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Reisicumhur Veni köprünün inşaatında 

İsmet İnönü Garip bir kazık 
Orta Anadoluda hirİşinden bahsediliyor 
Se yaba t e çıkacak K6p•iinUn M innt noktalanna konulac;;;-,:;;;;;,;:;-·. ,unluj;u kô.11 •••Ulmlymk bunlum u.ahlma .. için ""'•diyenin 

800 bin lira fazla para Yermesi kabul edilmi kcn onradan kazıklam fazla lla\'e yapılmamış, fakat 800 bin lira· 
j nın ödenmesinden Yazgc~ilnıesi akla gelmemiş! 

Gelecek tahkik hey0tine bu vazi
yetin ihbar edileceği söyleniyor 

i~uınlıur t met fnönU Kastamonu scyalıatinden Ankarayn döndüğü sıra<la ..• 
pazarı, Ayaş, ve Bolu havalisine olması 
çok muhtemeldir. 

Reisicumhurumuz köylü ile yaptığı te· 
maslara çok ehemmiyet vermekte ve on· 

1 nşaat müddeti altı ay 
niçin uzahldı I 

İnşaatı sona yaklaşmış olan Ataturk 
köprilsü hakkında ıton günlerde mühim 
bir iddia ortada dolaşmağa başlamıctır. 
Şehrimize geleceği hııber verilen tahkik 
heyetine ihbar edileceği söylenen bu m~ 
sele Atatürk köprUsU inşaatının geçense
ne b:ışmda kendini gösteren mtihim bir 
safhasına taalluk etmektedir. 

Geçen sene bidayetinde, Atatürk k6p
riisilnUn Unkapanı cihetinde muKavele 
mucibince 30 metre uzunluğunda beton 

(Devamı 5 incide), 

~. 15 - Şimali Anadolu seya· 
henüz dönmüş olan Reisi· 

a uz lsmet lnönünün bugünlerde 
~ /\n ol uda bir seyahate çıkacakları 
~lmekteclir. Bu seyahatin Bey· 

~r.ti vilayet kongresi 
kazıklar kakılmağa bnşla.nmıııtı. Fakat a- l'<'nl yapılan köıırUnUn lnşaatmdan bir sanın •.• 
razinin dolma ve çilrük olması dolayıslle - ------------ --------
uzun bir zaman uğraşıldıktan sonra 30 
metrelik kazıkların tutmadığı görülmtiş, 
inşaat durmuş, mesele bir ihtilaf halini 

(Devamı 5 incide) 

b~di Atanın hatırası ayakta beş dakika N_asıl dilenci oldu~? 
~Uk~ d .1 k .1 t . I d Bır kundura sıkışı, lsmaıle 

\ b u g u·. n a ç ı I d 1 almış, ve yapılan tetkiklerden sonra ka -

ut e ı me sureh e azız o un u belinden aşağısının kesilmesine 
mal oldu j 

nu sabahki parU kongrcı:;lmle bulunnnlarılan bir lusnn ... 
~ l'azı.11 2 incide 1 

Ciıe mnzfarib hııyntmı anlatan t smnll 
GUneysu, kansı ve oğlu Hayri 

Yazısı 11 incide 

Avukiıtlar 
tahkikat 

hakkında· 
yapılacak 

'yeni kanunun tasrih ettiği suçları işlemiş avukatlar 
.\% varsa bunlar tasfiye olunacak 
• ct~tlar, cumartesi günü saat 14 de kurulacak inzıbat heyeti, baroda kayıtlı den evvel husul bulmuş ve avukatlann 

tı e he~·sa.ıonunda toplanarak yeni baro bulunan avukatlar hakkında yeni kanun mesuliyetlerini müstelzim efal ve hareka· 
~~t ~tıni seçeceklerdir. hükümleri dairesinde tetkikler yapacak· tı da affetmemektedir. 

1 ~n söylendiğine göre. yeni tır. Bundan maksat, bütün avukatların, (Devamı S itıcide) 
~a - kanunun avukatlık için tayin ettiği şera· -----------

illan rn .1 t Ltd sı · a iti, haiz bulunup bu1unmadık1arının tes· "'"_._..,_.,..-'-'"'W""' 
s ı anı a ura . . ı bitidir. 8 k 

e~ al' ;u. tanhamam No. 26 Yeni kanunda, baroya yeniden kayde· ugün Ü sayımız 
q~'lı~de unıum mallarını tasfiye dilecek kimselerden birçok şartlar arana· 

11 
(6 

~ lt~lt lar eski baroya kayıtlı olan avukatlar i· 
.\~O~ LiRA AUŞ VERİŞE AYRI· çin tatbik edilmemekte W orada kayıtlı 

• ll.t:ntyE VERlLlR. olan avukatlar do~dan do~rura reni 
baroya da kaydedilmektedir. Fakat yeni 
kanun tatbik tarihi olan bir kanunuevvel· 

Sayfadır 
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Yeryüzü insanlannın esrarı .. 

Vahşi kabileler 
arasında 35 yıl •• 

Yeryüzünde medeniyet meş'alesinin henüz tutuşmadığı ~eç~ul \'C i" 
esrare~g~z iklinllerde yaşıy":" inu.nlann h~yatlarını, gizli ayinler:ini, giz~j 

adctlerını merak eden bır Almanın O kyanusya, Avustralya, Amerı· 

ka, Asya ve Kutuplarda 35 sene dolaşarak neırettiği son derece meraklı 

ifıaatı " H A B E R " yakında okuyucularına tefrikaya ba§lıyor. 

Dünyayı titretmiş olan bu ifşaatı ölüm 
tehlikeleri içinde alınmış fotograflarile 
"HABER,. sütunlar-. ilql ederken 
ıiz de titreyecektiftit. 

.••...•.•.•.••••••.•.•.......•... Pek yakında 
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Dı~rıı 

pof is lsfanbul •• mu-

düründen • 
rıcamız 

P.olis Müdürü Sadeddin Aka varife
•ine başlar başlamaz zabıta va!·'alarmm 
jaıet.ecilcrden ve yani matbuattan gi
Jenmemesi ve istihbaratın günü günü
•~ ı:ae.ztclcre verilmesi hak'kın.dakl em
flyfe, biıi mUte§ekkir bırakn:uı oluyor. 

Ya.iniz gene bu münasebetle bir 
tıoktayı dahı. Polis Müdürünün dikkat 
ftatarına koyarak bir temennide bulu· 
.naeafı•. 

Evvelce mUdürlyet. emniyet tqki11-
trna bir tebliğ yaparak, herhangi bir 
ıurctte olursa olıun bir vak'a baklanda 
ıuetelerc izahat vennekte.ı nbıtayı 

mcnetmiıtl 

Halbuki bazı günlük zabıta vukuatı 
benilı mildüriyet ist:hbaratına verilme
den önce ıa:ıetecilerin ittilama vasıl 
duyor. 

Fakat bu tebliğat münaaebctiyte gı
zcte:iler vak'a mahallinin merbut bu· 
Junduğu emniyet 4airelerlnden tahki· 

• kat yapmak imkanını bulamıyor ve bu 
suretle hazan kat'i ve m!isbet clmıyan 
malumatı cfkanumumlycye arzetmek 
vaıtyctindc kal.yor. 
• 
!f çap ettiği takdirde .gene müdUriyet· 

en istizan olunup müsaade alınmak, 

ve fakat, behemehal gazetecilere icap e· 
.en izahat verilmek üzere yeni bir ted· 
lir ittihazını Eadeddin Akadan rica ede· 
. ;z. Gazetelerin ittilaına vasıl olmuı 

lıSoise velcv'ki zabıtaya aksetmemiı 

L..ılunsa dahi, gazete bunun ilıban va
.ı:,-etinde kalmıı bulunacağına göre bu 
işle meıgul gazetecilerin, izdhattan ve 
.f& tenvir olunmaktan geri bırakılma
malarının faydasını Sadeddin Aka el· 
bette takdir eder. 

Gazeteler, zabıtanın vazifesini tes
hil ve yalan yanlış ıayialana taclıihini 

ve dolruıunu temin gibi hedeflerini an· 
cak istihbarat sahasında göreceği bi· 
maye ve yardımla baıarabilir. 

Bir gazeteci, memleket itlerinde Q· 

zerine mes'uliyetli ve çok ağır vazi
feler yilklenmiı biridir. 

Göreceği müzaheret niıb:tinde me
saisini daha müfid ve müsbet yollara 
tevcih edeceği tabii olan gazeteci, dlin
yanm her yerinde olduğu gibi devle
tin fahrt tahkik ve kont . ..ıl m~murlan 

<ılmak imtiyuına, halkçı ve hür cum· 
huriyctimlıin hudutları iç!nde daha isa· 
betle sahip kılınmak mevkiindedir. 

Sadeddin Akadan vaki bu temenni· 
miı ayni zamanda bütün hükumet te!· 
kilAtından da beklediğimiz yerinde ve 
zamanında bir hareket ve isabet olur. .. . 

Moskova radyosunda Türkiye 
için konser 

Moskova, 14 (A. A.) - Taa ajan.sı 

bildiriyor: 
Yabancı memleketlerle kUltUr mUnase

beUerl idame ccmiyctilo radyo komitesi, 
16 blriııclkli.nun cuma. gUnU Moskova rad 
yo lstasyo:ıu ile (dalgn uzunluğu 1744) 
Türkiye lr;in tcrUb edilen bir radyo kon
seri n~redecektlr. Konser Türkiye aa.a· 
Uyte 21 de ba§lıyacaktır. 

lhı konsere qağıdaki Sovyct yüksek 
anatklrlan iştirak edecektir: 

ao.,wt1er bfrllft halk artisti Barso"-a 
(tagınnl). Ynksek artist R~zlOV8k1 (Tn-

1 gannl). ft entemıı.syonal mUsabaknlnr-
1 

da mllktıfat almıg otan Yakov Zak (pl}'a· \ 

110) ile Llza Gllles (keman). 

• 
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Devlet Şurası 
kanun layihası 

Buyuk Millet Meclisinde · 
müzakeresine başlanıldı 

Ankara. 14 (.A.A.) - B. M. Mecll· 
si bugün Refet Canıtezin başkanlığın. 
da toplanarak vakıflar umum müdilr 
lüğünUn 1938 yılı bütçesinin dör
dü.,cU maddesile verilen \'e 200 bin 
liraya kadar kısa vadeli hesabı cariler 
akdine mUtcdair aallhiyetin 400 bin 
liraya eıka.nlnıa.sı hakkındaki kanun 
l~yihası t müzakere \'e kabul ettikten 
aonra şurayi devlet kanun layihasının 
mUzakcrcsine ge~ miştir. 

Meclts bugUnkU top19..:ltısmda ka • 
nun layihasının onuncu maddesine 
kadar müzakeresi yapılmıştır. 

Meclis cumartesi günU toplanacak. 
tır. 

Sultanahmette hafriyat yapan 

Pr. Bakster aleyhinde 
dava mı açılacak 

istimlak edilen bina ve arsaların bedelleri 
mal sahiplerine verilmemiş 

• 

Sulunahmette Arasta sokağında. ya- bir mUddet daha verilmI§tir. Şimdi bu 
pılmakta olan ha.f riyat belediye tarafın· milddct geçtiği nal.de henüz profe.ar 
dan bundan bir müddet evvel durdurul· neticeyi belediyeye bildinnemit bulun
muştu. Buna sebep te hafriyatı yapan maktadır • 

profesör Baksterin, istimlak ettiği bina Bunun üzerine fillen ifgal etmiı ve 
ve arsalara ait parayı mal sahiplerine uzer:nde çalışmı§ olduğu yerlerin ka
ödememesi ve uzun müddet gerek mal nunen vermek mecburiyetinde olduğu 
sahiplerini ve gerekse belediyeyi avun- bedelini vermediğinden ddayı pro!c· 
durmasıdır • sör hc.kkında dava açılmasına karar ve· 

Profesör Bakstere, bütün bu vaziyet- rilmiş, belediyeye ve gerekse adliyeye 
lerden sonra son bir müracaat daha ya- müracaat edilmiştir • 
pılmış ve işi halletmesi için muayyen Belediye vaziyti tetkik etmektedir. 

Elektrık Şirketi hisse- Parti vilayet kongresi 
darlarının toplantısı bu g Ün açı I d 1 
Eekt Elektrik flrkeU hiaaedarlan ~nU-

mUzdelrJ pazal'Ust gUnll U>planacatı., ve Ebedi Af anın hahrası ayakta bec dakika 
t.aafJye muameJelerfnl tetkik edecekler • Y 

dır. ~ükut edilmek suretile taziz· olundu 
P'akat bazı ıebeb!er dolaymUe elrketln 1 

mecllBi idareıılnde bulunan Türk azalar 
la, elrket araıımda 1htl1Aflar çıkmıştır 

Buna eebeb MJA eekl zihniyetini terkct
mlycn glrkeUn t.ruıflye heyetinde bulu • 
nan iki ecnebi lzAya 500 - 600 Ulrk lira
sı verdiği halde TUrt azalarına beş aylık 
bir müddet içinde ancak Uçer yUz Ura ver
meslcllr. 

Buntıırdan baeka şimdiye kadar C(l\"" , 

rllmlo birçok dalavereler dolayısfyle Pa
zartesi gUnkU U>plantınm çok gürültUIU 
ve meraklı olacağı tahınln edilmektedir. 

PJişantaşmda Maarifçe 
almacak bina 

Maarif idareainin mektep yapmak 
üzere aatın almağa karar verdiği Ni· 
pntaıındald Said Pap konağı ve arsa-
11:11n fiyatı meselesinden dclayı verese 
tarafından yapılan itirazlar üzerine vi
layet meclisinde vaziyet tetkik edilmi§· 
ti. Bu hususta yapılan itiraz yerinde 
görutdilğilnden verese uhdesindeki 'kıs· 
mın fiyatı 50.000 liraya, ortaklar elin
de bulun•n bahçenin metre murabbaı 
da 22 liraya ~ıkarılmı§tır • 

- ·oo--

Karadenizdeki fırllna dun 
kesildi 

Sinop, 14 (A. A.) - 1Jç gUndnr devam 
eden ılddeUi fırtına bu sabah aUkflnct 
bulmuııtur. İstazıbuldan Trabzona doğru 

sefer yapan Aksu vapuru bu aebebden 
Sam8una utraznıyarat doğruca llmaıumıza 
gelm!ıı ve Samaun yolculannı buraya çı
karmıgtır. 

Bu yolcular bu akgaın latanbuldan ge
lecek vapurla Samsuna d~:ıeceklerdlr. 

vau ı .. fttn Kmtar 
Cumhun}'et Halk Parti.,i lstanbul vi· 

layet kongresi bu sabah saat on birde 
Parti ve Vilayet merkez binasının üst 
katındaki büyük salonda toplanmı~tır. 
Toplantıda ka?.alardan gelen murahhas· 
lardan başka bazı saylavlar, vilayet ve be
lediye reis muavinlerile kaymakamlar ve 
diğer resmt daireler müdürleri hazır bu· 
lunuyordu. 

Azalar yerlerini aldıktan sonra vali ve 
belediye reisi ve Parti başkanı Dr. LOtf i 
Kırdar salona girip riyaset makaınma 

geçmiş, kısa bir nutukla kongre}i açmış· 
tır. 

LQtfi Kırdar ebedi AtatUrk için 
beş dakika ayakta sfikut edilmesini teklif 
etmiş, ayağa kalkılarak sükOt edilmiştir. 

Ltltfi Kırdar nutkunda ezcümle şöyle 
demiştir: 

H- Sayın arkadaşlar: 

Partimizin sekiıinci il kongresini aç· 
makla çok bahtiyarım. Kongrede hazır 

bulunan p"'rtili arkadaşlarımla sayın ko
nuklarımızı sonsuz saygılarımla selamla· 

Parti hllgres•nl açark<'n

nm. Kongrenin Istanbuldaki vazifeme 
başladığım bir sırada içtima etmesi arka· 
daşlanmı bana yakından tanımak fırsa· 
tını vereceğinden çok memnunum. 

Dileklerin açık ve samimi bir şekilde 
ortaya konup görüşülmesi partimizin 
esas umdclerinden biridir. Ebedi Şefi· 
mizin kurduğu Parti değerli sayısıı inkı 
laplar başarmıştır. Bununla beraber da 
ha yapacağunız işler pek çoktur. Müstak· 
bel mesaimizi büyük şefimiz ismet Inönil 
Kastamonuda irat ettikleri nutukla işaret 
buyurdular. Partideki '3}ışma tarzlanr.a 
dair verdikleri direktifler bize mesaimiz· 
de rehber olacal~tır.,. 

LQtfi Kırdar nutkunu bitirdikten sonra 
kongre reisi ile ikinci reis ve kAtipler &.!· 

çilmesini teklif e mis. işari reyle birinci 
reisliğe Üsküdar \'e Kac.uköy traın\ayla· 
n müdUrü İbrahim Kemal, İkinci reisliğe 
şehir meclisi azasından Refik Ahmet Se· 
yengi!, kfitipliklere şehir meclisi aza· 
smdan Naci Ali ile Parti Beyoğlu kaza 
rei i avukat Mcki Hikmet seçilmişlerdir. 

