlne ıa· 
tUrerek yoklamalannı yaptırrna!an ilin olunur. (8218) 

Yapı lşlprf llAnı 

Nafıa Vekaletinden 
1 - İltekli çıkmamı~ olan Erı:urumda Grup lnpa(ınm ikmali yine 

ayni ıartlırla ve kapalı zarf ueuliyle elailtm~e çıkanlmııtır. Xejif ~eli 
245.983 lira 49 kurugtur • 

2 - Eksiltme 28 ~ 11 • 938 pazarte.I cUnU 1Ut 16 da Nafıa VekAled 
Yapı 1ıleri Eksiltme Komiıyonu odaamda yapılacaktır. 

3 - Eks~tme prtnamesi ve buna mütef erri evrak 6 Ura 15 kurut 
bedel mukabilinde Yapı t§lc:ri Umum MüdiirlüiUMcn al nabillr. 

4 - Eksiltmeye girebüm•k için lıteklilerin 13549 lira 17 kunıtluk 
muvakkat teminat vermeleri ve Nafıa Veklletinden almmq ctıliyet 'ftlika· 
• g8stJr.:rmeleri Jbımdır. Bu vesika elailtmenin yapılacalt gUndea en u 
eekiı ıilıı evvel bir iıtida ile Nafıa Veklletine mUracaatlan ve iıtldalarma 
en.u. bir kalemde 150.000 lira kıymetinde bu ite benzer bir ip yaptıizna 
dair ıp yaptıran J~elerden ahımut naika illttirilmeaJ muktezidir. Bu 
müddet zarfında vesika taJc:l:edinde bulunmıyanlar eblltm-e -'•emi 
uklerdir. -, •- .,.. 

5 - fate'ldiler teklif mektu.plarmt ihale gantl olan 28 • ı ı · 938 puar
W gOntl u.at 15 e kadıu I!:biltme Komisyonu Reilliiine makbuz 
kabilinde teslim edeoelderclir • mu. 

Postada olacak gecikmr.ler kabul edilmez. (4707) (8194) 

)'[Ni T~SUMAT 
ILMUMABERLERiMiZ 

DAUA YUICSE:IC 
rAiZ~ DAl-IA EYi 

~ ŞARTLAR. T[MiN rD[Q 
-~ m 

~ ~ J.IOLANTS~ QANk-UNI NY. 

Zaykoı kalfanın müfrez arsası 25 No.h latanbuldan 13 !kincitetri ı 938 Pazar ıunu kalkacak 
bir tarafı Ünyeli Avakimin müfrez arsa· ..>aren Mudanya hattında kıi tarifuinin tatbikine bqlanacakUI'· S. 
u bir tarah i~ Zaykoz kalfanın müf· sinde poatalar !ıtanbul<!an pazar, alı, çarpmba, cuma ve 
reı arsası ve tarafı rabii Sıvacıbaşı sokağı •eir saat 9 da kalkacaklardı . . Pazar, çarpmba postalan Annutl 
ile mahdut ve tamamına bin üç yüz yırmı yarak Gemliğe kadar gide1:ek ve ertesi gUnU Gemlikten kalkıp 
bet lira kı~met takdır edilen bahçeli evin I 

1 
mutluya uğrayarak saat 15.J5 de btanbula döneceklerdir. Sabt 

umumi hükümler dairesinde rehin pa· 
1 

cumartesi postalan doğnıca ?ıiüdanyaya gidip ayni gi1n MU
raya çevnlmesi yoluyla açık arttırma ile • 1•n•e•rf'•k•sıı•a•t 18 4~ .ne fc; tc>nh., :a ol"1•rl"~1Prd

1

r. 
satılmasına karar verilmi~tir. Vazıyeti 

hazirau, amin kat üç basamaklı IJlOZC'· 

yikli merdivenle ıçeıı ıirilir. t:ameklnla 
bölünmü1 zemmi kısmen mermer kıs
men tahta d~i samıa havı bır 90fa üze 
rinde bir oda ile merdıvenle inilir zemını 
karasiman döteii, bir 90ta üzennde zemi· 
ru malta tap d~li ve sabıt ocaklı bır 
mutfak, ve bodrumluk ve bahçeye çıkı· 

ıan kapıdan ibarettir. 
Bahçe, Uç tarafı kAgir chvar ile tahdit e

dilmi1 içinde bir kuyu ile 15 adet muht..
lif cins meyva alacı ve üç asması mev· 
cuttur. 

Asma kat Mermer bir hali. 
Birinci kat, bir koridor üzerinde dört 

oda bir halA iki yük dolabı. Çau arası 
kat. Büyük bir oda ve dört çau arası kat 

dolabL 
l1bu gayrimenkul ahşap ve tamire muh· 

taç olup şımal ciheti hududu çinko kaph 
ve pencereleri tahta kepenklidir. lçerid,. 
terkos ve elektrik tesisatı, mevcut olup 
ayda yedi huçuk lira ile bahçıvan Murat 
oturmaktadır. Hududu tapu kaydı gıbı· 

dir. 
Bilmesaha miktan tapunun kaydına 

nazaran 160 zira muadil 91·93 M, 2 dir. 
Tamamı 265 M. 2 olup bundan 85 M. 
2 bina ve miltebakisi bahçedir. 

1 - hbu gayrimenkulün arttırma prt· 
namesi 15-11-938 tarihinde salı günün
den itibaren 938·430 dosya ile Üsküdar ic
ra dairesinin muayyen No, 8IDda herke
sin görebilmesi için açıktır. lllnda yazılı 
olanlardan fazla malOmat almak istiyen· 
ler i1bu prtnameyi 938·430 ile memuri· 
yetimize müracaat etmelidir. 

2 - Gayrimenkul 15-12-938 pefltlllbe 
günü saat 14· 16 da Üsküdar lhsani)·ec'e 
Serifbey çeşmesi sokalmda 16 No. lı Ari· 
tiye binasında Üsküdar icra memurluğu 
odasında üç defa baRnldık~ sonra en 
çok arttırana ihale edilir. Ancak arttı:-

ma bedeli muhammen kıymetin yüzde 75 
ini bu1mu veya aauı istiyenin alacalına 

... ı:!mani olan diler alacaklılar bulunW'!a 
bedel ann o pyri menkul ile temın 
edilmJo ata annı meanuundan fazlaya 
çıkmazsa en arttıranın taahhüdü br.· 
ki kalmak Qzere 15 gün daha tem 
dit edilerek 30-12 cuma günü aut 
14·16 da Usldldarda fbey çepnesi r 
kalmda 16 No. Adliye bina-.,mda·iaa mt· 
murlulu odaunda yapılacak ;ıntırmada, 
bedeli aatq istiyenin alacalma · 1 rOcbanı 
olan diler alacaldılann bu pyri aııenk11l 
ile temin edilmiı alacaldan mecmuadfla" 
fazlaya çıkmak prtile en çok arttırana 1

• 

bale edilir. Böyle bir bedel elde edilmezse. 
•bt talebi dü1tt ihale yapılamaz. 

3 - Arttırma bedeli ~indir. Arttmmı· 
ya iatirak için yukarda yazılı kıymetin 

Clnal Miktarı Muhammen B. ., 1,i 
Beheri Tutan temtnaU 

Yassı ve yuvarlak ka719 1676 Metre Li. Kr. Ll. Kr. Ll. I0'4 

37X68 sarı tırtıkll 896.-(ılf) 67.10 
alUmlnyom 200 Kilo !.H U8.-(alf) 3.S• 

1 - Şartnamelerine ekll Uatede ebat ve miktarı yazılı ıı;'ll 
ve yuvarlak kayıa ile 37X68 aan tırtıklı alUmloyom ktğıdı 
numuneleri mucibince ayrı ayrı ac;ık eksiltme uaullle aatıo aıı0_ .. .M 

il - Muhammen bedellerile muvakkat temlnatlan hlsal~ 
rllmlttlr. 

111 - Ekatltme 80.11.938 tarihine rutlıyan c;artamba gtlD~ 
da yazılı aaatlerde Kabataota levazım ve mubayaat şubeıtncl• 
misyonunda yapılacaktır. ,. 

iV - Şartnameler parasız olarak her gttn aözll geçen p1J8& 
leceğl gibi numuneleri de görülebilir. t1J11 

V - tsteklllerln eksiltme tc;tn taytn edilen gOn ve saatterdefO 
venme par11larlle birlikte yukarda adı geçen komisyona ı• 
olunur. (8282) 

• • • 
tdaremlzfn Paş!bııhçe fabrlkasmda yaptmlaea~ ve 21-ıf-fJ9 

de \hale e'd\leceği ll~n edtlen ( 15202.40 ) lira keşif bedelli betOD ~ 
ler ile sair mUteferrtk işlerin proje ve keşiflerinde bazı tadi1't ( 

dan eksiltmeden kaldınldığı ill:ı olun ur. ... -
I - tdaremlzfn Karaağaç Barut deposu tapa. uçma ft ftf8k -~----

da ,arıname ve projesi mucibbce yapt ınlacağl ve ı~x-938 ~ 
edileceği llln edilen kerevet inşası pencere tecdit ve tadili ve ..-ti 
teslim müddeti ve bedelin tediye terai ti değiştirildiğinden ber-
birden ye:ıiden açık eksiltmeye konmue tur. 19) 

U - Keşif bedeli (2941.30) lira ve muvakkat temlnab (~ 
m - Elaıiltm& 18-Xl-938 tarih ine rutlıyan cuma gOlll 

bataşta Levazım ve MUbayaat şubesindeki Ahm KomlsyonuııcJa.....6 
IV - Şartname ve projeler (15) k uruı bedel mukabilinde.,,,. 

beden ah:ıabillr. 
V - Eksiltmeye iştirak etmek isti yenlerin ferini evrak ve 

gUnUnden 3 gün evveline kadar Jnhtsa rlar lnşaat Şubesine ııııra' 
ca ehliyet vesikuı almaları llzımdır. ~ 

Vl - isteklilerin eksiltme için tay ln edilen g1ln ve saatte -
veııme paralarile birlikte yukarda adı g eçen komisyona geimeletl 

• • • 
Mlktan Muhammen S. 

Cinai Ebadı Beheri Tutarl 
L. K. L. K. 

Çıralı Keİ-eete 400X28X8 " 18.099 M3 '3.- Tls.21' 
Çıralı :ıereste 300-400X25-35 >< 3 ,. 22.MO 113 u- 922.sO 

I - Ciball Bakımevl için yapılacak plitformlara Ulzumu oJJo' 
ft miktarı yazılı çıralı kereste puar lık usu Jile utm al::::

n - Muhammen bedeılerlle muvakkat teminatlan 
mittir. -'" 

UI - Eksiltme 11-11-938 tarihine ruthyaıı cuma gtınl 
bataısta levazım ve qıubayaat ıubeılndeki alon komisyonuJICla ~fi 

IV - lsteklUerin eksiltme için tayın edılen gUn ve uatte iJJ11 
aıe paralarile birlikte yukarda adı geçen komlayona gelmeleri 

yQzde 7,5 nisbetinde pey akçesi ve y.a mil· " 
n bir bankanın teminat mektubu tevdi f'" tıln neli mlktan 

• • • 
Muhammen B. 

beheri tutan 

dilecektir. 
4 - Gayrimenkul kendisine ihale olu· 

nan kim!eye derhal veya verilen muhltr 
içinde parayı vermezse ihale karan fen· 
holnarak kendisinden evvel en yüksek ı 
teklifte bulunan kimseye arıetmiı oldu· 
lu bedele aimaAa ran olursa (ona) razı 
olmazsa veya bulunmazsa hemen 15 gün 
müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok art· 
tırana ihale edilir. iki ihale arasmdald 
fark ve geçen günler için yüzde 5 hesabi· 
Jıı olunacak faiz ve diğer masraflar ayn
a- hükme hacet kalmaksızın memuri)•eti· I 
mizce alradan tahsil olunur. 

5 - ipotek sahibi alacaklılarla di~cr 
alacaklıların ve irtifak hakkı sahiplerini?' 
gayrimenkul üzerindeki haklanmn husn· 
sile faiz ve masrafa dahil olan iddiaları
na gayrimenkul üzerindeki haklannm i· 
IAn tarihinden itibaren, 20 gün içinde 
evrakı mOsbitelerile birlikte memuriyetı· ı 
mize bildirm~eri. ıcap eder. Aksi halde 
baklan tapu sicillile sabit olmadıkça sa· 
tq bedelinin paylapnasmdan hariç kalır· 
lar. 

6 } Aha arttırma bedeli haricinde ola· 
rak ale karar pullanru tapu feral har 
am Ye 20 !lellelik vakıf taviz ~ini 
ftlmele mecburdur. GayrimenkuUln nef· 
........ mltnklm ftl'Iİler tudfat 

I. K.S L. it. 
8142.21 
2162.08 

BSM.35 S9'1.8S 
ırsoo kilo -.21.ıso f12.l50 30.9' _ ~ 

ime BqmlldOrlllğtlne ballı Babaesklde yaptır"~..,jj 
su ve bekçi evt atı 2f-X -938 tarbtnde n aatmalmacak ıSOO ~ 
22-X-938 tarihinde ihale edllemedlftndea yea.ldea ayn ayn ......,.. 

meye konmu,tur. ·-~ 
n _ Keoıt ve muhammen bedellerUe muvakkat teminatı ~ -'~ 

mlftlr. . .~ 
m - Eklfltm 14-Xl-938 tarihine ru hyaa pazartesi gtınl ~ .. 

atlenle Kabataıta evazmı ve mUbayaat tu besindeki alım kom!IY~ 
ıv _ ın,aata it ı:ıartname ve projeler 27 kurut bedel muk• ~ 

mum mOdOrlUğU , ... ~vazım ve mObayaat eub esile Edirne baptıdUrl 1/1-
U tnhlaar ldareslf en almablleceft &i~l mU bllr 1nırtUnu atımUJlelerl 
geçen şubede gö Ueblltr. 4' 

v _ latelı:lll rln ekılltme tçln tayin edDea gGn ve ... ti .. 
paralarile blrllkt ! adı gt-çen komisyona ge lmelerl n•Jt.1lunar. 

ve tenvtriıe ve teı ·~~liye rOsumu vakıf l· 
caresi borçluya aitt ır. 

7 - Göstttilen ~nele arttırmaya işti· 
rak edenltt arttmn prtnamesini oku
muş Ulzumlu malOm tı al1JU1 w bunlan 
tamamen kabul f'tmiı ad ve itibar olunur 
Yukanda g6sterilen ra vrimenkulOn işbu 
flAn ve gösterilen arttını-8 şartnamesi da
insfnde •tılacall D&n ~-

Sat.b1an ı.so ı ~ 
lan ı 7 ,20 de r .lltll 
Z net daire No. ıf. 
rnızdan pan ı.-S-



l ı~t'~ V azan Rahmı YA (iJZ 
~~u-aekı ıP>atoamaDaır etıra'ffa Dırııleicnır ... 

a ırka 'ltaı il' a'lfttaı ını ş;n cdl <dleıtto ı b ı ır 
Dn'fFaU~k d~yuD<dltYJ 

11lristo - 13 8 -
P.1.'ay SCıbalıJe . 
'" a gp,..... Yın erkenden Havdar-"•na; ~'llŞ g' r ;! 

~ 4~ıkları'na ız .1ce .lngiliz mezarlığı· 
Jarıı Cephane gınnış. Sirkeciden gele-
ı~•tı. 111avnalannı beklemeğe bac:· 
'Y!avııaı :. 

