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Vatan ''apuru ve yakalanan k~kçı <'&yasından bir ,kısmı 

Kurnaz kaçakçılar 
yakayı ele verdiler 

45 K'kdın ipekli muıambuı, 25 blüz, 45 metre kumaf, 
birçok eşarp, kravat ve bir hayli kadın eşyası 

Vatan vapurunun muhtelif yerlerine 
sıkıştırılan bu eşyaları şüphe yok ki 
şeytanlar koymamıştı 

- Yazısı 2 inci sayfada -

, ............ . 
J Radyo aboneleri ! 

Artık müsterih 
olabilirsiniz 

Posta idaresi 
Birçok garp memleket
lerinde olduğu gibi 

Parazitle 
mücadeleye 
başhyor 

Şehir içindeki fabrikalar 
parazit çıkarmağa mani 
olacak aletler kullan-

mağa mecbur 
tutulacaklar 

llugiin memnuniyetle ölrcni
l onu: ki hiikfımet bu seneden 

~ ilibarcrı p:ır:ızillc ınücndeleye 
l..:ırar \'ermiştir. Bu lıusu~a ılnir 

1 h:l\'nı\isiıııiıi :? iııd s:ıyfadn oku· 
< rnr:ık~11117.. , ................. ., ........ ,, 
~ovy~t Rusya 

45 Bin tonluk 
Zırhlılar 

yaptıracak 
- ı·azı!lı 5 inci sayfada -

Frenleri tutmıyan 

Tramvaylar 
Bugün Saraçhanebqında 

arka arkaya 

iki 9'aza yaptılar 

Dört yarah var 
Bu gün oğle Uzeri Saraçhane

baııı tramvay tevakkuf mahallin
de biribiri pcşisıra iki tramvay 
kazasr olmuştur. 

Bunlardan birincisinde bir tram 
vay otobUse çarpmıştır. 

İkinci kazada ise, f.irenlerini 
lutturamıyan bir tramvay istas
yonda durmakta olan baııka bir 
tramvaya çarpmı§, bu yüzden iki 
kadın ağır ııurette ve ihtiyar bir 
kadınla bir biletçi de hafüçe ya
ralanmışlardır. 

• • • 
Bugün saat 11 de de Beyazıdda 

bir otomobille bir tramvay çarpı3-
• mıştır. Vatman Rasimin idaresin

deki 215 numaralı Kurtuluıı - Be
yazıt tramva~·ı Üniversite önün
den dönerken şoför Kazımın ida
resindeki 2110 numaralı taksi ile 
çarpı~mıştır. Otomobil haııara uğ
ramıştır. 

~eh NANKiN SEMALARINDA 
J ennemi Bir Hava Harbi 
~r:>on hava :•Yarınki sayımızdau: 
~llvvetlerı• : Yetim maa.,ıarmda mühim:. 

1\ L • bir derd Yar! • 
•QL '\ 1 il""" : Maaş sahiblerinden hazineye: 

~ )Q '-1 • 1 1 andan 1 : borçları olanların borçları ö-• 
tıı ~Ünd k' •denmiş midir? Yoklama pratik: 
")I e ı mUth' . k' . • «:ur? • er Ur iŞ muharebeyı ve Nan mm : m~~ sahiblerinin §lkiyeUe-= 

Perten bombalamsım anlatıyor : rı uzennde tetkikler. : . :······················· - 10 uncu sayfada. - -

ŞARLO 
Karısından ayrılmak 

üzere ... 
Kendisine yeni karısını 

seçti 

Şart o 
- qınJun 6 ıiJnt.l. -

5. • 1 

_.- - 1 

~~ 

lLAN lŞLElU: Tel 20335 

Çocuklarmm gözile 

ismet lnönü 
U üçük Ömer anlatıyor: 

Babamız hl~ hiddetlenmez. Kendisine danı,madan bir 15 yaparsak 
çok üzülür. Biz lle babamıı üzillmcsin ıJJye ona ıJanı~madan bir 
şey yapmayız. Onun en bil~ ük zevki ı,ı olmadığı 7.amanlar bl:ıl 
<'trafma. toplamaktır. 

Cumhurrei imiz 1 met JnönU y&Vl'Ulann<lan lkt!!lyle bir aradı 
(Bu resim 930 rnr lıule ~ekilml,tlr.) · 

Şoförlükte 

buhran 
başhyorJ 

Şoförlük bir meslek 
olmaktan çıkmak 

üzeredir 

- 1.'azır>ı S üncü s,aylada ...... 

üç aylıkla~-
Henilz malmtidUrlüğÜnUn teavi-· 

ye vakitlerini gösteren tebliği ol-

mamaşına ra~en ü~ aylıkların 
mutad vcçhile .Klnunuevvelin bi- . 
rlnden itibaren tesviyesi mukar: 
rerdlr. • · · 
Yalnız Emlik ve Eytam banka

sına krrdmlmt§ olan cüzdanlann 
esbabı bir kinuınıevvelden itiba- · 
ren maaşlannr alal>ilecekleı:dir. 

Banka m~ııların bir ikj giln 1-
. çinde tamamile tes\iye edilebilme
si için birkaç' tediye gi~e!l açacaıi
tır. : · ı 

Kahraman haydut!. 

• Tarihi macera ve kahramanlık 
romanlannın üstadı 

Mişel Zevako . -
nun en güzel eserlerinden biri 

iugün 9 uncu ve onuncu sayfalarda forma ha
linde tefrikaya başladık 

OLCMC HABER 
VEREN MAKiNE 

Macera ve casusluk r.omanlarmm 
en yenisi ve en güzellerinden biri • 

- Bugün 8 inci sayfada -
,,, .,..,. • o ,,.,,,, 

.. 
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A K M P O S T A S ,r.-
Sd 161 • .,e N;ırlgtıl MiUüıi 

Heaan\Ra•tm Uo 
iDARE EV/ ı IGtantıuı Ankara cadde'Sil 
,._.. ,.,_, -allet it._ T•"'9f ..ı-ıı ı.t••hl BAllB~ 

Yuı itleri telefonu: .. 23072 
idare~ ,. ,, • : 24370 
il n " .. \ ";; : 2 O 3 3 5 

3Cadisetec,fi~ic et. 

Alahazreti hü
mayun Şah Rıza 

han Pehlevi 
Ynznn: Nizameddin Nazif 

Dört yıl önce, Uluturkun candan mi.. 
afirl olduğu gUnlerde, maddesi ve mJL 

nasiyle lcvcnd ve muhteşem olan enda
mmr, dost gözlerle hayran hayran scy· 
rettiğimiz S. M.1. Riza Han Pchlevinin 
bu yaslı günlerimizin dekoru i~indc bir 
kat daha asil ve necip,, bir kat daha 
dost, bir kat daha kardeı ve insan bir 
hüviyetle boy göstermiş clduğunu 

aöylemekte gecikmi§ bulunmarun azabı 
içindeyiz.. Alahazreti Hümayun, 
Tahranın Ankaraya en yakın dünya 
merkezi olduğunu bir daha isbat ctmi~
tir. Bu mUhim mer'kerin yasımıza işti. 

rakte en büyük hassasiyeti, dikkati ve 
· sür'ati östemıiş bulunduğunu, bütUn 

vatandqlann bDdiğl bir hakikat oldu
ğu halde, burada bir daha tekrar~ak
tan hususi bir zevk duyuyoruz. 

UlutUrkün tamamiyle tarihe mal~ 
lu;u ilk timıeği Tahranda çakmış ve 
memleketimizin d~ında yasa giren ilk 
yer Tahran sarayı olmuştur. 

TUrk ailesini, büyUk matemindc ta. 
dyete k0§4ltt ilk dostu han imparatoru
nun göı: yaşlarında tanıdık. Milletleri 
en mümtaz ~alariyl~ temsil eden or
dulardan, AtatUrke saygı göatermekte 
en büyUk isticali gösteren İranlı 'karde
!}in ordusu oldu. A.ı:ametli biraderinin 
hatırası önUnde Alahazreti Hümayu. 
nun un ıstırabım temsile memur olan 
krt'a Tahranın Ankaraya, mesafe mef
humu ile anlagılmaıı imkansız, 6ihlrli 
bir yakınlığı olduğunu g5ze vurmuştur. 

Her biri iki metre yirmi santimetre 
yllkaekliğindeki bu İran erlerine ba
kanlar. Ma.ıcndıran ormanlarının çınar
ları ayaldanauılar ve masallann tıhsım
lı bahtıma binip uçarak gelmişlermiş 

sanm:ıtar ve hayranlık duymu~lardır. 
Bu temiz giyinişll, dev endamlı, kar

dq duygulu gilzel askerler, bize, Şah 
RJaz Han Pchlcvtnin ,azametli kardeşi 
Atatürk önilnde, traru, büyük d06tluğu
na ve §C>hretine layık ne büyük bir 
boyla c •ihneğc teşvik etmiş bulundu. 
ğunu hisıettirmiJ ve .•• lbizc ÖU§U ver
mf~tir ı 

1nuı. yeni ve gıcak bir tecellisi ile 
kal'filqtığımız dostluğunda asla aldan
mı~ değildir. Bu duygu tamamiyle kar
tıhkhclır. Türle milleti, müsbet bir kal. 
kmma savqı içinde bulunan komşu .. u 
büyük ve kardeı milletin, bütun insani 
temennilerine, bütün medeni tezahür
lerine, biltiln sulhcu Mzulanna müvaıi 
hatlar rcemcden bir imıanlık, medeniyet 
ve sulh eembolildür. Yaratıcı kıymeti 

herkesçe müsellem olan bu milletin 
mümasil meziyetlere sahip bulunan kar
deı ıra.na duyduğu dostluk ve baglılık, 
artık lıer türlü şerh.den, tefsirden ve de
lilden müstağnidir. 

Tarihi, bir hakikatinden mahrum et
memek için, burada, Atatürkün şahsan 
ziyaret etmek arzusunu devamlı bir su.. 
rette izhar etmi! bulunduğu şehirlerin 
bapnda Tahranm geldiğini yazmak ele· 
mino 'katlaıuyoruz. 

Rıza Pehlcvinin İstanbul, Ankara ve 
İzmiri ziyaretlerini, hayntırun mes'ud 
h!discleri arasında zikretmekte çok 
defa hususi bir dikkat gö::termiş olan 
Ulutilrk, gônlünUn te~rifatında l.om$u 
Jrana ve bu lranın bilyük ımilli rehben
nc ilıılil bir mevki ayırmaktaki yük· 
sek isabetini gu anda bize bir defa daha 
kabul ettirmi bulunuyor. 

han ordusunun erleri, Iranın münev
Ter ubaylur ve k!rde§ milletin An. 
kcı.rada dalgalanan sanca~>'l, bize, milli 
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i?HrJJ mt1 m lt•ketlerlnde 

tttı ırt 
olddel 

EJıiptc bir rocuk bakımeııi ve rocu1: kütüphanesi tcsiçiıı11 karar ı eritmiştir. 
Bu·işe E upte Soku1l11 medresesi elveri§ ıi görülmi~ olduğundan nudres de yakm· 
da taJılat t:c tamirlere başlanacal:Lır. 

ı şe 

e d na çıkarıl 
Gümrük kaçakçılık tqkilitt, çok kur· ı 

nazca yapılan büyük bir kaçakçılık iJini 
meydana çı'karmı§lardır. 

Rcmanyadan muhacir getirmekte o. 
lan ve geçenlerde fazla yük almak yil· 
zündcn Karadeniı:de batmak tehlikesi 
geçiren Kalkavanzadelerle Benjamen 
Barrilay k u m p a n y a 1 a r ı n :ı n 
V a t a n vapuru, limanmu%a gel· 
diği 6ll'ada bu ... ·apur vasıtasiyle kaçak
çılık yapıldığında.-ı şüphe eden gi'mrük 
memurlan, gemiyi kontrola tabi tut· 
mu~lardır. Evveli, dikkatli aramalarına 
rağmen vapurda kaça'k hiç bir e§ya bu
lunamamxgtır .. 

Fakat memurlar, bir defa da vapurun 
kat'iyycn hama gclmiycn kmmlannı 

arnmağa koyulmuglar, bu ura.da da, ge
minin en alt katında 4 numaralı anı.. 

barın yanındaki ısu hazinelerini 8r

ten tahtalarda bm ekler bulunması na· 

Çifte tedrisat 
Zararh görüldüğii jçin 

ilk ve or a mektep· 
lerden ldırılıyor 

hto.nbul vllftyetinln bazı ilk ve orta 
mekteblerinde zaruri olarak yapılmakta. 
olan çift tedrisatın tamamen kaldırılma· 
.sına. karar ve~llr. Çift tedrisatın 

bilhassa. orta mekteplerde mnfrednt pro
grommm tatblkma mAn1 olduğu anla§Jl· 
Ull§Ur, 

Çift tedrisat Jmldmldıktan onra ye
niden be§ ortamektcb açılmasına. lüzum 
g6rfilmekt~. 

• r z•t e 

A. türk'un c('!DazC rnt-ra lmtnac butunmnk Uzcre memleketimize g<'lmls olnn Cl'ncbi lıeyefürdcn bfr kısmı dn !!t'lırtmlıaen 

dün n) nlm15lardır. Efı;a.n beyetJ dlln nkf;8!Dld trenle, &manya \e Lehistan be~et lerl de Roıruınya \npunı Uc hareket et~ 
mi lercllr. 
Heyet A7Alan, ~hrlmlzdcn ayrılmnilan evv ı dlln aabnh Taksfm cumhuriyet !ı.bldeslııc toll!Ilk koymn la.rdır. 
lran hC)CU henüz ~dedir~ hlr lmç gt1n daha alncaktır. Umnnımnda bulunan İngiliz mtibrlhl de bugtin ba.reket 
edecekUr. 

R<.>Slmlc.rde &nuuıyn ve POionya Jıe1etı eri blde~ ~elenk koyduktan 6Il'ada mfbm anclarla.rıyla birlik~ görülüyor. 

İran Şefinin, Tahran sarayında, Dar!- l lar, yaslı evimize sızıyormuı zannını ı iştiraki bu derece gönüldendi. 
lann tahtı ilzerinc döktüğü tııcak ya • verdi. Karde§ ıranın milli matcmimiıc 'Nizamcddin NAZiF 

m 
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Çocuklarının gözüyle: 

CUMHURREISi İSMET iNONÜ 
Küçük Ömer lnönü 
anlatıyor: 
Babamız hiç hiddetlenmez. Kendisine danışmadan bir 
iş yaparsak çok üzülür. Biz de bc:bamız iizülmesin diye 
ona danışmadan bir şey yapmayız. 

"Onun en büyük zevki, işi olmadığı zamanlar; 
bizi etrafına toplamaktır. ,, 

Cumhurreisimiz ismet lnönü üç gü- .. , ........ u •• •••••• •••• •••••• 

ze1 çocuğun baba~ıdır. : Va z a n : 
İnönü kahramanı, Ankarada Kavaklı· : : : 

derede muntazam bir bahçe içinde yedi : ~ 
sekiz odalı kadar gôıiinen bir köşkte : Suat Der v; ş : 
muhterem annesi, eşi ve sevimli yavrula· =••••••••••• •• •••••• u •••• •• .: ~ Cumlıurrcl,,imb: t m<'f fnönli muhterem rl'fikasr Ye iki oi':h"' ı ıı"-ıbC'r ... 
nnın arasında yaşar. ----

Bu köşkün antresinin dıvarlanm süs- ran şimdi daha serpilmiş olan ve Ankara· Hariciye Vekilimizin müttefik 
!iyen levhalann biri ressam Aretullahın daki k~ün bahçesinde küçük bir deli· AtatürK kıı.L 

Sabiha Gökçen 
imzasını taşıyan \'e Ankararı temsil eden kanlı vekarile dolaştığım gördüğümüz devlet hariciye nazırlarına 
boz bir kaya üstüne tırnak geçirmiş bü· küçük Omer Inönüyle ben babası hak· telgrafı 
yük bir kartaldır. Bu le,·hanın sağında kında görüştüm. Ona şu suali sordum: S 
san ve güneşli bir başakhğın arasında - Babanı çok sever misin yavrum? Ankara, 28 - Hariciye Vekili Şükrü Jh hi V 8Zİ y t• ll has( H• 
ku5lar gösteren bir ba~ka tablo ,·ardır. - Evet ben babamı pek çok severim. Saracoğlu, Hariciye Vekaletini deruhte O ede d Q z e) d 1 
Dırarları süsliycn diğer tablolar hep - Babanı neden bu kadar çok sever- etmesi münasebetiyle Balkan Antantı 
ayni şekilde kuş, tabiat, çiçek re~imleri· sin. Bunu tahlil ettin mi? Bu kadar kud· 
dir ve düz, berrak ve şeffaf bir ruhun retli bir hüviyete sahip, kuvvetli bir dev
zevkini aksettirir. Jet adamı veya İnönü kahramanı bulun· 
Köşk, mesut bir ailenin huzur ve sü- duğu için mi? 

kununu gösteren bir şekilde tanzim edil- Küçük Omer lnönü gülümsiyerek ce· 
miştir. Her türlü alayi5ten uzak, sade ve vap verdi: 
kibar bir zevkle döşenmiş olan bu köşkün - Ben onu benim babam olduğu için, 
kapısından içeri ginldiği zaman tene!- ı;ok iyi bir baba olduğu için severim. O· 
füs edilen hava bir aile yuvasının ~af \e teki cihetleri hiç aklıma getirmem. 
temiz havasıdır. - Ya o da sizi çok sever mi? Çocuk-

••• 
Ben kıymetli Cumhurrcisimiı İnönü· 

nün çocuklarını birinci defa olarak 1936 
senesindı> gordüm. 

Onları lzmir fuannın resmi küşadı i
çin yaptığımız bir deniz yolculuğunda 
tamdım. 

Erkek çocukları uzun pantalon giyen, 
k"Ulaktan takma gôılük kullanan, ikisi de 
biribirinden u"lu \e terbiyeli ÇOC'Jklardı. 
Kızlan pek mini mini bir şeydi. Vapu· 

run yemek salonunda sofrada henüz 
"R,,leri tatar fuz edemi yen bebek konu· 
şusuyla, babasına sokuluşunu, ona naz
lanışını büyük bir zevkle seyretmiştim. 

larına düşkün müdür? 
- Babam bizi çok sever, hem pek çok 

sever, babam iyi bir devlet adamı, iyi bir 
asker, iyi bir kumandan olduğu kadar 
da iyi babadır. 

Ona bir de şu suali sordum: 
- Bu en büyük devlet adamımız aca· 

ba hususi hayatında da en fazla neye hid 
detlenir? 

Omer lnönü hiç tereddüt etm~en: 
- Benim babam hiç hiddetlenmez, ce

vabını verdi. Fakat bir iş yaparken, onu 
dü~ünmezsek çok üzülür. Biz de babamız 
üzülmesin diye ona danışmadan bir şey 
yapmayız. 

- lnönü kahramanı hususi hayatında 
en çok neden zevk duyar? 

- Babamızın hususi hayatında en 
çok ze,·k duyduğu şey büyük meşguliyet· 
lerinin arasında bir parça bo!i kaldığı 

zaman bizleri etrafına toplamak bizlerle 

hariciye nazırlariylc Saadıabad paktını 
imza eden devletlerin hariciye nazırla. 

nna birer telgraf göndermiş. nazırlar

dan kendisine muvaffakıyet temenni e· 
den cevap telgrafları almıştrr. 

--o--
Emniyet amirleri 
arasında tay inleır 
Ankara, 28 - Emniyet teııkiluUnda 

yeni tayinler yapılmıştır. Gazianteb em-

niyet mUdUrU Scbnti Ataman emniyet 
iııleri umum mUdUrlüğU altıncı ııube mU
dllrlUğUne tayin edilen İzzettin Eraydm-

dan açrlnn Ankara polis enstltilsU mU· 
dilr muavinliğine, Balıkesir emniyet mU-

dilrü Said Ozcr emniyet işleri umum mU

dilrlUğU UçUncU gubc mUdUrlllğUne tayin 
edilmlııterdir. 

-o-

Başvekll bugOn 
Ankııraya dönüyor 
Ankara, 28 - Zonguldak ve bavalisile, 

Karabilkteki demir ve çelik .sanayii tesl
satmı ve Çatalağzındakl liman yerini 
tetkik etmiş olan başvekil Cclfil Bayar'ın 
bugün Ankaraya dönmesi beklenmekte· 
dir. 

Ankara, 27 - Nümune hastahanesin· 
de tedavi altında bulunan tayyareci 
Sabiha Gö1c~en iyileşmektedir. Atamı· 

zın ebediyete kavuıması anında tecssü. 
ründen rahatsızl..nan tayyarcc;miz bir 
k:ı.ç gUn tedavi altında kalacaktır. 

--o-

Evleume evrakı 
Evlenme evrakının tlbi bulunduklan 

birtakım resimleri kaldırmak için hazır-
!anan layihanın kamutayın bu devresind<' 
kanuniyet kespedeceği anlaşılmaktadır 

Layiha dahiliye encümeninde mtizakcn 
olunmuştur. EncUmenin layihaya verdlğ 
yeni §ekle göre evlenme evrakı damgı> 
resminden ve bilitmum harçlardan muaf 
olacaktır. 

-o--

EtrUsk vapurunun 
suratı 

Almanyadan yeni getirilen Etrüsk \ .. 
puru, sUratinin azalması üzerine İstin~ l 

havuzunda tetkik edilmiş ve tekrar Mer
sine bir tecrübe seferine çıkarılmıştı. 

Vapur dün Mersinden dönmüştür. Gemi
de bu sefere i§Urak eden Denizbank fen 
heyeti raporunu hazırlamaktadır. Tec -
rübede vapurun asıl sUratini tekrar elde 
ettiği bildirilmektedir. 

lnönü kahramanım bir kere çocuklan
nın arasında görmek onun insanlığının 
en kuwetli tarafını anlamak için kafi
dir. Sofrada kendisine büyük bir samimi· 
yctle: "babacı!;rım, babacığım,, diye hitap 
eden yauulanna bakarken bu hqyük 
askerin gözleri en derin bir ~efkatlc do· 
luyordu. 

birlikte birkaç saat geçirmektir. En faz· ------------------------------

Muhakkak oğullarını pek seviyordu. 
Fakat, küçük kızına karşı adeta bir mec
lubiyeti var gibi göıiinüyordu. 

••• 
lsmet Inönünün çocuklarının babala· 

ruıa karşı tapar gibi bir se,·gileri vardı. 

Kendisini ilk gö~.iüğüm zamana naza· 

tÇE~lJt.: 

• Kış mevsiminde halkın açık yerlerde 
tramvay beklemelerinin önüne geçmek 
için ü tü kapalı duraklar yapılması lü
zumu tram,·ay şirketine bıldirilmiştir. 

Şirket tetkiklere başlamı~tır. 
• Kııılayın maske fabrikası yakında 

halk için maske yapmağa başlayacaktır. 
• Tramvay şirketi 936 scne,.inde 60 

milyon )'olcu taşımıştır. Bu miktar ge· 
çen sene 65 milyona çıkmı~tır. Otobüs 
seferlerinin başlamasına rağır.en bu )'ilk· 
seliş tram,·ay fiyatlarındaki ucuzluktan 
ileri gelmektedir. 

• Posta idaresi tarafından hazırlanan, 
etrafı sirah çerçiYeli 3, 5, 6, 7, 8, ve 12,5 
kuruşluk matem pulları satışa çıkarılmış· 
t1r. 

• Tekaüde se\kedilen Almanyanın An· 
kara elçisi fon Keller Homanya yolu ile 
memleketine hareket etmiştir. 

• Denizbank Hataya işliyen vapurlann 
tarifelerinde büyük bir tenzilat yapmaya 
karar ,·ermiştir. Yeni tarifeye göre Mer
sin • İskenderun hattında birinci rne\'ki 
150, ikinci 100, üçüncı.i 80 güverte GO ku· 
ru~tur. 

la bundan ZC\ k duyduğunu zannedi)'O" ~ ,_ r r1 nl n 
rum. ~ 

• •• 
Cumhurreisimiz işte çocukları için bu 

adamdır. Hayatta hiç hiddetlenmiyen 
ve ağır mesai saatlerinin haricinde yega· 
ne zevk olarak yavrularım etrafına topla· 
yıp onlarla birlikte birkaç saat geçiren 
bu sade, bu müşfik ve bu ince insandır. 

Sıtat DERViŞ 

Türkkuşu talebeleri 
lstan boldan yazı lan

lar hini geçti 
Türk Kuşuna yazılnn talebe miktarı 

çok fnzla artmaktadır. Bu sene Türk Ku
şunun kndrosu 2000 olarak tesblt edil • 
Dlİ§tlr. Yalnız 1stanbuldan yazılanlann 

sayısı l 000 f geçmiştir. Bunlar için h· 

tanbulun muhtelif semtlerinde Türk ltu· 
şu dershaneleri açılacaktır. Haftada iki 
kere \'Crilecck olan dersler aimdilik yal· 
nız ak§amları yapılacaktır. 