Okmeydanı cinaye" 
tinin esran 

Maktulün hüviyeti henUt 
teshil edilemedi ı:ı ~ 

Zabıt:ı dün \·e bu sabah ~-a.pt esrar~ 
katla da Okmeydanı cinaretını~ıcıneycıaııı 
desini henüz yırtamaınışur. . trttif" 

. ud-n·,,·etırıe •-:..'!{ ve civarından polis m u • arı ııı .... 
len yirmiden fazla şahsın sorgu! 
bet bir netice vermemiştir. il ,;/: 
Henilı cesedin hüviyetinin bi e ~.aıı!I 

' azC3 \'t ~.k· edilememesi cinayetin kurrı p;a~ 
bir şekilde işlendiğini meyd~ .. ç .. hır ~s 

l~,.;; butun ;'"". rJ 
tadır. Emniyet müdürlUb" aırıessillefl 
rakollanna ve mahalle m rıJtl ıtf 
mıntakalanndaki insan ~a)·ıpl~ bl~ 
bit edilrnrsini bildirmiştir •. H~dB ~ 
mahallede 15·20 gündenben ° 1~ lı'ııe' 
miyen kimseler varsa derh.al pO JDJif'İ'' 
verilmesi ehemmiyetle teblığ edi ~ Bu suretle cinayet kurbanı:;~_: 
çıkacağı umulmaktadır. Bun ,;r 
katilin yakalanması kolaytaşııııf 
tır. 

---o= --

lstanbul Halk 
Sandığı 

Yarın açllıyor _..., 
ı~ •. 

Halle bank&SJ tarafmdall ~ 
kurulan Halk sandığı yarın ııı b% 
çılacakur. Açtlt§ mers.simlnd~dUrli !ı.e 
Uzcrc halk bankası urnunı Jll eebl""" 
l!."vclm de bu sabah Ankıırıı.daJl _ _...; 

gelmI,,Ur. 1>111":-.Jı 
Yarından ftJbaren fiUen işei et~ 

olan eandık. ticaret ve san~ ede:' 
muh~ç olduğu kredileri te ,çş~ 
gibi halka kUçUk krediler d~ ~ ... 
Halk sandığı ııyni 7,alDanda b ıe de -
yapablleceği bUtUn muıuııeıeıcr 1, 
gul olacaktır. ~,P 

Sandığın şimdiki eetnlnY~1~~-· 
dareler tarafından tcmın ed.11 ~ 11~y. pıı· 
bin llradrr. Banka mlldUrU 4 dedlf· 
dar krcdJ açmak ea!AhfYet.ııı ~ ~ P" 

bUuU 
dık meclisi idaresinin fse rdft• 
rak kredi açmağa salAhlyeti ..,_ 

Kayıplar arao•Y~ 
ızıektl ~.-" 

latanbulun Sanayiinefise JllDt '_"''""" 
kcn 934 scneslndenberi kaY:e b~.J 
oğlu Ahmet Aytckinin ııer 1'89'b ~ 
b'UOU bilen vanlll Adanan01 sıt)J)" 
mahallesindeki amcası öıııer 
diri mesl rica edllıacktedlr· ,,t_ 

• • " . ~:-ilfl 

AD 

flk n P"'1-
z1ncl gt1n tıd'' 
vapuru ~eıt ~ 
çin :tzıııi P""..A. 

.,eıeıı .,. · 
bula o ..ı .. de• td 
..xrnıenle'"- il' 
ti"'W ... bJllet J1 
keli ı;ue flY 

.Alinin nered;ı- Jf. 
ğunu blleııl ı'

:asf> ..... ıı ~ 
nı t rcıe toP:..ıJI 
J{aratllan ~. 
nuınarada ti~~ 
harbi ınal6 .. .-tJ-1 

• bı..ıov-
lmA Ahmet Al: GUndoğdu)'1l 
rica edilmektedir. 

İntihaptan sonra birinci reis Ibrahim -----l~----

Tilrl:t.\·e • 'l"ugoeı1a,·ya a:'tl~mtlald afyon !Jt\t•aı mnY•a,•cJename!llnJ yenl1emek ft. 
Zwre dUn iki toplantı ynpılmı~tır. S:ıb.ıh yapıl:ın lhzıırl toplantıd:ın sonra öğ
leden 11M>nra tekrar ~Uma edllmlf ve ruı. nama üzerinde oıe11gul olmak ,·e milza
kere e~ınccck ff'fcrrUa.h tesblt etmek Uure bir komlt~ ~ilmlşttr. Umumi top. 
'•ntılar h_,l&flJlCftya kadar lld heyet az. alan buut fikir teatileri yapacak)ard1r. 

Kemal kürsüye gelerek kendisinin ve ar· 
kadaşlarının ~iminden dolayı teşekkür ZI"""'· ....... ......,,, 

etmiş, miıteakiben parti merkez baskfüibi 
Hikmet tarafından partinin iki senelik 
mesai raporu okunmuştur. 

Raporda iki sene zarfında halkevlerinin 
mesaisi tafsilcn zikrediliyordu. 

Haporun okunması bir saat sürmüş, 

sonra yem~k tatili yapılmıştır. Kongre 
öğleden sonra devam edecektir. 

OJUm 
Karadeniı Boğazı kumandanı mer 

hum Sehban Paşa oğlu Mahmud Ce
laleddin dün gece kalb sektesi netice· 
sinde gözlerini hayata kapa.nııtır. Cc
n:ızesi bugUn Uleli Genç Türk caddeıi 
Ycşiltulumba aokagında 28 numaralı 

Yeni apartımandan kaldırılarak Ak
sarayda Valde camiinde ikindi r.amazı· 
ru müteakip ebedi medfenine tndi kı· l 
lınacaktır. 

Allah rahmet eylcvc .• 

romanınııt 

KARA 
ABDURRAHMAN 

111ıtr' 
Yazan: 1 &el ,;· 

..ıı.nat .. 
Padifllh omanın - wd 

.wı ~· 

youn ıimdiye kadar • ~d 
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Cumartesi gunu baş 
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alauatadaw Milli Müdafaa Vekilinin konferansı: 
...... -= ............. 

Sokak isimleri Tal~a\lrlrYf lhe~a\pDa1romo:z 
v.!: ,:;::,~:.~!:::~'~;~~::::: 1 O:::.. O O 
dan bahsedecek değilim; elalemin mü§kü-~ ~ ~ 
'ıtınü düşünecek, yanlışmı düzeltecek ben 

lfiJil Ü oy o ifil y lbuDmaDodor 
1Di kaldım? ... Bundan sonra o sütuna bcl
.kf. bir göz bile gezdirmem. Fakat dün o-
0kudum ve suallerden biri bana sokak, 
cadde isimleri meselesini düşündürdü. 

:Amerika'nm bazı ııehirlerinde sokakla
nn adı yok, ancak numaraları varmış. 

Numarayı biç sevmediğim için o adet de 
pek hoşuma gitmiyor. Boğaziçi'nde otu
ranların, vapurların adlarını öğrenmeyip 

aadece numaralarını söylemelerine bile ö
tedenberi kızanın. Bence lokomotülere 
dahi birer ad takılması daha iyi olur. ln
aan ancak ad taktığı şeylere bir şahsiyet 
izafe eder, yahut o ad sayesinde onun 
plısiyetini, hususiyetini anlamağa çalı

lll'· Her vapurun, her lokomotüin de ken
dlni bütün benzerlerinden, hatta tezgah 
arkadşlarmdan ayıran vasıflan vardır. 

Sokaklarm hususiyetinden bahsetmcğe 

ltlzuın bile yok; hiçbir sokak öteki soka
ğa benzemez; yalnız şekli, b\i&'üklilğii de
fli, havası, adetleri de kendine mahsus
tur. Bunun için 25 inci cadde, 239 uncu 
sokak gibi sözlerin bir manası yoktur; 
halbuki meseli Fesliyen sokağı, Periler 
caddesi gibi adlar insana derhal munis 
gelir ve hayalimizin tadlr tadlı i:ııleme-

Kazım Ozalp vatandaşlan yeni bir 
hamleye davet etti 

sine scbeb olur. 
Bizde de ne güzel sokak isimleri var

dır. Beyoğlu tarafını sevmediğimi söyle
dim, fakat nerede olduğunu bile p~k iyi 
'bilmemekle beraber Sıraserviler'de otur
mağı isterdim. Karga Zarif, Kadı Yoran, 
Keçi Hatun, Tavşan Taşı, ne hoş isim
ler! ... Bunlar gibi daha yüzlercesini öğ
~mek için bir gün tstanbul'da avare ava
re gezmeniz kA.fidir. 

Bizde her apartımana bir ad takılması 
bazı kimselerin canım ınkar; .ben o fikirde 
dejilim. O !det hoıuma gidiyor. Yalnıl 

ıehrimizde büyük bina yaptıranların ha· 

~eri pek dar; güzel adlar bulamıyor
av~ "Saadet yuvası", .. Aileler kafesi", 
"$~~Jn" &ibi •oiıık ıoğuk ıey. 
ler buluyor. Büyük IÖylemiyeyim ama 
zannederim öyle yu\•alarda, kafeslerde 
ıoturmağa pek razı olamam. Ben kuş de
ğilim; insan oğlunun da yuvası, kafesi, 
~i olmaz, evi olur. Neyse! o ayrı mesele ... 

Tan'ın karii "Şehid Muhtar Bey" cad
'deainde oturuyornıuıt. Bu şehid Muhtar 
Beyin kim olduğunu soruyor. İşte beni 
'bu aual dUıündürdü. Sokaklara, caddele
n insan adları verilmesine taraftar olını
yanlar vardır; fakat ne yapalım ki bu, 
dUııyanm her tarafında adet olmuştur ve 
'biz istesek de, istem~sek de o Adetten 
vazgeçilmiyecektir. O halde bunu daha 
makul bir hale getirmek lazımdır. 

Bir sokağa veya bir caddeye niçin bir 
adamın adı veriliyor? o adamın hatırası
nı yaşatmak, kendisine herhangi bir ilin
den cemiyetin minnettar olduğunu gös
termek için değil mi? ... !yi ama i§te böy
le bazan o adı taşıyan sokakta oturan
ların bile o adm sahibinin kim olduğunu 
bllmemesi kabildir. O halde sokak hatı
rayı yaşatmağa pek yaramıyor. Belediye 
bir sokağa falan kimsenin adını takınca 
o sokakta herhangi bir evin üzerine astı
racaiı bir levha veya hakkettlreceği bir
kaç satırla o adamın kim olduğunu da 
anlatahllir. Zannederim bunu bazı mem
leketlerde yapıyorlarmış. Bu suretle ııeh
rin sokakları, caddeleri bir kitab halini 
alır diye itiraz etmek kabildir ve bu iti
raz haklı olur. Fakat belediye de her 
sokak ba3mda uzun bir yazı bulunması
run çirkinliğini gözönilne alacağı için 80· 

Tramvay Şirketindeki Tü.rk 
memurlarının hakları korunmalıdır 

Satış mukavelesi yapdırkea, şirketin me
murlarını magdurlyete uğratmasına 

mUsaade olunmıyacağını tabii gUrDyoruz 
Mukavelelerine riayet etmemeyi, ve tek Tütk vatandaımm bile tahanunUlil 

balkın menfaatlerini bir tarafa bırakarak kalmamI§tır. 

igi daima nalmcı keseri gibi kendine Bugünkü tramvay eirketinln ağabeyai, 
yontmayı Adet edinmiıı olan ecnebt gir- sabık elektrik §irketi, satınalmma sıra • 
ketlerin elebaşısı tramvay §İrketi de, ni- smda büyük bir oyun oynam11 ve Türk 
bayet bu günlerde, devlet tarafmdan sa- memurlarının haklarını ufacık ikramiye .. 
tınalmacak. Ierle savuşturmanın yolunu bulmuıtu. O 

Amme menfaatlerinin korunması için zaman olan oldu. Fakat bu aefer a)'Jli va
bllyilk bir faaliyet sti•teren kıymetli nafi& ziyetbı tekerrilrUne kat'fn'en m_UAade 
:veJdllmbı A1i ~ btı itle biszat edilmemelidir. 
meşgul olmaktadır. Unutmamak liznndrr Jd, tramvaycılık en 

Son gUnlerde b&§lıyan milzakereler fll. yıpratıcı, en yorucu mesleklerden biridir. 
hakika inkıtaa uğramıştır aıpa, devletin Burada yirmi beı, yirm\..hatti. o~bq ıe
e~ bp l~e.tl ~a11ı.ıı 11Ph8i!dl41r.. ae tal1Pft1f lD ........ _.. 1ıı1ıtka ~ 

Tr&irıva;y ılrketinln devlete hıtlkali ır- 11 tutup hayatmr kuanmuma imkln yak
rasmda, bu şirkette çalışan 1300 Tilrk tur. 
memur ve işçisinin haklarını da yakine~ 
düşünmek en mühim noktalardan biridir. 

İçlerinde yüzde ellisinden fazlası hayat
larmm çalışmağa en müsait zamanlan· 
nı, biltiln gençliklerini bu şirketin yoru
cu hizmetlerinde heba etmi§ insanlardan 
teşekkül etmi§ olan bu kalabalık vatan
daş grupunu, şirketin, bugüne kadar yap.: 
tığı gibi, satış sıra.smda da son bir mağ. 
duriyete uğratmasma müsaade edillneme
lldir. 

Tramvay §irketinin tuttuğu ve bilhassa 
son zamanlarda azıttığı yol bellidir. 

Türk memurlaniıı ezebildiği ka.dar ez
mek ve ecnebi memurları fevkallde hiJna· 
yelere mazhar kılpıaktır. 

Mesel& bir ecnebi memurun doğum ve
ya ölümU oldu mu, eirketin keseleri bin
lerce- lira çıkmak üzere derhal açılmak
tadır. Halbuki bir Türk memura ayni 
hal kar§ısında biraz para vermek için 
dUşilnUlUr. 

Son zamanlarda tekaüt olan ecnebile
re beşer, altışa.r bin lira ikramiye veril
miştir. Hatta. Papadopulos isminde bir kon 
trol firketten ayrılırken 3200 liraya ya
kın 'para almıştır. Halbuki, girket ayni 
vaziyetteki bir Tilrk memurunu bir iki 
maaş ikramiye ile aavmakta tereddild et· 
memektedir. 

Artılı: bu kapitllliayon artığı zihniyete 

Böyle bir emektarın, bir iki maq ikra
miye xerilip ortada btrakılması li:adar acr 
bir .ıey olamaz. Bilhassa bu noktadan, 
satış müzakereleri esnasmda hilküm~
zin. tramvay §irketi memurlariyle, elek· 
trik ıirketi memurları araamdaki bu ge
niş farkı dikkatle nazarı itibara &lacağı. 
na şlipbe etmiyoruz. 

Filhakika şirket hlikümete geçtikten 
lonra, bu emektar memurlarm hepıd de 
daha bir müddet vazifelerine devam e
ôeceklerdir. Fakat artık içlerinde çoğu 
yqlanmıı ve yakında tekaUd olacak vazi. 
yete gelmişlerdir. Bunlarm tekaüdlilk va
ziyetlerinin teminine ıirket kat'! surette 
mecbur edilmelidir. 

Diğer taraftan tramvay ıirketi memur
larmm bir ihtiyat ve muavenet sandığı 
da vardır ki, 500 bin lirası bulunan bu 
sandığın vaziyeti ne olacaktır? 

TUnel lirketi memurlan için de vazlye• 
.tin ayni olduğunu buraya ili.ve etmek fi. 
teriz. 

Hilkümetimi.zin ve kıymetli nafia vekili· 
miz Ali Çetinkayanm satq mukavelen ha
zırlanırken, binden fazla TUrk ailesini ge. 
çindiren bu bin kill!ur Tilrk vatandqmm 
hakl.armı en iyi bir ıekilde koruyacaima, 
ve ıırketin Türk memUrlarmı yeni ve ıon 
bir mağduriyete uğratacak hareketlerine 
kat'iyyen mii8aade etmiyeceğbıe eminiz. 

:Ankara, 14 (A.A.) - Dokuzuncu yerli 
mallan ve arttırma haftası münac:ebetile 
Milli Müdafaa vekili ve Ulusal ekonomi 
ve arttırma kurumu başkam general Ka
znn Ozalp bu akşam radyoda şu konfe
ransı vermiştir: 

" - Aziz yurttaşlarım; 
Her yıl 12 birincikanunda başhyan ve 

bütün memlekette bir ekonomi bayramı 

halinde kutlulanan "Tasarruf ve yerli 
malı haftasr,,nm bugün dokuzuncusunu 
idrfilc etmiş bulunuyoruz. 

