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Çarfamba 
Bugün 12 sayıta 

13 
B, Ta,rln t937 

YIL: 20-a 

Sayı: 7097· H87 fgr ANBUU - AııkU8 Caddeal 
Posta kutusu: 46 (1stonbul) ••• 1 •• 

Telgraf adresi: ırunm • tsfantiul 
r Telef. 21413 (Yazı), 24370 (idare) 

Sayısı heryerde 
100 para 

--.....___~ ................ J 

~ <~.-:_~ Cl,,..~,.,,. .. ,.,. ~X#'l3t 

lıi;Yiik Ôncl<>r 'Atatiir1•ı 1smet 1nönü ı·c kumandanlarla beraber, Ege manev ralarında1d harçJatı tetkik ediyorlar. 

~irene hududunun a
~ılması kararliışflrı-ldı 
Gönüllü meselesl halledilince 
~ kapatılacak 
~- } Paris 12 (A.A.) - Paris Midi 

Aydıtı 1Z (qıanevralan takip eden 
arkaaatımıza-) - Bu sabah ~aktan 
evvel harekete .gcsen ~vi tacafın zırhlı 
!ivaaı dUnkUndon daha ,tiddetli oir akı:ı 
icrasını göze kestirerek Aydıiıile Ger 
uıeı1.:ik arasında kırmızılann gedıine 
sarktı. · . 
• Sabahleyin kırmızı süvari liva•mı 
arka.dan vurma'ğa çalıştı. Zıbrli livanın 
akıncı otomopilleri daha içerlerdon gel , 
mclttc. ola~ kırmızıların takviye kuvvet 
lerinc tesirli darbeler verdi. ve bazı 
müfrezelerin harekatını bir kaç .saat 
geçiktirdi. 1 rene h U d U d U gazetesinin yazdığın_• ı~.re! Pirene 

liudutlarının Valencıa hukumetine 
açı I a c ak m 1 ? açılması hususunda mutavassıt bir ___ ;._.;.J.:~=:::=======-

1& • tarzı hal bulunmu9tur. ~~ ~U~l:.' .. -1 
l>anya meselesini lar timdi açılacak ve . gonu!lulerl 

... h ali çl n meselesinin müzakereıık netıcele-

..... nince tekrar kapatılaca tır. Bu ıu-
~llninln Avrupada l<u- retle hem adeıni müdahale ıiyaıe-
~I t, . nn!'ısmı ls:eıUğl "Dörl- ti tamamiyle bırakılmıt olmuyor, 
1~ hem de yapılacak müzakere!erin 
~lkta. ör(UğU,, tekrar sürüncemede kalmaması temın e-

t rtaya mi çıkacak? dilmit olacaktır. T F ranıtz • 1 ngili~ emaaları 
tr Paris, 11 (Huıuıi) -1-!-ar.i.ciye 

cc, an ız nota mu İtal)·aıım verdi!!i f yadak "1 ap A Q Nazırı Delbos ıpan 1 gonu • 
~'lttt '.· rııp.a vaziyetini }eniılen ka- ·ı · hakk d k. ı S 1 lülerin geri çekı ınesı ın a ı 
u~~tj~~· ınıd·ıı · ıtal} ~lnm ce\ ühi notası teklifi reddeden ltalya!1 c~vabın
};ı!) ngı ız er ı c Fraı1.s1zlar ne dan sonra hasılolan vazıyetı mi.'.a
tıı~ıc~c~klm·ı:ıı clii~ünmekle ,.e konus· lea etmek üzere öğleden sonra Bat 

Vak rue~ı:;uldiiı:ler. vekil ChautemP• i~e uzun uzadıya p 1• VA N G O 
tıany ~a ~rmı ızlar ile lngilizler Is- konu•mu"'tur. Aynı zamanda bu 
hir .,~ nkı göniillülni rrcri almak için Y :r ·ıı· ··daf • • b • tt• u 1 l"I me .. ~le yüksek JDI 1 mu aa. mec- D n 1 1 

ç er Konfcranı.ı yapalım dedik- Y d zı la 1 d • • liıine iştirak e en na r r 1 e e ~ 
ASIM US görü9ülmü9tür. Talihlilerden çogu 

izmiıde bulunuyor ''----~rıu: Sa. 4 Sii.. 4) (Sonrı: Sa. 6 Sii. 3) 

isken Jerun lırmanında Tayyare piyangosunun son keşide u ·j si dün sabah bitirilmiıtir. 
... " En büyük ikromiye olan iki yüz 
l u·. rk . . • . ğ . . t kası te sı· s bini ira 24411 numaraya çıkmııtır. · gu ffi f U U m) fl 3 Bunun talililerinden üçü lstanbulcla, 

d 
• 1 k dördü Anadolucladır. e ı m e üzere lstanbulcla qlanlar arasında bir 

küçük kız vardır. Kocarnustafapa§S 

Memur maaşları için 

Yeni barem 
Nihayet UoUmllzdekl yıl bOtcesl ile yeni 

bir harem tesblt olunacağı şDpheslzdlr. 

Memur kadromuzun ekseriyeti 
yeni.· baremi b.ekliyor· 

YAZMI; · Hakkı Tarık Us 

A.nliaradan gelen bir liaber memur1 
larm maaJ 'taziyeti üzerinde bir ka
BUD üyilıası hazırlanmaya ba§landr 
jm,ı, bunu tahakkuk ettirecek malu
matı elde etmek için de bütün me
tnurlfl'1' h;r sual kağıdını doldurma
ya d8vei oİnnduğunu bildiriyor. 

,İJay: ıtelil Bayar·m Başvekalete 
gelmesiyle memur, hususile memur
ların maaf ,·aziyetinin bir mesele ola
rak ortaya konacağı beklenilen işlerin 
başında gelirdi. f ş Bankası Sayın mü
essisinin bankada, İktisat Vekilinin İk
tisat Vekaletinde tatbik ettiği sistem 
gözümüzfin önündedir. En son ''erdiği 
bir nutukta tatlı akislerile kulakları
mızda çınlayor: ' 

C 
.. " ,. k" k l' elil Bayar memur u to e ı-

mesiyle müteradif telakki eden bir 
idare siyasetinin müreV\·iciair. 

Barem kanunu, hatta bazı tadilleri, 
Celal Bayar ikinci defa ol:ırak lktısat 
Vekilliği vazifesine gelmeden önce 
yapılmı~tı. Yeni iktisat Vekili Vekale
tin kurulu§ ,.e İ§leyİ§ tarzını ve ç.alış
ma yolunu hemen kökiinden de~iştiı
diği gibi, nıemurlannm tayin usulle
rini \'e maaş şartlannı da yine kendi 
prensiplerine uygun bir şekle ve nis
bete soktu. 

Barem kanununun Ikti'lat Vekaleti 
memurlarına ilkin ayırdığı mevkiler, 
adına maa§ clenilsin denilmesin, aylık'. 
olarak ı;etirdiği geçim para~J miktarı 
bakımından Vekalet memuıları lehi· 

(Sonu: Sa. 6 Sii. 4) 

Hukuk fakültesinde 

imtib8n talimatna
mesi değiştirilecek 

•• 
Ussü mizan 6 olacak 

Oniversiterun muhtelif fakültele
rinde dönen talebenin vaziyeti etra
fında yapılan neşriyat üzerine kül -
tür bakanlığı tet,klere başlamıı bu
lunm8ktadır. Ve dünkü yazımızda 
da söylediğimiz gibi son söz de ba -
kanhğmdır. • " 

Fakat dün yapbğımız yeni bir tah 
kikata gôre hukuk fakültesine de • 
vam eden talebenin yüzde altmıfı • 
nın hariçte .·esmi ve hususi mües -
seselercle vazifeleri olduğu anlqıl -
mııtır. Bir taraftan hayatını kazan
mak bri taraftan da yüksek tahsilini 
yapmak zorunda olan bu gençler 
muhtelif balmnlan:lan hir çok mÜ§ • 

külatla karıılaıınaktadırlar. Diğer ta 
raftan üniversite imtihan talimatna -
mesi hükümlerine göre imtihan olan 
talebe üssü mizanı dolduramamak • 
tadır. 

Hukuk fakkltcsinde üss\i mizan 
( 7), diğer fakültelerde ise altıdır. 

Talebe bu bakımdan bazı iddialar 
yaparak diğer fakülteler gibi üssü 
mizanın 6 ya indirilmesini istemek
tedirler ki bu iste}~ uygun görülmek
tedir. 

Bu vaziyet karşısında imtihan ta
limatnamesinde önümüzdeki ders 
yılı ba§mdan itibaren bazı değişiklik
ler yapılması beklenmektedir. Hatay konsolosumuz Firuz- da Toprk sokakt.:ı oturan bu kızın adı Hikmettir. Bileti teyzesi kızın 

K 
. b t taliine almıttır. Ancak bilet Tekirda B •• ı •• • • 1 

h esın eqana ı ğına giden aınucasmda olduğundan u un vapor ısım erı· 
'-1 ~ 1 "' 1 1 dün ikramiyesini alama.mıştır. 

c •1uman Menemenci og u ge e- Diğer bir talili Pakize isminde bir •• t .. k 
k 

kadındır. Adresini sa!damı§trr. O - oz ur çe o 1 uyo r 
c ek ay Be r uta g idv~~- ..mı.ao (Sonu= Sa. 6 sü. 3) 

-------......~~~~~~~~~~~~~---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~(-Y~azın6ncı~l 
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Fikir ve Edebiyat: 
-~ ~ - ............ -...... . 

Milli Mücadele devrin· 

--Raradeniz. mektıı"'Gif/iı-:, 

Milli ikfıSildımıza hizmet 
~. 

de edebiyat varmiyd_i? edecek bir posta 
ten sonra fntibak etmiştir. DeğerJi bir Edebiyatın 

1 
Bizim Edeb:yatımız, inkılaba, hadiseler olup bittik-

Bugün Denizyolları idaresi posta
ları hep lstanbuldan başlıyor. bir 
kısmı Anadolunun Karadeniz, diğer 
kısmı Akdeniz sahillerini limanlarını 
dolaşarak gidip geliyor. 

YAZAN : ASIM U~ 
rolü ise, sosyal hareketlere piştarlık etlJ!ekti[. 

Yazan: SADRI ERTEM 

Şair Ertuğrul Şe~ket ~eçen sene HiT.im rdehivatınıız, 1nkilaba, Mi-
çok entere~an bir anket yapnn~tı. An- cli ·cler olup bittiktrn ımnr.ı intibak' 
ketin mevzuu ''}ılilli ;'\lü::adele srra· etmi~tir. Halbuki <le~crli hir edebiya
larm<la bir edebiyat ,·ar mıy<lı?" suali trn rolii tıMyal hareketlere pi~tarlık 
'd' etmektir. Giimlclik gazel'! makaleci
ı ı. 

Bir kaç sene evvel böyle iki 
iatikamete ayrılan postalardan başka 
bir muhtelit sefer daha acılmak ta -
savvuru vardı. -

Sair on be~ miinenerden aldığı ce- ]erinin, ' 'e partizanların i~Jerine ra- Bu tasavvura göre lstanbuldan 
vapların cicldi hir 11ükme med~r. ola-ı kip ke~ihnck (1eğildir. Bizıle edehiya- kalkan ayrr bir posta Rizeye kadar 
mıyacağrnı anketin rnuhn .. elıesım \~- trn inki.ltıp knfileıinc katılışı böyle ol- Karadeniz limanlarını dolaştıktan 
pan bir makalesinde anblıyor. e du. sonra geriye dönecek. bütün iskele -
)filli Mücadele senclerindt; yazılan Var olan, olınaktn detam eden e - lerden ihraç mallarını alacak, lstan
va.zrlarla daha öncekiler arasında bir dchiyat hmlur. bula gelecek, burad~ durrn~sızm 
fark bulamadığından şiknyP.t ediyor. Milli mücaclelc devrinde kendine Ak denize çıkacak, bu defa lzmire, 
Ve diyor ki: mahsu bir ekol yapan, yani teknik· Pireye, Antalya ve Mersine, oradan 

''Yeni bir edebiyatın var olduğu- ten fikre kadar her şeyi ytniden ya- Suriye sahillerine uğrayarak isken -
na inanmak Vt? onu isbat amek için ratan bir edebiyat ancak bundan son• deriyeye ve Port - Saide kada• gide 

Tayyareye kar•• temslyel 
Çin - Japon harbi insanlara yeni 

bir keşif daha kazandırdı! 
Tayyareye ka..-şı temsiye ile mü -

dafaa almak, şüphesiz ki Çin harbi • 
olmasa belki henüz keşfedilmemiş 
bir şey olacaktı.. 

Hakikaten, Çinde yapılan bu tec -
rübe çok iyi bir netice vermiştir: 

Çin ordusunda bugün her nefere 
bir şemsiye dağıtılıyor. 

Gökyüzünde Japon tayyareleri 
görüldü mü, Çinli kumandan aske -eski bağlanndan tamamiyle tecerrüt ra ya§anarak, İ§lenerek, çalışılarak vü- cekti. 

eden bir nüinunc göstermek. lUz;mdır. cude geti~ilecektir. Teknikten, filtre Bana 
0 
•• yle geliyor kı" Denı'z volla- rine: Şe . l ' eli . · 

Yeni bir edebiyatın irinde yeni k d 1 . 'd pan sanat J - msıye eri aç. 'ye emır verı-
d :ıı; • • a ar 1er ~eyı yenı en ya n idaresinin ısmarladığı yeni vapur -

ren.Jj, yeni hayat, yen.i d~üııhu! ye~ hareketi apcak Ri)nesamı olabilir. Bi- lar Avrupadan geldikten sonra ev· b~:h~l açılan şemsiyerler Japon tay
teknik t;ok lmvvetle l•en ini ıssettı- zini n'ıilli mücadele devri bir Röne· 

........ 
lıirt 

Di 
lll'\ı 
r~ 

~il}' 

n·r ·ve ıe...: muhtelif fikirlere dayan - velce tasavvur edilen bu postanm yarelerine ka.r§ı en büyük bir müda· 
..... sans deiildi. Bir ihtilaldi. Rönesans 1 bira.z dah · ı ,_ f "l"h 1 ak k lla 1 "' · ~,.."...ilJ!;ni süsliyen bir taraflı bir fi· " İ programın a genış etereK aa sı a ı o ar u nı ıyor. 

,,.,.,... :ıı;- kısa zamanda tahakkuk edemez. n· t tb'k tm-1- me I k · • k ş · 1 · ·· ·· · y k al ,_._ k . .. 11~ 

~. 
bi 
t~n 
il ·r.~r ~~baıdır. llalbuki milli mücade· a ı e CK. m e et ıçın gcrçe • emsıye erın ustu arazıye uygun a ası ve tuv et ıusmı sı ore 

,,,. ,,...,... san ömürleri, ve ins:ın dehaları 'yiye- t ikt' d" b"r "ht' b' k k"ld bo 1 dı B oda b" bl h.· 
ı~' l~~~nnda ·yazılan bütürı §iir ve hi· -r en ısa 1 1 ı ıyaçtır. ır ren ve §e ı e ya ı r.. u su aon m yün . ır üz. 

· rek beslenebilir. · · · retle, §emsiyelerin altında saklanan -------------'lroyeleri, nesir parçaltırını okuduğu • . .. . ili- yeni açılacalC sefer programını hi 
muz. z~man ne yeni bir, renge, ne ye· iç ve dı§ d'!şmana karşı yapıl~ daha genişletmek lüzumuna ita- askerı tayyarelerden faiketmek im -
ni b'ir tekniğe 'rasılıyabiliriz, ne de tilil!n bir Rön~sans oldu~u.n~ ideli~ et ~:: ediyorum. Zira bu tarzda tesis kansızdır. 
Türk'lhÜdutUırı içindeki bu emsahiz mek !abırs~~ık olur. Klası~ edehı!.a· edilecelt yeni bir postanın Karade - Tatar Postası - Telefon 
!Uiyn~maya ayna olabil.ecek bir sevi· ~d 'dog~r~n roahnesaf,~ ;~unİ hır ~era;: ·"nizdeki son iskelesi Rize değil, Hopa "Ulus,, da F. C. G. imza.siyle o.. 
yede bÜlabiliriz. Şiirler ve nesirler evres~nın m sulu ~· ~~an ar. 

1 
ı- ~lması icabeder: Hopa Çoruh mmta- kunınu,tur: 

s'ankf?Balkan'harbiıide yazılmış_ gibi· atın b~ pdar~ası. 0 3:r
1 

/şeye, ış eye kası ile beraber Karsın, Arduhanm Jyice hatırlıyorum, Gölün boğa -
'dir. Rumclinin olduğu gibi 'Anadolu· onu vuc_u e getırmış e~ ır. . . 'da ihraç iskelesidir. Karadeniz iske· zmdan tatar postası uzun narası ile 
nu6rı• aa rengini,vermiyerı bu~ yazılar Bir k:ültür, bir tarıhi sanat ?evrı lelerini Akdeniz limanlarına doğru - b6ğazı doldurarak geçerdi, çocuk -
'diıki;biçlUıç §ehir i.smini 'değiştirdiniz serde yetiştirilen nebatlar gibi hır ve· 'elan doğruya bağlayacak bir posta - tuk, derlerdi ki lstanbuldan Adanaya 
mi;'ŞiplCa TcahramanJarıııa ith?f eilil· birlÜlç aôamm eseri değildir. Zamana nm faydalarından Hopanm mahnım posta gidiyor. 
mişti~:,. sözii.nü"çekinmeden ba§lann.a mümessil olan insanların ya§ayarak 'btrkılması e.sla doğru değildir. Kaldı Eski bir salname, fstanbul • Ada-
''azabilirsiniz. yarattıkları bir Ilayattır. ki.l"lopadan her sene yüz bin koyu - na arasındaki posta menzilini (300) 

HiÇ!lr:i"!-seyi ..,darı~nui!'' .. ~m.s~f! Bizim edebiyatımızda 'da liak~t:n ına yakm .hayvan sevko1unur,~,,NB';ı saat olarak tesbit eder.Halbuki; bu 
bir.münaka~a h~ı: açmak nıyetınde ıklli olan bir ihtilal ile bu .ihtılalın t hayvanların mühim hir kısmı r uno.- ta~ihl~ıüe r1.u1oa '?iun::.uı.llteılcı:'tiitu 
~eğ~liz: Yalm~! ... v~~~~ğim §u .. ~™!ük rh~llCettiği. hayattan .dogaciık yamı ya· lnistana, gider; yine Hopadan sevlto • yansından çoğunu bitinni~ti. Os -
nümune bu sozumu ısbata kafidır: ni 'Rönesans karşıkarşryadır. lunan Artvin tütünlerinin müşterisi manlı imparatorluğu tatarlarının 

:"" ~nneler "diridiriniz ~önliin.üiün • "' Sadri Ertem Mısırdır. Bütün Karadeniz ]imanla - menzilden menzile beygir çatlata çat 
·, yasıni" ~ rma uğrayarak ve her uğradığı yer- lata açtığı bu uzun mesafeleri, cum-

" Dü§man kanryle sildi/C palamızı~ Zabit elbisesi giymek- den ih~aç mal~an ala:ak '.Akde~ , lluri~et devri bir_ ka_ç ~içinde bir 
,.. . · pcmnı" •• •• çıkacak olan hır gernı cenup sahılle- gccelık zamana mdırdi. 

'' B~n bir Türküm (lir1im cinsim 
uludur" 

" Sin<?m özüm ate~ ile doludur'' 

Bıı ild '.)'azı parçasınd'l da vezin 
.(arkından b~ka ne teknilac, ne histe, 
ne renkte büyük değil, hüçi;k bir fark 
bile bulmak imkıinı yo1itur. Hulbulci 
bu §iirlerden biri milli, mücadelenin 
en güriiltülü zamanıruln, diğeri de 
milli "mücadele zamanlarırnlrı ~iir yw. 
Zarı bıı" genrin dünyaya ["•?! mesinden 
epi.evt:el kaleme alınm4tır.'' 

Milli 'mücadele devrinde· ı>debiyat 
var niıYdı? O zaman hir •:'!'ır.iyet var
!!a;ihir de edebiyatı vardır. Fakat hu 
tcleliiyat ne fikir, ne de h :.ce 1'endin
den ewel gelip geçf!n §airlcrin, edip· 
}erin fikirleri ve tekniklednden dalıa 
ileri idi. Hatta diyebiliriz ki. ~adece 
kopyesi idi. Ertugnıl Şevlict hunu en 
'güz-el misaUerle canlandırıyor. 

Milli mücadele zamanında edebiyat 
':Kuvayi Mil1iye"nin hizmetine girıni~ 
·',Çete'' efradmdan biri idi. Nizamlı 
ordu teşekkül etti~i zaman da sadece 
bir nefer"di. Bir davanın kahramanı 
idi. Mısralar bataryalar gibi sefer
berdi. Siliihlarıınız ne kadar derme 
çatına ise edebiyat tekniğimiz de aynı 
§ekilde bulunuyordu. 

Sanat maksat için feda edilmişti. 
Eı:;aseu lıayatm hu devreaine iştirak 
eden sanat aclamlarx çok az olduğu 
için kalite bertaraf kemmi}et itibarile 
ele büyük bir yekun meydana çıkmai 
<Iı. 

Ancak hu devrenin destam yazıla
bilirdi. Hala da yazılabilir. Fakat bü
yük hareket hi'ilu bütün ş'<ldetile de
vam etmekte Ye §UUf}Ula§maktadır; 
ve sanki Ziya Giikalp'in h\r cümlesini 
tasdik etmek i'=in destani ı;iir uykuya 
yatmıştır. Gökalp '-Şuur deninde şiir 
susar" derdi. l\filIJ mücadele devrini 
inkilaplar takiµ etti. Hafif ı;e orijinal 
olan bu inkiluplar edebiy:ıtta ela yer 
hulamadr. Çünkü edebiyat yaşanmı§ 
lıayatm ve clenmi lıamlcnin ifade!!idir. 

ten suçlu Şukru 0

rimizi geçtikten sonra: tabii olarak Yeni Türkiyenin hedefi; yurd. 
Zabit elbisesi giyerek kendisine J:Iataya ~ uğrayac~.ktır. ~r~de .. niz daşları: her vasıtadan istifade ede -

b l k lımanlan ıle yarınki Hatay ulkesı a- rek ortadaki zaman ve mesafe mef -
zabit süsü veren ve ir kızı ev enme t d d . d .. l b" "rti'bat 

45 Ii el lan 1 rasm a enız en g~ze ır 1 • , humlaimı kaldıracak içiç..e, yanyana 
vadiyle kandırarak "rasmr 

0 
- vasıtası olacaktır. Y.ıne bu gem.ı Be- toplamaktadır. Şimdi tayyare posta-

dıran Şükrü adında birisi, dün yaka- H f da b akım 
ruta, . ~! .. aya . ır t tıcaret lan lstanbuldan - Ankaraya i~i 

!anarak adliyeye teslim edilmiş. bi- eşyası goturecektır. saatte geliyor. Geçen a.srm sonlarına 
rincis ulh ceza mahkemesindeki du- Riz -c c· d " h k b' F d Bugün Hopa, e, Traazon, ı- ogru seya ate çı an ır ransrz mu 
ruşması sonundu hakim Reşi tara - resun, Samsun, lnebolu gibi Kara - harriri bu yolculuğa çıkmak için ls-
fmdan tevkifine lüzum ~örülerek deniz limanlarından ·Yunanistana, tanbulda 15 gün dinlenip haznlıkla
tevkif edilmiştir. yahut Suriyeye ve Mısıra sevkedilen nnı bitirmek icabettiğini bize anlatı-

Kısa boylu, esm'er ufak tefek bir ticaret eşyası doğrudan doğruya is - yor. 
adam olan Şükrü, yakalandığı za - tihlak pazarlarına gitmiyorlar: ge - Trenin adına bizde liasret kavuş -
man polise Bahaettin uydurma adı- miden gemiye aktarma edilirken turan derler, çünkü vaktiyle Ankara 
nr vermiş, tahkikat derinleştirilince llem vakitten : kaybediyorlar, nem dan Çankmya yolculuğa çıkan bir a-

dam dünyanın öbür ucuna gidiyor -
hakikat şöylece meydana çıkmıştır: _ C:Je bir taknn lüzumsuz fazla masraf- ınuş gibi evinden ayrılırdı. 