Diğer taraftan bu sene lnönU kampına 
talebe gönderilmlyeccktir. Şimdiye ka-

dnr orada çalışarak A ve B ehliyetna
mnsi almış olan lstanbul TUrk Kuşu ta· 
lebcleri Ycvilköy tayyare sahasında imli· 
han vercceklc>rdir. 

Halkevinde konferans 
Beyoğlu Halkevinden: 
1-12-938 perşembe günU saat 18,30 

da Evimizin Tepeba§ındaki merkez bina
sında Mimar Sabri Oran tarafından 

"Modern mimari" mcvzuunda konferans 
verilecektir. Herkes gelebilir. 

iki genç gemi 
B 1R sabah gazetesinde ~yle bir başlık gördük: 

"Denizbank, beşer bin tonluk iki genç gemi için temaslara başladı,, 
Bizim bildiğimiz genç 18-20 yaşta olur ve eğer Denizbank bu yaşta iki genç 

gemi alıyorsa iki Etrüsk hadisesine daha hazırlanınız gazeteleri 
Bence, zarar yok, vapurlar genç olmasın da, ne\'zat olsun, tek doya doya, 

hasret kaldığımız, şu 22 mil sürat nedir bir tadına \'arahm! 

Az parayDa llern spor 
B EDEN terbiyesi umum müdürlübrii bir çok spor teşekküllerine mektup· 

lar yazarak bir takım sporlann en az para ile ne şekilde ileri gideceğini 
sonnuş. Hani. köıiin ilacı olsa kendi gözüne sürer, derler. 

Çok parayla ileri gidememiş bunlar, az parayla ileri gitmeği ne bilsinler 
a Beden Terbiyesi 'Umum Müdürlüğü! 

"O mahiler ki derya içredir deryayı bilmezler,.. Eğer buralardan aldıb'ln 
cevapla az parayla ileri gitmeğe hazırlanacaksan sen de ~'aya kaldın tatar 
ağası! 

Biraz <dlahla bekııvenım 
p OLtS, Bursada yersiz yurtsuz, Kamil adında birini yakalamış, hama· 

ma koymuş, yıkamış, yeni çamaşır ve elbise vermiş ve köyüne gün· 
denniş. Eğer böyle hayrat hamamlarınız yarsa, eğer stok çamaşır \'e elbic:elc· 
riniz çoksa ~yle bir İstanbula da göz atın! Ama, yıkadınız güzel, yeni çama· 
şır giydirdiniz. mükemmel. Elbise verdiniz, enfes! Peki hangi köye göndere· 
ceksiniz? 

Bence, biraz bekliyelim. Bunlar yıkanmadan, çamaşır \'e elbise giyemeden 
köylerine gideceklerdir. Fakat köyleri konforlu değilmiş, zarar yok: 

Tahtalı da olsa köy değil mi? 

Kanser haftaso 
K ANSER haftası münasebetile gazetelerde sütun sütun yazılar o!-<ur.or.:t. 

Muhterem doktorlarımız çala kalem yazıyorlar. Şöyle teh;ike!i imi~. 
böyle müthiş imiş ve nihayet fi.razı belli olmazmış. En kü~..i:( cm:u-eöc cc.ık.t•)ra 
koşmabymış. 

Bu kanser haftası doktorların kon9er haftaM oı<!u. t!tı" c: i ~\ı.da.ı1 Lu 
muhterem koro heyeti demek İ!ter ki: 

- Hem de memleketin irnanna yaıd1m ~d'?r;:n.: Nı~c J..~~r :ıp:ı.1'tl· 
manlan kuruluı:! •• 
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Yeniden faaliyete geçen 

Yanardağ 

tr\1$anın 

··ne sebep 
@D 

Doktorumuz diyor ki : 

Sağtığıo1ı1 . 1 ıı ı· koruyurı 
" 

Brüliscl eh anncla bir köyde yasıyan Sen
tantunn rahibclrri bizzat k<'ndllerine 

bir mruıasbr ynpnınğa. lıaşlanıı_şlardır 

ZAYt 

Su ka:,ıklarınn nlt 4500 No. hı chli
yctnamemi zayi ettim. Yenisini alacağım
dan htikmU yoktur. 

CEMAL 
(V. P. 2807) 

umdra hayvanat bahçe')indcki bu may· 
mun"elindeki çalgıyı ınsan gibı çalmasını 
pck:lta biliyor. Fakat hazan maymunluk 
damarı tutuyor, kemanı yemeye çalışr 

~llDlll ................. ~ ın ••&••••m::t:ı:::::ır.:ımllC'lıııı.. , yor ... 

NE\N o K 
Sergisi Seyahatlerine gideceklerin dünyanın en büyük vapurlan olan 

(QUEEN MARY - NORMANDIE) de 
KamaraJan ve en muazzam otellerde Odaian ayrılmıştır. 

Mür c:aat: NATIA Galatasaray, iTA Perapa)as karım. Telefon: 44914 - Telefon: 43542 1 

Meng ismi verilmi~ olan bu yavru go· 
ril 15 aylıktır ve Londrada şimdiye ka· 
d-ır görülmü~ en küçük gorildir. Meng 
fimdiki halde 10 kilo gelmektedir. Fakat 
büyüdüğü zaman 200 kilo gelebilir. 

E. SAD1 TEK 
TlYATROSU .A 

raksimde (Bu gece) 1 ' 
umumi arzu üzerine 
KUDRET 

HELVASI 
meşhurvod\•il 3 pcr· 
de 

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

kadar. 
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HABER - i\kp.m ponuı 

Fuhşa teşvik 
~!ad, suçlusu kadı 

fu :.a tern kına isminde biri genç kızlan 
llıa. a~· ~\ı etmek ve evini bir randevu 
1 1 &ıbi ! e ~erın· . ış etmek suçuyla yakayı e-
da ,tır. ~l ... da N' . l'.J Çık • u m ınanın evının mey-
~ın b anlına ı 14 yaşında küçük bir 
bi a ınct 

r hlld· .. an geçen çok dikkate çarpar 
it .a ~"' ıle olmuştur. 

lep re d şurada burada çalışan ve mek-
ba~n ç~' a.'ll eden küçük yaşta kızları 
~ n b aran bu kadın bu ,..a,TUcukları 
d • aıı J 
ır. ~ahı tara peşkeş çekmekte-

~1a'brn .. 
r. \an • ına Cihangirde A!man ha~ta
~ . ında b' 
·~t ır evde dostu ile beraber 

~il' fl., ahdır Garrimec::ru iki rncugu· var-
t. .. aıak' • r 

~beb du~manınm yakalanması-
c~. olun çok meraklı son hadise de 

O, ·";an ctmic;tir. 
r Sen,. h 

.~la:ıarn - ~nce •.• 
l\Uıtu•u Nına bundan üç sene evvel 
~~ oı ta oturdu&ru sırada avni mahal-
ıı· Uran \'e G -~\..,. . al::ıtada matbaacılık ya· 
~.tır, • ~ ~SlJlinde birisinin ailesi le tanış 

· ıt... ' onun kuçük takat çok güzel 
1 -tıınde b' 

1 a 'e . ır kızı vardır. 
":~ de" Soılk zamanlar pek iyi geçinmiş
~ c•ke.ı nradan ma::lam Nınanın evine 
0 

\e ~ :e kadınların devam etmekte 
\ eni ger bazı yolsuz hareketleri 
ta } ttc n nazarı dikkatini çekmiş ve bu 
~'l C:hannı.hayct madam Nina Kurtuluş· 

· &ıre taşınmağa mecbur kalmış-
l'er · n tı kızı E 

ll had • 
:~ \e 

1
:nin uzerinden iki sene kadar 

tıı F. u sırada matbaacı Nikonun 
" .. de 14 Yac t' E b'' ·· t " daıı .. ına gırmış ır. .. uyu-

derı ha~ da gtizeII~miştir. Nikonun 
r 

1 
~ •altı çocuğu daha var<iır. Ye 

il\ ~Çalışarak ailenin geçimine yar-
1t adam ktectir. Niko kazancı az olan 

t han~lduğu için son gunlerde E .. yi 
llıab g0n~rde bir terzinin yanına çalış
~ J 1'\llrtul ertneğe başlamıştır. E .. her-
• tt kad UŞtaki evinden çıkarak Cihan
~ eıı~r &itmekte ve akşam i~inden çı-
Qıı. ıne d" k . "'"dan . onme tedır. 
~ bır ak Yırmi gün kadar evvel E .. ge
~ l3e; ~rn Uzeri çalıştığı yerden çıka

ıı: b ~na doğru giderken bir kadı-
} \" b~bıre kolundan tuttuğunu gör 

a 
1 1 

ınca bunun iki sene evvel Kur 
a ~1 °rnşutan madam Nina olduğu

h tı· tır. Madam Nina E .. ye nere
h 'ıı tan ını sormuş ,.e biraz daha ko· 
t1 ın krı sonra ayrılmıştır. Madam Ni
t ~ .. n~ 0_:duğu bazı suallerden kü
t b 1ığı r~ guzelliği karşıc::ında aklına 
'?'nıuş-;a, a ınak~tl?J ı meydana çıkar 
~· .ış Ve b da kızcağız bunları hbsede
tıı..:•r. l-'ak u tesadüfe ehemmiyet verme
~~ ~ ... :t hemen ertesi akşam işinden 

lerin k u defa madam Ninayı çalış
l:ı bııınıu~tapı~ı önünde kendisini bek

}arıı~ Ur. Madam Nina derhal E .. 
"l'll}~ ~aklasrnış ve onunla beraber 
~~ \urrna defa maksadını açıkça mey 
~ dcın ifa başlamıştır. Bir ara kı-.
~ ~reJ<: 

'1:ı f •·• de · · · ~ ~ııa. Se rnıştır. Bak senin üstün ba· 
n? lle n. gtızeı kızsın, böyle mi gez

~~Var. eet'rn .tanıdıbrım zengin adam
~ "lbi~ı Senı onlarla tanıştırayım. 
lt1tt l'ld(? he er, ayakkabılar alırlar. Sonra 
tQr' hay/ z.arnan bol bol para da bulu-

ht}ıillt. 1 ~trndi gel seni bizim eve gö
Clq ~' 

'~ art . ~ ~ tekJ.itİ .• ~tuhafına gitmiş ve 
ıq lraı daıı en reddetmiştir. 
~ ~~ E ... Yi zorlayan madam Ni· 
,.:~· l!tar d a. ınuvaf fak olamamışsa da 
\Jı-;; a e•-~·.,.: 

l°\(ııcu .. ~ii .. r. 
~ .4ıra~ b.defa .•• 
~ ~~ ~ ... ~~aç gün daha geçmis ve bir 
t~ Ya tek • nden çıktığı zaman madam 

l:ı... rar rastı ~ ~ ""l,(tlda b amıştır. Kurnaz kadı-
~~ ' bir ad u defa yac::lıca, eok iyi gi-

11 ~ ••• llin arn vardır. Madam Nina 
~~ naıc bu)'anına gelmiş ve: 

,,. ava1'::ıb adam seni çok beğenmiş. 
~ ,··~ Stı elbise almak istiyor, Para

c '3<i 'eıt·:ı. lıiç korkma. Benimle gel. 
t. tl ~; p 

1 '(!Je gezm~kten k.ırtulur-
ır.. ... ,r 

ı-. , • ~tr\e ~ • 
ı' • r-.~ina .1 ltİtlifleri reddetmic:se de 

~·· ... , . ı.c '""' _. ' . - . '· '·ll1 J ... -un~Cl!tl acbmm fV:.CJn· 
e b lci·kı -· ~ "'~··"l anıu da görmüştür. Böy 

l!'<ıda ~~C3dd~ine kadar çıkılmı~ 
ı ı:l b llt"' 1

11 :!y~ ı~ap:cı dükMr.ı:un 
c:b., er.cı~"'l.l ~"'d """' E . -, bıı • tı tu· '· : .. , -- J:n J ... m:ı ... nın 

"' . tok '·• ourara "Cl apt:ıllL> et-.. ıı.· • ıc:l · t> 
"ılilc )'<ı • tı=ı adam::n biridir, hc.r-

Par. Seni de f a'c1r bir xtz 

gördü. Bundan ne fenalık çıkar?,, diye 
dükkandan içeri çekmiştir. E ... şık ayak-1 
kabılann güzelliğine kapılarak teklife razı 
olmuştur. Böylelikle dükkandan E ... nin 
ayağına bir ayakkabı alınmış ve madam 
Ninanm yanındaki adam bunun parası 
olan altı lirayı vermiştir. Dükkandan çı
kıldıktan sonra E ... de de eski korkaklık 
'e utangaçlık azalmış ve ayağındaki yeni 
ayakkabılar, kızcağızda madam Ninaya 
'e gerekse yabancı zata kat'§ı bir sıcaklık 
uyandımu~tır. 

E... iyi Türkçe bilmediği için Ma
dam Nina ile Rumca görüşmektedirler. 
Madam Nına bu sırada E .. ye zengin 
adamın b:r tüccar olduğunu söylemiş

tir. 
Ayakkabıcı dükkii:undan çıkıldık -

tan sonra gene Madam Ninanın teklifile 
bir fotoğrafçı dükkanına gidilmiş, bu. 
rada zengin tiıccarla E .. yanyana 
durarak resim çektirmişlerdir. 

Bundan sonra da Madam Nina E. ye 
"Görc!ün mü? demiştir. Bunda ne fena
lık var? Ben sana evvelden söylemedim 
mi? Haydi şimdi evine git te geç kalma, 
sonra merak ederler.,, 

Bu sözler E .. nin büsbütün itimadı-
nı arttırmış ve kızcağız ikisine de veda 
ett'kten sonra Kurtuluştaki evine .dön· 
müştiır. Evde annesi ve babası geç kal
dığından biraz meraklanmışl:ırsa da f"z. 
la şüpbelenmemişler ve E .. yeni ayak
kaplarmı çalıştığı yerden aldıklarını 

söylemiştir. 

" İ · · E ı şıne gıtme •. ,, 
Bu hadise üzerinden iki gün geçmiş, 

ve bir sabah E. • i§ine giderken Tak
simde Madam Ninaya rastgelmiıtir. Ma 
dam Nina bu defa da : 
"- E. bugün işine gitme, demiştir, 

o zengin adam bizim evde seni bekliyor, 
hem işine gitmediğini evden anlamaz
lar, hiç korkma .. Yarın ustana hastalı
ğından gelemediğini ·söylersin.,. 

E .. evvela bu teklifi kabul etmemiş
se de, Ninanın: "Se~ ne aptal kızsın: 
bu adam seni kendi kızı gibi sevc1i.. Sa
na bir fenalık yapacak değil .. Hem pa-. ,,, 
ra verece'·,, gibi sözlerle iırarı üzerine 
razı olmuş ve Nina ile lberabcr Alman 
hastahanesi yanındaki eve gitmiştir. 

Zengin tüccarda oradadır. Evde bir 
müddet oturulmuş ve sonra Madam Ni
nanın 'dostu olan adamın hariçten ge. 
tirdiği meze ve içkilerle bir ~fra ku -
rulmuştur. Vakit öğle olduğundan bi
raz sonra yemeğe oturmuşkrdır. Bu 
sırada Madam Nina ve yaşlı zat Eleniye 
içki içirmek üzere israra başlamışlar ve 
nihayet bunda .da muvaffak olarak kız 
cağıza epey şarap içirmişlerdir. Ye -
mekten kal'ktıkları zaman hayatında ilk 
defa çok içki içen E. başının fena hal
de döndügıirıü hissetmiş ve bu sırada 

da kendisini odada zeng:n zatla yalnız 
görmüştür. 

Yaşı elliyi geçen bu adam, bu sırada 
E. nin yanına yaklaşmış ve cebinden 
çıkardığı ıen lira parayı da eline ver-
miştir. 

Nasıl öğrenildi ? 
Kızın ve annf(sinin anlattıklarına 

göre yazdığı~ız bu feci hadise bu §e· 
kilde cereyan ederken bir tesadüf bu
nun ayni günde meydana çıkmasına 

yardım etmiştir. E. nin annesi hasta o
lan çocuklarından 'birini Beyoğluna 

doktora götürmj.iş ve dönerken de ter
zi dükkanına uğrayarak E. ye bakmak 
ı. • • 
ıstemıttır. 

Fakcit işte bu uğrayış, bütün vak'ayı 
meydana çıkamıağa kUi gelmiştir. 

O gün kınrun dükkana uğramadığını 
anlayan kadıncağız deliye dönmüş ve 
akşama kadar yaptığı araştırmalar bo
şuna çıkmıştır. Nihayet akşam üzeri 
Tabim civannda dolaşırken E. nin u
zaktan geldiğini gören kadın .C:erhal ya
nına koşarak E. yi sokak ortasında döv
meğebaşlamış ve E .. bütün başın.dan 

geçenleri anlatmıştır. 

Hemen kızı ile beraber Taksim m~r-
kezine müracaat eden kadın vak'ayı 

bildirmiş, ve memurlar derha~ mezl:ur J 
eve giderek gerek tüccarı ve gerekse 
Madam Ninayı yakalamışlardır. Ha.di
,seden sonra Macfam Nina ve tüccar ha· 
diseyi inkara kalkışmışlarsa da kun
duracı ve fotoğrafçı dilkkanlarında ya
pılan mUcevherkr karşısında itirafta 
bulunmuşlardır. 

Fotografçıdııki resimler polis tara -

Madam Atina 
hadisesi 

Bundan bir al! kadar evvel randeV\lcu
luk ve kaçakçılık suçlarından tevkif e
dilen ve tahkikat genluledikçe yaptığı iş
lerin bütün iğrençliği moydnne. çıkam 

(Madam!) Atina, vekilleri vasıta.11.iyle 

yaptığı mUtea 'dld milrace.atlar neticesin
de asliye dördüncü ceza mahkemesinden 
kefaletle tahliye kararı almıştı. Fakat 
müddeiumumilik asliye ceza mahkemesi
nin bu kararına ağırceza nezdinde itiraz 
etmiş ve ağırceza mahkemesi Madam A
tinanın tekrar tevkifi ile muhakemesinin 
mevkufen devamına karar vermiştir. 

Madam Atına §imdi tevkühanededir. 
Diğ('r taraftan öğrendiğimize göre, bu 

kadın yüzünden bugUn 19 aile yuvası 

daha yıkılmağa mahküm bulunmaktadır. 
Tahkikat neticesinde kanlarının AU

nanm elinde serme.ye olduğunu öğrenen 
19 kiı,ıi, karılarını boşamak üzere teşeb
büslere girişmiş bulunmaktadırlar. 

Bu bir buçuk dU.zUnc aile yuvasının yı
kılması, şimdiye kadar ytlzlerce ocak 
söndüren (Madam!) Ati nanın, cemiyet 
hasatına verdiği c>n son zararın bu ola· 
cağına şüphe yoktur. 

Atina hakkındaki tahkikat, gerek müd
dei umumilik, gerekse müstantiklik tara
fından bUyUk bir ehemmiyetle ilerlemek
tedir. 

Pek yakmdıı evrak mahkemeye sev
kE'dllccek ve 11enelcrdcnbeıi yapmadığı 
iş kalmıyan (Madam!) A tina TUrk ha
kimleri karşısında bütUn melanetlerinin 
hesabını verecektir. 

Fransız komünıstleri 
"Daladye kapı dışarı l,, 

Diye nümayiş 
yapıyorlar 

Paris, 28 - Bütün Fransa, çarşamba 
günü için ilan edilen umumi grevi he-

• yecan ve endişe ile bekliyor. Hükumet 
greve şiddetle mani olmak kararını 
vermiştir. 

Paris mmtakasının bir çek tüccarla
n, sendikanın grev emrine rağmen 

çar§amba gUnü dUkkAnlarmı açık tuta
caklarını ilan etmişlerdir. 

Diğer taraftan, Paris ve bütün Fran
sanın belediye memur ve işçileri bu
gün neıırctlklerl bir beyananınede siyasi 
mülahazalarla ilan edilen bir greve iş
tirakten imtina ettiklerini bildirmekte 
ve kendi cemiyetleri mensuplarını çar
şamba günü normal olarak işlerine de. 
vama davet eylemektedir. 

Başvekil Dt>Jadye dün gece radyoda 
millete hitab:n bir nutuk söyliy•.rck 
grevcilerin hakcız olduklarını ileri sür
müş ve ezcümle demiıtir ki; 

"- Bu grevlerin ne maddi, ne ma
nevi hiç bir meşru sebebi yoktur. Umu• 
mi hürriyetler hiç kimse tcırafı!'ldan 

tehdit edilmemektedir. Diktatorlüktcn 
veya Faşistlikten bazı kimselerin söylc
:neğc yeltendikleri gibi bahsetmek gü. 
lünç bir tasniden ibarc-ttir.,, 

Grevler h;ıkkında sosyalist Popüler 
gazetesi şöyle yazıyor: 

•'Siyasi mahiyet gösteren şey, grev 
hareketi değil, hükumetin bu hareketi 
tenkil hareketidir. Bunu anlamak için 
mürteci gazetelerin sevincini görmek 
kafidir. Şimdi Cumhuriyetçi nazırlara 

hitap ediyor ve diyoruz ki: 
Fransanın her türlü tehlikelerle sa

nlmı11 olduğunu unutuyor musunuz?. 
Halkı hükumete karşı ayaklandıracak 

veya halkı tefrikaya düşürecek herhan
gi bir hareketin millete ihanet demek 
olduğunu biliyor musunuz?.,, 

Umanite gazetesi de diyor ki: 
"Dün yüz binlerce işçinin "Daladye 

kapı dışarı!,, diye bağırması Fransız 

birliği avazesidir. Daladyenin çekilme
si Pransız birliğinin esaslı şartıdır . .,, 

-
fından alınmışt:•r. ;Resimlerde E. ile 
yaşlı tüccar yanyana durmaktadır. E. 
bu s,,ıbah adliyeye getiriler<.k adliye 
doktoru tarafın~an muayene edilmiş
tir • 

PoHs bu hadise hakkındaki tahkika
tını yaparken ma.dam Ninanın bu şe
kilde bir çok fac:aıara daha sebep oldu
ğunu meydana çıkarmıştır. Madam Ni
nan·n Madam Atina gibi, bilhassa bu 
şekilde küçük kızlan baştan çıkararak 
fuhşa teşvik ettiği zannı kuvvet bul
maktadır. Bu hususta da ehemmiyetle 
tahkikat yapılmaktadır. 

Varşova ve Moskova 
Parls ma bfellerlnlo kan•atlne göre 

Alman tehlikesine 
karşı anlaştılar 

Paris, 28 - Lehistan ile Sovyct Rusya I l:ısması bu bakımdan gayet tabiidir. 
arasında yapılan müzakerelerden sonra Yeni anlaşmanın Moskovada bü
neşredilen deklarasyon Pariste büyük bir yük bir memnuniyetle karşılaıunası , e 
alaka ile karşılanmıştır. Bu deklarasyon müzakereler hakkında Var~vamn ewel
ile iki memleket arasındaki siyasi mrına· den Berline malfun.ıt vermeyişi bu talı· 
sebetler sarahat kesbetmi~ 'e normal bir rninleri teyit eden birer delil telakki e· 
safhaya girmi§tir. dilmektedir. 
!vios~ova~n gelen __haberlere g~re an· Danzig meselesi 

laşma ıle bıten bu muzakereler Varşo,•a· Paris, 27 (A.A.) - Danzig umumi va· 
mn talebi üzerine başlamıştır. lisi Forster Paris • Soir gazetesinin Ber-

Gazetelerin ve siyasi mahfillerin kana- lin muhabirine yaptığı beyanatta Dan
atlerinc göre bu )·c:ıi vaziyetin manası zig meselesinin hiçbir vakit Polonya ile 
sudur: Almanya arasında bir ihtilat mevzuu ol-

Lehistan ile. ~lmanya~ı? ara;~ ~n za- rnıyacağıru sôylemiş ve demiştir ki: 
manlarda .~skısı kadar ıyı degıldır. AI- "-Bu, günün birinde, daha adilane bir 
manya, Ruten}·anm Çekoslovakyadan a- tarzı tesviye bulunmasına mani değildir. 
imara~ Macarista~a verilmesi ve böylece Almanya ile Polonya arasındaki iyi mü
Macanstnnla .. Lehıstanın ~hudut ~omsusu nasebetler sayesinde bu yol açıktır. Ve 
olmalarına muzaheret degıl, hatta muha· Danziğin ekonomik mevcudiyetini temin 
l~fet etm~.ştir. Lehistan ise bunu,_ ri~- edecek bir sureti tesviyeye muhalefet 
) etlere gore Almanyanın §arka dogru ı- göstermekte Polonyamn hiçbir menfaati 
lerlemesine mani olmak düşül'\cesile iste· voktur .• 
mitşir. Almanyanın günün birinde Uk- -·---·-----------
12yna meselesini ortaya atması takdirin-
de hudutları dahilinde yedi milyon Uk· ,.,.,..,.,.. ,.,.,.,. • .,.,., 

raynaıı buıunan Lehistan da bu talepten .• S ovyet Rus y a t 
mutazarrır olacaktır. Diğer taraftan ko· 45 e· t 1 k t 
ridor meselesinin Almanya tarafından •' in on U • 
ortaya atılmasından Lehistan korkmak- h 11 k f 
tadır. 'L"krayna meselesinde birinci dere- : zır 1 ar yapllraca •• 
cede alakadar olan Sovyet Rusya ile an· t F Lö T t · Lo • 

ransı.zca e.n gaze esme n-

B u l gar .St& d k• • dradan bildirildiğine göre Sovyet Rus· t 
1 n a 1 • ye., Japon filosunun kırk bin tonluk . 

nümayl.şler • gemilerle takviyesi vaziyeti kargısmda . 
• mukabil tedbir almak !il.zumunu his- t 

Sofyada seyrüsefer dün yasak edildi t setmi§tir. Moskova hilkünıeti 45 bin t 
Sofya, 27 (A.A.) - Resm[ bir tebli~de t tonluk .zırhlılar yaptıracaktır. 1936. 

denili)•Or ki: t Londra deniz anle.§ması mucibince t 
"Nöyyi muahedesinin imzası yıldönü· t Sovyet Rusyanm bu kararını bugünler- t 

mü münasebetile nümayişlere mani ol- t de İngiltere hUknmetine bildirmesi t 
mak için yapılan bütün ihtarlara rağmen t beklenmektecllr. t 
dün bilhassa gençler tarafından mühim t Malüm olduğu Uzere Japonyanın t 
toplantılar yapılmı§tır. t mevcut muahede hlllfma olarak 35 f 

Polisin bütün tedbir ve gayretlerine t bin tondan bilyilk zırhlı inga ctmeğt t 
rağmen tahrikatçılar nümayişleri fesat· t karar verme.si üzerine Amerika da el· O 
çı maksatları uğrunda istismar etmek is- t ll bin tonluk %II'hlı yaptırınağa lüzum \ 
tiyorlar. HMiselere mani olmak ve alman 1 görmilgtU. Şimdi So\·yet Rusyanm da\\ 
tedbirleri tatbik etmek için hükfunet 27 t bu yarışa. girmeğc mecbur kaldığı an- t 
ikincite~rin pazar günü Sofya sokakların· • laıııhyor. t 
da her türlü seyrüseferi tamamile yasak ••'-- ........ ., • ..,,. .. • 
etmi~tir.,. 