~e ko}~~~~ıın~ Yanaştı, \inçler işle· 
tıı.:.~ıktı, bı' · llırısto, bulundugu~ '-'er. 
. ""ile · r Yıla . .; na . 1tıen "a n akışıyle mezarlığın 

ınd.i .; rnac k tan ·Oradaki /~1 aydı, deni~ kenarı-
bıı~~~t dePoı ki dağ yavrusu gibi du· 

ıı · l.iYorcıu. anna 150 - 200 metrede 
·lr 

ta eti 8aat kad 
hı: d ~ Hiri~toarb?ulunduğu yeri muhafa-
~114lanı11 Ytİk ırd~~?i~e nhtımda siyah 
d~i i il etrafı 5eld~gını, ürkünç bir pat· 
:tlı-r. sat-etin \' ~rstıgını görünce bekle-
-'<ll11r~ Crıld""· . 
lacı b bir aı 1&ını anladı, koştu, sü-
~!l\· köşere :~ış!a bezleri, çıraları sak· 
b1a ~arı Çık dı. Kumıann arasından 
dL. · ~ rn~- ardı, etraf ma bakındı 
~~ıı -·....:ot d ' 
tİ:dı' Un et'""'f epolanna geldi. Büvük · b ·Q ınak· d"k . · 
~d ~ ~nun ~ 1 enlı telden içeri 
li( ~ ıg1 bir sag bedonuna cebinden 
ç,ra~1• Akan zımba ile iri boyda 4-5 de 
h a~7 da fiıe~azouara paça\Taları attı. 
d~l'\ı ·~ı.. l'eı~ne koydu kibritle kunda-

1.ercı ~ğa ben çıktı, geldiği tarafa 
ı:a ı eki Patı aşladı. 
ı.... :.arar aınaı 
VU:-~ lan ~İdd ?r etrafı inletirken ar
t· & k• ~ euı b" • 
'Ilı> ttıi ·~·e YUkc: ır ınfilak duyuldu. 
lıior · Fabrik ~elen alev sfitunlan ta· 

~ ır.rıı· anın d""d··~·-. ~I u ugu ac.ı acı ça· 
~ l' <ıraı Ordu UteJc Pa' evler, dumanlar ara-
1l1rı'. rçalayan çığlıklar duyulu· 
~· •c. de 
lı. • :rrı ll<ılarda 
"ıj·.ı ~. den· n 20 metre kadar u-
~ıPa ız k 

ht!tst Şa hasta en~r:na yaklaşmıştı. 
~ıı~ 'tiellola nesının bahçesi yanında 
li%,~ da ka~n alevlendiğini, bir ba~ı 
~ aıd Sa.rııd 1'11~kta olduğunu görünce 
lr. .. ' ı \1 ı, dız """kt .. . . . 
~Ylrr.ı. e tetı"" ~o u, Hırıstoya nı· 
ti -.ıı:~ gedk 
ı: dtır ~h katilino un~u. çıkan kurşun 
ı ~etti ~u: l'ifü kulagına vızladı, Hi
~. u ' 1kınCi, ~ ~efer bu fırsattan isti· 
~I 1arıa~ncu ku~~unca defa tüfeğini ateş 
~r.. ÔHı: ·:ııUn 'l'r• • 

la:-"\: bi 'lı.ılü kar .ı:ıı~ıstonun kl\'ırcık 
:(!ı, ~et uğru asına ısabct etti. Sene

~:cli '"'Ursllı k nda çalışan kafa parça-
~- · ati) 1 ... 

!:a':haıııe ,. 0 dugu rere cansız 
~ladaıcl ın erk 
~. l'IJ(ı' Rarson enden g~ra gelen, lo· 
~ llt Scıkı.ıeıne oyıu~kada~ıle görüşen An-
{~ıııarı 1ınu~. elin a Ç:1'ılen_ trene bir a

ltı• liıt~ n ~ra ına ~ekı ~eşın enfernali 
, ~ııt.d e ı~i b 'erleştırmişti. 
cıt ı. '<I a · . a lad ... 
'" 'tsti"' 1nfılak~ ıgı zaman heyecanla 
ıırı.. . &ı ı.._ı ı bekr 
~~ l'e/ıcı de hen~ ı~·cn Andon bir sa· 
1' Uııal'J ;.n~ n kal:: hır hareket göreme· 
<!;ı~ ~~ ll<tlern 1

• Muhafaza altında 
ı>.. ~ona e kıta ına d ~ .... d .. ,.,.._ ,,, sa Yak] ogru yuru u. 

~ıq\>h_. ndı~,. a tığı sı d . 
f:ttj ·~arctak~n Pal]~ ~ ra a vınçten 
Va:' i\ııdo 1 sand k~ası ~uyuldu. Bunu 
te•d ltu'l>\-e~ !:eriye ~ an~ ınfilakı takip 
ll( ı. l31.ı ~le kaşa k~ndu, kaçmak için 
h~lıeıı acıa .... şa garın meydanına 
~r..... ne"' .. ıazotıa 
~ "" 11ı k ·•ıe dön .. r ateş almış, orta-
\ tktıd en arı rn uşt u. 
e 8(ı aıı cı na do'; 
~ ltıııd ıııerin· gru koşan haydudun 

e:ıı.. a ''ı"' ın ba;o;ı ".. ··1 ·· ... ''<l\l<ltı, / &ılan t:ı ~ozu uyar, sag 
)r .. Uar ~ha\ ada Cesetler, insan kol ve 
vrr.ı 'ncı n Ya-; ti ~. onun ak! gan baş ve başsız 

ıı '1ta.ı ını bac:mdan alı-
•t · ..ıa .. 

~· rı ı... >: bır .... 
• A .... \J\ll;{<tı .. ıernıi 
~ "'IQ::ın 1na çarpı Parças.ı koşan ser-
~ Qf' ba. la~ldu'iu Ye r, gı~rtlağmı parala 
ı\, alcilta.ı ı ... Gozı re duştü, can çekic:· 

1) arcı erıni h ~ 1Q t ııµn ite a havada ~Yata yumaca· 
~ \ 11

: \t1ı;~dı kanuıd~ ~u~n bir ceset 
~ <l~. trJıçın ba 'uzen başını ört· 
~ flıten ş ız ''e kolsuz göv· 
ı. "ııaı Br '<l.~d • arı Odcy 
~ril ~~ı kıı~ l ltı~ darptoınorkörlcre bağlı 
t " iltılqı-}e heyecaa 

1
<1ra geli .!erini sal. 

" rt.ı "<tn n a tak. 
ı lıa <t\ • rn ndi ... ıp etti, biı 

~~ re t:t ul"llı.tk he rq~ı donene bir 
~ • -a.nı,1 1 

}erin1e c~ıe<:.ıne kapıldı. Fakat 
h tı- nfıtiJ.ı. ını}~caktı n· k 

ı~ı- lı /\ ettı; · ır aç 
~ '<t: ;ılar ı. gı ka'ıul ed'I b"' r ' .:ı. "Urtuı ı ::ıe ı.e 
r ~ ~t "" ecı·ı atak .. . ı:ı ı ~l.ı ı rn. ol · ustelık mu 
~ .ı 1 'lı);ıt' l!Şecek he acak, hem kendi 

Q'Uııc karırıa 1. !11 de Davistin al· 
~ 1 ,e •le H~ ~a.ac:ak. bozulacaktı 

:ı ' \. ey i"'" . . 
ı. '1 t-1 ı i. p , · " r.etıc ... ini 

J1·•.ındubu nokta· 

Mavnalar yanaştıktan, boşaltma ışı 

başladıktan sonra çok geçmeden presko
pa Haydarpaşadan yükselen siyah du· 
manlar aksetti. Brodey işin muvaffak ol
duğunu görünce harekete geçti, E 13 Dal 
gakıranı dündü, Haydarpaşaya doğru 
provasını çevirdi. 
Rıhtımda ateş alan cephanelerden ko

runmak için, daha palamar atmamış olan 
mavnalar hızla içeriye doğru kaçıyorlar· 

dı. Brodey toplu bır halde mendireğe 
doğru uzaklaşan 5 mavnalık bir grupa 
iki torpido savurdu. Mavnalar dumana 
boğuldular. Torpidonun isabetıle parçala
nan mamalardan göğe yükselen sandıklar 
ha\•ada infilak etti, suyun üzeri insan par 
çaları, tahta kınklarile doldu. Brodey sü· 
ratle geriye döndü, Hayırsız adaya doğru 
yolu tuttu, kapiten Nazmet de kendisini 
takip ediyordu. Kon~olos Pal~1er, E 13 
Sarayburnunu bordalarken preskop 
başında duran Brodeye sordu. 

- Hayırsız adada kapiten Davisti bck-
liycceğiz komodor, 

Brodey biraz düşündü, karşılık verdi: 
- Hayır .. Doğru gizli üse gideceğiz! 
- Peki Davist ne olacak? 
Brocley omuzlarını silkti: 
- O, başım kurtarmanın yolunu bilir .. 

Biz, artık barmmanuza imkan kalmıyan 
1\fa:marayı terektmek mecburiyetindeyiz: 

lki tahtelbahir Hayırsız adalan borda· 
!arken B 7 de müfrezeye iltihak etti. 

Kap iten Brodey 1\ lal tepe önlerinde 
bir sandalın ani taarruzuna uğramış, pres
kopuna vunılan bir darbe ile aletin ob
jektifi çatlamı-;, B 7, rm;at cihazından 
mahrum kalmıştı. 

Üç tahtelbahir hızla 1\Iarmaraya açıl
dılar .. lstanbul ayrılan 4 destroyer Mar
maraya çıkarken Brocley filotillası gizli 
üsün yolunu tutmuştu. 

O gece ve ertesi gün durmadan yol 
alındı. Akşam üzeri gizli üssün onune 
gelen filotilUi, Brodeyin işaretile durdu. 
Karanlık basınca tahtelbahirler denizin 
yüzüne çıktılar .. Brodey iki SÜ\"ari ile be
raber her tahtelbahirden çıkarılan birer 
mangayı da yanlarına alarak üsse geldi· 
ler. Benzin tenekeleri süratle tahtelba· 
hirlere taşındı. Komodorun odasındaki 
evrak E 13 c getirildi. 3 yerli hizmetçi 
mütehayyir gözleri önünde yapılan bu ha· 
reketlere bir mana veremiyorlar. Brocleyc 
başvuruşlan da: 

- Hiç bir şey yok .. Yeni bir hücuma 
hazırlanıyoruz! gibi baştan sa\ma cevap
larla geçiştirildi. 
Taşınılacak malzemenin nakil işi son 

bulunca Brodey 3 gedıkli çağırdı. Bun· 

!ara talimat verdi. Gedikliler üssün birkaç 
yerine tahrip kalıpları (1) yerle5tirdiler. 
3 yerli hizmetçi 13rodeyin bo~alan odac:ın-

da bu hareketin sebebini ara5tırırlarken 
komodorla arkada~ları tahtelbahirlerinc 
bindiler. Cedikliler, tahrip lrnlıplarına gi
den fitilleri tutu~turdu. Onlar da kaçtılar. 

Tahtelbahirler en~ine doğru açılırken 
şiddetli bir infilak duyuldu. 

<Dcrnmı mr) 

(1) Tuğlaya benzer. tuğla şekil re ce
sametinde patlayıcı maddrlerdir. Talıri,'ı 

tıası talarımn baş111da lmlwmr. 

HABER - Ak~am ooenuu 1:., 
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u açl rı 
Ankaragücü -
arb·ye - Muha 

nasıl ce e 

Gençlerbirl iği, 
zgücü maç arı 
an e ti? 

Anknrn, 7 (Hususi) - DUn lik maçla-ı 
rının altıncı haftasına raslıyıın maçlar 
yapıldı .AnkaragUcU snhasmı dolduran 
binlerce seyirci arasını. yağma. temayU
IUnil gösteren yağmura. rağmen ild maçı 
heyecnnla seyrettik. 

İlan edilen saatten 15 dakika geç baş
lanılan He.rbiye İdman yurdu - Muhafız 

gilcil maçı 1-1 beraberlikle neticelendi. 
Gilnlerdenberi alakayla beklenen ikinci 
oyunda da AnkaragUcU Gençler birliğini 
2-1 yendi. 

Hnrbİ}'e - Muhafız 
Bu maçın hakemi Hüseylnd:. Harbiye 

tııkunı şu §eklldeydi: 
ı~ethl - Abdurrnhmnn, ŞUln·U - Ncca.

bl, .Muhtereın, Şerif - ı~azıl, IW.lb, Zc
lıl, Cihat, l\lilcnlılt. 

MuhafızgilcU de eu §ekli almI§tı: 
lUuzatfcr - Fethi, Saffet - 11.a,lm, Ci

hat, Ahmet - Nncl, Şnlıln, Rlz.ıı, İbral-.im, 
Atıf. 

Maça güçliller başladılar. İlk akını 

Harbiye ort:ı hafı Muhterem kesti. To
pu sağa yolladı. Mücahidin seri !nlşini 
SMfet kornerle kesebildi. Harbiye sağ 
açığı gUzel bir korner çekti. Forvet hnt
tı bundan istifade edemedi. 

daha güzel ve haklın bir O}'Uil çıkardılar. 

Eğer bu esnada forvet hattı müdafaa ve 
haf hattının lsabet-li paslnnndan istifa.
de etmesini bilseydi en aşağı 2 gol dnha 
olurdu. Fakat pas verilmesi l:izımgelen 
yerlerde 5üt çeken ve 5Ut beklenilen za
manlarda dn lüzumsuz paslar veren mu
hacimler geri tarafın enerjik oyununun 
ııemeresinl elde edemediler. 

Bu devrenin en dikkate şayan hMise
lerlnden blrl MuhnfızgUcünUn 23 ve 25 
inci dakikalarda kazandığı iki kornerden 
sonra mUsait vaziyet yakalryan muha -
t:imlerln gol atnmamnlan oldu. 

Harbiye sol açığı da son dakikalara 
doğru topu boş kaleye atacağı yerde k6-
tU bir vuruşla tll. uzaklara gönderdi. 

lkl takım diln müsavi kuvvette müsa
vi vaziyette bir oyun çıkardılar ve böy-

Bine k~dar indi. Fakat AnkıırngücUnUn 
yerden ve kısa paslara dayanan oyunun
dan hasmına kendi oyun sistemini kabul 
etlrmek istediği nnla§ılıyordu. San Ifı

civertlilerin bu hakimiyeti çok stirmedi. 
'Ya va§ yavaş kendini toparlıyan gençler 
birliği, AnkaragilcilnUn kendileri için 
!;Ok t~likell olan bu tazyikmdan sıyrı
larak muknbll akınlara ba§laclı ve bu 
meyanda Ali kale önlerinde çok müsait 
gol yaziyetinden istifade edemedi. 

