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it al ya ·tehdide başladı : 
ı-unus ihtilafı 

ile halledecektir 
Cbekoslova kya, 
tJlara k "sıra 

Marqal Fet•zi Çakmak diin kar§ılandığı sırada .... 
..-: Y ozıt;ı 2 incide 

haklı 

Bugün 
Tayyare Piyangosunda 

Kazanan 
numaralar 

5 inci sayfamızdadır 

Daladve 
Sağ cenah sayesinde 

iktidar mevkiini 
muhafaza etti 

Fakat kabinenin vaziyeti 
hala meşküktur 

Paris, 10 (A.A.) - Parllmentonun 
gece içtimaında verdiği i timad r eyi h ak 

Resmi ajans hadiselerin 
kapandığını bildiriyor 

Bükreş, 10 (A.A.) - Rador Ajansı 
bildiriyor : Eski Lejyoner hareketin i
mil ve taraftarlarından olmakla maruf 
ve şimdi Braşov hastahanesinde m ev· 
kuf bulunan profesör Nae Fonesku mev 
zuubahis hareketle asla mütesanit el. 
madığmı ve Vaslui'de mevkuf bulunan 
318 Lejyonerin Kral ve rejime karşı 
bağlılıklarını bildirerek S • 12 tarihin
de neşredilmiş olan müşterek beyanna
meye iltihak ettiğini ilan etmiştir. 

Kodreanu'nun eski muıı.vini kayma. 
(Devamı .~ füıciUt}, 

jCumhurreisimizin tetkik seqahati 
• 
lnönü Zon-
guldakda 

Cumhurreisimiz Karabükde de tetkik 1erde 
bulunduktan sonra Çankırıya gidecek 

Cumhıırreisimizin Kaslamonuaa s~ya1uıtim1en iki intıba .... 
~ l'azm 2 indaı ' 

Mudanyada mütareke 
abidesi yapılacak 

Güzel Sanatlar Akademisinin delaletile 
bir müsabaka açılması kararlaştı 

Mudanyada, istiklal savaşım müteakıp 
cumhurreisimiz (o zamanki garp cephesi 
kumandanı) lsmet Inönü ile ltiUlf devlet· 
leri kuvvetleri kumandanları arasında 
mütarekenamenin imza edildiği ye şimdi 
".Mütareke müzesi,, olan l>inanm önünde 
bir meydan a~ılmıştı-r. Bu meydana Tür
kün ilk kurtulu'} Ye kuruluş fermanım 
teşkil eden bu mütarekenamenin imzası
nı canlandıracak bir abide rekzine karar 
venlnii~tir. Bunun için güzel <;<matlar a· 
kademisine müracaat edilmiş ,.e akade· 
mi buraya rekzedilecek abideye ait esas 
lan hazırlamı~tır. 

Mudanya belediyesinde bu abideye tah
sis edilmek üzere 36000 liralık bir tahsisat 
mevcut bulunmaktadır. Bu miktar icap e
derse tezyit edilecektir. 

Abidenin ilk model müsabakasına i~ti· 
rak edeceklerden birinciliği kazanana 500, 
ikinciye 300 ve ü~ncüye 200 lira müka
fat verilecektir. Bu miktarlara aynca yüz 
lira da çamur parası ilave edilecektir. 

Müsabaka neticesi akademide teşekkül 

edecek bir jüri tarafından tetkik ve ilan e· 
dilecektir. 

Hava tehlikesine 
karşı balkı tenvir 

Sıhhat Vekaleti bu maksatla resimli levhalar 
bastırarak dağıtıyor 

_... Yazısı 2 incide 

~ u ~ u:u lNI ...... ·-·-··-··-·•-•A ......... __ ,.....,._., .......... _....._.~~ 

HARABEÇOCUGU 
Genç bir ressamın, şaheser tablosunu vücuda ge.. 

tinnck emeliyle bir kaç aymı geçinneğe gittiği §irin bir 
Anadolu köyünün tabii ve nefis dekorlan içinde başlı
y an bir aşkın hikayesidir. lztırap ile saadeti, yeisle ümi
di çok ince bir ifadeyle canlandıran bu romanı bugün 
(8) inci sayfamızda okumağa başlayacaksınrz. 
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Dııijru 

Değil mi? 

Sulu kömür mü 7 
Aksaray ordu caddesinde 367 numarada 

oturan bayan Saadet matbaamıza gelerek, 
bizim de dikkate değer mahiyette gördü· 
ğümuz bir şikftyette bulundu. 

Kokkömürü satan aşağı yukan nim 
rtSml. bir müessesenin yarun ton kömürü 
1375 kuruşa bu bayana sattığı ve fakat 
7 küçük çuval içinde eve göturulen kö
mürleri n yarını tondan çok daha aşağı ol 
duğu ~ikAyetin birinci safhasıdır. Asıl 
ve mühim olan yeri bu küçük çuvalcıkla· 
nn denizden çıkarılmış gibi ıslak ve su 
sızar bir halde bulunmalarıdır. 
Bayanın bizzat matbaamıza getirdiği 

kömür uzun müddet su altında kalmış 
bir haldedir. 
Müşteki bu hususta oturdufu !IMltin 

polis karakoluna dahi müracaat edecek 
kadar bu halden muztarip olmuştur. 

Cumartesi bulunması dola}'lsile kapalı 
olan milessese}'e gidip vaziyeti şikAyet e
dememiş buJunan bayan Saadet gazete
m~in nazan dikkati celbetmesini iste· 
miştir. 

Bu gibi şiknyetler çoktur. Kömürlerin, 
odunların yağmur altında bu-akıtdıktan, 

bilhaı;_<;a Üzerlerine su dökülerek ağır çek· 
melennin temin olundtj','U ve tarU1arda 
alelttlak çuvallann esas ola .. aı~ kabul e
dilip çekiye vurulmadığı anlaşıltyor. 

Bu mesele yalnız halkın değil, kokkö
mürilnün revacmın da aleyhine bir iştir. 

Gerek saUcı müesseseler ve gerekse dük 
kanlar kendi ' • 'lannm mahiyetini ha· 
kikt vasıflarile ısoylemekle belki bir diğer 
mü:;teri kaçırmı~ olabilir. Fakat bu dü· 
rüstlük kaybolan müşterinin yüz fazlasile 
daha emin, daha iyi bir istikbal verir. 

Böyle vakalarda. alakadarların, hiç 
doğru telAkki edilemiyecek bu gibi işlere 
seri ve müe~ir müdahalelerini temenni e
deriz. 

A·~ııslralyada müthiş 
bir kasırqa 

Londra, 10 (A.A.) - Avustralya. 
dan gelen haberlere göre, tidetJi bir 
kaaırga, Sidney ve Victoria eyaletle· 
rinde dehıetli tahribat yapımıar. 

Saatte 110 kilometre ıüratle eıen 

rüzgar Sidney mıntakaaın.da tramvay. 
]arı, hatta trenleri devirmiştir. Birçok 
blnatar ytkılmııtır. Sldney ile telefon 
ve telgraf muhaberatx durmuıtur. ÖJil· 
lerin aayııı henliz belli değildir. 

Yine fırtına neticesinde Sidney ci. 
varında orman yangınlan çıkmıt ve 
kırk kiti yanmak suretiyle ağırca yara 
Jınmııtır. 

Nevcaatle ve Kemblı ıebirlerinde 
hasar fevkalide milhimdir. 

Aiti Amerikah haydut 
elektrikle öldürüldü 

Nevyork, 11 (A.A.) - Jorjiyada kain 
Reidsville hapishanesinde cinayetle itham 
edilen altı haydut elektrikli sandalye>e 
oturtularak idam edilmiştir. İdam hük· 
milnün infazı 70 dakika silrmüştür .. 

Arnavut hükümdarları 
seyahata çıktılar 

riran, 11 (A. A. - Kral Zogo ile krali-

... 
Oğretmenler ve 
hususi dersler 

Bu iş için müsaade alınması 

Reisicumhuru•nuzun 
tetkik _seyahatleri 

mecburi.. f " 
Kültür Bakanlığı hususi olarak ta. 

lebeye den vermek istiyen öğretmenler 
için bazı §Cırtlar tesbit etmlı ve bu §art· 
ları bir tamimle biltiln okullara büdir
miı~ir. Hi~ bir öğretmen Kültür Ba
kanlığından müsaade almadıkça husu.. 1 
st ierı vcrmiyecekti.r. Son yapılan tef· 

tişlerde bu ıarta rl&yet etmeden hususi 
derse veren öğretmen görülmüt hak.la
nnda talimatname bükUmlerine göre 
takibata başlanmıştır. 

Hususi ders vermek istlyen öğret

men, ders vereceği tale~nin adını, bu. 
lun.duğu sınıfı ve hangi dersi vereceğini, 

bundan alacağı ücreti, den devam miıd 
dctini ihtiva eden bir fİ§ CV..ldurarak 
bakanlığa gönderecektir. 

Bakanlık fişi tasdik ettikten sonra 
öğretmen derse başlayabilecelrtir. • 

Öğretmenler ilk okuldan sonraki tah· 
ıil mUcsıcıelerlnde okuyan talebeye 
ancak kendilerinin ihiaaı sahibi bulun
duktan ıubelcrde den verebilecelder
dir. 

Haliç 
tuğla 

sahillerinde 
harmanları 

Sıhhata muzır gaz neşretmi
yecek hale getiriliyor 

Halicin müntehasından Adalar önün· 
den Silfihtarağa ve Kağıthane deresi ba§· 
langıcına kadar uzanan tuğla harmanları 
hakkında bundan ilç. dört sene evvel ci· 
\"ardaki fabrikaların ve Eyüp halk.mm 
§ikiyeti Werlne bir karar ittihaz edilmi$ 
ve harmanların sıhhate zararlı gaz neşri· 
yatının mümkün mertebe izalesi için 
harmanlar kapalı fınn ve yüksek bacalar 
yapmağa mecbur edilmişlerdi. Fakat ara· 
dan geçen zaman zarfında bunun da ki.· 
fi fayda>'l temin etmedili anlaşılımı vt 

yeni bazı kararlar alınmasına lüzum gö
rülm~tür. 

Oğrendiğimize göre yeni karar muci· 
bince tuğla hamıaııları tuğla imal!tJm 

Rf'f.,frlinıhur f.,m"' .. ,. Mollrılln Rıt!lf amonu flt'y&lı:ı.tJnden Lir lııtib3 

lnebolu 11 (Hususi) - Lwruıurreisı 1 şi, reisicumhurumuzu "yaşa, var ol,. ses· 
Jsmet lnönu dün Kastamonudan aynl· ı lerile alkışlamışlardır. 
dıktan sonra İnebolu yolu üzerinde bulu· Inönil, evvelA halkC\ine giderek memur· 
nan Küre kasabasını ziyaret etmiş ve bu· lan kabul etmiş ve halk partisi başkanı 
rada topalnan köylülerle \'aziyetleri hak· ile görüştükten sonra halk mümessillerini 
kında uzun görüşmelerde bulunmuş. de.'1· kabul ederek dertlerin t dinlemiş. notlaı 
terini dinlemiştir. almıştır. 

Reisicumhurla görüşen köylüler hilhas- Şehirde iki saat kalan lnönO. ayni teza· 
sa kereste. odun sıkıntılarından bahset· hüratla u~urlanarak Savarona yatına bin· 
mişler ve ci\'ardaki bakır ,madenlerinin ir mi~ ve saat 20 de Amasraya gelmiştir. 
letilmesi, mektep. ,banka açılmasını iste· Zonguldak valisi de, Zonguldaktan mo
mişlerdir. ismet InönOnün görüştükleri törle Amasraya hareket etmiştir 

arasında çiftçi, demirci, nalbant, ve diğer 
mesleklere men up olanlar bulunuyordu. 

Bu görü~meler esnasında Cumhurre.isi· 
miz. buralard~ maden kömürü kullanıl· 

madığını müşahede ederek Kastamonu 
\"alisine, birkaç ton maden kömürünün 
tecrübe için köylüye dağıtJlmaı::ım emret· 
miştir. 

Vali, köylünün odun sıkıntısını mevzu· 
ubahs ed~ek, bunun daha ziyade me
munuzluktan ileri geldiğini ve orman 
mesaha memurlanru tayin işinin \"11iyet· 
lere bırakılmasının daha faydalı olaca· 
ğını arzetmiştir. 

İsmet Inönü Küreden lneboluya hare
ket etmi§ ve saat 12,30 da buraya gelmi~ 
tir. Köylnter yollarda muazzam tezahQ· 
rat yapmı~ ve birçok yerlerde kurbanlar 
kesilmiştir. Ba~tan başa süslenmiş olan 
lneboludaki karşılama tezahüratı pek par 
lak olmu'J, yolları dolduran binlerce ki· 

Zonguldakta 
Zonguldak l 1 (Husu3.1j - Diln geceyi 

Amasrada yatta geçiren reisicumhur Is
met Inönü sabahleyin kasabaya çıkarak 
halkın maruzatını dinle.'lliş ve hareketten 
sonra Cideye uğrryarak bir müddet de o
rada kalmış ve öğle)in yatla buraya gel· 
miştir. 

lnönO Zonguldaktan Karabüke gidecek 
ve müteakiben Karacaviran ve Çerkeşi 
şereflendirerek Çankınya geçecektir. Rei· 
sicumhururnuz buradan itibaren seyahati 
ne husust trenle devam edecek ve a~lebi 
ihtimal ayın 15 inde Ankaraya muvasalat 
edecektir. 

Reisicumhurumuzun doğrudan doğruya 
halkla yaptığı bu temaslardan sonra mem 
leket hesabına büyük faydalar temin ede· 
cek otan yeni kararların alınması beklen· 
rncktedir • 

makineler vasıtasile ve tazyikle yapacak· ----------------------------

:~:~~n::u~ :"rm!~::!dil ,~": Mareşal Fevzi ÇakıTiak Ati nadan 
mucip olan tesirleri kfunilen ortadan kal· 

dı:".!. ·~~':~nnanıanndan bazı1an şehrim ize d ö nd Ü 
delikli tuğla imalAtı için bundan ~k ev· 
vel makineler getirterek faaliyete geçmi~ 
bulunuyorlardı. Bunun faydalan bizzat 
harman sahipleri tarafından da kabul ve 
tasdik edilmiştir. Şimdi diğer harman 
sahipleri de bu makinelerden getirtmele 
başlamı$lardır. 

Bu suretle uzun seneler dedikodulara se
beb olan bir mesele halledilmektedir. 

-o-

Ati nada yapılmış olan Balkan antantı ( Sabri, general Rauf, general Hüsnil, sfiva· 
erkAruharbiye toplantılarına iştirak eden ri binicilik "'•e Yedek subay okullarının 

Genelkurmay başkanımız Mare:al Fe•'Zi kum:ındanlan, vali muavini, belediye reis 
Çakmak, refakatindeki askerl heyetle be- muavini, Yunan konsolosu ve Istanbul 

raber dün ak~ saat 18,15 de şehrimize matbuatının mümessilleri karşılamıslar· 
avdet etmic:tir. Mareşala Yunan sefareti d v ır. 

ataşemiliteri Jubulakis de refakat ediyor-
du. Mareşal, kendisini istikbale gelenlerle 

Hususi trenle gelmi5 olan heyeti lstan· görüştükten sonra Harp akademisine git· 
bul kumandam korgeneral Halis Bryık· mi~tir; yann akşamki trenle Ankaraya 

• tay, korgenE>.ral Ali Fuat, general Eyıip avdet edecektir. 
Şehirler arası telef on Ucretlcrı ~~~~~-~~~~~~~~~~~~~ 

Posta. telgraf ve telefon umum müdür H a v a t e h 1 i k es i n e 
lilğünün gördüğü lüzum üzerine İstanbul 

ile on iki şehir ve kasabamız arasındaki k r ş 1 h a 1 k 1 t e n v ı· r 
telefon mükalemelerine ait ücret tarifele· a 
rı~:::il~~;:~::ı

11

:~:a. 0>rıu. Sıhhat Vekaleti bu maksatla resimli levhalar 
Değirmendcre, Derince, Gemlik, Gölcük, b İ k d v t 
I~it. Yalova, Y~ova kapb~lan, Kara· as ırara agı ıyor 
mursel, Orhangazı arasında uçe: dakıka· Muhtemel bir hava tehlikesinden ha!· f cağını resimli levhalarla tesbit etmiştir. 
lık mük:Uemcler 75 ve İstanbul ıle Gebze la k ası için Kızı1ay cemiyeti tara· Dokuz levha halinde teshil edilen bu re
arasındaki iıçer dadikahk mu.kalemeler f nd ~r::retin maske fabrikasında i· rimli bilgilerden ilk parti olarak 2700 
de 40 kuru~ iblağ edilmiştir. r:ı ~ilen g<ız maskeleri bir taraftan nilsha bastırılarak batiln memlekete tevzi 

Ankara ve 1::.tanbulda satışa çıkarılırken edilecektir. Halk bunlara bakarak hava 
diğer taraftan Sıhhat ve lçtimat Muave- tehlikesi ve zehirli gazlardan nasıl koru· 

EminönUnde kadastro işleri net vckAleti zehirli gaz tehlıkesine karşı nacağını görecek ve buna göre tedbirleri· 
biltün memlekette halkın tenvir edilmes: ni alacaktır. 

çe Cernldlne hugiln öğleden sonra İlllrla Birinci mıntaka kadastro müdilrWğiı 

yatllc Adrlrallk denizinde bir gezinti yap. posta1an şubatın birinde Em!nönil kaza
mak ~ere Draç'tnn hareket edeceklerdir. sında Senihpaşa mahallesinin k::ı.daslro· 

Bu gezinti esnasmda hUkUmdarlarm ba-
1 

suna başhyacaktır. O tarihte mahallen 
ar ftalyan llmanlarmı ve bfihassa Vene- yapılacak tahditten evvel önümüzdeki per 
dl~ zlvaret etmt>lerl muhtemeldir. Kral ve ş0mbe gOnilnden itibaren bir ay müddetle 
lrnllçe mlltenekkiren seyahat etmekte • ı bu sahada mUlkO olanlara beyanname 
dlrler. tevzi edilmeğe başlanacaktır. 

için silratle faaliyete geçilmesine ve bu· Diğer taraftan zelıirli gazlardan korun· 
nun için de her 'ası tadan istifade edilme· mak için tertip edilen kursların devamına 
sine karar vertni~tir. da büyük bir ehemmiyet verilecektir. 

Sthhiye vektlleti, her şeyden evvel hava Geniş halk kütlelerinin korunması. ha· 
tehlikesi ve zehirli gazlardan korunma va hücumlarında yaptlacak yardımlar i· 
çarelerinin halka anlaşılabilecek bir şekil· çin devlet ve belediyelerce alınacak tedbir 
de ve pratik olarak gösterilmesini lüzumlu ler üzerinde de a}Tıca meşgul olunacak· 
görmü~ ve bu tehlikelerden nasıl koruna· tır. 

Sivasta 
fabrikası ıetk* 

f dan 
DUn Vekiller tar~ ın 

edildı ,, ,. ~ 
uıt) ı:f\cD . ıo caus d··rd"" .,,. 

Erzıncan, . olatl :ı ıh ,.. 
üstü buraya gelıtUI Abdull · 

. . eneral ~sı . .A 
mu mi müf ettış g :& .ıinca.'\ ~ UJ"" 
doğan benıberinde . r 1car§1ıaıı>' e~ 
duğu halde vekiUerı de"aıı:ı 

. . . ~ru yoıuna ·-""' Dıvrıkiye dog pı 
ı . b"u.ıat ~ 

tir. . olan ı:ne . ,,r_" 
Buraya gelmı§ ti-vardi~ ,,ıc~ 

tulan bataklığı ve ~u yerleri ' 
suyunun bulunduğU ~ 

. tardır. ut f' .. 
tct'lukler yapını§ tl beri..,.. ~ 

Sivas, 10 (Heye ~rıincatl;~ 
arkadaşımızdan) - . inde b i~ 
hattımn a~ılış aıerası;: b\lr'>" ~ 
heyet bugün saat 

1
.
4

• koıordıJ rtfıfı~ 
\"e vali, belediye reısı, acık'' ta 
.Qanı, halk, talebeler ve ~ 

karşılanmı;1tır. • ere1'. tı~ 
Vekiller trenden iti nı g :ıf" 

f brikası .ııatı • .ıJ 
bulunan vagon a ğı 111,.- f( ... 
d"r 750 amelenin çalış~ı .. J.Ü , İ 

· · eçıre.. . ~tıl· 
den inceye gözden g le .,..... 
kayn amelelerle konuşara 1 
mı§tır • fra 53rfİ1~~ ~ 

Altı buçuk rnilyon fı bri1'• ·~N' 
bu a ~•1".a cuda gelecek elan. şaha)'l ~p 

metre ınürabbaı bır si o ;.t_ 
tır.. Faaliyet 939 sene ı 700 -i" 
baılayacak ve ıened~n edı11 
tamir, 700 vagon da 

1 şa ~ 1 
tir. di1't~ ' . ..JJ., 

Heyet, fabrikaı gez: ıitıf''l 
tarafından verilen çaY 

9 
d• f;r 

saat 1 
zır bulunmuş ve 

hareket etm~ tJS1 

T.. 1 ve traf11 une . 
Şirketler• 

kadar "" 
Yll başma bekle~İJ':J 

satmahnmaları irketıeri~ 
Tünel ve tramvaY § h~~ .. 

e'"'el velenin hitamından da ya il, 
tın alınması için ~~ti ıeıiısi1 ".Jlı 
zakereJerde bu ~i şı: i ·rı gl)til~ 1 

fihi§ fiyat istediklert çı adurJeriP'; 
kim bırakan şirket ~- ..,-ıaıe°. 

uşavırı ~~ At'· 
Bassi ve hukuk 01 ·et etıni~ıes·--!Jll 
şam Belçikaya harek . 

1 
• ., sJ· ,,ı 

. · ketı ıı •· ol11' I 
C"'" k t elektrık şır •· · .....:il -~ 
~ır e , . rn~ ~,J 

ma mUzakerelerınde . a}tJlldS-~ 
lunan Spesialin riya~tı ,.eııideıt. 