Bu yılki haftamız, milli kurtuluş hare
ketimizin kahraman önderi Atatürkün 
ölüm yılma tesadUf ediyor. Onun yok
luğundan doğan unutulmaz acıyı, bırak· 
tığı eserin büyüklüğü, onu yaşatmak, 
yükseltmek, genişletmek için bütün mil
lete düşen vazifenin kudsiyeti ve hereca
m ile avunuyoruz. 

Büyük milletimizin müşterek iradesile 
seçilen yeni cumhurreisimiz İsmet İnönü
nün yüksek şahsiyeti davalarımızın de
vamlılığını. ideallerimizin daima daha ge
niş ufuklara doğru hızla ve muvaffakiyet
le ilerliyeceğini müjdeliyen en kuvvetli ve 
en emin bir garantidir. 

Biliyorsunuz ki, yurttaşlarım, başkam 
bulunduğum Ulusal ekonomi ve arttırma 
kurumu, 1929 senesi sonlarında o zaman 
başvekilimiz olan İsmet lnönünün Büyük 
Millet Meclisinde irat buyurdukları tari· 
ht nutuk günü kurulmuştur. Demek ki, 
yeni cumhurreisiJniz; memleketimiz ve 
milletimiz için çok hayırlı ve faydalı olan 
bir çok işlerin ve kurumların olduğu gi
bi cemiyetimizin de kurucusudur. Kendi· 
terini yüksek huzurunuzda, sonsuz saygı 
ve ba~lılık hislerimle selamlarım. 

Yurttaşlarını, 

Her yıl, tasarruf ve yerli malı haftasını 
kutlarken geçen seneye büyük bir inşirah, 
gelecek seneye de büyük bir ümitle baka· 
nz. Bu artık, teamül haline girmiştir. 
Bir milletin devamlı bir surette ilerleme
sine ve yükselmesine bundan daha kuv
vetli bir delil gösterilebilir mi? 
Muhakkaktır ki Türk milleti ve Türki· 

ye, dinamik ve müsbet bir gelişme ve ser
pi:ıme seyri içindedir. Adımlarmuz her se
ne biraz daha sıklaşıyor. Her sene arka
mızda. birçok gerçekleştirilmi~ hedefler 
bırakıyor ve önümüzde duran birçok ye
ni hedeflere doğru ilerliyoruz. 

Geçen senenin zafer merhalelerinden 
başlıcalarına bir göz atalım. 

Fevkallde bütçe ile 300 milyonu aşan 
devlet bütçesi. 

Türkiyenin en yüksek devlet bütçesi. 
Ve bu, birçok vergilerin ve resimlerin 

indirilmiş olmasına rağmen, yalruz bu ha· 
dise, bir rejimin muvaffakiyetini isbat i· 
çin kafi gelebilecek kadar kuvvetli bir a-
bidedir. ' 

Bir devlet bütçesinin yükselmesi demek, 
gelir kaynaklarının kuvvetlenmesi ve 
artması, milli gelirin çoğalması, iç hacmi
nin büyümesi demektir. 

Demek, maliyemizin kuvvetine, dürüst
lüğüne ve itibarına ve Türkiye iktisadi
yatmın istikbaline olan emniyet sayesin
dedir ki her nevi işlerimizin inkişafı için 
ecnebi kredileri temin olunmuştur. 

katlara in.san adları takmak hususunda •• 
pek ileri gitmez; ancak gerçekten bilyiik, 
hatıralarda yaşaması gerçekten mtlnasib Yeni köprUnUn ~*·· .. ---
olacak kim.Belerin adına birer sokak ya- kazıkları 

veya saym şehir mülehassısı 
Prosta bir ruzu mahşer imar 
planı yaptırıp böylece buraları 
istimlAk edivermekti. pat.. . H ALIÇ üzerindeki yeni ya· 

Bır sokağın Uzermden bir adamm adı- pılan ikinci köprü inşaatı cinde bir iş, ama, doğrusu böyle müte\"ellilik iddiasile işleri alt· 
nm kaldınlıp başka birininkinin konduğu sırasında yeni bir mesele cıktı- 50 metre uzunluiunda kazıklar üst elmiş. .. 
da çok görülmüş ıeylerdendir. Bunun ne- tını bugünkü Haberde elbette ı\JOO bin liradan da aşalı olamaz 

y • •• • • • • ., okumuşsunuzdur. bir, Yani malın hakiki sahibi kim-
k&dar acı oldugunu bıç du3tindilnUz mü· tık keşfe nazaran hazırlanan .. .. dir belli olmamıştır. işin şakası 
Bir adama hürmet edilmiş, adı bir soka- köprü kazıkları, evdeki hesabın Kopru de altı aydan aşajı şu: Fanı dünyada bir yurt sabi-
fa veriln:ıek milnasib görUimüı· ıonra a- carşı,a uymamasından dolayı müddetle kazıklanamaz iki! bi obnıyanlann tahtelan kavuş-

, kısa gelrtlİ'• ve 50 metr" d · ı· ••• tukları birkaç metre murabbaı radan yıllar geçmiş adeti: "Sen de kim .. v •• " erın ı· 
, ' Re gorc uzatılması !uzumu hasıl A 1 k topratı, senindir, benimdir diye 
oluyorsun? Falan büyük zat dururken bu olmuş, köprilyü müteahhit olan yaspaşa mezar 1 • paylaşmak doilrusu yar n ağ-
aokağı sana bırakamayız; haydi pılını pır- grup, belediyeye müracaat ede- larımn sahı"bı· k"ım ? yare karşı dolnı delildi~ 
tını topla!,, der gibi bir ıey oluyor. Ev- rck hem inşaat için allı ay daha Bizce bunun en dürüst hal 

. . . . mühlet alınış ve hem de bu ka- AYASPAŞA meıarlılının bu şekli: 
lerden bırının Uzenne hakkedilecek sa- zıkları utatmak icin 300 bin li· lunduju yerin ciheti ai· Uzun müddettenberi sahipsiz 
tırlar böyle gaddarca muameleyi de zor- ra tahsisat koparmış. Fakat grup diyeli yllzflııden belediye ile ev- bu arazinin şqili ve mutasarrı 
1aitlnr. ,,_--- bunu kazıklara ikişer metre na- kaf arasında bir ihlilAI çıkmış, fı olan tabtelarz maliklere asri 

Numllah ATAr. vesi~e ~aşarmış. hakem işe ginniş, iki daire ara- mezarlık vaadedip modern bir 
~ \ Haclıırıe bu. Jarmda uzlaşmış, faka!, b'u ara- nhiret istikbali ile, gürültüsüzce 

Bu bizim ihtisasımızın bari• lık Şinasi adında biri çıkarak ellerinden }>q toprajı"1itennelt 

Bir vapur kayboldu 

P AZAR günü Norveçde 
kain Kristiansanda git

mek üzere Hırtahalaladan 

kalkan Jylland adındaki Da
nimarka vapurunun dört yol· 
cu v~ 21 müretebatile kaybol· 
duğu haber verilmektedir. 

Ka}'Ip vapuru bulup Dani
marka hükfunetine getiren 
pıemnnn edilecektir! 

ımm Mlldafaa Vekili '\·e Ulusal Ekonomi 
ve Arttırma Kurumu Bqkanı Genenl 

Kiznn Oza.ıp 

Dış ticaretimizde de ayni müsbtt inki
şafı görüyoruz. 
"Malmuzı alanın, malım alacağız,, fi· 

arına sadık kalarak hem ihracatımız, hem 
ithalatımız seneden seneye artm~tadır. 

Zirai istihsalimiz, gerek artan ibraCJ· 
brruzm, gerek dahıldeki ham madde ihti· 
yaclarmıızm taleplerini kaI)llıyacak ubı· 
liyette giriyor. 
Endüstrileşme hareketimizin ilk ~ 

halesini, beş yıllık sanayi pro~ da· 
hil bütün fabrikaların bir çoğıinu lilet· 
meğe açnuı olmak, geri kalan kü~'hir 
kısmını da inşa halinde bulundurmak sıı· 
retile ikmal etmiş bulunuyoruz. 

lkinci dört senelik sanayi programımı· 
zm tatbikatına geçilmiştir. 

Maden istihsalimiz büyük bir inkilaf 
gösteriyor. 

Deıniryollarımız, her sene süratle mem· 
leket içerlerine doğru ilerliyor. Erıinca· 
na vardık. Erzurumun kapısı önünde)'U. 

Deniz ticaret filomuı yepyeni gemiler 
le hem evsaf, hem miktar bakımından 
seneden seneye ilerliyor. 

Kısaca, iktisadi hayatımızın hangi sa· 
hasma bakarsak, hepsinde ayni hareketli
liği ayni canlılığı, ayni bereketliliği görii
yoruz. 

it hacmi ve istihllk kabiliye& 
genişliyor 
iktisadi hayatımızdaki bu gelipne tabi .. 

atile iş hacmini genişletiyor. lş hacminin 
genişlemesi ise milletin istihlik kabiliye
tini arttırıyor. Bu itibarla yerli malı dr 
vasr, artık sadece bir istihlak davası ol• 
1naktan çıkmış bir istihsal davası halini 
almıştır. Meseli. şeker endüstrimize ba'" 
karsak:, dört şeker fabrikamızın ancak 
ihtiyacımızın yansım ka.rşılıyabileoejinl 
görürüz. Şeker istihlaki o kadar artmır 
tJr ki, ikinci dört senelik sanayi pllnmda 
dört şeker fabrikası daha kurmak düşü
nülmüştür. 

Bu sene hariçten en aşağı 50 bin ton 
şeker ithal etmek mecbuıiyetinde kalma· 
nuz, iç piyasamızın bu mesut inkişafını 
isbat eden çok kuvvetli bir misaldir. At
tan talebi karşılıyabilmek için daha faz
la şeker istihsal edeceğiz. 

Ayni şeyi pek yakın bir istikbalde pa
muklu endüstrimiz için de SÖyliyebilece
ğiz. 

Gölülüyor ki iç piyasamız çok genişle
meğe müsaittir.' Milletin almı kabiliyeti 
arttığı nisbette istihsal sabalan da ıenit
liyecektir. Böylelikle daimt bir inkişaf ha,. 
linde bulunan bir iktisadt hayata namzet 
olmak bahtiyarbğmdayız. Onun iı;indir 
ki, istikbalimize büyük ümitlerle bakıyo
ruz. İstihsal ınahsinde fena kaliteli ,ıpal· 
lara karşı devfetçe ve milletçe mücadeleı 
hususundaki azmimizi bildirmek isterim. 
Mesel! çorap endüstrimizin bazı dnale
rinden bilhassa kadın çoraplanndml tiki· 
yetler artmaktadır. Bu şikayetlerin en kı 

{Dlf1tn11t 5 Utcidı) 
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tÇERl>t!.: . 
• Ankara halke\"inde bir konferans ver

mek üzere gitmi~ olan Üniversite rektörü 
profe~ör Cemil Bil<;e) bugün c:ehrımizr 

dönecektir. 
• Yeni gemi siparişlerimiz için lngilte· 

reye emekli amiral Fahrinin riya!Wtinde 
bir heyet göncJeri!mesine kadar verilms 
tir. 

" Yeni binalarda nıpılan a•an~ör tei;i
~atının daimi surette kontrolüne belediye 
len heyeti tarafından karar Yerilmiş ve 
bunun için bir talimatname hazırlanmış· 
tzr. 

• Kontrat yoklamaları Eyüp ve Fatih 
kazalarında bitirilclıkten sonra cumarte
siden itibaren de Eminönü kazasında 

yakalamaya başlanac;ıktır. Şimdiye kadar 
yapılnn teftişlerde :1026 kişinin konturat
sız oturduğu tesbit olunmuştur. 

"' Be;ediye fen heyeti tet!dk ~ubesi mü
diirlüğüne eski belediyecilerden Arif Hik
met tayin edilmiştir. 

• Işık lisesinin 2i üncü yıldö~ümü mü
nasebetile dün mektepte bir tpplantr ya
pılmr~ \'C eski mezunlarla birlikte yemek 
yenilmi~tir. 

• Ziraatte gübre olarak kullanılan balık 
unu imali için Trabıoncla bir fabrika a· 
çılması kararlaştmlmış \'e tetkikata baş· 
lanmıştır. 

• Sirkeci meydanının açılma projesine 
dahil olarak, garda yapılan yeni hollerin 
inşası bitmek üıeredir. 

• Deri fabrikatörleri bir toplantı yapa
rak takas işleri hakkında iktisat ••ekaleti
ne gönderilecek bir rapor hazırlarnr~lar· 
drr. 

• Nevyork sergi:;ine gönderilecek tarihi 
eserleri tesbit etmek üzere müzeler idare· 
si tarih kurumu ile beraber çah5malarma 
dı:vam etmektedir. 

• İtfaiyenin banisi olan Gerçek Davu· 
dun mezarının Aksarardaki mezarlıktan 
Şehitliğe nakline karar verilmiş ve icap e· 
den ' · azırlıklara başlanmıştır. 

• l o)ta, Telgraf ve Telefon umum mil
dürü Şerafeddin lstan P.T.T. müdürü 
Mazharla birlikte dün Üsküdar, Haydar· 
paşa ve Kadıköy postanelerinde tetkikat 
yaparak teftişlerde bulunmuştur. 

• Pedagoji en:stitüsü psikoloji dersleri 
için Amerika ,-e Almanyaya ısmarlanan 
aletlerin bir kısmı gelmi5tir. 

* Bu akşam .saat 20,30 da EmlnönU 1 
Halkevinde 1.stanbul üniversitesi edebiyat 

fakültesi tarih doçenti Fuad Özgü tara- ı 
fından "Marke> Polonun Anadolu seyaha
ti,, mevzulu bir konferanf! verilecektir. 
DIŞARDA: 

• Yunahistanda tütün amelesinin ikinci 
milli kongresi azasını kabul eden Metak
sas, Yunanistanm yabancı devletlere mil· 
li bütünlüğüne halel verecek imtiyazlar 
,·ermeye sürükleneceği hakkındaki şayia· 
lan bir kere daha yalanlamıştır. 
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istanbullular yeni Belediye Reisinden Dükkan içinde Sa-klanıl8rı 
neler istiyorlar? tarihi bir abide 

Taksimdeki umumi abdesthaneler, Seneler sonra Eminönü meydanının açılması 
yo '. suzluk yüzünden mektebe gidemiyen Eminönü meyda~~~~!~~~:. ~ey~~.~aın,2!~1!,km.,cr. Bunun rc-

ço CU k 1 ar nicamiin Mısır çarşısı kapısına bitişik dük- nicaml halalarına mu.sluk nzifesinf gör# 
kanlar yıkıldığı zaman çok eski bir ta • tnek üzere yapılan ne& bir eser olduğtl• 

Taksjmde!ii abdeshaneler ! 
1 mini razmıracağımız bir okuyucu· 

muz söylüyor: 
Tak<:im cumhuriyet meydanı için pek 

yakışıksız bir manzara te~kil eden umu
mi hal5.lann kaldmlması, bu şehir için 
yapılma3ı elzem belediye işlerinden biriy
di. ~itekim reni valimiz de derhal bu va· 
ziretlc alakadar oldu. O civarda her gün 
binlerce adamın ihtiyacını ka~ılıyacak 

asri abdesthaneler yapılacağı ve eski ha
laların kaldırılacağını umarak sevindik. 
l"<'.!-;at dünden itibaren garip bir Yaziyet 
mey iaııa çıktr. 

bulunmaması geceleri neler >ektiğimizi 

isbata kafidir sanırız. Biz a~falt yol ve a
dım ba~mda lamba İ"temiroruz. Yalnız 
bu mahallede oturan binlerce vatandaşın 
insan gibi ya5ayabilmeleri için elzem ba
zı medeni ihtiyaçlarımızın yerine getiril· 
mesini bekliyoruz. Bizi htanbul ortasında 
böyle bir kurunuvu~ta hayatr ya5atmak 
günah değil midir? 

Karagümrükte yolsuzluk yfü:ün-
den mektebe gidemiyen 
çocuklar 

Yeni abdesthanelerin yapılmasına dahi Karagümrükte Dervi§ Ali mahallesi na· 
başlanmamışken e:;ki abdesthaneleri he· mma Mehmet Kemal imzasile aldığımız 
men kapamışlar. bir mektupta şunlar yazılı: 
Yalnız paralı olan kısım açık bırakıl- 1\fahallemizde yollar o kadar bozuk ve 

fakat S-Onradan herhangi bir dalaverenin 
rihtf', bifinmc-z nasıl i§lenmiş garib bir 
sahtekarlık meydana çıkmıştır. neticesi olarak bu bUyUk mermer Mf.i" 

nenin bulunduğu sahanrn Uzerine ve et~~ .. 
fına dükkanlar yaptırılarak çatı içine sJ· 
drrıldığt anlaştlmı§tır. 

Bu güzel Türk eaerinin mevcudJşeti 
ret edilecek bir manzarayla karşılaşıl. meydana ~ıkrnca hemen mUzeler idaresltıe 
mıştır. Bu dlikklnların içinde bUyük n ha.her verilmiştir. Eserin tarihi kıyıl\e~ 
yekpare mermerden, üzeri muazzam çift tesbit edildikten sonre., bundan sonraltl 
kapaklı olan üzeri nakı§lı büyük hiı; su vaziyeti de buna göre teııbit olunacaktır. 