Şükrü, eline geçirdiği bir hüviyet lara. ltatlanmak zaruretinde Jialıyor- Dün Adana ile telefônla 1Conuş _ 
cüzdanına, içindeki resmi sökerek •lar, nihyet gemdien gemiye nakledil tuk. Konuştuğumuz dostun sesi: im 
kendi resmini yapıştırmış ve bir kah 'mek için elden ele g~çerken tartak· paratorluğun vasıtalarına, göre bir 
ve fincanının dibini mürekepliyerek Ianmak neticesi olarak kalitelerini Cle aylık yoldan geliyordu. Cumhuriyet 
fotoğrafım damgalamıştır. •b"ozuyorlar. işte Hopad~ kalkarak devrinde bir kaç dakika içinde bu 

1 bir aylık yoldaki "dostunuzu yanınız -Şükrü bundan sonra nereden bul- Akdenize çıkacak ve uğradığı iman da bulabilirsiniz. 
duğu daha tesbit edilemeyen bir za- lann C§yasını Yunanistana, Suriye -
bit elbisesi tedarik etmiş ve Nazlı i- ·ye ve Mısıra kadar doğrudan doğru -: 
simli kızla tanışarak kendisini türlü ya götürecek olan bir postanın mem 
vaitlerle bir müddet aldactıktan son~ 1ekete temin edeceği faydalar bu tür 
ra, kırk beş lirasını dolandı;.mak su- lü zararlardan =Türk tüccarlarını ko-
reüle ortadan kaybolmı.i§tur. rumak olacaktır. 

Avusturya es~i 
maliye nazırının 

konferansı 

Uzun asırlar birbirlerini bir yurd 
ve sınır içinde kaybetmiş olan vatan 
daşlar bu devirde bir araya toplanı
yorlar. Bir millet biribirini göre gö • 
re, birbirini anlaya anlaya millet o
lur. 

Paıa borsasında 
İstanhnl horsasmda dün birinci ter

' tip Türk horcu tahvilleri 13. 75 den 
açılmr§. 13. 70 elen kapanmış, ikinci 
tertip Türk borcu taln•illeri 13.50 
den açılmış, 13.50 den kap~nmıştır. 
Bundan başka Ergani tahvilleri 4.30 
dan, Anadolu demiryolu talıvilleri 

\ 11.40 dan muamele görmüş, bir İngi· 
._ Aı~u./ftur:yanrn p~/ı·i maliye nazırı ve Jiz liras111a 1\lerkez Bank1~1 tarafın -
'.Avıutur)-a Bankası reisi Doktor B. dan 627 kmuş tesbit edilmiştir. 
Verner Ankrıradan §elırimize gelmiş . Dün Londra borsasında bir İngiJiz 

· ı•e eski na.:rr dün akşam ~aui sekizde 1ırası 143.15 d~ a~ılmış. 148.40 ka -
Ünfrersitc Tmnferans salonunda bir · panmıştır. 

Altrn dün borsa haricinde 10.60 
dan· açılmış, 10.62 liapanmıttır. 1 

konferans vermiştir. 

Elleri 
Güzel 

1utmak 
için .. 

hlı 
d· 

l, ( 
ij yJ 

'l;~ 
""tq· 

~~bu 
~~ 
'r~ı~ 

.rJltıi 
Elleriniz pek ınce mi? Gllı:elllği ka:Y:Aı,tı 

yor mu. Panrıaklarınız herhangi bJr lf ıoı·h~ · 
ken ağrıyor mu? ~ lıd 

Bunun Jçtn size bir nevi el idmanı t~tll 
edecl\itlz. Ellerlruze dinlenmek fırsatı v ~. ll 
Mes~~a. yazı ~·a.zıyorken -.lU l!°eilç pa;yaoı /"'tt 

· çoğu bugUn bu gibi 1§ görmektedir- parıı' 
ıarmızı o ka.da.r tazylli etmeyiniz. l 

El idmant şöyle olacaktır : ~-~ 
E\'VelA. onları tam bir istirahat :Uzere ?• 

kmız. Sonra bileklerinizden itibaren §idıle y 
birkaç dakika kadar sallaymız. l'ıı 

Yine bileklerden ~ 
baren her bir eunıı'ı • 
ğer ellnlzln yar ·lld 
ileri geri bastıttıı fet 
Parmaklarınızı ınU~ i 
be ile yumup llÇ~ l! 
Pa.rmaklarmızı ş i 

akıllı açarak a.vuçtır. e 
zı btdblrine birleştiriniz. Arada biraz duıl ~ 
niıı:. Sonra. yine avuçlarmr.zı tama.mı tatl1J' ~ 
na birleştiriniz. ~ lıı 

Bir gazete parçası e.lrp onu ufacık bir .~~· 
.ıv 'rt haline geUrlnceye ka.dar elinlzde burU• ~ ~ 

nuz, blttabl bu hareketi tek elle yapae" :. 

nrz. ~ 
Nihayet yatacağınız zaman elinize 

beııleyen gllı:el bir kremle masaj yapınıı
Netlcede çok mükemmel, mUtenufp 

ve sağlam elleriniz olacak. 

Geçmiş Kurunlaı: ~ 

13 TESRİNİEVVETJ 79' "'

TUr k kadını 'ı stanburdad' ~ 
sahneye çıkabilecek 

fzmirde ve 'Ankarada DarülbeJI' ~ 
~anatkarlarmm vermiş o1dn3u teı11\tıı. 
Terde sahneye Türk hanımlarınJfl ç~ ~k 
matoında hiç bir mani görül:nedi~i. l;j, ~· 
ele f stanhulcla buna müsaadt· f!dıl 
mesi her tarafta lıayret1e kar§ıları~:ı \ı 
tr. Bu hususta polis müdürü denıh ~ 
ki: ,"-. 
-İs.tauhulda Türk hannnJarnuıt ·,,~ı.ı 

neye çıkmasına mfüaade Pılilmefll ~ıı 
do~rn cleğilclir. Sahnede oynaY111~1 t~. lıannularm isimleri almaı·ak. lııık 

1 
ı·mcla tahkikat yapıldıktnı1 l!>onrıı 11 \t 
saa<le verilecektir. ~ 

~ ' 

lstanbul .- lzm'r telefo: r ~. 
İzmir - Istanhul şehirler arıı-. ( 1, 

ı f b. k .. kt11 e onuna ır oranportor ma " l•ıı, 

ilave edile~ek devrenin arttırılacııF l~" 
yazmıştık. ~~ 

Ankaradan İzmire getirilen h11 
11 

t 

kinenin, en eski ·ve kullam]rnı,'11 

vaziyette olduğu an1aşılmı~tır. ( ~ 
Bu yüzden ~ehirler arası tele 

0
11 

na şimdilik fazla devre ilavesine 
kan görülmemiştir. 



~izahcı Osman Cemale göre: 

Nasıl yazı okumak 
istiyoruz? 

1 O sman d'~:~ı ıı<aygı~ 
R =-

rı ~inan Ve romancılığa dair Muhit Halbuki ben onu o zaman benden 
li J'atgenle Sadri Ertem karşılıklı ikinci defa olarak istenilen tarzda 
., B·ıı Yazdılar. Bunladan Muhit • I ktı') Ne 
·• ıt yazmış olsaydım ne o aca · 
ok ... ~~.nin .. yazısı için bit diyeceğim ' u k mi olacaktı, şu olacaktı: 
aı:ır 1 ... dı.r ~ u o hu~uslarda hiç etüd . "hesiz " • ., Sanki ortadan genç, tecru ' 
F'abt . . · toy kafaları zivanadan çıkaran abur-
~kı· · cnun talebesı ve benı:n e - • b' b' 

a~'iiıU 1 abkadaşım Sadri Ertemin şu cubur macera yazıları az:nış gi 1 ır 
l; ~e en de bir hayli trıkılacağım· de bizi:nki bunlarm üzerine tüy dike 

!; ak böyle istiyor: ! cekti. 
)ka~r bayım, halk öyle istemiyor. Yine bundan bir hayli müddet ön-
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ŞEHiR HABERL_ERi 
- - - J 

Elarabaları 
satıcılık 

ile 

Ay başından itibaren 
menedileceği doğru 

değil 
Diin Son Telgraf ~azeteei ay niha

yetinden itibaren el arab:ılarr ile Ea· 
tıcılığm menedileceaini yaznnı:ıtır. Bu " . . 
haber doğru değildir. Seyyıır satıcı-
lar el arahalan ile her zaman salı~ ya· 
pabilı.>ceklerdir. Ancak t:vvelcc de 
yazdığrmız gibi el arabaları ile büyük 
ve a~Tl" yükler taşıması yaı;aktır. 

ce o - ıac:w ıw 

Mektek kitapları 
ilkokul binaları Dör t k itap daha 

niçin birleştirildi satışa çıkarıldı 
İlk, orta ve liselere aid muhtelif 

ders kitaplarmm önümüzdeki ay ha~ı
na kadar yetiştirileceğini yaz~ı§tıi. 
Devlet matbaası faaliyetine de Yam et
mektedir. Son üç gün i!:inde satışa 
4 nevi kitap daha çıkmıştır. Diğer
] erinin yetiştirilmesine el~ çalışılmak
tadır. Kültiir Bakanlı~ı neiriyat işleri 
direktörü Faik Reşid bugiin .Ankara
dan §ehrimize gelecektir. 

İstanbulun muhtelif semtlerindeki 
kira ile tutulan bazı ilkokul binaları
nın la~r.dilerek hükfunete aid bir bi
nada tedrisat yapan bir ilkokulla ~il
Jeştirildjğini Ye çifte tedri~at yapıldr 
ğım yazmıştık. 

Dün bazı gazeteler hu işin pek ye
rinde olmadı~ını Ye talebelerin eski 
okuliariJe birleştirildik]eri yeni okul
lara gidip gelmelerinin çok mü~kül 
oldu~tmu ileriye sürnıüşlP.nlir. 

Bu mesele etraf mda aJakatlar1ardan 
yaptığımız tahkikat ııeticP."İ ~udur: 

Vik oy).e is!emeğ biz kendimiz ce benden yazı alan bir arkadaş:· 
kum edıyor, c.nları, külüstür şeyler - Yoo, dedi, bu tarzda yazılar. 
1-fatt;'a zorla bir alıştırıyoruz. istemiyoruz senden t Sen bize komik 

Diğer taraftan el arahalıırı ile ına· 
ğazadan majİazaya ne kadar siklette 
yiik taşınabileceği etraf mcla tetkikat 
yapılmaktadır. Yoksa el arabaları ile 
seyyar satıcılık katiyen merıedilmiye· 
cektir. 

Kiralık binalardaki okulların kal
dırılmasına iki sebep vardır: 

Birinci ı;ebep; vilayet Lütçesin'de 
kiralık okullar için ayrılan 40 bin lira 
tal1sisatm bu yıl yarıyarry:ı indiril· 
mi~ olması~ İkinci ııchep tc kira ile 
tutu!an binaların okul '>lınaya fen
ni ve sıhhi noktai nazardan uygun ol· 
mamasıdır. 

Kitapların ~eç kalmaşmuı sebeple
ri kağıt yokluğuna kitapların tashih· 
]erinin muliarrirleri taı·<ıf mdan geç 
,·eritmesine ve programda tadilat ya· 
pılması ile kitapların çoğunun cildli 
olmasına atfedilmektedir. 

....._ ın eline: 
''rt bAI sana ala, enfes, mükemmel. şeyler yazacaksın, komik? 
D· <l§ı ınamur bir roman t Sordum: 

Yen i tayyare bu sabah 
gelmiş olacak 

1Ye aı:ı " 1 k b. - Nasıl komik? l'\.ı-.. :ıagı ı ır şey tutuşturu • 1 
... 0 ~... il da ·ı .. la kl.. - Komı'k olsun da nasıl o ursa ta. k c..cıva ı ı an ra, re am • 

Slrkeelde diln ak
şamki keza 

Dün akşam Sirkecide Antalya am· 
barı önünde 3351 numarah Maçka -
Beyazit otobüsü ikinci me,·ki bir Har
b.iye .-. - Fatih lranwayile çarpışmış. 
bu yuzden münakalat bir baylı dur
mn~tur. 

Devlet Havayolları tarafından İn
giltereden 8atmalınan dört motörHi 
tayyarenin evnlki gün Londradan lrn
reket ettiğini yazmıştık. Ta)Yare diin 
sabah Viyanaya, akşam iiıeri de Biik· 
reşe gelmiştir. Tayyare bu sahal1 şeh
rimize gelecektir. 

itil)' 8lldarak bunu güzel diye alıp -
<ı 0{;. Sonra, onun arkasından bir 
b{

11 
1l/laha .... derken iş ahşkanlı

terı. e ıne halk kötüye alışıyor, 
~ ıı u az tanıdığı iyiyi, güzeli büsbü-

r 1 .tıutuyor. 
~ ;>ıyj .. ı· 
ıı~c • guze ı zaten hiç tanımayan, 

u/'enlerin gafalan ise bıı abur 
J .. §eylerle b:.isbütün cıfıt çarıtısı-qon .. - -:ı 

L:, (~al~Y~:· J • • ) di 
•l'lc d' oy e ıstıyor ! ·yenler hep 

. lırc1tl:; diye halkı abur cubura 

~
"ltdü..... ve Sa.dri Ertemin ileriye 
tııhurfu seviyesizlikte de bu abur -

Ab atın çok tesiri oldu. 
•tclcrUtcubur hikayeler, romanlar ve 

aY..İ\liflc~~ak için vaktile ben de ne 
, ,~~t!atı k::'r§ısında kalmıştım ha.tta 

~t.ıd, h bır kaç yıl önce bana yarı 
ta"'4.~tı~ b~ roman olarak ısmarla.nmış 
~ ~ }' ır ygzya tam haslav::\r~ 
ıırııı'"!tu . b azıyı rsmarlayanlardan biri 

......... .'" u fikrinden caydı: 
a "'~· . ı'Jı ~da, . 1zım, dedi, gel sen şunu 0 

olsun! 
Teklif ve emir ciddiye benziyor· 

du. Ne yapalım, geçim dünyası bu ... 
Öyle hep o olmaz, bu olmaz deyip 
dayatacak olursak bakkal, kasap ev 
sahibi de sonra bize dayatacak .. 

- Peki, başüstüne ! 
Deyip kolları sıvadık, o günler • 

de üç, beş komik yazı çırpıştırdık. 
Artık bu yazılar, çeşit çeşit kari· 

katürlerimizle de süslenerek 1 Bol 

bol çıkmaya başladı. 
Bir aralık iş o hale geldi ki bizim 

arkadaş: 

- Ha gayret Osman Cemal, biraz 
dahC\ komik leş 1 

Dedikçe ben de işi büsl:.ıütün tay • 

falarda komikliğe döküyordum. 
Oar.Ju.n hiı- aiin.-h-nirn h;.;•~A ;ra 

zılarımı dikatle ali.uyan görüşleri, 
sezişleri kuvvetli bir zat beni yolda 
yakalayıp bana demesin mi ki: r~dt ' ~) Ctzi~tirme de buna bol mace· 

P )'ctıc:ntnkalı ::onra içi hırsızlıklar, - Yahu, sen sapıttın mı, nedir o 
eıı ~ta.~ h-· falanla dolu (esrarengizi) yazdığın palyaçu vari yazılar! Bu 

• · 1--Jıı~trnetlice bir roman şekli yaştan sonra sana yakışır mı böyle 

Kimseye hir şey olman11~tır. 

Gümrük teşkilatında 
geni becayişler 

. Gi.in1riik te~kilatında gi>rülen lü· 
zum üzerine yine bazı b~cayişler ya· 
pılmr'ştır. Bu cümleden olarak Bandır 
ma gümrük lıaşmemurn Galip Baba· 
can Mudanya p;ümriilC başmemurlu • 
ğuna, Mudanya güınriik haşmemuru 
Emin Osman maaşlarındc1 hiç bir te· 
hcddül olmamak şartiy)e Bandınua 
giiınrük haşmenmrlu~unıt tayin erti)
mişlcrdir. Bundan .başka D<'rince güm 
rük memurlarından tütfi Bengi _ça
nakkale gtımı ü~ttne aynı Jllaaş ile ta· 
yin edilmiş İstanbul ıı;iimrük başmü
diir1üğü menmrlarımla.1 Hamid Al -
tan, 25 liraya terfi t>ltirilmiş, ambar 
memurlarından Lütfi Yalman maa· 
şiyle muayene smıf ına alınmı~tır. 

Halkevlnde yabancı 
dlller dersi tıditt ta h.~ romanın kahramanro r yazılar? 

, fl!tJc bl, sozde kendin tebdili kı - Eskiden ne hoş. ne glızel şeyler Be§ikta~ llalkcı:indcn: 
.~~ 

1 
İ b;:t .. u vakaların içinde yacıamış yazıyordun, biz de lezzetle olCuvor • d f 'tiz 

ÇJPY d " "- k -:ı >f E, imiz e açılan Fransızca. ngı • 
ı a · ""'Ya ayı kendi ag"zmdan an duk. 10 937 ce, Almanca del'slerine 18 - • ' 
~~ı h: Yi\~1k ki ha Rica ederim, vaz geç bu maskara- pazarte:'İ günü ba~1anaraktır. Kurs -

~ <ı1tı ~ • na o zaman bu teklifi lıklardan da yine iyi şeyler yazmaya lara devam eden talebenin kayıtları· 
tıtııı ~~ "~~ır !erde yüzde on, belki başla; biz de tatlı tatlı okuyalım! nrn yeni1enmeleri ,·e JCniden devam 
bil'!" ~~1ek .Y_etin~e ~~ro~, fakat a • ..İşte o kadardır ol hikayet !,, etmek istiyenlerin de l~er. ~n saat 12 
ruıt ~tdi ıtıbanle hızım ıbi bir mu- Arna halk öyle istiyor! muş·... den akı.ama kadar Evırn1z !dare me· 
pac~ ~~ıı· · O da - affınıza mağruren-: murluğ~na müracaatla k:ıyıtlarmı 

Nakledilen hin al ara gelince; mu
hakkak surette çocukların eYvelce 
gittikleri okullarla yeni devam edecek 
]eri oku Harın ~ok yakın olmasına dik· 
kat edilmiştir. Mesafe farkr 100 met· 
reden fazla değildir. 

Çift tedri!'at Yazİycti işine a~ hu
günün daYası olarak bakılmaktadır. 
Çifte teclriFat İ<>tanhulda 10 yıl dan
beri vardır. Çifte tedrisatın kaldırı
lahilmeı:ıi için en aşa~r 50 okula ihtiyaç 
'ardır. t~tanhul Belediyesi de hu du
rumla yakrnclan meşgul olarak işi kr 
sa bir zamanda halledecektir. Bunun 
halli için bulunan fonnüllerden biri
si 11ükfımete aid binalarm tamir etfr 
riJerek oku 1 haline konmasıdır. Bu 
şeklin tatbikine hn vıl hn~lammş , .e 
iki ymi hina açılım · tır. Bunların hi· 
ri Fatihte d~ğf'rİ ı1<> Üskfülarcladır. 

Ortalarda vapılan yarmı teclrisat 
muvakkattır. Birkat: ıtfinc kadar bu o· 
kullardaki çifte tcdrfaat kaldırılacak-
lir. 

Gaz lambasını yakar
ken kendisi yanarak 

öldü 
Bakırköyünde oturan Mustafa adın· 

ela birir-i, dün akşam evde kirnse yok· 
iken, gaz Iambasmr yakmak iı:ıtemiş 
fakat Himbayı vak arken yanlışlıkla 
kendi;;ini tutuştı~rnm~tur. 

1\fostafanm feryadına komşnl ar ye 
tişmiş sıhhi imdad otomobili ile Etfal 
hastahanesine götürii1ürken, yanıkla· 
rın tesiriyle ölmüştür . 

Tayyare cemiyeti tarafından satın 
alman ikifer motörlü tayyareler (fo 

dün gelmiştir. Bunlar bu abah Anka
raya gideceklerdir. .• 

Fırtınaya tululan 
motör 

• 
Kmalıada önünde demirli olan Ye 

içinde İnekçi Tornaya aid üç yüz bal
ya ot bulunan Allahverdi iosimli motiir 
dün gece fırtınaya yakalamm§, içinde· 
ki yüklerden yüz balyası denize diiş
müştür. 

SANDALYA İLE YARALANDI -
Heybeliada temizlik amclcsinden Ö • 
mer dün alnrlann <J:niiiıde dolaş':rrken, 
damda duran demir bir sanclalya riiz
girm tesiriyle kafasına dıişnıii~, ağır 
surette yaralanmıştır. 

ZARLA OYNARKEN -Topliane· 
<le Alımedin kahvesinde Snlilı. 1iva· 
zi ve Mehmed_isminde üç kişi ıa~Ja 
klımar oynarken~ memurlar tarafın -
dan görülerek yakalanmı~lar Ye müd
deiumumiliğe teslim edilmişlerdir. 

CAM GÖTÜRÜRKEN -Tahıak'a-
1t-de Çi~ek pazarrnda Albert isimli 
camcının ardiyesinden, 50 kilo a~JT
Jığmda ve iki metre murahhaı t'ninde 
bir camı nakleden, J\naıtı, :y mıef Ye 
diğer Anam, dü~ürerek kırnu~lardır. 

Her üçünün de ıcJleri keşiJmi~, Cer
rahpa~a haı.tahaneeine ka1dmlrm~lar 

"' dır. J;"' ırn, bu h t kl'f k Martavald 'bar ... t 1 1 l ı .. d .... ,, k am e ı e arşı vere- an ı " yaptırma arr azmı ır. 
: ırtek ı ................ ....., __ ...,.-_._.._ ..... ...,._ ................ .-....... .-................................................................. __ ... ..,.. .... __ .....,..., __ ..,...,_ ____ ...,_. .... ~ 

cevap varsa o da şu ı ı 

" . Sen· k 
1
1~lek, ~n aI~~in bugünlerde da-

" ~tfcn nun ıçın bu şanlı. ~eref1i 
• "qı sen yapf 
• lt(\t •• 

~~ev, oyle yapmadım, öy]e bir 
19· '- Bap Yerine şöyle dedim: 
d' "' en o .. a ··ıtı;ı;ı.ı .~şı yapamam, beni o iş-

i< ~ bll h r gorünüz ve arzu ederse _ 

1~ h Sık<l~nsusta başka. kulunuzu Cl _ 1 

be" lltı ızı ~ 
t1'1 ll\l rı . . 1 
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1kl a,cıa:ın oturrnu§ bi 
it>lrJne bakıyordu. Ab 
net Kerim yazı ınasa 
·ının başında. oturuyor 
Ju. şışma.n ve kocanıan 
;eneli bJri idi. Her ta 
·ata dönebilen ııandal 
yasın& yerleşmiş, elleri 
ni başının arkasına ka. 
vuşturmuştu. 

.AlUJlel Kerim: 

- Beni tanımayorsun öyle mi, dedJ, bak 
ben seni tanıyorum. sen. Şc!iksin. Enver Şc 
tik. Benf nasıl hatrrııunazsm. Ben Kenm c!e 
filmiyim. Her zaman "Odun ka!alI" diye alay 

ettlfiniz Kerim? 

• • • 
Karşıda oturan adam. biraz dil§tindU. Son 

ra birdenbire diz1nl toklltiayıırak: 
- Buldum, hatırJa.dJın; diye haykırdı, sen 

Alunet Kerimsin.. Jl'aknt aradan tam ylrmJ 

beş sene geçti, değil r • : · 
Kerim tasdik makamında tıaşmı ııalladı: 
- Evet. Belki d&h& fıu;Ja ... 
Ka d t d•m Kerfmf enikonu göz 

rşı a o uran & ~ • 
den geçirdi. Belli ki onu esld odun katalı ola 
tak görUyordu. Ayni tlger dO§Uncell, durg-ı'O 
yüzı'l d 1 k BununlB beraber: • a am o ııra ... 
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VENiDEN BULUŞMA 
Nakleden: HiKMET MCJNiR 

hem ze~gln bir kızla evlendim. Da.ha yirmi 
sekiz yaşındayken b&llkada. bUyük blr heııa 
bnn ve iki otomobilim vardı. Erteıı1 sene bir 
mirasyedi kızla evıendfın. Her halde, ııeverek 
evlenmediğim! tahmin edeblllrsin. Zira o gibl 
şeylere kulak asmaın .. Romanlarda yazılı 
olan aşka ancak siz ına.nırsrmz. Ben para. l~ln 

evlendim. 
Kerim, yalmz burnunu kaşıdı. Cevap ver 

medl. Ş~ik devam ediyordu: 
_ Sanırım ki sen aşk uğrtUlda evlendin. 