Vaziyeti ge\'§ek tut.an san lacivertli
ler, 21 inci dakikaya doğru tekrar hn
rekete geçerek oyunu bir an için olsun 
mUteyazfn bir §ekle sokmağa muvaffak 
oldulnr. Ve Hamdi Yasıtasiyle sağdan 

yaptıklıın bir iniş, yine Hamdinin kale 
ye göndC'rdiği şnndeliyle gelen topu, Ra
him kale içinde ve bir kavis çizerek yo.-

Oyunun bu ilk dakikaları çok atılgan 

oynıyan Harbiyelilerin UstUn bir oyun 
çıkaracakları ve maçı kazanacakları his
sini \'eriyordu. Neteklm Fazılın bir şü
tU kale direğini yahyarak avta gitti. Bu
nu, orta muhacimlc sağ için derin paslı 
ikinci bri akını takip etti. Bu akınları 
zorlukla kesen Muhafızgüçliller 10 uncu 
dakikadan 80nra yavaş yavaş baskıdan 
kurtuldular. Bu sefer hücum sırası on
lara geçmişti. Cihadm uzun paslariyle 
Atıf vo Naci knleye doğru seri inişler 
yapıyorlardı. Tam on ikinci dakikada Şa 
hin sağdan gelen gllzel bir pası gole çe
virmek suretiyle takmmm o anlardaki 
UstUnlilğünU ispat etti. 

Ilarblyc - Molıafcrgücü mııtmılan bir görUnUs 

Bu gol oyunun heyecanını arttırdı. 

GUçlUler, hticumlarmı sıklaştırarak frr
sattan istifadeye çalışıyorlardı. 

20 inci dakikadan itibaren vaziyet de
ği~tf. Harbiyeliler evvelii baskıdan kur
tuldular. Sonra da hilcumlarmı sıklaştI
rarnk her an gol yapacak hale geldiler. 
20 inci dakikada Zekinin çok sıkı bir 
şütlinti kaleci tuttu ve topu elinden ka
çırdı. Harbiyeliler ko§up topu içeri nta
madılnr. 

Harbiyeliler sağdnn soldan yağdırdık
ları eUtlerlo J'.fuhafızgUcU kalesine teh
likeler yarnttılar ve nihayet 26 ıncı da
kikada Habib beraberlik sayısını çıkar
dı. 

Bundan sonra oyun mUtevazln şekil
de dc,•am etti. 44 Uncil daklkada Muha
fızh Cihadın çektiği gUzel bir frikiki Fet
hi ayni giizclliklo defetti. Ve devre de 
böylece 1-1 nihayetlendi. 

1 kinci ,fcvre 
On dakiknlık dinlenmeden sonra ikin

ci devre başladı. Bu sırada yağmur ha
fif hafif yağıyordu. 

Bu devreye Harbiyeliler başladılıır ..Je 
ilk yirmi dakika içinde rakiplerinden 

• 

lece birer sayı ile berabere kaldılar. 

Anknra~iicü - Gençlerhirliği 
Sıra glinUn en mühim karşılaşması 

ı88Yilan AnkarngUcU - Gençler birliğ ma
sma gelmişti. Seyirciler arnsmda bariz 
,bir kaynaşma başlamıştı. Sahaya cvveıa 
iki Harbiyeli yan hakemiyle beraber 
hakem İbrahim Onuk çıktı. 

Taknnlar onu takip ettiler ve sahada 
fU tertiple yerlerini aldılar: 

AnkaragUcil: Natık - Enver, Salih -
Ömer, Semih, Nusret - Hamdi, Abdlll, 
Muznffer, Fahri, Ali Riza. 

Gençlerbirliği: Rahim - Naci, Nuri -
Münir, Hasan, Keşfi - Edib, Salahaddin, 
Ali, Sadık, Reşad. 

Oyun, AnkaragUcünUn sol taraftan 
yapmak teşcbbüsilnde bulunduğu bir 
hticumla başladı. Fakat gP.nçlerbirliği bu 
teşebbtisU akim bırakarak derhal muka
bil hticumn geçti ve AnkaragücU kale-

lzmirli Basri 
Oalatasaraya girdi 
Anknrn Gcnçlerblrliğine girdiği söyle

nen !zmirin gtizide muhacimlerinden 
Bnsri, Anknradan şehrimize gelerek Ga
latasarayn girmiştir. 

:Memleketimizin en iyi sol Jç oyuncu
larından biri olan Basrinin iltihakile Gn
latasnray hücum hattı bir hayli ku,•vet
lenmlş olmaktadır. 

Trikolar 
iki maç doha 

yapacak 
On gUndcn fazladır şehrimizde bulu

nan llomanyanm Trikolar takımı, bu cu
martesi ve pazar gUnleri de Taksim sta
dında iki müsabaka yaptıktan sonra 
memleketine döncce~tir. 

Misafir takımın cumnrtcsi gtinkü ma
çı saat üçte Melih, Refii, lsmail gibi bir 
kaç Gilnf'şli oyuncuyla takviye edilmiş 
Barkolıba klilbll ile olacaktır. 

kaladığmdan hakem AnkaragUcn lehine 
bir gol kaydetti. 

"Bu goldil, değildi,, mUnaka§nları ma
çı bir iki dakika kadar durdurduktan 
sonra baıılıyan maç ayni hızla devam 
etti. Bu dakikalarda Gençler cidden e
nerjik ve tistUn oynuyorlardı. Bu gay
retten istifadede gecikmediler. 28 inci 
dakikada sağ açığın korner çizgisine yn
km bir yerden ortaladığı topu yakalı
yan Reşat beraberlik sayısını yaptı. 

Beraberlik sayıs ıiki taknnm da çalı~
masmı arttırdı. Tekrar müsavi ve gU
zel bir oyun başladı ve böylece birinci 
devre sonunn kadar 1-1 vaziyet devam 
etti. 

llk dakikalarda Güçlillerin hakim oy
nadıkları bu devre başlangıcında bu be
raberlik manzarası 15 inci dakikadan 
sonra kayboldu. Gençler homen hemen 
Ankaragticil s:ıhasına yerleştiler. Tam 
10 mcı dakikada Nurinln orta çizgi üze
rinde!) çektiği bir ceza vuruşunu hafa 
geçen Abdili eliyle tuttu. Edibin çektiği 
§titti Natık tuttu. 

20 inci dakikadan sonra oyunun man
zarası değişti. Bu sefer gUçlüler karşı 
tarafı sıkıştırmnya başladılar. Eğer bu 
hilcumlar esnasında güç forvetleri uzak
tan şilt çckmcsclerdi her halde gol sa
yısını arttırnbilirlcrdi. Fakat çektiği şilt
leri Rahim tutuyordu. Tabii bu tutuşlar 
da kale kinde olmuyordu. 

23 üncü dakikada Nuri sol açık Ali 
Riz:ınrn bir hUcumunu durdurduktan 
sonra ecza sahası dahilinde topun bir 
yere vuruşundan çıkan bir ses, tii. sahn
kenan...zıa kadar geldi. Hakem topun ele 
çarphgını söyllyerck Gençler aleyhine 
Pl.'nnltı verdi. 

Bu ceza iki yan hakt'mi ile müşavcre
drn sonra kat'iyet kcsb ... tti ,.e güeijjler 
Ali Rizanın ayağıyla 25 inci dakil::~da i
kinci gollerini knzandılar. 

Bu golden sonra oyunda zevk kalma
d~. Gençlerden Hasan santrfora geçti. 
Bırçok yer değiştirmeler oldu. Güçlüler 
haklı olarak vakit geçirrnC'k için topu 
sık ııık taca atıyorlardı. 

l\luh:ıfızgiicii lcnlcdsinin bir kurt:ın5ı .•• 

Rumenlerin ikinci, yani pazar günkU 
müsabakalan daha mühimdir. Misafirler 
o giin saat 11 de gcç('n hafta 3-0 kazan
dıkları Şişli ile rovanş maçını yapacak -
!ardır. Gnyrifl.'derelC'r şampiyonunun ge
çen haftaki kötU oyununu unutturacal~ 

bir oyun çıkaracağı ilmid edilmektedir. 

l\fücıabakn, höylC'cc tatsız tuzsuz bir 
şekilde uz.-ıyıp gitti. Gcnçll.'rbirliği biltün 
ga~Trtinc rnğm<'n 1ıiç olm:ızsa bcrnherli
ği kmin <'d<:>med!'i jçin maç 2-1 Anka
rnr,i:ctinün galebesiyle netieelenmi§ ol
du. 



12 

ıl9l ~ ğ) e ~ 0 li"ll {ta ır lnl 1i ~@ m a !fi o : 11 ~ 

ır ılırca 
·zabe ı 

n 
dek 

O zamann kadar bir kndch ağzına koy
mı): :ın .koca hlinkur Yıldırım, böylece ve 
ilk defa karısı Sırp güzelinin elinden rn
kı dn içtL Elizabet el çırptı. Ynn odo. ~ 
nundekı perde açıldı ve arkasından yir
mi bakire yf.n çıpalk, beyaz kollarla çı
karak Sırp rokıslan yaptılar. 

Gece epeyce ilerlemişti. Yıldırım da 
şnka maka Elizabet de çok }orgun dU§
tülcr. Hilnktınn başı dönUyordu. Çok iç
mişlerdi. Elizabct pndişahın kıvama gel
d lğlni görmU;:ıtU. 

-Bayezid, dedi. Senden bir §ey f.ste
aem yapar mısın? 

- Nedir? 
- Oyle değil. Once vaadet. Hem bU-

yUk bir ~ey değil. 

- Peki! 
El.lzabet yorgun olmasına rı:ığmen Ba

yczldln boynuna ııımlarak anlattı: 

- Anamm Holil e.dındn bir evlfı.Uığı 
vardı. Bu dellknnlıyı ben aarayda hima
ye ederdim. Etlyenin benden eonra onu 
sokağa atacağını biliyorum. Çok deU 
bozuk bir hnli vardır. Kard~ onu lılç 
sevmez, fakat benim hatırım !çln ses de 
çıkarmazdı. Anam 6lllrken onu bir ev • 
lfıt gibi bUyüttllğUnden bahsederek bir 
kardeş tellikltl ctmemlzl vasiyet etmıetl 
§evketlfun. Ne olur, onu buraya aldırsa
nn ! 

Yıldırım o kadar sarho~u ld, bunu mu
bak me elmeğe hali mtısatt değildi. Glll
dU: 

- İstediğin bu mu T 
- Evet &yeztdlm ! 

bnncı Karamnn hflklmlnden geldim. dl -
yor. Sana arzı varmış! 

Yıldırım Bayezid bayağı sallanıyordu. 
Şaraba epeyce tahammlitt1nU denemişti, 
nma, rakı, şampnnya, §araba karışınca 

nr. tahammUl, ne takat kalmıştı. Haykır
dı: 

- Gel! 
Herkesin ZSnce bu yabancı eşiğe yilz 

Ustu dlz çöktll. 
- Ulu bllnkrlrım, Timurtaş, AlCıcddlni 

salbettl. 
Hünkarın g6zlerl bllyUdll. Ellzabet te

dehhUı:ıle geri çekilerek ıhladı. Yıldırım 

ayağa kalkmak istemiş, fakat, tekrar ye 
rlne yuvarlanır gibi dllşmllştU. Hiç bUyük 
bir esire böyle muamele yaprlmamıfitı. 
Timurtaş bu cesareti kimden bulmuş

tu. Hünkft.rdan müsaade almadan bir b!l.
klmt illam etmPk ne kUstahlıktı. 

Boğnzı yuulırcnsınn haykıran btınklir 

EllzabeU de korkutmuştu. 
- Hey. Bana çabuk Timurtaşı gctl -

rln! 
Tin:ıurt.qın gelmesi zamana mlltevak -

ktftı. Fakat, arhoş hUnktır bunun far
kmda bile tleğildt MUtemadiyen haykm
yordu: 

- Timurtaşı bana getlrln! 
Saraya bir tclAş ve heyecan yayıldı. 

HllııkAr bu ciddiyetiyle ve bu haliyle Ti
murtaşı bu sefer muhakkak kendi öldil
:reeektL Halbuki Yıldınmm için için se
vlndiğlnl ktm tahmin edebiUrdl! O, AIJi
eddlııl b1r tnrın ZSldllremezdl. Kendisine 
~tim olmuo bir adamı ııllAbStzken idam 
onun ş:ınına ve el5hretlne yakışmazdı. 

- Ali paşaya PÜl l ~. b!r ferman ynuı- Fakat AlAeddin, uı.lu oturur aerlrlerden 
rnk kardeı:ılnden Halill istesin! değildi.· Bir fırsatmı kolhynrnk hUnUr 

Elizabet sevincinden kalkıp ztplıya- Yıldımnm b:ışma bir hft.dise gelirebilir
cnktı. Bu kadar kolaylıkla bu i§J başara- dl. Hem onun idamı kötürüm BayezldJ 
caktJ da ne diye ı;ıimdiye kadar yapma- de korkl1tacak, o da. temizlenecek, bu 
mı~tı? Bu z:a!erlııe ka~lık Yıldınmca suretle Yıldımn hemen bUtUn hfikimlerl 
mcchul bir zevki tnttırmağı cftlellnOyor- eline geçlrmfo bulunacaktı. 
du. Neteklm Timurta bu hadiseden eonra 

Ancak yorgundular. Biraz latlrahat Konya, Aksaray ve LArcnde tıehlrlcrlnl 
etmek lnzımdr. HUnklir hafifçe gözlerlnl z:aptettl. 
kapamış, bir ıekerleme ~·apar gibiydi. Ancak Yıldırıma dUıen zabJrde Timur-
Dışarda biraz yilksekçe konuşmalar du- tn53 hiddet etmek olınnhydı. 
yuldu. ElU.::ıbet yerinden f:ırhyarak ka - Ama, bunun bir desise olduğunu etrafı 
prya kulak verdi. Bu saatte koridorda anlıyamnulı. Bu ltlbnrla saraydaki he
!Xlyle yUk.8ı"k koııUŞIIlağ kim cesaret c- yecan durmamış. artmıştı. Elizabct de 
deblllrdl? korku fı;:lndeydL Filhakika Yıldırım Ha-

Kalm sesli bir ndam bağırnrak s1Sy1U- illin gelmesine mUs:ıadc etmişti ama, bu 
yordu: vaziyette vıızgeçebllirdl. 

- HllntAra hususi arzmı var. Kara- Sabnb yaklaşıyordu. EJizabciln gözle-
maı:ı hlklminln adamlıırmdan biri gelmiş rinden uyku akıyordu. Hünkfır bu bfldi
denılnlz. sedcn aonrn epeyce uyumuş ve biraz a

- Ağa, padi§ah halvettedlr. Olmaz. çılmıştı. Gözlerini aralıklayıp Ell.zabeti 
- Arzun mUhlmdir. görilnce gUldil: 
Ellzabet hUnkll.n hafifçe 1'831ıyarak - Sabaha kadar uykusuz muydun? 

uyandırdL - Evet hilnkfinm ! 
- ŞevketlQm. Dedi. Dışarda bir ya- - Fakııt yllziln eolmamıo. taravetin 

•~~n~~ınmınrı~•ı_m.~~~~,•rmn~~N'llR~~r~•~ 
Bazan, mcktup!an a;mak, havaleleri yapmak için yemeğimi o· 

<ianın bir kö~inde Fmeğe mecbur oluyordum. Kamran da bir kö· 
§eye ~kiliyor. kızımızda bizi o~·umarına karıştırmı>·ordu. Girizan 
bekliyor. sonra kapıyı pannaklarile tıkırdatarak: 

"- Babacığım, di}•ordu, fındık sıçanın geldi. 
Hemen kapıyı açıyordum, dizlerime oturtuyor, bir taraftan da 

tağıtlarmu tanzim edİ>'Or. nihayet bıkarak önümden itiyordum. Bo~ 
kaldığımı görünce, Girizan: 

HABER - 'Alisam postuı 
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1 ç · reıı: t<'.f' 
Yazan: I{. Rohe üüma - ı ı 5 - evı 'f btf 
komiser, dudaklarında .!lafı atlı a~omam 

.. 

yerinde. Sen nekadnr gUzelmişsio Hay
sl! 