Yenicaml hclalariyle .kapının arasına 

sıkl§an dükkfinlara 11ra gelip <le bu ah
şab barakalar ytkı1mağa başlanınca hay. 

Üsküdar kazası dahilinde Selami Ali .mahallesinin arazi tahrir mükelleflerin· 
den, yapılan araştırmalara rağmen meske n ve kanuni ikarnctgftbları bulunaınaroast 
dola~,sil~ tebligat ifası mümkün olamıyan 287 mükellefe ait illi.n varakasının 15·12· 
938 günün,!~ mezküı; mahallenin mümessiller odasına taUk kılınmış olmakla ııliı.kll"' 
darlarca malum olup tel;ıligat makamtna ka im olınak üzere keyfiyet ilan olunur-

(9156) 

mr~ ... Peki ama, şimçli binlerce ki~i ne o kadar berbatdır ki, katiyen mübalağa 
yapacak. O civarda ba~ka bir abdesthane ettiğimizi sanmayın, çocuklarımız, bazı 
olmadığına göre. dünden itibaren civarın çamurlu günlerde bu yollardan geçerne· 
rok~~n~umi ab~~~~ah~~ dihl~~n~~be ~~mi~rla~~~ ~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
g0lmi~tir. belediye reisimizden bütün mahallenin Şeker insaın1 ayakta tut-an gıda!ann başında gelir. Fakat unutm."..'yın ki 

Oni.ine gelen buralara dalıp defihacet e- ricası, en fena cinsten de olsa, ~u bizim her tatlı şeker d~tildir. 
eliyor. Belediyenin nazarı dikatini celbet· sokakla a b"raı k Id m d"' t k eh · 

r 
1 

a IrI oşe ere ş rın Her şeker HACI BEKiR ŞEKERi olmad ı "'g ı g ı'bı· menizi isteriz. Böyle umumi ihtiyaçlarla ortasmda batakhk içinde yaşamaktan bin-
alakah işlerde evvela yenisini yapmak Ierce vatandaşı kurtarmasıdır. A Lı· MUHı· ooı· 
ve sonra eskisini kaldırmak en doğru ---~--..,._------~-

ve makul bir İş olur.. e u C®1 c 0\0 IK l\:jJ 

Tophanede Karabaş mahallesi ~~DVCO HACI BEKiR 
Merkezi: Bahçekapx - Şubeleri: Beyoğlu, Karaköy, Kadıköy. 

Tophane Karabaş mahallesi Bizim 
berber Vahan Ozen yazıyor: 

12.30: Müzik (Tiirk müziği • Pl), 13.05 
Saat ı:ıyıırı n haberler, 13.15.14 Müzik 
(komşumcmlckeUeriçlnmuhtclif~~kb~,f~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!~~-~~~~~~' 

Yeni yalimizden mahalleli namına §lıl 

bizim Karabaş mahallesi ve caddesile bir 
az alakadar olmasını rica ediyorum. Ma· 
hallemiı senelerdenberi geceleri lambasız· 
drr. üstelik çamur ve toı içinde bulunan 
sokaklarımızda muntazam kald~ da 

, 
DRAM KIS}fi 

1 fı-12-938 Perşembe 
günü 

18.00 Müzik (Türk mihiği ince saz faslı), 

:ıkş:ıml 20,30 da 
V1NDSORUN 

ŞEN I{ADINLARI 

t~likltil caddesinde 
Komedi kısmı 

18.30 Konu~ma (draıı l s:ıati), 18.50 Müzik 
,(Tii rk mllzijti, muhtelif şarkılıır), 10.15 Si\· 
al ııyan ve haberler, lV.25 Müzik (muhte
lif ş:ırkılar), 20.00 Temsil·. Geyik avcısı 
genç Osmrın). yurd piyesleri. Tertip eden 
(Ekrem Reşit • halk lürkülerile beraber), 
21.00 Saat ayarı ve nrapca söylev, 21.10 
Müdk (kücllk o"rkestra: 1 - Ein Abcnd an 
der Nordsee (Mario Trcvisiol). 2 - .Jubel 
und Trubel '(wlli J,autenschlager)', 3 -
Jsola bella (B~ce). 4 - Lichlertanz eler 
Baut von Kaschmir (Rubenstcin). 5 - Un. 
garisch Tanı~ (Bl'ahms). G - Gröııland • 
sü:il • (Fredcriksen). 7 - Bersöz (Godard), 
22.10 Konuşm:ı, 22.25 Müzik (koro .. PIJ, 
22.45 Müıik (dans)t 23,45.2(. Son haberler 
ve yarınki program. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarını~ı derhal keser. · 

icabında günde 3 kase alınabilir. 
ı ;,_J 2Jl38 Pcr,embe gtı 

""·~~~iJ~~~~·d· ~ .. ---- Hususi Çay ve Kahve Şekeri 
ERTUGRUL SA. 