Eğer unutmuyorsam. bir Anadolu kızma tut 
kundun sen. Baba.Si duvarcı idi. 

Kerim, münakaşa etmekten kaçmıyordu. 
Hatta, buna meydan vermemek için biraz da 

zorla gülümsedL 
- Evet, dedi, o babSettiğlnlz kızla evl.?n 

dlm. ve 0 yolda hareket ettiğimden ula mu 
tecsslr değilim. 

_ Bittabi çocukların olmu§tur. 
- Elbette .. İki krz, bir erkek. Erkek çocu 

ğum §imdi mühendis o'mıı.ğa çalışıyor. 
Şefik, eskJ arkadaşına hakaretle bakarak: 
- Hani ııenln e:ıkl lhtiruın? Pek bUytl~< 

bir adam olmalc istcdl~inl söylerdin. O fikrin 

suya mı dilştU? 
Kerlm omuz silkti: 
- Calıştını, dedi, !al<at benden daha z~!d 

lcr, iş b}!enler çıktı. 
- Demek arzunu yerine getirmeğe muv~t 

tak olamııdrn öyle mi ? Olabilir... Belki ben, 
senden daha talihli imişim. Gençliğimde öğUn 

dUğ'Um her !leyi başarmağa muva!fak oldum. 
Zenginlik, güzellik, zevk... Hem de hlç bir 
mesullyet altında bUlunmayarak yaşadım ..• 
Kerim, açıkça söyle bana! Hayatmın bu oekil 
de kalmasına, arzularma muvaffak olamadı 
ğma esef etmiyor musun? Doğru söyle. 

- Hiç esef etmiyorum, Şefik! Benlm allem 
basit bir aileydi blliyorsun ... Hem pek fakir 
di. Falcat onJıırın bana verdiği na.stha.tıara Hl 
mat ediyordum. Onların gösterdiği yolda yUrU 
dUkçe hiç müteessir değlllm. Hiç gUphcslz 
ki, hayatta benden daha ileri gidenleri var. 

Fakat ben müsterihim. Karım var .• Cocukla 
rım var. Evim var. Bir insan bundan daha 
fazla ne 1stlyebilir ? 

Şefik Gittikçe daha cUr'etk!r bir hal alt 
yordu: 

- Bwıdan daha fazla istenecek ~ey yok 
mudur, dedi, işte öyle bir llf ki, ancak sen 
söyllyebllirııln. Yaşadığmı dahi bilmeden blr 
hayat yaşıyorsun. İşin en hoıı tarafı, bir §ey 
bilmeditin halde bu gafletinden de eza duy 
mayorsun, bir şey aramıyor, latemlyorsµn. 
Vallahi, ben ııenl böyle tahlll ediyorum. Bel 
ki de senin en doğru tahllllnl yapıyorum. 

Kerlm gög1ls geçirdi: 

- Belki, dedi, belki haklrnm Şefik. Sen 
dalma açıkgöz bir adam olarak tanındın. Ben 
se, çamura batmı§ bir sopa gibiydJm. 

Şefik biraz tevazuh göstererek: 

- Yok canım .. O kadarı değil.. Fakat. .. 
- Hayır, hayır, ben kendlml billyorum, al 

datmağa lüzum yok. 
Şefik omuz sllkU. Bilen adam sUk(lt eder. 

Şu halde nyni mUna.ka.şayı uzatıp gidecekti . 

• • • 
Kerim, tekrar masasma dönüp birkaç ki 

#tt imzaladı. Şefik, eski kom§ulara dair bir 
sual sordu. Kerim mahallenin hayli değişmi' 
olduğunu söyledJ. Birçok binalar yıkılmı.,tr. 
Eakl arkadaşlardan da bir kısmı ölmU§tU. 

Şefik: 

- Zaten, dedi, o arkad&.§lardan bir ço~u 
budala katlleslyd1. Aro.la.rmda bir tane işe 
yarar adam yoktu. 

Kerlm cevap vermedi. Dairesine girmiş 
olan bir adamla fııııltı halinde gö~Uyordu. 
Sonra: 

- Pek Alt, dedi, (ve ayağa kalkıp Şeflğc 
dönerek) Şhndl yapılacak ~lerim var, Şefik .. 
Senin de gitmen lbım. Gtır~tUğUmUze ve 
e.ıııkl zamanları beraberce andığımıza mem 
nun oldum. 

Şefik ayağa. kalktı. YUzUnde hlç blr hissin 
f!adesl görWnıUyordu. Belll ki, bu konuııma 
dan, kendisinde bir intiba hasıl olmuş değildi. 
Dışarı, tekrar gardlyanlann yanına doğru 
çıkarken Kerim, fU sözleri UA.ve etti: 

- Yalnız ounu hatJrla ki Şefik. bent tanı 
drfm için ilana iltimas yapabileceğimi ve her 
kesten ayrı muamele edeceğimi t:mlt etme .. 
Ben bu hapishanenin nıUdOrU olarak kaldık 
ça, sen de ceza mUddetın tamamtanmeayR 
kadar nasibin ne ise onu görürsün. 
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İskenderun limanında 
Türk gümrüğü mıntakası tesis 

edilmek üzere 
Hatay konsolosumuz Firuz

Kesin beqanatı 
• 

Antakye (Hususi) Şehrimize ge-ı 
len Hatay Türk l:onso\osu Firuz Ke
sin kendisini ziyaret eden gazetecile 
re, sorduktan muhtelif meseleler hak 
kında §U beyanatta bulunmu~tur: 

- Hatay güzel bir memlekettir. 
Hatay yeni rejime göre dünyanın 
hiç bir yerinde e§İne rastlanmayan 
müstesna vaziyette mesut ve müref -
feh bir varlık olacaktır: Hatay Ha
taylılarındır. Burada bila te&ik cins 
ve mezhep herkes mütes3.viyen ayni 
hakka malik olacakbr. 

- Delege ile tema.31arımz hakkın 
claki intibalarınız nedir? 

- Delege hüsnüniyet sahibi bir 
zattır. Buraya geldiğimdenheri takip 
etmekte olduğu hakikaten bitaraf 
siyasetiyle bütün ana3ırt memnun et 
mekte olduğunu gördüm ve kendi -
.siyle vaki olan biı kaç saatlik tema -
sımda dahi bunu anladım. Herhalde 
yeni ba§layacak rejimin başında böy 

le muhterem ve bitaraf bir zatın bu
lunması Hataylılar i~in bahtiyarlık -
tır. 

- lskenderun limanında kurula -
cak Türk gÜmiük mıntakası ne za
man tesis edilecek? 

- Beı altı güne kadar sırf teknis
yenlerden mürekkq> .S - 6 kişilik 
bir heyet lskenderuna gelerek tetki
katta bulunacaktır. 

- Konsoloshane binaları ne va -
kit kurulacak~ 

- Tahsisat hazırdır. Derhal An
takya ve lskendcrunda birer mü -
kemmel konsolosluk binası inıaaına 
ba§lanacaktJr. 

- Hariciye siyasi müsteşan B. 
Numan Menemencioğlunun Beruta 

12eleceklerine dair bir p.yia vardır. 
Bu dom-umu? 

- Evet, te~rir.iaaninin ilk hafta -
smda sayın Numan dö Martelin zi
yaretini iade etmek üzere Beruta ge 
lecektir. 

Değerli misafirlerimiz 
italyan hariciye nazırı gelecek 

ay ortasında bekleniyor 
Ankara, 12 (Telefonla) - Cumhu 

riyet bayramı esnasında ve sonra bazı 
dost devlet erkanının memleketimizi 
ziyaret edeceklerini bildirmittik. 

Son alınan malümata ıöre, Yunan 
baıvekili general Metabas ayın 19unda 
şehrimizde bulunz.:aktır. Dost devlet 
başvekilini kar§Ilama proğramı hazır 

lanmı§tır. 

General Metaksaı Ankaraya vardı 
ft gUn cumhur reisimiz Atatürk tara 
fından kabul edilecek ve akJ&m Ankara 
Palasta B. Cem Bayar tarafından, Me 
taksas ~refint: bir ak;am yemeği verile 
ccktir. Bu yemeği bir ıuare takip ede 
cektir. 

Müteakip günün akıamı Yunan el~i 
si Raf ael tarahndan general Metakaas 
şerefine bir aktam ziyareti verilecek 
tir. 

Diğer taraftan İran hariciye nazı 
n B. Sami bu ayın yirmisinde Ankara 
da bulunacaktır. 

Romanya baıvekili B. Tataresko da 
ber~berinde Rumen erkaru harbiye rei 
•i general Sisi~\:u oldufu halde cumhu 
riyet bayramında Ankaraya gelecektir. 

İtalya hariciye nazın kont Ciano 
İse, teşrini saninin on ve on beşi ara 
sında, hususi kalem müdürü ve daha 
baıt hariciye erk:4nı ile beraber Ankara 
ya gelecektir. 

Manevralarda katine
tice bugün bekleniyor 

(Bil§ tarafı 1 W;id.e) 

Dün akJama doğru Aydına yapılan 
mavilerin zırhli otomobil akım hakem 
tarafından Aydını sukut ettirir mahiyet 
te kabul e.dilmemiı; yalnız bu akının ge 
rilerde bazı zararlar verdiği tasdik edil 
miştir. 

Bu sabah erkenden cephelerde ha 
rekat ve müsademeler baıladı. Mavi 
kuvvetlerin taarruzları kati neticeyi el 
de etmek için bütün şiddetiyle devam 
etti. 

Mavilerin ilerlediği sahada mühim 
hakim mevkiler de vardır. H~rekatın 1 
çok arızalı arazide devam etm~sirıe rağ ı 

men bütün tatbikat tam manasiylc mu 
harebe mahiyeti arzetmekteir. 

Maviler Aydının §İmalinden Ger 
mencik ıarlundaki tepeyi zapta muva 
fak oldular. 

Mavilerin kırmızılara yardımcı kuv 
vetler gelmeden kati neticeyi almak ka 
rannda oldukları anlaşrlrycr. 

Kırmmların mlihim mikdarda tak 
viye kuvvelerini öğleden itibaren ı.:ep 

heye gön.derdikleri haber alrnmı§tır. 

KATI NETiCE BUGÜN 1 
Yarın {bugün) her iki tarafın §İd 

detli ve belki son ve kati muharebeye 
irmeleri beklc.nilmektedir. Y ı.rınki harp ] 
mavi ve kırmızılıların kati muJı:addera f 
tını tayin edecektir. 1 

Bu itibarla yarın beklenilen mey j 
dı;n muharebeleri Ege manevrabnnın 1 
en bUyük ve nihai safhasını teşkil ede 
cck!ir. 

HAVA MUHAREBELERi VE 
BOMBARDIMANLAR 

Bugüne kadar olan hava 'faaliyeti 
' ıudur: 

Birinci gün akıama kadar keıif ve 
bombardıman uçuşları yapılmıştır. 

Daha ilk gün tayyarcleııle alınan ra 
porların mavi ve kırmızı taraf kuman 
danlarım karar almala ıevketmiıtir.Bu 
suretle tayare faaliyeti müıbet ve mü 
him bir mahiyet göıtermi§tir. 

1kinci gün Aydın-Nuitıi iıtikame 
tinde muvaffakiyctli gece uçuşları ve 
umumi keıiflcr yapılmıştır. 

O~üncli gUn yapılan uçutta hava 
muharebeleri ve bombai'drtnan daha ıu 
mulltı olmu§, hemen bütün cUn muhte 
lif hareklt yapılmıştır. 

Tayyarelerimiz bu harek1tta çok 
mühim vazıfeler başarmışlardır. 

Muharebe meydanların.da ve -.:ephe 
gerilerinde bamt tcs:rıer icra etmi§ltr 
dir. 

Son iki günde, kahraman kadın tay 
yarecimiz Sabiha Gökçenin göıterdiği 
muvaffakiyet hamt tekilde takdire ta 
yandır. 

Hem pilot, hem harp tayareJerin 
de muktedir bir tekilde milhim vazife 
ler ifa etmiı. bir çok krokiler almııtır. 

Sabiha Gökçenin yaptrfı keıifler 

mavi taraf kumand"anlığınca havacılık 
bakımından bUyük bir kiynıete görül 
müş, tayyarecimizin tesbit ettiği ma 
lumat raporları mavi tararın harekStın 
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= = = • i Manevra sabasın- j 
i da acıklı bir kaza ~ 
) Bir Tayyare- i 
l cimiz şehit ) 
i düştü ) 
İ fzmir, 12 (Hususi) - Dün\ 
- akc:aın manevra sahasında i 1 ı> -

1 
müessif bir kaza olmuş ve İ 
ge~ç .~ir tayyareci şehit dü§ - \ 
muı.tur. ı 

Kaza §Öyle o1muştur: ~ 

1 
'Kırmızı ta.re.fa mensup bir :: 

hava filosunda vazife alarak kef 
§if uçu~ları yapan Hayri ismin-} 
de bir gedikli tayyareci, uçu§U·i 
mu:'~ff~ıy~tle yaparak va-) 

} zifes;nı bı~_ırdı~.ten ~onra ka -( 
: rar"aha donmu• ve nava mey - :: = o :ı -
'E danına ineceği sırada tayyarede( 
ff husule gelen bir anza neticesin: 
' k . . = s de su ut ctmııtır. ~ 
~ Karargahtakiler derhal ko - ~ 
\ §Ufmu§lar tayyareciyi ağır ya -~ 
( ralı olarak hastahaneye kaldır "j 
! mışlardır. l 
f Tayyareci Hayri iki saat ya - E 

! ?adıktan sonra gözlerini hayatal 
~ yummuştur. ) 
j Hayrinin cenazesi bugün §eh~ 
i rimize getirilmif, öğleden sonra J 
~ merasimle tayyare şehitleri me-~ 
{ zarlığma gömülmü§tÜr. i 
j Tayyareci Hayri 4 sene ev -i 
i vel Y'.e§ilköy gedikli küçük za -İ 
j bit mektebbi bitinni§, Ameri - \ 
\ kacla ataj gönnüf, ordunun kıy f 
j metli bir uzvu idi. \ 
\ Böyle bir kaza neticeainde § 
~ §ehit dü§meai bütün orduyu:\ 
\ çok müteessir etmittir. İ 
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da çok bilytik bir amil teşkil t-tmiıtir. 
ASRI SEYYAR HASTAHANEDE 
Buıü.n de B. Celal Bayar, vekiller 

heyeti, ve Mareıal Feyzi Çakmak, or 
ıeneral lzzeddin manevra sahasını sa 
bahtan ak!}ama kadar tefti§ etmiılcr 

dir. 
Mareıat Çakmak, generaller, me 

bcılar ve gazeteciler bugün Germen 
t..:ikteki asri seyar hastahaneyi gezdiler 
Burada fenni ve Türk tipi sedyeler çok 
mükemmeldi. 

Hiperit ve diğer gazlarla yarala 
nanlara mahr.us müteadid çadırlar, ya 
talchaneler ve Türktipinde altıtar kişi 
tik muhtelif dü§ yerleri, bugünün asri 
ve fenni harp ihtiyaclarmın tatmini i 
çin çok iyi hazırlanmıı bir §ekil göste 
riyordu. 

Mareşal bu mükemmeliyetten çok 
memnun oldu, tam birneıe içinde §Unla 

n söyledi: 
- Bundan ıonra zehirli gaderden 

hiç korkmayın. 
Seyyar hastahaneyi gezenler ara 

sında bulunan Muğla valisi B. Recai 
de edindiği intiba hakkında demi§tir 

ki: 
- Bu eserler yalnız ordunun de~il 

bütün milletin maneviyatını yüksel 
ten varlıklardır. 

Manevra sahasında bir çok kasaba 
lar köy halkı işlerini güslerini bıraka 
rak .harekltı bamt alaka ile takip cdi 
yorlar. 

ihtiyarlar, gençler. hata meme ço 
cuklan ovaya dökülmli§ büyük bir mil 
li heyecan içinde bayram gilnleri ya~ 
maktadırlar. 

Şiddetli hava bom'"-rdmıan!Bn 
Aydın 13 (Manevraları takip e -

den arkada§ımızdan telefonla ) -
Mavi kuvvetlerin yeni kumandanı 
general Mümtaz, harekatta motorize 
liva ile h:wa kuvvetlerin~ İdtinat et
tiğini göstermiştir. Saat 16 <lan sonra 
kırmızıların harekatı gittikçe artmı§ 
mavinin almak iııtediğ! netice tama
men istihsal edile.nemiştir. 

Gerek mavi ve gerek kırmızı kuv
vetlerin akşamki ~edid bombardıma
nı kırmızılılar tekrar ele geçinnişler
denilehilir ki Eg:: manevralannın en 
~ayanı dikkat hac!isesidir. Ta'biye ha 
krmından büyük ehemmiyeti haiz 
Abdurrrlımanlar tepesinin bir kısmı 

Pirene hududu Tehlike -avcılS 
(Üsttarafı 1 ncide) 

Jeri zaman İtalyanın ten bir cenp 
,·ennesi ihtimalini de gözönübe ge
tirmişlerdi ~ hu takdirde ne yapacak
larını <la açık değil, fakat kapalı bir 
ifade ile Roma hükumetine an,atmı~ 
Jardr. Şayet İtalya bu teklifi reddede
rek olursa Fransanm Pirene hududu 
açılacaktı. Fransız Ye İngiliz gazetele· 
ri iı;e resmi notanın kapalı if aclf"!inde· 
ki mak(ach çok açık şurette ı;öylemek
t<'n <;ekinınemişlercli. 

:f~tc nihayet İta] ·anm ce,·~hr geldi 
, .e cevabın red mahivetinde olduğu da 
göriildü. O halde Fransanın Pirene 
lıudutlnrı açıll'cak demek? 

Hakikaten Framız1ar Pirene hu
dudlannr açacaklar mr? T elgraflum 
,·erdikleri ına1fımata gôre fnnsa ile 
1ngihcre arasında rniinkereler ohı
yonnuş. Fransızlar İngiltcrenin bu 
tarzda hir tedbir olmma;ma mani ol
mrvııcı:ğınr ümit ediyorlar. Di~er ta· 
raf tan ı;crek Pariı1, gerek Lonclra nıa
Jıaf i 1 i İtalvanm cevabmdan 'Mnra ar
trk jki taraf arasında her tllrlü anlaş
ma lmpılannın k"llpa!lmıı: c.lıtıaflııını 
da iJa,·e etmekten :?eri durmavor]al". 

Bu Yaziyet açıkca ı:?::ı~tniyor ki 
Frnncızlar ile beraber 1ngilizler ele lıir 
tcrcdılüt devri içindedir. 

Bununla beraber !Pirene huiludla
rr ac;ılı~a bu tedhirclen o kadar ıte· 
Uşa düşnıemek Jazmıgel•liğiııi yine 
ıtelgraflar haber ' 'eriyorlar. acaba ni· 
!;İn telUş ermemeli?. 

Çiinkil Pirene lmdudlarınm açıl -
masmı övle her'kesin birdenbire .san
rlığr gibi f talyanrn Gener:ll Fr1tnto 
taraf ma giinüllü kıyafetimle yaronncı 
kıtalar gönclermeeine mukahil cum
huriyetı;i İspanya tarafına gönüllü 
Fransız kıtalarmm gidec-.c~i manasına 
almamak lazım jmiş. J>irene hudutla
rının açılnıasınt sadece Frama ile Va· 
lansiya İspanyası arasında paHport 
t•e kontrol usuJJeri ile volen gidip 
~elmesinden daha ileri giden bir ma
]1iyeti olnnyacakmı~. Ol~a olsa şimdi 
İspanya hükumeti l1C$abma silah yap
mak ' 'e satmaktan menedilmiş olan 
Fran8ız l1arp ııana\tİİ için bu yasak 
kaldırdacakmıe. Bu ıurd1fl; General 

Yranrft k11vvpf1,.rin,. lcaw-sY ' V eılan•;y• 
Jıükfımeti de kemlini müdafaa için 
daha kolay harp vesaiti tellarik ede· 
bilecekmi~. 

Göriiliivor ki Franu ile İngiltere 
f talyanm ~e,·abi nota!ı üzerine hiddet 
,.e 38ahivete kapılarak hidiM!lerin bir 
harp çıkmazına girmemesi için elle
rinclen geleni yapıyorlar. hııl a ı mü 
zakere maeagına ~a!?ınnak için yeni 
,•esileler arayorlar. Bnnunb. beraber 
İtalvanm meseleyi Londra komitesine 
hav~le etmek ~eklindeki n!nkahil tek
lifini ele kabul edemiyeceklerini göa
teriyorlar. · 

Ru takdirde n~ olarak? İtalyanın 
"Alnıanvuız hiç bir müzakereye gire
m~ın.'· demesine J.!;Öre İ~ı>anra itlerini 
hal , .e tanzim için '

1 
Dörtler Konfe· 

ran 1'' mı kun1lacak? :Mussolininin 
iitedenberi takip ettiği ,. Avrupada 
dörtler diktatörlü~i" plinı yenibattan 
ortaya mı çıkacak? .. 

ASIM US 

m kırmızılılar etkrar ele geçinnifler· 
dir. 

AkF \, Mendireş boyunda i1~1e
yen mavi motörlü kıta Germencıkler 
Aydın demir yolunu geçme~e. ça : 
lı§mt§lar fakat kırmızının teaırlı ateıı 
ile geri çekilmiılcrdir. • 

Saat 21 de mavi tayyareler Ay -
dını ıiddetli bombardıman etmi§tir. 
Sehire bir çok bombalar dü§mÜştür. 
~ Orgeneral madalyeleri verdi 
Aydın 1 2 ( Manevralan takibe gi

den arkada§ımızdan telefonla ) -
Ak§am !Mt 21 de ordu evinde ku -
mandanlara bir ziyafet verilmif. bu 
ziyafette marepl Fevzi Çakrnka ta 
bulunmuıtur .. 

Manevra kumandanı orgeneral iz 
zettin Çalışman manevralarda bulu -
nan heyetlere m;:ıdalyalar vermitler -
dir. 

Manevralar bugijn bitiyor 
Aydın 12 (Manevraları takibe gi

den arkadaıunızdan telefonla. ) -
M~nevralar ~\'ITl (bugün) netieele
r.ecek per§embe ~ünü toplanacak o -
lan komutanlar manevranın kiitiii • 
ni yapacaklardır. 

Persembe günü Aydın valisi de 
kumandanlara bir ziyafet verecek -
1erdir. 

(Altıncıdan dm'll,,..J 
Ölümünü haber alan adil" 

Bu da bir başka tehlike e~ 
hikayesi: l' 

Bir film firketi Amcr!kanıtı ~ 
aek. binalannclan istifade e 
herkesi hayrette bırakacak bir ~ 
çevirmek istiyordu: 

Bir canbaz, alt kettan başla~ 
48 katlı bina}'.'a, ... dı§ d~~ar b 
pençerelere ve binanın dıger .~ 
yerlerine tutuna tutuna çıkacak 

Bir sineğin düz cam üzc~·?e..l' 
manmasma benzediği isin 'sınv 
mc,, ismi verilen bu oyunu 
bir canbaz buldular ve de.-hal t1' 
vele imzaladılar. j 

Bu i§ için bulunan adam Aftll'.l 
nm en meşhur canbazlannda11 ~ 
idi. Her\es oyunu muvaff8k1T 
yapaca~ndan emindi. 

Joe Ellis ismindeki canbllz.~ 
cilerin ve fotoğraf makinesiniıı. 
retle açtlmr§ gö:deri önünde 
tlrmanmağa ba§ladı. 

Sekizinci kata kada'r çıktı, 
oradan birdenbire yere yuvar1 
nı gördüler .... 

Canbazt yerde kendini bi 
bir naJde keldmh)ar. 
üzereydi veya ölmüıtü ... Heme!' 
tahaneye gönderdiler .. 