Sofya, 28 (A.A.) - Bulgar ajansı bil
diriyor: 

Dünkü gün, bütün memlekette tam 
bir sükQn içinde ve h8.disesiz olarak geç
miştir. Sofyada gündüz kesilen münaka- DIŞARDA: 
tat aksam saat 22,30 dan itibaren serbest, 
bırakılmıştır. 

VugosıavyaeJa 

Hırvatlarla müzake
reye başlanacak mı ? 

Belgrad, 27 (A.A.) - Başvekil Stoya
dinoviç, Bosna Hersekte söylediği bir 
nutukta Hırvat meselesini halletmek is· 
tediğini ve bunu Hırvat lideri Maçekin 
teklif ettiği §ekilde fakat "bir kral, bir 
millet, 'bir devlet,, formulü içinde halle
deceğini bildirmiştir. 

Stoyadinoviç, bu şerait dahilinde, mü
zakereye am :le olduğunu, aksi takdirde 
Maç 'dn bizzarure muhalefette kalaca· 
ıTim kaydettikten sonra Yugoslav radikal 
birlıği partisinin teşkili suretile ortodoks
larla mu !ümanlar arasındaki ananevi 
tec;riki mesainin ihya edildiğini söylemiş
tir. 

Bir bekçi, kaza ile bir çocuğu 
öldürdü 

Dün öğleden sonra. Fatihte f eci bir ka
za. olmuş ve ayağı kayarak yere düşen bir 
bekçinin patlıyan tabancasından ı;:ıkan 

• Macaristanda parlamento ikinci en· 
temasyonal grupu reisi mebus Peyer, ga-

zetelere yaptığı beyanatta kendi grupu
nun şimdiki buhran dolayısile liberaller

le beraber hareket edeceğini söylemi§tir. 
lkinci enternasyonal grupu, arazinin te· 

mellükünde tedrici bir surette ıslahat ya
pılması fikrindedir. Ayni zamanda hü· 

kOmetin harici siyasetine taraftardır. Pc
yer, Macar sosyalistlerinin ikinci enter

nasyonalden ayrılacaklarına dair olan 

sayiaları şiddetle tekzip etmistir. 

• Belçikada Anverste yüzme müsabaka

ları esnasında Holandalı madam van Fe
gelen esasen kendisine ait olan sırtüstu 

100 metre dünya rekorunu 1 daldka 12 
saniye 9,10 da kırmıştır. esJ.-i rekor 1 da
kika 13 sani}•e idi. 

• A vusturyanın ve südetlenn ilhakın-

dan sonra Alman ordusunun mevcudu 
43 fırkalık 18 kolorduya çıkanlnu~Ur. 

Bu kuwete müstakil üç cebel topçu fırka 
sı ve beş zırhlı otomobil fırkası ve bir de 

savari fırkasını ilave etmek lftzımdır. Bu 
kuvvetler onbeş askeri mıntakayı taksim 
edilmiştir. 

ku~un bir çocuğun beynine isabet ede- • Milletler cemiyetinin Danzig fevkali· 
rek olUmüne sebeb olmu§tur. de kombcri Almanyada birkaç gün kal-

FJltih mıntakası beçkilerinden Yakup mak üzere dün varşovadan Berline gitmic:: 
dün sabah camle gidip namaz kıldıktan tir. 

sonra dışarıya çıkmış ve bu ııırada aya- • lsviçrede hüh"iimet 'e belediye me· 
ğı taşa takılarak yuvarlanmııtır. murlarınm komünist partisine girmelerini 

Bu yuvarlanı mda belinde asılı duran 
tabanca da birdenbire ateş almış ve çı- yasak eden kanun hakkında dün Bale şeh 
ka.n kurş n o sırada orada oynamakta rinde bir plebh•it ppılmış ve onbeş bin 
olan Salahaddin isminde bir çocuğun ba- : 363 kişi lehte \'e 1364 kişi de aleyhte rer 
sına gelerek kanlar içinde yere sermiş· j \"ermiştir. 
tir. Hastant'.'yc ke.ldırıle.n çocuk bir mild- ı • Ncvyork civarında do:t gündenberi 
det sonra ölmüş, tahkikata ba§lanroıe- de\"am etmekte olan şiddetli kar fırtına-

tır. smdan 92 kişi ölm~tilr. 
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Mesleğinize uygun olarak 

5 

Moda albümlerine, moda mecmualc:
nna, gazetelerin kadın ve moda sütun. 
larma dikkat edilirse moclellerin hiç 
bir tasnife tabi tutulmadan yanyana sı
ralandıkları görülür. Bunlar, intihap 
hususunda, okuyucualrının zevkinden 
başka ölçü tanımıyorlar demektir. 

Halbuki bugüniın kadını hayatın 

her safhasın.da yer almıştır. Her işin 

'kendine göre bir geniş tarzı vardır. Bir 
d.ikkanda s<ıtıcılık yapan kız, bir ban
kada çalışan memur kadın gibi giyi • 
nemcz. Onun için her kadına (balo, 
çay elbiseleri gibi hususi elbiseler müs
tesna olmak şartiyle) mesleğine uygun 
tuvaletler seçmeli$lir • 

Biz bu intihapta okuyucularımıza 
rehber ıelmak is~iyoruz. Kızlanmızm 
çok mühim bir kısmının, bankalarda, 
resmt dairelerde, şirketlerde vazife al. 
dıklarını bildiğimiz iç~n bugün işe on
lardan başlamak istedik. Bu meslekler
.de bulunan kadınlar, ve kızlar elbi· 
selerine çok itina etmeğe mecburdur -

lar. Çünkü meslekleri icabı siksık di. 
rektörlerle temas edecekler, zengin ve 
kibar müşterilerle karşılaşacaklardır. 

Bunun için kendileri kadar, amirle· 

ri de memur kadınların temiz, meslek
vakariyle mütenasip elbiseler giymele
rini ve bu elbiselerin mutlaka sade, fa. 
kat zarif olmasını isterler. 

Bu sayede elbise modellerini bulmak
ta güçlük çeken okuyucularımıza muh. 
telif kolleksiyonları karıştırarak çıkar • 
.dığ mız bir kaç modeli veriyoruz. Bu 

modeller dairelerde kltip ve memur o
larak çalışan kadınlara çok yakışır. 

(1) Numaral ım~tlele bakınız; bu si
yah rob, ne kadar zarif bir memur tipi 
meydana çı!:arıyor ! Uç çelik iri düğme 

ve düz yaka i.ızerine ilave edilmiş açık 
renkli ince bir şirid bu çok sade elbi
seyi bir matem manzarasından çıkarıp 
gençlige yakışır bir neş'eyi ortaya ko. 
yuyor. 

Da'relerde çahşa"l k lınların elbise
lerin:n kolları muhakkak kapalı olma
lıdır. Kolların serbest kalmasını mü -
uafaa ederek kısa l:ollu ropları tercih 
edenler de var. Fakat çalışan bir kadı. 
nın elbisesi muhakkak tının kollu ol· 

• • • • 
gıgınınız 

ff- 1 . -

2. 

malıdır .• KcJların çabuk yıpranması ih
timalini göz önünde tutarak elbisenin 
kollarını başka renkte bir kumaştan 

yaptırmak ve eskiyince bu kolları de· 
ğişt:rmek m!.ımkündür. 

Kumaş intihabı 
Tabii daireden daireye, bankadan 

bankaya, müesseseden müesseseye 
fark var. Müesse"ede işgal ettiğiniz 

mevkie ve müessesenin cinsine göre iş 

elbiseleriniz için seçeceğiniz kumaşın 
rengi de değişir. 

Çalışan bir kadın elbiselerini sıksık 

değiştirmekten daima sakınmalıdır. Bu 
şekilde bir memur ile karşılaşan amirler 
onun hercai me~repliğine hükmederler 
ve haklarında iyi bir 'kanaat beslemez
ler. Hatta sıksık elbise .değiştiriyor di
ye ücretinizden bile kesmeğe kalkabi -
lirler. 

Çalışan kadınların daima tereddüt -
süz kabul edecekleı i kumaşlar, yünlü 

• lmmaşlardır. Yünlü jerseler, yiinlü 
krepler, fanila kumaşlar, yünlü maro. 
kenler bu çeşit kumaşların en iyileri
dir. iplikle karışık yünlü kumaşlar gö
ze daha güzel gôn:ndükleri ve hemen 
hemen yünlü kumaşlar kadar sağlam 

oldukları için büro elbiseleri bu kumaş 
lardan da yapılabilir. 

Renk 
Moda ne olursa olsun, çalışan bir 1ca

dının elbisesi pek göze çarpan bir renk 
olmamalıdır. Bu hususta en ziyade ise 

yarayacak renkler siyah ve mavidir. 
Fakat çalışan genç kadınlar yalnız 

bu iki renkle iktifa edemezler. 
(2) Numaralı modelimiz gri - mavi 

bir yünlü kumaş roptur. Ön etek yaka
ya kadar kapalıdır. • 

(3) Numaralı m~del yeşil yünlü krep 
ten yapılmıştır. İki ceplidir. İll:bahar 

gelince ayni modeli ipekli bir kumaştan 
yapmak ta miimkündür • 

( 4) Numaralı model çok giizel bir 
rob - manto modelidir. Çalıştıkları yer· 

' ler iyi ısıtılmamış müesseselerde çalı. 
şan bayanlara bu model çok yakı~ır. 

Bilhassa vazifeleri icabı sıksıl:: soğuk 
koridorlara çıkma'c mecburiyct:nde o· 
lan kadınlar için bulunmaz bir elbise
dir • 

Dairede çalışan kadın daire içerisinde 
kat'iyyen tayyörle dolar.amıyacağına 

göre muhakkak güzel bir mantcya ma
lik olması şarttır. Bu mantoyu bütün 
bir sene giyebilecek ~ekilde se:meli ve 
dikmelidir. Mevsime göre daha sıcak 

bir hale koymak için kalın bir astar dik 
mek veya daha ince bir astarla ayni 

!"antoyu yazın da giyebilir bir hale I 
getirmek 'kabildir • 

I 
' 

~~le'\tl::gm , t1' 

Kır koşusu tekni$! 
n fardall df 

Usulü dn.lrosin<le ynpılan kır kosusu idmanı sıhhat b:ılmnmdıın c Jı:ı'-ad' r 
iZ 1' cclcr \ c>rir. !Unnznr:ı ı mUtcmadi.> en dc~riscn bir muhitte a~ıl• 'c tcnı ri ııJ.•ııt 

lan hu iclınnn her ~ a~tahi i:ıs:ın!.ı:-:ı t:ı!.ıii k:ıblli.) ctlerl 'c rnuka\·cınctlc 
tn.\ iye edilir. 

mn noşı:su TIP1: JdtJo ~ 
cJ;SfJIJ' 

Kır koşusu müsabaknlannda bllhns a temayüz edebllml5 atletler 
sat.tan kısa bo.)IU, or;anları sağlam \C ıhhatli klmsl.'lerdlr. dıJitıl bllJll 

Uıı ko. uda mu\ nffak ol:ıbilmck için atlet kf.'ııdi knblliy«.>tinin bn niıdıf· 
muııfaznm ndunl:ırına lıfiklm, \C ara'iıra fstltnal eılcccl:i iirate ınnlik oıın 

İD:\IA..ı."1' TARZI: eı;l ~Uf<\ 
l\lüsabaka ) npacak atletin nlh hnftnlı li bir hnzırlıll dc\Tesi geçtrıı1 500 ı;ııc f 

ilk idmanlarda sı>orcu mtina,·cbo flo 4000 metrelik blr mesafe Ozcrt.nd<'~ Jll~..f {C 

hafif l.o u ile, 500 met reyi canlı bir )iirüyilşle kateder. Bu ldmnn ınusıı.b 
1 

cı:ı:ıctııv Jı? 
nln 1000 metre il ersine g~lncc3 c Jmılnr de' anı ettirilir. Böylece ınu~cnıpO tl 
arnzl bilgi ini nrtbmus olan atlet mesafoy1 lı:ıstnn ba a muntnzn.ın bir , 
§abilm<'I için Jıer hlmanda Jmsn me aff.'lerinl uzatır, yllril! UsU JaSAltrr• flatl 9eıt 

Toııojraf~ cısı karmk, ini51i, yolnıslu, ~ulmrhı, f.'n"'clli, 'e b37.1 tara ort ııofO 
bir arazide serbe t lıan.'ket etmek mü küldür. Ilöylo olmakla. beraber 8 roJel 
nasında 'ileuduııu tnm:ımlle gevşek bir 'nziycUo buhındunnayn, eforstı! ıt 
lcrlcmeyc ç:ılı-.mah<lır. • _.,t,0trf 

k JJltl'.... ı 
İllmanlarda. yokuş nşağı koşnrkcn serbest harclrntlerc nlı5mıı tısJJ •tt 

i yl .. ~ enınlcı o mln ctmr.k lüznndır. l~n zorlu anıla mm·azcneyi tem n efmf.' ogr ş;;' 

sunun <liğer safhalıırmda da bu hnssasmılan istifade cdcbileOC'ldir. :rııllcJJJI f 
Kır koşuLvmcln fulc3i ni pctcn kısalt mnk Jüznndır. Aynk yere ~ tcııı" 

diz hnflfço lorılır ,·e ilk C\'\"cla burun olmıı lc şartilo bütün tnban zcnıln ;)JfllŞ clll'rr 
par. Topuğun yere b:ısmıısile beraber adıılo bir nn için tamıımilo gc;Ş:ıcsllO fit'~ 

Yolcu5 yuknn Jwınhırken adım nonnnldcn asa!;'"l dtiı;er, ,·ucut zı~ ııl: bııtd' 
tlo_b'TO yatar, fompo sürnttcn kaybeder. Tc peye 'ardıktan sonra atlet,: ,ıııJt' 
üzerinde mecburen katctmı, <ılc1u!;'ll çıkı-.m tc irile sıkı-.mış olan b:ıC ~1 
tckrnr ge' ı:;ct~bllmek ,.c u7.lltabilmek iı;ln kasten topuklarının üzerine ., 

birkaç acltm ko5nr. es!'~ 
l'olruslarda çalışmak ağır bir idman oldut-undruı antrf.'nmıınlıırdn ıın rnbt'r ' 

zıı.mnn için zorlu arazide tatbikat yapılır. DUzlUklerl fo.rcih etmekle ~- ,e cı 
ar;falt 'c parke faşlaril le döşeli yollıı.rdnn uzak lmlnral;: yumuo;a.k topra • ıstto 1 
mln üwrlnılo çnlıc;mayı adet c<linmclldlr. Silrntı arttırmak iı;in nrasırn p 
ynpnul. faydnhdır. 

l\ICSABAKADA TABİYE: Uf bllreı.rt .;ı 
1 uhtc tUll VUC'uclunu müsabakadan ynmn taat c,"'\·cllndcn baslıynrn;: ın -aŞtşll tı~ ~ 

ısıtan ' o ge' ı:.ctt'n .atlet tnbancıı. scsllo 800 rn~trc kıulnr mc af eyi Y8 ' rdO ~ • 

tempo ile katedercl· bn5hı. J~ i bir yer tufm nya ı;alı-.ır. İlk Jrllomctrclc ~ Jı1' 
sUratJn(' uymak müreccahtır. Bilhassa rüzgarlı hn,11l:ın1a hasmı sıper 0 otf 
mnk lwmnun tekniğine uygun bir harekettir. ıırctll" ı:ıı 

t_.,,aJ{ fi 
lfoşucu hnsmmın rıınmdan g~erken temposunun ı:nbukln5 °~ ~~ 

lhıi bozmaya ~nh5ır. ıı1' 11~~,. 
nazı miisabıkların rnkiplcrino ı.cnıll tcmpolnnm bozrnıı.dıın oŞ ~ ~ 

mm af fak olıluklan görülür. J\ır kosuso gi bl uzun mesafe üzerinde '~lr ~ 
dımlnrla ynpıl:m bir mü abaka<ln nynk uydurnbllmcnin .fayılafan olabı~ği b t 
ritmll. frmposumlan 1 tlfalle cclcrek nılnn n) dıırnbilen atlet Jınsmınn ıuıtıOlıı 
gnnluk ~ üJ,Jc1nc•3 c mU\ nffal• olur. Uuylc bir tnblJ r.~ c mani olmnk içlıı 
düı'.;-U \ nlJt Ulak i<'mpo unu ani sur«.>tt(' de Si Umıcl. ı:ızımdrr. ~tl~l4 

A rsunııı~~ ~ .1 
.Koc;ucu mesafenin ücte ild ini taınnml n3 ınca3 a kndar 58lısı 3 ° ç1' tt"': .. 

m13t'rek gozlcrilc• lmtetmclde olduğu nrnzl3i fanı.malda '11.J.it gcçı~c~~ıc ıııu ı-" 
Geriye lmlan kısımcl:ı ntlet en büyük cforunu snrfedcrcl• J,abıUS r tıı);1111 

bir derece almaya sa\nsır. Son metrelerde sürntc Jmll,nbllc:ı J.05ucolıı 
hine birkn~ sn3 ı el. llfmcyo mu\ affıık olur lnr. 

11 ~ 
'KIR I<OŞt:St:l\"DA Gt\11\1: • o;t ·rtıcııa~ .. 
J\tr ko usu soğuk m<"\"sim sporu olduğundan atlet rliz~rırıııra kfll'··ıgllrtı 

• ] 11 1 fft ... ln JıU Af nım:ı.k nll'cburiJ l'tlndl"dlr. Czıın kollu bir fanılc m anm:ı •, .... (fJ 

güğ U lç«.>rd<'n kfı~ıtla örtmek lazmı<lır. tı:tSJl çl'itl ti 
f !fnılcn ,,., 1' ' Ji::r im usuncln arazi <'k crfJ etle karışık bir mam:nra nrzct ıı; 

1 
offllıı 

Jlo;fil, nJnl.kabı h'llllanmnk Jiiznndır. Topuğun içerslnc li til. sUn~cr • • (C 

lüzum uz s:ılmtlıJ,Jnrın ünü alınır. ~ ('rtn1 çrı-er 
l\o udn dalma ince yündrn çorab kullanmak laznnılır. A3 nı,'TD t "'" 

muş:ıl. bir zemin temin cclcr. ırıı;tl1' •· 
tlınıınlurıl:ı ağır ııost:ıl kullanmak, bunlnn mü nbnlmda chili ,eytl t ı 

bıyla ılei;-ic;tlmıek fa~ dnlıc1ır. • urııJınt t'~. 
l\tüs:ılmkn 'e3 n ucncmcnin ertesi gün ii atclt mutlnlt surrttc 1" Jıj\:N' J3· 

NA1Ll MO 

....... ; ~- • • ~ ',1-' • ~ •• 

·ıf1l" Baş, Diş, Nezle, Grıp, Ronıa~:~ı<'!.~ 
Nevral ii, kırıklıl< ve bütün ağrılarınız~ ~erh~ 

kabında l!Ünde 3 lf:a"'e alınabıJır. 

Tür Hava Kurumu 5 u 
BüYü~{ PiYA GO 

BU
•• y • • I •'~kinci lrc-şi:i:: 11 /. Bi

4
rinc

5
ikdnoun /

0
93

0
8 dedirü r 8 d! r 

~ L ram 1 ya . te czO 
• reler 

Bundan başka: l::ı.000. 12 000, 10.000 liralık ikramı) 
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e 
ve 10.000) liralık iki adet ndkafat vardır, yirıİt• 

Yeni tertipten bir bil~t alarak iştirak etmeyi ihmal etnıe 
r.iv:ıngonun mes'ud ve hahtiyarları'arasına "gi'rmiş olursunut. 



' "'l='ekıırıer 
~6"ifaatnne 
~ek~ ?llahaııenin f akfrlerine sar· 
1ltı tğı,:re bir balo tertip etmiş. 

-~esince, tertip heyetinin gay • 
~ haYra ~e,. f evkalMc güzel oldu. 

~tıitı v 3tirak edenlerin hepsi : 
~~ kacıe 8aıninıt bir muhit içinde 

":" ""I gU ar danscdip eğlendiler.,. 
l'ıı.a~~tıı let~ terup heyeti toplanıp 
~tan 20 

1~ ettlği zaman hasılatın 
~ görrıu ~ıra eksik olduğunu deh. 
, ~~Ut ~tt· ~ Yapma it:? Nihayet bir 

liaı· ı. • 1 vaku ~İrıı.k Yor.inde olanlar balo· 
r . .\rtı~retııe emri hayra yardım 
~ Aı:ı Onlardan bir şey isteye

ı a'trlrnıı olnn 20 lirayı bir ia.. 
etı t rrıçatak rnahallcnin fakirle • 

111 c--Jelim. 

' I ' ,, . , .. 

Fraınısız fıkras• 
lki rhoş, heykelin önünde dur • 

dular. Bırısi abidenin altındaki yazıyı 
okuyarak izahat verdi: 

- Bu heykel Galilenin. 
- Kim bu Galile. 
- Dilnyruıın döndüğünU keşfeden 

adam. 
Bizim gibi akşamcı desene! 

Kazazede - Ufukta tek bir yüımc ho· 
cası bile göriinmiiyor. 

- İtalyan karikatürll -

AOışkaliıllık 
lfadın ve erk k pastahaneye g lip o

turdular. Aralannda bir 5ey geçml§ ol 
m 1ı idi. J{a.dın pek sinirli göriınUyor· 
du. 

Bir nrahk söylendi: 
- Nasıl olup Cla yüzüme bakablli " 

yorsun? 
Erkek, ki.ıstah, cevap \erdi: 
- Hakkın vnr; fnkat insan her şc. 

ye alışıyor! 

"Ehlisalip mu1ıarebclm,, ıamanında, "Vç silOhşorlcr,. dtwrinde. 1900 da ve §İmdi karuma vakaları .. , 

- f'ransız karikatürü -

IKurnazDık 
Sokakta. dalgın giden adam, birisine 

çarptı. Adam sendeledi, dü~cek gibi 
oldu ve toparlruıınca • vaka cUrmU • 
meehut kanunundan evvel ge~tiği i. 
çin .. söylendi; 

- Sersem! Budala! 
Ve hemen il!ve etti: 
- Cevap vermenize IUzum yok, ben 

sağının! 

l\q, 1 \ l 1 ~ 
it~=~:!, •>ı~raklulır, arkadaılanmn Tur a14tlı ııyi bir lttrt törmtk işter. 

"''~t alfsint; 1rn ıördülil §IJ'İ olmalı iıttr! 

Masal 
- Hastaneye gireceğim bayan. n. 

mühaber istediler. Evrakımı takip e
diyorum, pul lazım oldu. Fakat param 
yok. Bana yardımınızı rica ederim. 
Kadın bunun bir masal olduğunu, 

kurnaz dilencinin bu oyununu bir gün 
evvel kocasından dinlemiı;ı bulunduğu 
i~in aldanmadı, yürü) üp geçti. 

Ertesi g\inii gene aynı dilenci ile 
karşıla§ınca söylenmekten kendini 
alamadı: 

- Bana gene dünkü masalı anlata· 
cak değilsiniz ir.şallah ! 