Dİ TEK tiyatrosu T •• k • ş k F b • k 1 A 
~~~~!~ı~;b~s;:- ur ıye e er a r a arı . 
dan sonra azarlar): 

• 
Vodvil 3 Perde • Ranbank müdürü Şaht ile beynelmi· 

lel tediyat bankası müdürü, Londraya 
gelmişlerdir. ~ ~ IJATJK OPERETİ 

Bu akşam saat 9 da 
' Şilide muhafazakarlar }'arm Aguire ~. ~ t c ı ç E 

ce Cerrdanm 1938-1941 devresi için ,~U,~~. IHiyükoperet. Rejisörüı 

Çay ve kahve için 2,5 kiloluk kapalı paketler 
içinde Kare şekerleri çıkarmıştır 

Cumhurreisi ilanı için toplanacak olan • na~it Rıza. Müzik Sey. 
kongreye i~tira.k etmemeye karar vermi~- ,, rettin Asal, Yazan Yu· 
terdir. ~ ~ sur SurU'iİ, orkestra, 

Bale. Cumartesi ve pa_ 
• Belçika !inans naz.~ı, fevkalade bütçe :ı::.ır matine 16 de. 

yi tetkike memur meclis komisyonunda - - ------------ -, 
yaptığı beyanatta, Belçika frankmın tn
giliz lirasına bağlanmasına muhalif ol
duğunu bildirmiştir. 

• Memel meclisi seçiminin muvakkat 
neticesi şudur: Alman listesi 576.486 
rer. Litvanya listeleri 130.085 rey, Bu 
hesaba göre Alman listesi reylerin yüzde 
81,5 ini kazanmıştır. 

• Berlinde diplomatik mahfiller, Macar 

hariciye nazın kont Csaky ile Çekoslo
vakya hariciye nazın Şvalkosvkinin ziya· 
retlerinin gelecek sene başlarında vuku 
bulacağını bildiriyorlar. 

• Valansiyanm dün sabahki bombardı· 
manı esnasında limana ginne.kte olan !n· 
giliz bandıralı St.andhholmoh vapuruna 
bir bomba isabet etmiş ve geminin kaptan 
köprüsü hasara uğramıştır. 

" . :·· . . ·~ "".l.., ,"' . . 1 • ,. ).' ' •• ,. • ..: ~ ~ · • • • • 

Fabrikada el değmeden otomatik .tlllkinclcrle paketlenen bu şekerler temizliğin bUtün !craitini topla.mı§ bulu~ 
nuyor. Sıhhatini ::vcnlcr şüphesiz bu şekerleri tercih ederler. Halkımıza. hizmet emeliyle hareket eden 

T O R K 1 Y E Ş :E. K E R F A B R t K A L A R 1 ambalaj tna11raf ından da mühim fcdakirlık yap· 
mak suretiyle mutad fiyatlarla 'kiloda ancak jki kuruş zammetmiştir. 

ANKARADA UMU'1! DEPOSU: Her şeyin en iyisini, en temizini en ucuz fiyatla ısatan: 

MEMURLAR KOOPERATI İ ŞİRKET.İ 
VE ŞUBELERiDiR. 

. . . / a1an1ara ayrıca tenzilat yapılır. 
Her bakkaldan bu şeket1eri isteneniz" hem temizliğine, hem tartısına emin olarak tedarik cdebiliuinit· 

(9067) 

BU A _K Ş A M lstanbulun en büyük iki sineması olan 
SARAY sinemaları iPEK ve 

Dünya-nm en büyük komiklerini ıörmek için gelecek halka dar ıreleeek 

•• 
UÇ Ahp 
HAYDUTLAR 

Sözlü Dayanılmaz Derecede Eğlenceli Muazzam Film 
Numaralı koltuklar erkenden aldırılmalıdır. Telefon: SAHAY 41656, İPEK ·1<1289 

. :, . . _..... ·- ' '\ . . ~ :• . • i ~ .,. . . • . ' :.· . ,it!;~_, 

i 
1 
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= 
ltalyanzn Fıansadan istediklerı 

Almanya Italyaya 
Et, Belediyenin 

Jtarhı ndıı ı~ 

muzaheret edecek sftlDll \. 
' 

ucuz 
Böyl9c3, ltasaplarm rtralarında rekabet yapmarlıl lr.rı 

semtlerde halk eli bahalı almak mecbur;yetinde ita makt<:t ır 

lngiltere ise Fransaya aslier" 
yardım vaadinde 

bulunmaktan eekiniyoı11 

Londra, 15 (A.A.) - Stcfani ajansı muhabirinden: 
Başvekil, muhaf nzaklirlardan Adamsın İngiltere ile 

Fransa arasında tedafüi bir ittifak ak.dcdilmeııi talebine 
sükftt ile mukabelede bulunmuş ve Korsika ve Tunusun 
taarruza uğraması takdiriııde fngilterenin, Fransanm yanı 
başında mevki alacağını açıkia beyan etmesini isteyen a
mele fırhası mebuslarından Mandcrc de cevap vermemiı
tir. 

Amele fırkası mebuslarından Shiııvell, Başvekili, ge· 
neral Fr:mkoya nıuharib haklarının vcrilmeai meselesi 
nin kendisinin Romayı ziyareti sırasında mUnıkatı eıfü· 

miycccği hususunda teminat vermeğe davet etmiştir. 
Başvekil, matlup teminatı veremiyeceğini söylemiştir. 

• • • • 

lebatr, b:ynclmllcl matbuatta bir .takım mütalealar yU· 
rütülmcsine sebebiyet vermekte bcrdvamdır. Alman ga- 1 
zetelerl, Almanyının itcılya ile tamamiylc mütesanid oldu· 
ğunu yazmakta ve İtalyanın hayati menfaatleri karşısında 
Almanyanın aynlle, Muaolininin Almanyayı alakadar e
den hayati meseleler muvacehesinde ittihaz etmiş olduğu 
hattı harekete mümasil blr hattı hareket kabul etmiş oldu· 
f unu ili ve etmektedirler. 

Bu anlayışın alaimi Amerika gazetelerinde de .f!Örül· 
mcktedir. 

• • • 

Son zamanlarda şehrimizde kasap1ık 1 
hay\'an miktarı çoğaldığından et fiatlan 
gittikçe dü§mcktedir. Belediyede mtite -
şekki! komisyonun fiatlorı henüz dUşUrme 
miıı bulunmnsına rafrmen knsablar kendi. 
liklcrinden fiatları nnrha nnznran çok dtl
şUnnUıılerdir. 

B:ızı ılflmtlcrde, kosablar rekabet ha · 
llnde olduklarrndnn flatları daha fnzln 
dUeUrmılşlcrdir. Tophon~. Balat ve Ak :ı

rayda Karaman etinin 30 kuruı;a kadar 
!atıldığı görtilmektcdir. Manrr.nrih gchıin 
ekseri yerlerinde I\nrnmnn 38 Dağlıç 40 
kuruştur. l in şayanı dikkat olan tarafı 

et fintlarmın dli§U§Uyle bernber et istih· 
lAkinin de nrtmııı olmnsıdır. Bunun için 
knsaplnr bu vazlyettC'n ml'nınun görün· 
mektediri"r. 

Bir taraftan d:ı b\tr;Un et fintlarının 

lstanbu.da dl.ı ı;ı uk olması dola~ ısi) le ce 

leplerin kasap, k ha~' an goııd c rılMc m • 
sini se\'k lskclelerlnP blldlrdlklcri anla· 
şılmaktndır. Bu nıbeble bugünkü b !l ık 
\'P ucuzluğun ynnn bir darlık ve pııhalı

lığa yol açacağından da korkulmnktad.r. 
J~saııen kış da bestırrrnk lizorf' o!duğun
dan bundan sonra §arktan ha~' an sı>vkı· 
yatıı1m çok azalması da tabii bulunmak
tndı:-. Manmnfih bu 611 ad ı dr\ ı t namı-

na ziraat h~letmelc>rl kuı ı u 
fazla yükııelnıesiııi öıılı)' cektir. 

* lf lf 

fintların 

Devlet ziraat l,letnıc i 1st.anbu dakl et 
piyasasında lslil:rar temin elm k Uıcre> 
dUn ilk olnrak mezbn"ındn 40 t{arnman 
koyunu kestlrmi tir. tik tc ıubC> dı.wrC'· 

sin1cn sonra k sim gtlnc.lf'n güne artlrn
l!U'aktır. 

Palainul 
Roma, 15 (A.A.) - Stcfani Ajansının diplomatik 

muharriri yazıyor: 
İtalyanın A'kdcnize ve Afrikaya müteallik olan muta-

Paris, 14 (A.A.) - SUveyg Kanalında Şimdiye 'kadar 
ton başına alınmakta elen 6 Şilin mUrur ücretinden 3 peni· 
sinin tenziline ait olup yarın mer'iyet mevkiine girecek o
lan karar, İtalyanın bu baptaki talepleri Uzerine değil, ge
çen eylülde kanal idare meclisi tarafından ittihaz edil 
mi~tir • 

Romanyada yahudi 
aleyhtarı bir takım 

kararlar· hazırlanıyor 

Milli Müdafaa Vekili
nin konferansı 

Reis!cunıhurun 
seyahati 

f Baştarafı 1 incide) 
ların ihtiyaçları ıle ya1<ından alakada. 
o!makt:ıdır. Yeni cvahatinde de bu mak 
salla ha·eket edec ği c:iiphe izdir. Reic;ı 

cumhurumuzun bu rotdaki ilk k::mm 
koylünün giyimini \c refahını temin et· 
mektir. 

Akını başladı 
Bütün Boğaz sahilleri palan:ut 
tutan halk ve balıkçılarla do!u 

Bükreı, H (A. A.) - Nazırlar meclisi 
~ugUn saat 16 da toplanarak Romanya· 
fi&ki yahudl akalliyetiııln vaıtycti hak
kmdaki yen\ kararnameleri tetkik et.mi§· 
Ull. Bu ·eni metlnlcrln Macaristanda !m

i kabinesi tarafından kabul edilen ka
aıİıelcre benzediği bildirilmektedir. 

azırlar Romanyanm Londra ve VaUkan 

Lifvanyada 

büyük elciliklerine tJ&yin edilecek ıevat 
meselesiyle de meıgııl olınuatur. 

ıtalyada 
Parllmento sisteminin son 

enkazı da kaldırıldı 

Bütçe Açığı beş milyara yakın 

Memel vaziyeti dolayıaile Roma, 1' (A.A.)' _ ltalyada parlA· 

HU kornet bazı tedbirler aldı rnenton sisteminin son enkazı da bugün 
) Kovno, ı~ (A. A.) - HUküınet aley- mebusan meclisinin 29 uncu de\•resini 

Edekl son hldlıelerln mUaevvikleri ol- , kapayan toplantı ile ortadan kalkmıs bu· 
caklarmdan 1Uphe edilen 11 kiti, hali- lunmaktadır. Toplantı, hazır bulunan 
hazırda hapishanede bulunmaktadırlar. Musoliniye kal'§I hararetli tezahüratla 
Kovnoda ve vll!yetlerde birçok araatır- açılmı~ ve o suretle nihayet bulmu~tur. 
:malar ;yapılmı11tlr. Meclis, rejimin i' politikası hakkında· 

llilkQmet, h3llhamda ikamet etmekte ki kararname ile ilkbaharda parlamento· 
'>ldultlan yerleri ter~e mecbur olan ec· nun yerine kaim olacak otan yeni korpo· 
Jıebflere Litvanyaya girmek mUuade!ini rasyonlar ihdası hakkındaki kararnameyi 
~ermemeğe kanır vermlntir. Kovnoda ika- ,.e harp halinde meclis azasının ön safta 

;ınet etmekte olan jgs!z ecnebtıere ıimdi- muharebe eden kıtalarda hizmet edecek· 
lik viliyctıcrc gidlb ycrle;ımelerl ve aon- ]erine dair olan kanun layihasını alkışlar· 
l'& Litvanyayı bUsbUtUn terkcdib gitmele- la kabul etmiştir. 
ti fçln emir ''Crilmfıı olduğu temin edil-
:tncktedir. 

Memel direktuarr, muvalı:katen her tUrlil 
ı;iyasi toplantıyı menetmiştir. 

lehistanda kapatllan Mason 
locaları 

Var§Ova, 14 (A.A.) - Resmen bil· 
Öirildiğine göre, dahiliye nezareti, 
:t-eniden dokuz farmason locasr:ıın ka. 
Patılmasmı ve emvalinin müsadere 
dilmesini emretmiştir. 
Bazı gazetelere nazaran bu müna· 

Sebetıe bazı zevatın ikametgfı.hları 
nıUsadere edilecektir. 

Bu zevat meyanında eski maliye 
nazırı Hifolit Gliyc ve Polonya:ım es 
ki Hamburg konsolosu J{ipa bulun • 
c:1a.ktadır. 

Macar Nazileri 
Şefi 

Taraftarlarınm polisçe 
yaralanmasını protesto etti 
Budapcşte, 15 (A.A.) - Macar nazi 

fırka ı Ş('fi mebuc:lardan Hubayın 1 birin 
cikanunda nazilerin yapmıs olduklan bir 
11\inıayiş esnasında zabıtanın nazilere dü· 

Bütçe açığı müthil! 

Roma. 14 (A.A.) - Nazırlar meclişi 
1939·40 malf yılı bütçesini tasvip eyle· 
mi§tir. 

Bütçe 29.316.000.000 liret masraf vl' 

24.516.000.000 liret de varidat derpiş et· 
mektedir. 
Açık ~ milyara yakındır. Milli müda· 

faa masrafı harbiye için 3.406.000.000, 
bahrh•e i~in 2.701.000.000 ve hava i~in 
de 2.165.000.000 lirettir. 

Askeri masraflar 

' Roma, 14 (A.A.) - İtalyanın asRerl 
masarifinin tezyidi için bu sabahki nazır· 
lar meclisinde verilmiş olan karara müte· 
allik haber dolayısile şu ciheti tasrih et· 
mek IAzımdır ki te::ılihatm inkişafını te· 
min için biltçeye konulmue olan 10 mil· 
yar liret kredi, birçok mali senelere tak· 
sinı edilecektir. Bu kredinin ilk yardımı o· 
lan takriben 2 milyar 764 milyon liret 
1939·1940 bütçesi kredilerine ilave edile· 
cek ve bu mail senenin bahriye, harbire 
ve hava nezaretleri masarifinin yekt1nu 
takriben 8 milyar 275 milyon lirete baliğ 
olacaktır. 

rü,tane hücum cıderek bunlardan 56 kişi cevaben bu kabil nümayi~ler yapılmasının 
)i Yaralamı~ olduğu şeklinde zabıta aley· l\Iacaristanda memnu olmasına binaen 
hmı:ıe ithamlar ileri c:ürmek uretile isti· bunlann her zaman şiddetle tenkil edile· 
zahda bulunnlu!. dahiliye nazırı da buna ce~ini söylerni§tir. ' 

_.- Başlara/ & 3 üncüc'e 
sa bir zamanda müsbet bir surette tatmin 
edilmesi IAzımdır. 

Bütün endüstrilerimiz. devletin ve mil· 
Jetin himayesıne ancak ona lfıyık olduk· 
ları müddetçe mazhar olacaklarını bilme· 
Iidirler. Bilhassa büyük endüstrimizin 
rasyon~I işletmede önayak olarak mali· 

Çankırı do!rnmacıl:ırı nın 
dilekleri 
Çankırı 15 - Çankırı dokumacılan 

Reisicumhurumuza. iplik sıkıntısından 

bahsetmiş \'e iplik1eri pahalı aldıklarını 

arzetmişlerdi. 

\"erilen ma!Cımata gi)re, Sümerbank 
dokumacılara tediyeli c:atışlar yapılması 

için Ziraat banka •le ttmac:::ı geçmiştir. 

Kayseri fabrika 1 ipliklerinden bir kıc;mt· 

nı Ziraat bankac;ı emrine verecektir. 

yet masraflarını indirme!~. sağlam ve u· 
cuı mal istihsal etmek suretile devletin 
hayatı ucuzlatmak davasında en bü~ ük 
yardınm olmalarını bekleriz. Bunu mut· 
laka yapmalıdırlar. Vazifelerini ancak bu 

suretle ifa etmiş addolunurıar. Yeni köprü meselesi 
Küçük tasarruf hesaplar 
Aziz dinleyicilerim, ( Baştarafı 1 incı"de) 
Tasarruf sahasında ise millete ve ban zıklann 20 metre lmdar dahn uzatılması-

kalarımıza şeref veren bir merhaleye var na karar verilmişti. 
mış bulunuyonız. Bankalarımızdaki kü· Bu sırnda ineant grupu dUnya de.mir 
çük tasarruf mevduatı 100 milyon liraya piyıı.sasındaki ~Ukseliııl de ileri sUrmUş ve 
çıkmıştır. o fırsattan istifade edilerek araya. böyle 

1920 sene:.inde bankalardaki tasarruf bir farkın sokuşturulmasını da ihmal et. 
hesaplarının ancak bir milyon lira tuttu· memiş ve gerek beton kazıklann, uzatıl
ğunu dü~ünecek olursa!>, 17 sene içinde· mnsı, ve gerekse demir fiatlarının yUkse· 
ki bu 100 misli artı~ın ehe...'llmiyeti daha 1'1 farkı olarak 300.000 lira kadar bir pa
iyc anlaşılır. ranın ilavesiyle yeni bir mukavele ya • 
Şimdi en çok on sene içinde 500 mil· pilmıetır. Bu mukavelenin orijinal bir ta

yona varmak hedefimizdir. Yani bugünkü rafı olarak köprü inşaat müddetinin altı 

tasarruf hesaplarını beş misli arttırmak ay uzatılması da temin olunmuştur. 
için elbirliği ile çah~acağız. Bir taraftan İddia edildiğine göre, muknvclcnln bu 
milli gelirin artması, bir ahlak haline gir· eekilde tadilinden sonra beton kazıklara 
me i ~ayesinde bu gayelerimize de erişe· nncak 1,5 - 2 mC'trelik bir kısmın HA.vesi 
ceğimize eminiz. k8.!i görUlmUı. sonradan demir piya ası 

Tasarruf paralarını hala evlerinde, çı· da. düşmti6tür. Fnkat bcledıyenin ineaat 
kınlarında, küplerinde saklıyan vatan· grupuna fazla ödiy ceği 300 bin lirn ve 
da5larımız 'arsa, onlara acımaktan baş· ııltı aylık ınU<idctln uıatılmnsı aynen kal
ka elimizden bir ı;ey gelmez. Bu paraları mııs. bunları yeniden değiııtirmek nedense 
bankalarda emin bir tarzda i~letmcl< ve kimsenin nkhna gelmemiştir, Bu lddlala· , 
faizinden faydalanmak imkanı ,·arken, rın doğruluk derecC'sinl tahkik <>tmek 
halA emniyetsiz zamanlardan kalma bir İstanbul hemşerilerlnln menfantlerlnl ko-
ananeye bağlanarak çalınmak, yanmak, _ru_m_a __ k~bn_k_·ı_m_ın_d_n_n_e_1z_r_m_d_ir_. ____ _ 

kaybo!mak tehlikelerine maruz kalmak , c H ata y _ S u r .
1 
ye 

ölü bir halde mahfuz tutmak, ne şahsi ne 

de milli menfaatlerimize uygundur. Onun h U d U d U 
için evde saklanan paralarımızın barka· 
Iarımııa yatırılması, hem akıllılık ic.1bı. 
hem de milli iktisadiyatımızm bir hakkı· Yapılan müzakerelerb 

Birkaç günd~nii)erı Karauenız bo~a .. ll · 
dan Mannaraya doğru ba.lıyan pa!amut 
akını bu sabah müthiş surette fazla "". 
mıştır. Kmaklardan lımana kadaı bt.tun 
sahiller palamut tutan halkla doldı.:ğ;.ı gı· 
bi, balıkçılar da tonlarca balık tutmal,ta· 
dır. Bu seferki akının geçen scne!erdt>n 
de fazla olacağı tahmin edılmektedu \ • 
km dolayısile palamut fiyatları da b r· 
denbire ucuzlamış ve bir çiıt ba!ık )uz· 
paraya kadar dü)Illüştür. Hele s..ıhillerdC' 
kırk paraya kadar palamut satılmaktadır 
Bu vaziyeti gören ltalyan ve Yun:m ha· 
lıkçı gemileri memleketlerinden > en•deı 
vesait istemişlerdir. Bu yıl harice çok faz 
la se\ kiyat olacağı zannedilmektedir. Ba 
lıkçılar fiyatları çok dü~ünncmck lç'n a 
ralarında tedbirler almağa karar \ mıi"· 
terdir • ~ 

Avukatlar hakkında 
tahkikat yapılacak 

( Baştarafı 1 incide) 
Bu kanundan ewelki kanun gibi b'r 

tasfiyeyi kaydetmemi~ c:e de meri;;eıinden 
evvelki cezayı müstelzim hal ,.e r ... ·katı 
da ihmal etmediğinden yeni kurula~ak 
baro inzıbat heyeti, kanunun neşriinden 
evvelki zamana ait \'e yeni kanunun hu· 
kümlerine giren her türlü sey) kıtı tahkik 
\'e cez:ılannı da tarin eyliyec"ktir. Bu c:u· 
retle a\ ukat kadrosunda hır ta fı) e ola· 
cağı zannedilmektedir. 

T roçki hal:er . 
venyor: 

A morikrt'a y<:.kmda ihff fJ 
kopacak! 

Meksiko, 15 (A.A.) - Tro!,;~ i, ı·.:ı-

pit:ıl'zmin son d.rec'! h .. 1.ir.ı lı:r "~ i
yete gelmiş oldugu Ameri.:aJa } a u c ı 
bir ihtiH'il olaca6ı ı:ehan.tinJe buh n· 

nıuş ve kapıtal'zmb umu'"Tli b; · hNc.J· 

merci:ı nıukacldc:nc i elan , i i l: } ı.i

zünden aşınmış oldu.,unu ilav: c.m ~
t'r . 

dır. tesbit ediliyor 
Türk parası, sağlamlılığı ile kendisine Paris, 15 _ Türkiye ile Frnnsa nrnsın. 

milletçe gö terilen itimadı ha!: etm;~tir. duki anlaşma neticesinde Hatnydaki va· 
Bu itibarla, para kazanan her arkada~ın ziyet istikrar kcsbetmlştir. 

Romanya ale~ıhincle 

küçük de olsa bankada bir tasarruf he· Hatay • Suriye hududunun tcsbiti hu-
sabı açmaması için hiçbir sebeb yoktur. susunda Türk ve Fransız murahhasları a· 

500 milyonluk hedefimize en kısa bir rasında yapılmnkta o'an müzakerelerde 
zamanda ,·arabilmek için bütün vatanda~· birçok noktalarda tam bir nnlnGmn husu
larımı yeni bir hamleye da,·et ediyorum. le gclmietlr. 
Cemiyetimiz 100 milyonluk hedefi ortaya TUrk murahhası Ali Aslnnoğlu ile 
attığı zaman,. bunun bu kadar kı a bir Zil Fransız murahhnsı hududu kat'I olarak 
manda tahakkuk edebileceğine imınmı- tesbit etmek Uzeredirler. Seynhat ''csilca
yanlar vardı, bunlar, ne kadar yanıldı!~· ları bundan sonra Hatay dahiliye vcka· 
larını anladılar. Biz en geç on sene için· Jeti tarafından verilecektir. 
de bankalarımızdaki tasarruf hesap!arı· ================ 
nın 500 milyon lirayı bulacağına inanı· 
yoruz. 

Aziz yurtta,.!anm, milletimizin 'e mem 
leketimizin her sahadaki parlak istikba· 

line olan inanımızı bir kere daha tekrar
hyar;;ık dokuzuncu t<lsarruf ,.e yerli malı 
haftamızın hepimiz için kutlu olma ını 
dilerim.,, 

' propagan{ a 
iki macar asilz&desl ~tvl i;edil~! 

Bükreş, 1 l (A. A.) - ro ıs f,omrn 
bansından Macar n:3! z d ei Chaı 1 s Boıı· 

ZO'"!len~ i ile Iludnpt'!ılf' ı niv{ rs.it t inde 
tahsil edı:ın oğlu Sandor'u Romnn' ıı a!e.} · 
hinde propaganda vcı ta.ırık "ıt ~apm k ciJ
rUmlerinden dolayı tC'vkif etmiş ir. 

ZA Yl - I ,tanbul 42 i :ıci o1~u • n 
1927·1928 der.s yılı sonunda alını, 01du· 
ğum ilkokul diplomamı zari ettım. 'e· 
nisini alacağımdan eskisinin hükmü yok
tur. (Y.P. 2823) 

Mehmet Scmilı l.,'yonık 



Birkaç rop modeli 
terdi. Bunlardan ancak blrlcaçmı -.ya• 
lım: 

LoJCl Coro l'lvtı'ıJr' .. pev •• ......... .....,..u ..... pelnıelr. 

ba ~ tlWl •rlYIP llM, w.a.. 1 - lnglltereyle AlmaD71i &rumda ye.. 
maliye nezaretlnla yelli aldrjl tedbir- nı bir dostluk teala ettfii samıoıunan llt"' 
Jerdea tlolayı olmaJIP wl•ellelQ l'pıD- ıdh anlıtınaımdan Dd ay .IOllr& Alnuill • 

- lııUld .._.de ..... latllla- lngf!fs mOaaaebatı harbdenberi. en feaa 
met oldujmaa lpret ecllyor ve dl7or ld: vaziyette bulunuyor. 
Franm hllk(b;aett cumhurt)etçt. hpan-

yadaki açlığa mbi oı.cü bit ~et ta· 2 - ttaıyan parllmelıtolunda J'raD11ııı. 
tana l§çileri kazanır ve milU birlik ile ya kartı tertib edilmlt olan 1'1mayle lr 
latikrar elde edllmil olur. takblldeld IUlh için btlytlk bir tehd1d tef"' 

kil etmektedir. ÇUnttı ltalya, Tunua, 
Frauanm cumhQ.riyeql hppya ile Konlka ve NiaiD ltaıyaya. verihnestni ~ 

hududu bulumaakta devam edlyer. Bu ... tıyor ld, bu da ancak bir harble Olt.billr. 
nekl ba•ddan IODl'a da ellnde tula ınlk· 
tarda buiday blmtltir· a - lluollnlnhı aekerl ehelDDdyetbl • 

den dolayı llpanyayr, J'ranaanJll lal'anll& 
Daladlye butQmet1 fsıtan1o1 cumhar1- olarak fqlzm tarafından fethe kazv ver 

:yetgnerlnln bu kıl. yiyecek ihtlyaclarma Jnil oldulunu bugUn Framıada Al t.,.u 
)'Udim ederek mukavemetlerlıd terDıf:D bile aıılumt bulunuyor. 
e~ oluna J'ranm IMllerlnln mem 
nunlyetaizliil bir ihtlW m.ablJettnl alabl- 4ı - tnsDtereyle ttaıya ar8llalı.a.Jd 

Rllı, lta.lt&n pflotlan tarafmdaJl 14'n ellr. 
dilen tta.lyan tayyarelerl, lapan)'a lle nıer 

l'rallwadald ~ dbya plya· ru Ucarette bulunan tngWs ~ 
.... da husule setlrd!il tetir: oot bOJUk· bombardmıan ettikçe kabll delildir· 
tUr. Geçeıı ınn tecrllbe abib1 bir it ~ 
mma lktmadt mahaflldekl vaziyeti IOr .; 15 - Her gOıı daha bt'I olarak ~ 
clUID. Şu Cevabı verdi: nıs 1d Japonya tini Uhat etmek ve oruı. 

m tendfll leleterek Çinden bltttın ecaebl 
- Blçblr Sattbft.ette bir metre Oteli· t8ccarJarı gıbrmak anuuncl&dır. 

n1 tcS'8Jlll10ras. DlDJ'lllUD. lllçblr tuata-
da ııe oJacaimı tayin eaemı,oru. Builma Demotıat memleketler bu realltelen 
netlcul olarak da, blrgot 1&bcı olduiU brtı koyupt dlttaUSrlerln dUnya n.eae1~ 
lla1de a1ıc1 balQa1J1W. IRfıd Jqlbl ve 4olra 'bir tülld• aıala• 

malanbmımmda mrar etme:del'l8- 4t1D)'aol 
Ayni vulyet her mualekette &8rW'1· da npa temin edilemez ve if bayatı ~ 

>W· llit.Un1 blıılam•• ' 
Wbtuma lllıl• ..... o!Ul WJ1 -------------""'----~ 

mUlteaat hiçbir memlekette fıbrlblara 
vedia b8yUk bir 8lpuif :yoktur. 

• 

Eıluen, PClll MU Amapada vt ~ 
/ :yadald ııı&eelrln dilnn71 ~ 11· 

~~~..-.~ı•~·······•~ı~ ............... ~ .... ,,,~~"~M.ı~~--.. ~ ... -t·f;ı.,~ .. ıİliiatıldt 
rafı derin pilllldlr. Bu plll açdınca lçenlnden yine aP.l tekil• 
de plllll krep jorjetten ekleDJllf bir parça &tirWUr. Ceb b~ 
ları ,tne pllllidlr ve Jr.umqm Uzerine ayrı ~ dtkllmtatır. 