O gün çİknn alqaın gazetele~ 
~z Ellisin sekizinci kattan nasıl 
§e!'ek öldüğünü yazıyorlardı . 

Fakat 'Elli! ölmem1~ti. Has 
de büyi.ik buhranlar içinde ya 
ve :kendi ölümünü yazan ga 
ancak iki gün sonra okuyabildi 

O l'aman, "ölüınüne., 'Sebeb 
hadiseyi de kendisi ancak on&ı.::J.' 
ra anlatabilmiftir: 

Ellia, sekizinci kata geldiği 
duvarın üzerinde birdenbire bit 
peyda oluyor : ~ 

Pencerelerden birinin ken'1". 
konmut olan bir güvercin uçuYo1...ı 
tam canbazın gözlerinni önüne r, 
yor. Nereye tutunacağını gör~;~ 
canbaz, elleri ve ayakları muall" 
kalmca. der~1al düşüyor. .u 

Şüphesiz lci bu kutun bUdeP~ 
canbaZın karıısma çıkması canb" 
hiç hesaba katmadığı bir geydiy 

iLAN 

Hali tufiyede bulunan "fstJll~ · 
Oiiı.nibtlı ve Otobiis Türle AnoniJI! ' 
ketinin" 1937 senesi 12 Mart tarf 
t.oplanan umumt heyeti yerine, 
bir heyetin toplanmqı lazım gelııı 

Rumame: 
1 -Tasfiye Memuru ve M:üralclP 

porlannın okunması. 

2 - 31 llk Teşrin 1937 tarihitı: 

Blllnço tasdiki. 
3 - 81 İlk Teşrin 1937 tarihi.,I 

Klr ve Zarar hesabmm tasrlikf. 
4 - Tufiye memuru ' 'e mil 

ve ücretlerinin tayini. ı'I 

5 - Tasfiye Heyetin ve Mür~ 
ibrası. 

En qağı on hisse sahibi olaJlıl 
toplantı gününden on gün evvel 1 . 
bulda, Sultan Hamamında, FarUİ/ 
riyat :Mağaza.sına hisselerini tevdi 
rek, mllzakere.ye girmelt hakkını ~ti 
bir varaka alıp içtima gilnUnde gfı' 
melerl llzmıdır.. 1, 

Toplantı, lstanbulda. ~ir 9 
caddesinde, Tllrklye Hanmda, ' ~ 
kattaki dairede, önümilmeki Sotı 1 
rin ·~ 2S inci ~nbe gtınU 
H de yapılacaktır. 

lstanbuI 12 llk Teşriıı193'f ,, 
f$14nhv'l OmnibUB w Otobii31il 

Anonim Şirketi Umumi~ 
Ta.afige Mtma.tmı. -. .... (~__./ 

SATILIK KAGiR HAN8al!ı 
90 - KtJÇOK PANGA.L'tl '/ 

BOkak (eski Afet) NO. 11. 6 od~ '.J 
ll, 2 muWak, 3 mahruka.t ~ 
terkos, elektrik, kuyu bUyilk a~ 
Fen'lt5y Türkbefl sokak NO. 8'f 
-ye mUraeaat. (V. P. 1822.]__,/ 

A.KBA 
Ankarada kltapevl il 

klldcdtk ~ 
BatUn mektep ldtabtarmm A1' '/ 

atıı yeridir. Kırtasiye çeıitleri ıefl 
aai.d p.rtlarla temin edilir. jJ~ 

TELEFOJl: 



SIV ASTOPOL ~/ _ 
teı - önünde .•• ..e; --

f' rıka Numarası: aı razan: Hıyazl Ahmed 

Abdülmecid 

l> Balaklu·a limanında bulunan San 
d •tay nam İngiliz kapak Befine@i altın 
~n delinmiş ise de zarar11ızca oldu 
}' ~dan ~e.Jaınet bulmu~ w: beş kıta 

1~ enli miihimmat gemisinden ve 
,,..j! olmu§ttır. 
bı nıltere de\'leti f ahinnesi mühim 
lı at vapurlarınıum saçtan nızu prem; 
lı~nı \'apur ile sekiz krta yelkenli mü 
t. 

1lll_rnat gemi5i clnlıi limanı mezbur 
11ar · tad ıcınde gark ve telef olmuştur. Ka 
li ~ dahi işim kasıragh f ırtmada bay 
'" agaçlar kökünden sökülüp ve ebni 
..ıe,. d 
da h' ça ı~Jar y~~~~ıp !1e!es. Sh·a~topol 
tis· ıle bırkaç olu agaç ıle hır kaç 

~tn hinanm yıltıldığı örülmüştür ... 
hur·eridei Havadis fırtına hasaratmı 
l{ u.11 tef erruatiyle nc,retmiyordu. 
ltı '1tjki talırihat ~u idi: ''Balaklava li
l~ınm _nakliye filosuna mensup do· 
·~. gemı hatımş Prenııı mürettebatın· "•il ttı:;.ı~ ) eu ı il ışı Knrtu ımu~tu. Rıb-
bit \ ınkel tamamen batmıştı. Diğer 
hadgeıniden yalnız sekiz ,;«>mici ile ü~ 

. l?ıiı~'?e. ku~h?lahilmişti. Nakliye ge
l!tık •nın hırınden yalnız bir tek c;o· 
l>r kurtuhtm-tu. Bunlardan başka 
ı:ı~Ogres'clen iki ki:.i• Beltoma'dan yal
İle h~apta~ kurtulmuşlar. Vanderer 

1) ır yermden eser kalmamı§tt. 
J,t. 0 kuz lıarp gemi inin hütlin direk
lıa 1 lı:ırılmrş, Kamış limanında bulu· 

il '\•ı' • 1.' k ı..· • J rmı parça r ransız na !ive oe-
·•ıııı k . "' 
~' . araya otumm~tu. Pirene nakliye }l:1

1
1 i kara dü~erek hatmı~. LorCI 

lag an batmış. Ganj de yangın çr 
rak b d 1 h' . ta) atnn~, a uı ırçok ,·apur par· 
anmıştı. 

'ili!~ toplu Iuhribi Sürur firkatye
~a ız hiitiin dirl'klerini ka,·hedt'rek 

ra"" 1.. .. .. J> k' · ti· ·" « ""mıı~ltı. C\' ıme crret hU· 
h ttı" • 

. ~·~«>ttf'hntı il~ malwclmu~tn. 
•ti • .. . ... ... ..... ılp .. ··k 7:ayi-

ar, bir hnçuk milyon f n~iliz lirası 
g 1 ~ .·.:· ı·ı nJ•• 18 h:n 1n-,. .. 

, ; .. " ra~ı k·) me inlle ceohnne \'ardı. 
tu ,,uz toplu tHinlünrü Hanri kamho-

Jı a karava ılii .t·rek par~alanmtfh. 
dh. 1~ ':aziyet cliişınanın hfitfin mevr.u· 
~·1 !:';ı ıle helki hir sene deYamh hü

ll ~r]a yapamıvacağı hir tahribattı. 
ha§ ~~ııklar ha§la.mrcı. orduda ha11talık 
'a~0rentti§ti. Fran~a hiikümdan Lüi 

'flit} 0 Yon, mm aff akİ\·et3izlikt~n si-en· · 1Yor, harp sahasına ıı:elmek ir 

Tü,.k topçulan 

- · -. - - ,, . 

t3 12. 937 

IDııalaniicla Jddls ll&ttll• olaal&r ..... 
rtade moamele sörmler41ı. tMkamlat 
.ua 1% do kJIPlllUf •ut n,pu.n ur. 
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Bir kadın kocasına 
şahitlik edebilir mi? 

PARALAR 
___ , .. 

iki analı çocuk davasında geni 
bir safha 

• Sterlln C29 - Pezeta 
•Dolar 1:47, • • Uark 51.-
•Frank 86- •zıou 2l l>O -
• Uret ııo- • PaDSO 

.-..:; -
• Belçika ll'r. ~4- •ı..1 l\ -
• DrabmJ 23- • Olnar .. :.ı -
• lıvt~re Ft : sJ Yen 
• Le.,. ~3 - •Kron t.Yeç S2 -

Florto 70 - • A.Jt.m 1002 -
•Kron Çek. 84- • Bıı.nknot !:63 
• ŞlllD Avıa 23-

Ç~KLER 

•LOD~ C2i-
• Nnyor~ o ,7J 
•Parti 2365 
• MllAnc l~ 0-270 
• 8r11kMI "6585 
• AUU ~7 l6Uı 

• CeDe9Tt B43 

• Sotya l'37~5ı 

• AmstPrdıu,. 1 43 

•Prat ~2.r,77j 

.. " 
tzmlr bat 

" " 
orta 
\ırak 

• V1)'8D• • l9U 
• lıladrtd 11 OOli 
• 8ttUD l~S;; 

• Varwo" 4.18 
3 9S7o •Buda.,..U 

•Bilimi 107 836;) 

" 

• BelgrıMI 3H1 

• Yollobam.9 :!il 

• MoıkOTS 20 3'.)j 

• Stokll\>lJD S0933 

2- s-
2 150 

,_ 
7- 10 -

6- 8-
El- 10-
2 l59 3-
4- 6-
2 so 3-
2 - s-
3- 6-
2 50 6-

2- 2~ 

l 25 l so 
- 75 1-

- 25 -~ 
l 50 2-
2 60 3-

-60 - 75 
-'15 1-

ıo - 16 -

9- 15-

9- ıs-

ııs - 25-

ıs -
12 -
ıs-

7-
2-
ıs -

" .. 

10 -
18 -
6-

12-
7-
9-

12 -
7 -

200-
20-
13 -
9-

16-
9-
5-

27 -
1ıs-

12 -

Zahire Borsası 
ta-10- ••7 

Buğday yumu~k 

Buğday aert 
Arpa yemlik 

Arpa Ana'1ol 

Nohut kaba 

susam 

tç fındık 
Keçi kılı 

Tabak yilnü 

Peynir beyaz 
z. yağ l el »cmok. 

aeıen 

Kr. Pa. 

6 ıs 

5 ıı.ıs 

4 l1 

4 

7 9,ıs 

16 5 

37 zo 
C>• -
65 -

31 7 

58 20 

Kr. Pa. 

s-

• 10 

18 10 

86 20 

33 -

09 -

O iden 

Buğday 
Tob Susam 14,5 Ton 

Arpa 

1 

Muıır 70 
K. tohumu 30 

I F~lyc 122.5 

J 

tç fmdık 26,5 
K. • 31,5 

.. 

.. 
. 
.. 
" 

Un ıso " 
lç fındık 3,5 " 
Yulaf 16 
Yapak 5 " 
Uıı 1:> " 

Göı Qp dilşllndilllçe: 

- Bay hakim, bir kadının koca -
sına §ahitlik ettiği nerede görülmüş -
tür. Dedi. 

Bundan sonra mahall~bici Meh -
met Ali kendisinin Fatma 11hana hn· 
karet etmediğini, onun kendisine ha 
karet ettiğini ileri sürerek: 

- Daha geçenlerde bana haka -
ret ettiğinden cürmü meşhut mah -
kcmesine verildi. Hakkında ceza da 
kesildi. Ama ilk suçu olduğu için te
cil edildi: demiştir. 

Mahkeme evral:ı tetkik etmek is
tediğinden, duruşn;ayı başka bir gü 
ne bırakmıştır .. 

Yenlkög Nahiye mü
dürünün muhakemesi 

insanhk mağaralar 
çağına dönemez 

Ruzvelt, gerçek insanlığın hatibi 
olarak konuştu. Dünyanın §Urasında 
burasında bazı devletlerin haydut -
la~ması, be~iklere saldıran kuduz bir 
canavarlığın pala sallayııı karımn· 
da zaten batka türlü de yapılamaz -
dı. 

Muharebe ilan edilmeden e<::ılan 
korkunç savaşlarda kasap sürült:rile, 
kuzu sürüleri karşı kar§ıya, baş başa 
kalıyor. Böyle bir ka11ılatmada hı -
çaklar körleninccy~ kadar erkek, ka
dın, çoluk, çocuk kesiliyor, tehirler 
yakılıyor, ne tufan, ne zelzele, ne de 
mukaddes kitapların b3hsettiği ateş 
yağmurları, bunlar kadar merhamet 
si:r ve zalim değillerdi. 

Ferdi hay:ıtta alçaklık saydığımız 
işlerde. cemiyetin vicdanı harekete ge 

çer. Bir süt çocuğunu, bir sakatı, 
kendinden on kere daha kuvvetsiz 
bir zavallı döven bir zaliıole karşıb
şınca, dayanamaz, kendimizi arala
rına atarız. Ayni alçaklığın devletçe 
işlenişi önünde gönül ölçüleri değişe 
bilir mi? 

Amerika ufuklarından kopan ses, 
sızlayan vicdanlara sıcak ve yumu • 
şak bir sargı gibi olandı . 

Kararan gönüllerde ümid kandili 
tekrar yandı. Amerika cumhurreisi
nin nutkunda en çok beğenilen nok
ta, çağın yırtıcı halini hiç saklama -

Yazan: S. GezKln 

dan deşip ortaya dökmes: ve akibet
leri olduğu gibi göstermekten cekin
meycn erkekçe açıklığıdn. Tarihe 
mal olan bu nutuk, gelecek nesille -
rin de hafızalarım r.üsleyecektir. 

Ne yazık, ki hu büyük ve ~erefli 
kalkınışın da aleyhinde bulunanlar 
olmuş. Kara bayraklı bir takım bal
dırı çıplaklar, yumruk sallamışlar, 
Ruzvelte tehdit mt;ktuplnrı yollamış 
lar. 

Bir başka devlet gazetesinin de 
C::inde~i eşsiz cinayeti, "gayet meşru 
hır mudafaa hareketi!,. diye sıfatlan 
drrışı gösteriyor, ki ortada yalnız Çin 
- Japon ve Valansiya - Burgos facia 
sı yoktur. bunların üstünden a~~m 
pek büyük bir kavga daha var: t'n -
sanlarla canavarların kavgası. Biri 
d rtv herdırrınlnm kdleztı bz bz bz 
yangın, katliam, kundakla vah~i or· 
manlar ve mağaralar yasasını insan 
k~nı, parçalanmış insanı llövdclerile 
dunyayı yazmak istiyor. Öteki bin
lerce yıllık tarih tekamülünün çiğ -
nenmesine gövsünü siper ediyor. Sa
bahsız geceler olmadığı gibi sonsuz 

zulümler de olamaz. Bir gün elbet 

şuur ve vicdan mızrağı bu canavarın 
canevine saplanacaktır. 

Ruzveltin nutkunda böyle hayırlı 
bir sabahın müjdesi var. 
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B ··ı·· · · ı .-Pirene hududu- Memur maaşları ı·çı·n u un vapor ısım erı açllması 

Yenıden kabıne ıçtımaı olmıyaca-
öztürkçe oluyor -;;iliazır~;~·;;;:n;~!nda Yen·ı barem 

i' ğı söyleniyor. 1 Osmanlı isimlerini kullanan vapor 
şirketleri de bu isimleri 
değiştirmeğe hazır! 

Deniz nakliyat vasıtaları arasına 
yeni katılmağa başlayan vapur, mo· 
tör ve kayıkların hepsi öztürkçe isim 
ler almaktadırlar. 

Devlet Denizyollan idaresi tara -
Imdan Almanyaya ısmarlanmış olan 
vapurlara da öz türkçe isimler konu 
Jacaktır. 
eŞhrimizde bulunan bir kısım husu 

ıi deniz nakliyat acenteleri de, De
niz ticaret müdürlüğü vasıtasiyle An 
karaya müracaatte bulunarak bir 
kısım nakil vasıtalarının osmanlıca 

>lan isimlerini deği§tİrmek İı;tedikleri 
ni bildirmişler ve seçtikleri isimleri 
de isti~lanna eklenmiştir. 

Bunlann arasında mesela; Selame 
ti Bahriye adını '(Alsancak) adına, 
İhaan ismini (Kırat) adına ve Em -

niyeti (Fırtına) gibi öztürkçe isimlere 
çevirmek istemektedirler. 

Gemilerden osmanlı isr..1ini kaldı -
rıp türkçe isimler koymak cereyanı 
bu kadar ilerlemi,ken, diğer taraftan 
eski adlan hala ta§ıyıp gitmekte olan 

isminin "Şriketihayriye,. konul -
masınds hususi bir maksat yoktur. 

Bunu değiştirmek sanıyorum ki 
onların intihaplanna hürmetsizlik o
lur. Vapı:rlarımızda bulu..ıan eski a
rapça kelimelere gelince: Bunlar da 
o zaman konulmuş ;simlerdir. Ma -
amafih biz biliyorsununz ki bütün 
vapurlarımıza birer numara koymu -
şuzdur . ., 

Bununla beraber Şirketihayriyc · 
nin reisi de kendi §İrk-etine mensup 
vapurlann eski adlarını değiıtinneğe 
hazır olduğunu söylemtekedir. Ar -
kadaşımıza verdiği izahatım fÖyle 
bitirmiştir: 

HükUmetten, vapurlanınmn İlim 
}erini değittinneğe dair herhangi b;: 
işar aeldiği takdirde pek tabii olarak 
bunlara yeni birer isim koyacağız.,, 

Pariı, 11 (Huıusi) - Temin O• ...... • '(Ü&tyanı 1 ncidc) r hiç le lıeklenmiyen bir hal d~ ! 
lunduğuna göre kabinenin çartan· ne büyük bir deği~iklik geçirdi. Ikti- Netekim Ü) le de oldu. Bir Vtl' i 
ba içtimaından evvel İtalyanın ce- eat Vekilinin kabul ettiği bu noktai kadrosunda vazifelere konulan il~ '• 
vahı hakkıda hiç bir karar alın· nazar, öteki Vekiletlerle muhat ol· Jerin hiribirlerine nimetlerinde P"I 

mıyacaktır. duğu ,.e umumiyetle devlet hütçesi- betsizlikler oldui,u gibi, arada rf' 
Hariciye Nazırı Eden, Balmoral nin 0 giinkil vaziyetiyle bağlı hulun· dü ki şu veya bu Vekiletteki vasif 

da Kralın misafiri olup ıalı günü duğu dü~ünüJürse, belki de a~p;ari öteki Vekiletteki muadilini ıayİJI 
avdet edecektir. Eden Londraya hadlerle tahakkuk ediyordu; lakin. mekte de isabetsizlikler olmu~tur. 
gelir gelmez Fransız elçisi ile ko- fark l!:Öze çarpar bir derecP.dcdir. tün hunların devlet teşkilau d 
nuşacak'.:ır. Tedbirin i~ , .e eser halindeki yarı resmi ,·eya büsbütün husutl 

Resmi mahafilin ifadesine göre meynlarmı topladrğındil §iiphe ol- esseselerde ücretle çalı~anlaıın, 
ltalya, cevabi notumda İngiltere mıyan Celil Bayar~ın, Iktiıat Veki- sai ,.e ameli mahsulüne bedel vey• 
ve Fransayı tatmin edecek hiç bir Jetinde tatbike koyulduğu bu fikir ,.e mayeıine bir menfaat alanların etil• 
tey söylemeyor. Bu cevabı bütün kanaatin, ıadece Iktisat Vekaletinin tikleri paraya nisbeti de, lehte ~ 
müzakerelere kapılarını kapayan hususi bir ' 'aziyette olma3mdan ,·eya leyhte olmak üzere, çok dikkate d 
kat'i bir red cevabı olarak telakki nisbi bir ,·azİYet farkı arzetmesinden bir fark arzetmiye haşladı. • 
edip etmemek lizım ıeldiği hak· ileri p;eldiği iddia olunamaz; bunu te- Bu farkları, dün yalnız bir tk 
kında henüz bir karar mevcut de- yid eden en büyük delil Savın Baka· Vekilinin ıamimi kanaati olarak o 
iildir. nm kendi sözleridir. hada gidenniye ga,·aşmış olan S 

Gönüllülerin geri alınması me· Şu halde anket için tek bir gün. Bakanın yarın da Başvekil sıfat~• 
selesinin müzakeresi için Londra 19~7 yılrnm eonu alrndığma göre, ve- zifesiyle hütün Vekaletleri bu k 
komitesine gidilmesi mevzuu ba- rilecek cevapların ırralanmaeı ile ka· tin ~ümulü içine alacağmdan ~· 
his değildir. mıni yolların alınmar1ı i~in ,·erilecek den hükmedilmelidir. 

Hudut Açılınca... bir zamandan sonra, nihayet önümüz- Devlet teşkilatında hir nzife 
Paris, 12 (Hususi) - "Pet~•4 Pa- deki yıl hüt!;esiyle yeni hir haremin renler, maaş, ücret lıadlerinde 

rizien" gazetesi Yazıyor: devlet memurlarına yeni hir maa~ va- miş emekleri ödeme adaleti ile 
Fransa ile lngiltere Garbi Ak- ziyeti getireceğinde artık ~iiplıe edile· her umumi bir arz ve talPp kaıı 

denizde bozulan ıtratejik müvaze· mez. nun ela müessir olduğunu hilmel 
neyi yeniden teıiı etmek ve müa· Yeni nzh·ete hu'1indf'n tef ernıat- bunun neticesini kabul etmez d 
temlekeleri ile muvasalanın emni- ı b" k"I · ·ı b'I. · ·? n · h <lirler.· 111emnrin kanununda da r ır şe ı Yerı e ı ır mı. nızre u. 

vapur şirketleri de yok değildir. .--- KURUN yetini korumak İçin alınacak ted- gazetecilikte lüzumımz hir µ:ayretkeş- lı <leği~iklik lüzumunu ,·arid g<;riit 
birleri dütünmütlerdir. Bıı tedbir· lik olur. Ancak şu kadarlık bir talı- İşte hunu bildikleri içindir ki mell1 
ler muhtelif tekillerde olabilir. minde isabet kat'idir: kadromuzun ekseriyeti yeni hare 
Fransa hükfuneti Pirene hududu- Barem kanunu bizde ilJC yapılan bugün - hu muhakkaktır - içİJI 
nu açabilir. Eğer hududun bu ıu- hir kanundu. Tatbikatta nokı:;anlar, hararetli duacm hulunuroruz. 

Mesela: Şirketi Hayriyenin, inşi
rah, Şahap, Süreyya, T arzmevin, 
İ§gÜzar, Sakilbent, Suhulet, Rağbet, 
lnbisat gibi eski adlan atııyan vapur 
lan kıç taraflarında hala bu manza
rayı sürüklüyorlar. 

Dün bu mevzu etrafında kendiıile 
görüıen bir arkada§nnıza Şirketihay 
riyenin reiai B. Necmettin Kocota§ 
,öyle demiştir: 

.. _ Şirketihayriye hertiesce ma -
IU'm olduğu üzere IStanbulda en ee
ki vapur tirkctlerinden biridir. 

AJbk 
l a1bk 
• aylık 
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Tarifealnden Balkan blrllğt için ayda otuz 
kurUt dU,WQr. Poeta birllttııe gfrmtyeo 

. yerlere a7da yetmil beıer kurut 
ummedlllr. 

re'de açılması ile beraber timdiye aksaklıklar, niebetsizlikler ır;örülmesi Hakkı Tarık U 9 " 
kadar Fransız ıınaiyiine ispanya- ./ ·. 