. b' heyetın .ı • J' lfilliydi haız ır a''lll .ı(ır 
__ .,lr nzere .ı ve1>111 

relE>re lıa~laıı&aA ğ Nafİ3 ~ 
Ar.'mrnda buIUJ13C3 ı O 
dirmiştir. 18 inde ~~ 

Heyet azalan ayın ··neI şir1'tt 
se!erek tramvay ve tu ,,~1a,de to~ 

cakl I1 f e,·~ ti 
lanrm yapa 3 . aU ııe 
ı"ctirak edecek!erdır. ~ ıacd' ııı 
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bildirmek nzere ~-



~ ~l~fMl"ıı 
3 ~:~H38 

.,. -
~kaf attur 

lakı s 
~ilal!a . es gazetesinde Fikret 

' bızde edebiyat mükafatı 
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ihtiıaıı 

- ltalyan 
büyüyor 

lııdan . • . 
§O acı acı şıkayet edı.ror 

He b·u . ll:ı? 1 nyor: "Bir edebiyat 
~ ~··· C:uıerim bizlere Şimdilik 

Uttuı . 
't bııde Itlak bile kafi.,, 

'aıu bir edebiyat mükafatı ol-
Yol'd • , urn, yanılıyormuşum: 

"<cıı lıôyıc b · ..., tıı~ d • ır miıkiı.fat tesis et· 
.. eg·· 

~D t' ı., onu kısa onu uzun-
%t . ' 

~ b ro pıyeslerine verilmek 
ı~3~ ,eş rnUkarat. Hikayeler ve 
l'iJınıUbatının birinci gününe ka

~ ~ de~'i~:aeak. Verilecek mükiı.
'(a.}'e!e • 10 .. dakti~o sayfası dol-. 
lSo re }'Uzer hra, 20 sayfa 

§er Hra · 1 d b' · ana ; pı}·es er en ırın-

1ı:ırd·· 5oo, ikinciye 400, üçün
Unc·· 

hePsı .uH 200, beşinciye 100 
~t. li hır arada üç bin beş yüz 
'cı: . 

1
' de fena değil! Parti 

~'le ~e belki bir ikl de roman 
~ ed::r 
Jıı~ • 
~an · 

l:a §ınıdiye kadar haberim 
di .... ~az<'tc lerde kafi derecede 

~ ·•ıı? 13 
tııııı:ı · enim duymamış olma-
• • . Yeti Yok; ama belki daha 
~./'in de, tnü!!abakaya iştirak 

• ;ııılCak h . 1 • •k• genç mu arrır er•n 
. Ut, 
':ttlerı 

1:',:ı 
01 

n, gerek piyeslerin re-
'ı. 1.~ası isteniliyor ki bu da 
t "d ırar edeyim ki realisma
" Cb' tı:la 1Yatın yegane meşru ha· 

;ı p n değilim. hulva alemleri 
ti ' ,, 

t•llt t'ti daha severim çünkil 
'P-j • , 

• \'!J 1 göstermC'k iddiasında 
ronı ı d!J~ an ardan daha çok ha-
~ na kaniim. Fakat bugü.ı 

t 'l:ııı Uharrirlerimlzi, bilhassa 
el'iııd:eaııtcyc tabi olmağa da
Utn11 buluyorum, çünkü çoğu 

"tuıa asılsız, hiçbir hakikati ol-
1 ~~ekta ltaçıveriyorlar. 

'1 ııcı~ fsUyerck yapmıyorlar. 
t 'tta11 

11 <>hnıyacak şeyleri gün
t11rç aldıkJannı iddia edenler 

~ l:ltn ekten böyle yaptıklarına 
~ etrafı ·· - · b'l k aJı arını gormegı ı · 
~ 1 tıt kı' g" d"kl . • 1 'al't . . or u erını an amı-
~lo ıçınde garib ve ladsız 

ı l' "c dış:ırc!a da ancak bu
ara~ : ''!ı 1P onları buluyorlar. 

:r I;: llYatta böyle şey ol, z, 
tııaıı de bir sunilik var,, dedi
~l~.us, cesaretlerini kırmak 

~ l'ıı 1 sanıyorlar. Bundan 
Uhar..: 1 •• !Jn

11 
·•r enmız de, senti-

'. ll en bayağı tarza sapı· 
tıtı .. 
'l lııe lf' 

ı~ ~a 0 nderilecek hikiıyelcr-

''Kanalizasyon, 
ve voı ! ,, 

ışık 

Şehrin YC ~chirlllcrin dl•.rtlcıilc ıl:ıima y:ıkını.J:ın aliıkadar olmağı en başlıca \'a· 
zifc bilen llaber, İstanbıılıın ~ €'ni rnll \'C belediye r<•isinc htaııbulluların dertlerini, 
nrl.lllnrım bildirmek üzere siHunJarınua bir :ıııket nçını~ buluııu:ror. 

llcmşcrilcrimizden soruyoruz: 
1 - l'npılmasıııı lstedib"İııiı: şehir i'}Je ri nelerdir? 
2 - l':ıpılnıruna'-ını lsteıll~fıılz Jıan~il..: riılir? 

3 - Umumiyetle ~ehirde yahut mnh:ıl lclerinlzdc, sokağınıı:da ncl€'nlen şikayet· 

i'islnlz'! 
Bunları bize mcldup n~·a t>ah ·i mürnr nattn biltlirinlz. Arıu ctleıılcr resim de gön

derebilir. 

Kanalizasyon, ışık ve yol l 
Üskiid:ır, SultanlC'pcd€'n Aziz ya:rı~·or: 
Zavallı bir halele terkedilmiş olan Üs

kildarcığın istediği şeylerin başında kana
lizasyon yolu ''C ışık gelir. Bizim blitün 
dertlerimizi doğuran bu üç şeydir. 

Yegane Iiıtf olarak, senelerdir yapılaca
ğı söylenen iskele meydanı bile olduğu gi
bi duruyor. Kırk küsur senedir inip çık
tığım yollara kir kazma değdiğini görme
dim. Işıksızlık derdini halırlatırkcn, tu -
hnfınıza gidecek bir noktayı da tebarüz 
ettirmek isterim: 

Üsküdar iskelesinden Kuzguncuğa giden 
yolun parUc olarak düzeltilen kısmında 

üç tane elektrik lambası vardır. nu güzel 
bir §ey, fakat bu üç lambadan bir tane· 
sinin altında, diğerleri de aralarında ol -
mak üzere dört tane de havagazi feneri 
mevcuttur. Halbuki bu caddeden Sultan
tepesine çıkan berbat yolun bir tanecik 

olsun lambası yoktur. Gündilz bile inip 
çıkmak için oldukça tehlikeli bir vaziyet
leri göze aldıran bu yola, donanma ya -
par gibi elektrik ve havagazi Iô.mbalarile 
süslenen E;uzguncuk caddesindeki havaga
zi fenerlerinden bir ikisi neden konulma
sın! 

Bunu yapmak için muhakkak bir vali
nin değişmesi liı.zrmgelmez kanaatinde -
yim. Alakadar m<.'murlarm görmesi icab 
etmez mi? 

Susuzluk 
.Sultnnaiımet Akbıyıktan Hüseyin: 
Bizim semtin senelerdir şikayet ettiği 

en büyük derdi susuzluktur. Mahallemi· 
zin kenarına katlar gelen tcrkos bir türlü 
zahmet edip de sokağı aşmak cesaretini 
gösteremedi. Bunun nckadar büyük bir 

ihtiyaç olduğunu ve susuzluğun insanı ne 
kadar değiştirdiğin!, sulu evlerde otur • 
mak bahtiyarlığına erişenler asla anlıya
maz. 

döşenerek buralardaki çamur ve bataklık
lar ortdan kaldırılmalıdır. 

Bugün şehrimizin ikinci derecedeki he
men bütlin sokakları kış ve yağmurlu mev
simlerde geçilemiyecek bir hale gelmekte· 
dir. Buna da Arnavut kaldırımları veya 
tamirsizlikten bozulan toprak yollar sc -
bcb olmaktadır. 

İkinci mesele de ışık işidir. Yine şeh
rimizin birçok sokak ve hatta caddeleri 
elektrik lambasından mahrumdur. Bilhas
sa yukarda dn söylediğim gibi bu sokak
ların kış mevsiminde bir ı;amur deryası 
haline gelmesine bir de ışıksızlık lnzımam 
edince halkın çektiği sıkıntıyı anlatma· 
ğa !Uzum yoktur.,, 

Dal~dye 
Sağ cenah sayesinde 

iktidar mevkiini 
muhafaza etti 

Fakat kabinenin vaziyeti 
hala rneşküktur 

_... liuştuw/ı I ıncide 

tihabatımn meydana getirdiği ekseri

yeti tcş1dl eden sosyalistler ve komü
nistler bu kere kat'i surette r.1uhalif ol
rnu§tur • 

Merkez ve sağ cenah gruplarının teş 
kil ettiği ekalliyet ise hüku:net lehinde 
rey vermiştir. Bununla beraber Datad. 
ye kabinesinin istikbali henüz mcş

kuktur, 

Çünkü sağ, cenah partilerinin müza
hereti henüz kat'i değildir. Bu müza
heret ahvale ve hükumetin bundan son 
raki tarzı hareketine bağlıdır • 

0 h~k lllı? şüphesiz çoğu öy
'<til'et~;·eıeri, piyesleri oku-

ldf!n de olan heyetlerin azfı. Yollarımız da bundan aşağı kalır vazi-
~ l\jDh n~1Yorum. Fakat bunla· yctte değildir. Yazın tozdan, kıııın da çn
~ b!Jy ~ız ki iyileri seçilecek; murdan göz açamıyoruz. Esasen yokuş o

~ Olac :ller, en iyilerini seçtik- lan yollarımız, bu yilzden kışın inip çık· 
t hı a l::ır. :Ne çıkacağını bile- mak imk:lnlarmı büsbütün gü0çleştiriyor. 

Kimler lehte rey verdi ? 

~1~PhC'siz ki büsbütün de Bu iki şey kendi semtimin ihtiyacıdır. 
~~l'eıe n, bUsbUtün de mana- Bütün İstanbul için yapılması istenecek 
~l'tirı: ~tılacak ve böylelikle işler arasmda temiz gıda, bol su, iyi yol, 
)t. iltllı ti.ne Yanlış bir yol tut· ışık, ucuz nakil vasıtası, ucuz eğlence gi-

Paris, 10 (A.A.) - Gece tahakkuk 
eden yeni hükumet ekseriyeti radikalle
rin iiçte ikisinden başka, evvelce halk 

toplantısını teşkil eden sosyalist ve 
cumhuriyetçi birlikten ve müstakil sol 
cenahtan bir kaç aza evvelce akalliyet-

1\l ı._ ~Olacak t,~ «ahcr : bi şeyler vardır. Sayrn Lut!i Krrdarın bil- te bulunan bütün grupların azalarını 
~~ ~11\>indi ~ldıgım bu mükafat tün bu işleri en kısa bir zamanda hallede- ihtiva etmektedir. 

~e · ~ 1. Hiç olmazsa baş- ceğine ve yüzlerimizi gilldüreceg"ine emni- Eu gruplar şunlardır: Demokrat sol 
h ·ik.iu k d · · ~ -eı liy ç aya n ar, yırrnı yetimiz vardır. cenah, mustakil, radikal, s~l cenah 
ı.tı'ar-ı atro muharriri ismi bil- Ş h · · · 
'1] a ın e rın ımarı cumhuriyetçileriyle müstakil radikaller 
• "11 h . cşgul olmak, heyetle-

' •at~! Uk. Uınleri münakaşa et· Ayaspaşad:ı oturan Naci I~rkan yeni \'a· ittifakı, halkçı demokratlar, halk parti-
• c !JQı Iidcn ~u dilrklerdc bulunuyor: si müstakilleri, cumhuriyetçi mustakil-
~laııd llnizi de, bir müddet 1 ıracak. "- marcıhğı ile §Öhret kazanını§ oldu- ler ve cumhuriyetçi federasyon, 

J1 ~ ğunu duyduğum muhterem Lutfı' Kırdar- Aleyhte rey er l cunlardır • 115 
Y".• ~~hal Nurullah ATAÇ v en er ıı • 

lıı 1 elan §Chrimizin en büyük dertleri olan yol sosyalist, 73 komünist, sosyalist ve 

r· ı: ~~t '·ar. muhtarı·- ve elektrik meselelerinin düzeltilmesini cumhuriyetçi birlikten ve radikal sos. 
JQ lstiycceğim. yalist grubundan iki üç aza, merkezden 

>- ıstıyorlar Bence 1stanbulun gµzelleşmcsl için bi- ve müfrit sağ cenahtan birkaç aza. 
'iı.ı~.. ( B rinci planda yollarının yapılması ve ışık· Nihayet müstenkiflcr de şunlardır: 
t ıı h;ı aştarafı 1 incide) landırılması gelir. Bunun için de bugün ~osyalist ve cümhuriyetçi birlikten 

•<ırıaııııd 11~?1akalesinde Polonya parkeyle döııeli olan ana caddeler asfalt 20 ila 25 aza, 28 - 29 radikal sosyalist 
it i~t için 1 Ukranyahların ken yapılmalı ve bu caddelerden çıkacak par- ve merkez ve sağ cenah gruplarına men 
~}!eti t ?lluhtariyet talebini ke taşlar da mahalle aralarındaki sokaklara sup bir kaç mel:ius. 

( Başlaraf ı 1 incicle} 
ya ekalliyctlerinin hakkını tanımış oldu· 
ğundan bu prensipi yalnız birkaç mem
lekete inhLar ettiremez. Fransa, Tunusta 
Fransızdan ziyade İtalyan bulunduğunu 
teslim etmelidir .... 

"Tunus müslümanları kıyam 
edecektir,, 
Roma. 10 ( ı\.J\.) - Relozione İnler· 

nazionale mecmuası "Fransa ve ltalyan 
milletinin tai.>ii i ~teklcri .. başlığı altında 
yazdığı makalede diyor ki: 

l"ransa tnkıllllığı inatçı vaziyetle 
lsbat ediyor ld, ne İtalyanın ihtiyaç· 
larını ı;e de Avrupa vaziyetini anla. 
mak fikrinde değildir. llall.ıul;;i l.ıu 

vaziyet Milııihtenl.ıeri hiçbir zamaıı 
bugünkü kadar açık olmamıştır. Mev 
cut muahedeleriu tadilini durdurmak 
boş şerdir. F.ransa anlamalıdır ki, 
İtalyan milletinin meşru talepleri 
yeni bir şey değildir. Ve Almanyayı 
llerlin • Hoıııa mihverinden ayırabi · 

leceğlnl lıeyhudc yere Uınit ediyor. 
Paris deklarasyonuna Fr.ansnnın gös 
tercllği nisbette riayet olunacaktır. 

İtalyan milletinin A Crika Uzerlnde 
ki metallbatına gelince, Tunus mese
lesi lıuııların en milhinıidir. Bunun 
bir çok sebepleri ,•ardır. Ev,•ela. Fran 
sa Tunusu, ltalyanın muhalefeti hl· 
IA!ına işgal ctmiş~lr. Sonra, Tunus 
ye Korsika ltalyanıu kalbine tevcih 
edilmiş birer tabanca mahlyetlııl aL 
mışlardır. I•'raıısa Tuııusu, ancak 1-
talya lle teşrikimesaide bulunmakla 
muhafaza edebilir. ÇUnkU, bu teşriki 
mesai durduğu gün Tunus 1''ransanın 
ellnden çıkacaktır. Tunusun MUslti _ 

man halkı derhal Fransa aleyhin'? 
kıyam edecektir. 

Cibutlye gelince, İtalyanın sulh 
kon!eransında burasını istemiş oldu· 
ğunu kaydederiz. Fransa, katt bir 
''hayır,, eledi. DugUn Clbutlnin, Cu· 
buU limanının ve şimendiferin mu _ 
kadderatı İtalyanın arzusuna trtbt -
dir. 

SUveyş kanalında da umumun ne. 
fino olarak kurulmuş bir şeyin hu 
ausl !stfsmarı nihayet bulmalıdır. 
, lşte, İtalyanın hallini istediği Uç 
Afrika meselesi bunlaruır. Bu mese· 
lelerin saati gelmiş bulunuyor. ltal. 
yan milleti Fransa ile bu tariht me. 
selelerin hallini isUyor. Eğer, bunlar 
slyast yollarla halledilmezse İtalya 

kendi kuvvetiyle. halledecektir. 

İtalyada çocuklar da nümayiş 
yapıyorlar 
Napoli, 10 (A.A.) - Reuter Ajansı

nın muhabiri bildiriyor: 
17 ya§larmda kadar bin talebe tara. 

fından Fransa aleyhinde yeniden nüm3 
yişler yapılmağa teşebbüs edilmesi üze 
rine itfaiye ile piyade kıtaları nümayiş 
çileri dağıtmak üzere müdahale etme"-< 
mecburiyetinde kalmışlardır. 

Fakat nümay:şçiler mukavemet ede. 
rek askerlere taş atmağa başlamışlar, 
askerler de süngü darbeleriyle kendile
rini müdafaa etmişlerdir. Talebeclen bi 
ri bacağından yaralanmı§tır. Nümayiş. 
siler biraz sonra da 1ıtılmışlardır. 

Tunusta nümayişler 
Sussa - Tunus 11 (A.A.) - 4000 ki~i 

burada İtalyanların metalibatrna karşı 
nümayişlerde bulunmuştur. Nümayişçiler 

kafilesi önde Fransız Ye Tunus bayrak· 
lan olduğu halde ltal)'an konsoloshane
sine yürümü5ler, fakat buraya giden bü
tün yollar polis müfrezeleri tarafından 
tutulmuş olduğundan geri dönmüşlerdir. 
Bunun üzerine nümayişçiler İtalyan mck· 
tebinin önüne gitmi~ler Ye dıvarlarında 

Fransız bayrağının renkleri olan kırmızı 
ve mavi mürekkeple dolu şi~eler kırmış· 
]ardır. 

111 ~ akr· . . ----------lts~ illiçya ırı şıddetle redde. llRHll•IB•lllll ,,..._ .....ııl -----------

! ttttı ?~n ırk bakımından -- ~ -....... .... * ••••••• uı -·· • 
ı0 C<lıgini tebarüz ettiri- MahlOt kahve satan 
bq {ı\·J\.) 1 b. . hk.. 1 d 

~tıb~~ lcre-1'emps gazetesi, Po· ' iri ma Um 0 U 
' %s et1 n Ukranya meselesi- 'I' AŞÇIJ •. \RD.\ J,urıı knhve-
lt ~ı~l"!' erek diyo k" cilik ynp:ın l\olilos :ıdın-

tlte <ın Çıkın r 1' ılıı lıiri, kıırışık k:ılıve s:ıtıı!(ı i-

katrııııksızın h:ılis ,.c k:ırışık-.ız 
salıyorlar. Orılıırın ııklı yok ııııı 
ki i1:iııe kahve karı5tırıp d:ı ın:ıh: 
lCıl satsınlar! 

\'nr. Fnk:ıt onn ~on parıltısını \'C· 

rl'<'Ck kuyumrııl:ırın doğm:ıl:ırı
ııı hcJ,Ji~orıız!,. 

rıJtı!<;tnJ Yrrirse hu rc\'lıcr, lıııl
kın "aınannllıılı !, yandım Allah!,, 
lcryatlnrilc de bir koro ınc~ da· 
ııa ş:clirl'hilir. 

Anınıı G€'zı;ıiıı, cevherli Sl'sirıi 
~·ık:ırıııa, z.:ırar yok, biiylc 11111-
ccdıer;ıtınııı eksik olsun! 

• • • 

Buradan da geri atılan nümayişçikr 

şehrin büyük caddelerinde \'atanpenera· 
ne ~arkılar söyli)·erek \ 'e İtalyan hükfimct 
reisine karşı ha::mane sözler bağırarak do
la~mışlardır. 

Bu nümayi~lcr esnac:ıncla müesc;if bildi· 
seler olmamr~tır. 

Süveyş kanalı meselesi 
Roma, 10 (A.A.) - "Giornale D'L 

talia., Süveyş kanalı meselesini bu
gün tekrar mevzuubahsederek, altı 

kanunusani 1935 tarihli İtalyan . Frar 
sız a::ılaşmalarmnı hükümsüz oldu 
ğunu ilan ediyor ve diyor ki: 

"İtalyan imparatorluğunun teessil· 
sündenberi Süveyş kanalındaki ltaL 
yan menafii azim derecede artmıştır. 
Süveyş kanalını gemilerinin ge~rriesi:ı· 

de kullanan devletler arasında ikinci 
gelen ltalya, bugün bu mesele hak • 
kında Fransaya müracaat ediyorsa 
bunun başlıca sebebi ~analı Fra:ısa
nın kurmu;ş \'e bugün de onun hük. 
metmekte olmasıdır ... 

Gazete, Süveyş kanalı meselesinin 
tarihçesini yaptıktan sonra şimdiki 

rejimin e:ı keyfi bir kapitalist istis
marı olduğunu \'e bu rejimin ilguı 

lazım geldiğini kaydediyor \'C diyor 
ki: 

"Kanal statüsünün 24 üncü ınad • 
desinde en ziyade alakadar devletler 
arasından idare mcclişi azası scçil
leceği yazılıdır. 

Bu idare meclisiJin esaslarını de. 
ğiştirmek zamanı artık gelmiştir. Bü
tün devletlerin ncfine olarak tarifeler 
indirilmeli, maamafih Mısırın men. 
faatleri de gözetilmelidir.,. 

Macaristan İtalyayı hakh 
buluyor 

Budapcşte, 10 (A.A.) - Fransız • 
İtalyan münasebetlerinden bahseden 
Pester Lloyd gazetesi, 1935 senesinde 

Lav al ile M ussolini arasında aktedil. 
mi~ elan itila.fnamenin bütün kıymeti. 

ni kaybetmiş olduğunu ve yalnız ırki 

değil, ayni zamanda tarihi mahiyette 
olan İtalyanın meşru emelleri için bir 
hal çaresi bulunması lazım geldiğini 
yazma'ktadır. 