8u robu ı&terdillnılz moddeller eruJQdaiı aeçebiliralnls.. 

ı a~ model liyab ve ltllnıea krepten balit bir rob
IW. Yakası ve temerl, kumaş tlzerine dikilen yaldall llme. 

a aumaralı model de buha yakmdıt. Bu rob n.lapeten actl 
renkll bir kumqtaıı yapılır. Yaan llyabtır. Bu siyah )ab.· 
daa, aşn1 llyalı k\Ull&ltan ince bir band bqlar ve bele tadar 
d8ftm eder. Kemer ve eeb ayni ılyab tumqtandir. 'B1ı ro
bu tamamen akllne olarak uuı liyah ve dlleri açık reUI{ 
kumqtan yapmak da mtımthcftlr. 

larıe ailslenmie ayni renk kumaştan yapılır. 
2 numaralı model daha ince bir zevkle ıtıalenmJttfr. 

&ob ip$li kalın bir kumqtandır. Göiüate görd11ğ0Jıllz main 

4: numaralı model ytlnltl bir tumqtan yapı111111tır. 'O--. 
rindekl dlller ayni klunalm ~ha lı:oymu yahut daha açıtm. 
dan kesilerek dlkUillek prtfylet kırmızıya yalmı renkler bu 
rob lçbı çqk ya.Japr. 

iİ.zellik bakımından lki kıymetli 
gıda : Siit ve yoğurt •• 

!uan yalım bir tek gıdayla vücudu- fllne 1-10 dakika devam. etmelidir. tcer- liil dte nazaran daha ful& o14ulmıdfll 
ihtlyaçlarmı temin edemez. Fakat linde lriit kaynatılacak kabın cinai de ınh- umumt zannın ablne olarak daha çabuk 

iıltU \'e yoğurdu bundan laUına etmek hat baJmnmdan hayli mllblıMlr. Sllt batır )ıozulur. Onmı için yoğurdu toprak ve çi
... cbr. Yalmz ıüt ve yofurt yiyerek bir kabda kaynatıııyona bu kabm yeni ka· n1 kablarda uklamak gerektir. 
Hk ll4 bellenmek mümkündür. t'aylannut' ohbwna çok dltkat etmek llZ't 

SUtU bullatı, mayi halinde olduğu, çiğ- tır. Kalaym kabda ka:Ynıyan dtle seWr
nenmeden alındığı için çocukların ve ilı-ı lenme valı:a1arma_pü gok rupı1n1r. SU, 
tiyarlaruı gıdalı ayarlar; bu zan tama- tU altlmbıyom bir tencerede kat'iyy<' 
~le ::vannttır su\ h'1abıı her devrelin-

1 
kaynatm•malıdJI'. AIUmluyom teacerede 

dıe- ıpubatkak Jlzmı olan bir yiyecektir. kayn&mlf ıtltler hemen dalma midede 
ftydalan aayıaatla tllkenmez. Biz bura- 1$11~ yapar. 

ya1mz li1tUn güzellik batımm4&n olan SUttt billıal1& emaye çinko bir tencere-
.UllUlllyetlne lpret edeceiiz. Şeffaf ve de kaynatmak en doir'an ve ea llhh!al

,;aal'llRllUVan bir cilde malik olmalı: latiyen dlr. Bilytlkler lçln dttın takim edllmlt ol· 
t&yaalar mutlaka ıtlt içmeli ve sUt içerken mak gartiyle hl.ek, koyun. keçi llltll olma-
!1!11 tavsiyelere riayet etmelidirler: 11 arumda mWılm bir fart vardır. J'a· 
labableybı aç kanuna lçilecelı: az ıeker- kat ta1dm ~edlil tak4irde koyuD ve 
MI bardak IOğuk ıUt. bil~ vtıcut if- keçi li1ttl daima inek .UtUne tercih ecll-

ltllll&nırıı tenbilı eder, hazJm -kolaylaflr. lir. 
aeovUnema bulan uzuvlatm btlyUme- Sütten yapılan muhtelif pla maddele-

~ yardım eder. ri arasmda yolurt çok mtlbim bir ille ye-
4kfam yatmadan lçelecelı: blr bardak rini tutar. Yoğurt lçe'nlnde bulwaab :ma

...... lriitae rahat bir uyku temin eder. ya itibariyle mide ve ~ her 
Clittetı burquthtldan clibı,ttılt. Derinin tUrJO teaemmUmtl meneder, her yemell 
tu.Utw arttırır. mtıtealdp yoğurt yiyen lntıanlar pta yU

YaJnız aoluk içilecek ılltlerbı mutıakf zilndeu RhlrlenmlyecekJerindelı emin ola-
.J'Mtarize edllmlt olmam earttır. Şl191er bilirler. 
~de takim edilınlş ıüt bulamazsa - Yofurdun faydalı bu 1radar1a kalmu. 
q. 111t8 muhakkak kaynatmanız ve kay- Kana kU11tıktaD aoııra llairter için çok 
~ ısonra aoğutmanız ~. Mem• mUaekldn ve uyqturueu bir tQfr bbrl 
~at ıüttln kaynama '8rQ tllıhate eder. Sinirli bayanlar lçbı yolurt, bllhu
'1P8 detUdir. Tamamiyle milı:robsuz bil' ea ayran (ıulu oıautu için tana brı,ma
m ~ emin oJabDmenb: için ev- lll daha çabuk olur) en mUbmmel llDfr 

'8t0 kabanncaya kadar beklemeli. illeıdır. 

ta ~&en ve kaymak bağhyaa aütJl İ Yofurtıa zehirlenme aQtle 1ehlrlenme
• DnttırmaJı ve bu tangtırma den daha koJa1 olur. CUnkll yojurt ekil-

ilk Alman tayyare . " gem ısı 
Telgraf haberleri, Alman fabrikalann· 

da yapılmakta olan tayyare gemilerinden 
birincisinin bu ayın sekizinde Kiel lima
nında dmiu inclirildilfni merasimde biz
zat Hitler ile general (;aringin de bmr 
bulunduiuDu ve bu ymi gemiye "Graf • 
Zeplin,, ismi. mildilini haber verdiler. 

Gemi 250 metre uzunlulundachr. Gii· 
vertesiııin geni§liii 'J:1 metredir. Elli kadar 
tayyareyi rahatça tapyabilir.. Geminin 
gerek harp, gerek müdafaa tertibatı mü
kemmeldir. Top techizatJ itibarile harp 
ıemilerine &uek olacak bir kuvvete Sahip
tir. Gemide 16 taİle 15 lik top ile 10 tane 
on buçulduk tayyare dafi topu van:hr. 
Aynca aene tayyare hücamlanna k8l1I 
koymak için yirmi iki tane 37 milinietre
Ilk mitralyözle mOcehhezdir. Bu mitral
yözler ayni ıamanc:la denizden gelecek teh 
~ karp da kullandabilir evsaftadır 

Sürati saatte 38 mil, hacmi 39 bin ton· 
dur. Almiııya bU aemi ile denis Jmnetle
r,ini biru daha fazlalaıtırmıı oluyor., t)j
ler tayyare gmıisi de Kiel tezglblarmda 
iııpediJ~. 

G.asUm• ÇlfPG bir 197 \'U' Jd, '> .. 111• 
dur: avam~ her cQa ll&lll'laı;. 
ra IOnılaia .iuaiter hep dtınya vuı,etıu 
.... lı8t61Ditfit mmt 1ıildWtanns * .. 
gi'fJI ~er aldıima dairdir. Bu nalla 
..... ~her P'rilYi memap .. 
....rmaa. ltltlıl7W. 

l'arJlmento ua1annm nuırtarcla bu 
IUaltere cevab aJmat lçbı ne b4ar lalıılr
alilandıklarnıı ve verdllderl eevablan 
llUil dinlediklerini ,c8ren halt pek yakin 
bir barb tetilllr9 lelel' Pbl oluyor. 

Avam Jcamarumda sorulan ıuller ve 
iatenen ızaıı.t "tufan Mabracak, pmlyl 
hazırlayın!.. slbl bir latlmdact mablJetbı· 
dedir. 

Bu fatlmdad 4UnJum her tarafmdaa ve 
her dilden duyuJ'llYor. llesell Amerika 
Blrlewlt devletleri but1Unetbıbı 10 mD)'Oll 
ingilfı lirasına mal olacak btıylk b!r"b&rb 

gemisi Y8PtJnta;va karar verdifJn1 dıil· 
Y01'11Z. 

lik dritnotun 1 mllyon lncWs U,.... 
>'&Pılmll oldujwıu batniıJoram. O .._ 
tufan tehlikelinl dQfben lttnıa~, pa. 
rialann teman ptfrmlyecek teYlert bu 
ıuntle l&J'folvmnamıı brp dehptli iti
razdı bulunmqlardı. 

Baıtın bayJe ltlralda bulunanlar rarm
mtıror. Ortadan tamamen b~ 
bile, bir tarafta Blklanm11 butmunatta· 
dırlar. Bl~ buıUn htıt6metl .. 1trek 
taraftar, reret muhalif • btltUn »&rUie 
barb lllıblarnıa altttkoe daha ful& r
ra l&rfetmul için tu~ ediyorlar. 

Vrania plecet HDekf llllb murafma 
180 Ddlyon hıgiUs lirlal U&ve etıneye ta
rar venraı, bulmıuror. 

LehJatan, zealin bir memleket olma -

ıtl ltlledenberl hpaayada J'ıUko bT .. 
vetıerllle tarp Ç&l'Jllllll 2'00 taams 8"e 
Dtımllbden IOa tıartl oı.rat 300 1dtl de 
lnsil~reye d&mıOt ve Londrad& oa la 
kltWt btıylt bir halt Jdtlul tarafm
~. 

İ8tuyonda g&ıtııılllfrl ~'4 
rumcta ffçl parUal meclll muhalefet _. .. 
l>11 llderl lllater Atll de bahumlQf ve- cm_. 
lira: 

- YaptJimnı itten dolayı Jftlbar ~ 
yorus. Sis lnaUls demokrul an'~ 
ihya ettiniz. demiftlr. 

Londraya gelen 300 göntıllfl ar&IJlld8, 
blrl koltuk depekleriyle yUrtıyen Ut _... 
161 vardır. 

makla beraber, harb bUtçelbıe 60 milyon ------..... ------...;: 
hıgills Uram daha to~ _)mber veri
yor. 

Dlktatarltlt memleketleri llJ&hlaımayı 
l&l'fettiklerl parayı ne kadU' arttmlltla
!'IDI 16ylemJyorlart glzll tutuYorlar. Fa

kat, m11bakbk olarak kabul edebWria tl 
bu memleketler ılddet ltuUU&rak bAldm 
cıbaat lllyuetlerbü devam ettüıiffk için 

Jauır~. • 
Son ıtlnlerde birçok hl4fleler oldu ld, 

daha ziyade lulhçll olan m•leketlerin 
4e IJJl"luamqa. mecbur olduklaıml aGI-

Yeni neı at 

Yeni blrltk 
lklndl l&YJll BU'8k- Ölfltye ... edlJ8.
~ mtlMr ett1. 

Bu l&jll4a aencUifıı AtaJma balhılfı* 
belirten heyecanlı y&alarla, BtsjD Ofil 
İlakkmd& yurdda ve yai'd _.,41. 11871 .. 
nenlerl bUJacalrllDD!. 

Yeni blrUfl otuyucularnidza tanlte et 
dedi. 



~ aa'\t 
...., ebbfbu aaat bozulmu§tu. Kansına: 
tr.~unu saatçiye götllrmeli. 
~ itiraz etti· 
'l k . 

detıı, 0 canım. Ben baktım santc, bozuk 

...... ~ 
~ ll8ıl bozuk değil. Sabahlan aynrln-
' Saatte til1 çalınıyor. 
'~~ğı saatte makineyi hafifçe 

Çalar. Kolayca uyanirBm! 

~Ckaft~ta c9la 
, S gJl.rsonu çağtrdJ: 

'tu lı1n ahçı kndm saçlarını boyatmış 
~? 

: tvet. Rendfslni gördUnllz mU? 
~ta lıaYır, kendisini değil, çorbada saçı. 

l'dllnı. 

0 rR<eD=ll n n 
"a ~ meteliksiz kalmı§tı. Fakat rak:t· 
L.. ~aga gönlU razı olamazdı. Mey • 
~~· , e 'llb'l'adı. TezgCıhtarn yalvardı: 
~l'l ~8iln param yok. Bann çok değil. 

....., eh rakı ver. Yarın öderim. 
..... 1>11.ran yoksa rehin bırak. 
~ (fyleyse fkt kadeh ver. öteki ild ka. 

~hin kalımı. 

~nsaffnron tte 
'1"' , ~ye almaz mısınız? 
, 'l'~ekknr ederim, istemem. , :haz yemiş? 

' b ekadar zekisiniz. Gene zaytf tara. 
Uldunw:, blnu: alayım! 

, VelnlD rescm 
\ ~ha, fiU ynptığrm tabloya bak. Ben. 
~el hiçbir ressam böyle bir tablo 

' tır. 
~ ~ var o~lum. Senden başka 
~ neden böyle bir tablo yapmndı

ltılıyorum !. 

l\1Uşt61 - iste nihayet bana yakısan 
Sat1cı kız - Fakat bayan, bu §apka, 

AB ŞU KADINLAJU 
53pkayı 'buldum. 
mağıwunıza &fı'dlğhılz zaman l>a,mızda otan .•• 

~nr taşla... . 'ı-~k~~-·-;;~·-·~·k·;·· 
- Kızımla evlenmek 1aUyorsunuz öyle 1 ş g Ş 

IFe ~ket 
- Ay:eenln •kocası ölmilş. 
- Sorma. Felftket yalnız gclmr>z der

ler ya_. Kocası iflas edip de ölmUş. mi delikıınh? 
- Evet efendim. 
- Pek iUA. Kımnı Blze verece~. 

Fakat bir vartıa .• 

- ŞartınızJ öğrcnebfllr miyim! 
- Ana.smı da beraber g5Ulreceksinlz. 

~erve'\C 
- Bayan Selma demek o kadar zen

gin? Nereden bulmuş o kadnr parayı! 
- Anlatması tmın. Kuıncasrru iBtersen 

~öyllyeytm. Bin bir gece hikayesi! . 

llintli fakir - Yatalımı hamlamağa 
ralışma karıetlım, bu akşam eve gclcmi· 
yeceğim. 

MtQışlkıtlıDpesent 

ve ciddi sözler 
Teklır teker her önUnc gelene söyle

nilen &oyla adı 11rnlırt 

*** 
Hayatta mın'affak otan erkek, kan. 

smm iharcıyatiltoceifnden fazla kail. 
nan adanıdır. 

•Cı• 

- Bak bunu bilmiyordum. .Ayşcnin 

başına g~en fellkct meğer ne bUyllk
mU~. 

Hednye ıazım R 
..Adanı, karmına yalvardı: 

- Allaa§kma benimle kavga vesilesi 
arama. Bu gUnlerde pek parasmm, ba· 

nşmak ilzere gönfilnll almak imkl'ınmdan Hayatta mm"affak olan kad~ ham. 
mahrumum. !ynblleceğt para.dan fada kıu:anan bir 

1
1 erkcı;i botup e\•Jenen kadmdır • 

••* 
Ml5aflrden, yağmurdan ,.e Jcadm. 

l
dan nihayet üc ı;Un 80nra bıkılrr! 

- Fransız dnrbımeseli -
• İyi hapbhane olmadığı gtbt, fena aşk • 

i da yoktur! 1 
- Fransız darbım<!seli - ~ 

~*O 1 ~ 
Köpoklcr hayatlannı kuynrk salfaya.-

1 

~ 
• ralt kazanırlar. 

--İngiliz darbımeseli - ,' 
DOnyanm en güzel t.:ıhtmda da insan 

tmcak km Jlzcrlne oturur! 

- Monteny -

*** 
Aşkta. saadet iki ka\•ga arasmdald 

mUtareltedir. 

- Frnn.sız darbımeseli -

>ıı•• 
f lnkıliplardn iki tllrlü ndam \"ardır: ı 

ı
ı İnkılilbı yapanlar \'e lnkrUı.bı istismar e
denler._ 

- Blrlncl Napolyon -

1 *** 

._ '-'4>Jlım 

1TIYAD 
Daireye geç kalan evli nıemm. 

sn nemada 
Ne harikulade aktör. 

OyOD~ 
Karı koca kı:ıvga ediyorlardı. Kadrn 

. bir aralık söylendi: 
- Sen dUnyanm en fena adamısın. Ha

yatında bir tek iyi hareketin olduğuna 

d ·r mi :ıl gösteremezsin • 

- Ama yaptın ha! Seni evde kalnılf. 

bir kız olmaktan kurtardım. 

von 
Yolcu, köylüye sordu: 
- Şt-hre kadar kaç saat çeker! 