Fu'Sat bu fırsattı. Yıldırımı tekrar zev. 
ke boğmak, tekrar kendinden geçirmek 
ve şu işi sağhun kazığıı ba.ğlanınlt l! -
zundı. Ellzabet kapıyı kilitledi ve hfinkA
rın kucağına atıldı. 

- Dünyada hiçbir kadın yok kl benim 
kadar mes'ut o\sun padişahım. 

HUnltür da hemen hemen kendinden 
geçer glbiydL 

- Ben de Haysl, ben de! 

Ve ilk defo Yıldırım Bayezid yeni bir 
zevkin gamını aldı. Kadın, Yıldırımın nn
lamam:ızhk lanna rağmen onu istediğine 
doğnı sUrllklemiş ve muvaffak olmuş, 

Yıldırıma yapmadığını, yapam1yncağmı 

yaptırmıştı. Elizabet bununla bir şey 

kaybetmie sayılamazdı. Fnkat, bOnkllr 

yenJ bir ahlaksızlığa alışmış bulunuyor
du. Ve işte o zamandanberldir earnylnra 
ne olduğu blllnmlyen genç iç oğlanları 
nlme.k adeti tE'essils etti ve bu zelil usul 
Osmanlı devletinde yol aldı. (1) 

lmparntorlçe Yıldımn için bu ~cm fc
dakArlık meçhul değildi. Sırblstnnda çok 
ilerlemiş bir halde bulunan bu iş Eliza.
bet gibi bir koca}a rnm olmakla doymı
yacak kndma meçhul kalamazdı. Srrb 
prensesi ayni zamanda AU paşayı da bu 
işe sevketmeğe çalışmış ve onu da ken
disine b!r k!Slc gibi bağlamı~tr. 

(ne,·nmı \'lir) 

(1) Jlamer tArlhbıJn blrlncl clldlnae 
föylece luhat verilmckt.cdlr: "Yrldınm 

Bnyczld re,·ccsf Sırp pren esinin 6ğret.. 
t1L,ri muclbl :tayip ıscfahatten zevL.1yap 

oldokondım Ali paşa efen<llslnln &r-%nla
nnı yerine getirmek U:ıcrc her tnr::ftan 
genı: hrfstfyao ~.ocuklnnnr mübnyna et

tırlrdl. Zek!,·et ,.o hftsUnlertyle t:emey
yUz edenler olvakte lınclar mer'i n nle 
tevfikan yeniçeri oca~a kaydedilecek 
Y"Crde aray dnhtllndeld tç oğlanlara U

hak olunurlardı. Bu hayntı :r.cllllineyf fer
kcttllrten onra ka)bettiklerl nama un 

zarnr ' 'e zJyanıymı_ş gibi kcndi!"rlne ya 
anu.U ec ime verilir veyahut en bUyUl< 
nisabı mUlldyc \'C a kcrlyeye tayin edl
ıtyorlnrdı.,, 

§ Hacı Hall!e (7D~) ıııenesl va.lınylinl 

"Gnflctl ı·ııarnm ban ezumurn ibare lyle 
ifade chnlşso de (N ri) (İdru) ·ve (So
lnkmdc) (Ltitfl) ,.e bllb a mU,·cmh 
( lulılddin) bu hu u ta tnrsnllt vE'rml -
lerdir. 

Da ahJW nlıh l'ıldınm 7'.amanmda '11-
z:era arasmı1a ı1chşetle tanmmUm etmı,. 
ti. MU,·crrlhler bl~ok hnrblcrln genç e
sirler tedarlld için yapıldı!;rmı blldir1yor
Jnr. 

gülümsemeqıe, telefonu kaP! .ıı· 
ı t editll ya ..nıl 111' 

- Merak etme, genç. Hatt.A çok genç. - SJzl çok bek c ın ırtol3 ıı·-' 
Konuşma mevzularını iyi scc;cbUmen için Stefnn, rli) ndan uyıın 
sana evsafını dn söyllyeyim: ateşli bir kindi. Bngını kaldırdı: ğfuruııalı1 sı· 
vntansevcr. Fakat ~imdiki hnlde manevi- - Hayır e!endlnı. &s;ıı}rtll c~~ır 
yatı müthiş bozuk, aşk ıstırabı .. Anlars:n - Böyle kederli du nerl ,,eıı d t't' 
ya! z1n gibi bir gence bu ıuı 1}dıllP ~e 
_. . • • tıramıyorum . Şöyle bir si ~ 
- Hayır, hayır! sandığın gibi değil, rinizl atıverin. !5 ·le b!J91 ı;ı:i 

tamamiyle mancv1 ıstırab! sevgilisindC'n Benim de bu akşaın U } ~· 
on beş gündcnberl hnb"r nlamıyor. Me- mı dlnlcndlrmeğe lhU> 11cıı:1r&ı. t~f( 
rak ediyor, kıskanıyor ve saire ve saire. bırakmam, beraber gld•Pde bertı;6 r 
Kendisini adam etmek, kederini ve eski Sonra ak nm yeıneğtııl J.uı\1 
sevgili!ılnl unutturmak lazım. GC'nç oldu
ğu için kolay bir iş. Nasıl işine geliyor 
mu? Delikanlının yakı'}tklı olduğunu şlın 
dıden hab<>r vereyim. 

- Ben de bu sebeble seni dUşUndUm 
ya ... Zarif ve klbn.r görUnmek lazım; 

yani. tam senin işin ... Fakat dikkatli ol, 
gar yapayım deme. Ona ciddi ve namus
lu bir kndm rolU oynıyncnksın. Hoppa, 
fıkır fıkır kabına sığmıyan kadınlardan, 

hele profcsyoncl1erden hiç ho~l::ınmaz. - .... 

. ıns:ın 
l'ılodcll'de yeriz. Bırnz ıtçt 

eğleniriz. Haydi ba1talrtıl· çe~ # 
o akşam sant on bı.rl rnnııı ).,ııgıe

Velter, l'ıfodcll'de orkest ~ 1.1~'
bir maımya oturmuıı 018;1arınn bır& d 
fanı hnrnretli konuşma eli.tice f 
15essizcc çekildi. J{ap1J11 S - _..,{ 011' 11 ktl' ~ ıt 
onlara son bir defa b::ı ~tefşn' d 
ucuyla tş:ıret ediyordu· rarı.ıed• ~ 
o Velterin gittiğinin bOC lııi ~ti" bJ' 
gibiydi. Velter onun curct ~·ııP9,.,.. J"'' 
Delikanlı elleriyle t::ırf'tıer rdU· f'1" ' 
rnretle bir •eyler ontntıYO dili d _.ı • - Olmaz; snkrn bal tcdrlct flcrlemek " ıı:ıtu~ll, t?ıf!f"'.., 

liızım. Yavaş ynvnıı kendine bağlarBJn. ~'il ile epey s rhoş 0 re e _AV" 
sU\'8 e F"' 

Maıı.mafih iş! birkaç gUndcn fnzln gccllt- yordu. Bevaz lpektt-n ııf!l f p' 
"inde oldu

0

.ı:.unda. n dnhn sarı~ .. ere.11 
tirme kl, ötekini çabuk unutsun. " 6 oınııı!>'~ 

görünen Emmi onu ı; ()tt.,l' - .... 
- Evet, beş veyn altı gUn kl'ıfl. Sen ar

tık isi vaziyete göre idare edenıln. Her 
şe~· bu akşamki görli~menh:e tabi. Sana 
gUvenlyonım Emmi .• , 

Sana orada rnslamış olurum. Sizi bl-

yordu. ııJııde r· 
Veltcr zaklaştı. Zih tel'~' e 

"Fno"t" undnn bir mısraı r' 
du: \f,ıı ._lıf 

uf ııer tr 
(1) "Das t"t der ~ t,efıı'l ot111

111)'f' 
Hilda ö!Up gitnıi:ltl. 5 de oı.ııl 

ribirinizc tanıştırırım. Seni mns:ımn dn - şimdiden unutmuştu, be[ll ııl' I' 
vet ederim. Yemekten sonra saat on bi- ta sandığı halde... ur& oıtı•~ı ~ 
re doğru brn ikinizi b:ışbaşa bırakarak Parlsli meslekdnşı Rok ne el't .,P 
smşırım. Anl~ıldı mı? yunu dUşUnerek, mernııuc.B çe1'11l \, 

- ... . 
- Onda mı? arama, beş p:ırn kopara

mazsın. Zavallı pek fakir. Fakat Uzulme, 
mMrnC bizden. 

parıse ~-" 
ğu~turôu. "Std:ı.nt i lrrl )o 

yorlar ha, beklestnelr 

• * . ı~-et ıtl~ 
cın11"' ıl Llt 

_ . • • • Ertesi f!abah Velter, b1111e>-c ~il" 
- TeşE.'kkilr ederim. Ha, unutuyor- lUğUno giderken bir postıı çılt'rd 

dum: ismin EmmJ Şröder ... Kocan mU- Telgraf gişesine, cebindcxı 
hendlsti. Ne mUhC'ndlsl olursa olsun; ma- kllğıdı u;atarak: aedJ. 
kine, elektrik velhasıl een ne istersen. - Pıırise b1r teıgrııfı ~fır 
- . . .. 
- Aşıklarmdan blrl boya ve renk mU

hendislydi öyle m1? pek ala, öyle olsun. 
Yarın sabah saat onda yazıhaneye gele
rek vaziyet hnltkında bnna rapor verlr
sJn. ı:;ımdllik Allnhaısmarlııdık Emmi. 

Komiser, dudnklanndn hafif bir gfl

lilmlemeylc, telefonu kapattı ve Stefa -
nm beklediği odaya açılan ı;:lfte kapıya 

doğru ilerledi. "Emmi bizim kahrama -

- Peki efendbn. dl nere~;;; 
Memur kelimeleri stıY '1 bir' 

dl ve bir yanlı lığa ınııh ~ııd : dJ 
için adresi yüksek r,rsı::~r, r#" 
"- Söbert, 12 Rtı<' r•c 

mi efendim? p 
ert')'. .. !f 

- EveL ôdb' ~~ 
Velter telgraf ucre~ir ıc 

daklnrında mc mnunnne 

,,;1"' oero··· 
- Allo ! Ben koton el fi'. 

uzakla§b, 

b' ·""'" F...mml de o kadar s:ırışm. Böyle olması - • • • • wctll' 0ıı r 
sanırım ki bizim ırk"ı delikanlının dnhn - Slz mblniz Roıtur· ,,ııt 

nm kederlerini ı;abuk unutturur,, diye 
dilşOnUyordu. "Hllda nekadar esmerse 

"' •ditllo 
çok hoşuna gidecektir. Emmi hakiki bir ben de çıkmak Uzcrc> (il) t' 