Roma müzakerelerinde Süvcy~ 
kanalı görü~ülmiyecek 

Kahire, 11 (A.A.) - Hesmen tasrih c· 
dildiğine göre, Süveyş kanalı mesele~: 
bugüne kadar İtalya tarafından resmen 
ileri atılmış değildir. İngiliz • ltalyan 
paktının mcriyete girmesi üzerine Italra 
ile Mısır arasında da bir iyi komşuluk 
muahedesinin akdi için yakında yapıla· 

cak olan müzakerelerin ruznamesinde 
Süvcyş kanalı meselesi yoktur. 

Filistin hadiseleri 
nasd bastırılıyor? 
Bir lngiliz gazetesi Araplara 

zulum edildiğini yazıyor 
Londra, 10 (A.A.) - Filiıtinden 

gelen Nevs Chronicle gazetesinin mu. 
habiri İngiliz askerle:-inin Filistindeki 

Arap köylerine karşı ittihaz ettikleri 
cezai tedbirlerin heyecanlı bir tablosu. 
nu çizmektedir. 

Muhabire göre bir köyde veya civa
rında isyan çıktığı zaman köy, içindeki 

erzak da dahil c·lmak üzere hemen ka
milen tahrip edilmekte ve yüzlerce ka. 
dm, erkek ve çocuk meskensiz kalmak. 
tadır. 

İngiltere hükumeti bu suretle kin 
tohumları ekmekte ve Arapların İngil

tere hükumetinin adaletine. karşı iti -
matlannı kaybettirmektedir. Gazct~ 

hlikl'ımcte bu gibi metodlara müracaat 
etmekten vazgeçmeği tavsiy.e ediyor. 

~ 1 .c!e&ir ı~. olmasından do·]ı.:in lı:ıkkınd:ı kanuni ıakilı:ıt 
\< rtıyen ~· Çun!•ü, bu, mü5te-ıy:ıpılıp malıkfım cdilıni~tir. 
't~~lle . roJonva ,..

1 
. * • * Çok gezen ı,:ok hllir. Doğrıı\u 

~ tınin - \e h acarıs· Halt €'den esnafın eczası lıu- in ~anııı, salı:ılıt:rn akşama kadar 
tıı h.~ko Illancvraları ve di· ılur. Gelelim i~in şaka tar:ıfına: Bizdeki ses cevhari ~olıında, ca<ldcsinı1e, p:ızarııııl:ı, 

Ukraynalılarm istekleri Bey oğ 1 uspo r - Şiş 1 i 
~-~ları Slovakyada ekalliyetle· Xolıuda kahve kal, sonra bunu ıliikk;inıııdıı, ı,::ırşısıııda lıiııhiı· 

H.a n labii b' . . . kahve diye snt. lnsan lıir defa HAKKI St:ll.\ Gezgin "Ses irUi ufaklı, inceli, kalınlı, çatlıık 
;ı 'lltra ır netıccsıdır. lıeınmcslcklerinden ibret nlır. nıe~elesi,. ıncvzuıınıı in· cliizgüıı esnnr seslerine hakıp dn 
~ ara tnctnya ı:n~selcsi Varşova O lıiçnrclcrin . canı yok nııı. c€'lcyip sık clokuduktnn sonra hıı ccvlı€'ri scznıcıncslne iıııkiın 
"ll cla. a ne ıçın yakınlık ha· Onlar ela lı::ııt cclıp p:ırn . k:ıznıı· diyor ki: mı ,·:ır'l 

ııah eder jmnk istemezler mi'/ Znnıllıl:ır "l~ııHclinıiz, k::ıhram:ııılığı - F:ık:ıt, Jınfnz:ınnll:ıh Jıir ku· 
'" Jı:ılis nohuda ccnclıi bir m:ııl<lc mız kadnr bizde ses cevheri de yunıcu ~ıkırı da bunl:ır:ı. son ııa-

İ{ l'BUX refiki canlıcralıcri· 8 b K ld J 
mizde bir serlevha gür· era ere a 1 ar 

dük: 
"l'J..rnynalılar ekalliyet hli · 

yorlnr!,, 
Bizim ::ınladığımız, galiba lı 

lıçlaıı geçmek nr:r.mundndırlnr. ! 

Bu sabah Taksim stadında gayrifedere 
k:tibleT famptyonluğu Jçin kar~ıla,an Şi~
li - Beyoğ'luspor klübleri 1-1 berabere kal
mışlardır. 



' 

tÇERD~: 

• Ankara caddesi asfaltının bu yıl Tür
beden Maarif müdürlüğü onüne kadar o
lan kısmı yapılacaktır. 

• üniversite rektörü Cemil Bilse] Ao· 
kara halkevinde bir konferans vermek ü 
zere diln Ankaraya gitmi~ir • 