DUn iki snnttl. Fakat bugün yirmi 
dakikada gidebilirsiniz. 

- Ne demek o? 
- Yoldaki meyhane dfin gece yandı 

demek! 

Aşk 
Ezeli ve- ebedi mevzudan bahsediliyor

du. Blrl: 

- Ben, dedi, hayatta scvmclt \•e l!!evil
mek saadetini tattım. 

- Ne mutlu sana 1 
- Fakat sevdiğim başkasıydı. Beni 

seven de başkuı! 

!Kaza 
- Affedersiniz. Karmua çarpmam.at: 

için manevra yaparken kllpefinlzi ec .. 
dim. 

- Beceriksiz, sel"8em adam! 

!Kaynana 
Balnyı 11eyahaUndcn d6nUyorlardı. Va· 

pur, nhtıma ~ nna§tığı l!!trnda erkek: 
- Balnyı seynhatlmlz bitti Dedi. Ar

i tık hnyat mücadelesine başhyacağı:s. 
Kadın içini çekerek cevab verdi: 
- Evet. Anneni nhtrnıda gördllm. 

TJAYVANAT BAHÇESiNDE 
Maymun - Lut/en biraz çekilir misi· 

nit1 bizim küçük de gormck istiyor. 
- Fransız karikatiirü -

- AhmcUe evleneceğini söytuyorlar
dı. =rtmnbrl 

f Aı;kta muzafferlyetln ~glne rarer-ıl 

1 
1 -'İngiliz darbnnescli -

- Evet. Hem biliyor musun öptüğü .. 
kadm kendi kansı. 

- Pek de yntan değil Öyle bir niye
tim vardı ama gözlerinin rengi yatak o
damın rengine uymuyordu, vazgeçtim. 

KAZADAN SONRA 
- Ağ,la kızın,ı ağla ... Ağlarsan içfn a· 

çılır. 

- A~layamıyımmı ki .• Kocama baktıl· 
ça gülmek .gr.liyor. 

: *** ı1 Arkad~la beraber ~ğlen, fakat bo. I• 
rabor iş yapma! • 

1 
- Ermeni darbrmesell - j 

*** E 1 Fena bir ~rab iyi bir slrite o~lllr; ! 

ı
'l)i roman yazıınuyan bir muharririn ili! f 
bir münekklcl ol:ıbllcceğl gibi! 11 

*** : . ! 
Dnldkati söylly~n adama hemen bir ı 

1 
beygir \'eriniz Jd çaburak lmçn.bllsln. İ 

-···-.. --= ~.':!~!..~~?:ı.:..::!! . .::_ I 
JO)a n ma taoe~a 
O:ı sen<'dir Unf\·ercltcdcydl. Bir gün 

babası dnyanamnyr:p sordu: 

- Tahsilin ama uzun sllrdil. Ne za-
man bitcc<'k? 

- Pek çok kalmadı baba. 
- Yani nckadar! 
- Eski smıf arkada§lamn ynkmda 

profesör olncaknlnr. Elbet bana yardım
bn dokunur diye dUeilnUYonım! 

-· Ya ••• O halde dllşUndUğümden da
ha fevkalAde bir nktör! 

BERBERDE 
- Bu saçın moda oldttğwm 

söyle.yen hatıginiz bakayım? 
kızıma 

- Evet, bugün kömıir getirdiler. Ntrc
dcn anladm kocacığım? 

- Amıe. hamam hntılınmc ~ ..,... 
dun? 

- Fransu karikatürii -



"Bir canavar 
yarattım ! ,, 

' ' Frankeştayn ,, rejisörü 
korkunç bir film hazırlıyor 

Frank Kapra "D I tahtelbahiri,. ,.e 
"Bir günlük kadın,, isimli eserlerin mu· 
harriridir. Onun "kaybolan ufuklar,, isim 
1i bir filmi Avrupada soğuk karşılandı. 
Fakat Amerikada çok beğenildi... :r..tüelli· 
fin en son filmi "onu beraber götüremez· 
siniz,, filmidir. 

Bu eserlerin müellifi pek yaman bir a· 
damdır. ltalycındır. Fakat altı yaşından· 
beri Amerikada yaşar. Amerikada girme· 
diği meslek kalmamı5, birçok işlerde ça· 
lıştıktan sonra nihayet rejisörlüğe karar 
vermiş ve daha sonra kendi hesabına bir 
stüdyo açmıştır. Bu stüdyo Holh"Utta 
yıldızların nazlanrnadığı, bilakis korku· 
dan tiril tiril titrediği bir tek müessese· 
dir. Bu çok ku\'Vetli rejisör hiçbir arzu· 
sundan caymaz. lsteklerini muhakkak 
yapar ve yaptırır. 
Şimdi "Frankeştayn davası,, filmini 

yeniden yamağa karar vermiştir. !\luhar
rir ve rejisör, bu filmin seyircilerin asa· 

Devamı ıs incide 

Film 

Holivutta evlenmcler gilnden güne ço
ğalıyor .. Yalnız yıldızlar değil, ikinci, ü· 
çüncü sınıf sanatkarlar, hatta figüranlar 
anı~ında da evlenmeler çoğaldıkça çoğaldı. 
lkinciteşrin ayı içerisinde Holivutta sine
maya mensup genç kızlardan 617 kişi ev· 
lenmiş... yıldızların evlenmesi şirketlerin 
hoşuna gider ... Bu izdivacın dedikodusun 
dan bolbol reklam mevzuu çıkarırlar .. Fa
kat figüranların evlenmesi direktörleri 
tclii.şa düşürüyor dersek pek de mübalağa 
etmemiş oluruz. Çünkü evlenen figüran· 
lar artık meslekte durmuyorlar. Sakin bir 
aile hayatı yaşıyabilecek muhitlere ve 
mesleklere doğru kaçıyorlar. Onun için 
son günlerde film şirketleri figüranların 

sayı mı arttırmağa karar vermi~lerdir. 

Bugün Ho!İ\'Ut sinema hayatına girmek 
için çırpınan 300.000 kadın ve erkek iş
sizin mevcut olduğu düşünülürse şirketle· 
rin figüran sayısını arttırmakta Pek güç
lük çekmiyecekleri anlaşılır. 

Holh•uta ilk gelen genç kız veya deli· 
kanlı, büyük hülyalarla sarhoşturlar: Fa· 

kat pek çabuk hakikati anlar ve kendini 
hakikate uydurmağa çalışır. Holivutda 
rüya ile hakikat arasında tek bir adım 

vardır. Ve hergün birkaç yüz kişi bu adı· 
mı atar, ikinci bir Garbo olmak ümidiyle 
gelmiş olan bir genç kız nihayet hizmetçi 

olmağa karar verir; Rober Taylorun şöh· 

retini gölgede bırakacağını iddia eden de· 
likanlı, bir yıldıza şoför olmaktan başka 
çare bulamaz .. 

Buraya gelmiş olan genç kızlar hazan 
ümit ettiklerini bulamayınca yalancıktan 
intihar ederler .. llolivutta süblüme içen, 
kendisini asmağa kalkan genç kızların be
şine, onuna hergün rastgelinir .. Fakat in· 
tihar suretile ölüm stüdyo statistiklerinde 
görülmüş şeylerden değildir. Bu yapma 
intiharlar, kudretli bir sinema adamının 

merhametini celbetmek gayesile yapılır. 
Fakat fabrikatörlerin asabı sağlamdır. 

Bu oyun ekseriyetle hiçbir şeye yaramaz 
ve genç kız gene işsiz kalır. 

Eski zamanlarda, Holivutta genç kızlar 
t.Rliin sıksık yardımına mazhar olurlardı. 

Klark Geybl, Karol Lombar, Cin Harlu, 
Geri Kuper bir gÜn içerisinde muradına 
eren bahtiyar insanlar arasındadır. 

Bugün artık şans meselesi ortadan kalk· 
· mıştır. Çünkü Holivutta Pastra! Kosting 
Büro isimli bir şirket teşekkül etmiştir. 

IIolivutta bütün stüdyolara lazım olan 
figüranları buradan isterler. Kendileri iş 

: Yermez. Onun için sinema ~hrine ilk defa 
gelen her sinema heveskarı bir defa bura· 
ya !Ja~vurmak mecburiyetindedir. Bura· 
sı el' l'fak bir muvaffakiyet ümidi gördük· 
]erini dahi alır, hiç ücret vermeden bek· 
letir. Buradan hayır cevabını alanlar için 
artık sinemacılıkta ekınek yoktur. Bugün 
bu büro artık yeni müracaat kabul etmi· 
yor, çünkü emrinde 12,450 figüran var. 

• • • 
Bu 12,450 şahıs arasında kimler yok· 

tur: Genç kızlar, ihtiyarlar, çocuklar, a· 
rablar, çinliler, tek gözlüler, körler, cü· 
celer, devler, kum yutanlar, yılan oyna· 
tanlar, para§ütçüler, dansör ve dansöz· 
!er. Bütün bu adamlar yirmi dört sınıfa 
aynlmıstır. Kadınlar sınıflara ayrılırken 

bacakları, yüzleri, ayaklar ayrı ayn göz· 
önünde tutulur. Bacaklar on sınıfa, yüz· 
ler yedi sınıfa, ayaklar dört sınıfa ayrılır. 
Bunlardan ı:ıirkete kaydedilirken şöyle 
bir taahhüt senedi alınır : "Sinemada fi
güranlık yapmağa razıyım. Figüranlığm 

muvakkat bir meslek olduğunu, pek kısa 
bir zaman sürdüğünü biliyorum ... Yalnız 
çalıştığım günler için yevmiye almağı, ça· 
lışmadığım günler için hiçbir şey isteme
meği taahhüt ediyorum .. Hiç bir iş çık

masa dahi sekiz ay büronun emrinde bu· 
lunmağa mecburum.,, Bu figüranlar her· 
gün büroya gelmeğe ve beklemeğe mec· 

Seııimli Fransız yıldızı Eduig Föyye de burdurlar. iş çıktı!:'l zaman alacakları pa· 
1930 da basit bir figiirandı. 1938 de çeki· ra sını flarına göre günde 5,5 dolarla 31 
len resmile eski resmi mukayese edebilir- dolar arasında değişir. 
siniz. ( Deramı 15 incide) 

Figüranlar arasında evlenme çoğalıyor 

şirketlerini telaş 

·ııe 
Osmanlı devrı 

ait bir filnı ~, 
Abdülhamidin baş _mus:,ş ! 
rejisöre yardım edıyo~1'a aı' ,-e 

Bir Fransız film stüdyos~ şairı istt11 ~ 
ni bir film çe\'İrmektedir. ı: ıl~3 ~~' 
yaz esircdir. Bir Fransız sırıe arı\ıı~ 
bu filme dair verdiği habcrle~nııısall~-o 
Abdülhamidin sarayınd': b3

> ıı !t tıı1 
vazifesini gören haremaga~ırıı. btl ~ 
tarafından angaje ediidiğinı ~rı ol .,, 
film dekorlarının hakikate uiH~iılİ de~. 
hususunda rejisöre yardun e~ ft1'1~ i 
zıyor. Bu tabii stüdyo~un bı~.,.1edi~ ~ı 
Film stüdyo müdürünun 50:b0ıııfl · ,,ı 

d n k3' _Al.'. ııv• 
"bugün tamamen orta a dıracıv· ~ 
Osmanlı Türkiyesini,, ca.~a~e götilre" 
"kırk sene e\•velki bir mazı,.) ·# 
t . ·sıııı 
ır. be'' ı t'' 
Filmin kahramanı Vedat · µodge.,ıe 

bir Osmanlı diplomatıdır. CO~y l"rıııl~ 
rafından temsil edilen vedat ıstııflıı 17t! 
bir çok zamanlar yaşamı~ ~ ·le t>d'~, •. U\ , 
dönerken bir Fransız şantoz · 15 j 

~ DeL1a11:ı 

aıdı 1 



't~. Almanlar Amerikayı nasıl görüyorlar ? 
~ · tos Ancclcs mnhkcmc inde bir katilin arnkah, mücld,lıı .urafmd:uı öldürülen adamın nasıl dii~tüğünU lıiihlmlere 
~b~ek l~in bu ekilcle onlnrm önlindc ırt Ustü yıkılmı~tır. llir .\lınan gazetesi bu re mi bas:ı.rnk: "Amerikalılar bir 
~r ~lllctldir,, diyor. Solda: .Amcri lmda yeni C\Jendiklerlni ı:öi:>ilı;lerine ,·e }cmslyelerlnln üzerine yaftalar ili~Urerck 

lJin eden garlb !;l!tlere sık sık tesadüf olunuyor. 

\ ""' ..... 
~. t\ 

~.it~ llıerlknyı tcnldı1 ~den bir Alman mecmuıısınıla çıkan bu re im, orıula <lancJ artlsllertnln rnlıst Juırckc>tler yaptığını 
.... ~ .• ~kteaır. Kadın artistin "se~ reden 'ere tesir etmek i~iıı dört ayni,; üıcrlnde yü ı üdüğü,. yaıılııınlda<lır. 
~ıı 1~ l{'!f ınlar ela erkekler gibi kaba olmaya çalışıyorlar,, cUmlcsi ile l.ıir Alman mecmuasım.la çıkan bu rcslmcle de güre~ 

l<ndnı görUIUyor. • -

ı, 

~""~tıes 
1 ' iıı hleshur bir . iması olan ke-
\t ~4%ı sokaklarda böyle gezmektedir. 
lıı: ~t.ı t lnı bundan menediyor. Birkaç 
~ ~'ktr lct, edilnıI,Ş, fakat de~lıal ~ıra-

A\'u<;Uralyadn pliijlnrclald genç 'lm:Iann 
kemerlorindc ''No" (hayır) yazılarına te
sadüf edilmektedir. nu "l!:kl yasak edil
sin mi~,, şeklindeki sualin cc,·ahıdır Ye 
propaganda olmak Uzere kullanılmaktadır. 
Bu, Anı tralyada 6enelcrdcnbcri denın 
eden bir mü<'.adele<llr. Oracla halk 5 ·enedo 
bir iı;ki hakkında reyini n•rmeye dant <'

dlllr. Son yapılan intihapta A ,,ıstralyanın 
6:> \iliyetintn hepsinıle "l·aşlar" yani içki 
taraftarları knzaıımış, ":Kurular'' (i~ki a
Jcyhtarla.n) kaybetmiştir. 

Kış yeni gelmekle beraber, A vrupanm 
birçok yerlerinde önümüzdeki yaz için 

Nc,;wk, in<mn beline kadar~ılı;an l<arlaraltmıla bulanurl<en tiyatrolar, mtWkhol
ler ,.o kabarelerde yeni kş hayatı başl ıımıshr. Açık ~ık tem illerin blr mUd
det C\'\'cl yasak edllmis olduğu Ne\'yorkt.a bu sene yine bu tarz nunıaralarm gö. 
rlileceğl ıanncdllfyor. Bunluclan blrl uccnnet,, ismindeki kabarede gösurilmek
teclir. 

İngiliz kadınları lçtn tayyare falırtkalarm Ja ıenls mikyasta f~ aynlmı~trr. Tan-a
relerin Üzerlerini örtmek, bazı ince işleri yapmak gibi nzlfcler kadınlara \"Crll• 
mil1 bulunuyor. Yalnız, du,·arlara "cigar a içmek kat'iyycn memnudur,, diye ~· 
maya lüzum görülmU~tür. Çünkü tayynre lorin üstünü örtmekte kullanılan blr mad 
de on derece çabuk ates alablllr ve bu tıakdlrdc herkes için ölüm tehlikesi '\'ar
dır. 

Amerikayı bu sene 40 yıldanberf görül
memiş derecede şiddetli bir kış bastırdığı 
ve Nevyork gibi bUyük §Chirlerde bile 
caddelerin karla kaplı olduğunu.haber ver
miştik. Buradaki resimlerde dünyanın en 
yüksek binası olan Empayr Stet Bildingin 
önündeki caddeyi insan boyu kaplıyan 

karla, diğer büyük bir caddede karlara 
gömillü kalan bir otomobil görlllüyor. 

yeni plfıj modelleri hazırlanmaktadır. 

Bunlardan Londrada yapılnn yeni bir gü
müş mayo bilhassa çok beğPnlJmiştir. An
laşıldığına göre, bu sene plajlarda Uzc>d 
balık sırtı gibi parlıyan kadınlar gare. 
ceğiz. Diğer mayo da çiçekli :yeni moda. 
lardan biridir. 



Benim görüşüme göre : 

Organizas1on 
meselesi 

''KUiplerlmb '"" tc~ldlit,, ba~biJ altında çlkao btr yazımda tt.ncbt teJna!!lan. 
nın IUzumandıın ehemmiyetle babsetmı,t.tm, bundan bahsederken ba bbU organt
~yonlarm mali mU,kUlıl.tnu da beaplaml§ bulunuyorum. 