Almcın tipi. •. Otokl kndar becerikli de- on var. pc',.ııı' ı"~ 
ğil ama, ondan çok genç. Çivi çiviyi çe- \,uııfl' ~e J, 
ker; Emminin B!'kı, Hildanın a§kmı Ste- (1) l\ICAlcn manası: ' . -~' 
fnnm gönlUnden sökUp çıkarnc:ı.ktır.,, diri ~d~ 

~~~~~l'ft"I"'~~~~ ml!ıl3l!Jm:J:tmJJ !001 mIJ 9 ~ ıı oıerl~t r 
- O adam çok tehlikeli değildir. Yalnız. ~alı~~ıfl:ı . f 
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de orada bir delik yapmak ihtimali olan kömilr p:ı ,,vıl 
mek lftzımdır.. . itt ~ ~ 

Oyuncakla meşgul olmak, kendime gelmeıt1 ıÇ • ıı·r ~' 
zandırdı. Ve yavaı; yavaş hakikati anladım: c:efiıııl1 ıJİ ıb"' 

Ben gittikten sonra, Haydar bey çok ciddi. ~ııı;· ~Of'" 
olmu~tu. Aliycnin tenef Cüs ettiği ha\•a içinde ) ~ bi sô 
fefkatli bir vast rolünü oynamaktan çok me:ıut gı ~ 
.Fikrindeki fenı şeyi de ihtimamla gizliyordu. ııede-" / - Babacığım. misafirlik oynıyalun mı? diyordu. 

Ve oynuyorduk. 
Bununla beraber bir gün acele gönderilecek bir işim \'ardı. - Sizde mutfak takımı bulununnu? Ama kartondan olmasın; 

Dilrdane anlatıyordu: ~ ~·zitı cC~;ıJ3J% 
" - Lakin hanım paraya çok dü~kOndu ... • 111ıısı1 ) ~ ~ 

ğinizi zannetmişti. Bunun için - örümcek avını j\li)'e ~t Si> - Girizancıb'JJTl. dedim seni çok seviyorum. haydi git kardeşinle 
oynal 

Dizlerimden yere atladı, birkaç adım yürüdü, sonra geriye döne
rek: 

- Bir §eY söyliyebilir miyim? 
- Elbette. cicim, çabuk ol. 
- lnsan biri ini SC\ diği zamn. yanından kovmaz ... 
Do yaları bir kenara çektim \'e onu kollarımın arasına aldım .. 
Ç.Ok hassastı, e\et, ama benim gibi ha as ... 

Biz ikimiz, gittikçe azametleşerek hüküm ı:firen Aliyenin ya 
nmda kimsesiz hakir fertlerdik. Haydar bey bile Kfımranla alfilcadar 
oluyor, ona bolbol hediyeler getiriyordu. 

18 ağustos 1922 de tzmirde bir depo açmıştık. Oradan gelirken, 
Girizanm yı!dömimü oldu~nu dü;ündüm. Rıhtımdan otomobile 
bindiğ'm zaman hala aklımda o \'ardı. Sirkeciden geçerken mütevazi 
bir ma~razamn camekanında oyuncaklar gördüm. lmkun olduğu za· 
man - sırf }'ardım için - ufak dükkanlardan alış veriş etmek ho· 
· •:na gider. Hü!aoıa. içeriye girdim. karanlıkta oturan mübhem bir 

' ., c;<'k!ine: 

daha iyice bir ~Y istiyorum, dedim. 
Tanıdığım bir ses cevap verdi: 

- EYet, Ali beyefendi, istediğiniz gibisi var ... 
Bu kadın, eski hizmetçimiz Dürdaneydi. E\'lendiğlni, kocasının 

bir şirkette tahsildar olduğunu, kendisinin de şu kü)Ucük dükkanı 

açtıbrım söyledi. 
Benden, KiÜnrana, Girizana ve nihayet Aliyeye dair sualler sor

du. Bilmiyorum o e;;naC::ı knfamd:ın neler geçti. Faket birden, Sab· 
ri efendinin, kızı hakkında söyledi;i şu cümle aklıma geldi: 

" - Bir to!tat at. göreceksin ki bu, onu konu~uracak ,söyletc· • 
cektir ... 

O zaman bu söze hiçbir ehemmiyet .. ·ermemiştim, la.kin Dürda· 
nenin karşır.ında, i;ime bir şüphe düştü, gayri ihtiyarf: 

- Hanımı mı soruyorsun? bana ondan bahjetme .. dedim. 
- Ya! biliyorsunuz demek? di}'e haykırdı. 
Vilcudum buz gibi oldu. Ayaktaydım; oturdum, bacaklarım kı· 

nlmıs gibiydi. Kendimi zor tuttum. 
Dürdane kutuların içinde oyuncak arıyor, bir t~ııftan da bana 

izahat veriyordu: 

o da Haydar beye öyle sarılmıştı." işler fenaydı. r~rdJ 'retle( ~ 
leye parmağını koydu. Behiç beyin, şunun buııt~~ifll t!ôl )'ııl~;. 
ler aldı. Haydar bey, karınızın sayesinde çok ın 1'eÇ1 ~ıt "'11 
mağa b:ı5ladı. Bir gün Aliye hanım I Iaydar be) ;İ·bri ,~ı ~f 
rinden alacaktan müthi~ bir komisyondan bahset ıö~ ti~ 
Ben )1lnlanndaydım. sofrada hizmet cdiyordutt1·getit11'11

; il~' 
n; etmiyo:du. Hanım. Haydar beyi evvcJfı yol::ı rordtl· O Jl •. , 
sıra imzaya gelince, bardağını konyakla doldurıl~3~·dl· ııt11'' ~ 
dar bey üç bardak içmi~ti. ama gene aklı ba~ııı 1'~J;ı ~ 
gibi oluyorum: Dolma kalemini, sanki bir ?ah~.oı t;i tı ı>~ 
&ibi, bir düzüye lrnpahyordu. Şunu da sorııre: \.dedi~ el' rJ 'J 
otuz bin liradJn fazla kazanacaktı. Bu kazanç. }\tı::ırıd•fl ~J;l 
ruca cebine inecekti. Zaman öyle: Bazısını 1'11Z ıııcısE'. , ' 'J 

da öldUrüyor. Şayet hanım işten bir şey kur ~erdı.1· ıı~}-e ~' V' 

lamlayacaktı. Ancak bizzat imza etmeğc ~ıkdI) :ı11rd;ır ~o(fıJ. 
ne göre. kadın imzasına itibar ctmiyorlartJllŞ· e,·derı 1' ..-') 
döküyordu! .. Mu\11ffak olamayınca kızdı, on~QO~ 
na: 



(8a1 R 
lt.ı:ıP: 4S figlp: 50 yaımda; bayan 
l'lıetçt 1' Yaıında; •Y.clımet _ hiz
IOıltı 1untnzarn bir ·--" aa· 
l:ı..L, • eıki 3""''-
~ il tandn döıemcler, ta· 
~ol~ Ragıp ve bayam yal· 

~ ~ halde ıofrada üç ye· 
~ ita nıevcud.) 

~it l(~drct ~p (Uizrnetçiye) - Mch
dı illi?. ey Ytm•ğe gelmiyeceğini 
~t (\ 

b~>'Otu'?l. c~c:ıeyerek) - Bil.. bil· 
"ıly b • lhr ey .. 1 . 

'ı ~ ~gıp soy emedı., 
~ dı~ - Öyle ise onun takımı. 

~. aJ\ıı . 
..,~ -v k 
~ daıtiıta 0 

• a canım.. Çok -değil, 
' ..... ta .~ bekleyebiliriz. 
~ 1ıtıi t ıycn., Oğlun buraya bir 
~· 1 gibj el' 'Ye) lı1 C ıyor .. (CLddiyetle, 

• ~ tıı•? ~hrnet ne söylediğimi 
iç ıı r-..c be ernek takımını 1.."3ldır-

t ldiyorsun? 
ı~ -}i· . 
~ dır1hna ıç, h_iç .. Yalnız .. hanım-
( }'' taı •ını ıstemiycr da .. 

'C tl-..ıı:ıtt ta.~' kaldır. 
lı ) tru kaldırır. Kısa bir 

.. a,an 
~ ı (çekine 

l'ıa lııtı.ı>'or te'k) - Bazan kuc!rcti 
t· }' .... lı • 

> tt qa>'di 
l 1~Ylenı canım .. Bana böyle boş 
ı._ • tordıi- c., Arnirlni dah d" k· "'tı }' '"<ll., }{ a un a 

~htııey Udret, on beş günden _ 
~ı.ıı, °il be e adnn atmamış. Anl'.ycr 
l'ıa ~ıı....,. ~ gundenberi.. 

~. }'...._~ ahit rni? .. 
~ı:· abıı 0 ... ı R~ .. h · ğlun fena yola saptı. 

""ll"at ~ a:ıd· falcty ınin yanında çalışmak 
~~ ~ htı;-uk Cttir 1 Salahaddin bugü -

~ l tılr ""'1katı .. San'atI orada 
' ~lttti~llCbiUr. Halbuki, ne im-
~. · ' ne de istikbalini düştı. .,,,!\ 

....... it 1tr .ı • t-~ tntız çocuk Yirmi iki .... QQlltıı, • •• 
'q: b lıın içinde başka §ey 

trı bilirim .. 

Bay -Ne var?. 
Bayan - Kudret avukatlığı hiç sev

miyor. Geçen hafta Salahaddin bey, 
kocasiyle çocuğunu zehirliyen bir kadr 
nı kurtamuş. Kudret söyleneli durdu .. 
Bir avukatın, zekbını bu gibi şeylere 

sarfetmesini fena buluyçr, • Alicenap 
çocuk .. 

Bay - Ne yapayım .. Bu sana'tı ken
di intihap etti. Allah bilir a, ben dar 
düşünceli bir adam değilim.. Çocuğu

mun da benim yaptığım işi yapmasını 

istemem. Ben de babamın ean'atını in· 
tihap etmedim. O zeytinyağı tüccarıy· 
dı. Ben kumaş tüccarıyım.. H er'kesin 
kendine göre, bir ze\·ki, ist:dadı var •• 
Fakat. Kudret avukat olmayı kendisi 
istedi. Hayır, hayır .. tş.in içinde başka 
münasebetsizlikler var. 

(Bu sırada hizmetçi içeri girer. Ba
yan Ragıp, susması için kocasına işaret 
eder. Sükut .. Pirzola yiyorlar. Hizmet· 
çi bir müddet durur. Nihayet çıkar.) 

Bayan Ragıp - Sanki mahsus ya~ 
pıyor; konuşacak bir şeyimiz old;.ığu 

za-nan inat için burada duruyor. Ara -
dığ"ımız zaman da meydanda yok .. 

Bay - Öyle ya .. Kudrete geltlim, 
galiba işin içinde bir kadın meselesi var. 
Dl.in gece eve gelmedi .. Boğaza kadar 
da b~rca girecek .. 

Bayan - Borcun ehemmiyeti mi 
var? Fakat sıhhatini harap edecek, ağa· 
beyisi gibi olacak; ondan korkuyorum. 
Zavallı Şevket verem oldu, gitti. 

(Sesi titrer, gözleri yaıanr.) 
Bay Ragıp (Mahzun) - Ben budala 

bir baba değilim. Bir delikanlının eğ

lenmesini pek tabii bulurum. Ben de o· 
nun yaşındayken .. Fakat insan makul 
bir ekilde eğlenebilir. Senin oğlun her 
şeyi izam ediyor. Eğlence meselesini 
de .. Cezasını sonra çekeceğiz .. 

Bayan - Çaresi bulunmadığı zaman 
her delikanlı böyle oluycr .. 

Bay- Çaresi ne?. 
Bayan - Ne olaca1c?. Başıru bağla

mak Uizım .. Bay İsmaillerin çocuğunu 

bilirsin a ... Kudret gibi gece gündüz 
kadınların arkasındaydı. Halbuki şim
di uslu akıllı oldu. 

Bay - Evet .. Kudretin de başını bağ 
lamak Uizım.. Buna şüphe yok .• 

Bayan - Fakat, bunun için tanıdık
larımızla biraz fazla görilşmeli .. Biz bir 
köşeye çekilmiş oturuyoruz. Eeve bir 
parça gençleri çağırmalı .. Böyle olursa 
Kudret .de eve gelir ve nihayet bir gün 
işini uydurur. Şimdi burada sıkılıyor 

ve aklına gelen yere gidiyor . 

Bay - Sanki evlenecek kızımız var. 
mış gibi balolar tertip edemeyiz ya 1 .. 

Bayan - Balo tertip etmeyizde zi 
yafetler veririz; milsamereler yapanz. 
Ali beyler böyle yaptı ve çocuktan, ev
de bayan Handanı tanıdı. Şimdi bu ço
cu ğun, kendi muhitinden, yani bizim 
muhitimizden kibar ve hemşiresinin de 
arkci.daşı olan tehlikesiz bir metresi var. 

Bay - Hem öyle bir metres ki, beş 
para masrafı yok .• 

Bayan - Yalnız o kadar mı? idareli 
kadın .. Gayet ağır •• Zevahiri muhafaza 
ediyor .. Bittabi Çocukla da her zaman 
görüşemiyor; yalnız arada sırada ... De. 
likanlı bu suretle sıhhatini de harap et
miyor! 

Bay - Evet .. Fakat bayan Handan 
elden çıkmış bulunuyor .. 

Bayan - Şüphesiz.. Ancak, böyle 
başka kadın yok mu?. 

Bay - Var mı dersin?. 
Bayan - İstediğinden fazla. Yalnız, 

intihap etmeyi bilmeli. • 

(Mehmet içeriye girer .- Zeytinyağlı 
kuşkon"'!'laz yiyorlar - Mehmet çıkar) 

rn 
u~ ayeci 

Bay - Düşündüğünüz işin parlaklı

gın.t diyecek yok .. Huna n.: uerJer, ne 
isim venrler oras.nı hiç aklına getimıi
yorsun? .. 

Eay..ın - Bayau beni •• ı düşi.ndü. 

gu1n, l.ııl ıı,;im yalnız bir şey var. O da, 
lıır çocut>umun boyle eğlcndiğı için ve
r m oldugudur. Şimdi ikincisini de kay 
lı t ... K ı emcm. 

( G zleri tekrar yaşla dolar.) 
Duy ( i . m::ıhzun) - Ştiphe yek, 

şüphe yok .. 
Bayan (Gözleri tavanda) - Bize 

Kudreti kurtaracak bir kadın lfizım . 
Bay (Biraz mütereddit) -Acaba ta· 

nrdıklar içinde bu i~i görebilecek bir 
tane .... 

Bayan - Öyle birdenbire olur mu? 
Düşünmek lazım. Şimdiden aklıma 

Cevza geliyor. 
Bay- Cevza kim? 
Bayan - Şimdi anlatacağım. 

(Mehmet girer, peynir, meyva geti. 
rir. Mehmet çıkar.) 

Bay- Kim?. 
Bayan - Pek münasip biri .. Kudre

tin çok hoşuna gidiyor. Zannıma göre 
Cevza da Kudretten hoşlanıyor. 

Bay - tyi ama, belki de namuslu bir 
kadındır. 

Bayan - Puuf ... 
Bay - Neden biliyorsun?. 
Bayan - Cevza, Bay Tekinin metre

si idi. Bu adam geçenlerde evlendi ve 
onu terketti. Biçare kadının şimdi hem 
teselliye, hem sevilmeğe ihiyacı var. 

Bay - Bunlnrı nereden öğren.din ? 
Bayan - Sen -benim halime bakma; 

her şeyi öğrenirim. Ne söylediğimi pek 
fiUi biliyorum. Cevza bizim oğlumuz 

için iyi bir fırsattır. İkisi güzel bir çift 
teşkil edecek. 

Bay - Ya Cevzanın kocası? Onu 
hiç düşünmüyorsun .. 

Bayan - Düşünecek ne var? Cevza
nın kocasını sen de tanıyor un. Onları 
bir gün yemege dnvet et .. 

Bay - Ne münasebetle? Tam altı 
sened ... nberi onlarl11, goruştuğiimtiz yok. 
Şimdi bu davet münasebetsiz diışmez 

mi?. 

Bayan - Siz erkekler hiç te şeytan 

değilsiniz. Cevzanın kocasının şimenc'li 

f erlerde, maden işlerinde çok tanıdığı 
var. Kendisi müteaddit meclisi idare· 
lerde aza .. Davetten sonra, oğlunu bir 
yere yerleştirmesini ricn edersin .. 

Bay - Doğru, hemen bir mektup ya
zayım .• 

HiKAYECi 

10 lkinciteşrin - 1938 PERŞEMBE 
Hicri: 1357 - Ramazan: 17 

f~ 'la•alı OCı. ftt..e Alı.- Tıı.I• _. 

6,42 11,58 14,39 16,56 18,30 5,01 

(y) <gJ ~ rll i!:t lÜl 
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10 lkincitcşrin - 1938 PERŞE!\IBE 
18,30 müzik, (Balkan oyun havalan), 

19 konu~ma (Köytü ve ziraat saat.), 19, 
15 saat ayan, ve ,ı;aberler, 19.25 miızik 
(ince saz faslı) 20 miızik (oda müzıği), 
21 piyano solo sonat, 21 saat ayan \C 

haberler, 21 müzik (yurt havalan), 21.45 
orta amıdolu ve Rumeli ha\·alan, Bir 
dram - uyuyan kadın (yazan - Andrc de 
Lorc) Türkçeye çeviren {Ekrem Rec:it) , 
22 müzik, 23 mtizik (opera Pl.) 23,45-! 1 
Son haberler \'e yannki program. 
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-------------------------------------------------------------------~....._ tiu aö .ue sıçradı. Başını ı,;ev:lrdl: z,ııı ırn padı. 1' nkul Liotyc bu ell tckraı 
hıık.ı tı 2\1 kıın so~ lcdi? oı,, e sordu. itti. 
:tltı11d ll<landa iki mahpu~ kardeeten l•'illp diz UstU düştü. 

Coty11 bil başka kimse yoktu. 
MUtemaru~ er 

....... lr ad 

~ll~, un Uerliyerek: 
'Ce 

bı . l Ilı "nbını verdi. 
~~~e Çal"hOsınor kesilmişti. Dişleri biri-
"~ -ı•1Yord 

~~( ıı bir u. Alnuıdan akan ter can 
~ adanını terinden dnha so -

ltı,. ''lk.a ti 
~,le 'b0 

korkunç hakikati demek 
'\' 1Jıy0 .... '' aıa11 8ö :uu. Gotyeye bağırdı: 

4iıı d ~~a :ıuyorsun ! ya.lan söylüyor
l? etııdir• talının kan'ı se.ııin dcru -

... 41 • 
~l'~ di!n n 

11'dı: ' Yuınrutıannı sıkan Goty"' ....... ll . ..., 
()ıııı ~'it t 
bı~e kııra;~<'tnıecb, dedi, dinleyiniz. 
b ~ 2tr 'fünlrı ycrlne ben söyllye-
ıı. 11le a r.5rcı U • 
'<Q' Çı ~e Cıtd rn ve lş1ttim. O, kan-
~t~lıııı. Or:· O cUnbüş odasına ka-

C • Öne d >·a FıUple bcrab<>r çık • 
~ı o l' ~ 1 ğij ını Filip? 

llııştı Up d. . c_ : 'Jlltincc bn)Tctten dcna 
~ il~ it 

tıı. laı tı l!.~-
k :ı.e d ~ın ayar'Ta knlkmışn. 
'l'aı ofru Yürüyordu 

..... t!- 1tdı· . 
lr.lltı "'llYI ı . 

~ 1-t ~le oı~c llô.> le! l§it.ccc~im sözleri.ı 
1 'ıı_ rılll. ~ 1~ bilserr. rine aöyleme-

"ll' c Sora· 
~ · un, l\;'>) kulesinde ne 

~r1e ıı.ncıa Fıı 
~ le ~in(.> •arıı~P Gotyenin önüne geldi, 

!leıt Qt~cntn •_ve buz gı i so,ruyan e-
l~ ~o il a •zını kapadı. 

'' ıııad ı ' Fil ~- ·•dd ~a bu· •Pin on dll§Uncesi ö-
"<I tı~ it kraııçeli kurtarmaktı. 