• llkmekteplerde tam numara ;imdi beş 
tir. Eskiden olduğu gibi tam numaranın 
on plması düşünülüyor. 

~~~~~~-._~.--.-~--~~~-~-~~-~-~~~~~~~~~~~~~ 
• Ta~larda kuru kah\eci Talilos ka·1!0,.•••••••••••••.

rı:ık kahve sattığı için mahkemece bir 
buçuk ay hapse, 110 kuruş para cezasına 
mahkCUn eclilmis. dilk.Jdinının 35 gün ka- ,,· 
patılmasına karar verilmiştir . 

• Iş kanunu mucibince neşri icap eden 
sıhhat nizamnamesi yılbaşına kadar çıka-

NOVOTNi 
LOKAT\"TA ,.e BlRAHANESI 

Mayestro MEHMED ZORLU idare 
sinde ve !\lacar KADIN sanatkarla 

nndan mGrekktı> 
rılarak tatbika ba51anacaktır. 1 

• J3ir İngiliz şirketi lzmir turistik yol-ı H A L A S Z 
!arını yapmağa talip olmuştur. Bir de 1 Orkestra 1 
Türk şirketi talip vardır. Teklifler Nafi·' Nrl e _El lence 
aca tetkik olunuyor. ••••m:ı•••••••-. 

• Izmirde Torbalıya tabi Demirciköy 
muhtarı rençber Şllkrüyc kızmış ve köy -

:~~:~;ü~avzerini kaparak zavallı} ı ~~ ~' 

• Dolmabahçe • Gilmüşsuru yolu vak·j ,.,f11 tinde ikmal edilemediği için her geçen ·......,.. 
gün başına müteahhitten elli lira alınma- 1 

sı icap etmektedir. 
• Bebek - tstinye yolu üzerinde Batta· 

Bu akşam 9 da Curoar
'csi paznr gündijz 15 de 

15 de 
tç iÇE 

Müzik: Seyfettin Asal, 
\'azan: Yıusur Sururl, 
Orkestra, balo. 

limanında on metre genişliğinde bir köp
rü yapılacaktır. ln~at bugünlerde müna
kasaya konulacaktır. 

1 S\l>J TCK TIYATnosu 

• Cumhuriyet Halk partisi İstanbul 
vilayeti kongresi bu ayın on ~inci per 
şembe gürıO toplanacak ve içtima iki gün 
sUrecek:ir. Valinin riyaset edeceği bu top
lantıd3 parti umumt kongresine gönderi-

. lecek murahhaslar seçilecektir. 
•Beyoğlu kaymakamı Daniş Yurdakul 

Çankaya kaymakamlığına tayin edilmiş
tir. 

DIŞARDA: 

• Amerikanın lngiltere büyük elçisi 
Kennedy, dün bir kaç ay mezuniyetle 
memleketine dönmüştür. Hareketinden ev 
vcl gazetecilere yaptı~ı beyanatta, §Ubat 
ayında tekrar Londraya gelmek ümidin
de bulund~nu SÖyle.mckle iktifa etmir 
tir. 

• Yunanistanda P.T.T. müsteşarı Ni
kolopulos husust sebeblerden dolayı isti-

•Taksimde bugiln saat 
1 G da mnttne gece 21 
de. 
Crkeklt.r kırkından 

80nra a:arlar 
ı•otluil 3 perde l'cılmı_ 

da : lNSAN MABUT 

U ıı g il ıı 1 G .ENCE • Aşk GENÇLiK - ZEVK GÜZELLiK ve HAYA'f F!L~ 
MELEK DEL i GENÇL 1 

'11' • •• "·· ·:~· • " '... • 1 . • • 

Sincmn nıdn 

n on ı-;n T 
Ayrıca: l'nrnmunt Diinya 

. .. .. ·~' . • . . , • . ~ • ~· / I· . f • .... . j.ı "'. ,""; 

iPEK On binlerce haThın müracaatı üzerine iSTANBUI..DA DOLMABAlleÇttf;e -6 
"k" sur 

SARAYBURNU - IZMlT ve AN K A R A' da yapılan bakı 1 
, 

sinema makinesile alman filimlerin TAMAMI .• ·ıeceklt(• 
B U G U N A1atine!erden itibaren her seansta gosterı ua\'e 

prograıııa 
AYRICA ATATORK'ün sesli sinemanın ilk keşfinde irad buyurduğu bir hitabesi 

olarak: HAFTANIN YENi FILMl 

Düşman Mskesi Altıodtı 
Franaızca sözlü büyiik ve heyecanlı taheaer. 

Bugün saat 1 ve 2,30 da le112iliıtlı matineler. - - -Dikkat: BugUn saat 11, yarın saat 

------~ - ---
DARRiEUX'LJrl 

.... t.'. . ;:; ... """ ,. . . , : ı. • • • .. - ...... ~ t .. ~' '•. ! .. ·• ,.JtlJ:. •• • ~ ... , ' 

o NiELLE 
Lntif \e cazip güzelliği... Şahane mevzuunun ihtişamI··· K GöAmaııına Lr• ockonjı. .A 

Büyük Fransız filmi bütün İstanbul halkını ret· 

SOMER SiNEMASINA,~:::~ 
ATAT,u~' dett 

fa ettiğinden yerine avukat ve eski me- Mcrl Mak Gu!r ismindeki Avustralyalı slnema yıldızı "Siyah gözler,, i"mlndc bir 
llaveten: EKLER JURNAL tarafından alınmış~ 111 ,·e1 

zam cenaze mernı;imini gösteren Avrupa filmi. Bugun sa~dırınıt:· 
bus Polizoghopulos tayin edilmiştir. film çevirirken apandisit ağrısı tutmu11 ve fllm ynrıda bırakılnrak artist.hastaneye 

• Bu ayın başında lsviçredeki işsiz a- yatınlmıatır. Meri hastnncde kendisine yapılan amellyatla kurtarılmıştır. Resimde, 
melenin sayısı 68.826 ya çıkını~ bulunu- ameliyattan ı1onrn köpek ve lavtian gibi oyuncak hayvanlarla beraber yatapndcı lıı
yordu. Halbuki ilkt~nin sonunda bu sa- tlrahat ederken görUlüyor. 
yı 57.405 den ibaretti. ----.-:IHJ~-0-1 ..... 0_V_OJJ_d_u_n __ y_a_r_a_m __ ca_z __ B:t_ı_z_ı __ _ 

• çekoslovakyanın ecnebi memleketler- B t D ı k d b 
deki mümessilliklerlnde pek yakmda mO· e evıs ocasın an oşanıyor 
him de~şiklikler olaca~rı haber verilmek- ' 1 

tedir. 
• Marsilyada limanda bulunan yedi bin 

tonluk İngiliz Maryade petrol gemisinde 
bir i,tial olmu~tur. Çıkan yangın süratle 
söndilrillmOstür. Bu gemi bundan bir 
müddet evvel Valensiya limanında yapı
llll) bombardımanda hasara 'Qğramı, ve 
26 teşrinisanide Marsilyaya gelmişti. Tay 
talardan ilcisi ölmüştür. 

• Meksikada rei icumhur Cardenas ec
nebilere ait madenleri istimlak etmek fik· 
rinde olmadığını bildirmiş ve petrol mese
lesine gelince, hükO.metin malları istimH\k 
olunan kwnpanyalarla d~rrudan doğru 
ya müzakerelerle uyuşabileceği ümidini 
izhar eylemiştir • 

• lsveçte kral mutat mera imle nobel e· 
debiyat mükUatını Bucka ve fızilc maka· 
fatmı da İtalyan profesörü Fenniye tev
di etmiştir. 

• Bir lngiliz bombardıman rayyaresi 
dün denize dilsm\tş vt tayyare batmıştır. 
l~nde bulunan tayyareci de ölmü~ür. 

• Japon ba~\·ekili Konoyenin doktoru 
mumaileyhin gripten ve böbreklerinden 
muztarip bulunduğunu \'e birkaç gün is· 
tirahate ihtiyacı olduğunu beyan etmiştir. 

• Papanın sıhhi \'aziyeti tekrar fenalaş· 
~tır. 

• Macaristanda hariciye nazırlığına ta
yin edilen kont Csaky dün \'azifesine ba~· 
lamı~tır. 

• Geçenlerde Sof yada öldürülen general 
Peefin muavini general Hacı Petkof ordu 
genelkurmay ba~kanhğına tayin edilecek· 
tir. 

• lngilterede milletler cemiretine mü
zaheret cemiyeti general Franko>·a muha
riplik statüsünün "rilmemesi hakkında 1 
bir karar suretini kendisine tevdi maksa· I 
di~·le Çıembcrlayna Rornaya hareketinden 

1 
eyveJ, bir heyet gönderilmesine karar ver 
miştir. 

"Holivudun yaramaz kızı,. diye meohur 
olan Bet Devis kocasmdan bojianmak n .. 
zeredir. Fakat davayı evvela kendi.si de .. 
ğil, kocası nçmı§tır. 

Bir cazband ııefi olan Harmon Nelsonı:n 
kansından alkil.yeti ynramazlığından ziya
de çalışkanlığıdır. Mahkemede ıByle di
yor: 

"- Roman okumaya o kadar düııkün :ı.-ı 

eve misafir geldiği zaman bile, elinden 
kitabı bıraktıramıyonım. Bazaa ortadan 
kaybolup gitti~, ancak okuduğu bUyUk 
bir romanı bitirdikten sonra geldiği olu· 
yor.,, 

Bet Devis buna itiraz etmiyor, o da. bo
şanm:ık istediğini söylüyor. Çünkü elmdl, 
stUdyo ile, kocasından boşanmıyacağına 

dııir yapmı15 olduğu mukavelenin mUd
deU bibni~ bulunuyor. Halbuki bundan bir 
Jki &ene evvel kocasından bo~nacak olur· 
sa çalıştığı stOdyoya tazminat vermek 
mecburiyeUndeydl. Zlm beş sene evvel, 
Holivuddaki bir slUdyo, kocumdan Uç se
neye kadar bo§anmıyacağma dair senet 
verebilecek artist ararken, Bet Dm'is o
raya ilk milracat edenlerden biri olmu:1-
tur. 

ıronton amca 
uyuyamıyor 

~ ---· •* 
B~t De' Is kocmslyle bt>rnber dilğUnlPrlnln 

nı, yıldlinlimünde 

Bet Devis belki o zaman kocasından 

boşanmayı aklından bile geçirmiyordu. 
Çünkü, Harmon Nclsonıa sevişerek ev -
lcnml§ti. Evlendiklerinin ilk yxldönümün
de de sinema 5ehrindc pek az görülmüı:ı 
parlak blr şekilde eğlenceler terlıb et

mişlerdi. 

Faknt, arnlarındnki geçimsizlik son se
nelerde ba§lamışltr. Bununla beraber, ge
çimıılzliklt'rinde Bet DC\'isln yalnrz bu -
giln davaya 'scbeb olan c;al,şkanbğı değil, 
ynramnzlıklnrının da btiyUk bir rolü var
dır ... 

ıat!ı matineler vardır. Suvareler jçin biletlerinizi C\"\·elden a 

wıp: - ... 

~-~~~~~------~----~-------_ - ~ 

~iS!~d8 
MISIR SES KRALI MEŞHUR MU~N 
ABDüLVEHAB ın 

·ı Dolu 4 

şk~·ııiMiö;;v ~~ıa'' 
TURKÇE SöZLO ve ARAPÇA •. Ş~~~·~f'fASl tııSIP 

Emsalsiz ve Muazzam Aşk Filminin 3 u~cu .1 e kadar 15taP ~ 
Görülmemic; bir muvaffakıyetle devam ediyor ve şırn~Y··yor. Ciddef\11~ 
hiçbir filme müyesser olmıyan fevkalade bir rağbet g~ ıarafırıd111 • 

simin en parlak şaheseridir. İlaveten: EKLER JURN~ filıııİ 
ATA TORK'ün muazzam cenaze rneras ard.ır· · eler v _..._,, 

Bugün saat 11 ve ı de tenzilatlı matın 

a\<ş~d1'1 
ile sabahf öğ.e ve yıını. 

Her yemekten sonra mutazaman dışlerinizi ıırcal3 
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lalyanın Akdenizde 
Yeni talepleri ve 

Almanya 
~den· l<on . 

hancı t .Ciano, ltalyan parlfıınentosunda 
ttti. ?-. S!Yaset hakkında bir nutuk irat 
~ lusolini, içlerinde Fransız sefiri 
~ de bulunan butün sefırler bu içti
' ~~lunuyorlardı. Kont Ciano nut· 
~ ~ rneselesindeki Alman hareket 
~ dUrüst ve mükemmel olduğunu 
~1.basladı; sonra eylfilde Alman se
~let· 1~ sırasında İtalyanın aldığı ted· 
~ı llıun uazdıya izah etti. Bu iza· 
~ ?ilhassa ltaıran kralının seferber
l~~ni İmzalamaktan imtina ettiği için 
'da seferberlik ilan edilm~iği hak
~ ~l memleketlerde dola~n şayi· 
c· ladı. 
~ bütün bu şa}ialarla beraber Al· 
~ ile ltalya arasındaki gayet ınmimi 
-,~ Sebet1er bulunduğu (erkanıharbire
~~ ~.daki tennslar ve harbi mcvziHeş 
birıeı; 1cın müştenk olarak alınan ted· 
laı~arı anlatarak) herkese hissettirdi. 1· 
tlair \ ln hava, kara ve deniz kuvvetlerine 
~la~dıği uzun ve tafsilatlı izahlar me· 
'tarafından hararetle alkışlandı. 

Yazan: J. Tabui 
Venedik sarayırun pe.ncerelerı altında 

muhteşem tezahürat tcrtıp edildi. Siyah 
gömlekliler ve mebuslar Musolınıyi gör
mek istediler. Musolini balkonda görün· 
dü, fevkalMe alkışlandığı halde hıçbir 
söz söylemedi. Halk kfiçük gruplar halin· 
de Roma sokaklarına yayıldılar, her. küt· 
lenin dilinde ve "Korsikayı ve Tunusu is
tiyoruz!., teranesi bütün dillerde dola§tı. 
Orada hazır bulunan herkes ''bu tezahür 
evvelce hazırlanmıştı .. diyorlardı. Bundan 
başka Romada, ve Berlindeki gazeteler 
bu hadisenin fikirlerini gayet kuvvetli 
makalelerle müdafaa ettiler ve hadiseyi 
anlattıalr. 

• • • 
Hambruger Fremdelbette gazetesinin 

"siyast lideri., Hasclt bir kaç gün evyel 
neşrettiği bir makalede Alman milletinin 
1860 plebisti ile Fransara terkedilmiş top 
raklar (Savuva ve Nis) üzerindeki Ital· 
yan haklannı bile istemekte ltalyaya 
müzaheret edeceğini yazdı. Ç.Ok geç eli· 
mize gelen izahattan İtalyan mebusan 
meclisinde mebuşlann ltal}'3 ile Almanya 
arasında mQşterek menfaatlerini korumak 
için daha sıkı bir anlaşma yapılmasını 
istedikleri de anlaşrlryor. 

Romanyada 
Dcmirmuhafızlar 

( Baştara/ı 1 incide) 
kam Zovo:anu da bu maalde bir beyan
name imza etmiştir. 

Vasluide mevkuf bulunan ve müşte. 
rek beyannameyi ımza etmiş olan 318 
kişi arasındaki 34 papaz bugün ikinci 
bir beyanname imza ederek evvelki 
hattı hareketlerinin manevi sebepler -
den ileri geldiğini bildirmekte ve Kra. 
la, hukuka ve kanunlara karşı mutlak 
sedakatlerini il§n ederek bütün Romen 
leri dahili tarsine, ve hari~ten ge~bile
cek gayri dostane her türlü teşebbiisc 
karşı bir mania teşkil etmek için sami· 
mi bir kardeşlik içinde birleşmcğe da. 
det etmektedırler. 

Hilkümete itaat beyannamesi 
Bükreş 10 (A.A.) - Gazeteler, bir. 

kaç aydanberi nefyedilmiş olan eski 
demir muhafızlar teşkilatı şeflerinin 
hükumete itaat edeceklerini bildiren 
beyannamelerini neşretmektedirler. 

Bu beyannatnelerden 'biri 35 orto
doks papazının imzPsını ta~•!::aktadır. 
Diğer bir beyannamede ise bilhassa de. 
mir muhafızların ruhani şeflerinden, 
bu hareketin organı elan ve kapatılmış 
bulunan Cuvantul gazetesinin müdürü 
Naejunescu'nun imzası vardır. 

Gazeteler, bu beyannemelerle Vas. 
lui'ye nefyedilmiş olan 318 kişi tara
fın.dan gönderilen beyannameye bakıla 
cak olursa demir muhafızlar hareketi. 
nin bitmiş olduğuna hUkmetmek lazım 
geldiğini yazmaktadırlar. 

1-r b • V'iyanada çizilmiş olan Karpat· 
'lldudunun l.mti olduğunu (bu, ltaJ· 
~ ltbistan ve macaristan arasında 
~ ek bir hudut tesisi arzularından a
'- ~geçmesi d~'llektir) , bir çok defa· 
'iıt . ~~-bir dille söyledi, bu surPtle Ber-

Bundan başka Musolini Akdenizdeki -------------

'·'Uilla mihverinin sağlam olduğunu 
'?taı 'ttilcten sonra kont Ciano İngiliz 
~~ anlaşmasının tatbik sahasına 
". ~ en dolayı memnuniyetini bildir 

' iıahat İtalyan mebuslanna ç.em
~· l.ord Hali faksı ve o sırada diğer 
~ t 1: .beraber elçiler locasında bulu· 
~--.. 'llgiJız sefiri lort Perti uzun uzun al· 
~ fırsatını verdi. Kont Ciano nut· 
~Son Verirken Italyan hüktlmetinin 
~~.~aşmasına gfüe müı:;takbet harici 
~ ··tn ana hatlarını çizdi ve bu siya· 
~taıyan milletinin meşru menfaat· 
~ Ve arzularından,. ilham aldığını 
... etti. 
~ '\'akit bütün mecliste pi~ alkış· 
"l-~ dı. Mebuslar, saflarından çıkan 
~1 1'unus! .. ve "Korsika! Korsika! .. 
~ bütı.in salonda çınladı. 
~ da da, Berlinde olduğu gibi, oto
~bir t;rafmdan evvelce hazırlanmıyan 
~ .. , ı>arıaınento tezahürü yapılamaz. 
~ ~ leyh ltalyan mebusan meclisinde
' bij~disenin bAzı devlet merkezlerin· 
'~ .SSa Londrada uyandırdığı mem· 

() ~l;;ızıik 'dd. ·d· 8qh.. cı l J ı. 
~b<tn Gayda "Giornale d'ltalia,.da 
~_bit ietecek müzakere!E'.ri ta.~iye ede b' lllakaıe yazmıştı, muharrir bu ma
~tti ele .. İtalya, diyordu, alabilmek 
~""llıi ile ınatik olduğu haklanm istemek 
~hancı siyasetine değişmez veçhe 

b. · tır. 
ır;;'.'l Bt .. 
~ ta~a Londrada Avam kamarası 
~ '~lındeydi. Ha\'3dis derhal yayıl· 
i!....~' !rrkası mebuslarından bir kısmı 
\'t ı~sinde Jngiliz başvekilinin 
l \taıi iıtrnesinin kabul edile.rniyecek 
"il~· ~et olduğunu takdir cdıyorlar ve 
~~:tte Roma}'a gittiği halde ne ya-
.\ı t\>vınj soruyorlardı. 
~~el bu hususta Çemberlayne bir 
~'ap~rnu~tu. Basvekil bu suale verdi· 
~~hın "Parise gitmeden evvel, orada 
~ ~ Sô i~~ere dair parlt1mentoya hiç
·~ d· Heınerui~tim. Romaya gitmeden 
b_ "a~'lli . 

~""il Ceva ~yı yapacağım ... 
th~ilrn P~ Roma \e Parisin biribirine 
Uı...~ .. esi Parlfunentodaki muhalefet 
~. ~nde memnuniyetsizlik uyan· 
~fıtıcıa er t:ece geç ,·akit Farniye ajansı 
~~ ltalyadaki Mdıseler hakkında 
~ ~lSe . ınalfünat verilmemis ol.aydı, 
~ ~ 'U;>a flin muhtelif de' let merkezle
~~t \•er~dırdığı tesir mahdut kalacaktı. 
~ attt ılen mutemmim havadisler ala-

"'' lt?ı: ~~ h.ita~ ini bitirdikten sonra, 
\~ COs.kun tezahürat yüzünden 
tiıw ~l'U~i~ı güne talip edildiğini söyle
b~~ ~·salonu terketmek üzere ye
~ Sel~ tığı Vakit hümmalı "yaşa.,
t·~ fıaıd landı. Arkac::mda mebuslar ol
ııı~'· .lltır e Y~rüycrek Venedik sarayına 

llııa b'adakı meydanda siyah gömlekli 
ır ı.~ ... k··u · 1anmı t 

·44.lK ·u esı top ' ı. 

ltalyan menfaatlerini kQr1llllak için Al· 
rnanyanm yardımını istiyor, Berlinden 
gelen haberler Alman devlet ricalinin 
uzun münakaşalardan sonra Akdenize 
inecek nehir yolu üzerinde uruştuklannı 
bildiriyor. Almanca Geopolitik mecmuası 
husust bir numarasında bu tasavvuru u· 
zun uzadıya izah etmiştir. Bu meanua 
"şark kanalı .. run bir krokisini anlatıyor. 
Ve bu kanalın büyük Alman}a yara· 
tılmasına doğru mühim bir adını olduğu· 
nu izah ediyor. Ve bu suretle \'3satt ve 
şarki Avrupada Alman nUfuzunun arta
cağım ilAve ediyor. 

O halde mevzuubahs olan Rayn·Mayn
Tuna ve Oder ·Tuna kanalları değil

dir. Cenubt Tunayı doğrudan doğruya 
Akdenize bağlayacak ~k kanalıdır. Bu 
suretle hem Alman nfifuzu çok genislemiş 
olacak, hem de Karadenize inmekten vaz· 
geçilmiş olacaktır. Bu iki noktadan fayda
lıdır. Tunarun Karadenize )'3klaşırken ve 
dökfilürken peyda ettiği kıvrımlar orta· 
dan kaldırılarak yol kısaltılacak ve Ça· 
nakkaleden dolaşmak mecburiyeti de his· 
sedilmiyecektir. 

Vaktile Avusturya· Macaristanm da 
böyle bir teşebbüse girişerek "Viyana -
Triyeste., kanalım }ııpmak istediği hatır
lardadır, fakat bu kanal Viyananın 50 
kilometre cenubundan daha ileriye gide
memişti. Şark kanalı Alman}ııya Bağdat· 
Selfuıik hattını temin edecektir. Bu nehir 
yolu sayesinde Tuna Ege denizine bağ· 
lanrnakla kalnuyacak, fakat Alman nehir 
yolları sayesinde ~imal denizi Akde
nize do~rudan doğruya raptedilmiş ola· 
caktır. Uzunluğu 550 kilometre olan bu 
kanal 400 milyon marka mal olacaktır. 

Bu kanal yolu 1.070 kilometre kısalta· 
cak ve seyahat müddetini 50 saat azalta
caktır. Sonra Akdenızc doğru Alman iler
lerişi bir hakikat haline gelmis olacaktır. 
Bugüne kadar İtalya mUttefikine Akde
niz sahasında Ç'Ok müsaadekftr davranr 
yor. "' 

Gcmvievt Tabouis 

Rütenyada büyük bir 
kıthk varmış 

Ungvar, 10 (A.A.) - Pat Ajansının 
muhabiri bildiriyor: 

B:ışvekil Volonin, pek milşkü' bir 
vaziyette bulunmaktadır. Bütln ikti
dar mevkii, Karpatlaraltı RusyaSJ hal
kı Uzerinde bilfiil bir tedh:ş rejimi tesis 
etmiş olan nazır Ravay'ın elindedir. 
Chust şehrine her gün Bohemya ve 
Moravya'dan tedhişçileri ta§ıyan kam. 
yontar ge!mektedır. 

Rütenya halkı gittikçe artan bir yi. 
yecek buhranı k:ırşısında bulunmal:ta-

Ungvar, 10 (A.A.) - Karpataltı Rü 
tenyasından gelen mültecilerin adedi 
dokuz bini bulmuıtur. Vclochin bük\1-
meti, plebisit aleyhinde ıiddetli bir 

Amerikan Birliği 
konferansı açlldı 

"Kararlar endişeye düşmeden 
beklenebilir,, 

Lima, 10 (A.A.) - Sekizinci Pana-
1.1arika konferansı diln Peru Cumhur 
baş'kam tarafından 22 memleket mü. 
ıessilinin i§tirakiyle urada kongre 

tuırayının kubbeli salonund açılmıştır. 

HükGmet erkanı ve ko·diplomatik de 
nçıl ş celsesinde hazır bulunmuşlardır. 

Cumhur Ba§kanı Benavidea söyle. 
diği nutukta, cenup Amerikası devlet
lerinin siyasi ve milli istiklalleri için 
cenubi Amerika memleketlerindeki mil 
cadelelerin tarihçesini yapmı~ ve de
miştir ki: 

"Peru, daima litin Amerika devlet. 
terinin sulhçu tesanüdünUn şampiyon. 
lanndan biri olmuştur. Bu manevi bir· 
lik, kendisine hlirmet ve riayet ettir-

mek için kuvvetli kalmak istiyen Ame. 
rikanrn malik clduğu en kıymetli şeyi.. 
dir. Fakat bu arzu ne politik ne de eko 
nomik sahada bir emperyifizme mün
cer olmamalıdır. 

DUnya konferansımızın kararlannr 
end:şcye düşmeden b::kliycbilir. Ame
rikan•n vaziiesi müşterek menfaatlerin 
parçalanması değil, korunmasıdır. 

AMERİKA KARŞISINDA 

ALMANYA 

Bertin, 10 (A.A.) - Alman Ajansı 
bildiriyor: 

Bazı gazeteler, Birleşik Amerikanın 
totaliter. memleketler aleyhinde Utin 
Amerikasın.da yaptığı propagandadan 
bahsediyorlar • 

Ezcümle Berliner Tageblatt gazete. 
si diyor ki: 

Birleşik Amerika politikası guurlu 
bir surette Atman aleyhwrı bir propa. 
ganda y:ıpmaktadır. Bu prepagandanın 
delilini çürütmek güç değildir. "Esra
rengiz Atlas filolarının askeri tehdit 
ve tehlikelerinden., ve "l:.tin Amerika
sında Alman hegemonyası emellerin. 
den .. bahsedilmektedir. 

Yüksek sesle ilan edilen kardeşlik 
perde~inin menfaatleri yürüyor. Pro. 
pagandada l::.tin Amcrikasının müdafa
-ıs·n:lan bahseclilmektc, fakat Birleşik 
Amerika dış ticaretinin genişletilmesi 
d'işlnülmektedir. 

propae:ında yapmaktadır. Ordu ihtL 
ya:Jarı i~in erzaka el konması kanlı ha 
disclere scbeb:yet vcr.ncktedir. 

Etrypa civarında bir köylü grupu 
askeri .devriyeye silahla mukavemet et 
miştir. Müsademe neticesinde Çek as. 
kerleri ricat etmek mecburiyetinde kal 
ıruıtardır, 
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.Atecaktı 8.ic tetkik 

Kaç serme yaşayacağıırnızıı 
öğrenmek ister misiniz ? 

··· ·························~········-······~ 
ı Kimler çok yaşayabilir ? Hayatları gürültülü ve heyecanlı : 
: geçenler, her şeye sinırlenip üzülenler kısa ömürlü oluyor f 
~. ···········-······························ Bittabi herkes gibi izin de bir ananız, bir babanız, iki bliyük anne n iki büyük babanız \'ardı. Bunların ya,adıklan senc-

..cri ccmcdinlz, onra altıyla taksim eclinlı. Elde edeceğiniz. rakam &§ağı yukan kaç ene yasıyaeağmızı gösterir. 
!lnanıafih bu hesabı yaptıktan onra elde edilen rakamı unutmnk daha iyidir. Sadece, 'crasctln hayat uzunluğuna ne 

drrcceye kadar müc..,sir olduğunu bilmek kifltlir. Adamın hayatını uzalhp kısaltan ikinci en mühim flmil de muhittir ki yenen 
ve içilen şerler bu 11,Inci iımilc dahildir. 

\'ulmrdakl usul ancak ebernyninlz normal bir taTlda öldükleri takdirde sil.İn için bir miyar ola.bilir. l\lcsclii bü)iik babanız 
attan düşiip ôlınü::se, bii)ük anneniz daha ellisine gelıııeclco tifodan ~ilmişse elde edeceğiniz rakam hakikatten uzak ol~ağı gi

bi ı;izl de ihtimal ne\ midiye düşürecektir. J:<::cdadnıızdan ternrU ettiğiniz 'ücut ve o 'iicudu kullanma ~ekllnb; tamamen ayrı 

a.} rı şcyll'rclir. ('-0k sağlam bir bünyeye mal ilk olabilirstnl:r.. İhtimal ecdadınız hep yetmiş, scko;cn yasına kadar yaşamı' insanlar
dır. 1..fıkin "'iz ı;:nyriınunta1,am bir hayat yaşıyor anız ömiir cllıctind('n <'hC\'C)'Dinizc hiç ben1~miyebillıVniz. 

Yapılan islntistik]('rc gorc ~üz sı-ne yaşamak i!;in ancak 100000 de bir ihtimal \'arılır. Eğer kadınsanız bu lhlimal biraz 
daha fazladır. Çünkü ) üz ~aşını dolduranla rdnn üçte iki 1 kadındır. 

ı:ı:t•r altmıs diirt ynsıııa kaclar yaşamak istfyorsanıı bu nrwnuz yüzlle elll lhtlma llc yerine gelecek demekti r. Çünkü 100 
bin klJiıle 500011 nl o yaşı bulur. tstatlstlkı;ller 50 ya ıııdn lsrni:t. slı:e erkek olduğunu z takdirde ayrıca 14.5 S('nellk, kadın oldu
f;Jıııuı; takdirde 1 e 16 senelik blr ömür dnha \ aadotmel.tcd1:1cr. 

50 yaşına erişmeniz ihtimali dörtte üç
tür. 100.000 kişide 75000 kişi bu yaşı bu
lur. Yetmiş yedi sene yaşamak ihtimaliniz 
Jse ancak dôrtte birdir. Yani her yiiz bin 
kişide ancak 25000 kişi o yaşa erişebilir. 

Bugün doğıın bir çocuk altmış yqına 

kadar yaşıyabillr. Bundan yUz sene evvel 
vasati ömilr otuz beş seneydi. 1854 sene
sindeyse vasati hayat 40 seneyi geçmiyor 
du. 

Bugün pek ilerlemiş olnn tababet fenni, 
çocuk ölümlerini en ktiçtik hadde indirdiği 
gibi, büyüklerin de birçok hastalıklardan 
korunmalan imkanını bulmuııtur. Öyle ki 
eski zamanlara nispeten ömril tabiisini 
dolduranların adedi pek artmıııtır. 

İnsanlar da dahil olmak tizere bütiln 
hayvanlann fıtrf bir hayat mesafeleri var 
dır. Bu ömUr uzunluğu ta gebelik anın .. 
dan başlıyarak ölilme kadar imtldad eder. 
Doğmak, ölmeğe başlamak demektir. Bu, 
ne bedbinlik, ne de nikbinllktir; sadece 
tabiat kanunudur. 

Tavuklar Uç seneden beş seneye kadar 
yaşarlar. Köpeklerde vasatl ömtir 20 se
nedir. Bir cins sinek vardır ki yalnız 24 
saat yaşar. Yine bir cins tatlı su balığı var 
dır ki, 150 sene yaşar. Bir l!boratuvar 
faresinin her haftası insan ömrünün bir 
senesine muadildir. Atm vasati ömrU 30 
S"nedir. Su kaplumbağası Uç asır yaşıya
billr. İnsanın normal ömrü 50 ile 80 sene 
arasındadır. Nekadar uzun ömürlü olaca
ğınız kendinize seçtiğiniz ecdada bağlıdır. 

Acaba insan ömrUnU arttırmanın çaresi 
yok mudur? BUyUk adaleler fazla yaııa
manızr temin eder mi? Yaııamak kabil mi· 
dir? Yemeklerinizi ve gıdalarmw en mU
nasib bir §ekilde tanzim etmek euretlle 
mlitcvam hayatınıza on sene daha ila\•e 
edebllir misiniz? BUtUn hu suallere veri-

Uzun yaşamağı gilzel bir sigara ve ya 

l 
pipoya tercih edenler tüttinU bırakmalı

dırlar. Profesör Pearl"a nazaran sigara 
içmek hayatı muhakkak surette kısaltmak 

157 ya~mda ölen Zaro Ağa, ölüm dö~ei'.,rlnde 

ğmu:n emin olabilirsiniz. Annenin uzun 
ömUrIU olması evladın uzun ömür!U olu-
11u bakımından babanınkinden daha mil -
himdlr. 

Dimağ vücut kadar sUratle ihtiyarla
maz. Bunun içindir ki meşgaleleri, zevk
leri kendilerini daima faal bir halde bu
lunduran insanlar çabuk ihUyarlamazlnr. 
Eğer sizi sıkmadan alakadar ve meşgul 

eden bir meşgalcniZ varsa çabuk ölmekten 
kurtulmuşsunuz demektir. 

Şlşmanlıyanlnr uıun ömUrIU olanların 

hemen hemen ytizde doksan beşinin za

yıf insanlar olduğunu dilşilnerek perhize 
girmek suretiyle kilolarını azaltıp hayat 
mesafelerini uzatabilirler. Yenen yemek
lerin vitaminlerle dolu olmasına da itina 
edilmelidir. 

tadır. Yine ayni profesörtin ifadesine gö
re azrniktarda içki kullanmanın hayat u
zunluğu Uzerinde hiçbir tesiri yoktur. Yal
nız çok içki içenlerin vaktinden evvel öl
dükleri muhakkaktır. Profesör Pearl dok
san yaşından fazla yaşıyanlar arasında 

bir tetkik yapmış ve bu insanların tıpkı 
alelade insanlarda olduğu gibi bazısının 

çok yemek yediğini, bazısının az yemekle 
iktifa ettiğini, bazısının içki, ttittin kul
landığını, bazısının kullanmadığını gör -
müştilr. Maamafih bütün bu uzun ömürlü 
insanlar bir noktada birleşmişlerdir: pro
fesör bu adamların hep hatrık insanlar ol
duğunu ve kendilerini tizüntilye kaptır -
madıklarını tesbit etmi§tir. Profesör bun· 
dan şu neticeye varmıştır: hayat uzunlu
ğu y~ayış süratiyle maküsen mtitena -
slbdir. Yani çok koşan çabuk yorulur feh
vasınca hayatı patırtılı, heyecanlı geçen
ler, her şeye çabuk sinirlenip üztilenlcr 
profesörlin vardığı neticeye göre kısa ö
mUrlU olacaklardır. 

Marlen Ditrih 
Amerikan taıblncı 
yetnne ~ıırıycır 
Alman sinema yıldızı Marlen Ditrih, 

Fransadan Amerikaya dönmüş bulunu
yor. Yıldız, Fransadan ayrılırken Al
man tebaası idi. Maamafih, Amerikada 
geçirmekte clduğu günlerinin se11imeti, 
ve müstakbel yuvasının saadeti namına 
Amerikan tabiiyetine geçmesi kuvvet
le muhtemel olduğu bildirilmektedir. 

lecek cevab maalesef bayırdır. Maamafih - --------------

Bu vaziyete göre yıldızın kızı Mari
ya da Amerikan tebaası olacaktır. 

Marlen Ditrih, Avrupada yaptığı 
turne esnasın.da çok müsait bir tesir 
bırakmış, bilhassa Fransızların fevka
lade m uhabebtini kazanmıştı. 

muntazam ve makul yaeayrşla miadımız
dan evvel ölmenin öntine geçebiliriz. 

Hayat sigortası Jstatlstikçilerlnln ve bu 
iııle meşgul olan birtakım profeslSrlerln e· 
tildlcri aşağıda saydıklamnızm uzun ya
eadıklarınr göstermektedir. 

"Vasattan aşağı tansiyonu olaıilar ve 
nnbzı vasattan az atanlar.,, 

' 'Ana, babası çok yaııamııı olanlar.,, 
"Vücutça ince yapılı olanlar.,, 
"Kırkından sonra zor bedeni işlerde ça-

Jııımıyanlar.,, 

"İçki kullanmıyanlar, yahut da gayet 
az kullananlar.,, 

''TütUn içnılyenler.,, 
' 'Kendilerine, mlzaçlarma uygun iııler

le uğraşanlar.,. 
'

1.Makul, muvazeneli gıdalar yiyenler ve 
çok yemek yemlyenler.,, 

"Nikbin olanlar ve kafi derecede Jstira· 
hat edenler.,, 

"Kendilerini meşgul edecek, oyalıyacak 
merakları olanlar.,, 

''Kazalara karşı iyi eansları olanlar.,, 
Yukarda sayılan amillerden en mühim

mi olan "ana, babası çok ynşamrş olmak,, 
insan kuvvetinin tamamen haricindedir. 
Ana, babanın ömürleri tevarüs bakımın
dan büyilk ana ve büyük babanmkinden 
Uç defa daha mühim ve çocuğun hayatı ü
zerinde o kadar daha mUessirdir. Eğer 
büyUk anneniz ve büyük babanız seksen 
yaşlarına kadar yaşamışlarsa memnun ol
malısmıs. LAkin asıl annenizle babanız bu 
kadar yaşamı:;ılarsa uzun ömUrlU olaca -

Otomobil hırsızlığına karşı 
bir tedbir 

Bu otomobildC'ki iki adam da nekadar 
biribirine benziyor değil mi? Fakat, bun
lardan soldaki mankendir, sağdaki ise o
tomobilin sahibi. Bu, otomobilin çalınma
sına mani olmak için bulunan bir usuldür. 
Adam, otomobilden indiği zaman diğeri i· 
çerde kalıyor ve otomoblli çalmak için bir 
hırsız gelecek olursa içinde adam olduğu
mı görerek bu fikirden vazgeçiyor. 

Bu dılhJyane fikir ilk olarak A vustral
yada, :Melburnda tatbik edilmiştir. 

Yalnız 1ngilterede bilhassa lokanta
sahipleri güzel yıldızdan fevkalade çe
kinmekteydiler. Çünkü Marlen, uzun 
senelerdenberi sürüp gelen usulleri ba
zı hareketlriyele altüst ediyor, moda 
ve kopya meraklısı kadınlar da güzel 
yıldızın hareketlerini aynen taklid et- • 
mekten geri kalmıyorlardı. 

Marlen Ditrih bir akşam Pikadel de 
lıir lokantaya şapka ile gitmiş, usule 
riyetsizlik evvela herkese tuhaf gö
r·1nmüş ise de ertesi gün bütün kadın
lar güzel yıldızı taklid etmişlerdir. 

O zamana kadar çok güzel yapılmış 
ba~lariylc, başı açık olarak lokantaya 
giden kadınlar, artık şapka ile s~fraya 
oturmağa başlamışlardır. 

Bu vaziyetten an'ane perest lokanta 
sahipleri ve bilhassa menfaatleri müt
hi~ surette bozulan berberler çok müş
tekidirler. Güzel yıldız İngiltere.den ay
rılalı bir hayli zaman olduğu halde or
taya attığı moda lokanta sahipleri ve 
berberlerin şiddetli mücadeelsine rağ
men elan hüküm sürmektedir. 

Marlen Ditrih tngilterede şimdiye • 
kadar görülmediği şekilde köpekle 
beraber lokantaya gitmiş ve bu usul d:, 
1..ıir çok kadınların köpekten miithiş 
korkmalarına rağmen, m-:>da haline gel-. . . " 
mıştır. 
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J:f} tc401W141a .. 1~'
Tipinize göre 

makyaj yapınız 
K ·ı . .. I'" bayanlar ara, yeşı, mavı goz u ? 

nasd boyanmah · 

Tuvalete ait eşya yapan fabrikalar bu
gün çeşit çeşit gü::dlik eşyası, aralarında 
ince renk farkları bulunan dudak boyala
rı, pudralar imal ediyorlar. Her kadın, tu
valeti için bütçesinden epeyce mtihim bir 
para ayırmak mecburiyetinde kalıyor. 

Mevsim değişir değişmez elbisenin ren
gi de değişiyor. Bu renkle beraber ya -
naklann, dudakların, tırnakların boyasını 
da değiııtirmek lazım. :Fakat kadın ekse
riya boyasını yenilerken tereddüde dtişti
yor. Birçok boyaları tecrtibe etmek mec
buriyetinde kalıyor, çok masraf ediyor. 
Nihayet tipine uygun boyayı bulur bul
maz birkaç hafta kullanmak nasib olma -
.dan moda yine değişiyor. Yeniden tecril
be, yeniden zahmet ve yeniden masraf. 

Mesele bu kadarcık da değil. GUndUz 
makiyajıyla gece makiyajı tamamen ay
rılmıştır. GündUz dışarıya çıkarken pek 
hafif bir makiyaja mukabil gece daha göze 
çarpan renkler ve boyalar kullanmak i
çin icab ediyor. 

Fakat bunların hepsinden daha mUhim 
olan bir kaide var. Her kadın kendi tipi· 
ne uygun olan makiyajı seçmek mecburi- 1 
yetindedir. MUkemmel bir makiyaj esası 1 
budur. Bayanlar makiyajdan evvel göz
lerinin ve saçlannın renklerini tabii göz 
önünde tutacaklardır. Fakat bu kadarla 
iktüa etmlyerek tuvaletlerinin renklerini 
de dilşUnmcleri lazımdır. 

Bu uzun tcferrUat önilnde tereddüde 
dlişen bayanlar bu yazıyı okuyarak kendi 
tiplerine uygun gelecek tuvalet ııekli 

hakkında bir fikir edinebilirler. 
Gözleri açık renkli olan kumral bayan

lar; beyaz krem, beyaz pudra, hafif pem
be ruj kullanmalıdırlar. Dudakları için ki· 
raz rengi dudak boyasını tercih Uızımge
lir. Gözlerinin rengi mavi olan bayanlar 
kirpiklerin koyu mavi bir kozmatikle bo
yamalıdırlar. Yeşil gözIU olanlar kirpik
leri için kestane rengi bir kozmatik seçe
ceklerdir. Geceleyin göz kapaklannı ha· 
fif bir yeşil boya ile gölgelendirmelidir. 

Gözleri koyu renkli esmer bayanlar, son 
moda olan "menekşe rengi makiyaj,, is
mi verilen makiyajdan istüade ederler. 
Bu bayanlar yanaklarına çok az ruj silr
meU, fakat son aylarda çok kullanılan ve 
adetA menekşe rengine kaçan koyu renk
li bir ruj kullanmalıdırlar. Bu renk bu 
tipte olan kadınlara Marlcn Ditrihin es· 
rarlr güzelliğini verir. Dudak boyası için 
de ayni rengi seçmek şarttır. Ciltleri es
mer olduğu halde gözleri mavi ve yeşil 
olan bayanlar yanaklarında kat'iyycn ruj 
kullanmamalıdırlar. Ruj bu tipte olan ka
dınlara yataktan yeni kalkmış bir has
ta çehrC'si verir. Bu bayanlar çok açık 

renkte bir okr pudra kullanabilir. Kirpik· 
leri için mavi rengi tercih ederler. Bu 
tipte olan kadınlar gayet koyu rC'nkli tır
nak boyabrını tercih ctmC'li ve cila ile 
tırnaklarını tamami~·le doldurarak tırnak 
diplerinde beyaz bir hilal bırakmalıdır -
lar. 

Knrn gözlil kumral saçlı bayanlar ken
dilerine çok yakışan kırmızı renkten hiç 
ayrılmnmalıdırlar. Bunların makiyajları-
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Dilencilikte zübbeliğin 
Trakyadaki son kazılar IDUCİdİ yaflfil ~dam! 

,ra k k r a il ar 1 n dan b i-1 Dilenciler arasında üsküdarlı Saffet hanım, Deli Ahmet, Kara-
in in mezarı bulundu mela Mustafa, Gelin Emi~gibi büyük şöhretler vardır 

Mezarda bulunan kralm tacı, kılıcı, zırhlı elbiseleri, 
~ltın kakmah miğfer, altın yüzükler ve diğer eşya 

~e üzerinde tetkikat yapılıyor 
~ (liusust) - Türk Tarih kuru- vermistir. Hafriyat direktöril doçent arke
ılerı~ıı Trnkyanın Vize ve Kırkla- olog Arif Müfid bu kralın tacını, kılıcını, 
h]ı ilde Yaptırdığı kazılar geçen ve zırhlı elbiselerini, glimUıı ve altın knkma

Ci ~r AlpuUu ve LUJeburgaz köy- lı miğfer ve üzerinde minyatür resimleri 
'1 Zılarn nisbetle daha zengin ve bulunan altın yüzükleri ve yanındaki di-
~,,~eUceler vermiştir. ğer eşyaları Uzerinde ilmi tetkiklerini 

tiııd .gayesi Trakyanın muhtelif yapmaktadır. 

'ı eıtı kültür ve tarih eserlerini ve Bu tetkikler neticesinde bu yıl Trakya 

me ait olduğu tamamt'n nnlaşıltıC'aktır. B 
höyüğünde bulunan ve A höyüğündeki 

mezarla sıkı bir alakası olduğu anlaşılan 
mezardaki Trak kadınının da bu kral ai
lelerinden biri olduğu anlaşılmıştır. Gene 
A ve B hö:. tikleri yanındaki Uçtlncü C hö
yüğündeki mezarın A ve B hö> üklerile a
lakası tcsbit edilmiştir. 

ltıı;,tıı sraııtırmak ve bu suretle ye- höyüklerinde bulunan kral mez.-ırınm ki

' 1
11balarını ortaya çıkarmaktır. 

' ki ~e)tj Ltileburgaz hafriyatı ile 
~ti ıze hafriyatı arasında her ne 
t rot itibariyle hemen hemen 

'~ı:.se de elde edilen kültilr eş
'4 Ilı 1 Ve mahiyeti ve höyüklerde 

• b C!Zarlann konstrüksiyonu ve 
h. ~altıtı:ıından farkları itibarile son 
~ıı:. .. ı 
"H•ı· u cburgaz kazısından daha 
"' b 1 t:örülmüştUr. Bilhassa A hö
Q"-, tılunan taş mezar odası ve bu 
~ ideki taFJ luhid ve bunların muh 

•lky 
ır ta ada 2000 yıldır kapalı kal-
~~~ canlandırmış ve kültür ta· 