~:d~~tl;::~:k:~d~~i:atoi:: Japonya heran mu··ş- '· 
sa cumhuriyetçi 1spany9\ hükUnıe. 
ti ihtiyaçlarını daha kolay tedarik 1 d • • 
edebilir. Dahamüsbetolandiğer ku•• vazı•yete u•• şuyor t 
tedbirler ayni zamanda tetkik o-
lunmaktadır. lngilterenin böyle te -

ıebbüse mani olmıyacaıı tahmin Başvekil bunu resmen bildirdi 
olunmaktaClır ." Tam seksen kUlmr yıl evvel Koca 

Mustafa Re!§it pap ve bazı arkada§- Adrea dellfUnne JlcreU 2s lrunlıtur. 
Iarı tarafından kurulmu§tur. IL....i--...ii------··--•ı Plyanko 

Tokyo, 12 (A.: A.) - lfqv~kil ~o-1 her ne pabaama oıW"aa ol•W& w~ 
noye bugün söylediği bir nutukta ez· met emrini alrnıılardır. Çantuııg ~-~ 
cümle demi§tir ki: si ıimdiye kadar harbe iıtirak eıııır. a 

'(V&tyanı 1 nci.de) Çinde yapılmakta olan büyük as • te tereddüt etmekte idise de artık b~ 
KDÇDK 

OKUYUCULARIMIZ 1 
çüncü talili de resim ve adrea verme- lieri hareketler dolayısiyle Japonya· dan sotıra merkezi hükumet ku~ ~ 
mi~tir. nm vaziyeti her an biraz daha müıkül lerine yardım etmek kararmı veıv 1 b 

BüyülC İkramiye kazananlardan safhaya girmektedir. Bu ihtilifm ileri- tir. ~ 
Anadoluda olanlar Gümüşhanede de nerelere kadar varacağını kestir - Japonlar Çiççbya Çuang•ı tam~), 
tüccar Mehmet Yüce kardeıler, U - mek imkansızdır. Tehlikeye ka"ı mü- le i~gal etmiılerdir. Çinlilerin ~J 
şakta Şükrü, Hozatta seyyar jandar- essı"r bı"r surette mücadele edilmesi nehire kadar çekilmeleri İC:lİD!lP 0 

•----------* 1 Ç 1 N * 
10 rakamını almız. 10 daha illve ediniz. 

Sonra yektında:ı 10 çıkarınız. Geriye 8 ka 
lır... Bu nasıl oluyor dJyecekalnlz. 

Bakınız h&.sıl oluyor, anlatayım: 
10 rakamını 10 rakamınnı üzerine yazınız. 

Fakat o kadar blrlbirlne yakın yazmız kt, 
iki tane l rak•mr, tek ''1,, gfbl görUnatın. 

Bu zaman "O., !ar d& biribirinln Qzerlne ge 
lince ••s., bl~minl alacaktır. EtU mi ıs.. Şim 
d1 bu rakamdan 10 çıkarınca, reriye ne ka 
lır? .. 8 değil mi? 

lstanbulda ne kadar lik mektep var? 
latanbulda ne kadar reamt Ukmektep oldu 

tunu biliyor musunuz? Söyllyelim: Tam 600 
llkmektep vardır. Bu mekteplerin her birinde 
en a,stı dört, be§ ımıt bulunuyor. 

Bütün Türkiyedekl !Sğretmenlerln sayısı 

da 18.000 dJr. 

Mikinin babası takaiti vermemİf 

B:ıya.n ı:;~r;crtan, 'Mlklnln babasına söylU 
:yor: 

- Baksan a ayol, )>irisi gelml§ seni g6r 
mek lsUyor. 

- Görüyorsun kl timdi l!lim var. Bir san 
d~lya alıın, otursun. 

..... Bir nandalya aldıktan b&§ka, bir masa, 
bir de 

1
l<anape aldı. Senin dtsııemcleri ısmar 

ladığm maranı;-ozmuıı l<enldlsl ... Taks\U v~r 
mcdln diye heplllnl g!Stürüyor. 

Elektrik yeni mi İcat edlidi? 

Afrfkada yarı vahııl insanlara elektriği ta 
nıtmak ' 'e onlan elektrikle ı, görmeğe alı§ 
tırmak için ne yapmıılar biliyor muııunuz? 

Avrupa devletlerinden birinin ldareııl altm 
da bnlunıı.n ve yarı va.'ı~i insanlarla mesk'ır. 

:ı'r ı\!rlka Ş"hrice §Öyle bir Uı\n a•ılmııı: 

"Elekt :-ll; :ize Uzımd:r. F.!e:ttrlk Avr.ıpnJa 
' " Amı:ırlitadn en y~n l Jcıı.ttır. Modern ıehl~ 

nay:ı.tmın lJUtUn r.l!vk:c:"lnl t.ıtınıı'< '•' ,., .• 
&:ı:ı.d~t. n~c geUrmc'; !çl,, .. ıeı.t: ~ ı.; :ılınız. 

ı::ı-'.<t~1c mıua 01.eM:ıı.!c ı'e. <!-.:\'ar üzerln:le 
ı \., ıl.;ru::-. r-cl<t:'llı •'\)'le nı!l::emmel b!r f*Ydlr 
ki. ~,alala bAp \IGUDdakl 'bir !pe 

dokunmakla derhal ııöndüreblllrainiz. Evinlie h ...tı 
gUneı vurmU§ gibi ııık verir. Şiddetli rüzgAr ma alayı esap memuru Emindir. için milli mefkürenin seferber edil • mez bir akibet olarak telakki ollP'" 
lard& bile yanar. Eğer mcydanlıklarda ya Kırk bin liranın talilileri arasmda mesi lizrmdır. yor. . . , 
karııanız, herkea etratma toplanır ... " Edimede İbrahim, Ha.sa'1, Binnaz, SON ASKERi HAREKAT Di~er taraftan Çansi'nin lierkefl 

Nasıl buldunuz uanr ... Geri kalmak ne ka Jak isminde dört arkadaşı vardır. Londara, 12 (Hususi) - Şimali lan Tayuanfu iki taraftan tehdit 
dar fena •ey de.ıHl mi? BIZim elimizde petrol B la b.I tl · · tak 1 ak 1 h d · • B kın 1 J ....,., 

,.. e• un r ı e ennı or o ar a mı§ Çı"nde deh•etli bir arp devam e iyor. na gı"rmıştır. urası y~ ı a at'-
llmbası kadar eskim.ili olan elektrik, bakm s ti 
Afrikalılara nuıl anlatılıyor. lardır. Çin ileri karakolları Huto şehrinden rm eline geçecektir. Bundan .eon 

Mikifare ~oluyor lzmirde Karataş yemiş mağazasm Pinçang'a geçmişlerdir. 250.000 aeker ponler Hopey, Çahar, SuıyuaO 
Mlkl Fare: - Ama da 12 ameleye, Bandırmada uncu kal'§t karşıya bulunmaktadır. Çinliler Çansi ayaletlerine hakim olacaktd• 

nm, yandım!! Allab Süleyman ve komisyoncu Tayyibe 
cezanı versin senin eml yinni beşer bin lira, lzmirde Bitpc.- • k e k Q 
~::r·;e:e: k~~:t!:: ;~~lu~d=1~:~~~~k~ok:~:~~e~ ıne vere mı ne ar~ 
koydun? 

Berber: - Affederai met, Bigada pabuççu Sabri, Zongul-
niz Bay Mlki ... Havlu dak Kozlu di<ipanser hekimi Rah -
çok sıcaktı; elimi yakı mi, Taksimde tütüncü Ahmet yinni 
yordu. Ben de bırakı he§er bin lira, lzmirde Yemiş ~rşı -... 61_._ ... __ verdim. ımda amele Hasan ve Ahmet on 

E~lence~i bir kiğıt o~u beş bin, fzmirde mütekait Mehmet 
Dört köııe bUyUcek bir klğıt alınız. Tam Sabri, Galatada Dog"' ruyolda Edir _ 

ortumd&n ikiye katlayınız. Sonra bir dabll 
bUkUnüz. öyle ki bir kitap !arması haline neli Mişon da onar bin liranin talili-
gelafn... leridir. 
Şimdi bu kitap !arması §eklindeki dört kat Bunlardan ba§oka sonları ( 411 ) 

klğıdr, u!kt olarak dört mllllavi kıama aym le nihayetlenen biletler biner lira 
nız ve keskin bir maka.ala, ayırdığınız yerl.-r 
den kcalnlz. LAkln katıanmıı yere kadar kE' mükafat alacaklardır. • 

mücadele açılıyor 
Ankara, (Telefonla) - Ziraat Ve·ı 

kileti yeni , .e mühim bir mevzu üze· 
rinde çalışmaya baılamııtır: İnekler 
&rasmda hüküm süren v~ aynı za· 
manda, inHnlara da geçen verem hu· 
tahğma kar§t bir mücadele açılmııtır. 

Bu mücadele için, vekaletin baytar 
lık i§leri umum müdürHiğü esaslı ve 
tef erruath plinlarmı hazırlamı~tır. 

Bu plinl&ra göre, ilk olarak, \'.> 

buk - Ankara, Ankara - Eski~~ 
gilzergihlarmm 20 metre derinlW.. 
deki sahada mevcud ineklf'rle ~e,) 
müeueselerinde mevcut bütUn iJI 
ler ve kara ıığırlar tüberkülüP 
ki suretiyle verem rnücadeleaine 
tutulacaktır. Jı'f 

ıılnlz. Orada kalııın, yanl dört parça etmevi Ayrrca sonları J , 3, 5, 7, 9 la ni
nJz ve her parçanın üzerine bir adam yUzU hayetlenen bütün biletler de iki§er 
nUn ayrı ayn parçalarını çiziniz. Klğıdın lira amorti kazanmışlardır. Bir otomobil tutuıtu 
her katına, ortalama gelmek Uzere ba§ka --------------

Bu plandaki tatbikata 52.00o dı'j 
van dahil olacaktır. Bu plinm t•

1
,f 

tetrinisaninin birinci günü bat 
cak ve l tubatta bitmİ§ olacaktır· . 

bir adnm yt.izU çiziniz. En Uat ba§a çlzect~i 
nlz bir ıapka hepsine 1dtayet eder ... 

Şimdi birer birer açmağa bqlaymız. Htr 
katı açtığınız zaman yeni ve tuhaf bir yüz!:? 
kar~ınıza ba:ka b1r adam çıkacak, eğler.e 

ceksinlz. 

Ankara erkek lisesi 
Marzlıdak1 hadiseyi 
, nefretle kartıladı 

Ankara, 12 (telefonla) - Bir talebe 
nin hcx:as91ı öldürmesiyle neticelenen 
Mersindeki elim hidiae üzerine, Anka 
ra erkek lisesi talebe ve muallimleri bu 
gün heyc'.:anlr bir toplantı yaparak hi 
diacyi nefretle karıılanuı ve mektep 
müdürlüğüne 9u telğrafı çekmitlerdir: 

Orta okul direktörlüğü 
MERSiN 

Sayın direk.ör; 
B. Ejderin aramızdan ıaybubeti An 

kara erkek liaeıi heyeti talimiyeıini de 
rin teeaaüre aevketmittir. Bu hareketi 
derin nefretlerle karıılar, ıize •• •J"ll' 

Dün geccl. saat ikide, Sirkecide 
bir otomobilin benzin deposu parla
yarak tutuımuştur. 

itfaiyeye haber verilmit ve yeti -
fen itfaiye tarafından derhal ıöndü
rülmiiftür. 

ölünün ailesine tuiyet 1'e7anedel iz. 
Ankara lileıi 

He7eti tümi,.ai 
TALEBENiN ÇEKTICl fELCRAF 

İkinci plina bütiln ıehir ,.e . 
ba1arda meYcud olan ineklr.r d 
1938 ıeneai kı§mda bu plina gör' 
mücadele te~kilitmm elin.le bal 
96.837 inek mecburi tüberkulilı' 
bik.i suretiyle tüberlrulöz nokui 
nndan araıtınnağa tibi tutula 

Üçüncil plin bütie Türkiyed.;
1 nekl~re ıamildir ve müteakip yıl 

bölge usulü dahilinde en as ·~ 
yon hayvan mücadeleden ~eÇI 

Bu .. tün.. Ankara erkek liwi talelMıü 1 --'L& o acuı.-.ır. . 
uil kanını döken hocaamm ---- t ı: 1 -" nek veremine ...... , yapı •" 
1:.. .. --'- ..l~ı....re1c k meafar Mtliae -:1 

- 1~· _.. mücadele esnumda aralı g3 
Yİ lanetle karıılar. • • • • veyahud tüberkuliin tatbiki 111 

Banu }'aPU W.den deiildir. Sizi abüllmel göeteren ineklerin 1'1. 
ve aıil ailesini taziyet ederiz. J r&tı gerek inıaplara, ,;erek diğer 

J\nbra ..._k IİMIİ taW.eleri lere kaqı bertaraf edilecektir. 
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Miki Mavsın pabucu dama liU atılacak? 

f1 Kukla Yıldız; ilk Tehlike avclları 
~ ...... !ilmini çevird!!_!_ 
1 ······· -·················· .................. -.. -......... -.-· .. ·-·- ! 

Otomobil llzerlefne son sUr'alle geltıcek ve siz otomohilln 
Uze.rlne atlayarak çamurluğa tutunacaksınız ... 

~ j ıı· Çar}i Mak Karti ile onu ortaya koyan .. vantrlol-:.,, Edgar Be~ge - 1 
~ i n.:b·ü~ıl .Yetiştiklerini, nud ıükse yaptıklarını bu yazıyı okuyup oğre- E 
tc:P'l ....... 1sınız ! . i . . ............................................................................................................ . 

''Sinekleme,, numarasını yapan canbaz kendi 
ölümünü gaze~elerde nasıl oku :iu ! 

f., l'a"'a l}•üllc tipler ortaya koyarak 
"l'll;:! l> ~ .e canla'ldıra, z.r. l lı~şmda Volt 

fıJ 111 ıle Makt FJ.:yşcr gelir. Fantezi 
nıı ... rd 

tıpı.~ e bunbrın ortay3 koy.clukl:ırı 

da-~.. Pt>palcr olm .. §tur. Bunların 
11 r~ "'b''I . M'1•• 11"' 'it ~s:oam ve m..: tıı erı. .ıt:ı wavs 

o"' 1 KUrt''. iıç domuz ve Şinbad &ibi 
r • 

t~hc~7 "' t., le i en buyuk yıldızlar mcr 
.. ıne yi.ıkscltm' lerdır. 

SnTdahi r{'.-;İmcfr: Kııldo Ç<1r 
1i Mnl~ Karti, miibdii "karnın· 

! 1 ., Ed Hrr"t'nle 
r arı /;on il ~an J gar ,, 

ı. ' 
ı c- ... J ' resimdt•; 
wır.~ı har~ı a ,~agc '"'' 

Eclgar Bcrı;ı•ıı, ) alnı:.· 

C.:im etmiş. cğl~nceli bir konferans .~c-~ 
"'lduru ,uı:ten son:a t:aı .. :'~n kat l:at gu d 

bir monolog söylemi~. en sonra a 
partneri Eclgar Bcrgenle konuşmak su 
retiyle bir diyalog numarası, o toplan 
tıdaki son numarayı teşkil etmiştir. 

Sah!. onu unuttuktu ! Edgar Bergen 
O, Carli Mak Kartinin daima yanında 
bulunur. Bu noktadan sözü kısa kese 
lim: Kuklayı kımıldatan ve konu§turan 
daha dogrusu onun yerine konuşan
odur. Bu Ed~ar Bengen ! 

Edgar Bengcnin '11enşei Mişiganda 

Düşünürseniz görü:·sünüz ki bu • 
giin bir çok işler büyiik tehlike ar -
zetmektedir ve b:zim için seyretmesi 
çok ~lenceli olnn şeyler onları ya -
panlar için büyük tehlikelerle dolu· 
dur .. 

Mescl:ı. bu:::;iinün en bi.iyiik eğ -
lencesi olan :::--emada çalı§auların ha 
zan - hatta -ekseriya - 11e büylik 
tehlikeler içinde çalıştığını bilir mi • 
siniz? 

Denilebilir ki, sinema s:ınatina gi
ren hcrke<ı bütün tehlikeyi göziinc 
nlmı~tır. Bu işte erkekler l:adar ka -
dm artistler de ayni vaziyette bulu -
nuyorlar. Onların daha nazik işlere 
alışık olduklannı düşiinürsel: belki 
tehlikenin onlar kin daha fazla ol -
duihmu söyliyebiliriz. 

Fakat, artistlikteki meslek iccbı 
tehlikeleri az görüp, bu sanatın 
daha fazla tel tikeli olan kısrmlarrna 
girenler vardır. 

Bunlara, tehlike nvcıla:ı verilebi -
lir. Çünkii, her şeyden evvel, onları 
alakadar eden şey bu tehlikeli işlere 
atılmak ve ondan alacakları zevktir. 

Sinema b!.lmm her şeyi hile ile 
ınümkiin kılnn bir icat halindedir. Fa 
kat, tehlike avcılan böyle adi hilele
re tenezziil etmezler. Onlar, en tehli 
keli sahneleri bizzat yaşamak ister • 
ler. 
Mesela, Amerikanın yiiz ~c.tlı binala 
rır.m damı iizerinde birbirlerinin o • 
muzlarına rıkarak en tehlikeli can· 
bazlıklar yape.nlarm bu hareketi si -
nema hilesi ile, perdede pek güzel 
alınabilir, ve siz baktığımz zaman 
bunun hileli bir sahne olduğunu hiç 
farketmezsiniz. 

c!a ~essamların tahayyül kabiliyetine 
t'J a~arak v:icu.da gelen bu tipler. ma 

tı:-ııeri gibi isimler taşırlar. Mal:as 
'!ıl ~ kırpıl:uaic yıldız yapılırlar, kcn 
~ıı~;ınc eksantirik ve kemik isimler ta 

~ · Mesela, Betti Bup. filmde şarkı 
:" ~/: b(ı. 1 crı scvım i"kız ! Bütün bu tipferin 
g~ d;ı t eksantrik komik ve ayni zaman 1 
e b ~. ttıOıdern ve ahalinin kulagına hoş 

Dekaturdur. Çocukluğunda kendi yaJın 
<iaki arlcada~rım hayJi .korkutmut 
tur. Yaptıgı muzipliklerle! Mesell. ar 
kadaşlariyle beraber bir yerde bulnur 
ken, ansızın acaip ve yabancı sesler 

Fakat, tehlikeye ausamIJ macera 
heveslileri kendilerine cjlence bfıl -
mak için Amerikanın en yüksek bi· 
nasının damına çıkmayı kat kat ter
cih ederler. 

tden · · 1 • t;ıft ısım en mevcuddur. Diğer ta 
iln b • • 1 d b" k • t;ıd.ı : ~u ısını er en ır ısmı da hıç 

bıı tganmıyacak isimlerdir. Mesela. 
ı.. !az;:ıa bahsi gcçc<.:ek Çarli Mak 
~·~ıı • 

I~ lier hangl bir Amerikan veya İngi 
oıa~~?tilrnen de. böyle bir ismin sahibi 
\>t _1 ır. Dolayısiyle, bir ljJm yıldızı da 
hld 

1
!tc Çarli Mak Karti de, bir film 

ltıı ~-•dır. Ötekilere nisbetle yeni yeti 
bir ır Yrlc;lız, onlardan yaşça daha genç 
trı~~ldız olduğu halde, Amerikada bir 

1 ıre ôtck:ıer der .cesin.de şöhret 
h11:ltttur .. Hatta, .. Robert Teyler ya 
dt11il. ~redrik Marş kadar tanınmıştır I'' 

1Yor. 
Çar)' 

~el}, b 1 Mak Karti, studyoya geçme 
lcllllıj ;şk;:ı sahalar.da görülmüş ve din 
İllçud 1 ır. Brodkasting sahasında geniş 
°"il•ıt e. faaliyet göstermiş, sonra radyo 
tiı~ llsıy~e ismi bütün Amerik~a işi 
~t b '· dılden dile dolaşmiya başlamıı 
ene:~ suretle de Holivud film sanayini 
tıı_ta~de tutanler, kendisiyle alakadar 
' 1• ıeçcnlerde Kaliforniyaya davet 
taıu ~er .ve ona büyük bir filmde baş 
~bı.ıı tklıf etmişlerdir. O da bu teklifi 

l> ederek, faaliyete girişmiştir. 
e ~llcU:lci, bu Çarli Mak Karti kimdir? 

htt •ı.ı.ı Arne.rikada milyonlarca kişi. 
Js'11 Uct t ~cevap olarak, hiç mi hiç tered 

t• ~lt~~~ı~~eden, "Çarli Mak ~arti, bir 
atl ~lı\'~ 1 der. Mihaniki hareket eden 

~lh:_ rı malik bir kukla 1 Bu kukla 
~e , 

~ lrcnd?. bir metre boyunda yapılmış 
~l'ciirj~~ıne kibar bir mister elbisesi 

ftalt ı~tır. ~u centilmen umumiyet 
kıt~ . ~ıyınrnıı olarak görünür, ba 
~ı:. •dır.,d" . 
"ile d . ır hır şapka vardır. sol gö 

ltıt -CC:I e1.~ır monokl iliştirilmiştir; bir 
tliııacı~ Uk ! Bununla beraber, bazan 

~~ b
1 
•• elbise yiymeği, üstüne son 
1"1 • • 

• ?la :k ınae hır palto geçirmcği ve i. de tc~~rnufak bir şapka yerleştirme 
llııtııı cıh eder. Kah kaprisine kah da 

t . "'c 
İltc it gecenin muhtelif saatlerine 
~. r}·arct de ~ · . • G 1 . ·1 ... '<l:tıe~ g.Rtırır. ,ı;e erı verı en 
'il •el"t:l · • tlt•,··~. ~ e cıkıp numara yapacak 
~ J ııgı 'b" 

1!1}'1 • eı s: mutlaka fraktır. Film 
t!ıı t llıs h>rzı ise, türlü türlüdür. 

~I\ t• ·~b .,. 
~ b • 1 : o::r:l, bundan bir kaç 

<'~ ~el hı' . :.! • • h . d · •:ı \ar · ...... _,. v :ı sa ne sın e acyir 
fısın.-. çıkarak, kendisini tak 

aksederdi; esrarıengiz emirler verir: 
müthiş şeyler mırıldanırdı. Çc•.:uklar 
gaipten kulaklarına gelen ıe~le~i tüy 

I . .. k dinlerler ve milthış kor 
erı urperere .. . 

kuya k~pılarak. "Anne 1 Baba dıye 
b ~ ı; karışırlardı. Yalnız Ed 
agıra ça5ıra 3' 

B erinden bile kıpırdamazdı gar engen, y 

L .k. "plı'k bu kadarcıkla kal a ın mı.:zı 

k t sınıfta, ders esnesında 
maz. me tep e, 

1
• d. M 

1
A 

da • 1 vukua gc ır ı. ese a, 
garıp ıey er 

11• b' sordu mu, derhal ce 
mua ım, ır şey k" b 

Ş farkla ı, u cevap 
vap yapışırdı. u . ~ ' 

k d. . 1 ulan talebenın agzından en ısıne sua sor . 
k k d h r hangi bır taraftan ge 

çı aca yer e, e . 
1 H tta sankı uzaktanmış 
en cevaptı. a • iirk.. .. .. . 
"b· ı O l"k bu cevap utucu bır 

gı ı ste ı . d . l"ğ" d 
tonla sanki bir mezarın. .er.ın ı ın en 

1 .kı dı •. 1 • orrnu• hanını uyandın a r soy enıy 3' 

l,;ı bir tonla! .. 

B . k' arar senelerce halle.dile 
u ııte ı e B . 

d. S dan ve Edgar ergenın 
me ı. onra ·r t ... 

k d. arzusiyle ı şa e meaı uze 
sırrının en ı 
. . . . .. u" anJapldı ! Edgar Bcr 

rıne ışın ıç yuz dı .. 1. b. 
d 

takır soy ıyen ır 
gen, kamın an • d l"kanr d. r 
gençti. "Vantrolok'' bır e ı ıy ı 

b huıusiyetinden sadece 
Çocukken u . • faydalanan Ed 
. l"k rnak ıçın 

muzıp ı ya~ Jikaııh olunca tıp tahsili 
gar Bergen, e -··taamı mes B ğlcnce .,,.... • 
ne koyuldu. u -~ .. rnUyor.du biler Fa 
lek edinmeği duşun 

kat ..• 
. • de c:.igagoda bir sokak 

G .. ·· bırın • v 
unun Utilyiltle geçiyordu 

tan sallapati bir y . bir •ey aramada~ 
B. h almak. hıç 3' 
ıraz ava yd. Derken bir kö 

fkr"nde 1• ' dolaşmak. 1 1 
• ... uete müvezzii 

b nd •uran bır ·-
şe aıı a 0 

. tti • bu mUveızi ·· a·· Dıkkat e ' 
genç gor u. • metre boyıunda var, 
genç. ancak bı~ fevkalade komikti. 
yoktu. Suratı ~· T dir teklinde bir 
Başına geçirdiğı ıı ın kliğini arttırıyor 

k t nın groteı 
şap a, sura ı asına geçmiı olduğu 
du Bu şapka, kaf 

· . diği koyu siyah renk 
gibi sırtına geçır la boldu. Gazeteleri 
de lüzumundan fa~ sırada ses sanki 
satarken haykırdı•· kıediy~rmuı gibiy 
b• ~ • "sinden a 

u ııçı ıçerı • d'kkatle bakan Ed . 1 ··vezııe ı 
dı. şte o nıu • kc.:un karannı vere 

B aynı a :r 
gar ergen, . h ıı.ıtaki el alııkan 

k · · · tı bu u re • ışe gırıt • c::. "kagoda bir sokak 
lığına dayanarak. ~ı S 8 Sil ') 

(SOll•: o. • ~ 

Onlardan biri anlabyor 
Hayatlarını evvela kendi zevkleri, 

sonra da bir kaç bin lira :çin tehlike
ye koyan bu korkususz insanlardan 
biri anlatıyor: 

- Bir gün bana çok tehlikeli bir 
numara teklif ett:ler. Uzun müddet
tenberi böyle tehlikeli bir i§e giri9 -
memi~tim. Bu teklif karşısında bü -
tün heyecanım tekrar uyandı. 