~ ~u Cildin! FT . 
-....... \ : 1 ıpın kollan arasın-

llt~ \yı 
)j reli • bizı fan.1 
l( ı;1~ıı lt!J? Filip ele feda ettiğin ye. 
'tı:a ttıu k ' bent, BUridanı Rike

l'i~ r eda ndını hulasa h~pimlzl 
b etın k l t . 

th.t ~ 
0 

rıae1 1 ÖlU~o s edın! Artık ye-
•1tet~ da ô 

1 
n, ben nasıl öle-

t' "ah... ) Ölmeli. Dinleyiniz 
rı "otu 

k "li t 
' ekrnr Cotyenin nğ. 

ağzından hınllı çıkıyordu. 

Got ye söı:Une devam etti: 
- Şcvketıneab, bir gece Margarit bizi 

Nel kulesine davet etti. lı;ıitiyov musun 
kral hazretleri? Fransa kraliçesi Mnr -
garit dö Burgony bizi de bizden evvel 
daha birçoklnrmı getirttiği o kanlı kule
ye çağırdı. 

Kral zindanın duvarına dayanmıştı. 

Başı göğsUne doğru eğilmişti. Sanki tao 
kesilmiş gibi hareketsiz duruyordu. Ne 
Gotyeye, ne Filipe bakabiliyordu. 

Ayı:ıklannm yanında bir §CY l:muldadı 

Dizlerine bir şerin dokundutunu hisset
ti. Ldkin chC'mmlyct vermedi. Gotycnln 
milthiş sesini dinliyordu: 

- Kral hazretleri, o gece cUnbliş ol
madı. Kardeşim Filip rezalet istemiy9r • 
du. Senin :Margnritini seviyordu. Ve sev· 
gilliıinln bir fahişe olduğunu anladığı an
dAn itlb::ırı>n ölmcğe bnşlad1. Ona bnlt 
cvk,.tmcnb 1 ... 

Lui bakmadı. Yalnız dizlerine sarılan 
şcyd~n kurtulmak için silkindi. 

Cnn çekişmenin son titreyişleri ara • 
smda Filip krnlın dizlerine doğru silrlik· 
lenmi;, ve Margarltln masum olduğunı 

anlntmaı;a çalışmıştı. 

Kralın silkinmesi üzerine yere dil tU. 

Bu eırad'l Gotye: 
- H~tıl'la l<'illp, diye bı:ı:"1rdı. Ha•rr

la ! ... lkımiz beraber bir çu\'nla sokul • 
muştuk. lı:ıftlyor musun şc,·ketmC"ab! Se
nin Margnrltln bizi diıi diri Hr ÇU\'r.'ı 

koydurdu ve kulenin tepesinden nehre 
atıldık! • 

Krnl. bir ö!Um lll'.Peıişlylc titrt'di. Son 
bir sual '°ruyonnuş gibi Filipe bnktı. 

Filinin C""r0tyC'yP ka~ı \'Umnığunu kaldır
mış oldu-Tunu ı:ördü. Filip birdcnblrP y1-
kıldı: ölmilştU. 

Kral eğildi. Elini bu cesedin nln ına 
dokundurdu, Mnra a.va~a kalkarak: 

- OlmUe! dedi. 

Alt.n:arı yaıın sana vcrcccgim. 
- Teşekktir ederim, monsenyör ... 

Şimdi dikkat etmeliyiz. Eger'bir genç 
kı.zla bir delikanlıyı yakalamak iç.in 
Tanpldcki bütiın askerleri ayağa kal
dmrs:mız her eyi kaybetmiş oluruz .. 
Siz, ben ve di ,er il.i cesur aJam kafi

dir. 
Valuva bu fikri de bir baş işaretiyle 

tasvip etti •. 
Gilnduz gC'çti, gece oldu. VC'rilen emir 

tatbik cdilmi , o gün Parisin hiı:bir kapı
sı açılmamış, gece açıl cağı halka ilan 
olunmuştu. 

Gece karanlığı ziynd le mcğe başladı 
ğı sırada Vnluv i ~ rajılı.lo 0{U'nter ka
pı ma do· ru yoll nd 1 r. lki adam biraz 
geriden kcndilC'ıini t<ıklp ediyordu. 

Valva şehrin ltapısını açtınp geçerken 
zabite: 

- Tnm1m bir snnt sonrn hC"rl.es ser
be>s'çe gE c ktir! E:'mrini \!C'rdi. 

Monmartr tep sınin ette ·ind dört a
dam atlarını b 'nd l r. Str Jil lo elini 
krıl ırarak l ı p rlı) n r 1k an gös
terdi ve bo uk bir s-.s e Vııhanın kula
l{ına: 

- Mirtly orada! 
Diye fısıldadı. 
lUkl "rine kadar titr iyen Vnlvn bilyük 

bir SC'\'inçl": 
- ileri! 
nnrini vcırdl. 
H 'l 1 dC' l<'I Yt' <:11.fl"ayn t 1 ıhlar. 
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fAN l 'iN Zİ~A • .n Rl 

Burada oku>urulaı ımıZl birnr. Tanpl 
h nishan sinin vv ' e krn'i<'e Marga -
ri'"I"" b rab"r r.iı ı İ" iz 1ındanlnrına gö
türmek I' ım lı\ or R '" ın i n d(I Lan-

1 k irin Bu i n \'e 
e 

rt \'e muv ff ı, " mıvor k knçm'l,;a 
1!l <'bur kal lıkları J;N'c>ye donm miz la
zım. 

DJıidnn \'C arknd:ı hrı o nkıpm Tan-

pl'de mahpus bulunan Filip dö Ncl'i 
kurtaramadıklıın gibi arkadaşları ve Fi
llpin kardeşi Gotyc dö Net tıe Tnnpl"de 
kalmıştı. 

Yirmi kadar asker ve zindancı tara
fından etrafı çc\•rilen Gotye, birkaç sa
niye kılıçla kendini mUdnfan edebildi. 
HUcum edenlerden altısını öldUrdU. Fa
kat, bUtiln asker birden Uzerine saldırın
ca kılıcı kırıldı. J{ıskı\Tak yakalandığını, 
sUrUklendfğinl hissetti. Kafasına inen 
yumruklarm tesiri) le baygın bir halde 
Tnnpl'fn yeraltı mahzcnlerlnJen birine 
atıldı. 

Gotye, kestlrcmedlğl bir zaman sonra 
ayılınca kendini ;oklndı. Vilcudunda hiç
bir şey yoktu. Yalnız başında bir iki şiş 
vardr. Bir köşeye oturdu, halini ve vnzi
yetinl dılşUnmcğe başladı. K"'ndl kendi
ne acaba ne çc~it bir ölilmle oldUrüJcce
ğim diye dUşUnUyordu. Böylece snatlftr 
geçti. Knrnı acıkmı tı. Se\ diği yemek • 
ler gözlerinin önünden geçit resmi yapı
yordu. 

Bu sırada birdenbire tltriycrck ayn.;a 
kalktı. 

Zindanda, yakınında boğuk blr hıı;'ltırık 
işidir gibi olmuştu. Seslendi: 

- Hey! bu cehc>nnemde bir gUnabkür 
mı var? 

Kulak kabarttı. Fakat ccvnb vE'ren ol
madı. Bununla beraber scasizlik !~inde 

bir nefes alma sesi işitti, mutl.:ık biri var
dı, faknt kim? 

Got ye haykırdı: 

- Kimsin, çabuk sö;-lc! ... Yoksa Mer
yem haRkı için yumruğu ) ly ccksln? 

Gotye, )ine c vah nlnmnymea hurafe
lerden gC'lmc bır korkuya tutuldu. O d -
virdc rivayet c • 1if;<inc g re Tnnpl ~ô
valyele.rinin nıhlnrı zindanları dolaşır, 
mahpuslara gôrünilrlE!rdl. 

Gotye cesur bir ll'inmdı. E·er bir baş
kası olsaydı korku:lan bir nnda knlbi du
rabilirdi. ÇUnkU z.ifiri l aranlık içinde 
hiçbir şey görmUyor, yalnız ncf s nim • 
masın<lnn mOtcıvc llit görüıttiyü i ilıyor-

du. Hem de bu tcncffus s• ı p k )abn-
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Son moda renkleri Y9f• 
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5RiPiN • •••••••••••••{ Dudak/arı t Bayan Nadide Çağlı . 

: Bay Celadet Cank bozu/Tfldl 
t Evlenme merasimi •,~!!!!!~~~!!!~'!'~ 

Türk Hava Kurumu 
26 ncı tevtlp ···9····· .. •·· o ~-

arak ) ok edeblllnılnlz. Gı1pln, Radyo 
ın mUessesell'rlnde fevkalAde itina 
ırla hazırlan~. Rabatınzlıldan, ağrı. 
m defetmekte bir panzehir kudreti 
.osterlr. Kalbinize.. midenize ve böb- BüVüK PiYANGOSU 

t İstanbul: 3-11-938 •. 6ı:af ı IJ ~ _ı.odl ~~ 
Galatada Mumhane~.,~~~ 

OROLOC == OPERA TöR 

Dr. Kemal Ozsan 
numara ile mQrakkalll 1~~1 
rik daireleri ve altında dePO.,.. ·~ 
n bulunan vasatı hesapta~ ~9' 
ta getirir ve her şeye el ;.tı, ~ 
nezaretli gayet metin_!~~ 
han acele satılıktır. c;orı---,,...· ·~ 
hergün mezkQr han oda 1' 

•klerinize yorgunluk vermea. 

icabında 3 kaşe alınabilir. !amine Birinci keşide: 11 ikincit~rin 938 dedir. 
ıkkat, taklıdlertnden eakrnınıs ve Gri-

nin yerine başka bir marka verlrlenıP ' ") • • • • k • ı • 4 o o o o ı • ·,.a 
1 ir!df>tle rf'ddedlniz. ;J uyu 1i(ram1 ye . 1 r a ~ ı r. 
~~-- ~ 

Karaköydeki muayenehanesini (TO· 
nelbaşı Istiklll Cd. No. (380) Ohan· 
yan Ap. Bursa pazan üstüne) naklet· 
ml§tir. Telefon: 41235 

890 RflRtOAN 

daıı gıJH) oı 1.1u LJı".ıt.ct.lh: cuoıı.1 or ve te

neıtüa lyıce lllrkolunuyordu. 
G<>tye bırden bire irkildi, bUabUtUo 

UrktU. ÇUnkU &ından ansızm aydınlan

mıştı. Dikkatle baktı. Bu aydınlık aiıı -
dancrnın kapının Ust kısmındald demir 
parmaklığı arkaı:ıına astığı fenerden ge
parmaklığı arkasına astığı fenerden ıe
le yapılmış olacaktL 

Gotye henüz gözleri bu yan karaıılığa 
alışmamıştı ki, nPfea aldığını duyduğu 

hayaletin buz gibi elini ensesinde bia
•ettl. Blrdf>nblre ve ,ıddetle döndü. Ay
ni zamanda bastırdı: 

- BPn cehPnnPmden bile korkmam ze .. 
bant, sen kimsin! 

Fakat karşısındakini g6rUnre, havret. 
tPn ahı açık kaldı. MUtht' bir feryad 
korıır<h. 

Gllrdılğll ışf>y aolg11n bPnlzli, zıtvtf ve 
tıtnınmıız hlr bale gPlmlıt olan kardPışl Fi· 
lip dö N"l'ıH MnUk y/\7.lPrl iki Plr>m ~
kunı Jrihl derinlere ~l\mUlmllısttl. Elhi~P
lert par<:a pan;a nlmuıs. o ~Uzel delikan
h bir bıkf'IPl haline gPlmiıtti. 

Gotvıı> tıird,.nblrP kıırdeşlni tanıyınca: 

- Fillrı 1 diye bağırdı. 
Fllir """- 111\\'lrıııek il'tiw.,rmuıt Jrihl ıait

llnı 1tçt1: fRkllt hu ıtı'.!'•7.dıın hfr h•nlttrlıın 
"'"olta Mr ı,Pv 1.;tkf"11dı !'l"nra Flltrı ha

''"' l'llllııtiı ve gidip zindanm bir köşe
ıını> tı•lıil1'1U. 

Goı # bır sıcnı vışta onun \•anınıı l't· 

dı>l'f'k il\ ağa kalrlırdı, dikkatle yUzUne 
baktı : 

- NP olrtun kardMim tfı>til aenıı ne 
yıııırıhır ., söyle hlc; olrr.az!la hır kf>Hme 
SÖ\ iP! 

F'iliııin ilııilııkhn tı>kr7'r ll<:•ldı Vf> f'wnt
ye, o 111m11n. E>llm hlr dPhl!t>t irlnde, hu 

atzm kııııknMtnltk vP korkıınc: "'''" ıiPlllc
ten bı'!kll bir '"PV nlll"ll•iı~nı 2'Öm0 • 

- Aman varabbl! d!Uni koparmışlar! 
dlvı> hn~ır1ı. 

Rfı·~"r fi,.ı.ıktı 11.?J'lıiı ~rmra lnifUrla 
lrarıcıık b"ddnalıtra başladL 

Çok bJddetlenmlşU. 

tsu ıu. nu1u1& .)'liVlit yavq aukfuıet bul· 
du. Vaha buyuk bir metanetle kardeşini 
muayene ettL 

- Zavallı kardqim, diye söylendi, 
belki aenı bu bale gt!tirm~ğe ben ıebeb 
oldum. Affet bent. Gbrü)onıun ya! .•• 
ŞundJ o fena : 1 lıırh~nn cezasını çekiyo
rua. Söyle, sana pc.:k ıstırab çektirdiler 
mi? Fakat tkimtz beraberiz. Ölmek bile 
llzmıgelae çekeceğimiz ıatırabı J>!lylaşı. 

rıa. Beraber bulunduğumuz için 'biraz fe

nıb1ık hiaaetmiyor musun! eğer söyle • 
meğe lktldanm yoksa, bari bir işaretle, 
gözlerinle olsun düşUndilğilnU anlat. 
Havdl llardeıim bir işaret olsun ... 

Fillp biç bareketaiz, likayt duru. 
yordu. Gotye onu kapınm yanma götür
dü. 01'Rda aydmlıkta iki eliyle onun başı
nı tuttu. Çehresini aydmhğa çevtrdJ. Da. 
klkalarla muayene etti. Sonra blrdPnbl· 
re bıraktı. Korkunç bir sayha fırlattı. 

Anlamıştı: 

Gene;. dınc: ve güzf>I Filip artık ruhsuz 
bir CPıtPttl, bir deliydi! 

Gotve. f Pr.ertn ışığıyla biraz aydmla. 
nan &indııntia deli ile başbaşa mllthiıı sa
&tlf'r lıf'C:irdl. 

NPkıufar zaman geçmişti! 

~aıttl""r mi, gilnl""r ml, haft11lar mı! 
<':ı0t\'e bıınu bi!E>mlvordu. E~er bııne 

Vllıııım"k ıi"mek ralzse bir mum gibi hPr 
an l'ıtr"z ı'fllha M>nen dı>ltnin vanrnda \'&· 

s•vorıfıı Rlr zaman gPlrli ki Filfp otıırıiu. 

tu kfüıı>tfrn ıırtık kıılkHmaz olrlu. r.oı'·• 
onıın \''1nınrf11 ıllz (,'i\kUvnr. llll!!kın ve ııPr. 
~"m .,,, tı11lrf1> tıPr giln 1-ir ıtdrııı daha \'Ak· 

'"'"" hu /\lllmP. kPndisi de dclirmel 
korkusu\·la bakıvortfıı. 