ıı.ı Ve zengin mevzular vermiş-

~ll.Viz~ 'kasabası eski Trak kabile· 
ııı~ ~Uhlınıerinden olan Ost knbi

t,..ez· , l'ıl! ı olmakla, Traklann sonra, 
~ti:ı ": nihayet Osmanlı Türkle
!t' kuıtur ve medeniyet cserlc-

6 Yaş!nda bir çocuk 2 yaşında 
hır yavruyu öldürdü 1 

Kastamonu, (Hususi) - Taşköprliniln 

Meye köyünden Salih oğlu altı yaşla

rında Mehmet Ali ayni köyden lsmail Oz
knnm evinde, lsmailin iki yaşında Abdi 
adındaki çocuğu Üe oyun oynamaktayken 
Mehmet Ali eline geçirdiği tabancayı ka
nştırmış, tabanca pathyarak Abdiyo çı

kan kurşun isabet etmiş ve biçare yav
ru ölmüştür. Tahkikat evrakı adliyeye ve
rilmiştir. ~de Yaııatmış ve toplamıştır. 

bı A.. höyüğünden çıkan mezar
il ııh 'rrak krallarından birine alt 

~lllunması bize tarih ve arke-

dan çok kıymetli bir eser 1J ~ ~ ~ 

l _.,ç:ata i ağzı 
);n~on lira ile yakmda 
~~liman yapılıyor 

~aı. ' (I:Iusust) - Etibank tara
~ J.... "'ıa~ .,.. Czı limanının inşaatına ya-

'aıı.acaktır. 
-\ fıları~aatı için, Karabilkte kunıl
:ıtad denur ve çelik fabrikaların -

\t'' dtlıı: edilecek, Çatalağzı Umanı bu 
~ atını en modern bir limanı o-

~esımoı 

13 ncil sayısı çıktı 

Müvezzilerden a rayınız 

Dilenci tipleri arasında büyük şöhretleri 
vardır, öyle ki, onun şöhreti yanında rad
ywn kaşifi Kürilerin şöhreti yaya kalır. 
"Akıl var para yok, para var akıl yok!,, 

felsefi vecizesıle bastonuna dayana daya· 
na Şehzadeba~mdan Eminönüne kadar 
her öğleden sonra bir gezinti yaparak o
gtinün harçhi:'In. k:ı.,<ınan ve dilenc·1rr ara 
sında kanaatkar olarak tanınan Arap di
lenci öldükten sonra dilenciler araSJnda 
filozof yetişmedi • 

Tekkelerin, türbelerin seddinden sonra 
da başlannda renkli sanklarla dilenci 
şeklinde dolaşan velilerin de kıtlığına kı
ran girdi. Bu itibarla artık dilenciden ev
liya yetişmez oldu. Türpelere, tekkelere 
konan mumlan, serilen kilimleri, asılan 
kandilleri dökülen lokma ve helvaları, a· 
danan zeytinyağı ve kümes hayvanlarını 
"Küllü şey'in yercuu ila aslihi,, fehvaSJn· 
ca desteleyip aslına irca ve paraya kalbü 
tahvil eden işbu dilenci dervişan piyasa
dan çckilclidenberidir din ile dilencilik de 
ayrıldı. 

Dini alet ederek küstah birer tufeyli 
halinde ya51yan bu nevi adamlar izale e
dildikten sonra dilencilik zek~. maharet, 
akıl istiyen bir meslek oldu. 

Filhakika (Deli Hidayet) gibi: 

- Ben deliliği otuz yılda kazandım. 
Kuyruğuma bunu taktıktan sonra mis gi
bi geçiniyorum! 

Diyen ve hakikaten kuyuya attığı taşı 
kırk akıllının çıkaramıyacağı akıllı dilen· 
cilerden olanlarQ da pek azdır. 

Kendisini Isa, Musa ve tariht mühim 
bir şaho;iyet sanan sakin ve zararsız deli
lere dilenci demek hata olur. Bunlar ce
miyetin glinahlarım çeken hastalardır. 

Halk bunlara şefkatle, merhametle bakar. 
Bunları ve ölümile yeri bir türlü doldu
nılamıyan (Pazar ola Hasan) gibi ailece 
geçimi olmasına rağmen havadan geçinen
leri iskartaya çıkarmak lazımdır. Bunlar 
içinde; "Ziya bey,, gibi fransızcan a na 
dili kada mlikemmel bilen, okumuş, gör
müş, fakat sapıtmış olanlar, Darven na
zariyesini isbat yolunda eline geçen may
mun resimleri üzerinde günlerce uğraşıp 
uğraştıran Şevki gibi tllim bulunanlar ve 
nihayet (Eşref Azizallah) gibi akıl ve ze
kası hayretler verenler vardır. 

Bunların hepsi muayyen evler, dükka.n-ı 
lar, müesseseler, eşhas tarafından iaşe ve 
ibate olunurlar. 

Bir de dilenciler arasında: 
"Üsküdarlı Saffet hanım,, "Deli Ah

met,, ''Çocuk Mu~tafa,, "Onbağ (1) .. 
"Gelin Emine,, gibi muhtelif semtlerin 
şöhretli eşhao;ı vardır. 

Bunların bazıları muayyen bir paradan 
fazla almaz, eksik de kabul etmez. içle
rinde Bedros adlı birini tanırız. Ekseriya 
Sürp Agop ermeni hastanesinin önünde 
dilenen bu ihtiyara bir tecrübe münase
bctile on kuruş verdtk. Arkamızdan koşa· 
rak geldi. 

- Beyefendi, dedi. Ben sizden kırk pa
ra istedim. Lutfen bunu geri alınız! 

Bütün mesaimize rağmen çare bulama
dık. Arzusuna inkiyad ettik. Dilenciler a
rasında, geçtiği zaman manevi teessürile 
insanı azaba koyanlar bulunduğu söyle
nir. Bir tanesi bir Gazzcli Araptır. Filha

kika insanı azaba soktu&ru muhakkak, a· 
ma bu manevi teessüründen zi}•ade doğ
duğundanberi yıkanmamış olduğu için 
tekeyi çadırdan fırlatacak kokulu bir 
dilencidir de ondan. Söylemez, yalnız du
rur, bekler. Baygınlıklar geçiren adam o
ııu def'için kesesine yapışır. Yan belin
den aşağı olmı}•an; kolsuz, ayaksız dilen
ciler arasında yalnız bir tanesi çok mü
himtir. Bu adam Beyoğlu caddelerinde 
ekseriya temiz pak adamları selfunlayan 
yarı belinden aşağısı bulunmıyan bir de
likanftdır. Saçları briyantinli ve munta
zam taranmış, temiz ve pudralı traşmı 

hiç ihmal etn'lemiş, daima yeni \'e temiz 
ve ekseriya değişik kravat takan, mun
tazam ve temiz bir ceket ve ekseriya jile 
giyen bu dilenci, dilencilikte züppeliğin 
hemen ilk mucididir. 

Dilenciler arasında saz şairleri vardır. 
Vezin ve kafiyece amatör şairlerimizden 
bazılarına faik kudrette bulunan bu şair
ler içinde spirtüel olanlar, siyaseti takip 
edenler, politikaya i~arctler verenler bu-
fu~~ 1 

Bunlar :\rasında eline bir testi ve bir 
çamça alarak: 

- Kayalardan, çamlardan, bülbül iç
miş, buz! diye insanı imrendirerek suyla 
dilenenlerin yekOnu da bir hayhdır. 

Sokaklarda çivi yutan, yuttuğu yumur
tayı bir mahalle çocuğunun burnundan 
çıkaran hokkabaz dilenciler de yabana a
tılamazlar. 

Bunların en mühimmi (Gelin Emine) 
dir. Yumruklarını ısırarak kan içinde bı
rakan (Deli Ahmet), (KarernelA Musta
fa), bir dakikada yüz kere (onbağ) diye 
haykıran dilenci pek o kadar enteresan 
değildir. 

Fakat Gelin Emine, çaldığı kapılar ö
nüne tesadüfen çıkan erkeklere: 

- Gelinlik oynıyalım! 
Teklifinde bulunan ve kendini her an, 

her tesadüf ettiği erkeğin gelini telakki e
den, dükkanlara girip yüksek alı, \•eriş 
pazarlıkları yapan Gelin Emine hakikat
te fenalıklardan müctenip, masum ibir ço
cuk gibidir. Vitamin noksanlığının mara
zı neticesi olan bu hal onu bir çocuk ha
linde bırakmıştır. 

Bir kenara çekip haydi deseniz, kendi 
kendine gelinlik oynamasını seyrederken 
bu koskoca gelinlik çağını kaçmm§ kadı
nın mini mini bir kız çocuğu gibi hararet• 
le, istekle, vecdile oynadığım görüp hay· 
ret ve sızı duyarsınız. 

Gelin Emine kaç babayiğit dilenci de
likanlısının aşkım ve izdivaç teklifini 
reddetmiş bir nevnihaldir. Para istemez. 
verilince reddetmez. 

Son sözümüz: 
Dilenciler içinde, insanların zayıf yerle

rini bilen, tecessüslerini tahrik edebilen, 
öyleleri var ki aralarındaki iktisadi birlik 
ve sistemli banl-"-:ıcıhk yoluyla bizi hayre
te düşürecek kadar servete sahip olurlar. 

Bir dilenciye sorduk: 

- Siz halkın merhametinden başka ne
ye güvenebilirsiniz. Ya vermezse, aç kalır 
smız. Çalı~anız daha iyi olmaz mı? 

Güldü ve büyük bir hakikati :ifade etti: 
- Her insan verir, bu çaresizdir, yal

nız istemesini bilmelidir. lşte dilenciliğin 
esran burada yatar. 

Büyük bir romancının sözünü andıran 
bu hlikürn. Dilenciler arasında da değme 
dehalar olduğuna bir işarettir. Yalnız 
nevi henüz pek yenidir: 

Kübik deha! lstanbul muhabiri 
(1) On para diye dilendiği için dilen

ciler ara51nda bu lakap verilmiştir. 

~ t "e ~n sistem boşaltma, yUkleme 

~'t~sısatı davncude getirilecek- 1 !Kazıl g©> l~e H A B E R ' İ N R E S İ M L 1 Z A B 1 T A R O M A N l : 26 1 
1 "a~e Yapılacak nhtmılara da 13 ----~~--------------,----------------.---------------- ________ , ~l, n ~anaşabileceği •:e kolay- -

-aııll' lahiıye yapılabileceği anla .. 
. lfnı 

~:~h anda bundan başka 25 
1,1_.~\ı ilecektlr. 

ı lah~~§aata 12 milyon lira sarfe
l'tibat ın olunuyor. Limanda tabii-

~ ltr le 
1 bulunacağı gibi halihazır -

"" taıı~iYatı muntazam ve ıuırl bir 
8oıı adığı için yeni liman kurul-

' ;: kömür nakliyatı da çok 

~~de yapılaeaklır. , 

~.~~ı fak dir edild 
~ara llsusi) - BiltUn maddi im

:aı~~el l'ılbıen, halkevimiz üzerine 
ı'lfJlıaia erı Yapmağa çalışmaktadır. 
~ ltaı-.. rın Yliksck makaml':lrca da 

·11llan 
ı.. rt:ıı nıası, halkevll gençlerin 

-,.~it l) llıttıracak kıymettedir. En 
~ <'lteli ahiUye vekili ve C. H. P. ge-

a ''dnıa Giresun saylavı Münir 
"ı,'e siyle hnlkevimize şöyle bir 
.'~(11 telnıı"ti . 

tıı \iııı -"'Q r · 
t.. lııcr;ıı tin 938 yılının ilk altı aylık 
\;ıal' 1ll ennıışur. Halkevinizin şimlli
~~~de:ttaıı olduğumuz faaliyetine 
~~lllcle ga devam etmekte bulunduğu-
( l1t\Jıı rnıekteyiz. 
~ nll. oıa:;uduın; yerine getirilmesi 

~ '
1 

arın tahakkukuna çalışıla-

~'" ""il.il !;aJıe aYni Ulkil ile, Halke\'ini· 
~llılzı lJlllalannda devam edece -

\r( Olarak gözlerinizdı:ın öpe 

~~~~bu 8 k a~'lrı enenin kış konferansla-
~11-aıı~:nlarmn doğru başhyacak-

tı lıa,~ r, Yine halkın anlıyablle
tlanncaktır. 



8 nAmm - Akşam poıııta. .. ~1 erRtNCIKAN~ 

Habeır'Dn itaıasarnır ~cmarnıı: 3~ va~aılfil: Dknmnm 

Yıldırım, Ali paşaya dehşetli /~in 
ve gayzla haykırdı 

Dalma mUhlet talep cylersinhı. Hilnkiı.· j 
nnızın blr DUphe içinde :mUtcclllm \ e pu. I 
yan olduğuna eser duymazsnıız. 

İ§tc, abloka bu tarihten ba§la.r. 
htanbul önüne bir tarnssut kıt'am bı

rakıldı. Bunlar Blzansı tnzyika memurdu
lnr. Nlhn; et vnkamwn takibi snıısmda da 
görOldUğU veçhlle bir aralık Bizans hQ -
kUmdarlan ile hUnkftr arasında bir uzlao
ma bAsıl olmu§, fakat Teodorun Ali pa§a 
tarafından katil Uzerine Manoelle Tovar
konun oğlu arasında yapılan bir abd ve 
misak dolayıstyle hUnkA.r A il pn.şayn ye
niden bir muhasara imde etmişti. 

cyUycn Cenahı haktan bR.,Tuı. mtlnınıat 

edeock bir ku\'Vct bllnıcyfa. Şbndl padlşah 

ne arzu edel"&C ynpsm.,, 

,.~ 
- 14 - Nakleden: ı 

eınt)-e 
"'Bamettlğlnb. ısı chemmlyetle takip Borsacı, kc.pryı açan kek , 

cdln \"e mUhlm bir k~lf olup nlmadıf;mı - Doktor DUran burada ıııJ' / 
Bu pki Halll bidini klmesnc ise kelle. 

•ini dilerim. !ete hadiseler böylece ka~I'§. Yıldt· 
nm yeni ve muazzam bir savaşa hazır • 
lanmağa b~lamıştı. 