Dilenci gülüm \ycrck cevap verdi: 
-·Tabii onu söylemiycceğim bayan. 

DUnkU mns::ıla inanma?l}tştınız çünkü! 

So11ıoş Ben hn ıamou söylerim; tel· 
siz t (? binaenalc) lı direksiz telgraf rok 
faydalı bır icalttr. 

Şampanya 
Müflis:n mallnnnı tesbite çalışan 

memur, mua\'inine &eslendi: 
- Yazınız: Bir şişe konyak. 
- Konyak değil, şampanya ... 
On beş dakika sonm memur tekrar 

emretti: 
- Yaz: Bol' bır Mmpanya ~ş~i: 

Pslkolog 
- Patron, metresi 70 kuruşa olan 

bu kumaşı kimse almıyor. Ne yapa· 
lımY 

- Yo.? O halde: "Kelepir: Metresi 
4 i5 kuruş,. etiketiyle vitrine kovı.ın 

İki günde satılır gider. 

TIMARHANEDE 

- Ziyaret def terlerine imza atmak ade
tin ;;uzı'mden bir gıin cnselmeceğiz! 

- bıgiUz karikatün1 -

Foırsait 
bulamıyor 

Otel müduril - Bay Cemil nerede? 
Kdttp - Telefonda kansıyla konuşu. 

yor. 
Mildilr - Karısıyln konuştuğunu nere

d n bıllyorsun? 
Katıp ) arım saattcnbcri telefonda -

dır. "Nnsıl ın' il "e,et" ten ba.şkn bir 

tek kelime ) liycmedi. Or dıın anladım 
ki knrısıyl konuşuyor. 

ıtııraf 
- Benimle, p rnm olduğu i<:in vkn· 

- Eğer bir buradan l..'Urlulursom seı·i11ç din d ğll mi" ltırnf et hele! 
len öyle dılilikltr yapacağım ki' - H :-ır l' ram olmadığı ıçın ... 

Kaplanlar uıaktan farkmda olmrıdan yaklaşsınlar dı> f ılı oskrr'i 
ynpıldığı gibi mas'lulrdim! 

ı asıtala11n 
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Birbirile evlendikten sonra 

Merasim ve teşrifat' 
tan hiç hoşlanmıY~~ 

Babasının hakiki bir Mısırlı, anasının rk 
oluşu, Reda Ker 'i, damarlarında hem şap~ış 
garp kam dolaşan maceracı bir insan ya 

1 tahSI 
Reda Ker "Kalbi • babası öldü .. Delikanlı ne~ t 
min prensi,. fil - ödiycmez bir hale ~eldi. ı\Ilkaı3~ 
minde üçüncü Serj Marsilyaya yerlcştı. para ırirdl 

. osına b' rolünde karanlık bir katip olara · Havas a1a 350 
da eline geçen para ayda bizim 
(ozamanki piyac:aya gore 1teJTI 
la 35 lira) o bu pararı.a jı111'fıol 
hem annesini besle_menınstaıııııd'· 
raştrrırken birdenbıre ha ğındıl 
Irk vüzünden bir sene yat_3

•
1
.,1u. 

r.cda licr 

§atada oturur; bu 
sararın loş ve geniş 
koridorlan kralın 

canını sıkar? Büyük 
üniformalı nazırla • 
nn toplandığı vekil 
ler heyeti içtimala · 
nnda kral can sı • 
kmtısından esner, 

önüde yerlere kadar iğılen nedimleri to· 
katlar ... 

Reda Ker hakiki hayatta da böyledir. 
l\1erasim ve te~rifattan hiç hoşlanmaz, 

basit bir apartımanda oturur. uşaklarile 
şakalaşır, kapıcı ile alay eder. 

Onunla konu~urken inrnn bolbol kul· 
landığı hukuki tabirlere hayret ecler. 
Plilklarr ,.e radyodaki şen şarkılarile meş 
hur olan bir şarkıcının bu kadar ağır \'e 
ilmi bir lisanla nasrl konu5(lbildiğini ken· 
di kendine sorar .. Halbuki Redanın ha· 
) atı tezatlarla doludur. 
Mısırda doğduğu için sinemacılığa fo· 

tisap ederken Kcr (Kahire) soyadım al· 
mıştır. Bab:ı ı hakiki bir Mısırlıdır., an· 
ne~i Fransız .. Damarlarında hem şark ve 
hem garp kanı dolaşan maceracı bir in· 
san ... 

O çocuklul:ıunda sessiz ,.e usluydu. Her 
sene sınıfında birinci olur, koltukları mü· 
kftfat kitaplarile dolu olarak eve dönerdi. 
"Büyüdüğün vakit ne olacak,:,ın? .. diye 
soran1ar ondan ciddi ciddi "Cizvit papa· 
zı., cevabını alırlardı. Bu belki de ilk ve 
orta tahsilini papaz mektebinde yapmış 
olmasından doğan çocukça bir arzuydu. 

On sekiz yaşında fikrini deği~tirdi; 

· ·nı " 
di. Sefaletin son derceesı ı.aı~aıı 

Bir sene sonra yataktand ·~uııdil 
· rnavı u, lı se-sıle para kazan • uzı1' ı 

operet tiyatrolarının. ":er tıt 
bir lıstesini yaptı. Birer bır ı;3ti 

. . . ı:r psindeO 11' rıyarak ı~ ıstedı. ıe f11t') 

cevabı aldı. Delikanl~ gen;etle!C· 
dı. Bütün Fransadakı ope rctlı c 

d. · h3rıt 
mektup yazdı Ken 101 ' blJ 
le methetti ve ellerine g~e~ ııl 

kenı;ın 
kaçırmanrntırınr ve · .3 ı 11 ıı 
i tedi Bu mektuplard:ın ) tJ'O'ıı 
ceva; aldı. Liyon Dobr tiya r11ctııı 
dürü olan l\font Karon '(\"1)-s 

. · · "ıarsı J .,,. 
"yakında bir ış ıçın 1~ te ır 

1:• l .. faıan c:aat rum. ra an gun 1 
• , dLI· rt 

nüz. sizi dinlerim .. dı)ordu1rı.J ft' 
Hcda direktörü~ bu:,:ıdi- 131' 

ı:;arkılarını söyledı. Bcg d ~ı.ıçı;' 
~ L' ·on a ,. 
ta sonra delikanlı. n ·ilde .. 

Peretı ıı yatroda "son vals .. 0 ,·e çtı- 1 
k .. e sahne. dl l rol oynama · uzer . • olrl'I~ · 

1 
Reda Kerin c:öhretı anı. lı:t)ıı 

".. d" J3ır "li hale merhale yuksel 1• ar ı 
. dı s~n· 111 
tıyatrolarında oyna · pan~ · 
bütün Fran~ayı dola~ll· eetdt 

d ·· ·· ·· e 'ıkı'nci der de ..A mı :ı uçuncu v (<! tu,-~ 
dı Sı·., ... ı sec:i tanındı. t s . . ' ·ı ye 
pliik!.ı .ı okudu .. ,-e nı 13 

• gl> 
malr oldu. ..

0 
gefl 

llk filmi olan "bir gu i seııa'.-

IKO<§ltrlk ve IK<§lr©D 
papaz olmaktan vazgeçti, hakim veya a· 
rnkat olmağa karar verdi.. Hukuk tahsi· 
line başladı. Fakat bu sırada birdenbire 

filmi beğenildi. Sonra. 3~~ pre~ 
ayni rejisör ile "kalbırn• 
ni çevirdi. 

Sinemadan çekilecekler 
iki yıldız birbirlerini çıldırasıya seviyorlar; evlenecekler ... Fakat, Klark'ın 
karısı acaba boşanmaga razı olacak mı ? 

İ}j sene evvel Karol ve Klarkın beraber 
yaşamağa karar verdikleri haberi patla· 
ymca bütün Holi\'ut sinirlendi. Bu iki 
yıldıza kızanlar, onların bu hareketini .atl~ı.1 
ayıplayanlar çok oldu.. Ilolh-utta her 
erkek vera her kadın istediğile ya~amakta 
~crbcsttir. fakat papaz önünde bir nikah 
l;ıydrrmak 5artilc ... lki sc\•gili biribirin· 
dC1 9ıkınca bu nikahı bozacak mahke
rn~lcr de hazırdır. E' lenmek ve boşanmak 
bu kadar basit iken evlenmeden yaşama· 
r.m manası var mı ya? 

Fa:\,ıt Karol \'e Klark papaz huzurun· 
ta e\ lenemezlerdi. Çünkü Klark Riya 
Ga!ll j!c evlldır .. Ve bu hadisenin üzc
riııde:ı iki sene geçtiği halde hala boşan
mamı~lardır. 

Karol ve Klark etrafın dedikodusuna 
aldıı madılar bile. Fakat o gündenberi 
l Iolivutta ağır başlı gazeteciler, domates 
suyu ve kokteyl içen garip Amerikalılar 
~o~o. lcr, figüranlar. hizmetçi kadııılar, 

gar5onlar hülasa herkes bu mesele etra· 
frnda tahminler yapıyor. Bunlar iki esaslı 
fikir etrafında toplanıyor. Bir kısmı: 

- Klark boşanıncaya kadar aylar bel· 
ki seneler geçecek .. Bu müddet içerisin· 
de de Karol ve Klarkm aşkları soğuya· 
cak .. diror. 

Diğer kı:.mı ise: 
- Karol böyle yalancı bir vaziyeti ida· 

me ettirmiyecek kadar zeki bir kadındır. 
l~lark da Karolu çok ~ever ve sevgilisinin 
h:ıvatını bir çıkmaza sürüklemiyecek ka· 
dar inc;an adamdır! diyorlar. 

Bu iki fikir de ayni neticeri ,·erir: 
- Bugünden ne olacağı kestirilemez .. 

Belki bu macera iyi biter, belki de çok 
fena .. bckliyelim. 

• • • 
Kfark ve Karol iic sene evvel t;tnıştr 

marl< Geybl SC\'gilisi füırol TAmb:ml'ln 

k.r. !"ırk kamı Hıyadan ayn yaşıyor
du. Karol kocası meşhur Vilyam Povel· 
den boşanmıştı. 

Klark ve Karol bekarlık hayatından 
ç0k memnundular. Bekarlık hayatı Klark 
için tatil, ocak başrnda oturmak, pipo 
dumanları içerisinde arkadaşlarla konuş· 

mak. m !anmak, balık tutmak ve spor 
yapmak demekti. Klark bu şekilde ya· 
şamağa bayılırdı. Karısı Riyanın çıldır

dığı cemiyet hayatı sanatkarı çok sinir· 
lendiren bir şeydi. Sırtına smokin giy· 
mclc ona zincir taşımak kadar ağır gelir· 
di. 

l şte Karolu bö~ le bir zamanda tanıdı. 
Biribirile karşılaşan iki şimşek bir yan· 

grn yaratır. bu kaidenin istisnası yoktur. 
Aşk, derhal iki kalbde de yeni zaptedil· 
miş bir şehre giren kumandan gururile 
\'l'rlC'<'tl. / 

Karol bu ansızın gelen aşka birdenbire 
inanamadı. Çünkü o ilk kocasını da aşk· 
l:ı sevmişti. Kocasile yaşarken bedbaht 
olmamıştı .. Fakat çok eziyetler çekmiş, 
yorulmuş ve nihayet kocasından ayrılmış· 
tı. 

Güruer geçtikçe biribirlerine çok sıkı 
bağlanmı~ olduklarını anladrlar' ve gaze· 
tecilerin sıkı tara ::.utu karşısında bu hic;· 
!erini dostluk perdesi altında gizliycnfr 
ycceklcrini de hissettiler. Artık gözleri 
a5ktan ba~ka hiçbir şey görmez oldu, mes 
le!,, şeref gibi hisleri unuttular. Başba~a 
\'erdiler, ve istikbale dair projeler kurdu· 
lar. 

M üştcrck verdikleri karar şudur: E' · 
lenmeden evvel iki sene bekliyecekler. 

Bu bekleme karan etrafta şüphe uyan· 
dırdı. Hatta C\ lenemireccklerini yüzleri· 
ne kar.;ı söyliyenler de oldu. Bu sözlere 
karşı Karo! omuzlarını silkti. Klark öfke· 
lendi, bağırdı, çağırdı. 

Bugün bu kararın üzerinden bir sene 
geçmişti. Onlar kararlannda sabittir. Ge· 
çen bir sene içerisinde Karol yaşayış tar· 
zını tamamile değiştirdi. Artık yıldız' muh 
teşem balolar \'ermiyor ... ziyafetlere git· 
miyar .. Dans diye çıldıran yıldız bir sc· 
nedenberi bara ayak atmamıştır. 

• 

Şimdi Karol haftada bir defa. cumar- • 
1 

f 
tesi gunü akşamları Klarkm yeni satın • 

11
1 ""J#~ 

a~d~ğı villada ~isafi~ kabu~ ~diyor. Bu .... .- ... •.o ...... ••<> ... • ® •••o-••: yıtd•:ı1'.,t'r 1 : 
vılla.. çukur bır vadıde kaındır. Burada t Annabclla, Holvutta muvaffak dan nadir frnn 

51 
.,,. O"'te" f 

i~i sevgi!~ sakin bir ha}:at . S!eçiriyorlar. , birisidir. Viliyam Povei ile beraber çevirdiği (Baro~u~ ı.a~,:ııi 1 ~~: f 
Cumartesı akşamları mısafırler toplam· t filmini Am~rikalılar çok beğendi. Burada bir sahncsınırı .

1 
dir· tf I 

yor. Kon~şurorlar, politikadan, _musiki· t (Sü,·ey§) filmi, Ar.mabcllanın J\merikada çevirdiği. ikinci !;;'eııı~ ~ '" f 
den, edebıyattan, aşktan bahsedıyorlar.. Annabella Frnnsadadır ''Simal Oteli isimli bir falın çcvı gı~ 
• l 1 d · b · .. '' se~ J·~kat _bu t?p anlı ar a sınema.da~ ahse· • dür. Bu film bittikten ııonı·a aktris olorak Komedi frnn 
clılmesı katıyen memnudur. l\1ısafırlerc1en t bu tiyatronun kı' temsillerine iştirak edecektir. ıl 
birisi konuşmayı bu mevzu üzerine götü· • .., • ., .......................................... ... 

_.... Dcvamr 14 üncü de 



~llib 
cı. ı. ••. :\l~t h 

\ 't"lbbıı11 bo ~nı filmlerinde krndi ine yardnn eclcrck, 
"'! '3ıııjJld Şluğunu doldunwak Jmdını buldu. Droti 
~.:~<'ki bu kadın Şarlo'nun yeni ı:c,ircccği film
:""lfı .\lııta r. 

"'-~ o llJny 
~ ~ l'ıl11, ),• n \'c Jlitıerc alt bir film ı:evlnnek J~in 
~o~ l'etııaJ-at sonra bu filmden 'azg~miştir. Çünkii 
~ teıı~ llıııağ~lr nıc,zu ilham ctmi~ YC Şarlo kendi eşk. 
·~ ~-"e g· knrur 'cmıi-:tir. Şarlo'nun a5klan haki· 
'-' l'l~ıeı blr menuclur. :Bu fllm a~ııl zamanda 
Jıııt' hlr .:_:'11n iradesi gi.lriincn büyüle sanatkirm ru-
~ ~ , hı olacaktır. 
~· •ıı. Olltın 
~ -ı~a sefalet Jı:crslndc geçen gençliğiyle başlı· \>' '-ı.~ıı ı-, se, Sili i Jlcttiye daha düzgün bir lubkla 
~ ._ b:~r gretı ataıt'l :redingotu ile, eski pabuçlannı sü

,,' oıı: Şl\ı-lo'yu göreceğiz. Ş:ırlo'nun ilk se\•giUsi 
~!Qı"3: llıcs'ut Ye zengin olduğunu gönncılen ytr-

\ı.. "- Ur. llu elem Şarlo'nun kalbinde hala giz· 

,,~~ ' 
~ ·~~'3~:.nrn Şarlo üç defa cvlenml§ ve bl~ok ka
~t. ~ \·e lt ~ bulunmuş, blriblri arkasma Kler l'lnd· 
~ ~ ~'ltat h akl'I Mcller'lo vo diğer on aktrisle nJ,an. 

tı.1ıılıı ~tbirt lyle uskı clernmh olmamr~tır. İlk 
1~1ndn olarak son e\'glllsinden b~ka ye. 

i 

di kadın aktöriin J1ayatrnaa asli oyunu oynryabllml,Ur • . 
Bunlardan blrincisi Edna Purviyans isminde bir daktilo· 

dur. Şarlo bununla alh ıeno yqadı. İklnelal sinema film- · -
feri için elbise diken Mlldrcd llcrrl'cllr. Şarlo'nun bu kadm· 
dan olan oğlu y~amadr. Aktör çocuğunun ölümllnden sonra 
ondan ayrıldı. Cçüncüsü "A1tma hücum" filminde oynatmak 
btediki Llta Grıı'dlr. Şarlo'nun bu lw:lmdan iki oğlu nrdır. 
Dördüncfüıü bir güzellik müsabal•asında birinci gelen ,.c Al
tına llücum filminde Llta'nm yerine oynıyan Jorjlya llel'<lir. 
B~lnclsl bir boks salonunda tanr~tığı \'Jrjlnya Şerll'dlr. Bu 
kadın Şarlo'dan ayrıldıktan sonra bir kontla e' lcnml,tlr. Al
tıncı kadm Mart Muller ile Kanad1\'da tanı,tılar. Akdeniz kı· 
yılarmd& bahtiyar günler geçirdiler. Beraber Japonyaya git
nıeğe hazırlanırken ansızın aynldılar. Y cdincl kadın bir 
tcnihanede mankendi. Şarlo bu kızla t\'lendl. "A1'4ri 7.aman
lar,, film.ini beraber çevlrdJier. Fakat Polct'fn \'cfaııızlığı Şlr-
10•111 kıskandırdı. Şimdi aynlma.k üzeredirler. 

Bu maceral&rda.n sonra fıısan sonıyor: Acaba DroU Şar
lo'nun mahzun kalbini Se\indJrebilecek mir 

(Resfmler: üstte ve ıolda Şarlo'nun üçUncU kansı Uta 
Gro iki çocuğuyla beraber; eağda boşanmak U:r.ere bulunduk· 
ları Polct Gocldar. Altta !'4oldan itibaren: Yirjlnya Şerli, Şar-
Jo llk kansıyla, Mlldred Hem, Jorjlya). _.......,_. 

KT • 
1 

-· 

l..o-ı Anjclos c;lrl•lcrimlcn birbinıl<- Iliıııli .. tandan ~ellrllml5 bir kaplan fcmstı es· 
na .. mda birdenbire mürcbbi:sinln üzerine ntlamı5tır. Kaplanın ]ıCn!,;cleri altında 
kalan mürebbi clcrlıal ~lliiha sarılan 'c lıay\':ının üzerine ll'rf'ddüdsüz ntcş edca 
seyircllcrln müdahalesi saye!'!iıulc ölüınd rn ~·nknyı kurtarmış. Fakat hacağındao 
ağcrca yarala9mı~tır. Rc~imdc mürcbbin lu yerden kaldırılı_şı ı;örülüJor, ·, m~ 

\ 

llcr sene ı;ocnk !elet yüzünılen blnlcrre çocuk ;mıyor. llllhAs111a akrJğerlere im 
olan bu felç !,;Ok ıstıralıh lıir ölümle biter. Uu~iin J~ilip Dlrinker'ln iead ettiği~ 
lik ciğerler saye inde bu ı hrnhdan \'C ölümden lmı tulrnn yotu lıulunmuljtur. Re. 

simde bir hastanede yalnız başlnrı dı::-arda kahrak ~elik andıklar iı,:crsinde yatu 
ı:ocuklarla onları ·cğlendlrnıeğe ~a!ı~an h astabakıcılar ~örülmektedir. 
~ ' • 

"'~OEMi 

1-iö ~RŞMLQis iN1 

DAR~-• 
., -

.. ' \:..,__... __ 
Almanlıır Fran~nzlarm Majino istihkamla rr kar~ısında ytizlcrec ktlometrc uzunln
iunda bir Istihkim hattı 'ücuda getirdi! er. Bu hatların yapılması lı:in o cl\'&r• 
dakl arazi sahlblerl, toprakl:ır ü:r.crindrk i bıitün haklarından ,·azgcı;:tller. lstih
kimlarlar tamamlyle t-Oprak altındadır. Dü~man tanklarmm bu topraklar üau9-
den geçememesi için arazi reıılnıdo görü len ~ilde manialarla kaplanmı,tır. 
Haynnat babreifndcn getirilen flllerln bu manialı sahada yürüytmcdlklt'ri tec
rübe edllml-' ve tanklann gc~emlyeceğin c kat'i surette inanılmıştır. 

l'ablctıerl hc.t ceza.nede arayınız. ~osıa kutu.sa 1255 Bormobio 
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Doğa illerinden intibalar: V 

'' 
Mmıl e n en ucra koşelen tamamile 

f mendıfer a l ortileceğı gUn dahı o· 
t1Jmobil ve otob n 'azgeç mi} eteğimiz 
bırer nakil \ ıta ı olarak l:alacab'l tabıi· 

dir. Ve §C.hirler bınbırile trenlerle bağlan~ık 
1 n ronrn da bu şehirler ıçınde otomobıl 
t atn\'ayı ortadan kaldıran en emın \'C 

E-. ratli bir vasıtadır. ' 

Doğu illerinde d ğer yurt k ı nne na· 
:z.ır .. n otomobil ve otobus bir hu usiyet 
arzeder. Çünkü Sn.ı~ ve Trab n gıbi 

§ehirlerimizden d u ıllerin,.., d nı uza· 
nan yollar dumd .. z lerri n ı r t de· 
ğ;tdir. Bu isttl,ametlcrde'Il Erzu u ele· 
CQk olan bir lOlcu Karaoa~ır, 1 o , Zi· 

' Dr. Rasim ADASAL 
lOn devrilmi~; u~ara yuvarlarum~ 
ve bir ni an müstesna olarak bütün yol· 
cular mahallinde ölmüştür. Bu feci ka· 
zanın en muhim sebebi ı;.ıof ôrun yorgun· 
luğu ve dolayısıle gece uyuklamı, olma· 
ıdır. Trabıondan hareketinden evvel 

patronuna sabahleyin kalkmanın daha 
do nı olacat'lnı habrlattığı halde inatçı 
lığını ve insaf ızlığını yenemiyerck ve ~ 
forü dınlemiyerek kam)'onu hareket ettir
mı~. kendisi de öh.ınıden kurtulamamıştı. 
Bu vak lan açık. olarak ve ibret dersleri 
dıye bütun gaıet lenmiz neşrettikleri ci
hetle ben de hatırı tmayı lüzumlu bul· 
dwn. 

gına, 'e Kop da-lan gıbi ı b n m tre Bu y kınlarda ben de doğu ilinin gidip 
fevkindeki dağlan ve e~itlm • .mak ime d hil olmak üzere ikiyüz kilomet· 
n.ecburi}etinde oldufur:u gorc>cektır. Hu· r ... ~· bulan bir yolunda bir vazife seyaha· 
J.-:ımct \'e bıiha sa cumhun;ct rejimi bu tı )apmı.tnn. Butiln b:.ı anzalı yollarda 
en aşılmaz s:wılan \C bılha :xı k,., me\si· oforUn ba~tanbaşa bir dikkat makinesi 
minde tclılıkelı geçıtler te;ıkıl <..den bu k .?mcsi ve: bilhas a virajlarda ikide bir 
yüksek da~lardakı yollara Avrupai bır de korna çalması laznngeldiğın! gördüm. 
§C'kil verm~ için humma!ı ga}Tetlet sar- Sırf bu dikkatsizlik yüzünden ayni yol 
fetmektedır e Trabzon • Iran transıt u türıd bir kamyonun bir kağnıya çarpa· 
yolu bunı.ın en mükemmel misalidir. Fa· rak biçare bir kbylilyü öküzlerile birlıkte 
knt da~laı ın ~c, le enni ir.dırm k, 1 uz· du • :unu duymu~tum. Şofor, tayyare 
ler~ virajı, dık ini ile yoku lan dt:z lt· pılotu gıbl hem uhdesine hayatları tevdı 
mek ve c!aha doğru u her yerde ta: ıatin c~rıen insanlar taşıması hem de maddi 
mecrasını deği~tirmek ın nın clınde dP- kıyın ti yüksek olan bir makine işietmesl 
ğildir. Binaenaleyh ir. an daıma daha ıtibarile biltUn gün vicdanı ve mesleki 
olgun bir rnedenı) et hesabına olarak i.li· mesulı} et altında 1>ulunan bir i' adamı· 
yen kafasile me} dana çıkardığı asri maki· dır. 

neler ve aletler şayesinde kendini tabıa· Ac;falt yollu bir şehirde ve hattA lsta"l· 
tin bu tehlikeli huylarına uydurur ve bu bulda otornobil idare etmek çok daha ko
s~retle bir~k !~~etlere ma~i .olmu5 taydır; çünkü ~eh.irlerde işaret memurbı· 
o.ur. Dcvletm ehnı uzattığı bütun ı3lerdc n, polis kontrolU, öndeki nakil vasıtala· 
o:dufu gıbl, transıt yolundaki re~ sey- nna tabi olma ve ceza korkusu gıbi ön· 
rusef er ınt1Z2.In \'e mUkeınmclıyetını tak· ı . . . 
d. ·ı d k ta t b' k d" . lık lcyıcı mecburi~ etler mevcuttur. Halbuki 

ır ı e }'a tmr va n' ır ·~. ırşınas ~· dağlara tırmanan ivicacb ve uçurumlu 
tır'. Maz?u.t 'e k~ntro.lil ~eş aUlt,. tecnr yollarda ~för alabildiğine otomobil koş· 
beh makını tlerle ıdare edılen nafıa oto- tu . gece gü düz r 1 • ko r~lmaz 
b- ı · · 'nk 1 k 1 uğ rur, n ıra ışır, ma ·::.-

u_ erımn 1 :rta ara ve aza ara 1rr~ ve kamyon da istiabından fazla yük \'t 
dan ve ekser~ya da ar~a arkaya g~ en üç ir.s:ınlarla doldurulur. Mevsime göre ça· 
otobüste~ murekkep .hır ~atar: ~alınde o· mur ve kar da inzimam edince bu gilç-
larak mükemmelen ı~lediklerını gorllyo- 1-.1. art B' 1 h bütü cnf" .. f · ı h ..u<.ıer ar. maena ey n la"' or-
ru.:. !Ialbukı mwı cnt ~p.nnn V~}'3 ut Jeri ciddi ve esaslı ayni zamanda ince 
da bır ta"un ı:ahıslann elınde keyfı sefer- tahl'l' el d · _,_ b" .::1. 