• • • 
Kıtnn,m arkıt11mcfa bir avak •e11I ıiııvut

du F~kat r.otvp bunu iı:t•,..,,.dl hilf> ... 
l"l»hlhıti .. hlrttııe eı1k•r 11i1Ahl1tnnr c:e)(A. 

l"f'k ttıımıılıtr Ranı acrllfı Vf> y11•nr'l bir kf. 
al ~lnı4qn11 drdi. <"Pn ceklqen Filinle k11r
tfn"Jfnln ıınn ""'""ini hPkl'vrn r.otyP11frı 

Yllnma dttl. Sonra Gotyenln omuzuna e. 
ltyle vurdu. 

•------------• atlan. .... · 

H l' 1< 1 J> A N 

Gotye baımı kaldırdı, sonra ayağa 

kalktı ve kaJ'lısmdaki adamı tanıdı ve 

ona: 
- Şevketmeab, dedi, kardetlml ne ha

le koyduğunuzu itte glSrdUnUz ! 

Onuncu Lut, can çekilen FUipe li.kayt 
bir nazar atarak cevab verdi: 

- Sen de onun beni ne hale koyduğu

nu glSr! 
Gotye krala dikkatle baktı ve acıya -

rak titredi. Genç hükümdar 30 seneden 
fazla tbtiyarlamıt görUnllyordu. Saçlan 
beyazlanm11, benzi Fillpinkl kadar sa
rarm11. gözlerini derin bir elem ifadesi 
aann11tr. 

Birkaç dakika acı bir sUköt oldu. Kral 
dUşOnUyordu: oraya ne yapmağa gel
mişti! ne latiyordu. Artık her ıeyt bil
miyor muydu? 

btediğt adı lSğrenmemlt miydL Artık 
her teyl biliyordu. BUyUcll kadmm ken
disine ihanet ettiğini haber verdiği kadı· 
nı b'liyordu. O halde zindanda ne işi 

vardL Lut kendi kendini sorguya çekl
ynrdu. Oraya Fllipin c;ektiği azabı glSre
rl'k mUte11elli olmağ'l mı ge!mlştl! Yoksa 
vurmak, mlltblt bir işkence emretmek 
makl'adıyla mı! 

Hayır' .•• ı.uı kendi kendine blltUn bu 
aualierP. haYır cevabmı veriyordu. 

O ha~de ne istiyorc!u ! 

Her ıteven tallhaizin istediği şeyi tsti
y,.,rı.lu: biraz Umid ! ... Aldandığını, yanlııı
lik olduğunu, Margaritin fahişe olmadığ-ı 
nı ~ylemeierlnl lstiyorda. 

hte betbabt kral zindana bunun ic;in 
g<-lmlı,ti: bir Umld veya biç olmazsa bir 
ıilnhe! 

Bu mllthiş hakikat bir an zedelensin! 
biraz daha 1Uphelenaln ! kendi kendine 
sf>vdlğl kadrnm maaumlyetine deliller 
uydursun. 

O vakit yeniden bayat bulacaktı! 

• • • 
Artık eskisi gibi kavgacı olmıyan O

nuncu Lul, FUipe dofru eğildi. 

Gotye: ~ 
- Şevketmeab, dedi, prcletlll' ~: 
Kral limitsiz bir halde ce~ pi'., ~ 
- Ben de ölllyorum. O 'fiil~ ....,-~ 

yor ... Ben nehrin yanmdald ~ ~ 
öleceğim. lııte aramızdaki ~ 
ibaret. Bırak Gotye, çtınkil Jllfl' 
tiyorum. eıoJl bit 

Kral bu sözleri o kadar el ~ 
le söylemişti ki, Gotye geri çe 

Lui Filibe ğiderek: .,..- ':; 
- Mademki 61Uyort'IUD, cıedlo oı~

ktkatt söylemeni rica ede~ ~ 
kadar yakm bulunan bir b ptıııe ,._. 

söyl!yerek günaha gireme•· ~ iP' 
a~ns gelen ve söz 116yUyen sıJli _ ~ 
le. Sözle cevab verenıiyece5, . 

nım. Bana işaretle meraJlllOI ,d 
sin. ~ (Jfltıl 

Bu sırada Fllip glSzlerlnf ,.SS. f 
kralm gözlerine dikildi. 'l'lt _ _..; 

Kendisine eğilen adamı taıı;;. I"" 
ölllme yaklaştığı sırada Jt•Y~ 
runda bir idrak krvrlcınıı 1111 ~~ .... , 

Bdki! .. ÇUnkU Filip son k1l ~~ 
hyarak kendisine li.kırdl ~I ~ . 
ma yaklaşmak lstiyorrrıut reıo: ,,J!. 

Kral titrlyen bir sesle 80~ 
- Beni tanıyor musun, ~ 

olduğumu biliyor musun! bit 
Flllp, "evet" makanıınc1a ""1:. 

yaptı. _,. 

Kral titredi, içini çektL ·~"f 
bir sesle: Jı~f . 

- Seni dlnliyen A11ahl1l efCl10 -1 j#.; 
kikatl söylemeğe karar " tJfJı' 

Filip yine ayni tasdik tfS"" 
verdi. 

Kral acı bir sevinç d1J1d:S-0 , ~ 
- Öyleyse, dedi, dini•· ,e~~.rıx-..'11 .::>ı 

ve kimden bahsetmek içlll .·•nW 
yorsun ya! ,..,-t. tjlt 

Ftılpln gözleri parladı. ~ 
boğuk bir ses son derece 1ıoıll 
henkle kralın arkasındatl, ?(el 
- Margarit dö ButıoııY' 
fahl§esl! 



1 Levazım Amirliği Saunalouı 
~omiıyonu İlanları 

~={ç;~l\JJ~k~ h©ıft©ı~O 
i ~e iye kazananların 
~a,~~ ini neşrediyoruz· 
I! ~eıxııı~ Şttn tarihli gazetemizdeki BİRER KtJÇüK ŞİŞE LOSYON 
;ea&aıııın hanı şöyleydi: KAZAN ANLAR 

""' 'Duxn .Yaptığı Yanlışlıklar: 1 - B. Çağlı Samatya mill! mUdafa 
""( ı..,_ an başk 

2 
~~ka ta a tarafa gidiyor, bay. cd. 52, 

'lıı 'Ad rafa gidiyor! 2 - Gillçtn Orkunt Be~aı Hasfınn 
tergtlr~ıxıın gölgesi Ue parmaklıkla· arkası 22, 

41.,.,.. . 3 - Ali Sağlam ~fa!oğlu <,rta okulu 
·ı.v tıçı.. 

lJ BlR DOLMA KALEM 183, 4 - Bchç.:t baykut Vefa liıeai 
lı~CJ· 8:.A?~NAN 2-B. 110, 5 - Leman doğanay, 6 -

~. · ~fid Oı;er IAlell cnddesi Pervin or Bcşiktaı Haşım bey ap., 7-
nu~h.. Omit Tüzcr Çatalca ilk okul 53, 8 -

'VtS: ~~ Turan Özçetin unkapanı Hacıkadında 
h.. ~.i'\ ;'ŞE KOLONYA 
~ . - Sabite Çağında Beşiktat valde 
~-~: Sc>lltı! .'ANAN çt.-şmcsi Bakkal Sokak 8, 1 O - Ömer 

Aykal, 16 mcı Ersun sirkeci cbusuut caddesi 31, 11-

"'-°'bir ~-·,r, likıerı 
ı. lıt dabııtııd için 29135 kııo benzin 
~ d teı 28 

1 
e alınacaktır. Kapalı zarl

~lr, tıl 11~ 1
•93a Pazartesi günU saat 

~, tı ~2 ~:ınen bedeli 6700 lira, ılk 
'- tıı_ bir tak 58 kuruştur. Alınacak 1et:"ll Sltte 

ttlt Sonra kıt• ve ihalenin akdinden 

'(~· B r..!iıı a ıı.nbanna teslim etli
~ ea' letek1ııgaıvanız bidon lçınde o
~ l'ı •. h'ı ka erın ilk tenıinatlnrlle 
k. . ~!ı nıınun 2 
~ ıı ~ il( 

1 
· 3 cü mcddcll'rin-

tıııı la btr s"rıta arıa birlikte ihale saa
~~0111"b r eV\·eı teklif mektupla. 

llııa re~ /\skert Satmnlma ko • 
~ elerı. (629) (827'3) 

' la"~li • • • 
ıl.. 1 l-1 l'tıınen n.. 
~ lo l.938 •utfyacı fçln pazar. 

laıı laıı bııı Pazartesi gUnU saat 16 
,ıı.._Plll~lıLgut, l() ton kuru fasuJve 
"' ~~L t{ J>ltj J • 
~ "- -~tır ... nç, 200 kilo sirke ea-
~. "il'~ • 'illi . 
"4to~re11ııde Ph:ırtn belll gUn ve <m· 

te1ı:rı askeri satınalma ko-
~~}'h. eıel'i. (632) (8276) 
t~ "I • ••• 
~ ~ k ihtiyacı . 

Mcdiha Öpçin Bostancı tepe mahalle 
110, 12 - Aysen Gökte. e yeni çar§ı 
gül Baba sokak 10, 13 -Asuman Ne.. 
dim Okkuzu. 

gari retmış sekız bın lıralık bu gibi işler 
yapmış olduklannı gö!;terir vesikayı iha· 
le gününden sekiz gün evveline kadar Ki· 
lis A. Sa. Al. Ko.na ihraz etmeleri. Ve ay
nca münakasaya ıştirak ve ehliyet vesi· 
kası almalan l~zımdır. Mühürlü teklil 
mektuplarını kanuni \'esikalarıle beraber 
eksıltmeyP ıştirak vesikası da beraber ve 
ilk temınat makbuzu bulunan ıeklif mek· 
tuplarını belli günde en geç saat 13 e 
kadar Kiliste Ko. na verilmesi inaşaat 

939 senesi a~ustos ayının son günilne ka· 
dar bitmt§ olacakur. (591) (7795) 

• • • 
Çorum garnizonunun ekmeklik (un) ih

tiyacı ohm 200000 kilo un kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. Muhammen be· 
deli 22000 hra ilk temınatı 1650 hradıı 
Şartnamesı Çorumda ordu evinde Ko. da 
görülebılir. lhalesi 21 ·il ·938 pazartesı 

günü saat 14 de dır . isteklilerin teminat 
ve kanunun rmrettiği şekilde teklil mek· 
tuplarını bellı saatten bir saat evvel Ço· 

rumda ordu evinde Ko. na \'ermeleri. 
(614) (8051) 

• • • 
10 adet Eagl iv fotoğraf makinelerinin 

LV. qya ve teçhizat anban lçin .2500 
adet çuvalm pazarlıkla ekalltmesi 18-
11-938 cuma gUnll aaat U de Tophanede 
LV. Amlrllği aatmalma ko. da yapılacak· 
br. Tahmin bedeli 1025 llra, ilk teminatı 
16 lira 88 kuruatur. Şartname ve nU
muneaJ Ko. da gOrUleblllr. latek.lllerln 
kanuni vesikalarlle beraber belll saatte 
Ko. na gelmeleri. (352) (8280) 

• • • 
Allıkert okullar için 4511 ldlo benzin, 

1742 kilo vakum, 492 kilo valvalin, 392 
kilo gres, 180 kilo ga.ı 16-11-938 çarşam
ba gUnU saat 15 de Tophanede lat&nbul 
levazım tını!rllği satmalma ko. da pazar. 
lıkla alınacaktlr. Evsafı Ko. da görWe
btllr. tstekUlertn kat'! temlnatlarlle be. 
raber belli saatte komisyona gelmeleri. 

(351) (8279) 

• • • 
1~ aaet tahta ıskara 12-11-938 cu

martesi gUnU saat 11,30 da Tophanede 
Levazım AmJrlJğt satmalma Ko. da pa • 

zarhkla alınacaktır. Tahmin bedeli 600 
Ura, teminatı 90 liradır. Numunesi ko. da 
görtllebfllr. İsteklilerin kanun! vıılkalari
le beraber belli saatte kona gelmeleri. 

(350) (8278) 

• • • 
Amirli~e ba~lı mfiessesat için mQnaka· 

saya konulan 553 ton Samana verilen fi· 
yat vekfüetı;e pahalı gfüüldüğünden de
faten teslim edilmek şartile 183,300 kilo 
yemlik, 24.000 kilo yataklık saman pazar 
tıkla almacakur. Eksiltmesi 11·11·938 
cuma günü saat 14,15 de Tophanede İs
tanbul levazım amirliği satınalma komis
yonunda yapılacakUr. Tahmin bedeli 
4,4:i2 lira 60 kuruş, teminatı 667 lira 89 
kuruştur. !steklilerin belli saatte komis· 
yona gelmeleri. (341) (8156), 

• • • 
Pirade Atış okulu Maltepe ve Bursa 

As. liseleri içın ilçer adet çamaşır yıkama 
sıkma ve Gtiılcme makinelerinin kapalı 
zarfla verilen fiyat pahalı görüldüğünden 
pazarlıkla eksiltmesi ll·ll-938 cuma gO· 

nil saat 14,30 da Toph~ede İstanbul le
vazım Amirliği satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. Oç makineye İstanbul için 
4300, Bursa için 4700 lira fiyat tahmin 
edılmıştir. llk teminatı 997 lira 50 kuru~ 
tur. Şartname Ko. da görülebilir. İstekli· 
!erin kanuni vesikalarile beraber Ko. na 
gelmeleri. (333) (8077)J 

' 

ıs 

l __ E_m_n_iv_e_t_s_a_n_d_ığ_ı_i_ıa_n_ıa_r_ı _ I 
Taksitli Em ak satışı 

llemt l (J 1 • • 1 

Beylerbeyinde, Havuzbqmda eüt 12, Dllrt dönll.mlük ma&bahçe uerl 
12, 12 yeni 12, 40, M, 151 No. lı ebniyenln tamamı 
Haak~yde SUtlUee mahalle$de Demirci- Bir ananm tamımı ıoo 

ohannee •okalnıda eü1 e, ' ;vem '1, 41 
No. 11 
Erenk~yünde, Sahrayicet!lt mahallelin
de eski Kayışdağı yeni ÜııkUdar cadde
slnde eski 15, 15 mu. yeni 158, lM No.h 

Bfr 'tiaoak katta llk!s o&.!r lll... 1000 
bal &htaP bir kOtktbı tamamı 

menhat at.hlyelll 7852 metre mQol 
rabbaıdJ:r.) 