öğrcnln. ller 'ıısıtaya müracaatla maJQmat - Burada efendim. Bu~ 
alın vo ellratlo gönderin. İcab edenıe ora- Geri çekildi ve ıiyaretÇi>'e J 

Edlrneden avdetimde bu esrarın mQdel
lel ve mevsuk olarak izahını beklerim. 
Haydi paşayla bu işe baş vurun! 

ya mUtehassıs göndeririz. Jmı;fllo ta~ dl. ıe trı 
ğa çah'm \:e onu keşfin satmalmma5ı fb. Jan ltıboratuvar göınJeğ{Y .,; 

Ali Pa§a hllnkıirm aynklanna doğru e-
4ilıil. Ytldırttn çatılmış kaşlnrile cidden 
korkunç göi'Unen yUzünU paşaya de\'ire· 
reJc debvetll bir kin ve gayizle haykırdı: 

All pa3a, bu haberi veren Jana kaç a
dam göndererek na.sihnt etmiş, fakat inat
çı !mparatoru Yıldınma itaate sevkedc -
memişU .Bu hadise Yunantstnna dönen 
Manoel için de bir fırsat olmuş, Janın ye
rine Blznnsa geçebilmek için hUııkAr üze
rinde nUfuıu olduğunu bildiği oeyh Bu
harl ile AU paşaya yanaşmnğa çaltşmıv 

ve bu sebeble Sırbistanda dönen hud'a ve 
desiseleri takip ettirerek sfuıUgilnUne Ali 
paşaya gammazlık yapmnğn ba§lamıştı. 

timnllne kn~ hazırlayın.,, Löveyrlyc onu tepeden urns~eıte' 
Casus, aömineyc gitti ,.e kAğıdı atarak dU ve "beyaz gömlek ona. c. r.r' -1 

yaktı. Şömineye dayanıp uzun uzun dU- çok yakışıyor!., diye dilşOnd~ tı1f 
ııUndU. Sonra birden karar vererek dı§an insanlara mahsus, biraZ kll! 

Bu muhasara neticesinde SilhTI bAklml 
Jan Manoell aldatarak ona İstanbul sur
Iıın dahiline mUnhasrr Bluıns Mltanatını 
bırakacağını vnndederck bu muhasarn.nrn 
ref'i için memleketi tP.rketmeslnl tavsiye 
etti ve Mnnoel kabul edrck Yunanistana 
gittl 

çıktı. lillkle kendini takdim etti: 

- Savul! 
Yıldırım Bayezfdln blltün dUnyn efsa. 

nelerine karışan ealtanat hayatının sonla. 
:mu tam bir eUmul ile takip edebilmek ve 
(Deli Halil) vakasınm sE'yrlnJ ve dönen 
entrikalarm netlcelerlnJ anlatabilmek için 
burada kıaa bir i§titrad ynpmnğa lllzum 
cördük. 

İstanbul ilk defa Yıldmm tarafından 
muhasara edllml§tlr. (3) Ba muhasarn 
yedi aene devam etmiş ve mahiyeti itlb~
rile bir abluka halinde cereyan etmiştir. 

(Ala3eh'lr) f (Jan Puleolug) ve (Mano
el) zapteaerck Sultan Bayezide teslim 
ettikten ve yanJ kendi OlkelerlnJ bizzat 
.kendileri zabt gibi tarihte misli görlllme
mlş acayip bir hadise vukubulduktan son. 
ra (Jan Baleolug) bir gün YıJdırmım kendi 
aaltanatına da musallat olup latanbulu a.. 
Jacağı tehlikeslnI dllşllnerek paytahtmı 
yeni istihkamlar yapmak ııureUle mUda· 
ta.aya hazırlanmıştı. 

dU§Unerek payitahtı yen! fstDıkamlar 
yapmak suretiyle mUdafn:ıya ham'lnnmrş
tr. Jan Paleolog surla.r için bulamadığı taş. 
lan, BilyU:k :KostanUn tarafmdan fnga 0 • 

lunan Azlı: Mosyos kiliseslnI ve BUyUk 
Leon tarafından lr-!}a CJlunan Elzze kill!le-
11int. lmparntor Marsılm'm yaptırdığı kırk 

ıehftlcrl yıktırarak tedarik etU ve bunlar
dnll ele geçen cesim me.rmerlerle Yedi· 
kulenin iki bUyUk murabba kulelerini bi
na ettirdi. 

Karaman 11c!erjnden Bursaya dl5nen 
hUnl~ar Yıldırım, Rumelfye geçeceği sıra

da bu istihkfi.mattan haberdar oldu ve im· 
P'lrntorn letlhkll.mlan derhal hedmct.mesı. 
n1 ve ahi takdirde Bursada mevkuf olan 
Ma"locUn gözlerini çıkartacğın blldlrdl. 

İhtiyar imparator Jan oğlunun duıoar 
o'duğu tehlikeden Urkerek bu emri infaz 
etti, fakat, bir mllddet sonra da kederin
den öldU (1391). 

lıte Manocl'in Bursadnn flrnrı bu tama· 
na tesadilf eder. 

HUnklr Mıınoelln firarına elddetle kl7.
mıştı. Bir. müddet sonra bir sefir g~ndere
ru lstanbulda mUslUman!nrm muhakeme. 
lerinl görmek için bir kadı ikamesini la· 
tedl, ManocI rcddettL 

Ja.n da. hUkUmdar olarak Ba3"%idin emir
lerini ve yani kadı ikamesini, bir kilise
nin cnmte kalblnl ve blr miktar Tilrkme• 
nin iskAnmı kabul ederek bu muhaaara
dan kurtuldu. 

Dikkat olunana eğer Ali pqanm yar
dıını olmasa ve Jan'ın tatmini hldfsesl 
bulunmasaydı, İstanbul çoktan Ytldınm 
ordularmm lııtlllısma uğram13 bulunacaktı. 

Bayezid tarafından bl5ylece birkaç yıl 

Bizans imparatorluğunu yeni bir tecavllz 
ve tahkir olmadı. 

Fakat eon zamanlarda Jan'm kendi nU
fuzunu takviye etmek ve her tn.rıu tehll· 
kcye karşı htanbulu müdafaa eddbllmek 
Uzere SilhTldcn tlibaren 1nııaya. başladığı 
eurlo.r hllnkArın göztlnden kaçmadı. Blr ta· 
raftan da Manoel diğer hristlyan hOkn • 
metlerlnl bir chllaalib toplıımağa meııgul
dU. 

latanbulun ve yanl Blzan."I imparatorlu
ğunun son kuvvet ve ba§metlnln artık 
Yı!drmn Ulkelerl yanmdo. bir yara gibi 
kaldığını g5ren hUnkAr, bu vaziyetlerden 
mUtccsslr olarak 1400 tarihlerine doğru 
Biuuıs imparatoru Jan Palcologa bir elçi 
ile şu haberi g6nderdJ: 

"Selefiu Manoell, eenln menfaat.ha ~in 
değil, fakat kendi menfaatim ~ hal'et· 
mJşttm. Dostuıo kalmağı arıu eder \"ti bUS
nU rlzanla istifa ~yle:rsmı sana ana etti
ğin hllkiimetl ita ederim. Böyle olmadığı 
halde r;ehlrdo ldmsc3i brralanryarak cU.m· 
lesfnt hellk cdettğlml Allah \'O peygam-

Bu aralık Halil Elizalıetle temas. kay • 
betmiş, ancak arada Siradıı Mnryadan va
ziyeti takibe imklin bulabilmekteydi. 

HünkArm kendisi hakkındaki iradesini 
6ğrenince UrkmUş ve Maryaya: 

- Artık bu fıılere bir ııon vermek za. 
manı geldi Marya. Dcml§U. Bu oyunun so
nu geliyor! 

Marya kendisi hakkında Ali paşaya U· 

çurulan haberlerden malfunatı olmadığı i· 
çin tecessüs edlldlğinl aklına bile getirmi
yordu. Ertesi gece için mükellef bir gece 
eğlencesi tcrtib et.miştl. Ve Halile dedi ki: 

- Halll, Ellzabcte haber gönderdim. 
Yarm geceki ziyafette bulunması için hlln
kArdan izin istemesi !Uıumunu tebliğ et
tim. Yar.ıı gece All p:ı§ayı sarhoş ettik
ten sonnı ende kahvesine koyacağım btr 
zehirle itlA! edeceğim. O da hUnkarm eli· 
ne geçecek mektubu huırlryncaktır. Sa
bah ışıklnn sökmeden sen, beu \'C Eliza- ı 

bet kfyn!eU~rlmfzl değlşllrcrek \-r.Uuıımı
za cll:Sncccğiz:. "Bundan sonrası (Dak~
va) ~-a ntttlr. Hazır olman lllzım, o Stra· 
da gelecek tehlikeleri önlemeğc bazrrlan ! 
Bizim "ıı.zt!elerimf.z bitmiş olacak. 

1 Halil dOşUnUyordu. Nasıl düeUnme -
ıı1n ki, hUnklir Yıldınm yalnız bu toprak
hır Uıerinde hUktneden bir padl§ah değil
di. Yunanlstnnı harmana çeviren de oydu. 
Sırbistanı haraca bağltyan da oydu. Bizıın
eı darmadağınık eden de oydu. Vntanlan· 
na çekilmekle bu Mdiseden sıyrılmıu ola-

bere kasem ~ylerfm.,. mazlıırdı. 

Bu tarzı hitab bile Yıldmmm devrinde, Dakaşovanrn intikamını bizzat hllnkAr 
yardığı uevkct ve nUfuzunu ı;östcrmeğe 

1 
Yıldınmdan alacağı da malumdu. O halde 

k!fi bir dc111dlr. Ancak kadm, sefahat \'e buna Osmanlı ordulan göz mil yumacak
Ali ptı§ayla orduya giren nhltıksızlık, trtJ-1 tı. Bittabi Sırbistan Uzcrinc yeni korkunı: 
ea Osman <ığullan tarihini daha teessUs blr n.km olacak ,.e bUtUn bu macera onla· 
etmeden böylece tereddiye eevketmiş bu- 1 rm leşleri serilerek bitmiıı bulunacaktı. 
lunuyordu. - Marya - dedi • AH paşanm ölUmU, 

Jan Palcolog memleketine mllhlm mlk- hUnkAra swlmstin başlaması tanhi oln -
tarda zahire yığınıııtı. Bundan da cesaret 

1 
caktrr. Sanınnıam ki Sırbietanda rahat 

alarak eeflre eu cevnbı vermeğe cesaret kalırız. 
etm~tl: 

4 numaralı pavyonun 8nllndo durdu. 
Şa.rl Martölcnin kapısını çaldı. Knpıyı 

bizzat Martöle açtı ve Avusturyalıyı neae
ll bir tebessllmle karşıladı: 

- Hoş geldiğiniz komşu. DavcUmi ha
tırladığınıza teşekkUr ederim. 

- Bonjur M. Martöle. 

*** 
- Sen tam babana lflylk bir ku.sm. 
Löveyrfyenln bu hftabmda hıı.fi! bir lıı

tihzn. sezilmekteydi. Gene; kız ayni eda ile 
cevnb verdi: 

- E\'et. Sen de kızına !Ayık bir baba-
sm! 

Tiyatroda, Iocadaydılar. Kızmm rica ve 
ısran Uzerine borsacı, o akşam Marl
Franslıı beraber tlyntroya gitmeğc razı ol
muştu Genç kı.z tJyatronun verdiği '"'Şe 
havas.ındnn lsttfadı>~·le yeniden tcşebbUsc 
geçmek niyetindeydi. Fakat babası lnad 
ediyordu: 

- Bu b:ıhsa d6nmcğe lUıum yok. Söy
liycceğim! söyleeim. 

- Babacığım, senden çok bir eey !ste
mlyorum. Git bir kere onu gör. Bunu be· 
nim hatırım için yapmaz mısm? 

- Gidip onu gördUğUmU farzet1 neye 
yarıyacıık bu ::lylU'et? 

- Jan, görlişUnce seni muhakkak Uma 
edeceğini söytuyor. 

- Bu §ilphcli ! I 
- O halde niçin ricamı kabul etmlyor-

mı.n? Ne olur bnbn, mademki kEındindcn 
bu kadar eminsin. 

- Senin gibi blr avukatın müşteri ola
rak o kadnr fena bir mUşterl bulması ne 
yazık! 

- Gideceksin değil mi baba? 
- Peki inatçı kız peki, gideceğim. 
- Teşekkür ederim babacığım. 

nı 

''".Btn ŞARJ.ATAN AT ETİi" 
LUks otomobil kapı l>nUnde durdu. ~o

för hemen atlryıı.rnk kapıyı açtı. 
M. Löveyrlye "GUUU kl5şk" e baktı. A· 

robadan 1ndL Kapıcı kndmm odasının ö· 
nUnde durorak maJQmat aldı. Sonra DU
rnn 'm pavyonuna doğru yilrUdU. 

Madam L11granj kapı 8nUnde dura kal
dı. Bir otomobile, bir eoföre, bir de kalan. 

- Löveyriye ... 
l!Ave etti: rctııııol 
- ZiyarcUmJ bekıenıtyo $ 

mi? ~f'tı 
Apartrmanm karışık haline f"'tl 

di: .. Mari-Frans burada nasıl ıo1 
zınm masa Uzerfndeki fotoğr&! / 
kaşlarını çattı: "Bu kız deUI,, 11 

Jan ses çıkarmadan bakn-oı' ~ 
ol ordll· zihninden geçenleri a ıy •'bl!)'.l' 

den emindi. Kendi kendıne ~si' ~ 
du, birazdan fikrini değişltrcC~ e<F 

de, Jerarın gönderdiği ve bl ~ 
dığı bir telgraf vardı. ,d 

Ziyaretçiye yer gösterdi· '1' t}P~ rtnJ deıı .,., 
oturdular ve kuvvetle ~w·. 
yor gibi bakıştılar. tık sısıc ~>~ 
oldu. Silkin bir sesle UNC~ 
evvelki sl>ılerine cevab verdi: ,ıP 

- Yanılryorsunuz efendlııl• eııJ 
~·ordum. ZntPn ztyaretfnizle b~ 
lendirmeseydinlz taro.fmıdall ~ 
mek şere!ini sizden ric4 etJJ1 

deydim. ı~ 
Sıltılgnn buln~ğmı sa.ndıtı-r!).,ı 

kendinden emin hali J,öVC!) ıı,W 
c~u1.tı. Dellknnlı iyi ıJir not 

Bunun Uzerine bir orda Anadoludan 
Trakyaya geçerek Panldostan İstanbul l!Ur 
lanna kadar bUtUn kariyelerl yerle yek
san etti. 

.. _ Efencllne sôyleld, zaflyettmJ:de ma· 

an ıayıflan himaye ,.e ka'ilcrf perişan 

(Devamı var) 
(S) 612 de ba§lıyan Arapların muhasa- tur ziyaretçiye bakıyordu. Ne oluyordu rada nasıl yaşar? 

!'Mı da yedi sene dc,·ıım etmişti. 

• ••l 11J1Jm:lrrrlJ7B 1ll'0Tm r.:Etamfil•J:J~ ımml'••ı~ 
En sevdijim Şeylerden biri de, trende geçirdiğim yorucu bir gece

nin sabahı, gözlerimi yabancı bir yerde açmak, değişik manzarala
nn güzelliğini doya doya, sindire sindire seyretmektir. Temiz hava. 
değişik memleket, sürat, yenilik ..• Bunlar insanı yeniden hayata ge
tiren mucizelerdir. lnsan, günlük gailel('rden uzaklaştıkça. sırtındaki 
ezici }'ilktin hafiflediğini, kqlbinin fcrarJadığım hissediyor. 

Istanbuldan diln aynlm15tım. Her istasyonda sekteye u~yan 
bir uyuklama ile geçirilmiş rahatsız bir gec.."Cien sonra, işte gözlerim, 
yeni ağaran gilnUn eflatun alacalığında, üzeri şebnem tanelerile bu· 
ğulanmış yeşillikler ve altın yüzlü ekinlerle örtülü şirin Anadolu top
raklarının saf, işlenmemiş güzelliklerini ruhumun derinliklerine nak· 
lediyor. 

Anadolunun bu taraflarına ewelce hiç ge'memiştim. Manzara· 
lar bana hep yabancı .. Sağ tarafımızda şimdi bir dere akıyor. Sıra 
sıra söğüt ve çınar ağaçlarının gerisinden görünen bağ ve bahçeler, 
insana trenden atlayıp ağaçların. bağların arasına dalmak, çeşit çe
şit buğulu yemişleri koparmak arzusu \'eriyor. Sol taraf ta, parça 
parça silrfilmüş ta:lalar, koyulu a;;ıklı renklerile, binbir yamalı bir 
drtü gibi ucsuz bucaksız araziyi kaplıyor. Yeryer köyler, kasabalar 
ya bir sırt eteğine, ya bir su ba5ına kümelenmişler_ Köylüler, ufuk· 
ta yükselmeğe başlayan günesin ilk ı~ıklarile beraber, çift silrmeğe 
tarla bellemeğe çıkmışlar. Tren yoluna yakın olanlar kazmalarını 
bırakryorlar, çiftlerini durdunıyorlar:"bunlar nere:len gelip nereye gi 
dirorlar? .. sualile gıcıklanan beyinlerindeki istifhama cevap vermeğe 
çalJŞir gibi, urun uzun bu tahta, demir ve çelikten yapılmış ejdere ve 
ço~nu gurbet diyarlarına götüıiıp atıvermek üzere içine hapsettiği 
insanJara • kimbilir, belki de acıyarak • bakıyorlar_ 

Tren garba doğru, bir },lan gibi akıyor .. Üzüm ba~lan, !ncir a
ğaçlan. tütün tarlaları da aksi istikamette koşuyor gibi.. Birden bu 
koşuşma yava~ladı. Öndekine yetişmekten ümidini kesmiş atletler 
gibi adımlarım ağırlaştırdılar ... Tren ''Yeşilpmar,.ın küçük i~tasyonu 
önünde derin bir soluk salıvererek, durdu. 

lstanbuldan aynlırken, boyalarımı her zaman mağazasından 

aldığım Bay KAmil bana şöyle demiştı: 

- Mademki huzurla çalışabilecek sakin, sessiz bir yer arıyorsu
nuz, "Yeşilpmar .. a gidiniz. Bu, lzrnire birkaç saat mesafede çok şi· 
rin, çok temiz ve sakin bir köyceğizdir. Burada şifası denenmiş bir 
maden suyu olduğundan, hem kfir yapmak, hem de asOdc bir kaç 
zaman geçirmek üzere bu köye gelip hır müddet kalan tektük misa· 
Iırler de eksik olmaz. Bunun için köyiin ufacık, sevımli bir otelceğizi 
vardır. Köy halkının bir kısmını Rumeli muhacirleri te~kil eder 
Bu otelin sahibi de Kavalalı, güler yüzlü, iyi ahlaklı. bir l'adınc:ığız
dır. Adına, .. Güllü nine,, derle~. Bu kadın oteline, daha doğrusu, e
vine gelen misafirlere evl!dı gibi bakar. Esasen bu yabancıların a· 
dedi dört beşi geçmez. Omm için hiç rahatsız olmazsınız. Köy. man· 
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vimli şeyler değildir. Benim, çatıda, eski 
eşya arasında bulduklarım ehemmiyetsiz, 
kırk sene aramızda sürüklendikleri halde 
nazarı dikkati celbetmiyen, fakat birden-, 
bire gôriılüncc ehemmiyet kesbeden, geç
mişleri hatıra getirdiği için pek manidar 
olan küçük bir takım eşyadır. Bunlar, 
sanki, senelerdenberi tanındığı halde ha
kiki kıymetini göstcrmiyen ve bir akşam, 
birdenbire manasız vesile ile mütemadiyen 
gevezeliğe ba~lıyan, hiç kimsenin tahay
yül edemiyeceği samimiyetleri, sergüzeşt
leri anlatan birer şahsiyettir. 

T omaya n Hınçak ihtilal teşkilah-

Bunlardan birini bırakıp diğerini elime 
alırken, kalbimin heyecanla titrediğini 
hissederim. Kendi kendime: 

"Bunu kocam Anadoluya giderken dü
şürmüş, kırmıştım!,, yahut· "işte anne
min küçük kızı ... ramazan akşamları bu
nunla camie giderdi!,, derim. 

Bu eşya arasında hiçbir şey söylemiyen 
leri de Yardır. Bunlar büyük annelerimiz
den, büyük babalarımızdan kalan şeyler
dir. Binaenaleyh bunları bugün yaşıyan 
lar hiç görmemişlerdir. Hikayelerini, ser
güzeştlerini de kimse bilmez. Belki sahip 
!erini bile hatırlıyan yoktur. Onları tutan 
elleri, onlara bakan gözleri kimse tanı
maz. Bu gibi şeyler beni uzun uzun dü· 
şündürür. Bunlar, son dostları ölen met
ruk kadınlara benzer. 

Sevgili Meliha, yüzünü görmedij;rim hal 
de biliyorum ki, bu satırları okurken, ço
cukça hislerime gülüyorsun ... 
Yalnız yaşadığım için kendimden baş

ka bir şeyden bahsedemezdim .. 
Ah, ayni evde doğmak, yaşamak ve öl

mek ne tatlıdır.! 
Arkadaşın 

Saadet 
H1KAYEC1 

nın 
"Osmanlı padişahı AMUlhamlt tok de

ğerli arkada~ımız Ropeo Ce\'ahirciyanm 
<la yakinen malümları YC lf~aları elimle. 
sinden bulunduğu \'eı;:hlle koyu bir Ermeni 
clüjmarudır. En küçük ,·c~dlelcrle l~nncol
lere zulüm ,.e lşaf tatbik ettiren bu pa
dijah dei:ril bize kendi ntllletine bile yar 
olmamı~tır.,, 

"Osmanlı de\'leti ricali silah \'C cep·} 
Jıane tccıiibclcrlnl }~rmenl milleti üzerin
de tatbik etmektedirler., 

"l\lecUsi umumi! aliniz (Ya ölüm, ya 18. 
tiklfıl) mcfkiıremizln tahakkukuna karar 
ltUbaz etmek ,.e bütün t:rmenllerl müte
sanit bir kiitlo halinde toplıyarak bir \'a· 
tan kurmak gibi büyük bir tarihi hazırla_ 
mak \'aziyctindc \'C !;Ok hass88 me\'klde
dir.,, 

Bu nutuk beni bile tchyic etmiş, pa
dişah ve Tilrklük aleyhine hızlandırmış· 
tı. Halbuki, burada söylemeden geçcmiyc· 
ceğim, bir nokta var: Gladistan, Gcym.<1, 
denilen adamlnr ilerfee de görüleceği gL 

bi Madam Ellzln aşıkları idi ve onun teş
vikiyle körU körüne neşriyatta bulunmuş. 
lardır. Yoksa Tür.ldycnin nerede olduğun· 
dan bile gafildiler. 