'\ 
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• ı ı muayen er en geçırmerc; u~ ·\.LA 

ler uapan otornobıllerle kamyonların her b' ı·u· lik kısk .. 1 ki ~1ek ft4:1. ~ • "t 1 ır ı z \e an~ı a mes. v~a· 
gan fecı kazalannı gazete su.·m cırında _,_ JA- d F , t d~· ill • k sını verm~ ~ırn ır. ruta vr.u enn· 
0 ~:ruz. gü E . d E de çalışan şofôrkr için bu muayene ben· 

a geçen n rzıncan an rzuru· ce ço daha derin olmalı ve bilhassa kam· 
ma gazete ve mektuplan getiren po ta . 

ba d 'l ek b k' · Idnıwı il l' on ve o obü ı~leten §Oförlerden gerek ru 
ara sının evn er ır ı~ o t> ... n ve ek bcdent h · ı 
b n-..a b' .. t ahhü 1 b tı d. hi \C ger • bazı ususıyet er ara· u yıauen ır gun e r e a unya· 

1 
d 

h ı.......ı ,d w yak d ma ı ır. sından al.IC.I uar Oı Ub'WllUZU in an 
gördük. Fırsat bulunca diğer bir yazımla bu 

t'tç dört ay önce Zigana koyfinlln öniln· noktalcın da tafsıla.tile incelemek nil•etin
deki, virajdan kırk kişi tasıyan bir kam deyim .• 

Yalancı mütareke/ 
Yirmi sene evvel1<i yanlışlığm sun şimdi çözülüyor 

Cihan harbine girmiJ milletler i~in 
rnUttefik devletler ıle Alm.a.nny arasın· 
da mütarekenin imza edildiği 11 ikinci 
te§rln 191Ş tarihi unutulmaz bir gün • 
dür. Fakat bilhassa Amerik lılar için 
7 ikincite§rin 1918 tarihi de unutulm:ız 
bir tarihtir. Çünkiı dünyada ilk defa 
vaki bir b&dise ol rak o gün biltün A· 
metikaya yalan bir h di e yayılmıJ, Al
manya ile müttefikler arasında mtıtare· 
'ken:.n imza edıldı i şr.yi olmuş, harbin 
bitrne iru buyul: bir sabırsızlık içerisin· 
de bekliyen Amerikalılar derhal ıc. 

vinınııler, bütün Amerika baştan ba~ 
donanmıı. hüklimetin resmi tel:ziplcri 
bile bu ıevinç dalgasını durduramaını§· 
tı. 

Yanlışlığın esrarı yirmi seredenbcri 
bir turlu anlaşılamamış ve nihayet bu· 
gün hadisenin içerisinde ya ayan ad:ım· 
lardan biris:nin hatıralnrını neşretmesi 
yüzünden biraz aydınlanır giH olmu, • 
tur . 

Va'c'a nasıl oldu ? 
7 ikinc:te r ~ 1 ı .l Frnnsız 

ııularznda bulunan Ameri "'n deniz 
kuvvetleri kL11.1an • n1 ami.al Henrı 

Vils:>n, Bresttekı b~rosunda P~rist(. i 
Amer:t:an sefirin.1en e n b:r tel r f 
aldı Bl1 telgraf Pnris Amtrı'.an cl·H "i 
deniz ataşe i yilzbaft J k c11dan Pel~ycr 
ve Fransız harıciye na ır n n Amcrikı'l 
sefirin mlitare':enın imzalnnd nı 
resmen tebliğ etmi~ olduğunu bildıri -
yordU. Kumandan lbu havadisi derhal 

telsizle Amerikaya bildirdi. 
BUtUn Amerikalılar, bir kaç gilndcn· 

beri müttefik devletlerin kat'i zafer ha
berini bekliyorlardı. Miltarc'ke haberi 
Amerikada bir bomba gibi patladı. Ha· 
ber, tam öğle üzeri Amerikaya yayıl • 
mıştı .. Haberi alan Amerikan işçileri 

fobrikalanna dönmediler. Patronlariyle 
beraber amele mernsim alayları yaptı • 
lıır. Ellerinde bayraklar N evyork ao
ko ·lannda dola~tılar. 

BUttin tehir, çılgın bir bayram hayab 
yaşıyordu. Bayram gece sabaha kadar 
devam etti. Barlar, halka bedava fçYi 
dabıttr, sokaklarda danaedildi. Ve g 
ik'ncite§rin sabahı da Amerikadal:i 
ne 'eyi ı:onsuz bir hfu:Un takip etti. 

Neşeden .sonra 
llk telgraf tan iki snat sonra amiral 

ikinci bır telgraf aldı. Bu telgraf müta
rekenin imzası haberini tekzip ediyor, 
ilk telgra!ın sahte olduğunu haber veri· 
yordu. 

Bu haber de, de,rhal tel ızlc Nevyor· 
kıı ulrı~tmldı. Fnkat Ncvyorkta bütiln 
tel raf memurları sevinç alaylanna iı. 
t r k etmek üzefe yerlerinden ayrılnuş 
.zlduklanndan telgraf ı:ıncak ertesi ı;i.ı

niJ b~lc üzerı yerine gidebildi. Gazete
ler d_rnal } ent tabıl;:ır yaparak mlitare
kc:ı:n ycıl n ol ~u0unu haber verdiler. 

'D • b~ber hl\lkın ncşl.csini kırmağa 
l· fi gelmedi. Soka'klardn çığlıklar hala 
devam cd;yordu. Gazete idarehaneleri 

hücuma uğradr, nuı.kinelcr tahrip edil • 

HABER - Alcş&.m posfMı 

semaları da 
~ 

Japon hava kuvvetleri kumandanı anlatıyor . İ 

" Vurduğu in taggares 
a evle göle düştü ~!' ••• •• • • ............ ·~····· ı t Bombıılanma • diyor • yuva.ınıa doğru u~ bir gfinırdn emnlyetJylo N~ f 

t.a.n damarlanna iniyordu; lınyatnnda bu knda.r muhte cm blr manmm gönnccllJD ~ t 
t Şehrin her tıımfmdıın ytlkselen tev sUtunl:ırmıı. ölllm mnldnelerinln ı.-urbaJI f 
• b:ıı anların fcryııih lmnfjJYordo... ,f 
·~ .. •··•······• 

Cln • Japon harbinin en 15icldctll uı.· 
m.aııl.ıı.nndn Çin §clılrlerln1 bombardı

ma.nıı. memur cdllmJ' olan Japon hına 
ku\'\'otlerl lrom.andanı :&IUtitaka ilim· 
ma.to kendisine verilen nılfeyt nn. ıt 

bıı§ı:ı.rdığmı \'6 Nanldn bombardımanı
nın ıınsıl yapıldığım Parl • Suar'm bir 
mu.harrlrlne DÖJ le antıı.tm.aktadır: 
"Honllz sabah oluyordu. Apansız bir e

mir geldi. Uzaklara, çok uzaklara gidip 
Nankln nehrini bombardıman etmemiz 
bUdirlllyordu. Gayrilhtlyarl bir heyecan
la tıarsıldık. Saniyede her eey hazırdı. Ar· 
kadaol nmıı döndUm, bUtlin ağızlardan 

birden ayni l:uvvctle "hazınz!" kelimesi 
ç:kU. 

Ttı.Yl nre meyda.nmda kumandana d!Sn· 

dUm: "Her ey hnzır,, di~ c b ğırc!mı. 
"Hareket ediniz,, diye ce'\ ah verdi. YaJ .. 
nıı: bu emir blr an içinde bUtUn motarlc
rlı: çalışr!lasına kA.fi geldi. 

Muazzam bir uçu§la, ufukta ycrJ blr ll
miılin hayaliyle çok uzaklara, ba~kn 

memleketlere doğru hava.landık. 
GökyUzU nlçak ve karanhk bu?uUarla 

kaplıydı. ÖnUmDıU tamamen gBremlyor 
duk. Şanghaym ufuklnnnda, bizim ealdı
n§Irnızdan d!\hn mUthL3 bir fırtına bizi 
bekliyordu. 

:RllyUk bir knmrgaya doğru uçuyorduk. 
Fakat Jçimizde her tUrlü mô.nll yenmek 

isllycn bir azim vardı. Etrafımızdaki fır· 
trna.ya aldırmıyorduk bile. 

14 AğuıJtO! gecesi Çin tayyareleri bi

taraf halklı\ me3kfin ola.n ve ~çindc birçok 
da Avrupalı ve Japon un oturduğu Şnng. 
hny §ehrfnl bombardunan etrr.ı lerdi. 
~snghnydnkf Nnnkin caddesi, ölmüş veyn 
acıdan fnliyen blr :hısan pğu;nylıı ii"'llrnuııı
tu. Bomb:ılnnmadık bir tnrnf kalmamıştı. 
C'in ha'\'U kı•wetıerf, kam orduları gibi, 
hiçbir merhamet duymadan etr~fn mum 
~·ağdınyorlardr. 

13lz bulutlnr arMrndn uçuyorduk. U • 
Cukta Şnnghay, bllytlk bir knsırga'lm kn· 
rn bulutları nltmdn görülır.U'.jtil. Bu trra
Jarda Tayhu gölU Uzerindc uçuyorduk. 
Tayyaralerlmlzl tle yllz metreye kndnr in
dirdik. Göl altmıtzda gri bir leke gibi du. 
ruyordu. 

Birdenbire, bulutlar nrnsrndnn ÇlnlllC'
rin beş avcı tayyn.rc~I fırladı ve dc>rhal O
zeriml%e hUcum ettiler. Blr an içinde mo. 
tar eslerine, pC'rvıınelerln gtirtlltU!Jl!ne, 
makinelltUfcklcrln tıkn-tısı kan!Jh. BI~ dE> 
otmşck gibi onlarn enldrrmış, blr ı hr.a f· 
~inde fkl dUAman tayynreııl \'Urmur tuk. 
Bir tnrıesl l:tzıl btr alevle branlık bulut
Jıın yararak altımızdaki g6ie dUı,tU, diğe. 
rl yakın tarlalardan birine yuvarlandı. 
Bl5yleca ben de hayatımda tık defa ola· 
rak bir bava muharebesine l5tlrak ctmi5 
oldum. 

.di. MUvcıziler hilcuma u ,radı .• Birkaç 
ınUvezzi öldıirüldil. Fakat daha ertesi 
glin harbin devam etmekte olduğu kati. 
yetle anlaıılınca ortalığa hudutsuz bir 
yci:ı çöktU. 

Esrarlı bir adam. 
Puiste ve Brestte de amiral Vilsona 

sahte telgrafı kimin gönderdiği hak· 
kında derhal tahkikata başlandı. Tel· 

crnf hakikaten Paristcki Amerika &C• 

farcti deniz ata§esi tarafından çekil • 
mı-ıti. Ataşeye böyle bir telgraf çel:il • 
mesini b:zzat Amerikan scfıri emir vtr· 
mi ti. Sefirden meseleyi sordular. Se
fir: 

- Sefarette ç.alı:,;ıy~rdum, dedi, te
lefon çaldı.. Açtım: ''Bur ı hariciye 
nezareti, dediler. Haricıye nazırının cm 
rini bildiriyorum. Alman1aı la mütareke 
imza edildi, keyfiyeti derhal icap eden 
Amerikan malcamlarma bildiriniz.,, 

l"undarı sor.ra yolıımuzu Nıınkine çevfr. 
dik. 

Nankfn semaları, her tarnfındı:ın çev
rilmiş bulutlar ara:ımd'l asır blr uykuday
dı. Gayet yn'\•aş vo sessiz uçuyorduk. 

Cçu§umuzu gayet dikkatle tanzim et· 
mck icnb ediyordu. Alçaktan uçmnnm dUş 

mana tn.mamen mUsalt blr 'hedef tc§kil 
edcccğlcl ve bu eekilde tehlikeye maruz 
kalacnğımtzı takdir ediyordum. Şu halde 

en iyi ~ekil Nanklni hiç kendlnuzl gö"'· 
termeden. hedef vermeden, bulutlar ara· 
smdan bombnrdıman etmektl. Ayni za • 
mnnda evvelce tasarlamış olduğumuz bir 
pl!n saye inde, atacağımız her bomba, 
munyy n yerkrc ısnbet edecekti. Bomba
lanmm israf edemezdik. Vru:ü ... m!z an -
cnk en tehlikeli bir dU man hattını tn
mnmrn imlın idi. Şehrin üzerinde uçmak. 
ta oldıt"umu;.: sırndr.ı., n :ı.ğırlald insanla· 
rm kadın .. c-rk l<, çoluk çocuk, bUyUk bir 
deh "Üf" sı ınaklnrn kaçışmakta oldukla
rını g Sr 1Uk. Biz dnhn henüz tc"nvtlıc 

b:ışl mamı tık, eı:ıns n sadere blr dile • 

mnn kıtasının bulundufuı mahalli bom • 
bardıman edecektik. Fnkat halk, düşman 
tarafından bize aWıın mltnıly8zlerln kur
ounuyla yaralanıyordu. 

Nlhny t bombalryacağmm: mıntakanm 
ilı rlne gelmişt.lk. Hepimiz cvvece, tnsar
ald1Sımız şeldlde tam dllcının.n kıta!rnm 

Uz r1n1t- ~Pr alarak bombalanmızı koyu· 
vl\rdlk. Bombalanmu:, yuvasmn doğru u
Çlln bir gUv rcln emniyetiyle aşağıya ini
yordu 

Artık bumda i~irniz bftmlşU. Bu defa 

t hrin b n eh nrmd ki tayyare knrar
g hını bomba amak U:ı:ere lstlknmctlmlıJ 

d •trd it TaYl'llr kanagflhmm bom· 
bal nm ı da ayni taktik sayestnd em. 

Fakat, Harltiye nczaretindeı. Amc· 
rilı:a sefaretine böyle bir telefon yapıldı. 
~ı tevsik edilemedi. Hatıra bir tel: ihti· 
nuıl gellyordu. Gizli bir Alman casusu 
Amerika sefaretine böyel bir haber ver 
mi' olabil:rJi. 

Ahm.n) anın böyle bir balon uçur· 
maktan ist'f, de f"dc.cegi meydanda idi. 
Hlld Alman}a ı kıtık, ihtilfıl H anar§i 
tora{ ından tehdit edilmekteydi, mtittc
f,k devlctlcrd-. mtıtare1ı:c istemcğe ka· 
rar vermışlcrdı. Muhasım devletlerde 
cfkc4rı umumiyeyi sulh ve mütareke ha
berlerine al ştırarak ıulh Jehind «· 
reyanlar uyondırmak istiyorlardı. 

Yalnız acaba Almanlann hakil:nten 
Fransız hariciye nezaretinde bir casu
su var mıydı? Yoksa Paristeki bir Al· 
man casusu gizli veya hususi bir t~le· 
fon santralından mı bu habcrı vermİ§tİ? 

Bu nokta bu gUn bile anla§ılamamı§ttr. 

Do-~ 
6()0,..~ 

dJ. ,1 
ifa edll 

nlr ttc v tamnrnerı J 
zift: miz tamnnılannuşu. tJf ı'.J 

~ımcli bomb larrnı ~ .~~ .. ' bit... 'J''. 
olan tııyya.relcriınizle u'Jorduı-tJT'j 
leketo kavuemıık için :ııorııJ' t'J 
lutlnr arasından bC~ ,aıı.i>" ı 
meydana çıktı. Fıık~t r uçU 61~1 
lkJslnl dilşllrdllk, dlSC JJU~~ 

ö dUlet· 
\'azgcçcttk geri d n ııJ.n ısı ,. 
de 4 numaralı tayYSre si )'~ ~ 
du 3 dUşman ta)'}'are .-,;~il 1 . ..,.,,, 
dülf'r. 4 numaralı ta)') ' 11 ~ 
ler. Bir an içinde biz1~ç1ııd' 
zıl ve dumanlı bir ate\' 

\'arlanmağa b~ladı. .... .. ~ 
bi%l t1Ju>'" _Af 

Nanldn Uzcrinde ıcs!P"_ 
tamamen şiddt>tlenrtıf,, ı:Uçl~ 
gı>lmJaU• Motörlcritn~da tJ)'):;;
yordu BC'reket aıuın .ı ştl• 

' ,.,. blikeP .11 
nımız görlltdU. .ı e b )">' 

dııetat ~J 
Mc) da.ndnkl nrka 

1 
dJl•f· ~ 

y canla bizi kaı-şı 3 dil~~ ,.e 
baktım, knnııtlarda deti• ~.ı 1 
olmak üzere 48 ıane otfo ~~ 

• ..nn. '° .ırr~ Maamafih dört r;~ ~ 
ğustosta bunların lıl S1I del'~ 
re tekrar tıhvatandık· ,ru"" 
glizeldL Denizi ~de ıııılt!J:.1 
zamanda Nankio bu) etil fT • 
Uyorduk. Gııycıniıe ç;Jtl~ ~ 

· kf sefer olduğu gibi ın}>Şıo" 
kaç defa dolaıtık. 80 

"it etı.ı-~# 
tc!... r 

tnkal:ın t!tmanıen ııutOıı ~ 
Lrı.yyıı.re defi toptat1 

1 
rdJ· , 

l)'Or f/. tiJ . ~ 
blzl vunnnğa çatro- 5~Uf ~ 
mrn ~ehrln uzertrıe ç ıı•>" 

ordıl· 
teelPr içinde yan~~ ~~ 41 
kndar mubtee~ın l< d.,. rr " 
Hiçbir ba)Taın • ııeln~e '~ıf 
bana bu ate ter le ur· ô1 
dar güzel görUnınc~ıe~•ıef 

ilkse 
kf, her taraft.nn Y rıiJJ ~ 
na 61Um makineleri , (80 ... , 

' .rnr• oıw 
nn feryadı knr'S1.r- ,ııd,ıı 

n 1'UrJl !> oJ 
asrında, bir Japo _ 5pt>e ıc,ıı" ' 
herhangi blr fns(l11lll ~~il flct 
karşrsındn· bu dcrE'~~ırl"s} fi 
cc"inl ha\'Stlla\·a 51 e { " J3tl _,.,, 

t uşttı· CP ... • 
Snat tıe'kiz 0 ~ bfrısl' tı' t 

hMb kumandanlı 1 ııotıl &O' 
e ıtndoJ' ~ııılJI J 

g idik. On tan blfE'ıµ- tıt1' 
rn ordu erkll.nıbnr ııotl' ' 

' ı.ııdc eıdl 
binayı da ayrıl şe Ok"ıtı111 /ot.i-
N ti •imiz n<'tıre f'l ~JI~ 1 I 
muvnffnkıydle haş:l tıitı ~ ~ 
blt.nl •ı, mc_ır:ıl J:;e ırrı "' ııı; ., tf 

uçt!1a A 
ru m•ı (fı;rane btr JT" ç.f 

ufak o 
ta~'YProde en fı;drıı otJ 
Bu ikinci vaıf fettl ıfi ıı 

f ,·crd 
m<ım('n erişmrn n 
dönıiyorduk.,. 
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of Örlükte buhran başlıyor B&Hı~ı:~ rı•·nM 
Şoförlük bir meslek olmaktan Niğde'de iki senede 
çıkmak tehlikesindedir güzel eserler yap!ldı 
ŞoförJer arasında manevi bir panik vardır. Bu, şoförleri arabalarından 

hr fırlatıp başka iş sahalarına sürüklemektedir. 
·····················~······ ~~ ........................... . 
S Şehirde yeni açılan bulvarın bir eşini çok daha zengin : 

kt n ba lıs or. Şoföı lük 
n çıkmak tehlikesin

h' 
ınUte"'anit olmt) nn 
nıl C'rek meslcl.le· 

r o 1 
Qr r topluluğu yok 

, n kadar bunların jç 
'n c il Rirmedi ve bu 

1 r 'ISlzJık içinde yavnş 
11 bu 

1 r rne>slck ve bu sı-
s.ıı k tehlikesine doğru 

buh 
ranın l<'siri bu sn-

b
e başlamıtşır. Otomo
llhr 

anı daha ) akın du· 
. \'e nı.·· 

uınkün olduğu ka-
l ltUn cıttirebllme>lc için 

t :ıtılı11 ofcirUoe yol ve
?nobılin bir de !iOCörti 

, ili dUşUnmiyerck bu 
•'lor. 

ııo!örUnUn 

• 

: vilayetlerde bile görebilmek imkansızdır. Niğde az : 
i zamanda orta Anadolunun modern bir şehri olacaktır. : 

•• ••••••••••~r••••••••••••••••••·••••••••••••••••••••••••••• 
Ne vadi diyebiliriz, ne boğaz; saatlerce Kurulurken, o zamanki icaplara göre, 

imtidat eden karşılıklı iki silsilenin ara- oldukça ıtina gördüğü anlaşılıyor. Fakat 
sma serilmiş geniş bir saha ... Ye bu sa· aradan uzun zamanların silindiri geçtıği 

hanın kısmen daralan bir yerinde arnp için harap bir memleket haline gelmiş. 
mimari yapı ı üzerine inşa olunmuş bir Bugün, şehrin çehresindeki bu harap man 
kaç bin taş binanın bir araya birikmesin· zararı silmek için büyük imar faaliyeti 
den husule gelmiş bir ~ehir. var. Bu hareket iki yıldanberi başlamış· 
Eğer yeni tarzı mimari üzerine yapılı tır. Ve iki yılda yapılan davranışlar, ha· 

br:·az \'e renkli badana yemiş binalar rabeye dönen bu orta Anadolu mernleke· 
göze çarpmasa uzaktan bir Irak memleke- tini yüzüne bakılır bir hale getirmiştir. 
ti hissini verecek... lstasyondan ba~lıran parkeli cadde, 
Burası Niğdedir. 09":, Devamı H üncü de -

l~minüııünilc mU5tcıl lıcl\li~·r:ı tnko;;ill'r .• 

C - Taksi şoförl<:>rini de iki kısımda 
tetkik lazımdır. Biri, kendi arabalarında 
çalışanlar, diğeri de başkalarının araba
larında yüzdelıkk ı:nlı?an şoförlerdir. Şo

förler, şoför .Murtazanın dediği vaziyet
tedirler: 

"Biz biribirimizi çekemeyiz. Bir mUşte
ri gnlse ve bir tnnC'miz herhnngi bir fiat 
istesek arkamızdaki ııoför elleriyle işa· 
retler yaparak daha ucuza gideceğini bil
dirmek suretiyle mü§teriyi elimizden alır. 

Mütemadiyen biribirimizin elinden ek
meğini kapmak vaziyetindeyiz. Halkta şo 
förlerin fiat talebine bir emniyet kalma
mıştır. Taksilerin ismi var cismi yok. 
Pek başı darda kalmışlar mUstesna ol -
mnk Uzcrc daima pazarlık halindeyiz. 
Paznrlıksız satış kanunu henüz eoförle· 
rin iıılerine girememiştir. Bu itibarla şo
förler mütesanit değildfrlcr. Biribirine 
ekmek düc:m:?.nı mevkiindcdirlC'r. 

Bu şoförlilğün me\ kiini dUşUrdU. 
Bir d" !'Cfi.irll"r 1: uballlil:tcn nyrılnma

tlıbr. E~!d fiO~örlcri ı:imdi mumla arıyo-

ruz. Şofürlukte lıir infi'lah başladı. Bu 
v:ıziy"l ~o~ürleri m "! !:ten k~c1r1yor. 