"Bundan başka, çok büyük bir pa 
ra da veriyorlardı. Derhd kabul et
tim. Yapacağım şu idi: 

.. Bir yolun ortasında ayakta du -
racaktım. Kar§ıdan saatte 70 kilo • 
metre süratle bir otomobil gelecek -
ti. Otomobilin bütün süratiyle üze
rime doğru ilerlemesi karıı~ında gö
zümü bile kırpmayarak duracak ve .• 
Beni çiğnemek üzere iken, ileri doğ 
ru atılarak, otomobilin çamurlukları 
nm üzerine oturacaktım. 

.. Bundan sonra otomobil yine bü
tün süratile yoluna d~vanı edecek ve 
ben, bu son süratle gidiş esnasında, 
çamurluklardan ilerliyerek kapıyı a· 
çacak ve otomobilin içine girecek -
tim. 

.. Sonra içerden şoförün yanma ce 
çiyorum. Şoförün elinden volanı a
rum ve otomobili yavaşlatarak, §O
förün dı§Sn atlamasına imkan bıra
kıyorum. 

"'Bundan sonra tekrar otomobili 
büyük bir sürat1e sürüyorum. Bu, 
hakikaten bir ölüm süratidir. Otomo 
bil bu sürat1e ilerliyerek bir köprü -
nün üzerine gelecek ve korkuluğu 
aşarak, oradan qağı sulara yuvarla
nacak. 

'"'Tabii dosdoğru suyun dibine gi
deceksiniz. Fakat, otomobilin neh -
rin dibine değer değmez derhal kapı
yı açmak ve sanki bir dalma yaparak 
suya girmiı1siniz gibi, suların üstüne 
rıkmak laz1mdır ... 
"Az kalsm konturatr İmzalıyordum., 

"Anlatılırken dinlemesi insana bü 
yük bir dehıet veren bu sahneyi 
yapmak için derhal konturatı imza
Jayacktım. Kendimde o kadar ccaa-

ret ve heves buluyordum. Fakat, 
kör tali - belki iyi bir tali- buna 
mani oldu: · 

"Kendisine ayni teklif yapılan 
ba§ka bir arkadqım bunu benden 
daha ucuz ve müsait §eraitle kabul 
etti. Sinemacı da tabii bu iti ona ver 
di. 

.. Hadisenin nasıl :&'leticelendiğini 
anlatırsam beni bu işe giriımekten a 
lakoyan talie hakikaten siz de iyi 
tılli dersiniz: 

"'Bu İ§te tehlike ilk dakikada baı • 
lıyordu. Yolun ortasında duracaksı -
nız ve ka?§ınızdan bütün süratile ge· 
len otomobilin altında kalmayarak 
üstüne çıkacakamız 1 Bu. imkansız 
görünen bir ıeyc!.ir. 

•• Fakat hakibten imkansız değil 
dir. Bir insan kendisinden iki metre 
uzakta olan bir şeyin üzerine bir 
hamlede sıçrayabilir. O halde, §Öyle 
bir hesap Iamrı geliyor: 

•• Saatte 70 kilometre giden bir 
otomobil iki metre mesafeyi ne ka -
dan bir zamanda alır} 

Zahmetedip kaleme davranma • 

ym. Bu heaHı yaptım -beiit Bir 18 -

niyenin tam sekizde biri kadar kı
sa bir zaman. Demekki, otomobil siz 
den iki metre mesafede bulunduğu 
zaman, bir saniyenin sekizde biri 
kadar kısa bir zaman zarfında ken
dinizi toplayıp sıçramak lazımdır. 

Saniyenin onda biri kadar bir hata 
yaparsanız ya acele edip otomobilin 
önüne dii§ersiniz, o zaman otomobil 
sizi çiğner, yahut da geç kalırsınız, 
otomobil size daha fazla geldiği za
man sıçrarsınız ki, o zaman da oto -
mobilin çamurlukları üzerine değil, 
üstüne veya üstünden a§arak ar -
kasma düşersiniz. 

•• Bb hesabı yaptıktan sonra tat -
biki benim için kolaydı. Çünkü o za
mana kadar, saniyenin sekizde biri 
değil, yirmi de biri kadar kısa anları 
hesap ederek bir çok canbazlık nu -
maralan yapmı§tım. 

.. Bence bu işte tek tehlikeli taraf 
otomobilin köprüden aşağı yuvarlan 
masıydı. Nehrin dibindeki taşlara 
carpıp parçalanmak işten bile değil -
eli . 

•• Fakat, ben kendime mahsus bir 
kurnazlık dütünmüıtüm: 

Otomobil köprüden yuvarlanmak 
üzereiken kapıyı a~cak ve bir aya -
ğunı ~'llurluğun üzerine atacaktım. 
Otomobil S\llara yuvarlamrken de 
kendimi dışan fırlatacak ve sulara, 
otomobille beraber değil tek baııma 
olarak dalacaktım. 

"Bu takdirde, sulara dalıp çıkmak 
en adi bir yüzücünün mcharetinden 
ibaret kalacaktı. 

.. Fakat bizim arkadaş bunu dü -
§Ünmemiş olacak ki, otomobil sula
rın içine yuvarlandıktan sonra, sah
neyi filme alan fotoğrafcı uzun müd 
det bekliyor ve sulardan kimsenin 
çıkmadığım görerek endişeye düıü -
yor. Nihayet, etraftaki adamlar ko .. 
şuyorlar ve biraz sonra suların dibin
den zavallı arkad8§ın cesedini çıka
rıyorlar ... 

.. işte bu tehlikeli oyun böyle bit· 
ti. .. Eğlence,, nin aldığı facia şekli 
üzerine, hükumet filmin gösterilme
sini yasak etti.,, 

'(Sonu: Sa. :, Sü. S)~ 
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Dostun oynadığı oy~~?! 
Tevkllanede mevkuflardan biri sanılan detektlfe ifşayı mtlteaklp, 

"b8t0n saadetleri onun ellndeydl 1,, 

Muhtelif şimendifer istasyonları arasında 
kayıplara k-arışan 50,000 Dolar 

"Adama" denMr ı,d1Gft fir1oet\:. 
trin KZi/t iatMyonuw.falri ~ 
memunı ıeyma M«Otri hakkınckı 
60.000 Dolar O§'nhaktım ~ 
talücikıat, ~fide Mhidetl 1JWl
fl~ Wc pol'8 ha/ıiyesi oku& AllaK 
~" eJ aıtw:bs tdareai aı.. 
hndc:I tMifa/ ecMrek. bııgk aOll 

aofhaatns g69iriP, ttetic.-eye wn-

"°': :Y akala.ndıktan bir kaç gün sonra 
Geyma Maroni, tevkifhanedeki hö • 
cerainde otunnuf, diifünürken, ka· 
p1 açılıııq, içeriye yeni hir ~kuf 
itilmifti. Onun höcereaine bpablan 
bi adam. güler yüzlü, cana yalan bir 
Çti. Z.aten yalmzbktan b1Jnelan 
ceyım M.roni, bir arakac:lata kavut 
tuğun& eevindi: 

- Hot geldin ı dedi, hot tevkif • 
naneye gelene böyle denilmez, ama •• 
Mademki bir kere gelmit ~unu • 
yonun! Zaten ben kendi hesabıma 
aöyliyorum ..• Tabii ! 

- ~orum. Kendini düıünü • 
yomm. Sana bir arkadat olaun da, •• 
Ost yam umurunda değil! F alcat, 
gardiyanlar yebniyor muydu) 1 . . 

- Bırak ıunlan, camm 1 Mevkufa 
IBfdiyan dost olur mu lıiç 1 l · 

- Ha, hal Her ne halse, hot IMil· 
Cluk ! Sen neden yatıyomın burada'>. 
Ben de e9V~ 1.cdt 8'ç\bnu eöyli -
yecek yerae sana soruTorum. Ben, 
para atırmaktan suçluyum, bir yer • 
ele memurdum, hesaplar karqık gö
rüldü; derken zimmet, ... Derken yok 
zimmet değil, ihtilas, dediler; deıde
mez de çalyaka ettiler beni ! 

- Sahi mi} Benim suçum cm 
seninkisi gibi! 

Ceyms Maroni, liendiıriııl topla(b: 
- Yani, bana, suç itle&n dedik • 

lerine göre 1 Yoksa ben suç falan itle 
medim, ya .... iftira hep ! 

Yeni gelen piıkin görünüyordu; 
~kiden gelenin yanma teklifsizce 
çöktüğü sırada, göz kırpb: 

- Dinle beni; ben de auçluyum ! 
-Ben zaten biliyordum 1 
-Nereden biliyorudwı) 
- Yüzündenl Yüzünden okumut 

tuml 
- Haa, ... Şu suretle 1 Neyse, .... 

Evet, ilk on bin dolardp haberim 
yok, ama ikinci kırk bin dolan ben 
qrrdmı. Nakliye memuru Çeysin ya 
nmcla torbayı açmıf, 4 pakettek~ ban 
knotlan saymq, 4 paketi tekrar tor
baya indinniı. fakat onun dikkatini 
biran için bqka bir teY üzerint çe -
virerek. •• ne aihirdir, ne keramet; el 
çabukluft, marifet!.. kabilinden 
torbadaki dördüncü paketi, tekrar eh 
pnya kaydmmttım 1 Üstelik torba • 
yı bıçakla çarc;a&uk zeclelemiıtim. 
Muayenede, torbanın hariçten kesil
mek üzere zotlandıir kanaati hatıl 
olaun, diyet Oalpı memur, torb.ı i
içinde paketlerin dördünü de teslim 
alıyorum, zanniyle makbuzu cloldu-

imzalanuftı 1 nıp . ! 
- Bravo, be 1 Açıkgöz müpün 

Peki, aonran) • 

- Sonran, benden tüphelendiler, 
delil hulamaymca istifaya mecbµr 
ettiler. O.ha eonra kanm. kendiaine 
yeni hiçim bir hafiyenin, bir detekti
fin musallat edildiğini aöyleyince, 
\>1l"- ceıwba, pımııJclr.eıi o)Q Bel 4-

monta yollacJ.,tm, JcenQ;m ile sakal ·ta~ 
JiıP, elbise değiıtirerek, batka kıya ~ 
fete girdim, 40,000 dolan çanta içe· 
risinde oraya götürdüm. Şiındi bu 
~0.000 dolar, orada, bnmm odasm
cla döıeme tahta.mm altına saklıdırt 

-Güzeli • 
Nakdi kefaletle tahliye edilmek ü

zere olan arkadafı, biran susue. sor
du: 

- Ey, sonra} Durdun durdun da 
tapı çıkacağım sırada ne diye anlat
tın bunlan bana) 

Klifton istaayonunun sabık me
muru, onun omuzun akpyarak: 

-:-Senden bir ricada bulunaca -
# 

ğımt Dedi, git, parayı oradıln al, bu 
raya getir! Tabii tevkifhaneye ele • 
ğil, Şikagoya, avukatlamnm yazıha
nesine! Ben, parayı sana emanet et -
mesi için kanm Bele bir mektup ,.. 
zar, senin eline veririm. Bu mektu
bu alıp Belmonta gidersin ve.. • 

- Haydi, bunlar oldu, diyelim 1 
Şimdi bu 40,000 dolan böyle alela -
cele ne diye getirtiyorsun) 

- Ben de senin gibi nakti kefa
let yatıracağım. Tuttuğum avukat -
lar, istidayı dayadılar bile! Muame -
lesi yürüyor! 1,, paranm tedarikine 
kaldı gibi bir §eY ! Hazır sen de çıkı 
yorsun, bana bu iyiliği yap t Büsbü
tün hatır için yapmanı da sitemi -
yorum. 40,000 dolann bir kısmı, 
5,000 dolan senin olacak: zahmetine 
mukabil ufak bir hediye 1 

--Cannn, mesele parada, pulda 
değil 1 Arkada§ arkaclqa daima yar
dın:ı etmelidir ! Hem sade iyi gün dos 
tu olmak para etmez, insan olan asıl 
kara gün dostu olmak gerek t Ba -
huıuı, ki böyle bir vaziyette yapıla
cak yardım .... Yaz mektubu, çabuk 1 
Ceyım Maroni, fedakar adamı, ha 

raretle kucakladı; karıılıklı, .. ebedi 
dostluk ahdü peymanlan.. ettiler. 
Mektup yazıldı, yardımcı uğurlandı! 

Ç,~yı:ns ~~onit ~k~o .t~vfj~ 
ainde 'salıveri)mei! ta~ü\ pJledur
sun, güvenclı'ji arka r, ~~~nt a~ 
yahatini yaparak, Misis Bel Maroni
den - di~i dostu da ham bulunduğu 
halde - 40,000 dolan tealim aldı. 
Kadın, paketi uzatırken, gözlel'i do -
lu dolu olarak, §Öyle dedi: 

- Bütün saadetimiz, sizin eli -
nizdedir! 

Suçlunun kansı, bu sözü, polia ha 
fiyesine söyliyordu ve onun cl§ii aja
nı da, bu teslim ve teaellüm muame
sine "hazırı bilmeclis., ıahti oluyor -
du! 

Ceyms Maroni de, müteakip is -
tintakta paketi müstantik masası üs 

• DOn Den.is Ticaret KtldQrtOIOM haber 
v.rDdlğtDe ıöre, buıttn aabah 1&&t 7 Ue 8 

• arumda Umanımndua traııait olarak tkJ 
yabancı devlet semta pçecekUr. Bunlarda 
btrl 3~ tonluk Framız buı~ı Ballaut, 
dltert 3176 toDluk lngUb ~ Rot.le& 
vapurudur. 

• DUn Köatenceden ıeıeo Romanya b&Ddı 
ralı Romanya vapuruyla Polonya koneolosu 
19hrhnJze gelmiıtir. 

Koruıoloıı rıhtımda Polonya koneoloahan-:111 
memurları ve doeUan tarafmdan karfılaıı 

mıftn'. 

• Bir mUddetta'berl tebJ1mlzde bulunan 
Denlsll &a11avı Kabar Jııll1ld dOn Kente 
vapumJta tzm1re hanket etmifUr. 

• Yıman adUye IU'aJI anur, Blzaıı8 eHr. 
lertnln bulundutu lahaya tela4t1f etmekte 
oldufuDdan bUrada hafriyat yapılmam için 
AUna Franaıs J:aatitD.u umumi klUbt arkf'. 
oıot Pol Lomere Kllseler KtldUrlüt\l tarafm 
dan ma.ade Terflmlttlr. Pol Lomere Bordo 
ma..t arkeolotu Valua refakat etmektedir. 
Hafr17at& 80Ddaj mü119tbıde olarak bu -. 

bala -.ıaımuıtır. 
• JUDdllll Ue lllar &J'UQldül JOl katran. 

Jaam&Jttadlr. 

• Hımml, ı eeml .,. tabi otonıoblllerbalD 
bQtlln ana t'&ddeletde durmalan mQfterl 
beklemeleri menedilmlıtı. Bunların 'yalnJa 
mllfterl indirmelerine müsaade edllmlıtır. 

Mu,teri almak için ancak muayyen ı.taa. 

yonlard& duracaklardır. 

• Beyoflunda Aynalıçeıme yolu dünden 
lUbern nakil vuıtaıarma kapablmıı ve u. 
falt dö§enmealne b&§lanmııtrr. Bu yolun 
utaıt olarak ln§&St cumhuriyet bayramma 
kadar ikmal edilecekUr. 

• Devlet Demlryollarmm Ahırkapı ile 
Kumkapı araaıncta teala edecetf tfdanlıfa 

alt laUmlA.kl.t dUn bqlamqtır. 

• lakenderuna ilk seferi yapan Konya va. 
puru avdet etmlıtfr. 

• Belediye ~hrln muhtellf yer1erlnde Oç 
model llzerlne yapılacak anı kulelerinin yer. 
lerfnJ teablt etm14ur. 

tünde durur ve dostunu icldia phidi 
olarak müstantiğin yanı başında o • 
turur görünce, ayni §eYİ düıündü. 
Evet, "bütün saadetleri onun elin -
deydi 1,. doğruıu 1 

Tevkifhanede dert ortaklığı eden. 
senli, benli konu§8D iki adam, bir 
lahza göz göze bakıftılar. Sonra,. 
mevkuf, başını önüne eğdi ve hep -
sini, olduğu gibi itiraf etti! 

' Allaii ~ink:ertonU11s "~uhtelii tt;i
menffefer iataayon1an aramda kayıp
lara karlf8n 50,000 dolar,. maceruı 
ela bu suretle bitti. Şimdi, sıra baıka 
bir maceradaydı f 

İ--YARIN -o:-.. 

1 
Allan Pinkertonun Aınirika 

Cumhurreiılerinden . Abraham 
• Linkolnün hayatında oynadığı 
1 .nühim rolü ortaya koyan ve 
1 şimdiye kadar çıkanların hep -
1 sinden enteresan macerası bq -

i J~2!..--.. - ............. - ....... . 

Kukla 
'(7 nci sayı.fadan 

batında gCSrdüğü müvezzie tıpkı 
sına benzeyen bir kukla modeli 
Bu bir metre kadar boylu kuklaY' 
,am elbiseyi giydirip, pıuvalar yap 
la utraıtı. .ı .. .. 

Kendisi alelde bir"Vantrlok 
bi ça1rımakla iktifa etmedi. Mü 
nüktedan bir muharrir, müracaatı 
rine konferans, monolog, diyalol• 
huırladr. Amuikada, İngilteredl 
Fransada, turnelere çıkıp, bu 
tarda temailler · vererek para k 
Edrar Berren, sonradan mev 
daha Ustünleıtirdi. O zamana ka 
nriattıldarı .:>rta değerdeydi. V• 
ıi de en yüksek sınıflara bunlarla 
etmekten çekiniyordu. Sonralan 
yorkun kibar cct.:e kulüplerinde. 
aell Reynbov, Rumba, Nevy 
röbe(İlldeki RoJdeller Bildinbsirı 
d katında, en yilkaek tabakanın 
tuğu bir yerde ibda ettiii CarU 
Kartiye Metropoliln 901Yetelindc 
teriyle aranır, itibar carilr bir 
edindirdi! 

Kulda. aalonlarda hazır 
her kese, yilzlerine karp, bakibtı 
mekten zerre kadar çekinmiyerek. 
di milbdil tarafmdan yazılan ve 
dan söylenilen ince nüktelerini, 
kimseyi incitmeden etrafa Nçıyordd 

Bu kukla. "Ne'fYOrkun kibar 
yaçosu" diye anıldı. Gilnlln b 
meıhur radyoi dareciıi Rudi V 
Reynbov ulonlannda dolaprken, • 
lanın bir konferansına kulak vel'l 
fevkalade beğendi ve kendiıini rt 
ya angaje etti. O tarihten itıöareıı 
kukla her akpm ra~yo proğramJll 
hiç eksilmedi! 

Kısa bir zaman içerisinde Arnt 
lıları Miki M:ıvs derecesinde 
Çarli Mak Karti, babası - ve anatl 

Edgar Bergenle birl!kte, bugünleri 
ilk ritmini tekmillemiıtir. Daha da 
lcaÇ film çevirmesi için mukavele • 
Janmııtır. 

Karnından konuıan yakıııklı 
kanii ile "Nevyorkun palyaçosu" 
lep grotesk biçiminde k\ikla 
Bevel'lı Hilade pk bir evde yatıp:" 

yorl&r. St•ıdyoda metıul olmak 
etmediii bot zamanlarda da, 11 
dun gt\:e klilplerinde huıuıi te 
vermeği eairgememektedirler. 

Şunu da aynca belirtelim ,ki 
Mak Karti, yıldız mealekt~ 
hakikatlan gözlerine vuracak kad" 
teri gidiyormuı 1 Her yıldırın bu 
nnı humedemiyeceği, kesenkes 
tir. Dolayısiyle de, orada bu cUretill 
reakıiyonu, er, reç gCSrillecektir. "/ı 
da, - !ilpheaiz - tam manasiyle 
meriken bir rekllm olarak, bU 
ni yıldın büten dünyaya 
rol oyniyacaktır. 

- Ha~di be, canım! dem, gardi-
yan falan fiatokoza böyle deriz, a - =------------....... --... -.. ... ----------.----.. ·-----------------........ -........ --------" 
ma birbirimizden saklamağa ne ha
~et! Ben, kendi hesabıma aııramento 
yaptım. Hem de aııramento -
nun daniskasmıl Mevkuflar birbir -
lerinden yapbklarmr .Ulamazlar. A 
ralarmcla eöylC§l1lek fakat dıpnya 
renk vermemek tevkifhanelerde es -
lödenberi adettir! 
~ela ihtiyatı elden bırakmamlf, fa -

Ceyms Maroni, buna rağmen, ev 
ltat yeni gelenin hal ve tavn, açık 
sözlülüğü gün geçtikçe kendisine em 
niyet vererek büsbütün değilse bile, 
bir derecey kadar ağzı gev,emitti. 
Hele aradan bir müddet geçip te, 
bu tevkifhane arkadatı nakti kefa • 1 

l~tle tahliye isteğini tervi~ ettirive -1 
nnce, o kadar helecana kapdmıftı, ki 

1 
onun koluna yapışmıı: 

- Hey, demişti. Çıkıyorsun, ha? 
- Hem de kollamnı sallaya salla 

.ya! 
- Suç işlediğin halde? 1 

- Bundan ne çıkar, be kuzum? 
Sabit olmadıktan sonra! 

-Peki, ben ... 
- Haa, sen haıka ! ben suçluyum, 

suçum sabit olmaz; sen maaumaun, 
suçun sübut bulur! Böyledir i§lerl 

- Hitt ! Bana bak! l 
' - Ne vıu-, söyle 1 

- <;ana emniyet edebilirim, de -
ğil mi) 

- Orası senin bileceğin iş! Ben 
sana emniyet ettim, ama .. Sen, is -
tersen hana güvenmiyebilirsin. T aı 
ait olduğu gibi! 
dir hakkı aana ait 1 Herkesin k'endine 

Lındeflhof çi/tliğinitı \dare kta- · 
tmnckı, " oda.tında, çiftlik aah.i
beai Frav Randol/un oğlu Kurt, 
hemfİreai G:ttaytı "Menfaatleri 
göz önanü tutmanız ldzım4tr !" 
deyince, kız, "Yw.ı! Demek İf, mn 
faat icabı olarak HoMnhagın ba
na kur yapttwuına müaatd dav
ranacağım; '1ıa 1" dfyor: 

- Yok, canım! Böyle demc-k istemi
yorum! Seninle konuşmai{, haJcikaten 
:zor teY! Ben yarın, odun meselesini 
halletmek U?.ere Hans Georgla şehre 
gideceğim. Bize refakat etmeni teklife 
hi~ cesaretim yok, doğru11u ! 

- Dostunun hoparlörü n)üsUn? 
- Hayır, kat'iyyen ! Bununla bera-

ber, eğer !eni b::raber götUriirsem, pek 
sevineceğimi biliyorum! 

- Tetekkllr ederim. Ben evde kal • 
mağı tercih ediyorum! 

- Gel. idare kısmındaki iş ooama c:ı
kahm, Gitta! Seninle konu~·nak isti • 
yorum .... ı:öyle başbaşa ! ! 