Fakat o zamanki tarihin ı;ıcraitine göre 
:Anadolunun orta yerlerindeki Ennenile· 
rin böyle şeyleri tetkike müsait bulunma
dıklarını ve yani ı;ok cahil ve görgüsüz ol
duklarını düşünürsek bu tarzdaki nutuk
ların onların duygularını ne dereceye ka· 
dar tehyic edeceğini takdir ederiz. 
. Birçok şubelerden meclisi umuminin kil· 
eadı mUnasebetlle tebrikler geldi. Baron 
Vahram bunlan okudu. 
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her şey yolunda .. Herkes bir 
türlü belasını buldu. Her şey 
tahmin ettiğim gibi oldu .. Kıs
kanç Altiyeri, Rclanı öldür. 
mek istiyordu. Fakat o bana 
ait .. Onu, elinden kurtarmak 
için neler çektim .. Fakat niha
yet muvaffak olmuş sayılırım. 
istediğimi yaptırdım.. Otuz 
kadem yerin dibinde o şimdi • 
Vaktiyle ben de çok ıztırap 

çektim .. Eğlenmek ve gülmek 
sırası benim şimdi.. Öyle e
lemli dakikalar geçirdim ki ... 
llastalandım... Ateşler içinde 
yandım.. Rotanın benimle ko. 
nuşmalarında maksadı neydi? 
Şimdi göreceksin! .. Bu Bambo 
sana pek tuzluya oturacak ..... 
Evet itiraf ediyorum, ben çir-
1dn:m.. O kadar ki iğrenç tc 
deyebilirim, . Buna mukabil 
ıcn güzelsin Rotan.. Fakat 
bu güzelliginin bcHisını sen 
daha çok çekeceksin ... İşte ey 
genç kızlar, güzel kadmlar ... 
Çirkin Bambo burada, güzel 
R-;lan yerin dibinae ... 

Bir kaç ekil mukabilinde sof
ranızda sizi eğlendireyim de
ğil mi? Çünkü siz zenginsiniz! 
Çünkü siz cumh:ır reisinin oğ
lusunuz .. Bütün memleket hal
kı size perestiş eder, bi:tün 
memlekc( zadeganr sizden kor:. 
kar .. Her ıey, her saadet sizin 

içindir.. Bambonun dünyada 
hiç bir hakkı yoktur. Bambo, 
ancak sizden artacak saadet 
kırmtılariyle geçinir.. Adi ve 
çirkin bir adamdır .. Canınız sı
kılınca üzerinde yürüyüp ge. 
çeceğiniz adamlardan biri. .• 

Orada dur, acele etme Ro
tan! Zavallı fakir Bambonun 
yapacaklarını yakında görecek 
ve takdir edeceksin ... Babanın 
ı:,özlerini oydurdum .. Anneni 
çıldırttım. Bunlar yetmez mi? 
Takdir etmiyor musun? Ya
kında edersin .. 

Bir gün gelecek yeryüzün· 
de bir prens gibi yaşayacağım. 
Hele kilisenin en yüksek a. 
damlarından biri olacağ mda 
ş;Jphen olmasın.. Benim için 
bir memleketi idare etmekten 
kolay Wr şey clamaz.. Malu
matım buna kafi gelecek de. 
receden çok ... Fakat ben ge
ne fakir bir Bambodan ba§ka 
bir şey değilim. 

Kendimi herkese zengin, gü. 
zel, iktidarlı bir zat diye ta
nıtmak isterim .. Dünyada ar. 
zum bu. Buna muvaffak ol• 
mak için her §ey yapacağım. 

-12-
NUMARA: 17 

Rotanın 17 numaralı zında. 
na atılması üstünden 
üç ay geçmişti. 

tamam 

diktatörüydü· 
Birinci gUnkU içtimada yalnız komis • 

yonlar intihabı yapıldr vo vazüeler tas
dik olundu. Hınçak ihtilalinin bUtUn ıa. 
fahatmı tam bir vukuf ile kavnyabilmek 
için Ermeni meclisi mebusanmın tasdik 
ettiği vazifeleri bilmemiz gerektir. Mecli· 
si ihtilal te:ıkilatınm adı üzerinde de uzun 
uzadıya münakaşa etmiş ve bunun eskisi 
gibi muhafaza edilmesini muvafık gör · 
mUetU. Bu itibarla vazifeler şöylece tev. 
zl cdilmlştl: 

1 - Karabet Tomayan: Hınçak lhtilll 
idaresi reisi vo icra komitesi komiseri. 
lllveten muvakkat meclisi umumi reisi 
(mebus) müstear adı Baron Mene. 

Tomayan aynı zamanda Merzifon şubesi 
reisi bulunuyordu. Bütün şubeler ve Avru
padaki ihtilal teşekkilllerf Merzüon idare 
merkezine bağlıydı. 

Yukarda da gördüğümüz veçhile Mer. 
zlfon müstakbel küçUk Ermcnistan cum
huriyetinin makarrı idaresi olacaktı. 

Meclisi umuminin tatili halinde Torna · 
yan Mecllso nlyabeten harekete mezun 
bulunuyordu. ldam salahiyeti vardı. 

BugUnkU görUşümUze nazaran Torna _ 
yan nevma Ermenilik davasının ve yani 
Hınçak ihtilal teşkiüı.tının diktatörü de -
mektl. 

2 - Ohanes Kayayan: Meclisi umumi 
başkatibi ve idare reisi müsteşarı, icra ko· 
mitcsi komiser muavini. Mcel~i umumi 
azası (mebus) müstear adı Baron Vah -
ram. 

Ohanes Kayayan bir taraftan da 
gerek ermeniee ve gerekse başka dil· 
lcrde intişar eden Hmçak gazeteleri. 
ne direktif vermek gibi mühim bir va. 
zife deruhte etmiş bulunuyordu. 

llıtilal harekatı içinde sırasında To· 
mayandan da mühim vazifeler gören 
bu adam ta mektep sıralarındanberi 

arkadaşı bulunduğu Tomayanı birçok 
defalar ölüm tehlikelerinden kurtar • 
mı§tı. 

3 - Andon Reştuni: Harp te~kilatı 
reisi ve Kayseri şubesi idare reisi. 

4 - :Mardiros Civanyan: Teşkilatı 
askeriye komiseri muvakkat.;n lstan. 
bul §ubcsi idare reisi. 

5 - Mardiros O Kalast: İngiltere 
şubesi idare resi ve mec!isi umumi 
azası (mebus) diğer adı Jirar. 

MUstear adı: Baron Vi~en. 
Jirar aynı zamanda propaganda ko

miseri (Uç heyet) reisi umumtsi idi. 

Bu üç heyet Hınçak mukarreratının 
tatbikına memur olan ve kendilerinde 
her türlil salahiyet toplanmış bulunan 
icra heyetleri idi. 

Birinci heyet: Agop Papazyan, ML 
sak Gevheryan, Bariton Vartaryan, 
Kripi Sahakyan (aynı zamanda protes 
tan vaizi), Dikran Enfiyeclyan, Sahak, 
Misak Keçeciyan, Ohanes AJikaryan, 
Agop İnce Agopyan, Rupen Berber -
yandan ibaret olmak üzere on ki§i idi. 
Heyetin reisi (Krinpi) idi. 

İkinci heyet: Nazar Berberyan, Pe. 
revenk Aynazyan, Kazaz Matyos, Ka. 
zaz Menoyel, Misak Doskiyan, Harik 
Donkiyan, Nazar Baklavan, Artaki 
Arapyandan ibaret olmak i.lzere sekiz 
kişiden ibaretti. Reisleri (Mi68k) dı. 

Üçüncü heyet: Aleksan Ki.llyon, Kap 
riyel, Kirkor Mahakyan, Bakkal Kös· 
kcr oğlu Kazares, Sinekerim Kebabçı
yan, Hamparsom Uğurluyandan iba . 
ret olmak Uzere altı ki§iden ibaretti. 
~eisleri (Sinekerim) di. Bu üç heyet 
Jirann riyaseti altındaki üçler mecli· 
sinin idaresine bağlı bulull'ıyordu. 

Bu Uçler meclisi de şunlardır: 
Kertman oğlu Karo, Agop Pebla. 

Parsih Dökmeciyan. 

6 - Ebsimağa Yozgat Reisi mecliı-i 
umumr azası (mebus), tef~ heyetleri 
reisi. Müstear adı Baron Kaspiç. 

Bu tefti§ heyetleri meclisiumumi : 
inifadından ~onra kararlaımış bulunı 
yordu. Diğer reislerin umumi komi1 
iı;Icrindc vazifeleri bulunmadığı ir,' 
bunların yalnız reislikleri tasdik olu 
du. Meclisi umumi azalığı ve yani rnc 
busluk vazifeleri de il~ve olundu. E:ı 
mühim bu altı vazife idi. Birinci günüm 
içtimaını yalnı7. bu noktalar doldurdu. 

Meclisi umuminin ikinci ve üçünciı 
günkü içtimalan daha. fazla gizli ce
reyan etti ve mühim kararlar ittihaz 
olundu. 

(Devamı var) 
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evden çıkıyor, akıam& kaqar 
aç, susuz bir halde sokaklarda 
dolaşıyor, geceleri de harap 
eve dönüyordu. 

Yoldan geçenler, her gün 
Foskarinin sarayı önünde 
bekliyen bu siyah tüllü kadının 
kim olduğunu keşfetmek için 
dikkatle kendisini süzüyorlar
dı. 

Onun, Venedik Cumhuriye
tinin sabık reisinin karısı Gldu
ğunu tanıyanlar, sanki kız. 

gın bir demire dokunmuşlar 

gibi korku içinde sür'atle u
zaklaşıyorlardı. Mahkftm olan 
bir aileyle en küçük bir tema. 
sın kendilerini de ateıe sürük
leyeceğini biliyorlardı. 

Silviyanm saray önüne ge
lip gi.dişleri, on beş gün kadar 
sürdü. On beşinci günün ak. 
şamı, beklemekten usanmış ve 
müteessir bir halde harap evi
ne dönmek üzereydi. Birden
bire gözüne Foskari çarptı. 

Silviya, birden önüne atıL 
dı. Büyük cngizitör şaşkın 

bir halde durdu. Silviya bağ

rıyordu: 

- Foskari, sizden istirham 
ederim ... 

Engizitör, mustarip bir 
tavırla yüzünü buruşturdu. 

Silviya ellerini kavuıtur. 

du. Titriyen bir sesle istirham-

larma devam etti: 
- Bir annenin ricaluuu 

dinlemek istemez misiniz? • 
Çocuğumu verini: bana .. Foı
lı:ari si.z fena adam defilsiniz .. 
Ufak bir emrinizle çocuğu _ 
mun serbest bırakılacağından 
eminim. 

Foskari boğuk bir sesle ce
vap verdi: 

- Oğlunuz "10" lar mecli. 
sinin karariyle mahkum olmuı
tur. Elimden bir ıey gelmez ... 

F.~'kari kendisini bekliyen 
gondola gitmek üzere bir kıç 

adım uzaklaştı. Silviya hıçkı
rıklı bir feryatla bağırdı. Foı. 
kari durdu. 

Şimdi bir kadın, ı.e kadar a
teşli, ne kadar acındıracak bir 
şekilde istirhamda bulunabi
lirse Silviya da ayni !ekilde 
harc'lcet ediyordu. Ağlıyor, çır. 
pmıyor, yırtılıyor, sev;ili ço
cuğunun iadesini istiyordu. 

Silviya, bütün isteklerini 
söyledikten sonra Foskari ke:ı
disini te§yi eden ıilihlr mu. 
hafızlara döndü ve rcğuk bir 
sesle: 

- Şu kadını atınız. Bir 
daha da saraya yaklaımasını 
mani olunuz .. 

Betbaht kadın hay1urda: 
- Foskari, Foskari ! Merha

met ediniz ve beni dinleyiniz! .. 
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Cinsi Miktarı 

Muhammen B. 
Beheri Tutarı 
Lira iK. Lira K, 

c;;, 7,5 teminatı 

Sert lbtik 
Yumuşak ~re l~tiği 
Ebonit 

300 Kilo 
300 Kilo 
180 Kilo 

2.80 840.-
2.80 840.-
2.80 504.-

2184.- 163.80 
I - Şartname ve nUmuneleri mucıöince yukarda ~bs ve miktarı yazılı ka. 

uçuklar açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 
n - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatı hiza~a.nnda gösterllmi,,· 

tir. 
ili - Eksiltme 22-12-938 tarihine rasthyan perşembe günU saat H te 

Kabataşta levazrm ve mUbayaat ısubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnnmeler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden almabilcce. 

ği gibi nümu:ıeler de görülebilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gUn ve saatte yüzde 7.5 gUven. 

mc paralarile birlikte ~'llkarda adı geçen komisyona gelmeleri nan olunur. 
(8895) 

• • • 
ı - Maremizin Paşabahçe fabrikasında şart.name ve projesi mucibince 

ya.ptınlacak on adet tank temelleri in~aatı açık eksiltmeye ko:ımuştur. 
D - Keşif bedeli 3926.02 lira \.'e muvakkat teminatı 294.46 liradır-
m - Eksiltme 19-12--;938 tarihine rastlıyan pazartesi gUnü saat 15 de 

Kabataı,ıta levazım ve mubayat şubesindeki alım komisyonunda yapılacak 
tır. 

lV - Şartnameler 20 kuruş bedel mukabilinde tnhisarlcır umum mUdllrlüğü 
levazım ve mUbayruı.t eubesinden alma.bilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek istlyenlerin inhisarlar umum mUdUrlüğU 
inşa.at şubesinden !ennt ehliyet vesikası almaları lazımdır. 

Vl - lateklilcr.in kanuni vesaik ve yüzde 7 5 güvenme paralnrile birlikte 
eksiltme için tayin edilen giln ve saatte yukarda adı geçen ..komisyona gelme. 
'IAP,j fiftn olunur. (8?61) 

MUha.mme.n 'B. 
Ciruıl Ebadı Miktarı Beheri Tutarı % 7,5 teminatı 

Lira K. Lira K. Lira K. 
Qıralı tahta 400X30X30 18 M3 
Çıralı tahta 400X28X30 8M3 
Çıralı tahta 400X25X3 10 M3 
Çıralı tahta 400X28X8 as M3 -

54 45.- 2430.-
DUz .beyaz tahta 400X30X30 10 Y3 39.- 390.-

--
2820.- 211.50 

I - Yukarda ebat ve iniktan yazılı 54 metre mikabı .ı;:ıralı tnhta ile 10 
metre mikabı düz beyaz tahta pazarlık usulile satın alınacaktır. 

lI - 'Mtihammen bedellerile muvakkat teminatları hizaln.rında göstcrilmi§. 
tir. 

m - Pazarlık 12-l.2-ı938 tnriııtne rasthyan pazartesi gUnU sa.at 14 de 
:Kabata.§ta le\~ 'Ve mübayaat ~ubesindcki alım komisyonunda yapılacaktır. 

lV - Isteıailerin pazarlık için 1:ayln cdilc:ı gün ve saatte yüzde 7,5 güven· 
me paralarlle birlikte ;yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ildn olunur. 

(8897) 
• • • 

I - ldaremizin kutu fabrikası için şartnamesi mucibince satın alınacak ı 
bir '8ilet (Ofset) tabı makinesi ve teferruatı kapalı zarf usulile eksiltmeye 
'konmuştur. 

II - Muhammen bedeli l 5000 lira ve muvakkat teminatı 1125 liradır. 
m -Eksiltme 13-1-939 tarihine rastlıyan cuma günii saat 15 te 'Kaba-
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Engizitör gondoluna biner
ktn muhafızlar ~iddetle zaval. 
1ı kadını ite kaka uzaldaıtm

yorlari:lı. 

Silvlya, artık çaresiz 'kalmış
tı .. "Blltiin ümitleri kırılmış. 

tı. Uzaklaşıyordu. 

Ertesi gün: ıaçlarındaki be
yazların daha fazlala§tığı gö
r:lildü .• 

Silviya Foskariden gördüğü 
hakarete rağmen teşebbüsler

de .bulunmaktan geri kalmıyor
du. 

13in'bir.ini takiben ne kadar 
nfifuzlu i:1am1ar varsa hepsine 
bat vurdu. Bazıları, daha din. 
lemcdcn r.ed, .bazıları da din
ledikten ıonra 'kend.sine, sUr'at 
le V:encdikten uzaklaşmasını 

tavsiye ettiler. 
Gene bir akşam ertesi günü 

kime ba_şvuracağını düşünerek 
evine dönerken ihtillil gecesi 
kendisini 1skala Brinoya gös. 
teren adama rastladı ve hcf,ruk 
bir sesle bağırdı : 

- Bambol .. 
Bambo etrafına bakındı ... 

Yakla§tığı kanala baktı .. Yol
dan adamlar ge~iyor, belki de, 
kCStü dilşüncclerini yerine ge. 
tfrmcsine mani oluyorau. Silvi
yayı dikkatle süzdU. 

- Zahmete değmez, artık 

lüzum kalmadı .. der gibi te. 

bessilm etti. 
Sonra kendi 'kendine 
- Artık bu "kadını öldür

miye ihtiyac yok .• 
Anne, kendisine yalvarmıya 

başlamıştı. Fakat o sandığı gi. 
bi nüfuz sahibi 'birisi değilôi •• 
Ancak, o Rolanın dcstuyau .... 
Söylediği şiirler için kaç defa 
Rotan, eline eküler sıkıştırmış, 
onu sofrasında yemeğe alıkoy
muştu. 

Bambonun temiz bir adam 
gibi gözleri yaşarıyordu •• 
DuBaklarında şeytanca kıvrım. 

lar belirmi.şti. 
Silviya 'Sözlerini bitirdik

ten sonra Bambo : 
- Rolanın serbest bırak 1. 

maması belki de hayri:tini.ıi 

mucip olur .. Fakat bunun bir 
sebebi var. Size bunu söyle
mek cesaretini bulamamı~ ola. 
caklar. Ben bir ce1lad değilim 
madam 1 Eleminiz içimi par
çalıyor. Sizin gibi asil ve necip 
bir kadının kapı kapı dolaş.. 

ması, merhamet dilenmesi be
ni cidden müteessir ediyor . 

Silviya büyük bir kederle 
baı?ını önüne eğdi.. 

Şimdi ilk anda duyduğu 

intikam 'hissi içini kavuruyor. 
du. Merhamet dilenmek.. E 
vet Baınbo güzel irade ctmiJ 
ti. Merhamet dileniyorau. Fa· 

lor. Necaeddın Atasagun TERZİ 

Yavuz Sezen 
Sabahlan 8,30 a kadar ve ak§am. 
lan 17,20 de Uleli Tayyare Apr. 
Z nci daire No. 17. Okuyucuları.. 

Parls Kadın, Erkek Terzilik Akade
milerinden diplomalı. 
Beyoğlu - 'Parmakkapı 113, TUrk fo
to evi UetOnde. 

mızdan para alma~. Tel: .23953 

OROLOC = O~ERATöR 
Or. Kemal Ozsan 

Dr. Hafız Cemal Karaköydeki muayenehanesini (Tü· 
Dahiliye miltehassısı. tstanbul nelbaşı lstikUil Cd. No. (380) Ohan· 

Divanyolu. No. 104, Tel: 22398 ran Ap. Bursa pazarı üstüne) naklet· 
IO••m:m1:;;;m•ı••-•cmmz~w · miştir. Telefon: 41235 

taşta levazım ve mubayaat §Ubesindeki nlıın komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler parasız olara'lt her gün sözü geç~n eubeden alınabilir. 
V - Eksiltmeye l§tirak etmek istiyenlerin fiyatsız fenni teklif mektupla· 

rını ihale gUnUnden bir hafta evveline kadar inhısarlar umum müdürlUğü til. 
tUn fabrikalar şubesine vennQleri tekliflerinin kabulünü mutazammın vesi. 
ka almaları lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile 5 inci maddede yazılı 
vesika. ve ylizdc 7,G gUvcnme parası mnltbuz veya b:ınkn teminat mektubunu 

ihtiva cde'Cek olan kapalı zarflarmı eksiltme gUnü en geç saat 14 de kadar yu
karda aaı geçen komisyon başl anlığına. m .. kbuz mukabilinde verilmesi !azım· 
dır. (8633) 
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kat ne derterie <ıesinler, zın
dan kapılanru açtırınp, oğlu
nu serbest bıra'ktmncaya ka. 
dar merhamet dilenecekti. 

Bambo: 
- Boşuna bir merhamet di

lenmek, dedi • 
Bambonun esinde bir is. 

tihza dolaşıyordu. Silviya bu
nun kolaylıkla farkma vardı ... 

- Yani demek istiyorum ki 
ne engizit0rler, ne de "10" lar 
meclisi oğlunuzu salıvermek 

iktidarında değillerdir. 

Bet baht· kadın kekeledi: 
- Biliyorum, Kanunlar 

müsait değilmiş .. 
Bambo başını sallıyarak ce-

vap 'Verdi: 
- Hayır, sebep bu değil.. 
-Ya?. 
- Öli.ı1er serbest bırakıla. 

bilirler mi?. 
Silviya titredi.. 'Rengi mo

rardı .. Göğsünü, boğulan bir 
hayvanın nefesine benziyen bir 
nefes şişirdi. Bağıramadı. 

Gözlerinde bir damla yaş bile 
akmadı. 

Gceenln karnnlığında, bir 
hayal gibi yürüdü.. Yanından 

geçenler dirilmi§ bir ölil ile 
karşılaşnu~lar gibi kaçıştı· 

lar .. 
İşte 'Silviya o giındenberi, 

ne bilyük kanal önün 

de, ne büyük s<1ray önünde, 
ne de büyük Sen Mark mey. 
danında görünmedi.. Onun ne 
olduğu hakt...,nda yalnız Jua
nanın haberi vardı. 

-ll -
KIN VE GARAZ 

fçinde zehirli bir mantar ta· 
şıyan, her'kesi zehirlemekten 
zevk alan her fırsatta kin ve 
garazını ortaya döken Bambo. 
ı.un kim ve ne olduğundan 

bahsetmek zamanı geldi, nnı
nz. 

Acaba Bambo, Rolandan ni
çin bu kadar nefret ediyor ve 
ona karşı kin besliyordu?. 
Genç adamın mahvine sebep o •. 
lan cinayeti neöen tertip et
mişti?. 