H:aç yıl t:ı'.-ı.'rrd ralı"ml!J nrka<la~lnr mr 
ki, bugi:n naltliye otobUskrinde bin bir ~ 
mezalime kotlamır::k üç beş lirnyn boyun 

DIY.11/'l.tlYA 
İ.$KE/'./<:E 
'14PMJl<f .q 
ME"'IV~ 

EDiLEN 
.4D1lh11N ', 

KIV.llffTI 
4LTıNQl/N 
l<tlZ.IL t:.ôL· 

GE 
<:"!KMı~l>ı/ 

P/iE'NSı# 
AD,q/'r11.L//iı 
f=E)'J(.qLJ11f: 
HllD/SEl.EI( 
CERE:'YJJN 
ETT/t:.INı 
ML4VA~~ 
EFF/'ID/l ~ • 
.Rı/'ilJıl 

IMD.IJDIN/I 
KOjTvl.4~ 

büküyorlar. Bu gidişle me>mlC'kctc dol
muş arabalar teker tC'ker garajlar için· 
de örümceklenmcğe terk olunacaklardır. 

Şoför bulamaz olacağız. Maahaza şoför 
denince yalnız bir arabayı sevk ve idnre 
eden nd:ım anlnşılmnmnlıdır. Şoför, tam 
manasiyle bir mUtehassıs işçi demektir. 
Bugün böyle şofor hemen hemen parmak
ln göstC'rilccck kadar azdır.,, 

Yukardakl kısa tetkikten anlrşılnn ne
tice §udur: 

Şoförler arasında bir mancvt panik 
vardır. Bu şoforlcri arabalanndan fırla
tıp başka iş sahalanna scvkctmektedlr. 
Taksiler arasındn adam başına on kuru
şa, on beş kurşa Hnliç boyunca i~liycn 
kayıklar gibi çalışnnlnr da bulunduğuna 
göre nrtık şoförlüğfüı bugUnkU vaziyeti· · 
ni tahmin güç dPğildir. 

Hakkı adındaki taksi şoförU diyor ki: 
"Saatleri kat'i yapmak ve pazarlığı 

kaldırmak, arabalar arasınd:ı nöbete ria
yet rtmek ve nihayet şoförlüğü bir mcs
le-k hnlinc l.o) mak, şoförleri tensik et
mek lazımdır kanaatind<'yim.,, 

Görülüyor ya, şoförltikte buhran baş
lı~ or \'C şoförlilk bir meslek olmal:h..n 

1 
çıkmak tehhkcsindedir. 

1stanlıu1 l\lulıablrl 

eser: Bii; iik bulı'ar 

p-~ ,. 
I 

l' cpycni binalarile gittilırc csH rc1ıresini acğiştircn 'Niğdej•e uzaktan bir 'bakış 
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Yıldırım, ordusuna haykırdı: 
iKi güz gönül/il cellô.d isterim/ 

- Kaç c lr \"Ur? Yıldınm Bn~czid kont Di TörU ynnına du, Ali Paşa bir Alet miydi veyahut 

- On bine )akın hunkanmız. çnğtrarak: aklına getiremiyeceği bir vuiyeto m1 
Yıldırım bağırdı: - Seni de affedıyorum. Dedi. Hani dUşUrUIUyordu ! 

- Kont dö Nevcrs'i getirin. 
Kontu surükliy rek Yıldırımın huzu

runda diz çöktürdüler. Pad~ah kolundan 

bana kar71 sllah taşımamak Uzere ynmin Ali pa§a ueyh Buhariyc yaptığı lyiU
VC'rmiştin. Bu ) emini sana iade ediyo - ğin karşılığını beklemekten bqka çare 

tutarak kaldırdı: J 

- Azizim kont! Tnlinlz bu defa da ynr ' 
olmadı. Osmanlı hiıkümdanna sil&h ç«'k
menin cezasını Çl'kmeğe hazırlanınız. 

Kimlerin !.'anını istiyorsan bağışlrya

yım. Söyle! 

Kont yirmi dört §Ö\'alye saydı. Gt-ri-dc 
on bine yakın esir padisab huzurunda bo
yunlan bUkUk durdular. 
Pad~ah sordu: 
- Roko muhafızlarmı idam ettiniz. Si

ıo itimat ederek esir olan Turk askerini 
.zulumle katlettiniz. Orso\•adan <'linlze 
gcçPnl r arasında sağ tek insan kalmadı. , 
ŞeriaU Muhamın dl, kısasa kısas emre· 
der. 

Yıldırım ordusuna dönerek ha) kırdı: 
- lkl yUz gönüllü cellnd isterim. 
Ortaya çıkan yeniçerilere irade etti: 
- Esirleri idam ediniz! 
Tüyler ürperten de~elli bir an gel

mişti. 

Önce (Jan Grif) ve Ba\'Yeralı beıı asil
zade boyunların:ı. ip bağlanarnk silrUkle
ne sürüklene idam edildiler. Bir pala 
s:ılln; ı,,ta üç esiri cansız yere düellren 
yeniç"rllerin bu katlinmı karşısında pa
d~.ıhın oğlu Ertuğrul bilr titredi. Bay
yernlı Şildirjcr (1) hcnllz on altı ynşm
daydı. Cellad bunun yanma sokulurken 
hUnkar oğlu haykırdı: 

- Hey bre ccllA.d, çekil oradan. O he
nllz on altı yaşındadır. 
Babasınn döndü. 

- Bıı.ba, yirmi yaama gelmiyen esiri 
Türk idam etmez. 
Yıldmm haykırdı: 

-Aftcltlm! 
Katliam ~afaktan itibaren l>ğlederi dlSrt 

saat sonraya kadar devam etti. Yıldırım 
ordusunun bUyUkleri hUnkarnı nyaklanna 
kapandılar. 

• - Şevketlt1 padişahımız, artık affet. 
Allahı gUcendireccğiz. 

Yıldıranın gözlerini kan bUrUmüetü. 
Kendisiyle, ordulariyle, satvetiyle, baş -
met ve eevkf'tiyle istihza eden ve niha
yet binlerce Türkü zulUmle öldilrcn bu 
üsernyı af gerek değildi, ama, işte. 

herkes yalvanyordu. Onun bliyüklUğilne 
yaktşan affetmekU. 

- Peki. DE'di. Bunları Gelibolu önüne 
diziniz. Memleketini, hnrbi bırakıp kaçan 
kahpe Sijlsmon onlan gelip ücrE'tlc satın 
alsın. 

Fransa ve Kıbrıs kralları padişaha kıy. 
melli ~ya gönderdiler .Binlı:-rce duka al
tını takd1m ettilc>r. Doğanlar, nUar. ku
maşlar, lskenderi Kebirin futuhalı mrn
kuş Aras halıları gönderdilc>r. 

Padiş!lh esirkrl memlcketll'rine iadrye 
lrad(' <>ttl. lı'rıınsa amirali Bursaya mah· 
pese gönderildı. MarC'ş:ıl Bosjkol ve GUy 
Dölanze affolundular. 

rum. Namusun varsa bu silahı hemen e
line al ve hristi) an alemi kuvvetini aley
hime ittihadına çalış. lktisab edeceğim 

yeni şan \'C ııerefle beni memnun cdc>r
sin. Dört yf'niçerl ooru <;aldılar. Üsera ka· 
fileler halinde yola hazırdılar. Padişah 

Yıldırım" esirleri gezc>rek: 
- Sızinle dC'di. Önce bir av yapalım. 

Memlekc>tinizc döndtiğünilz zaman Os-
manlı hiınkarını anlatırsınız. Size uzun 
senelE'r efs:ıne mevzuu oluruz. 

Yedi bin doğancı, altı bin zağarcı, kö
pt-k mulıafızlıın sekbanlar, samsuncular, 
turnacılar, dört krt'n büyiık zabitlerden 
mUrel~kep muazz'.lm bir aY he\·euıe hUn- 1 
kar <'Sirlerin huzurunda bır sürek avı 

yaptı. 

Bu ihtişam esirleri hayret içinde bı -
rnkmışh. Ali paşa, Fıruz bey, Doğan bey 
padişahın oğlu ve bizzat Yıldırnn bu ml· 
silsiz muznffcriyetini bütün Asya hükUm
darlanna bildirdiler. Hünkar iradesile 
Bursada ve Osmanlı mE'mleketlerinde 
yedi giln yodl gece şenlik yapıldı. 
Muradın oğlu Yıldınmın böylece ş5h

reU tekrar bUtUn dünyayı tuttu. Her ye
re haberlerle esirler gönderildi. 

Yıldınm bu suretle ilk büyiık Avrupa 
fatihi olmuştu. Niğbolu meydan harbine 
giren :Macarlar, Fransızlar, Bavyeralılar 
ve Eflaklar ve diğer milletler harb gUn:l 
olan Sen "'\Uşel yortusundan bir giln CY
velkl salryı mcfJ'um addcttiler. 

Ali paııa bu muzafferiyetten nekadar 
sevinç içindeyse, aldığı hnb relen de o 

kadar muztaribdi. Haberler biribiri ilstU· 
ne geliyordu. Son defa yeniden iki m:ı· 
hafız öldUrUJmUş ve samsa çavuşu bey
nindrn ynralanmış, kendi konağından çı
kan kadınla~ anındaki erkek C'le g<.'çeme
mişti. 

O gün akşama kadar saraymda ıstrrab 
l~inde kalın imraratorlçc '.Elizabt-t ak· 
şam Uzeri bir araba gezintisi yapmış ve 
yanına bir cariyesinden bnşka kimsecik
lC'ri kabul etmeıni~ti. 

Bursnd:ı. bir şeyler oluyordu. Ali paı;a 
bir an evvel dönmek lcıtlyordu. Bir an ön
ce lıu işlerin içindeki orostopolluğu anla
mnk için hayatmm on senesini ka)bede
bilirdi. 

1\ihayt-t iş p;:ıdiş:ıha da aksedecekti. 
Halbuki henUz harbe bitmiş denilemezdi. 
Mac:ıristan kralı Sijismon bir tUrlU re. • 
hat durmuyordu. Yine hazırlıklar yap -
ma':ta olduihı duyulmuştu. Pndi ah Yıl
dırım d:ı c' inml'dcn önre Macaristan üze
rine bir akın yapmağı düşünüyordu. Ali 
pa :ı) sa artık Bursa) a dönmek istiyordu. 

Aklının C'rmc>diği fakat bu kuzu gibi 
halim ve SC'lim sandığı Maryasının başı

nın nltından hu p:ibi hlldisl'ler nasıl çıka· 
bilirdi, acab::ı o muydu, )oksa cariyeler
den biri miydi? 

Man·a bir b:ışkasiyle mi SC'vi!ıiyor-

Jl .. U ::Jl!rJ :ıni1Jııım0ı~wwa.ııu..u.ı~wo..-
Aliye itiraz ediyor: 
- Fazla, doğrusu! 
- Japon inciıü, değil mi? 
Ali}e, neşemde bir azap, bir acı hi<:c:cdi}or. ~1uzafferiyetıni c:u· 

Hstimal etmekten çekini}or: Kamranla bcra r dı,:ırı}a çıkıyor \e 
J:ıizi yalnız bırakıyor ... Tıpı-., e"',erini i tedığı gıbi seyretmek için u· 
zaklaşan bir ressam gibi..: 

Yoksa bütiln bunlar bir komediden mi. ibarcttı? Girizan, yalnız 
kahr1calmaz hemen goğsüme atıhp: 
retti? Girizan. }alnız kalırkalmaz hemen vv um" atılıp: 

bulamamış ve gUz:lde zabitelrindcn birini 
Bursaya göndermeğe karar vcrmieU. 

Bu vaziyet hakkmda aeyhten izahat 
bekliyecektl. HenUz kahYaltı yemek Uza. 
reyken bir turnacı yeniçeri girerek sc • 
ilim verdi: 

- Pa amı hünkA.r bekliyor! 
Buyük adam olmak da pek hoe bir eey 

değildi. İşte kahvaltıs:nı bile nğız tadı ilo 
yiyemiyordu. Yine hUnkar ne istiyordu, 
acaba bu tel mi haber almıştı. 

Kılıcını kueanırken her ihtimali gözö
ntine alarak düşUnilyordu. Padişah öğre
nirse ne desin? 

Ali pa§a hUnkfırm yanma girdiği za
man onu hiç görmediği bir halde bulmuıı
tu. Padlrsah gazubdu. Ka§}arı gözlerini 
kapıyacak kadar dUemUş, alnı çatılmış, 

yüzü buru3muetu. Dudakları morarnıı3tı. 
Ali paea padlşahm elini bile öpmeğe ce· 
saret edemcm~U. 

Ayakta durdu. HalA padl§ah pa~anm 

geldiğinin farkında değildi. Hiddetle do
laeıyordu: 

Paşa ne yapacağını ııaııtrmı§tı. Mutlaka 
pndl§3h bu işi haber almış ve onun için 
bu kadar hiddeUenmie olacaktı. Birden
bire hUnkar paşanın yanında durdu. 

- Paşa, diye haykırdı. Şe) h pir nya
sın admadı \'e halifesinin admı bilir mi-
sin? 

Pasa alıklaştr. Bu ne biçim mıaldi ! 
- Evet hünkdrım. Abdilrrahman bin 

Hilseyin. 
- Yeğitba§r tarlkatl bir hadis ihtlld· 

fmdan dolayı baıJ kaldırmış ve ııeyh pir 
llynısm mcrkadJni ta.şlaml§lar. Halk cuşu 
huruıı içindeymi~. AbdUmıhman bin HU
seynin oğlu 11eyh Buharlye haber gön
derip bu h!yanm maazallah bir dahlll kat
liama, harbe müncer olaeağmı bildirmiş. 
Beylerbeyi aciz içindeymiş. 

O adamı orayıı nasbcıttiren .sen değil 
misin? 

- HUnklrmı. 

- Sus. Sen değil mısın diyorum sana? 
- Evet hUnkanm. 

- Bu Ufir oflu. Tarikatler1 biribirine 
mi sokuyor? 

- Hilnkdnm, kaeem ederim ki malQ -
matnn yok! 

- Elbette mal!lmatın yok. Fakat ta.kdi 
rln de mi yoktu, bu mel'unu nasıl oraya 
Beylerbe~i tayin ettirdin? 

- HUnltll.rnn ! 
- Çabuk. O tarafa hart-ket et. Ycğit. 

baııı tarlkatini tcdlb, beylerbeyini idam 
et. Suçluları kazığa geçirt. 

(Devamı var) 

(l) Bu adam sonra bir kit.ah yazmış ,.e 

hn \aka3il hUtUn tafsHiffyle blldlnn~tir. 
F~srrt (Rri~e in ı:t-n oslent) admcladır \'t' 
!813 seneslnde Milnlhte tııbolunmu~tur. 

-48-
"- Artık beni yalnız bırakma ... Beni de gutur. B~ni bu insan· 

lardan kurtar! .. mı diyecekti? 
Bıran durdum ve ağır ağır ce\ ap verdım: 

Nihayet: 
- Sır sal~lamasmı bilir misin? 

- Elbette. Altı ay içinde hindi olmadım ya ... 

• 11 ••• 

oıümu 
Haber 
Veren 
Makine 
Nakled~n: !Fa 

ı 

Doktor hiddetle 
daha 

rahatsız 
Doktor Jan Dliran:n laborntuvarı, ~ch

rin gUrilltUsUndP.n ve hareketinden uıak· 
ta, 14 tincU belediye dairesinin sakin bir 
çıkmaz sokağında "Güllü koşk" deydi. 
ırn3ke bu ismin niçin verildiğinl bilen 
yoktu. ÇünkU o zamana kaaar sakinle
rinden hiç kimse orada gül ycti~tirmiş de 
ğildi. 

Köşktin etrafıhda, ekserisi artist atöl
yesi olmak üzere on kadar eY Yardı. Köş
kiln Nansuti sokağına çıkan me\halindc
ki pavyondıı, alt katta, kaprcı kadın otur
maktaydı. Kadın, genç doktor DUranm 
geldiğini görUnce: 

- Nihayet geldiniz doktor. Dedi. Sizi 
Allah g6nderdl. 

- Ne oldunuz madam Lagranj. Hasta 
mısınız? 

- Ben mJ? hayır. Zavallı M. Martöle 
hasta ... Sizin kom§unuz olan kiracım ... 
Biliyor.sunuz değil mi? 

- Evet biliyorum. Ne olmuş! 
- Hasla zaYallı, çok hasta ... 
- Peki, ne yapayını hasta) sa? 
- N yapayım ne demek? Doktor değil 

misiniz! 

- Doktorsam ne olacak? 
Kadın beyninden ağzına hücum eden 

kelimelerin çokluğuyla boğulacak gibi 
söylendi: 

- Allah Allah! doktor olduğunuza gö
re ben ısanıyordum ki. .. sanmıetnn ki .. 

- Hemen sizin ltiracmızın baş ucuna 
ko3acnğımı sanmtı:tınız değil mi? 

- Tnbli. Doktor değil mlııiniz? 
Doktor Dilran sinirli bir tavırla muka

bele ett.1: 
- Madam T..agronj, size on defa, yUz 

dt-fa söyledim: ben artık doktorluk yap
mıyonım, yapmak istemiyorum. Beni ra
hat bırakmıyacaklnr mı? Kiracınız has· 
taymış. B"n ne yapayım? Dir doktor ça
ğırın. Mahallede doktor mu yok. 

- Doktor, ben buradan.ayrılamll}Jl ki, 
gelen giden olur. 

- Doktor Gallua iki adım ötede otu
ruyor. Ona haber verin. 

- Gittim. Sokağa çıkmış, ne zaman 
döneceğini de bilmiyorlar. 

-Vah vah! 
YürildU. 'Peşinden giden madam Lag

ranj yalvardı, adeta ağlamaklı oldu: 
- Doktor, bu kadar katı kalpli değil

sinizdir siz ... 
Doktor durdu. Aklına bir ~<'Y gelmlıJ· 

ti: "Du hasta dt-lil t>lde ctmel• l~ln onl\ 
belki de bir fırsatf-t?,, 

Geri döndü: 
- Pek İila. Gidiyorum. 
Kapıcı kadın se\·inç içinde te~ekkUr et

ti: 

.,, llllmmEF.JCDEiml!m!JG 
-A! olmaz ... Anne! anne! 
Aliye görünüyor. 
- Ne var ~ekerim? 
- Bak ,gene gitmek istiyor! 
- Ne yapayım. Yavrum? Artık atı~tJ... • .~ 

• - • • • .. t-fl'I~ 
Terbiyeli görünmek için, ıc;tırab çektP ~ <ıfli 

diye ara sıra bir kelime söylüyorum ... bU 11 dıt f!Jf-
Tt>krar seyahate çıktığım c;ırada. vapur 

~"'çtiğini duymu~tum: ? ç.01' 
"- Lutren şu tuzluğu uzatır m ıınız. ı? 

~iz galiba berayı ticaret 3Cyahat edirorsunu 
"- Oyle, efendim, ya siz? 

- Mektuplarımla kimbilir ne kadarcanım sıktun! Altı ay ewel 
küçüktüm ... Kendımi oldünnek i::.tiyordum... I Ialbuki anneciğım 

bana karşı öyle İ} i muamele ediyordu ki... 

- Öyleyse dink: Sana verdi~im inci, japon incisi değil... En " ..... Ben ... bende al bom in var cıa... . ~ 
Ben de kalbim için seyahat ecıecdırn: eecJ;·· 

nckahatte ... Az sonra, artık göğ.;ümü czmı> 
Her cümlede "anneciğim,. kelime ı geçen uzun bir nutuk irat 

etti. Ç-Ocuklu'hmda çok haşin da\'ranan anneciği şimdi arkada~ı gibi 
Jmİ§. .Elbiselerini evde yaptıracağı yerde terzi re ısmarlıyormuş .. Te· 
niıı oynamasına, c:igara içmesine ve hattfi balolarda, davetlerde şam· 
panya it'tlle ine mti.,aade edi} ormuc; ... 

- Ya sen, ne yaptın! Kimbilir ne kadar hos vakit geçirmi~in· 
rlir! 

kıymettar, hakiki bir inci.. • 

- Sevgilim! demek onu benim için, yalnız benim için aldın! 
Yallahi. hiç kimseye söylemem .. Anneme haber vermeme müsaade 
etmez misin? 

Gözlerimi kapatıyorum. "Sevgilim!,, bir inci yüzünden, i~tc bir 
defa daha, şüphesiz en son defa bana "sevgilim,, dedi. Razı oluyo· 
rum: 

- 'Am~ ı::imc'li nf'lHlf Bı:ın ("ic'linN> ..• 

Çılgınca sevdiğim bir olü çocuk... e tatlı 
Şimdi ona ağlayamıyorum ... ~ira 5?rıb~tilfl ' 

tür şeklini aldı. Ve bana öyle geJıyor :·.ı·b·r arztl 
~ehirlerde, şirin beldelerde ben o ~cldı • 1 

hayalini anrorum ... 
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Bir mirasyedi ' • Al ı "ımız eni bir haber beni 
hinliğe ve ıstıraba düşürdü ...... 'Sa .Baştarafı dünkü sayıda -

}(uru 1 taran dünkü sııyıda -
~ tc~~~· bu kekeleyişi bit itiraz o

' r. ı etti. t. qa~ıc • 
a ( a Yere de sorunuz, dedi, bel-

i!-. 1 azla v . 1 -
l ~·ıe b erır er. Eger fazla ver -
()iller t Uraya gelıniz:. 

'lı aJ~1 ~ anıaıniyle sersem , gerdanlığı
! ille( ~ ~ıkt•. ŞimC:i ,yalnız kalıp dü

r .. 11. S~~n §iddetli bir ihtiyaç duyu· 
" uııdu: ,~kta güleceği tuttu ve şöyle 

1 :ay lay ahmak hay .. Keşke üç 
~ ı al tcıiıu '<ı>dım .. Demek elmasların 
.. 1lt:ıJar ~e hakikisini ayıramıyan ku-
ll,r b a varı a .. ,, 

ha tit<Ji ş:a sokakta, bir başka dükka-
t ' ~U" • Cz: JUıncu gerdanlığı r;örür 

'li 
1 

b.,e ~· Bunu ben sattım, bilirim!. 
• llay ~ğıtdı. Te'krar h:ıyretlere dü

...._ l{ı ıner &ordu: 
' h Yltleti nedir' 

d Qcn b . •• 
'dı:ıtt "' C§ bın liraya satımştım. Şim· 

tl( uın r 
ı • (a11u ıraya almağa hazırım. An-
~~ . nen ai . ı · . . 

ı bat zın e ınıze nasıl geçtı-
Oı.. ctıncn. l. t "liCr b ız azım .. 