~ ~ 0 Urı 14 ı~n kapalı zarfl.:ı 
t 1 ıa1 ltıı alına 6 hın kilo arpa 5650 ki· 
ıq ' tlıakbuılaC<ığırıdan talip olanların 
~ lı de 1t1~ beraber 15·11 ·93~ 

. (~tları uılıc:: d< ğ A. Sa. Al. Ko. mevcut fenni ~artnamcsine göre tadili ka· • • • 
palı zarOa eksiltmeye konulmuştur. Mu· Ölçme alayında mevcut 1,200 adet 

ÇengelklSyUnde Havuzbaşmda eald 19t5, 
21, 21/1 yeni 81 No.l:r 

Dört katta Clll JJd o4ah W~ll ııoo 
ahpp bir n:lıı tamımı (mwhal 
aatııiyeld 889' metre murabbaıdır) 

"- "\.\IJ l7&ı rn
5 

umun tutarı 28980 
~~~ ) 

ı.ı ıı~ille • • • 
~ tıııu t\1st M 
~ ~ v rı 9 adeı S "· istihkam lnaşat 
tıı: ,, : Şoıor rn ı. ~~·role kamyonlarının 
h....: 'aı:ıa1ı ıa <ıhallennın ~nakkale· 
~ı ~orııarınrlla eksıltmeye konmuş 
ı::. · t-. lıtad behennın muhammen 
, "<la1 ıt 1-'k 
il( ~ 1( 1 l de · , • sıltmesı 18· ll-938 
~ ~'tıao. da Y~nakkalede M~t Mv. 
~t 2·3Q

1 0 lan 10?11acaktır. Tahplerin 
~ 'e !{ tıCQ nıarı~ lıra ıle ihale kanunu· 
\..._~! ııd 0 na rn t>lerındeki vesaık ile 
~;·~eri Srı erı aıu~ıcaatıarı zarflar iha · 
~ 'la lj :ıttrıarrı ır saat evvel Ko. na 
ı\. u1'a e ı lst L A Sa 1 ~ rıe. ~ turrı B · v. m. . A . 

'<l(u aham, <llıkc"ır Kor. Gelıbo· 
~ı.. <61 l) ~8~la} lan Sa. Al. Ko. 

La:'ltla , 37) 
~~lı teli tü • • 
loıı ~rrı rn bıtlıkı . 
tıı '~~ a nıunak erının ihtiyacı içir: 
'ııa0 'tıa taı .asaya konulan 40 

e}a~, y ıp çıkmadığından bu 
()tı enı1e k 

Ulrrıuşı n apal ızarfla ek· 
tıqq -ltı ~ lıyatı ~r · Beher kılosunun 
~'lıı:.~ı ~(J lıtactır 1 1

1 kuruş olup ilk 
~~,~ tııı sa haıesı 28· ı ı ·9::k) 
~ }'orı~tı.ı her~~ 16 dadır. lsteklıler ı 
il,. ~:ıı.ırı '} tıda ~Ot n tlırrıen satmalma 
~ <; J (j ebılırı I 
~ llaı ncu rna er. ı teklılenn 
' ~Qtı llle~ıupı· ddP!erındekı ve aıl\ 1 
~ ~ark Ve sa <ll'Jnı h 
~-~ l(i aıten en avı zarflarını 

tti c llıen aı az bu saat evve· 
~ 613> (8~3naıma komısyonuna 
~ ıı aı • 9) 
cıı. fJa a~ IÇJ • • 
t ?"~ ıft,.,_, tı lkı P3Vi . 
11?1, ·ı~ ,··•eye kon Yon ınşaası kapalı 

ı lı!'q it! ıra 5 J ku~rnuştur. Keşıl be· 
~ ~ tııı kllru tu ,Ştur · tik teminatı 
~~ Dı :ı:~ı 14 de ;( 

1:ko;ıltme l 5· l l ·938 
t~ ·lır Ş tlıs alny Sa Al K 

~ ı Para artna · · · o. 
11 rıı h~ ~~ &ôruı meler· Ko. na mü 

~~-~la... dı!I •. Gr. ialiplen·n d. ı 
~~ı~ "'h ~ ıp~ 

~ tı ltrı·r~ 'mar olmaları ol· 
:-~ • 1rıc:aatınıaynı (;Vsah haiz bir 

\ ~~ ~lı ba~tnda \~~nuna kadar da· 
~ tb ... s:ı:ıdak b" unduracaklarmı 

~en. Ve ıbunr taahhat kağıdı 
dan ba~ as-

hammen bedeli 25000 lira olup ilk temi· boş benzin tenekes! 15 • 11 - 938 salı 
nat1 1875 liradır. Eksiltmesi 22·11-938 gtinil saat 14,30 da Tophanede levazım 
salı günü saat 15 de vekalet satınalma Amirliği satın alma komisyonunda pa
komısyonunda yapılacaktır .. fenni şartna· z:arlıkla arttırması yapılacaktır. Tahmin 
mesi 125 kuruş mukabilinde alınabilir. , bedeli 180 lira teminatı 27 liradır. Te
lsteklilenn ihale saatınden bir saat evve· nekeler Davutpaşada ölçme alayında 
line kadar ilk temınat ve tekli! mektup· görülebilir. İsteklilerin belli saatta ko-

Kartal lıfaltepeslnde Zaferoflu eokalaı.- l1r:l katta dOrt odalı &hp.p bir ntD. a 
da eski 409 yeni 40 No. lI tamamı, 

ı - Arttırma 18-11-938 tarihine dQf en cuma gtıntı IU.t S de ,.apdaea't .,. aq.. 
rlmenkuller en çok bedel verenlerin llatUn de kalacaktır. 

2 - Arttırmaya girmek için muhammen laymetin ynsde onu nı.p.t:lnde pM1 • 

çesl yatırmak IA.znndrr. 

lannı Ankarada Ko. na venneleri. misyona gelmeleri. (343) (8169) 3 - Arttırma bedelinin dl5rtte biri peıtn ve geri kalam aelds Hned• 8llıll 
mllsavi taksitte ödenir. Taksitler ytlzde 15 faize tAbicllr. (617) (8082) • • • 

• • • 
Hepsine tahmin edilen fiyatı 16.000 lira 

olan seksen tane otoklav kapalı zartla ek· 
siltmeye konulmuştur. Eksiltme 14 ikin· 
cıteşnn 938 pazartesi günü saat 11 de 
Ankarada M .i\1 V. satınalma komisyo
nunda yapılacaktır . ilk teminatı 1200 li· 
ra olup şartnamesi komiı;yonda görülür. 
Ekc;ıltmeye gırecekler kanunt teminat ve 
2490 sayılı kanunun 2 ~ 3 üncü madde
lerınde yazılı vesikalarla birlikte teklif 
mektuplarını eksiltme saatinden beheme
hal bir ~aat evveline kadar Ankarada 
M M. \'ekfıleti Sntınalma komisyonuna 
vermeleri. (6843) C 460) 

• • • 
Hepsine tahmin edilen fiyatı 56000 li· 

ra olan 20 tane seyyar isterlizasyon ta· 
knnı kapalı zarfla satın alınacaktır. Ek· 
siltme 1 birincikanun 1938 perşembe gü· 
nü saat 11 de Ankarada M.M.V. satın 
alma Ko. da yapılacaktır. llk temınatı 
4050 lıra olup ş:ırtnamesi 280 kuruşa M. 
M. V. Sa.Al.K.dan alınır.Eksiltmeye gire 
cekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu 
nun 2 ve 3 ürıcü maddelerinde yazılı bel· 
gelerle birlikte ek~iltme günü teklif mck· 
tuplannı ihale saatinden behemehal bir 
saat evveline kadar M .M.V. satınalma 

Ko. na venneleri. (518) (7345) 

• • • 
Hepsine tahmin edilen fiyat 116.529 

lira olan 12 ccşit lab::ıratuvar aletleri ta· 
kımı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş· 
tur. lhı:ılcsi 9· 12·938 cuma gllnü saat 11 
de M.M. V. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
llk teminatı 7076 lira 45 kuru~tur. Liste 
ve §artnameler 583 kuruş mukabilinde 
M.M. V. Sa. Al. Ko. dan almır. Eksiltme-

Nakliye okulunda mevcut 2500 adet 
boş benzin tenekesi 15 - 11 • 938 salı 
günU saat 14,30 da Tophanede levazım 
Sınirliği satm alma komisyonunda pa· 
zarlıkla arttırması yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 225 lira teminatı 33 lira 7 5 ku· 
n.ştur. Tenekeler Orhaniyede nakliye 
okulunda görülebilir. isteklilerin belli 
saatte komisyona gelmeleri. 

(344) (8170) 

• • • 

• - Takaltler ödentnclye kadar gayrimenkul Sandıfa bhind denıeed• lpote1dl 
kalır. ('liCK) 

Gayri menkul satış ilanı 
isten bul Em niyet Sandığı dfrektUrlOğOoden 

Bayan Naciyenin sandığımızdan 20740 hesap No. sile aldığı 400 lira borcuna ar 
şı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu Termediğinden baklanda yapılan 
takip üzerine 3202 No. lı kanunun 46 mcı maddesinin matufu 40 ma maddesine 
göre satılması icabeden Bakırköyünde Kartaltepe mahallesinde eski incirli yeni bal-

Ka1ı~.k yol keçesi ile 15.ma demiri ve larbaşı incirli caddesinde (asfalt cadde) eski 30 yeni 66 en yeni 32 No. lı maabal 
ımıme Ç'..!1'uk ve çivileri 11·11-938 cuma ahaşp köskQn tamamı bir buçuk ay müddetle açık artUrmaya konmu~ur. Satıı ta· 
'ZÜ:!Ü saat 14 de Tophanede Lv. amirliğı pu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek istiyen 100 lira pey akçesi 
satına!mr> ko da açık eksiltme ile alına verecektir. Millr banaklanmızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. Birik
c.ıtm •. Jfrpsinin tahmin bedeli 573 lira mis bütün vergilerle belediye resimleri, vakıf icaresi, taviz bedeli, telUUiye nısumu 
40 kuruş ilk teminatı 43 liradır. Şartna· borçluya aittir. Arttınna şartnamesi 10-11-938 tarihinden itibaren tetkik etmek iatl• 
me ve ntinunesi Ko. da görülebilir. ls· yenlere sandık hukuk işleri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı vesaJ.r 
teklilenn kanunf vesikalarile beraber bel· · lüzumlu izahat ta şartnamede ve takip dosyasında vardır. Arttırmaya girmiJ olanlar, 
li saatt.- Ko. na gelmeleri. (314) (7754) bunları tetkik ederek satılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında her §ey.İ öğrenmif m 

• • • \'e itibar olunur. Birinci arttınna 27·12·938 tarihine milsadif Salı günü Cağaloğlunda 
80483 adet Skandırak düğmesi, 66231 kain sandığımızda asat 14 ten 16 ya kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilme

adet Skandırak kayışı 11-11·938 cuma si için teklif edilecek bedelin tercihan alınması icabeden gayrimenkul mükellefiyeti 
günü saat 15 de Tophanede levazım amir· ile sandık alacağını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son arttıranın ta· 
liği satınalma komisyonunda kapalı zarf· ahbüdü baki kalmak şartile 16-1-939 tarihine müsadif paıartesi g{lnü ayni mahalde 
la ~kc:lı.n:esi yapılacaktır. Tahmin hedelı ve ayni saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttınnada gayrimenkul en çok arttı· 
5459 lıra 4·1 kuruş. ilk teminatı 410 lira ranm üstünde bırakılacaktır. Haklarr tapu sicillerile sabit olmıyan ala.kadarlar ve lr 
50 nıtruştur. Şartname ve nümunesi ko- tifak hakkı sahiplerinin btt haklarını ve hususile faiz ve masarife ait iddialanm i· 
mi3yoıı·la görulebilir. isteklilerin kanun1 lan tarihinden itibaren yinni gün içinde evrakı mOsbitelerile beraber dairemiıe 
\

0 '!Sikalarile beraber teklif mektuplannı i· bildirmeleri lftzımdır. Bu suretle bildirmemiş olanlarla haklan tapu sicillerile sabit 
hale saatinden ~ir .. :.at evvel komisyona oımıyanlar satış bedelinin paylasmasından hariç kalırlar. Daha fazla malQmat almak 
vermeleri. (316) (7907) istiyenlerin 937·235 dosya numarasile sandığımız hukuk işleri servisine müracaat et· 

melcri lüzumu ilful olunur. 
ye girecekler kanuni teminat ve 2490 sa· • • • 
yılı kanunun 2·3 üncü maddelerinde ya· DlKKAT 
zıh belgelerle birlikte teklif mektuplan· Emntyet sanatgı; sanaman atman gay irmenkulü ipotek glSsfennek isti yenlere tal'i-
nı eksiltme saatinden en az bir saat ev· min edilen kıymetin yarısına kadar ikraz }·aparak usulüne göre kolaylık göstermekte' 
vel Ankarada M.M.V. Sa. Al. Ko. na ver· dir •• (8257). 
meleri. _(573) .• (7719), 1 
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Güzellik ve sıhhat için ilk şart 

, u ıanmaktır 

Dişleri 
Dişler çehreyi 

güzelleştirir 

RADYOLiN 
DiŞLERi 

Dişler mideyi 

sağ la mlaştırır 

--............................................ ·-··-··················-·· ..... ---··-
"

---............................................................ ·-···· ... ·-·----======• 
' RADYOLIN dişleri temizler ve parlatır, mikroplan 
ll vüzde vüz öldürür, diş etlerini besliyerek hastalan- . 
U malarına mani olur, ağız kokusunu keser. H 
~ .. = ............ :::.:::::::::::==--·-....... --=======::=::::::----.:mrnf! 

1 
1 

Hafif bir üşütme bazan büyük bir hastalık 
çıkarabilir, derhal bir kaşe 

SEF ALiN allnız 
l;RIP • NEZLE • BAŞ ve DİŞ ve bütüo ağrıları 

l..ı ................ de•r•h•nl .. ge•ç•ir•i•r ............. ~ .. 'B 

'\imanca mütercimi 
aranıyor 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

Almancadan Türkçeye ve Türkçeden Almancaya mükemmelen tercümeye 
muktedir bir mütercim almaca'ktır. Almanca ile beraber Fransızcayı da aynı 
tlerecede bilenler tercih olunacaktır. 

fııtck1il:rin şartları öğrenmek üzere birer istida ite Umum Müdürlüğüe mü. 
racaatıan. .(8030), 

~ 10 tK1NctTEŞR?° -

~ 

~eceSive 5 İ B İ SESİ ~oi isfi~L:j 
SATıs..:.. 'VE ACENTA ARINDAC-·· ' eeYo 

-·------~ 
Türkün Milli Çeşnisine Göre Hazırlanmış ~t 

TiRK MüRINli ELiNDEN ÇIKMA HA KlK[ ;ÜRK ŞEI(~ i fi 
Ticarethanelerinde bulabilirsiniz, Bahçekapı, Beyoğlu, Karaköy, Kadıl<Öf 

~mııııooıooıınıırıl!ffilnmınımmrnınıınırnnıın•mııııımmıınmrillırnııooım•ttnt1B1W1 ~ıııı J it ~•ııEımııııı!rımıımırı1 A 
A ,ı 1 ....... ARSL ...................... , ..... ı 

t Şeker, Helva, Lokum, Karamela, Vapıme\11 ı 
• Sahihi: Rumeli Şekercisi Mehmet İbrahim Şekercioğlu fi, 1 
t En uygun fiatle en nefis şekerler toptan fiatına perakende ve toptan alanlara aynca iskonto. {f11t5ttı• ) 
t Bayram yaklaşıyor, ağız ta.dile §eker yemek ve müşterilerinize çok iyi bir şeker satmak isterserıit ,J, 
t müracaat etmeden başka yerden almayınız. I'/ 
t Adrese Dikkat: KADIKöY OSMAN ACA KERESTECiLER BAŞÇAVUŞ SOKAK No. 38 •1~

1 

·····~··········· ...................... ... 

,,.. 

1
1 

teki 10, 3 Jük 20, 6 lık 40 kurşutur. 
Her ccz:ınccl,. bııh.ınıır. 
... .. mlS:lz:!!Z:ı:=l!:al! .......... 

BAŞ 

DİŞ, NF~LE 
NEVRAWl 