Acaba neden Fo1tkari, Alti
'Yeri ve Emperyayı garazkar. 
lığına filet etmiş, bir adamı öl
dürmek için neden bir halkı 
ihtilale teşvik etmişti?. 

Bunların cevabını verebil
mek için, bu sefil herifin ge
ne kendi sözlerini dikkatle 
C:inlemck küayet eder .. 

Silviya ayrıldıktan onra 
Bambo, ellerini kavuşturarak 

kendi kendine söyleniyordu: 
- Ro1an zmdanda inliyor. 

babasınm gözleri oyuldu. A· 
nası çılgın bir halde.. Oh .. , 
Azıcık ferahladım.. Artık 

1 
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t rfer G a ngs e . ö\uıne 
" . li bır 

Kızcagızı ışkencte ıişler 
mahk~m en 

%'ent nesıjJ!,t aJ'rttarJ /,. 
• Arkitekl I11~ 1jll~ ~ 

.Bu derginin 92 ci sn>~ S~' J 
NU!b~ t!J" P. 

içinde HeykcltrM ııo 1'"~.ıkd P 
türk" J3Ust.U, prof. 13~10 $1~~ 
. }{emel ,,,ı\lt.B _..t iJe .ııf.J 
tıon, ve . ~" Y"~~- ıt>.,.. \'!", 
mimari cserlcrnn br)iııdC 1' ııJf '/ 
dııt Eldemin Be.>ıcr : - 1..de ~% 

•-1n ~-ıı 
mar Niz::ı.ınctt.ı.u• JJ>-o 
Mimar NizllDlctUnln tXJ1lllııl~~ ~ ~ 

. il apnr .,.,fi' 
stadı projc~ı c tı ,.sıJ'1 
rek soğut.ına tcdb~ • 

ye ederiz 



.. . 
;• ... . . . 

Antiseptik 

Soi~~ıc~~~~~ 
tile algınlığı, nezle ve 
~~çen b:utalıklnrdan korur, grip ve 

i!Q rahatsızlıklarında, ıeı kısıklığmd., 
pek faydalıdır. 

lngiliz Kanzuk Eczanesi 
Heyo{?lu - llıiitnnhuı 

• • • . ,' , .. , 1 :~~ • : .. r . l, -.;, •' •. • . 

Bütün göğüs hastalık· 
la.nna yol açabilir: 

Fakat bir tek 

GRIPIN 

11 

-

1 s .:: ıhk ~rsalar 
Baş die adale ağrılnrile diğer ağrıları en kısa zamanda ve en kafi ~kilde 

di::ıdirir. Nezleye, soğuk algınlığına. gripe ve emsali 
hnstnlıklara ka~ı bilhassa müessirdir. 

1 
b~ Uadıyede hat civarında, üzerinde gayet iyi yetiştirilmiş bağ ve merva a· 

~r 
1 

\e bırinde su kuyusu ve su motörü mevcut üç arsa ehven fiyatla satılık· 

rcabında günde 3 kaşe ahnabilir 

· /er ü_çü de geniş bahçeli birer köşk yapmağa çok müsaittir. 

\llııııı,,,, Slekiı!erin Bahı;ekapıda Taş han alUnda Türk Ticaret Bankası 

?sim ve markaya dikkat. Tnklidlerinden sakmmız. 

• • • ; • • 1 ' # • • • . .., • 

1 ""' .. i '.· . • ~· :: .. ~ ' . 
.. . .. . . .. . - .. -.. , ·. . . . 

Halk maskeieıi sat ışıl 
Türkiye 
Ceml):etl unıu mi merk ~zinden 

~\-ı~Uhaınmcn bedeli 1800 lira olan 1 adet kontakt tertibatını havi Baryer 
tiiJın aleti (komple) 2 adet komple geçit çaprazı ile teferruatı 20.12.938 salı 
<lana S<ıat on buçukta Haydarpaşada gar binası dahilindeki komic:yon tararm· 

11 tık ek iltme ile satın alınacaktır. 
tııırılııı tı i~. girmek isti~·enlerin 135 liralık muvakkat teminat \'ermeleri ve ka· 
~ İ<l}ın ettiği vesaikle birlikte eksiltme günil saatine kadar komisyona 
fi.~auan lazımdır. 

Cemiyetimiz tarafından sayın halkımızı zehirli gazlardan korumn.t 
için yaptırılan halk maskeleri ı-1~938 tarihinden itibaren satışa arz 
edilmiştir. 

11 ış .. ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (8688l 
Ki.fi malumatı havi prospetüslerile birlikte nyn ayn kutular içinde 

bulunan bu maskelerden edinmek istiycnlerin Anknrada umumi merke. 

eçı derisi 
. '1( ·r. C. z·ront Bankas1ndan 

zimizc, fstanbulda Yenipostahane civarında Kızılay hanında depomuz di· 
rektörlüğüne milracaatlan rica olunur • 

l;ı arıtı:ma"ı Tophanede Necatıbey caddesinde 416 No. 1ı depomuzda 7·12·938 
~ .. llc 1:.ınü snt 14 de rapılmış olan 25000 ita 40000 adet arasındaki keçi deri· 

Yukarda yazılı satış yerlerinden perakende veya toptan ya bizzat 
mllracnnt ederek satın almak istiycnlcre veya memleketimiz.in herhangi 

-t ıı-. Oldukları haddi bulmadıktan için mevcut şartnamesindeki ~Uar dah:· 
n lll ~~ed 11·12 938 çarsamba günü saat 14 de talik cdilmişir. lkinci müzaye-

..:i:~k(tr tarihte aynı mahalde icra edileceği ilan olunur. (9001) 

bir yerinden parasını göndermek suretile sipariş yapacaklara ambalaj 
ve posta masarifi cemiyetimize ait olmak Uzcre beher maske altı liraya 
verilir . 

·~:-1 ll~@mitrı "l'.TL!Jiınt!ICJD~tm~0V• ! 1!1!11~ ~ .. ı•••••m ~ral!m:ınmn m~~:::m E3B f1~ ••• 
~.e d~~~du titriyordu. Ekrem, yüzü, kalbinden kopup gelen. A ş K 1 A 
' ~ 15rnış, yanı ba~mda duruyordu. 
'ır~n sana ne yaptım, Güzin? 
~~t ... Hic bir şey yapmadınız!... A 

l\Jı korku ile karışı~ bir sesle yalvardı: F'E' ~AKA RLIK 
, 'b ah a~ına bana oyle bakmayın! ,,LJ 
~ eJnek bıliyorsun Güzin!.. &ni ne kadar sevdiğimi biliyor· 

~h. C-U~ Ekrem! Merhamet et, sus! Y~ Remin işitse? ... 
~ '~1ni sevmiyorum, seni seviyorum Güzın! 

1( Re~ de seni se\ iyorum; seni çek eV\ elden SC\iyordum. Fakat 
liıı ·~emine ihanet edemeyiz .•• 

~~1 
1~ 0nım. fakat ben seni seviyorum .. ve .. 

't~n~ Uzaktan sesi işitildi. Sonra da kendi göründü. 
~alcat' 5?Yl.eyin bakalım, diyordu; artık barıştınız mı? 
'lı' %. ~1tbır c:evap alamadı. Gfü:in, ellerile yüzünü kapayarak 

tJtı: ~ ~rem yerine mıhlanmı~ gibi hareketsiz ve sessiz duru· 
'ı::~n seslendi: 
' te.rnı ~t:!lllj 'N n ..• 
'lie oldu? 
.... , lt .. h.._ 'd' ' ~·lJ a..~ · uoı gı ıyorum. 

~·~lti.. ~a:tadık bile demeden, me)ı.ıs bir ta\'lrla, evden uzak· 
""lll b· emın onu, kayboluncaya kadar, gözlenle takip etti. Son· 

' ~ 'llti tr dü linceye daldı. Kendine geldıği zaman mırıldandı: 
<.J d:! biribirlerini scviyoılar. Artık i~ müdahale sırası gel· 

'·~ L 'ı ··annesine· ~~ Şte . 
t\>J~ <lıyordu, butün bu scbeblcrden dola\'J 9enim Ekrem Rı· 

~ 'es· erne imkan yoktur. 
'Cö 1' ba~ını sallıyarak cevap verdi: 
~ Soı~dı~ın scb:!blerin hepsi saçma, kızım! 

~le n acıkı;ası, Ekrem Hırat benim hoşuma gitmiyor: \"e o· 
~'Aç flnııyeceğim, i~te bu kadar! 
~İl.~ sÖyluyorsun, orası iyi ama, bu. kapristen başka bir 
' lınut ırn .. Biliyorsun ki Ekrem seni seviyor. 

' 'ur: ~ı~e.r .. 'i}:' O d bırı?ırınıze söz verdiniz .. 
1
l.. a gerı alınabilir. Artık cebren izdivaç yapılan devirlerde 

liUtı.ı 
'1\ n halk ne der? 

'\'~' biıtun halk kelımcsini biraz tasrih et. .• 

"' ~u .. eş do t! 
l3 rı .• ~ do t,, cenaptan kım? Ben Öyle bir kimse tammıyo-

'Ç-Ok ~ d?st., hazretlerinin hatın için bedbaht olamam 
R<ınp bir kızmışsın! Fakat ben ııirndi Ekrem ile meseleyi 

na ıl halledeceğim, onu dilşünüyorum. Ona ne cevap vereyim?. 
- Ne ic:tersen onu soyle .. Annelık böyle zamanlarda gösterilir 

15te! .. 
-- Allah için!.. Sen halt karı:;tır, biz düzeltelim. Vallahi rezalet 

çıkacak. 

- - Zannetmem. Nezaketle, tatlı dille söylersin, olur biter. Ister· 
sen benim aleyhimde de söyle. Benim için, şımanktır, çılgındır, 

çocuktur, de. Benim çok fena bir zevce olacağımı, hi~iyatımda hiç 
ciddi olmadığımı, vckarımı muhafaza etmediğimi söyle. Ablamın 

bilakis .... 
- Ablan mı? Çıldırdın mı Remin? 
- Yo! söylersin, ne \-ar? Şimdilik Ekrem ile Güzin biribirlerine 

karşı rn.kayittirler; fakat iyice anlaşırlarsa biribirlerini takdir eder 
ler ve o zaman ... kimbilir? ... Hem fena mı? Büyük kızını evvel evlen· 
dırmekle analık vazifeni dürüst yapmış olursun. 

- Orası öyle ama ... 
- Üzülme; l>en kocasız kalmam ... Daha on sekiz ya~ındayım ... 

Fakat şimdilik kendi kendime eğlenmek, bol bol dansetmek, gençli· 
ğımin şen, mesut senclerini minik anneciğimle geçirmek istiyorum. 

Annesi bu sözlerden mütchas~is olmu5tu .. 
- Seni çapkın seni! diye kızım kucaklayıp öptü. 
- Demek ki anlaştık. O halde bir yolunu bulup mesele}i Ekre· 

me anlat. Ablamla biribirlerini se,•mcleri mukadderse sevi~irler .. Mu· 
kadderatın önüne geçilemez .. 

- Fakat benim yaramaz kızım. me elenin kolaylıkla kapanaca· 
ğmdan emin misin? Bılırsin ki ben gürültü patırdıdan nefret ederim. 

- Ah benim inatçı anneciğim; Mm kanaat getirmedin mi? Seni 
temin ederim ki hiçbir skandal çıkmıyacaktrr. Ekrem centilmen bir 
adamdır. Kendisini sevmeQiğim halde benden, zorla kendisine var· 
mamı beklemez. 

- Bana asıl imkansız görünen Güzin meselesi ... 
Remin gayet ciddi bir tavırla CC\'Cip verdi: 
- En imkanlı şeyler, imkansız görünenlerdir!! 
- Kızım, bu vecizelerinin doğruluğunu bize zaman gösterecek 

b:tkahm; belki zaman bizim işimizi de yoluna kor .• Fakat sen de 
hani, aklına kurdui:'Unu yapıyor"un. Ne dik kafalı şeymis~in?I 

- isterseniz şımarık da de);nı 
- Hem de pek muhakemesizlik ediyorsun do~rusu ... 

- I~te, garip bir kız deyin, ne derseniz de);n .• lstediğiniz kadar 
azarlayın. Hepsini hak ettim .. Ha desenize, söyli)·ecek bir şey bula
mıyor musunuz? bekliyorum. 

- Yumurcak seni! Gel bir kere öpeyim de git yat... Allah rahat· 
!ık versin benim küçük kızım. 

- Teşekkür ederim anneciğim ... Allah rahatlık versin. 

Annesi yalnız kalınca: . 
"Böyle olması daha iyi. diye düşündü; Remin henüz çok genç. 

Zavahiri kurtarmak için yapılan cebri izdivaçların ne fena bir filtibc· 
te mahkum oldukları hergtin göruluyor. Allah bizi böyle bir felaket· 
t<'n muhafaza buyursun. Böyle olu~u daha iyi. .. , 

Remin de, yalmz kalınca, "Oh! diye derin bir nefes aldı. Annemı 
ikna edinceye kadar akla karayı seçtim. Bu diplomatlık, bu maha· 
retle herh-.J.ıe yaman bir sefir olma!{a istidadım var. Doğrusu büyük 
zafer kaz!!,1dım. Aşk zaferi gibi dcğıl ama. bu daha mühim: Kendi· 
m'n zareri! 

Ablasının kapısı önünde durdu; içerısini dinledi. Ablasının ara 
sra içini çektiğini işitti. za,·allı Güzin! I3ütun sükQn ve huzuru kar· 
bolmuştu. 

Remin, sanki kard~inin alnından öpüyomm~ gibi bir şcrkatle 
kapının tokmağını öperek yumu~ak. hafif bir sec;le mırıldandı: 

- Uyu Güzin, uyu! bütün sükOnun yerine gelsin, müsterih ol. 
' Bu akşam senin için çahşrm~tnn. 

Büyük kalpli kız, gece scvgih kardeşinin raadetini düşünerek 

memnun ve mesut, dem{ bir uykuya daldı. 
Zaman, bu iyi kalpli ihtiyar. vazifec;ini yaptı. Remın, kendi ken· 

dine, "düğünde gi)·eceğim tU\-alet acaba mavi mi olsun yoksa 
toz penbe mi? Şu gerdanlığı takayım mı, takmıyaymı mı? .. diye 
düşünüyor; Ekreme, "bana bol bol bonbon var mı? .. diye soruyor, 
ablasına da. kendi eliyle işlediği güzel, süslü, tiıy gibi zarif bir men· 
dıli o gün kendisine vermesi iı;in yalvarıyordu. 

Güzin ile Ekrem genç kızın yükc:ek kalbinin daha nelere kadir ol· 
duğunu bildıkleri için onun çocukça sözlerine, düşüncelerine tebes· 
siim l'Cliyorlar, onu seviyorlar ve genı; kıza melekissi)-aneleri nazarile 
bakıyorlardı. 

Ekrem arkadaşlarına izdivacından bahsederk<'n e\'lenme hakkın· 
daki fikirlerini şöyle anlatıyordu: 

- Her zaman şunu tekrar ederim ki e\lenecek çiftin zevkleri da· 
ıma biribirine zıt olmalıdır. Zevkler, hi~er çatıı:malıdır. 

Çiftler ancak bu suretle anla~bilirler; ancak bö~ le birl~c:ebilir· 
ler. Ancak böyle olursa bir kül tcşkıl edebilirler. Halbuki zevklen. 
hisleri mü~terek olan kimseler iki muvazi hat gıbidirlcr. Yan yana 
yürürler, fakat katiyen birlesemczler. l~tc azizım, benim kanaatim 
bu!,. 

BiTTi 
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tcıci 10, 3 lük 20, 6 hk 40 kurıutu" 
Her «""""""'-'e bıılun•ır . 
....................... ! 

lıtaııbul Asllue Birinci llukuk Jlahkeme. 

<len : Hamide ve Asıma tarafından Galata. 
da Alncamescit Mahmudiye caddesinde 
219 No. hı Kain) cı dükkanında Mustafa a. 
Jc,> hine al'mış oldukları mutuarrıf olduk • 
l.ırı dükklının t::ıhliyesile işlemiş olan kira. 
ların t:ıh,ıli ll:ıvasının l apılm:ıkta olan mu. 
h:ıkemeo;fnıle: ~I. alc:> lı Mıısı:ıranın gfüterl. 
len ndrc'ii terkrlliği ''e h:ılen nerede bu. 
luncluğu belli olmadığı miıhaşirin meşruha. 
tına lıinacn in:> in olunan 6-1-939 saat J4 
de mahkemeye gelmesi veya tarafından bir 
vekil göndermesi zımnında yazılacak ilAn. 
namenin mahkeme dhanlı:ınesine talik ,.c 
gazetelerle de ilarıal icrasına karar veril • 
mlş oldıılundan yukarda tarih ve ııünil ya. 
zıh !ıaalle mahkemede hazır Lulunmasını 

rı:ıtık fşlıu ilıinnanıe tel.ıliğ makamına kaim 
olmak üzere il.in olunur. 

İstanbul ikinci icra memurlu~ndan: 

Mürüvvetin Fatma Bekir Sıtkıdan ala· 
cağı olan paranın tahsili için tahtı hacze 
alınan Unkaparu civarında Hacıkadın 
mahallesinde eski bostan yeni hacıkadın 

Parsel 14 mükerrer yeni 40 numaralı 
Parsel 14 mükerrer yeni 40 numaralı ev 
tamamına 1796 lira kıymet takdir edilen 

bahçeli evin 16 da üç hissesi açık arttır
maya konulmu§tur. Ev üç katlıdır. Zemin 
katının ön beden dıvan yan yangın dıva· 
n kagir diğer aksamı ahşaptır. Zemin 
katında yuzden kırmızı çini d~li altında 
'e koridor üzerinde solda bir oda zemini 
toprak aralık ve kömürlük. 

1 inci kat zemin kattan ahşap merdiven 
le çıkılır. Bir sofa üzerinde sokak tarafın· 
da bir oda arka cephede mermer musluk 
ta~h bir hata 'e zemini renkli çini ve 
mermer musluk taşı bulunan ve ocağın bir 
kısmı kırmızı çini ta§ döşeli gusulhanesi 
ve bahçeye kapısı bulunan bir mutfak 
bahçede kısmen çimento döşeli zeminin· 
de bilezikli bir kuyu bahçede incir ve nar 
ve erik ağaçı var ve bir satıhlı baraka ha· 
linde ahşap odunluk. 

2 inci katında, bir sofa üzerinde kar§ılık 
b iki oda bir haHl ve merdivenle çıkılır ça· 
tı ara ı ve çatıda bir sofa üzerinde iki ça· 
tı altı var. Binanın elektrik tertibatı ile 
birinci katında on ve arkada birer çikma 
zemin kat pencerelerde demir parmaklık 
diğer pencere'er kafeslidir... Mesahası: 

"t;rnwn mesahası 96 metre murabbaı olup 
bundan 60 m tre murabbaı bina ve geri 
kalan bahçedır. 

Yukarıda yazılı gayri menkule ait şart· 
nae 6-1-939 tarihinden itibaren herkesin 
görmesi için icra dıvanhanesine asılacak· 
tır. Ve birinci arttırma~ı 16-1-939 tarihi· 
ne mü adif pazarte i günü saat 10 dan 12 
ye kadar İstanbul ikinci icra dairesinde 
icra olunacaktır. O gün verilen en çok 
bedel muhammen kıymetin yüzde 75 ini 
bulmazsa arttıranların taahhüdü baki kal· 
mak şartıle yapılacak arttırma 15 gün tem 
dit edilerek 31·1·939 tarihine müsadif Sa· 
h günü saat de ayni mahal ve sokakta 
icra kılınacak ikinci arttırmada en son 
arttıranm üstünde bırakılacaktır. 

ipotek sahibi alacaklılarla diğer alaka· 
darlarm gayrimenkul üzerindeki haklan· 
m hus~sile faiz ve ma~arife dair olan id· 
diaiarını eual,ı mu.;bitelerile 20 gün için· 
de icra dairesine bildirmeleri aksi takdirde 
hak!arm tapu siciline kayıtlı olmıyanlann 
satı5 bedelinin paylaşma ından hariç bı· 
rakıla:akları \"e talip olanların muham· 
men kıymetinin hi seye isabet eden kıs· 
mmın ylizde 7,5 nisbetinde pey akçesi ve 
ya milli bir bankanın mektubunu ibraz ey· 
leme1eri ve fazla malQmat almak istiyen· 
Jerin 938-1363 No. ile dairemize mü"'caat 
edebilecekleri ilan olunur. {V.P .2871~ . 
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TUNGSRAM KllPTOI 
ampulları Avrupanın en modern ve 
en vasi imalathanesi addedilen 
TUNGSRAM fabrikalarının icadıdır. 

% 20 HA A.O cereyan tasarrufu temin eden TUNGSRAM-Krlpton 
ampullarını kullanırsanız daha güzel ve gUndUz zlya_şına daha 
yakın bir •••k elde .edeblllrslnlz. 
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1-rava Kurumu Büyük piyangosu 1 Mor~ttebat ıç~n Elbise va~tı_r• 1~!~ 
B Ü y Ü k 1 k ram 1 ve s 1 Bankamıza bağlı muhtelif fener ve can kurtaran mevkılerındek edeki ~ 

için (372) takım elbise yaptırılacaktır. Şartnamesi hergün T~phaJln "'2" ftl" 

500 000 L .• rad 1 r 1 hanında l\Iateryel şubesinden parasız olarak alınabilir. tsteklıler e ~ 
• 938 tarihine kadar tekliflerini ve kumaş nümunelerini Materyel şu 

miş bulunmalıdırlar • 
Ayrıca: 200.000, 150.000, 100.000, 70.000, 60.000, 50 .000, 30.000, 20.000, 15.00l • 

l i ralık i kramiyel•r:b~:::.~i~:;.~:i;~:~;:t müklfat vardır.. ICAFER'Mü-;hiişe ketJ 
Vakit kaybetmeden hemen bilet inizi alınız. 1 ' •dit 

Tesiri kati alımı kolay en iyi müshil şekefl 
BilCunum eczanelerde bulunur. 
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