~ı duyd acakJarında kuvvet kalmadı· 
}''}'c d~ Ve orada bulunan bir san

l:ı:ı' ~itau~cr ~ibi oturdu: 
a}'crı edcrırn efendim dikkat1e 

~ e Cd' • ' 
tc :ı1u ınız. Ben şimdiye kadar 

l>cdı k l.Unu zannediyordum. . ~u 

' t{ı·· YUtncu sordu: 
>1. • ...._ ıs' e.n is'llinizi söylet' misiniz?. 
~rıı.. !tıı:n ö .. ., d . . .1 
llıt .. , ıner.. ..•. a.resınue 

~' 16., ·Adresim '' •.•• " Gokağı nu. 

t ~il uylllllc U d 
l'h. li, tar·h· cft:rlerini açtı, aradı v~ 
~a..ı l ıy} .. , 
t~ ><a. ~ c .... ' 6okağnıda 16 nu-

l
bit ctr ayan Ömere gönderildiğini 
~· ı... ~ 

~~~-'dilıtı bit'b• • i h 1 • i . ı,.,· ı.tr >ı. ı ınn n goz en çıne 
"lfb "v - 4 \<tb.tıııtu1tla iller §aşkındı. Kuyumcu da, 

?'1 i lıya.tı karıı karııya bulunduğu 
ılıa dı. 

t~ ol Ytt &"" • 
dı.ı: 0zc baglıyan gene kuyum-

~:-- ~t.ı ge 
~ ırı.2 tdanlığı bana 24 s<ı.lt bıra-
~ "cr.ri ? Size muknb~linde bir mak
vcd Ilı!. 

ı. o 
' tıb iller kckelocii: 
So ette 

t\~ llra, aıd;: Elbettte bıral:ın:n .... 
t Çı\tı. b' gı tntkbu~u cebın: koya _ 

i<.. • t ın: . .:ı. t k d w .. t'ra.• YC Yclu ""YC4e yu arı ogru y u-
~ ıc lc~t nu şaşırdığmın farkına va

ı._ ey~ ar döndü 
-...~, ıda ·· 
\t~ ~c et Çıktı . Şimdi hadiseyi mu-
' hr ltıy:eğ.e uğraş•yordu. Karısı bu 
~t ''i Yolcet}ı bir şey alamazdı; buna 

(: l't. t'ak tu .. ~ir hediye mi idi? Bir 
~·r ~detti• at kırnden ve ne için?. 

f)l tlhc . Ortasında durdu. Müthiş 
\'trrıchc ~~~ek gibi zihninden ge:t:. 
• , ~ •ataıı ger elmaslar ca hediye; di. 
~ ı.ıtıı:ıi11 Y ~ığını, önü.!Jeki tramvay 

t-- ~attı "
1 ·tldığını zannetti. Kolları-

<Ja • J er 
hllllııı e Yuvarlan:lı .• 

ırtı •. 

t ~~lcr· . * • • 
~·ı tnı a- • 

~a aııcdc b :ıt gı zaman kendisini bir 
ı... ~ ı. Uldu c- • • • 
"l~ııili oı;ada ... ->Onra evıne gıttı ve 
'ı.ı ltııi ı• t agladı. Bağırmamak için 

, "'rıy 
~t içizıd Ordu .N:hayet yattı ve 

c UJ>cdu .. 
t ~ rı~.i . .. • • 

-}' ö tl!t}(i 
tr ~eri odasına giren guneş, 

t~ ç ~ ~lktı U~a~dırdı .. Daireye gitmek 
' t 'l'lla~ · 0 Ylc bir !buhrandan son-

Cıc ÇO't Z d . 
·~ ~a... or u .. Daıreye telefon 

.. erer 
P ·:ıı: Sonr 1nden b:ıhsetti ve i.ı:in 

~ . a, 'ku 
~, ~ ıcap Yumcunun dükkanına 

P.t. l'll:Ja ettiğini .düşilndü. Utancın 
"'t ''llrg, tına kadar kızardı Ji'a' at 

ç 1 t orada b .. , ' 
t· ı.. ırakamazdı.. Giyindi 

oı.a 
ı • 'lı · &ii:teld' 

"' 1h' ı. Elleri ceplerinde bir ··ırr lzlcr 
. bu ... ı. !:.-:kakları doldurmuc:tu . t "«tra b ~ .. 

tı~ akıyor ve düşünüyor -
t :ten°'· 
, rtıcs'ut "ın olduğu zaman ne 
ı . turı p 

t\t t,n, d ara olduktan sonra 
l d t'itr, \> ~.unutur. fstedigi yere se· 
t• '11lıt.,. a ıt geçirir. Ah zengin ol-

1· t~ 
~tıı lldenb . 

"ırı erı y k . . 
~tti Pek . eme yememıştı. 

· l-'ek :tıyade acıkmış oıı.:u~unu 
at Cebi bo~tu .• 

Birdenbire aklına gerdanlık geldi. 
Dört bin lira bir servet ! .• 

Adımları gayri ihiyari Kapalıçarşıyı 

buldu. Kuyumcu dti'kkanının etrafında 
dolaşmağa başladı.. Belki yirmi defa 
içeri girmeğe kendini zorladı •. öyle u
tanıyordu ki! .. 

Fakat, açt1, çok açtı ve cebinde beş 

para yoktu .. Birden kararını verdi, dük. 
kana girdi. 

Kuyumcu, Bay Ömeri gülümsiyerek 
ve iltifatlarla karşıladı, altına iskemle 
uzattı. Mağazadaki diğer adamlar da 
geldiler. Hepsinin de gözlerinin içi gü
lüyordu. Kuyumcu, konuştu: 

- Lazım olan malumatı aldım. Eğer 
satmak niyet:ndeyseniz dün söylediğim 
parayı vereyim .. 

- P"'kc'ila .. 
Kuyumcu, derhal paraları saydı ve 

uzattı. bmer küçuk bir makbuz imza 
ettikten sonra titrek elleriyle paraları 

cebine yerleştirdi.. KaJ,)ldan çıknrken, 
döndü; daima gülümı;emekte olan ku· 
yumcuya baktı ve gözlerini yere indir-

Ol: 
, 

- Bende başka elmaslar da var ... 
Ayni suretle miras kalan bir takım el
maslar .. Onları da satın alır mısınız? 

- Elbette! •• 
Mağaza satıcılarmdan biri daha ra. 

hat gülebilmek için içeri kaçtı .. Diğeri 
güriıltiiyle sümkürerek kahkahalarını 

b::ığmağ:ı uğraştı .. Ömer kıpkırmızı l:e
s:ıerek kekeledi: 

- Getireceğim!.. 

Ve, elmasları almak için bir rabaya 
binerek evine gitti .• 

Bir saat sonra kuyumcunun dükkanı·~ 
na geldiği zaman henüz yemek yeme
mişti .. Elmasları birer birer muayeney
le kıymetlerini takdir ettiler; hemen 
hepsi o mağazadan alınmıştı .• 

Bay Ömer §imdi verilen fiyatı kafi 
görmüyor, münakaşa ediyor, kızıyor, J 
ve para çoğaldıkça .daha yüksek &esle 
konuşuyordu .• 

I~u> umcunun kasa:;ınJa~d para kafi 
ge1 :ne ni'l, nrçnJuk .. .:am!arım gönde
rcrc'r banka ..:an da çektirmişti.. Bay 
Ömer iki saat scnra on bin liraya yakın 
b:r servetle dük'd'ir,dan çıktı .. Beyazıt· 
ta en lı'lrs bir t'lksiye atladı, Beyoğlu
na geçti. reralıında.ı iıdeta ucacaktı ... 

e 
l J ınçak hareketi başlamadan beş sene ı 

öııce ca usluk, cinayet ve buna benzer 
suçlarla de\letin ta~ıbınden Avrupa hu
dutlarına iltica eden (Reştuni, Agop, Ka
rabet, Mardiros) gibi Ermenilerin önce 
Marsilyada ve sırajle Londrada, lsviçre
de. Atinada, Fransada Osmanlı hükfıme· 
tin aleyhine neşriyat yapmak üzere çıkar
dıklan birtakım ermenice gazetelerle baş
la,·an muhalefetleri nihayet bir siyasi 
gi~li teşekkülün meydana getirilmesi neti
ce.:;ine \'armış ve işte Hmçak hareketinin 
ilk temelleri buralarda atılmış ve birkaç 
koldan Osmansı ülkesine sokularak Er
menilerin en kesif bir halde bulundukla-
11 orta Anadoluya yayılmıştır. 

Bilhassa Ermeni gençleri ve mçktep ta· 
!ebelerini böyle müfsit bir gaye etrafında 
hazırlayabilmek için mekteplere hocalık
larla adamlar koyduran Hınçak tes]cilatı 
bir taraf tan da kiliselerde vaaz ve nasihat 
yoluyla çalışmaktan geri durmamıştır. 
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Kendisini öyle hafif hissediyordu ki!.. 
En bilyilk lokantalardan birine gire

rek karmru tıka basa doyurdu. ' Bü.. 
yükdereyc doğru yaptığı otomobil ge· 
zintisinde birdenbire daireyi hatırladı .• 
Şoföre .daireyi tarif etti. 

Daireye girince doğrudan doğruya 
müdürün odasına çıktı: • 

- İstifamı takdime geldim, dedi, on 
b!n liralık bir mirasa kavuştum. 

Sonra arkadaşlarının ellerini sıktı, 

onlara yeni tasavvurlarından bah&etti. 
Akşam yemeğini gene büyük bir lo

kantada yedi ve geceyi gizli bir rande· 
ve e\•inde güle oynaya geçirdi. 

HIK ",.YECt 

4 KAHRAMAN HAYDUD 

sam sekiz gan &onra da evlene- sildi. 
ceklcr.. Atiyerinin yüzUndedcrhal 

- Onların evlendiklerini asabi bir takallus görüldü .• 
görmek benim için ölüm de· Kolları gerildi. Düşüncesi bir 
me!;:tir. Onların evlenmelerini intikam arzusiylc yandı. A
görmemek, onların sevindil: - yakları taraçanın merdivenine 
lerini görmemek için elimle doğruldu. Bambo önüne geçe· 
hanierlcyeceğim !. rek bağırdı: 

- Yal .. Demek çok sevdi- - Nereye gidiyorsunuz, 
ğiniz Rolana dü§manhğınız Senyör!.. 
var. Altiyeri cevap vermiyerek 

.:.... Eret .. Onu sevmiyorum, elinde tuttuğu hançerini gös
ondan nefret ediyorum .. Çünkü terdi. 
ötekini ben seviyorum.. Ah Bambo bu korkunç çehre· 
bu aşk Bambo ... O kadar d;.- nin, insanı tiksindiren kırı
ynrulmaz bir şey ki .. Boğulu - şıklıklannı uzun uzadıya sey
y~rum, ölüyorum .. Bu aşk yü- rederken mırıldandı: 
zünden her gün çektiğim aza- - Alay mı cdiy.crsunuz, 
bı bir ben bilirim. Ben, o Le- monsenyör! Yirmi bin sila.hlı
onoru neC:en gördilm. Kendini ya hü'kmcdcn, riyaset maka· 
bana ne diye gösterdi. Onu ni- mına namzet olan, düklük ta
çin sevdim. Ah keşke düny:ıya cını başına geçirmiye, parma
gclmeseydim. ğının ufak bir işaretiyle bir 

Bu adam, Venedik zadeP.a· ins:ın başını yerinden kopar
nının en nüfuzluların<lan biri, mıya muktedir bulunan "10"
"1 O" lar mecı:sinin en kuv\'et· lar meclisinin muhteşem bir a
li bir azasıydı. zasını, sanırsam bir rakibinden 

Eamoo, birdenbire yüzünde kurtulmak için elindeki silfıhı 

canlanan istihfafk;.rane bir te- bizzat kullanmıya ihtiyacı yok 
be~sumle arkac!aşına baktı H: ter .. Ifüs:ıade ediniz, Senyör. 

- Dinleyiniz, Senyör Aiti- Siz~ daha açık söyliyeyim: 
yeri, dedi. • Siz bugün Venedikte, muk<"-

Bu sırada büyük kanaldan yese kabul etmez parlak b'r 
b:r aşk şiiri yülı:seliyor. sadık mevki tutuyorsunuz. Bu vazi
rna~ukanın kudsileşt:rilen adı yette birisi, Leonorun namze
gökleri titretiyordu. di, Rolan I~andiyanoya sil:.h 

Altiyeri korkuyla. helecan- l·ullanamaz .. Bu hareket hele 
Ja, gözlerini önünde uzayıp bug:.in kat'iyyen yerinde ola· 
giden kar&.nlıklara C:aldırarrk maz .. 
dinledi. Birdenbire ısesler kc· - Ne demek istiyorsun?., 

=11~ -
Işte Kayayan, Tomayan, lsa)•an ve 

Agop gibi muallimler bu yolda çalışan

lardı. Bunların içinde en müteneffizi (To
mayan Karabet) idi ki yukarıda da söy
lediğimiz gibi mü takbel (Küçük Enne
nistan cumhuriyeti) reisicumhur namze
diydi. Bunlar (onlar meclisı) yaptılar. 

İleride goreceğıniz, asıl Hmçaklar bunlar
dı. 

C - Etliye sütlüye karşımayan ve bu 
gibi da\'alardan daimıtuzak kalan Ermeni 
halkı. 

Bunlara daha fazla büyük Yilayetlerde 
tesadüf ederiz. Sebebi de hayat emniye
tinin o tarihlerde şehirlerde daha fazla 
olmasıydı. 

Anadolu kasıp kavrulduğu halde saray, 
padişah lfilcayt kalırdı. Fakat büyük vi· 
layet merkezlerinde, hele lstanbul gibi 
saltanat merkezinde bir karışıklık çık· 

maması için her tedbir alınırdı. Bu itibar
la bu havalide bulunan enneniler velev 
cahil olsun, velev esnaf vesaire gibi ufak 
tefek işlerle uğraşmış bulunsun gönlü 
istemediği takdirde Anadoludaki gibi te
~ekküle ginne~e ihbar edilemezdi. 

Toma}•an bu vaziyeti bildiği için Is
tanbulu da kazanrrulk istiyordu. lstan· 
bulda teşkilat yapılınca artık fiilen ha· 
rekete geçmekte bir mahzur kalrmyacak· 
tı. 

bulda birkaç gün kaldıktan sonra Merzi· 
fona gitti. Anadoludaki faaliyetimizden 
çok memnun olduğunu söyledi. Hakika· 
ten Anadoluda mavaffakiyct muvaffaki· 
yet üzerineydi. 
Yalnız aldığımız yeni bir haber beni 

yeniden bedbinliğe ve ıstıraba düşürıfü. 
Sebebsiz kan dökillmesinden bir türlü 
haz duymuyordum. 
Akşam üzeri Beyoğlunda Galatasaray 

sırasında bir kahvede buluşacaktık. BL.n 
biraz geç gittim. Reştuni çok kızgın bir 
haldeydi. Girer girmez bana: 

- Senin, dedi Parsih oğlu Gülbenkten 
haberin var mı? 

- Nasıl haber? diye sordum. 
- O Istanbuldaymış ve ne benim, ne 

Kayayarun, ne de senin haberin var? 
Gözlerim karardı. İstanbul; ne Merzi· 

fondu, ne Talas, ne Sıvastı. Ne Kayseri! 
Bu azılı şeririn Istanbulda bir hayır mak
sadile bulurunı}•acağı aşikfu'dr. Başını 
döndü. Bir iskemleye yıkıldım. 

- Bu herifi bir tek sebeble göndere· 
bilirler, dedim • 

Gerek Reştuni, gerekse Kayayan iskem· 
lelerini daha etrafuna çektiler. lkisi de 
ayni zamanda sordu: 

- Ne gibi? 

- Ne gibi? 
- Ne gibi olacak, bir tanemizden Dır 

Bu itibarla lskenderiyeden celbettiği tanemizin ka~ını içmeğe memur edil
Reştuniyi ve Knyayaru lstanbula gön· miştir. Dostlarumzdan çok dü~anlan
derdi. Ben de bu münasebetle Istanbula mız vardır. Ne halt ettiğini bilmiyen ko
gitmeğe mu\'affak oldum. mitenin tesir altında kalarak bir tane-
Asıl çıngır Istanbulda kopacaktı. lstan- miıin idamına karar vermesi müınkiln

bulda te,kilat kurmak, adam bulmak, dilr. Nereden haber aldıruı. Gülbenk bu
propaganda yapmak her babayiğitin kA· radadır? 

n değildi. Hakikaten bunlarda da şafak atmıştı. 
-Üçümüz de sık sık ictima ettiğimiz hal· Bizim malQmatmuz olmadan '.(Gülbenk) 
de aczimizden başka bir noktayı muha· in Istanbula gelişi elbette yalnız bizim i-
keme edemiyorduk. çin olmak gerekti, bir aralık: 

Anadoluda ycryer asayişsizlik ve katil, - Bu herifi hükQmete vereceğim, de-
hırsızhk, soygunculuk gibi vekayiin ol· dim. Biliyorsunuz ki ben Sıvas zaptiyesi· 
ması Avrupa Hınçak şubelerinin Hınçak nin gizli menmruyum ve burada zaptiye 
gazetelerinde yaygara koparmalarını te- nezaretile temas halindeyim. Bir kelimem 
min ediyor ve bu da Avrupa gazetelerine bu şeriri ipe götürür ve bunu yapacağım. 
aksederek Ermeni istiklal amalinin tahak· Kayayan atıldı: 
kuku yolunda zemin teşkil ediyordu. - Dur, dedi. Olmaz böyle şey. Bu he-

Bu gazeteleri muntazaman takip ediyor rif ipe giderken bize hayır dua etmez. 
duk. Kendi elimizle kendi dalımızı kesmiş o· 

lngiltereden hareket eden Jirar 1stan- luruz. (Dc,·amı var) 

\ 

Mişel Zevako 

Kahraman 
Haydut 

Bo eser Ha~r gazetesilc forma forma her gün ok11yoco
ln.nna ,·crilmi~tlr .. \yrıca kHab halinde lnti~ar etmiş değildir. 
J\li~cı Zcnıko'nun tarihi macera eserlerinin en mcraklılann· 
dan biridir. 

HABER gazetesi neşriyatı 
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Muhammen bedeli Muvakkat Eksılt-
Cinsi Miktarı Beheri Tutan teminatı me saati 

L. K. L. K. L. K. 
Elektrik motörü 14 adet 40.- 560.- 42.- 15,30 
Firezeli el traktörü ı adet 7 50. - 56.25 16.-

I - ldarcmizin lzmir tütün fabrikası sigara paket makineleri için 14 a
det elektrik motörü ile Maltepe enstitüsü için ı adet firezeli el traktörü §art· 
nameleri mucibLıce ve ayrı a)Tı pazarlık qsulilc satın alınacaktır. 

lI - Muhammen bedellerilc muvakkat teminatları hizalarında gösteril. 
miştir. 

lll - Eksiltme 5-12-938 tarihine rastlıyan pazartesi güııU hizalarında. 
yazılı saatlerde Kabata~ta levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonun 
da. yapılacaktır. 

iV - Şartnameler parasız olarak hergil:ı sözü geçen §ubeden alınabilir. 
V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fiyatsız teklif ve kataloklanru 

eksiltme gününden Uç gün evveline kadar inhisarlar umum müdürlüğü tütün 
fabrikalar 8Ubesıne vermeleri lazımdır. 

VI - lstcklil riıı eksiltme için tayin edile:ı gün ve saatlerde yüzde 7,5 
gil\•enme paralar~Je birlikte yukarda adı geçen konisyomı gelmeleri ilan olu· 
nur. (7701) 

• • • 
Işin mahiyeti Keşif bedeli% 7.5 teminatı Şartname Eksiltmenl:ı 

Istanbul başmüdürlüğü 
binasının kaldırım ta-

L. K. Li. Ku. Li. Kur. 

miri işi 1185,65 89,03 -.- Pazarlık 14. 
Maltepe enstitüsü me. 
mur evleri bahçe duvar. 
larile kaldırım yapıl-

ması işi saı.27 62.34 -.6 Açık l4.30 
Bahariye tUtün işletme 

evi if:kelesi inşaatı 729,80 54.73 -.4 Açık 15. 
1 - 9-11 9J8 tarihinde ihale edilemiyen İstanbul b~müdürlüğü kaldı. 

rnn tamiri ışi, Maltepe estitüsü memur evleri etrafına duvar ve parmaklık ve 
merdivenli üç bahçe kapısı ile kaldmm yaptırılması işi. Bahariye tütün işle.. 
me evine yeniden yaptırılacak iskele inı~ası hizaları:ıdn yazılı usullerle ayrı 
ayrı eksiltmeye konmuştur. 

Il - Keşif bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 
llİ - Eksi'tme 1-12-938 tarihine rastlıyan perşembe günil hizalarında 

yazılı saatlerde Kabataşta levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyo
~unda yapılacaktır. 

iV - Keşif, şartname ve projeler yukarda yazılı bedellerle her giln sözil 
geçe:ı §Ubeden alınabilir. 

V - Maltepe enstitüsü duvarları ve Bahariye f§leme evi elisiltmelerlne 
iştirak etmek istiyenlerin lnhisarlar umum mUdilrlUğü ~aat §Ubesinden 
fenni ehliyet vesikası almaları lazımdır. 

VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edile:ı gUn ve saatlerde yilzde 7,5 gU. 
venme paralarile birli.kta vııh,.aa adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. 

' • :(8356). • • 

• • • 
Cinsi M:lktarı Muhammen B. ~ 7,6 Eksiltmenin 

Yn.esı ve yu\·arlak kayış 1575 Metre 
37X68 sarı tırtıklı 

Beheri Tutarı teminatı Saati 

alUmlnyom 200 Kilo 

LI. Kr. LI. Kr. LI. Kr. 

2.24 
806.-(slf) 67.20 
448.-(slf) 3.36 

14. 
14.30 

1 - Şartnamelerine ekli listede ebat \"e miktarı ynzıh 1575 metre yassı 
ve yuvarlak kayıs ile 3iX68 san tırtıklı alUmlnyom kll.ğıdı eartname ve 
nUmun~lerl muclblnco ayrı ayrı açık eksiltme usullle sııtm alınacaktır. 

-11 -

Leonar!... Rolan! 

J 905 senesi haziranının 
beşinci, güzel ve lfıtif bir ak
şamı.. V eııedikte bu iki ısım 
şiddetli alkışlar <ırasında çır.
lıyordu. 

Hayal içindeymiş gibi al
tınlaşan, parlak ziyalar içince 
çalkanan bu şen ve koca şehir, 
yazın bu güzel ve H'itif ak.,a
mında Şarka mahsus güzellik
ler ve latif pembelikler içinde 
t'tdyor, halk büyük bir sevinç
le çalka'lryordu. 

Büyük kanal üzerinde belki 
y~zlerce, belki binlerce gondcl 
vardı. Kadınların şehveti 
kaqıçılayan sesleri, hafif hafif 
yükseliyor ve gondalları süs -
leyen kandillerin ışıkları ka• 
natrn kırışan sularını aydınla
tıyordu 

iki • 
rı 

Vene dik bu haliyle sankt 
göklerin bütün yıldızlanm 
da kendisinde toplamış sayı
labilirdi. 

Bu neş'e içinde, mühey'yip 
bir gölge gibi .duran bir saray 
vardı. • Dükün bu sarayın

da gene iki gölge vardı. Bunlar 
sarayın en üst katında ncş'e

<len kaynaşan Venediğe kor· 
kunç gözlerini dikmişlerdi. 

Venedik miıhcyyiç bir a~k 
gecesi yaşıyordu, V cnedik .du
a eder gibi şarkı söylüyor ve 
iki ateşli n:şanlıyı kucaklıyor
du .. 

Rolan 1 Leonor 1 .. Bu iki aşı
kın namzetlikleri yarın ilan e
dilecekti. Yarın dükün sara· 
yında iki senedenberi btribiri. 
ni seven Rolan ve Loonor tan-

senelerdenberi 

her türlü soğukalgınlıklarına ve ağ

rılara karşı tesiri şaşmaz bir ilaç 

ulduğunu isbat etmiştir 

• 
AS p İ R 1 N in tesirinden emin olmak için 

lütfen markasına dikkat ediniz. 

il - 1\1 ubanımen bcdeJlerile mu\ nkkat teminatları hizalarında göste
ril uı iştir. 

ı ı l - Eksiltme 30.11.938 tarihine rnstlıyan çarşamba gUnU hlznlarm. 
da ) azılı snntlerde Kaba taşta lernzırn ,.e nıuba) aat şube lnd ld alım ko
misyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olnralc her gUn sözU geçen şubeden alınabi
leceği glbl numuneleri de g6rUlebillr. 

v-1steklilerln eksiltme için tayin edilen gUn ve saatlerde yUzde 7,5 gU 
venme paralnrile blrllkte yukarda adı gecen lrnmtsyona gelmeleri illl.n 
ol

1

unur. (8282) 

• • • 
I - İdaremizin nakliyat şubesi için sartnamesi mucibince yaptmlacak ıı. -

çık güverteli armalı ve tam tcchizntıı ıJir adet çekdirme (telmc) 19-XI-938 
tarihinde ihale edilemediğinden yeniden pazarlık usulile eksiltmeye konmuştur. 

II - Muharnme:ı bedeli •500 lira ve muvakkat teminatı 337.50 liradır. 
m - Eksiltme 5 - XI! -938 tarihine rastlayan pazartesi günü saat ::.4 

de Kabataşta levazım ve mubayaat §Ubcsindcki alım komi.:.yonuncla y pılacnk • 
tır. 

iV - Şartnameler parasız olarak her gün sözii geçen şubeden alınabilir. 
V - Isteklileri:ı pazarlık için tayin <>dilen gün ve sıı!ltte yüzde 7,5 güven

me paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri iHin olunur. 
(8535) 

KAHRAMAN HAl'DUD 3 

tana v e debdebe içinde biri
birinin parmaklarına nişan yü
züklerini takacaklardı • 

Rolan... O, hükumet reist 
Kandiyanonun oğluydu. Maz. 
lGmlann yardımcısı Rolan ... 
O zaman bir istibdat meclisi 
demek olan "10" lar meclisi
nin elinden o, bir çoklannı kur 
tarmıştı. 

Leonora gelince: o da, gü
zelliğiyle meşhur olan bu kız
cağız, eski itibarını kaybetmiş 
olmasına rağmen, gene haHl. 
nüfuzu takdir edilen Dand-;lo 
ailes!nin biricik varisiydi. 

Leonor, Rolanr ço'k sevi
yordu. O kadar ki, bir gün 
kendi resmini yapmak istiycn 
bir ressamın istegini, bütün 