- Oturma salonda da 1'o.,uşabilir

sin 
- Hayır! Seninle annE"m hazır bu

lunmadan, yıilnız konup.cağını! 
Kız, erkek kardeşiyle beraber, yu

karıya çıktı. Kurt, biriı kemliye otur
du. Gitta, pencere pervazına. ilişti. 

Kurt, başladı: 
- Beni dinle, Gita ! Ben. senin Ho

henhaga karşı takındığın U>vra liyı

kile akıl erdiremiyorum. Hanı Georgu 
sevmediğini söyliyorrJn. Ala! Fakat, 
kendisine kar§ı bu kadar çiy ve hqin 
muamele etmen için, bafka bir aebep 

Edebi Roman : 8 Yazan: Make E1 
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SEVGi; UVANINCA •• 
de bulunsa gerek! Bende-ı ıtimadmı 
esirgeme! Ben, senin ca.n •re gönUiden 
iyiliğini istiyen kardeşinim! Ben, senin 
iyiliğin ic;in çalışıyorum, hemşre! 

Genç kız. bir müddet suatu. Bir ce
vap vermekte ne kadar gü~lük çekti
ği h:ı.linden b~Irydi. Buna !'ağmen kar
deşini cevapsız bırakmadı: 

- Sevdiğim bir erkekle cvlenmefi, 
benden kimse ~kUyemez. Fakat, Hans 
Georgu aeveem bile, asla karısı olmak 
arzu etmem. Bu dllfilnce, benim için 
korkunçtur! 

- Peki, ama niçin'! 
- Vaytenek, ötedenberi beni UrkU-

tilyor ! Bu hUfUnetli ptonun ıssız av
lusu! Uzun, esraren_giz ko.;dorlar! iç
lerine gilne§ten tek ıuaın ya dtlştlp, ya 
dU§mediği, hayaletler dola41ıyor vehmi
ni veren höcreler! Eter o §'lfoda yatıp 

kalkamam. icap etle, .kendimi diri di
ri gl>mWmtıŞ, etrafıma duvarlar ör
ttilmti§ gibi hluedeceftm. Ben aydın
lığı, güneşi, gülen ~dilzU severim! 
Neş'e verici, ferah Lindenbofumuzu ! 
Ben, ahırda ineklerin böğflnnesinl, kU
m~ste veya avluda tavukl.ırın gıdakla
m:ısmı r,:ttik~. tıevinÇ r\uyuyorum. 
Ben, çiçek'erln rayibasmı ve daha ye
ni srr:ılmüt toprağın sıcak koku.sunu 
sevinçle içime çekiyorum, çektikçe i
çim açılır. Ben, üzerinde doğup bUytl-

dttfilm tabiatm çocufuyum, ona men
subum! 

Ben, bu yuvanıza ismlnl vd-en uır
dlde ihlamur ağaçları gibi bu toprak-
1~ köksalmış yaşayorum. Ben, bir 
"Saray Kadını,,, bir "Şato Hanımı" o
labilecek kabiliyette değilim. Elimden 
gelmez.... elimden gelmez ll:H 

Ve Gitta, bu mağrur ve teelaUrUDtl 
pek nadir açığa vuran gen~ im. hafif 
hafif hıçlmmağa koyuldu. . 

- Ağlama, heJD1ireclğim, ağlama! 
· Kurt, ayağa kalkıp, elini 1ua Jr:arde
şinltı omuzuna koydu: 

- Bu kadar bedbin olma! BtltUn bu 
§eyleri "siyah içinde siyah mahiyette'' 
tasavvur etme! Vaytenek genç bir ka
dınm girmesiyle - senin girmenle -
bu ~ki 'bina, bambaeka bir !iına edine
blllf. Sen, şatoya ilkbahan, gilneti, 
genÇiiğinln mes'ut eden ve kurtaran 
nefhumı getirebilirsin! Vaytenekte ~ 

ıU hayat girleiyle beraber gıpta edile
cek devre bqlar. Ve sonra!...... Sen, 
oraya gitmekle de gene kendi doğup bU 
yUdUğUn yetde kalıyorsun. :Ru Linden
hof çiftliği Vayteneke oka.dar yakm, 
ki her mman bu tarafa ge!t•billriıin. 

Seni, köksaldığm topraktan ayırmak 

isteyen yok ki, Hiç kimAe ! Hiç kimae 
11enin eski zamanm §&to kadınlan ha
line gelmeni, tabtatten uzak, tabiata 

yabancı, tıpkı dünyadan el, etek 
mit gibi, lot höcrelerde dola§an ~ 
yuı p.tonun muhkem duvarla.rındf 
ten bir kadın olmanı istemiyor. 
kimae! 

Gitta, gözlerini yukarıya kal~ 
- lyi söyliyorsun, ama, biraz dl 

ni anlamalısm, tıevgill Kurt! DUtfl" 
kere, Lhıdenhof çiftliğine veda JI: 
aem, ne kadar bedbaht olacağun! 

Kurt, yumup.mi§ bir tonla, ıo 
beleye girifti: 

- Hialerini tamamiyle takdit 
yorum. Hatta benim de duygularıdl 
kı aeninkller gibi. Llkin, miısterlJI 
Bugtlnden yarma kadar bir karaı' 
meğe .zorlanmıyorsun. zamanı 
çaresi de gelir! Ben, şimdi, e,_ 
bıçkı ustamız Ksaver May~le 
mek Umre değiniıene gitmeliyiıll! 

Kurt, helDflreelni öptü ve ç 
f!IV kmmma kadar götürdü ... 

Kendlai gibi yaşı hayli ilerleınl' 
nılyle birlikte değirmende yatıP .. 
kan Keaver Mayer, evin önünde 
raya yangelmiı, piposunun d 
putUr pftftır B&vunıyordu. Ra!l 
pldiğlni görUnoe, doğruldu. 

- Oturun oturduğunuz verde• 
ver be.bar 

Ona böyle tıe1lenen Randolf, iJI 
rm yanına oturdu. ' 

- Hava güzel, değil mi?. ~ 
- Fevkali.de, fevkalide, ffd J! 

dolf! Gilnetin mcaklığı, ili.dere ~ 
iıliyor. Bu da benim yıllanmış ~ 

!erime öyle iyi geliyor, ki, haııi 1! 
'(Arkası t1af·" 
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Ilga ve E''elct • "' u t.ta~ bir _ce/ı.ir Gelin getırmet1e 111-
ıj rıge m rı >" .,, den bir lla/lle 

Evliler için 
mektep 

MARDiN 

Saat 20.ao d& 

&UBU GOllCI.TO 
ı perde 145 tablo 

ruan: Sll&k99peere 
'J'lrko-1! il. ŞOkrQ 

Hatib deresinde Gürültüsüz patırdısız yaşama-
bogulmak teh-: nın yolu bulundumu ? 
likesi geçirdi Arhk kadmlarlo erkeklerden, erkeklerin kadın· 

Jardan tlkAyete halrkı olmıyacak. 
Su~Wt (Hususi) - Buranın 

bir köyünden diğer bir köyüne ıe • 
lin almağa gidenler derenin ~1 

yüzündf'n büyük bir heyecan geçır-
mitlerdir. Hamse töyle olınutturM: 

Söğütçayırdan, Köse oilu eh -
met, Pap köyünden Yusuf km Ha
tice ac:lmda bir kızla evlenecektir· 

Erkek tarafının akraba ve tanı· 
dıklan iki manda arabuma dolarak 
gelini alıp getinnek üzere yola _çık : 
mıtlardır. Hatipclereeine ~er 
zaman yağan yağmurlann tellflY e 
suların kabardığım görmiifler: J~~t 
gelin alayı, gelinsiz ıüveyin koyune 

zetesini okurken mani olmak iste • 
mek, yemek eaııaamda sigarasını la· 
bağın içinde ıöndünnek, auratmı aa 
mak veyahut dalına böyle asık su -
ratla bulunmak ileride iyi neticeler 
vermeyecek geçimsizliklere müncer 
olduğu anlatılmaktadır. 

"'Yeni gelinler,, mektebi müessese 
ıi eus itibarile 1>üyük eheırJniyetleri 
olduğu halde çok ehemmiyetsiz zan
nedilen bu gibi ıeylerin evlilik saat· 

detini temin eclenıiyeceğini hatta bun 
lann bizzat evlilik 1Udeti olduğunu 
iddia etmekteda-. 

dönmeyi c1oğru bulmaıDJflar ve ne 
yapıp yapıp suyun öbür taralma I~ 
mek İltemiflerdir. Bu kararla öndeki 
araba suya sürülmiiftür. Fakat araba 
ve mandalar aith9kçe auya göuıül • 
meğe batlanut. bir an selmİf ki tid
detle akan su arabayı aürükleyip gö
tünn~tür. 

Evin kraliçeleri bulunan kadınlar 
bunlara kuvvet ve ehemmiyet ver .. 
melidir. Kocasına dokunan her feY ~ 
den ictinap etnıeleri ve kocalarına 
hoı görünmeyen teYleri idrak ediP. 

MemlUetinde &:nma Clavalannm ona göre hareket etmeleri elzemdir. 
""iP itte bu mektep diğer pratik tali• 

sittikçe artması ve hele Renod. ol • sille beraber bdmlar da bu hislerin 
duğu gibi en kısa bir muhakeme : inkipfmı elde etmeje uğrqmaktadır .. 
elen aonra kan kocanm aynlıvth~t Bu "'Yeni - 1=nfer,, nümne mek • 
bir 'Amerikabnm merakmı a --~-'~ teLinin ne ~ye bclar muvaffa~ 
mif, itini gücünü bırakıp bu macıo- luyet aöeterdiii henüz tamamiyle an 
nin etrannı --•---~ koyulmuttur. '·-•-----m A-~'- I" t-..J....!_• 

Tehlike içinde 6ulunan Clüğün da
vetlileri bağırıp ça.ğmnaia, feryatlar 
koparmağa batianu,lardır. Bunlar· 
dan Ali oğlu Muhittin bu sırada eu· 
ya yuvarlanırut ve aularm teairiyle 
elli met{e kadar sürüklenmiftir• 

cu~a a.L'k}--.l- ~&IGUNIUUf • l"UIQIK USU U cun&ln 
Bu Amerikalı bir çok te~ı . eıue bir taraflı olman yani yalmz kadm 

Ölüin tehlikesi geçiren köylü 1N 
sırada bir söğüt aiacma ..nlmaia 
imkan bulabilmittir. FeJaketi gören 
diğer arabadakiler kuazedelerin der 
hal imdadına kofMutlardır. 

bulunarak nihayet fÖyle bir neticeye ~ lamı iyi zevce olmaJan hakkmda ted 
vanmttır: riaatta bulunması herhalde büy::ı_• 

Amerikada görülen ıürü ıürü Do- bir nobanhktır. Elbette erkekler d: 
pnmalann sebebi, ne zevcenin hu .. evlilik hayatını zehirleyen bir çok: 
kukuna hıyanetten, ne de mali yok· baurlara maliktirler. 
ıuzluktan hatta ne de ıu kıa.ikı--~--------

Attıklan bir iple Muhittin suyun 
içinden kendini kurtarabilmittit. 

Suya gömülen araba içindekiler de 
yine 1armmlark b1'f W&'fa ~ 
ie muvaffak olmutfaftlir! 

Gelini almaia gitmekte ola~ iki 
arabanm icüıde bulunanlardan bir 
kısmı dere~in bir kenarmda, diler 
bir kıamı da öbür kenannda suların 
c;ekilmmni k."tqı karpya beki.Ut -
Ierdir. 

Bir müddet sonra sular yavq ya~ 
vq azabmt, diğer tarafta~ .. 
Jcar,ıya sreçerek yeniden ıelinın ko • 
yü olan Pqaköyüne doiru yola çık-
mqlardır. Kafileden ~ ~ 
nuşbr. Yalnız kaz.aya upayan 
sularm içinde Jcaybolmuftur. 

..karakterlerin uyıunauzluğunc:lan " 
ileri geliyonnuı. Bu huauata en bü .. 
yük rolü hayabn küçük itlerinde ka· 
n k'*'nm biıbirine brtr' kötü d.ıır • 
niunalaft eebeb oluyormuı ! 

Filhakilra Ameribdald bopnma 
davalarmı takip eden bir inaaıı ko • 
canm brmnr, bnnm da ıtoc:umı 
bis takım kötü itiyatlan ile hayatım 
cehenneme döndürdüğünden tik& -
yet ettiğini görür. Meaeli, erkeiin 
istirahat ettiği mmanda ayaklanm 
muanm üstüne uatmayı itiyat edin 
mittir; kadın da daima sigara tüt • 
türür. Bütün diğer sebebler de bun -
lara benzer teYler 1 

Onun için bu kanaate erİ§mİ§ olan 
Amerikalı bu ' 1kötü mevzu .. lan dü 
zeltmeğe karar veriyor ve .. Yeni ge
linler mektebi,, i1111ile bir müeaaeae 
açıyor. 

Bu metebin denleri nu.ad dciiJ, 
amelidir. Yeni evlilere birbirlerine 
kal'fl alacakL.n tavn göstermektedir. 
yeni çiftlei 1-atlanm ileride ta -
hammül edilemiyecek bir hale getire 
bilmesi muhtemel olan vaziyetlerden 
cekinilmeei bilbena anlatılmektachr. 
Fakat bu mektebi tesis eden bir er • 
kek olc:luiu için verilen Cleraler en zi. 
Yade k.mnlarm tahail ve terbiyesine 
ait f8Yleıdir. 

Mektebin pratik denleri llfaiı yu
karı ıunlanhr: 

Bir pnç Amerikan lmı yeni selin 
olduğunu farzediyor. Sabahleyin er· 
kenden açlannda "'Bigunti,. ve kı
J'lfık bir pijama ile bllayor. Hemen 
bir aigara yalap bir ahbaba senç kız. 
la ardı arkan sıelmez telefon muha -
berelerine batJıyor. 

Bu ..Jmeden aonra mı.allim mü • 
dahale ederek bir lcadmm bu gibi 
hareketlerine e.-keiin tahanimül et -
meainin imüm olmadıiım anlatı • 
yor. . 

[]GOnlO~k AD:YO 
Proar•mı 

~ ~: Saat 12,30 PJ&lda TOrk 
ııın.DdlıL 12,IO ~ 11,0I JIUlateUf pilli: 
~Hlcm. 

ÜfUD DlflfJatı: ... 11.-0 PlüJa dau 
"'11111r'll 19 Tlallarl OlmDlıı mdlde pWdan, 
lt,IO Rad)ı» lcıDlk Jrom.dı: Tub. 20 Alım~t 
Rulmla mUllld ..werı. AJımetı ıcemaı Su 
..... tantıada. 20,80 Omer Rma tarafmdaa 
~ 80Jln, 20,CI ~ Kuatt...'" arka 
dafJan taratmdua 'J'Drtr ID11111Jd81 ft 11aJk fU' 
kdur. {But &)'an). 21,U Şu Ol'lre9tra ret& 
btae: JuJya taraflndan. 21,CI OrJreetra. 22.ıs 
Ajmm ft bora habedeJi "'9 erte.t gtlnt?a 
prcısramr. 22.SO Pll.kla ll01o1ar, opera v. ope 
ret parçalan. 21 Son. 

SaQlık · 
Servisimiz 

T1nalet odunu gizi ifeylerini gör 
meai de erkelin hatuna gidecek teY· 
lerden clejildir. Meaeli. yüzüne 
krem aünnilf, yüzündeki çizgileri r---- K U R U N --.. 
gidermek için ınaake koymUf ve gü
zeliiini idame için kullandığı pomat 
ve sairenin erkek tarafmdan görül -
meai caiz değildir. Eier itinauz ve 
yahut hümü tabiate muvafık olma -
yarak giyinine, erkeği trq olurken 
rahat81Z edene bütün bunlar hop 
sidecek fe)'leıden değildir. Erkek p· 

• 

Hizmet kuponu 
Bu lnlpoeu ıuete ldarala• ı•Urelller. 
ı - KDçtılı Uialanm parua: tıutınrlu. 

1 - Kurumm lleldml-- parum balrbn 
brlar. 

ı - Bulnıll .,. mali mGfa'Wlrlertne ber 

tirit u.m JalJ&nm param llO~ ~· 



10-KURUN 13 BlRINClTEŞRIN 1931 , 1 
Kazanan Numaralar D60 •• eşidede uın u llitr 

riln 

Listede kazanan numaraların ik ramlyelerl ol Cin~ 

Eta 
No. Ll~ 1 

No. Lira No. Lira No. Lira No. Lira No. Lira No. Lira No. Lira No. Lira No. Lira ıvo. Lir<J ~a· 

21 50 803 40 977 500 325 500 134 40 233 40 261 500 203 70 464 40 278 ~o 896 1500 
daıl 

ıo.; 50 ' 851 40 999 40 3:13 500 176 40 260 500 320 50 206 500 472 200 292 40 923 40 
112 40 900 40 6030 40 353 40 11207 40 270 40 328 40 220 50 485 40 362 500 29023 40 i 
127 40 942 40 35 50 383 200 364 40 356 40 370 40 225 50 531 4() 4t6 70 ~. 
142 500 944- 40 53 50 389 40 431 40 357 40 436 50 233 40 563 70 453 40 990 70 
157 50 9S2 50 86 50 400 40 458 40 371 500 530 500 242 50 tl.53 •O 458 150 77 50 
160 40 995 1000 163 70 8450 40 444 l500 399 70 136 70 620 '70 61}3 50 411 200.000 130 5Q 
206 40 3002 40 ı7n 40 511 50 446 500 496 40 668 500 7°' •o 460 50 14Ş 50 kıtr 
281 40 264 40 459 ~o 656 76 14447 4:0 544 40 714 70 734: 'o 599 ~o lfi4 jO llt • 
596 70 160 70 279 50 464 1500 703 50 - ~19 60 782 40 773 50 614 500 

1~9 40 0tıı 631 40 332 40 303 50 527 500 704 50 495 500 642 40 78' 40 sn 50 625 40 
632 40 70 321 200 535 40 717 70 505 40 703 40 787 40 825 70 703 ~o 

207 •Q bltı 3411 au 40 ko11 637 500 ~ 348 500 550 40 718 40 510 50 723 •o 812 500 955 49 755 40 
641 40 500 399 40 595 •o 870 70 611 40 791 4.0 820 ~o '9TO 500 770 50 ~5 50 420 

2~ 40 ........... 

713 40 422 40 412 50 598 60 918 70 644 40 798 40 ~1 şo 24005 ~o 775 "o 331 4.0 

ı: 744 40 516 70 445 50 637 70 950 50 674 50 805 40 8~2 4:0 ~ 803 50 
355 500 751 40 529 40 504 50 678 500 967 40 659 40 888 7o 843 40 20 40 824 50 
467 40 

763 50 571 . 40 515 40 747 50 12004 500 765 40 897 500 964 40 62 200 127057 TO 
781 40 626 50 533 1000 '156 200 778 200 928 50 993 40 71 40 -

559 70 
570 3000 792 40 709 70 MO 50 762 70 111 50 910 50 18101 40 21059 40 79 500 1 us 50 573 40 O; 

799 40 723 500 6561 40 710 M 115 50 958 40 ~ l08 50 125 40 . 578 4:0 886 70 733 40 921 wo 179 

~I 
15002 liO 113 '10 62 500 152 "lO 133 70 

913 50 743 70 820 50 929 50 224 ---- 162 500 74 'o 241 50 lS7 ~ 598 50 ~ııı, 
942 40 779 50 658 200 983 'o 226 32 40 l67 40 163 •o 24S 40 269 000 646 200 })İt-i 
951 500 842 40 730 50 9003 40 255 200 43 40 178 40 167 40 270 500 853 50 659 'o kul' 
966 200 870 10 747 50 ...........- 282 40 15053 40 ~72 ~o 266 500 272 !lO t22 40 678 70 

1058 40 881 50 79~ 40 •o tSO 314 70 286 50 298 40 291 40 501 40 721 40 

903 50 796 ~ 45 40 367 70 126 40 303 50 326 40 294 40 520 40 726 40 
68 500 924 70 822 000 9149 40 373 200 157 40 ~06 70 323 40 303 508 535 4.0 757 40 

100 50 960 50 859 ~ ~ 392 50 167 40 429 40 337 40 395 500 59!\ 70 76R 200 
127 40 4091 50 940 50 299 50 394 50 180 70 450 40 339 50 411 200000 687 40 813 40 
14?. 40 - 'f ' l 949 500 381 70 433 500 285 40 524: 50 385 50 f73 60Q 688 50 828 50 
28'1 40 141 

, 
40 968 '500 343 50 434 40 320 !lO 568 70 400 50 523 500 os 801. 859 70 

313 50 201 <· 500 973 50 356 40 489 50 425 40 590 50 406 40 598 40 772 50 870 5{l 

373 40 209 50 7005 50 388 4-0 1254! 70 347 50 629 50 416 40 6~3 50 79(') 500 30019 50 
427 50 240 40 480 40 632 40 366 40 683 'o 4TQ 70 653 50 792 40 
4M 40 298 

... 40 57 40 461 f 0 720 40 387 40 689 40 536 500 6$6 70 830 40 
482 500 340 -ıo 96 200 • 563 50 741 70 396 40 702 50 57~ 50 703 500 8!'i7 40 

1493 50 335 "lO 161 40 691 50 756 50 410 40 732 200 583 40 796 40 876 500 
404: 50 , 2°' 40 709 10 811 50 4:6P 50 756 50 656 70 8Q5 40 945 500 C: 

59A 500 406 40 7219 200 779 4.0 - 1549~ 500 877 40 658 70 809 40 967 50 
667 50 526 500 792 r50 A26 40 ---- 882 40 660 40 826 40 98f\ 70 
677 50 527 70 253 40 891 00 859 40 495 ISO 19015 70 702 40 910 50 993 ıı;oo 
720 r50 539 40 272 40 899 'o 878 40 521 50 704 500 925 40 99~ 500 
739 40 624 70 320 40 905 70 884: 4:0 56? 40 20 600 791 40 9SO 40 28021 40 
747 50 636 70 330 50 9927 •o 889 40 643 •o ~8 200 886 50 ~~ooa tO 
749 50 837 40 344 4() 10002 40 916 40 680 50 126 4:0 Ot !:H6 -803 50 86' 40 368 50 ~ 980 ' 50 721 500 129 70 929 40 8 4Q 2! 500 
804- 40 882 40 370 70 29 ~ :L300J. 4'0 773 70 150 4:0 985 70 28 4:0 ·31 40 
809 40 896 500 400 l$OO 36 '° ........,,,.,.. 836 70 155 4:0 22032 4:0 35 4Q 35 46 
814 70 901 40 423 40 98 40 6' 40 839 40 174 .20Q - 66 40 65 50 
862 70 4933 50 453 40 122 40 73 M ~9 70 203 4:0 70 70 182 50 os 00! 
90R 40 454: 40 123 50 174: 40 895 40 286 l500 111 50 202 4:0 109 200 
915 40 964 40 456 4-0 l23 QO 202 00 1G156 50 321 40 381 200 226 40 117 40 
924 l50 5043 40 47-9 4{) 141 41 1320;5 -50 341 200 383 500 245 70 . 118 200 
989 40 508 40 158 'o ....,,.,...,.,. 159 40 365 500 .,08 40 248 40 129 50 

2020 40 244 50 
531 40 195 '° 306 500 168 40 425 50 ,53 50 34~ 50 165 50 - 292 70 552 500 231 500 333. 70 20' 70 489 60 600 200 41' 40 167 50 

2R. 40 303 40 555 40 240 50() 350 50 224 200 509 200 734 50 432 5QO 175 40 
58 40 590 60 358 1000 403 l50 275 "lO 51,2 f?OO 762 40 456 50 214 40 
67 40 314: 40 599 50 374 'f O 4.31J 70 350 70 521 (0 829 40 540 'o 224. 41l 

163 40 390 .f:O 601. 50 397 ~ 527 ~ 449 40 565 40 856 500 541 40 31? 70 td 
17fi 40 446 40 r7602 40 10(47 rsoo 603 50 521 1000 587 50 910 50 549 'o ·~ '>'l fiti ~I 
220 40 44S 40 - - 627 500 522 40 694 4:0 941 50 623 50 349 70 
258 50 4Z1 40 617 50 452 70 734: 40 575 40 716 50 23016 70 804: 4.0 ~174. 200 
285 !50 501 40 680 40 f 81 200 74:"( 50 615 50 739 (0 154: 40 835 50 SM fO 
30~ 500 549 50 806 'o 535 50 920 50 621 40 841 10 212 40 8ŞO 50 402 7'0 
361 40 567 ıoo 833 200 635 70 923 200 622 4.0 899 500 215 70 983 50 42!i 50 
388 40 576 50 842 40 643 40 94:4 :sa .25' ~o 950 40 28() 40 988 70 427 500 
403 50 585 40 843 50 686 70 14028 40 675 10 200l9 40 290 40 998 70 47~ 40 
5M 40 589 40 895 500 811 40 -- 708 50 ~ 292 70 26015 ~o 526 5ô 
581 50 608 40 989 40 820 40 29 40 793 70 23 50 295 50 ö~4: !'in 
590 40 654 50 966 50 821 '° 57 70 840 50 45 40 311 50 32 40 574- 2QO 

2612 40 681 40 8072 40 902 200 Sl 50 951 40 63 .f 0 330 70 ı 112 40 595 50 
122 50 910 70 93 50 973 ~ 64 40 339 TP 1 J,5~ '° 671 40 

638 70 749 50 227 40 994 50 114: 50 :l.10l5 40 68 40 362 40 174 70 1172 50 
641 40 7~2 50 232 'o 11041 40 115 40 - 76 (0 37l 40 207 50 69!l 50 
709 40 5909 50 270 iO ---- 182 1-0 44 40 111 70 377 50 208 70 'lT~ 50 
789 70 297 10 99 70 200 200 63 70 ~81 50 440 70 218 50 788 600 

. . • ·: . . . • : ·. 'J' : . . ~ .. ) ,.: . ~ti'.! • /.. l' ' • • ' ' • • 1 ı . , .. '~ ' . ,, .. .,. 