güzelliP,ine ancak aşıkının ta
sarruf edebileceğini söyleye • 
rek kabul etmemişti. 

Bu izdivacın bir faydası o
lacaktı: ( 1 O) ]ar weclisinin 
istibdadına sed çekebilecek bu 
iki familyanın birleşmes!ni te
rr.in ed::cck ve halkın çok sev
diği Rolanr, hükf1met maka
m:na yi.1kseltmiye yarayacak
tı. 

Ara sıra. Sen Mark meyda
nm.1a btiyii'k bir f"lirültü ile 
yüko;elen ''Yac;aa .. Bin ya.,.,a.,, 
S"'slerinin birde,..bire zayıfla -
d•ğı ırörüldü. Nihayet, b·r vU
cut gibi savılabilecck bu bü
yük halk kütlesi üzerinde ai!ır 
blr havanın hakim olduğu his
sedildi. Çünkü 'bu sırada bit' 

kaç hafiye halk arasına dal -
mışlar ve ıüra'tle meydanın 

ortasındaki yiıksek yere çıkc:ı -
rak bir kağıt atmışlar ve son
ra karanlıklara kanşmışlarciı, 

Acaba "10' Jann intikamına 
kim teslim edilecekti?' 

Acaba bu gece kim tevkif o
lunacaktı?. 

Acaba yarın Jdm mahv:cla -
caktı?. 

Gene birdenbire, daha şiddetli 
daha uzun bir alkış koptu. Bu 
alkışın sesi, halkın pek sevme
sinden dolayı bir zalimin zul· 
ma kurban gitmesi pek muh
temel olan ogulları için 'kaib
leri titriyerck öua eden hlıku
met reisi Kandiyano ve zevce
sinin bulun.du 'U muhtesem 
sarayın çıplak duvarlarına 

çarptı. 

Yukarıda biraz evvel bah
settiğimiz iki gölge ötekine 
nazaran iri olan biri gcizle
rinden alevler sacarak yumru. 
ğunu kalabalıı,a doğru uzata
rak mırıldandı: 

- Bugün sevin.. Yarın 

kınlı r,öz y "lan dö',ecel;sin 1. 
Dinle Bambo, ir.i<liyor musun? 
Hala onu, Rolam, Rolanlarını 
alk·ı;Jıycrlar .. Adın her teker
rüründe sanki hl' ·nim del:•+ 
yor ... D:nı • d' le!.. 

- f sidiyonım Senyör Alti
yeri, isidiyoru"Il .. 

- Sus, su ! .. 
- Yarından it:larcn art.k 

bibirlerinin degiller mi? Sanır-

l{lar { ve 

nhor 



~C?TEşn!N - 11J3b 
' --- --==-s• Havadis filmlerini çeken 

•l'.1 a operatör inin 
ı, te ikeli macera arı 
l?>!hıva harbinin fllmını aıan sanemaıcı~ ~ki 

"'H'\Cr Ov !z ateşi aırasında !korkunç da~ll}(aOaıır 
~ çDrCJI; ölümDe burun ouıruıınaı ~e dti 

r. 

pıyor. !\fa3anın kafa ı yanlı:>or .. Fransız 
/"' hududunu ka(aı:;ı kanlı paçavralarla san

lı olarak geçiyorlar. Filmleri bekliyen 
tayyare Pario:e doğru uçarken Maja tek· 
rar tspanraya donüyor. 
Sinemacının hilesi 

•, - LCıtfen şu vesıkayı imzalar mısınız? 
- Bu 'esika nedir? · 
- Aldığım filmler .. Fransaya gönden· 

yorum. 
- Memnunı)·etle ... Fakat ... 
i\laja merakla bu fakatm sonra mı beı

liyor .. Ka~ı-ındaki adamın dudakların· 
da kurnazca bir guluş \'tir, bu adam Fran 
kocu kun·etleriııın san ur memurudur. 
Bu \·azif eye ü; hafta evvel tayın olunnıus. 
film alınırken !\lajanın yanından bir a· ltıgili· kral ve kraliresitıi11 yiyueği yemekleri taşıyan uşaklar, bımlart 
dım arrılmamı • onu adım adım takip et- tatmak vazifesini iizcrinc alan çeşniribaşı m11 onıindm geçiriliyor ... 
mi~ bir adam . 

birer birlr 

._... Bu adam 'e:ııkayı imzaladıktan sonra 
.M filmin Fransaya gimıe::ıine hiçbir mani 

k t kalmıyacaktrr. 
'I' su arasında, üzerinde mu tıattneyi mt11ıa1aza gaye/ mit§kiil olnn bir Subay sözline dernm ediyor: 

~l';l tahta üstünde bir manzarayı tesbit ediyor. _Fakat fılm De\·olope edil in .. bit de· 
:ııı. tr · feJa.• 
~. de 

1 
.etJ~r, kazalar, resmt me- film çe\iriyorlar. Mesleklerinin en güzel fa görelim. Sonra memnuniyetle imzala· 

b r k~ı~ t reı !erinin seyWa.Ueri, filmi... nm. 
dan h ... Tek bır kelime ile, günlük Fakat şimdi bu filmi evvela Burgosa, Maja yerinden sıçrıyor .. Burgosta film 

' .., · ıç bın ı inemacılarla fotoğ· sonra Fransaya götürmek lhnnchr. lki yıkayacak laboratuvar yoktur. Filmin 
-. zullden kaçmaz. Onlar, ma- arkadaş nasıl döneceklerini düşünürken yıkanma-=ı demek reo:mi bır memurla Por 
urıkazn raları ellerinde, her yer ortalığa bir ha,-adis yayılıyor. Hükılmct tekire götürülmesi. orada yıkandıktan ar t . . ' ehlıkelere aldırmazlar, kuvvetleri mukabil taarruza geçtiler. sonra tekrar gelmesi dcmektır. Fılmın ba· 

1 &elırter, polis koıdonlann· Frankoa.ılar, ~iddetli bir mukavemetten §Jna bir anza gelmezse on beş günlfik 

tirdikten sonra mutfağı 'e kilerleri dolaş· 
tı. Buralarda daha enteresan filmler çek· 
ti. Fılmin bu parçao:ında sarayda usak
lardan çok polis memuru bulunduğu gö· 
ruldi.ı. Memurların kilerden çıkan ş:ırap 
şişelerinin bir ço&rurla kcndılerine ziyafet 
çektikleri öğrenildi. 
Fransız hükumetinin, kral 'e kralıçe· 

nin zehirlenmesi ihtimalini gözonünde tu· 
tarak sofraya gelen yemekleri koridorda 
tatrnağa yüksek rütbeli bir Fransızı me
mur ettiğini gene hu filmden öğrenmiş 

bulunuyoruz. 

bir hapi hanenin karanlık hücresind 
huldu. Sozlcrini, protcstolannı, hayktr
rnalarım dinliyeıı bile olmadı. 
Sıncmacı tam altı saat hapishaned 

kaldı. 

Kcndısinı saray önüne götüren ş;>fo 
inemacınm yakalandığını gönnüştü. 

Otele gidıp otomobil parac;mı iı;tedi. Ot 
Fran ız sefaretine müracaat etti. Sefareti 
teşebbüsu uzerine Lcltlerkı bıraktılar. 

Serbest kalan sinemacı komiseri protc~ 
to edınce komiser gulerek ~yle dedi: 

~··i l~cr hMise ile ilk defa kar- sonra §ehri terketmeğe karar veriyorlar. bir teahhilr .. Bu takdirde film Fransaya 
r. ~çın hıçbir fedakarlıktan ı;e- OyJe ise derhal kaçmak lbım. gidince hiçbir alfilta uyandıramıyacak.. GüneJ tutulmasını tesbit için 

u, her Uhasara edilmiş §ehirlere HükQmet tayyareleri Oviedonun sema· Meslektaşlarım sık sık atlatan Maja bu 

- Prot~toyu bırakınız da yakayı u 
cuz kurtardı~ıruza şükrediniz. Çünkü b 
ı:;abal tanbcri Belgradda örfi idare ilAn e 
dilmi"tir. Kral aleyhine b"r suikast bazı 
!andığını hahcr aldık. ~aray etrafına yer 
l~trd ğım z po'" !ere aray ch-annd 
gbrdukl n şu heli her adamı derhal öl 
dürmeleri için emir ,_;enni"tik. Nöbetçi ne 
ferleri sizden süphelenmi ler, hatta ka 
meranın da bir mitral) öz &ınmışlar .. De 
hal üzerinize atM edilccekmi. fakat di 
yakalarsak uç ortakl:ınnı da itiraf etti 
ririz dh·e duc:ünmü ler .. Sizi ölfimden ku 

~il r t ~her girerler, henilz sıcak c:e- smda dolaşıyor. Dildükler, bombalar, yı· defa kendisini atlatmış olacak .• Protesto 
~ llıUJ.: 'rafını alırlar. kılan binalar, nereye sığınacaklarını bil· ediyor, yalvanror .. 
11 bu !~el bir teknik sayesinde, miyerek sokaklarda deli gibi koşan halk. - Fakat, diyvr, bu filmler alınırken 

~ ~·rı ;ğr~flar birkaç saat sonra İki sinemaa sabahın asat sekizinde şe· bir dakika bile yanundan ayrılmadınız. 
~ ~tdir rnilyonJarca seyircinin gö· birden denize doğru inen yollarda mu· Filme çektığim sahneleri tamamile gördü· 
~.~ra • hadrleri ta~ıyan kamyonlardan birisine nüı. 
..,,"'itil ttı ~ llletJnuasr sinema fo~fçı yerleşiyorlar. - Evet.. ama, Fransızlara itimat o-
~ıı t!-:te~k. tanınunı§lan ile görll~mü, Bu kamyonda on altı yaşında bir Fas· lunmaz ki... Bize hile yaparsınız .. 

n-~ san maceralarını bir yazı tı asker var •. Ciddt ve ağır bir tavırla o- Bir saat boşu boşuna münakaşa ediyor· 
ı azı ~ ında toplamıştır. Hayli tururor. Şoförün )'anında iki adam .• Bo· lar. Maja subayı ıkna edemiyeceğini an· 

~'il. Yazının bazı paq:.alannı zuk bir yol.. üzeri ölüler ve raruruş oto- lıror •. 
ı.. hııon mohillerle d<'lu .. Otomobil ikide birde du· - Peki öyle olsun, filmleri alınız! di· 
·ıı~.. ~.· . b. ~ttllaı Janın yenı ır rarak )"avaş yavas yürüyor. Birdenbire yor ••. 

11 r-,
1 

çok yakından mitralyözlerin taktrdısı baş Ve Maja derhal Fransaya geçiyor .. ar 
be aJa, lspanyada harbin ba~ lryor. Önlerindeki kamyon birdenbire tık bir d~ha Isp:ınyaya donmesi imkan· 

ntı ıı Reneraı Frankonun ordu· ve biran içerisinde gözden kayboluyor. sızdır. Çtinkti subayla mlinaka~a ederken 
~: dolaşan bir film alıcısıdır. Majanm bindiği kamyon i e bilftkis ve eliyle asabi asabi kamerasına vurur 
"<lr b·ı~k d K k .ı. 1.x. b"l · ken bir el Mlbukıuı;u ,_·apmı:. film torna· lll ·:." defalar hayatını teh uruyor. or uuan ne yap 'bmı ı mı· 1'- ~ ~ 

'lef u,.tur. Harbin korkunç sah· yen şoför, oturduğu yerden atlıyor \'e rını, boş bir film tomarile detfütırmiştir. 
1lntlAr" d • 'd" 1 k .ı k' b' ..... tr büzil" Filmler Portekizde vıkanmıo: \'e san· 'n rlj " ın e değil, hır M.bus ha· gı ıp yo cnanr·.ıa ı ır ır...nura · " 11 

Güneşin tamamen tutulması çok nadir 
bir Mdisedir. Bir asır içerisinde ancak 
birkaç defa olur. Bin:ıenaleyh sinemacı· 
lar için güneş tutulması ele geçmez bir 
fırsattır. Fakat güneşin ve gökyüzünün 
filmlerini almak ayn bir istir. Jojef Lek
lerk hava manzaralannı iyi almakla ta· 
mMl15 bir operatördür. 1926 da bu zat 
Okraynadan görünecek bir güneş tutul· 
mac:mı filme almağa memur edılmiştir 

Leklerk 1 dakika 26 ~aniye devam edecek 
taran bu dü~uncedir. Haydi yolunuz açı 
olsun do tum ... 

bu hadiseyi görmek için G0.000 kilomet· --------------ı 
relik yol aşarak Okraymıya gitmiştir. 

Orada güneş tutulmasını tetkik etmek 
için dlinyanm her tarafından gelmiş ilmi 
heyetler ve bir çok meraklılar vardır. Bu 
rada Leklerk bir film aldı. Güneşin bu 
film üzerindeki her ziyası 31.000 franga 
{bizim paramızla takriben 1600 lira) ~·a 
mal olmuştur. 

Şık elbise giymek 
istiyenlere 

~fan ı~ınd de yaşıyor. lüyor. sür memuruna: 
r:li. Ovıedoaa olilmle ka!"§ı kar- Şoforün yanında oturanlar da korku· "Gönderdiğ:niz film üzennde hıçbir re· Atlatılan ölüm tehlikesi 

dan den gibidirler .. Kamyon iki ateş ara· sim yoktur,, cümlesile iade edilmiştir .• 

Terzi evine koşarlar 
Yeı c iye ınunnıclc: <• '1ko Hlris 

thll '~ ortnl~tnn nuic c-csi) Soltaı ı ~ Franıco kuvvetleri tarafın· smda kalmıştır. Sağlı, sollu yüz metre Eğer lo:panyol subayile Maja arasında 
la a,~<ıkkak olduğunu o&rrendığı uzaklarında birisi hüktlmetçilcre, diğeri bir hudut maniası olmamış olsardı, bu 

1
' 0 ur!I' sd L'rank l · 'k' it 1 ö t dil ce\'aptan sonra Ma1'anın bacına gelmiye· '<l 'e be "o a idi. Derhal birkaç r ocu ara aıt ı ı m ra y ı a eş • • 

•t el raber bir kamyon kiraladı elloc;u yapıyor. cek felaket yoktu. 
r k1\rtı oğ.'11 yollandı. Fakat yolla· Kanwon kurşunlarla delik deşik olmuş· Bu da bir başkası 

• . 'Doı~ hükfunct kuvvetlerinin e- tur. iki sinemacı boylu boyuna kamyo· Gaston l\ladruya İngiliz kralı ,.e km· 
• ~~ a dolaşa OviedOl"a 3 kilo- nun içerisine yatmışlar, başlarım kamera· liçesi Fransava geldikleri '-akit Versay 

"ıl11 • 1~ .... ı~rnek için 500 kilometreiik )arı ile muhafazaya çalışıyorlar. Kurşun· sarayına girmek ve ziyafet esnasında 
i!'l klltlgeJdi .. Her tarafta mit· lar anlar gibi vızıldıyor. Bereket versin film çel:mı-k mü~ade-;i vcrilmi~ti. Fakat 
~'anı~e:":ılrnılen gürültüsü vardı. ki şoförün }-anında oturan iki adamdan bir f-3.rtla: Geniş palmiyelerin arkasına 
ta~.:rcıu; tarlalar ölü doluydu. birisi aklını başına topluyor, makine}·i saklanacak, misafirlere gorüruniyccekti. 

t b gctınce şofor "bundan ile- harekete getiri;•or, kamyon kımıldar gibi Madru o:c)zünii tuttu. Uslu uslu palmiye 
~l'lly \~~dur. Ben gitmem.,. d:· oluyor. Motör sesini i§iten şofor. m::ılınm nin arka ından film çe,·iriyor. Fakat sine-

a 1-.ıtı on g~den yedisi elinden gıtmr.k ar.ere olduğunu, anların· macıhk merakı ınsam bırakırmı ya ... 
, r ar ikırcıedır. Gördüklerini kA· ca ö!Qm korkusunu yeniyor. Kurşunlar Verdiği sözü unutarak, Madru o:::ıldandı· 
1 a · Gc>rı~e donmeğe hazırdır altında koşarak makinesinin ba~ına geçı· J ğı yerden çı ~tı Sofranın tam kar 

h ?na d:iaşı ~ bir Amerikalı ga· yor. Tehlikeli yoldan uzaldaşr}"Orlar. Bu j ~ısına dikildı. Fran r:ı: reisicumhuru ofke-
ta f 01tırsa olsun Frariko kuv- birkaç saniye arabadakilere asırlar kadar sind!!J1 sap:;::ın oldu.. Haykırmak. bu 
tıııe ından zaptecıilmis olan Ovie· uzun gelmiştir. Majanın şapkası bir kur kilstah sinemacıyı koğmak istedi. Fakat 

:1arı ()~ 1 arar \errnişl~rdir. 1 şunla delinmiş, kuçük Faslı asker otur- İngiliz kraliçesi iğ~ldi. Löbröna bir şeyler 
b tı; k ~~Ya mühimmat, erzak gô· duğu yerden kımıld~~ştır bile. . söyl.edi. Cumhuı:~isi de . g~l~rek "peki:, 
bu kartı rnvonlar geçiyor ... Uç ga· Burgosdan sonra ıyi bır otomobıllc. dedı. Madru lngılız kralıçesının rezaketı·, 
ta 0 }'Onlara atlıyorlar henüz iyi bir yoklan Fransız hududuna doğru sayesinde yer yüzünde eşsiz olan filmini 
n l~ Şehre giriyorlar, durup din uçar gibi gidiyorlar .. Fakat bu defa da o· cekebildi. 

erce, belki binlerce metre tomobıl bir köprünfin korkuluğuna çar- Madru, filminin resmi sahnelerini bl· 

Baş VP Diş aR"rıları 
'l~ 

\'raıııe Tezle 

iM 
Dindirir 

1928 de Leklerk Balkanları dola.ırken 
u~ gi.ın Belgradda istirahat edecekti. Bu l~iiiiiiii:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijl 
istirahat zamanını boş geçirm~ istemiren 
sinemacı kralın sarayını filme çekmek is· 
tedi .. Bir otomobile bindi. Saray civarın· 
da indi \'e filmlerini almağa başladı. Da· 
ha bir metrelik film çevirmeden, üzerine 
hucum edildi, yakalandı, ağzı tıkandı. 

bağlandı. Kamera elinden alındı. Lek· 1 

OROLOC = OPERA TöR 

Dr. Kemal Ozsan 
ı<arakoydeki muarenehant-sıni (Tü· 

nelbaı:ı lstikllıl Cd. No. (380) Ohan· 
yan Ap. Bur~ pazan O tilne) naklet· 
mıştir. Telefon: 41235 

lerk ne oldui'iunu anlayamadan kendini =--------------•ı 

Beh(•r çlfline tahmin edilen rlat 470 
kuruş olnn 130.000, 145,000 çüt kundu
ra kapalı zarf usuliyle mUnnltasayn ko
nulmuştur. lhnksi 2-12-938 cuma. gUııU 
ııaat l 1 dedir. tik teminatı 31010 liradır. 
E\'saf ve eartnnml'.':ıi 34 Urn 10 kuruş 

rnuknbllinde M. M. \'. satmalmn Ko. 
dao alınır. Eksiltmeye gireceklerin 2490 
s:ıyılı kanunun 2 3 cU maddelerinde 
gösterilen \'C8nikle teminat \'e teklif 
mektuplarını ihale s:ıatlnden bir saat 
ewet Ank'1.r da M. M. V. ııntrnalma ko. 
nn verme:crt. (634) (8325) 

B her c;:tflin tahmın edilen fintı 470 
kunı olan 150.000 çift kundura kapalı 
zarfla mUnnk'1saya konulmuştur. İhale
si 30 2. Trşrin 938 çarşamba gUnil saat 
11 d<-dir. İlk t<:minatı 31950 liradır. 

E\'Saf ve şı:ırtnnmpıtj 35 lira 25 kuruş mu 
kabilinde M. M. V. salınalma Ko. dtın 

alınır. Ekslltmf'y gir<'c klerln 2490 sa
yılı kanunun 2 \'C 3 madd terinde göste
rilen \'CSalkl t khf mrktuplnrmı ihale 
santlnden en nz hır saat C\'\el Ankara-
da M. M. V. Satınalma Ko. na YE'rmelo· 
ri. {635) (8326) 

l-;tonhul IJ~nlz 'l'lcuret Ml1dllr1Uğünden 
Müdüriyc~ motorları için açık c'ksiltmc ile 45 kalem malzeme alına

caktır. Muhammen bedeli 1543 lira 12 kuruştur. yüzde 7,5 teminatı mu
vakkateyi yatırdıklarına dair makbuz veya banka mcktuplariylc 29 teşri

nisani 938 salı günü saat 15 de Galatada DenİL Titret Müdürlüğüne ve 
şartnameyi görmek jstiy~nlerin .ele müdüriyet idare ubesine miıracaat

tarr ilAn olunur. (8281) 
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BiZ MiSi Z? Bu akşam bır kaşık 

MAZON alınız. Yarın 

neticesini görürsünüz . MAZ N Meyva Tuzunun isim .. 

Güzellik ve sıhhat için ilk şart 
. ' ' . ;· . . . ,.. . . . . . 

. · . · ... , . 

Rl~D.YO·:·li·, N 
! . . . ' 1 ' ' ' . • . . . . ,, . 

• • ' rt .• -~. • . ·~ 

kullanmaktır 

DTOLiN 
ı eri 

Dişler çehreyi 

güzelleştirir 

R~DYOLiN 
DiŞLERi 

Dişler mideyi 

sağlamlaştırır 

• ••• ' ......... ·-···. • ••• •Jı .................................................................... ._ __ • ":: ...................... , ............. -...... .._ .................. -··············-············ ............ . 
fi RADYOLiN dişleri temizler ve parlatır, mikropları 1 
JI vüzde yüz öl_dürür, ~iş etler!ni besliyerek hastalan· 
li malarına manı olur, agız kokusunu keser. ~ 

:c::::::::::::: ...... ::::::::-.:::m=.ı=:.=:=su::::- ·-::::m:...::wnmtr' 

Yerli olduğu takdirde muhammen bedeli so.no lira ve ecnebi malı olduğu tak
dirde muhammen bedeli 28.350, - lira olan 170 ad~t baskül 4-1-939 çarşamba günü 
saat 15,30 da kapalı zarf U!mlü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu jc:e ginnek istiyenlerin yerli olduğu takdirde 3.786, • ve ecnebi olduğu tak
dirde de 2.12G.25 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve teldil 
lerini aynı gün saat 14,30 a kadar komisron reisliğine \'enneleri lazımdır. 

Şartnameler 110 kuruşa Ankara ve H aydarpa~ \'eznelerinde satılmaktadır. 
(8520). 

• • • 
-:erli malt olduğu takdirde muhammen bedeli 35720 lira, ecnebi malı ol. 

duğu takdirde muhammen bedeli 186155 lira olan 15 kalem elektrik çıplak tel 
ve kabloları 5-1-1939 perşembe günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile An
karada idare binasında satı:ı alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin yerli malı için 2679 ve ecnebi malı için 1396.l~ 

liro.hk muvakkat teminat ile kanunun tayin etliği vesikaları \'C teklifleri:ıi ay. 
ni gün s::ı.at 14.30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Haydarpa. 
şada tesellüm ve sevk şefliğinden dnğıtıl:ı<'aktır. (8518) 

'fek nlk Okulu Sallnalmn 
Komisyonu Haşkanlrğ' ndnn • . 

Cinsi Mi'kcları Tahmin :Fi Tutarı İlk teminat Eksiltme 
Lira K. Lira K. Saati 

Kurr.:ş kahve rengi 440 m. 420 1848.00 

" 
lacivert 265 .. 640 2296.00 .. Siyah 390 " 650 2535.00 

,, Gri 92 " 460 423.20 
,, Kumlu siyah 82 " 380 311. o 

/413 ..... J 556.04 14 

Don 489 55 268.95 
Cör.ılek 326 175 570.50 
Fanila 326 60 195.60 
Çorap 978 25 244.50 
Men.dil 978 11 107.58 
Havlu yüz için 326 100 326.00 
! .avlu ayak için 326 30 97.80 
B rnoz 64 475 304.00 
Pijama 326 450 1467.00 

3581.93 268.65 14,30 

İı;~arpin 197 525 l 034.24 77.57 ıs.oo 

Teknik okulu ihtiyacı olan yukarda cins ve miktarile tutarı ve ilk te
minatları yazılı malzeımeden çamaş rlar ile 'kumaşlar kapalı zarf, iskarpinin 
ise açık eksiltmesi 8.12.938 tarihine rastlayan pcl"!iembe günü Gümüşsu· 
yunda Y. Mühendis mektebi muhasebesinde toplanacak olan komisyonda 
yukarıda yanlarında yazılı şartnamelerine göre yapılacaktır. İsteklilerin 

2490 sayılı kanunla şartname tarifatı dairesinde tanzim edecekleri teklif 
mektuplarını eksiltmeden bir saat evveline k:ı.dar komisy~n ba-=,jcanhğına 

makbuz mukabılindc vermeleri. Şartnameyi ve numuneleri görmek ve 
ilk teminat yatırmak üzere eksiltmeden bir gün evveline kadar Yıldızda 

bulunan okulumuza ve eksiltme günü de Gümüşsuyundaki k'omisyonumu· 
za •gelmeleri. Posta geciKmclcri kabul edilmez. (8597) 

1
1 

teki 10, 3 lük 20, 6 lık 40 kurşutur 
Her ecz'lnedl" bulı•nur . ........................... 

Dr. Hafiz Cemal 
Dahiliye mütehassısı. İstanbul 

Divanyolu. No. 104, Tel: 22398 
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KASE 

tarır 
Sizi günlerce ıstırab çekmekten kur .. 

. d bütuı> 
En şiddetli baı, dit ağnlannı, üşütmekten mütcvelh _ ııa.rı• 

sancı ve sızılan keser, nezleye, romatizmaya, kınklıga 
çok müessirdir. t 

Mideyi hoznıaz, kalbi Ye böbrekleri yor~nZ 1~~· 
hmine dikkat: Taklidlerinden sakınınız ve Nevrozın 

baıka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. 
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l!i Tesiri kati alımı kolay en iyi müshil şekerı 
Bilumum eczanelerde bulunur. 
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