1 
Levazım limiı liğl 

ilanları 
_, -

Çanakkale müstahkem mevki ihtiyacı 
jçin iki adet çelik dolap 14 - 10 - 937 
perşembe günü saat 15 de Tophanede 
İstanbul Levazım lmirUği Satmalroa Ko 
misyonunda pazarlıkla alınacaktır. Tah 
min bedeli 240 liradır. Teminatı 36 li
radır. fstekli!erin belJi saatte Komisyo
na gelmeleri. 

(18Z) (6846) 

Mas14kta Preventeırium binası müş 
temilatından olan büyük köşkün tami 
ri 14-10-937 perşembe glinü saat 1~ da 
Topanede İstanbul levazım amirllği sa 
tınalma komisyonunda pazarlıkla yapıla 
caktır. Ke_şif bedeli 958 liradır. İlk te 
minatı 71 lira 85 kuru§tuı. Şartname ve 
keşfi komisyonda gör'jlebilir. İsteklile 
rin kanuni belgeleriyle belli saatte Ko-
misyona gelmeleri (183) (6868) 

• * • 
Masl~kta preventoriurn binasnnJştemila 
tından olan hamam ve mutfağın tamiri 
14>·10-937 pcr§embe günü saat 15,30 da 
Tophaned~ !stanbu1 Jcvazım amirliği sa 
t:.n :~nu. )ro-ı:ıı:ılayo:ıuıvJa pazarlıkla ya· 
p'.o=a:.rtrr. Y.e~i! beılcli 900 lira SD ku· 
ıı.pirtı'. l!i f'!'r.ıfnııt: i2 lira. :4 kuruttur. 

Şartıııune ve ke~H koµıisyonda. görüle
bilir. isteklilerin kanunt }Jelgeleriyle 
belli saatte komisyona gelmelerj.. 

(184) (6B69) 
• l' • 

Okulla.r için 13090 metre haki ve 
12600 metre kurşuni a~t.arlık beı; 
2/11/937 sah günü sa.at 15 de Topha
nede !stan bul Levazım fi.mirliği satın- · 
alma. Komisyonunda kapalı zarfla ek
siltmesi yapılacaktır. Tah.min bed~li 
8361 buçuk liradır. tık teminatı 627 
lira 12 kuruştur. Şartname ve nümune
si Komisyonda gö.rillebi1ir. tsteklılerln 
kanunt vesikalarile beraber teklif mek
tub1armı ihale saatinden bir saat evvel 
Komhıyona vermeleri. 

(187) (6971) .. . ... 
Harp Akademisi ere.tı için dört ton 

sade yağmm açık eksi_ltm~sine istekli 
çıkmadığından 18/10/937 pazartesi ıü· 
nü saat 15.30 <la TophanedP İstanbul 
Levaztm amirliği Satmalma Konıiayo
nunda aGık ekeiltme He ek<Jiltmesi ;ya
pılacaktır. Tahmin bedeli 3480 liradır. 
nk temjnatı 262 liradrr. !steklilerin ka.
nuni vesikalarile belh saatte Komisyo
na gelmeleri. 

(193) (6977) 

eek bir hale konulmasma pazarlıkla 

talip çıkmadığından 19/ 10/937 şah 
gUnt1 sa;ı.t 15 de Tophanede İstanbul 
Levagım lmirliği Satmalma Komisyo
nunda yeniden pazarlığa konulmuştur. 
K~if bedeli 224 lir& 21 kuruştur. tık 
teminatı 16 lira 82 kuruştur. Keşif ve 
şartnamesi Komisyonda görülepilir. ts.. 
teklilerirı ka.nunt veısikalaril~ beraber 
belli saat~ Komisyona. gelmeleri. 

(192) (6976) 

YUt adet büyijk ba.kır ka.:r.an, yüz a. 
det kUçii.k bakır kazan. jki bin il.det ba
kır .karavana lkibin. adet kapaklı ba.k
ra!'i için v.erilen fiyat pa..bnh glSrüldU
ğilnden 18/ 10/937 :J>aza~i günü saat 
14.30 da lstıuı.buld& T.onhıın«"de 1st.an
bul ~vazım amir1i.fj Swnıılmtt. Ko " 
misyonunda pazarlıkla elu;iltınesl ya.
pıiacaktJT. Hepsirıin. tahmin bcd~li yir~ 
mi bet bin 1elüz yilz altmlJ liradır. 1Jk 
~mi.natı bin dokuz yUz otuz dokuz lira 
elli .kuru.§tur. Şartname ve numuneleri 
KomlJy:onda gör:ülebilf r, tstekmerin ika 
numtn iki :v.e il~UneU maddelerinde ya
z11ı belgelerle ber~r ~lli 8aatte Ko· 
misyona gelmeleri. 

(18&) (6951) 
• * * 

• • • Da.Vl.lt paşa fırımnda. birikmi§ olan 
Fen 'fa~bikat okulunuıı mutbalı o · bi.n kilo ~ÖI4'?1ÜŞ kömUr 18/10/937 pa

~k1arının ma~n kömürU yaka bile>' 1 r.e.rte~i günü saat 15 de l'onhŞJ\ede fs.. 

t~bu! Levazım amirliği Satm alma 1 
Komisyonunda pazarhkla satılacaktır. Be= haziran 1931 de Çatalc~ 
Tahmin bedeli beher kiloşu bir kuruş- 1 tahkem :muhabere bölüğj,inden iJ 
tur. TeminJ1.tı 75 kuruştur. İsteklilerin terhis ve11ikamı kaybettim; yenif 
belli sa.atte Komisyona gelmeleri. kara.cağımdan eskisinin hüknıU 

(6972) tur. ~ \: 
.,. • ,,. Şehza.d.e1:>a§1.nd4 HP§kad.ertl t 

Maltep~ Piyad! Atış okulu ocakla.n- . M,.llfrinde 15~ num4r<Jd6 
nın tamirine talip çıkmadığından Reşit Tc~ lr. 
19-10-937 nlı gUnil e;e.at 14:.30 dg. ', , · (23363) A~1 Tophınede İstanbul lıev.&ı:ırn A.mirliği lst<.ınbııl Vçütıciı lorcı. Me;i;;wt 
11a~nı clmlj, J{omisyonun~ yeniden J>!lı- d4 ) 
zarhkla. ekelltmesi yapılacaktır. :Ketif n: :t., 
bedeli 780 lira. 83 kuru§tur. İlk ~mi- Paraya çevrilmesine karar ~ -i 
natı 58 lire. 60 kuruftur. Şa.rtname ve yazıhane e~yaşxnm birinci ::ıçık ~~~ı 
.k~fi Kornisyonda. görülebilir. Aranı. maaı l4 T. evvel g37 pertıembe ~ b 
lan evsafı ha11l olan isteklilerin belli sa.at 9 da. lstanbulda Yen!pQ~tf. -ı 
ııaatte Ko.r.nisyonıı. gelmeleri. caddesinde Cern:ıany-. hanında. ö j ~~·. 

(f>9T'4) (l90) ralı yazıhanede paraya eevrile 1~ ~ta 
• • • ,,, kıYJneti muhamıninesinin o/ıı ' 

Ordu ihtiyacı için ta.a tıaımujyle bulm~qığı takdirde ikinci aç~ ·~ 
8000 adet :notıı 19/ 10/937 rJfl.h gUnU ına.srııın 15 T. evvel 937 taribine fi 
.ııaat H de Tophe.ııed.e tııtanbul Levazım düf eden cuma. günü sa.at 12 d• liJ 
amirliği satuı alma Komisyonunda Pft.· mahalde ye.pılacağı ilin oıunur··· d 

tarlıkla alınacaktır. Tahmin bedeli 60 Z A Y 1 ~· 
lir:adır. İlk temin.s.tı 1 lira 30 kuruı· 937 Numaralı otomobil p1iks.Sıı' o 
tur. Nu.ınuneııi komhıyonda görülebilir. yi ettim. Hükmü yoktur. d, t 
İısteJdilerin belli ısaatte Komisyona. gel. Fındık!ı Dere l~ 
meleri. '(6975> (191) ---8-A-TIL/K ARSALAJl 11 

Z A Y l Erenköy İstasyon karşısında ~ 
3970 Çift atlı yük arFtbasmıQ pl!ka- aı--..,1a.r vardır. O. 

ıınr .za,i ettim. El'enköy Etem et. Caddesi~ 
ya müracaat. 



11-KURUN ·13 BIRlNClTEŞRlN 1937 

t lstanbul KomutanhAı lllnları 1 
Ordu &ıh' •. h • • • alı 1 . . ıncn t nı ı tıyacı ıçın satın nacak ann cınsı ve 

mikdarlariyle muham· 
saatleri aşağıda göıte-

IstiklAI Lisesi 
rilıtıi~t~tarları ilk teminatları ile ihale günleri ve ihale 

Cinai 
Mikdarı Muh:mrnen ilk te- ihale cünü ihale 1aati münakasa 

şekli 

Direktörlüğünden: 
Etajer 
?ıta 3SO tane 

tutarı 

4950 
minatı 

37Z 27-10·937 
l4,30 açık ekıiltme 

1 - !llc, Orta ve Lise kısımlarına. gUndUz ve yatı, kız ve erkek talebe kaydına devam olunmaktadır. 
2 - Son &ınıflarda nehari talebe için yer kalmamıştır. 

daJy~ Ye san 
S 5 ÇC§it 3400 255 27-10-937 16,30 

ilk_artn.anıcler her gün öğleden evvel Komisyonda görtilebilir.. İsteklilerinin 

,, .. 3 - lstiyenlere mektebin kayıt şartlarım bildiren tarifname parasız gönderilir . 
Adres: Şehzadebaşı polis karakolu arkası. Telefon: 22534. .......... _. ............. 

J;-1.,.ı ternınat makbuz veya mektuplariyle beraber ihale g•:.inü vaktı muayyeninde •••••••••••••·-~· 
'"'4Ikuda k } • l · (6867) ;: 

omutan ık satınalma lromıs yonuna gelme erı. t: 
• • • Harici Askeı i Kıta-

Çaıa1 .. . _ v • • 6400 kilo I •ı "' / kurıı cada mustahkem mevkı komut anhgına baglı kıtat era~ı ıçın_ .. .. a l l an ar 1 
at li ~ğanın açık eksiitme ile ihalesi 25 birinciteırin 937 pazarte~ı gunu : ••••Iİll••--•11!'!'!1 .. I 
041,d' O da yapılacaktır. Muhammen tutarı 352 liradır. Şartnamesı _her g k Herbir metresine tahmin edilen 
hutıı en evvel komis~nda görülebilir. İsteklilerin 27 lirahk ilk temınat mlad· fiatı 575 kuruş olan 5600 metre kur-
~ 'Veya nı k 1 • . .. .. . 'nd Fındık ı a ~ za.rfl oıııı.ıt c tup anyle beraber ıhaJe gunu vaktı muayyenı e §UDl kaputluk kumaı kapalı a 
~k satın alma komisyonuna gel melcri. <6866

) .. alınacaktır. !halesi 18/ 10/937 pazar-

ı 
tesi glinU saat 14 dedir. llk teminatı 

b 2415 liradır. Evsaf ve şartnamesi 161 
.,, eniz L~vazım Satmalma Komisyonu lllnları kuruş mukabilinde :M. M. Vekaeti sa-
~ Z tınalma komisyonundan alınır. Eksilt 

Ci~~rmara Ossiilxı.hri Komtdrınlığı Satın.alma Komiı1yoııundan: meye gireceklerin 2490 sayılı kanu-
ı Kilosu Tahmini Tutarı ilk Teminatı !r!iina1..ascı nun 2 ve 3 Uncli maddef erinde göste-

Saati ' !rilcn vesaikle teminat ve teklif mek· 
Fi. Kr. S. Lira Lira K1<. 

11 
tuplarile birlikte ihale saatinden en 

~~·: ;:·
50 ~~ 468 

75 
l4.SO az bir saat evvel Ankarada M. M. 

asuı 450 
0 Vekaleti satmalma komisyonuna ver-

}{ ye 40.000 15 6000 450 16 3 meleri (457) (6508) 
e ıtli~tanhk Teşekkülündeki kara e ıatının yıllık lhtiy:ı.cı için yukarıda ci?s 1to • ~ 
ltn ları yazılı Uç kalem yiyecek maddeleri ayrı ayrı kapalı zarf usu~~le Her bir metresine tahmin edilen fi. 

e alınacaktır. Eksiltmeleri 2/ Teşrinisani / 937 ..... tı gı"ınü hizalarında gos-n. .,.. k atı 575 kuruş olan 5600 metre kurşu-
. ~u ı8;:~erdc İzmittc TcNane kapısındaki Komisyon binasınd::ı. yapılac~ • ni kaputluk kuma13 kapalı zarfla alma-
lln.d aıd şartnameler tstanbul Kasımpaşa Dz. Levaztm Sntın'llma Komıs· caktır. !halesi l8/ l0/ 937 pa:r.artcsi gü-

'tlıt tan . ve Komisyonumuzrlan bedel siz olarak alınabilir. İsteklilerin ayrı ay- nü saat 14 dedir. llk teminatı 2415 Ji. 
~rnınatıarilc birJlkte kenuni vesikalarım havi teklif mektublarmı ınuay- radır. Evsaf ve şartnamesi 161 kunıg 

ve saatlerden bir saat evveline kadnr Komisyona vermeleri. mukabilinde M. M. Vek!Ieti Satmal-
<6883) ma. Komisyonundan alınır. Eksiltme. . " 

Komutanlığı Satıwılma Komisyoııııııdaıı: 
Tahmüıi Tutarı ilk tcmiMfı ~fiinakasa 

Ci Atal".nıara Vssiwahri 
n~ı . 

K1lo$tı 

Fi.atı Lira Lira K. Saati 
20.000 94 18.800 1410 11 de 
10.000 70 7.000 525 14.30 " 

l{ 15.000 42 6.300 472.50 16.30 " 
h ~tnutanlık kara eratınm yıllık ih tiyacı için yukarıda cins ve miktarları 
4./ ç kalem erzak ayn ayrı kapalI zarf usuliyle satın alınacaktır. Eksiltme

' 'l'eşrinisani / 937 perşembe günü hizalarında gösterilen saatlerde tzmitte 
::ı ıka.pısındakl Komisyon binasın da yapılacaktır. Bu işe aid şartnameler 
li'" 1Kasrmpaşa Dz. Satınalma. Komisyonundan Ankarada Dz. Levazım 
İlı:~nd:n ve. ~omisyonumuz.dan bedelsiz olarak alınabilir. tst~klilerin ilk 

lıa~ arıyle bırlıkte kanunt belgelerini ha.vi teklif mektuplarmt ayrı ayrı 
,

1
en. olan gün ve saatl4?rden bir saat evveline kadar Komisyon Reisliğine 
~ ~Ml 

Çoruh Nafia Müdürlüğünden : 
tdi ~.- Çoruh nafia m:.idürlüğü dairesinde müteşekkil eksiltme komisyonunca kırk 
'ı i ın }'Üz yetmiş iki lira on kuruı be deli keşifli Artivinde inşa edilecek ceza 

~ ~tr l:apaJı zarf usuliylc cksiltmey e konulmuştur. . .. .. ~ .. 
le İstekliler bu i e aid evrakı fenn iyeyi Çoruh nafia mudurluguooe okuya 

t. 

tl~.:- Eksiltme 22 birinci teşrin 937 cuma günü saat 15 de Çoruh nafia mü-
• , u dairesinde yapılacaktır. 

S - Muvakkat teminatı bin beş yüz otuz; yedi lira doksan bir kur~ştur. . . 

)'ttıı - lstel:liler bu gibi işi yapmış ol duklarına dair eksiltmeye gırmek ıstı
~~en aranacak mütaahhidlik veıik ası hakkındaki talimatnnnıeye uygun ola 

go ıa Vekaletinden verilıııi3 müteahhitlik veıikagını haiz bulunmaı;ı ve 
c t~ay~lı kanunun 32 inci maddesinde ki serahat vechile tanzi?1. e~ecekl~ri ve
r t~~ıın edecekleri mektupları üçüncü madde<le yazılı 22 bırıncı t~şr!n 937 

6 
il saat 14 de kadar komiıyona iyice mühür~:i olarak vermelerı lazımdır 

~ostada geçikmeler kabul. edilmez. ( 
1 ) -

>ıtuha ı ·k· grup malz 
r tl"\ı rnnıen bedellerile miktar ve vaSifJarı aşağıda yazı ı 1 1 

•. •• eme 
U '~dil p ayn ayrı ihale edilmek şartile 23 _ 10 • 937 cumartesi gunu saat ~O da 
t 'ttı~a§ada gar binası dahilinde Satın alma Komisyonu tarafından açık eksıltme 

M 1_ ll alınacaktır . 
~)' ll işe g· k. . . • minat ve kanunun 

111 ett"f ırnıe ısteyenlerın hızaJarın c;a yazılı muvakkat te .. 
l,.i~ ~ll ~ 1 vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar Komisyona ~uracaatJarı 

r"/116 1~tr ışe aid şartnameler Komisyondan parasız: olarak dağıtılmakta ır. 
1 • 

\th - kontu b ğ 1. ~ d' . . . ve fabrika armatörU '"'A. , Pilttz r ua a ır.;51, ıvar sıgorta elemanı, h~rıcı k k ka ' 
,r,~_ 1< Penaer boru manto:ıu, Porselen priz N. K. B. A ve elcktrLt:. aynah ve by-

"' i 1 kabl ı _..:ı •• 1 emesı mu ammen e· 
~' ıo8 . o anılQan murekkep 12 kalem elektrik nıa ı 

ye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 cü m(l.ddelerlnde gösterilen vesa
ikle teminat ve teklif mektup!arile bir
likte ihale saatinden en az bir saat ev
vel Ankarada M. M. Vekaleti Satmal
ma. Komisyonuna vermeleri. 

(457) (6508) 

ZAYi 
Seyri Seferden aldığını 1824 NO. lı 

araba plakasını zayi ettim. Yenisini 
alacağım hUkmU. yoktur. 

Mehme<l Tezcan 

,,..-

t,Vi~-· ~ _ ]Sıra nıuvakkat teminatı 83 lira 1 O kuruştur. d f t 
"'4r- oba .. .. ası onanma ener , 

:O \b• •C suıağ rozasr. komur kovası, soba maşası ve kanc · d h 1"f • 
IJJ t 1.tta c) b'r. kestane fişcngi kutusu, 1/2 kiloluk ıupaplı el yağ anı vbedml~ 1t1e5ı5 v--' ~ Ilı ıdonta d uhamnıen e c ı 

·ııı t.ı"altk.tt ~rn an mürekkep 12 kalem muhtelif esya ın (6838) 
tmınatı 86 lira 70 kuru,tur. 

•~t 
'l'o flnbuı I ... evazım A mlrlfğlnden: 

ll~u Atı tll .Ayniyat makbuz 
~1 <len ~ağ B OkuJunda kuilanılmakta olan Amirlik J.,eva.~ t malt buzunun her 

~ lllt <la _ıda numaraları yazılı altı adet Levaztm Aynı}a (189) (6973) 
~~,,,. 1 ııyaa uğramıgtır. Hilkmü olmadığı ilan olunur. 
il tıı1a' arı: 
~\1110 
~ ... ~ı:!o 

'lll nı3 2:t 
~~~ 

1~3 

ıstanbul Tramva.y şirketinden: 

Universite ve 
Yüksek Mektep 

Talebelerine 
iLAN 

Tenzilatlı (arifeden istifade ebn ek hakkını bafiteden. ve evvelce veril
miı olan 1936- 1937 mektep senesi~e mahsus yetil kartlar 1937 -
1938 aenesi için değ:i~tirileceğinden, Oniverıite ve yüksek mektep talebe -
leri 15 ilktqrin 1937 tarihinden evvvel yeni kartlanm almak üzere Tram -
vay §İrketinin Galatada, Tünel arkasında, Söğüt sokağmda Hareket Kale -
mine vesikalan ile birlikte gelmeleri ilan olunur. 

DiREKTÖRLÜK 

Siyasal Bilgiler Okulu MOsabaka imtihanı 
Neticesi 

1 - Siyasal bilgiler okulu müsabaka imtihanında kazananların a.dlan Anka 

rada okul binası içinde, lstanbulda Yüksek öğretmen okulunda ilan edi1mi§tlr. 

2 - Müsabaka imtihanında leyli olarak kazananlar taahhüt ve kefalete ait 

muameleleri yaptıracaklar ve Birinciteşrinin 17 inci pazar günü okul binasında 

bulunacaklardır. 
3 - Nehari olarak kar.ıı.nanlar ilk teşrinin 17 inci gtinüne kadar okula 

müracaatla kati kayıt muamelelerini yaptırmalıdırlar. 
4 - Okul, Birinciteşrinin 18 inci pazartesi gUnü sabahleyin derslere baş 

layacaktır. Bütün okurlar o gün sabahleyin okulda bulunmalıdırlar. (3804) 
(6912) 

Salıibi: ASl:\I US Ne~riyat genel direktörü: A. SeYengil 



Bütün lstanbul Halkını Davet Ediyor! •• 

• ' 
Liralık dört büyük ikramiyenin biletlerini kendi 

gözlerinizle camekanında görünüz. 

L Gişesi 
• 

re 
. 

1 - Adresinin gizli tutulmasını em.reden Sayın müşte~imiz Bayan Pakize 24411 
numaralı biletle 200,000 · 

2--.:_ Galatada Senbeniva Fransız niel<tebinde öğretmen Sayın müşteri Bayan 
Ferhunde 26694 numaralı biletle 40,000 

3--~ Kadıköy Halaltı 17 /19 numarada aşçı -Bay Haniit 21417 numaralı biletle 
15,000 lira kazandılar. 

t . Birinci keşidede başladığınız bilete sonuna kadar inat edercesine devam 
etmeli orta yerde almaktan vazgeçmek hiç d~ğru değildir. 

işte bir i. 
r . 4 - Fatihte Reisül hattat Bay Kamil birinci keşidede aldığı 3482 numarall 

bileti dördüncü keşid.eye kadar aldı. Sonra almaktan vazgeçti 25000 
lira kaybetti. 

Ü Muntazam ve seri 
gönderilir 

ISTANBUL Eminönü 57 Tek Kollu Cemal 
Gişesi sahibi 

•• 

TELEFO_N_: 24093 

t 