Ecnebi Wıl»1lannm faydalanndan hemen herkes hararetle bab&eder. Fakat, 
t:ıtbil.;at aahaamda bu yaııJarm mil8pet oeticcJcrlnJ maalesef göremeyiz. 

Ekseriya en kU\"\etlJ ekipler bumumumo acuna gellr, derhal gazetelerde ,.._ 
••.ılar bqlar: 

- Aman bu ftn!ab ~mnıyalrmt 
Fakat her zaman bu fll'!l3.Uar te\aU eder'"' her ı:aman bu fırsatlar~. ~~bl~ 
Çünkü, tumeJ'e çıkan her ekip faaIJyct programım Cl"\•eJdca teeblt eder, angaJ· 

manlannı tarih suaslyle hazırlar l'e on&la eonra eeyaha.tc çıkar. Bunlana lıarlclncle 
yapılacak tckUficrln kaba) edllmeslne lmkia kalmaz 

Dotrudan doğruya memleketimize da\'ct f!dfleo ekfplene maU ~k fedakhlJ. 
ğa lbtl~ gösterdiğinden ya bat bap ,·eyahat zararla kapaaır. Kal'llaa.t kimde' Pek 
tahUdJr ld organlzaUSrleıde. 

Son17oram: 
Bagtlne ka4ar ldttplertmb oban, federuı-lanmn ohan ~ ltfne e

benunJyct \wfp kom'° memleket fedorM)'ODlarma mttracaat ederelr oel&rm faali7et 
programlamu tetkik etmiş mlcllr? Klt1b1ertmbba geUnllli ekipler murakabe eclllmlı 
mlıllr? 

Maalesef hayır, komfa memJekctlerde• ..,,ınaur, kl8plertmtda blle blrfblrtert. 
nln yapacak)an u.ma..,ıardan habttt roktm. EcneW temularmm memleket .ponma 
yapacatr öncmU tctdrlerl heplmb idrak etUllmbe '6ro bina da ba fftDuJan k0Ja7. 
1a5tıracak esbabı ara.,tıraımı. 

Memleket poruoa ycnl bir şekil ve 7enl bir nıh ~ele olan Beden Terblyeat 
Genel dlrcktörllik kadrosunda her şeyden el"\·eJ bir de hu fşlerln kompetanı ola.."1 
ldmseJcrden mürekkep bir 4e organizasyon komltesl bulnnmahdır. Komltenln \ıutfe-

J - Llk mililabakalannc!an ovveJ dllnyanm bUyUk futbol, gttrc,, bok!ı, atıettzm, 
\'oleybol, balıketbol, bisiklet, eskrim ve deniz klliblertno aıtıraeaat ederek seyahat ta
rih ve masraflan hakkında maUlınat istemek. 

ı - Alınacak maltinıata glSre komou memleket federuyonlanyla temasa geçile
rek adı geçen ekiplerin mU§ierekca getlrllmeel esh:Lbmı araştınnU. 

• - Komsu memleketlerle mutabakat hA.."ı1 olduktan &00ra bölge bede11 terbi
yesi dlrektörlerl ~-aAıta...tyle kltlblcrlo temas eclllerek o sene zarfmda yapılacak orga. 
nJzuycnıa kat'I ,.e nihai bir tekli vermdl. 

4 - Ecnebi temu programlan mTelce te.blt ec!lldlkten sonn Dk mösaNJaı.lan 
flbttlrUntl bu temular nazarı dikkate almmak aurettıe hazırlamak. 

1·akarda saydığım şekilde yani bir program tabtmda hazırlanac-ak temulana 
faydalan o kadar ~ktur ki, bunların ba§lıcalarmt IJJ'ahyormn. 

A - Ecnebi temaslar daJnıJ bir ma.rüabe altma •lnmuJ olacaktır. Yani, ton ta. 
lum'hr memlekete getlrllmlyecektlr. 

B - Ecnebi ekipler seyahate eberlya tatil zamanlarında ~kaca~'lDdan o snııda 
11k mat!An dolııyıslylc müsaade aJmamamanı tehllkesl nrld olmn-acak. bunlardan 
azami lsUla.do cdJlecektlr. 

O - l'ot murnflan komşu memleketlerle payl~1lacnktır. 
D - lJk maçlarmm tcahhoruna mAnl olunacaktır. 

E - Geleeek el:lplcr e\'\'Clden blllne.ccktlr. 
F - Takrmlamnn: cmrt\'akl ıı.u,mmda kalm:ı:>,P C\"\'ehlen hımrtanmı, nfll(1Lt;frr. 
Deden terbiyesi Genel dlrel<USrlUl'..>fuılln 8porumazun lmtkmmıuımda eıa bUyUk rol 

nymyacak olan organlzuyon l3lne lAyık oJdola ehemmiyeti \'Crecıeğlu ~phc etmı. 
ror ,.e bekllyonn. Adil l'urdakul 

Kırmızı - Beyaz'ın 
gençler turnuvası 

Fikstür dün hazırlandı 
Dan Ü§am, Kınnw • Beyaz spor gue- nan Akın, Tank Ozerenghı, Sacttten mU· 

teatnln gençler turnuuı ffkstllrO idare- rekkep komite ta.nıtmdan tanzlrn edU • 
hanede Nuri ~ulun reisllğt altında Ad- mi~ ve bUtUn mesaU kararlaştınlmıı:ıtır. 

rt~ 
ossba1r9" ,_;· Avrtı!'tıda kış sporlan b<ışlamıe bulı•nuyor. OnnmO:r.dekl harta fçfncle tngUterec!e raUnaj eamplyonlı1fa ın safda 4' 

cak. Sağdaki reelmde müsabakaya hazırlanan me3bur kadm patinajcılardan DaCne Vokcr bir egzersiz esnBl!!mda. 
Uz kayakçılan karlı bir dağda kayak sporu yaparken görü!Uyor. 

1940 ORlmpıvattuarı: 
·--------..--..aw:_.......,zwwwz.._.....,~aw:.---...-. ...... ..-...... _......._ _ __...., 

Finlandiyanın gece 
bir mevsiminde 

görmeyeli 
yapılacak 

müsaba~<alar için 
edildi Dünyanın tam altmış devJeti davet 

Finlandlyada yapılacak 1940 olimpiyadı 
mUnaaebeUl•le on lkincl ollmpiyat oyun
larını tanzime memur komJte ba§kanı M. 
V. Raugel 19 eylflldenberl olimpiyat da· 
veUy~leıWI imz.&lamağa ba§lamıetır. 

Şimdiye kadar ilk defa olarak bUtUn 
dUnya mllletlerlnln kendi memleketlerin
de bir spor tema8l yapma1annı temin e
den Flnlandiynhlar büyük bir eevkle lı;c 

sanlmıelar ve Fin Cedenuıyonu bqkanı M. 
V. RaugeUn riyasetinde bir komite tcş· 
kU ederek, bilhassa oyunlarm bUyUk bir 
lntham içinde ve bUtun milletlerin i§tirn
klyle fe\•kaltıde muazzam bir ı;ıekflde ya· 'ili."'~~--·, 

pılmasıoa çnlı§mağa başlamışlardır. 

Zaman dar olduğundan Finlandiya ha
riciye vekCıletJ yabancı memleketlerdeki 
diplomatları vruııtaslylc biltun milletlerin 
oyunlnrn l~llnıklni temine çalışmış ve F~n 
hUk(lllıeU biltUn dUnya gençliğinin ayı.! 

temiz gay<; uğrunda memleketlerinde bu
Jnrımasmdan duyacağı iftiban yabancı 

memleketlc;c lblAğa hariciyesini memur 
ctmi§tlr. 

Oilmplyat komltesl ta.rafından oy11ntarn 
davet edllm~ olnn mllleUer alfabe ını

slyle eunlardrr: 

Efganlstan, cenubi Afrika, Almanya, 
Amerika (merkezi}, Arjantin, AYuııtral· 
ya, Belçika, Bermut adalan, Bolivya, 
Brezilya, Bulgaristan, Kanada, Seylıin. 

ŞU!, Çin, Koltimbla, Kosta.rlka, Küba, Da
nimarka Mtııtr, İspanya, Estonya, Ameri
ka Birleşik devletleri, Fransa, BüyUk Bri· 

tanya, Yunanistan, Guatemala, Haltl, 
Hollanda, Macaristan, Hlndıstnn, İrlanda, 
İslanda, İtalya, Jamalk, Japonya, Lcton· 
:ra, LUkııemburg, Malta., Meksika, !Iona
ko. Nikaragua, Norveç, Yeni Zelnnda, 
Fill!!Un, Paraguay, Pcı'u, Fillpin, Polonya. 
Portekiz, Romanya, İsveç, la.;çre, Salva
tor, Çekoslovakya, Türkiye, Uruguay, Vc
nezUolla, Yugoslavya. 

Bu ~ekildo 1940 olimplyatlnrrna altmış 
devlet davet edilmiş oluyor. 

Fin mllleti olimpiyat oyunlarının mem
J(lkcUerinde yapılmasından fAvknlAde mü 
teha3slıı olmuşıı'rdır. Finlandiya Cederas
yoc.u olimpiyat oyunlar(na namzetliği. 

nJ koyduğu 1936 scneBindc HC'lslnkJ stad
yomunun da inşasına bnşlamış ve bUyUk 

blr sUrntle otuz bin seyirci alabilen çok 
güzel bir saha vilcuda getlrllmlşUr • 

1940 olimplyaUarınm Helslnklde yapıl· , 
mıuır katı 8Urette kararlaşlıktan sonra. i 
•t.adyomun genişletilme.sine başlanmı5lır. 1 
Bu 11ekilde Helslnkt stadyoruu 1340 e<'ne· I 
etııdc 630no kl!il alabilecek vaziyete gcıe· ı 
eekUr. 

Helr.fnJı:i stadyomunun pistı beyzi şcklJ. 

<1 dlr. çe,Tesl 400 metre uı:ıınluğundndır. 

Pıstin eni ~klz metre sekacn bee &an· 
timdir. Bu genlııllk yodi kulvara aynlmıır 
tır. Esas tribün stadın garb kısmına tcsa.-

1 
dUf etmektedir. Atlama yc>rlt>rl bu trfbil· 
nUn tam önündedir. Stadın iki ucunda a
tışlar için e:ıhatar vardır. Tam ortada fut
bol sahası için hazırianmıe çemen bir kı
ıum mevcuttur. 

Eııkl tribünün altında Poyunma yerleri 
ve duşlar vardır. Gazeteciler lçlı:. hususi 
ve büyük bir trlbUn bazırlıın:r.r:}t•r. Stad
yomda muazzam radyo ve tel~f m tesisatı 
vardır. Stndın etrafında başka birçok çıı
hııma sabalan da mevcuttur. Gerek pist 
gerekse stıha sporların tam mndman ve
receği bir şekJlde hazırlanmrıı•ır. 

Ollmplyatla.."l?l yapılacağı Hel~lokl eehrl 
şlmalde olmasına rağmen havası gayetle 
yumuşaktır. Senenin en sıcak ayt o:impi
yatlann yapılacağı temmuz ayıdır. Bu 
mevsimde Helsinkide pek aı yaJ1mur yağ· 
dığı gibi gUneg de hemen hemen ~irml 

dört saat müddetle şehri aydır.lntır. Ge
ce yok gibidir. Ç'-0k kısa eilrcn bir alaca 
karanfıktan sonra yeni gUn boşlar. Ağus
tos lpffdnsında da vaziyet aşrudlr. Bu a
~,n ilk yansında da gUndUz on al:· saat 
etirer. Mnamaflh Helsinki ,ehrl hiç~iı z.e.. 
man fa::lıı srcak olmaz. Tenı.muz a~ ıoda 

sUhunet \'llsntim 17 dereceyle 21 derece 
arasında mUtehawlldfr. 

Helslnkl şehri bütün spor temulan i
çin mUstesnn bri iklime maliktir. 

Helslnkf cblediycsl de federasyonla 
birlikte oyunlarm intizammı ve yabancı 
mcmlekeUerden gelecek misafirlerin lali-

yapılacağı stadyom ~ıtt 
ıııJ p> ( 

rnbaUcrinJ temin için aza ıatt pır Al 
lışmaktadır. Olimpiyat 0 >'\1° lBıı ıf'~· 
betile Finlandlyaya gelecek ouerı 1P.JI tf 
ve seyircilere eehirdcki ote uer t~e 
ler ve hatta limandaki geın fiJS 
lunacaktır. Bu mUnaııebetle (J 
bllyük bir flCvinı; içindedit· 1 relP ~,, 

Olimpiyat komitesi ildnCbafİ,,S ~ıU~ 
landiya ııpor federasyonu ls.'3~ ıııl1' t' 
Erik Frankel Avrupa)".! dO kini te 
milletlerin oyunlara ~tim /' 
mt>ğc çalışmaktadır. ):)Ol o> <ti' ' 

Erik Frankel bilba&S3 futııı:ıııl>-et ıJ r 
nm güzel olmasuıa çok eb~ de !~~ 
mektcdlr. Bu sene lngillılC erııılf ,~' 
yunlarma iştirake karar ~tblr ~t 
bu maçların ebcnun1yeUn ~tı" 
arttırml§tır. ı11gil11 i 

f ·enen 4' A\TUpa muhtelltln ) ısıııill -1cl 
JUnUn dtinya takımları ka~stcreıııb -pi 
muvaffnkryetf göstcrlP ı; -"tcclff~, I'' 

d lllllcP r{Y "~ 
dabn §imdiden mernk e nubi }.f(le 1,ıs , 
maCih İtalyanların ''e ce tıfb olB~ e"/.< 
kımlannın İngilizlere ra ınınu' o'° ~' 
m1n olunabilir. Yirmi te etol ~O 0~ , 

tesl gUnU başla)'1P, 4 ağuştırıl!J11f ,t1,J 
gUnli sona ermesi kararla .. ,,ıclt! ~ 

1 rı ııı 11" ce er 
inci olimpiyat oyun 8 ,.e ge fi• t 

da, sabah, öğleden sonra ~pılB~ ,~dl' 
U~re birçok koıJardan )ııe>.,.ed' r ,,... 
yircilt'rin oyunları ucuz& tıJ]etlt 

ftalık .~tl9 
rl için toptan ve ha P" ' 

- .... .Afi' ffı' 
lanaeaktır. ).şJl''"" "" ıt 

Gazetecilerin oyunları nıcr tı~ ~ 
etmeleri için buııusi kili'$ tııl11C 

ııer 
tadır. Bu kUrsOlerde.n rd'r 
t'flcri istifade tde~cklc 1 

• 



olvadin baharda 
ektriğe kavuşuyor 

Elektrik fabrikasının makineleri getirildi. Haşhaş 
yağcı ları şehrin d ışına ç ı karıldı. Bolvadinliler bir 
orta mektep istiyorlar 

' (liabcr) - Bolvadin kazasında Kazada balo ve sosyal hareketler üze-
eti bilhassa hız almıştır. Kn- rinde de yeni bir hassasiyet belirdiği gö

kan kaymakamı bay Feyzi Ak- rülmektedir. Kaymakam bay Akkor Bol-
~li çalışmaları, eskiden ihma- vadinlilere ı;ayanı ka},t derecede huliıl 

1
Yusunu görmüş olan bu kazanını etmiş ve muhite sosyal ve medent yaşa

' taınamen değiştirmiştir. Şim - yışı kolaylıkla arttırml§tır. 
Yapılmış ve tamamlanmış o- 1 Şimdi Bolvadinde kültürün ehemmiyeti 1 

~re ilaveten Feyzi Akkorun ye- tamamen anlaııılmış olduğundan halk bir 
da getirdiği ve bu suretle müb orta mekteb istemekte ve bunun için 

hçlan kapadığı eserler şunlar- hiçbir maddi fedakarlıktan çekinilmiye

• elektrik fabrikası inşası, ilko-

"er, kazanın en çok muhtaç bu
'11that, hareket ve kUitür işini 

~·t. Elektrik fabrikasının ma -
ından bir kısmı getirilmiştir. 

11kbahara behemehal lemin edi· 
• kazada kasab dükkıinlan fa -
~ 1a.rak tezgahlar mozaiklettiril

•iatenı pis ve gayri sıhhi hanlar 
ltıtt ' Yerine temiz oteller yaptırıl -
~le~~ eden tertibat alınmıştır. 
'l.agcılan, kaza sıhhat cncü-
~tiYI:_ şehir dışına çıkarılmış, i
llıo a~ glarm mUmkün olduğu nis· 
~ l'f"tn.siz ve saf olmasına itina gös

. için laznngelcn tedbirler alın -

~ 
~elı:tebin önünden ııehrin ortası-
~ l Parke döşenecektir. Bu husus
L~apıJnııştır. 

et konağının tamiri de dilşünül
lııt. l'e bu işe bu günlerde el koy -
~ektedir. 

1 dükkanında boğdular 
<aususi) - Ycnfocköyilnde 
etınekle olan Sadık oğlu Bat

. ci çar;)amba günü saat yir
lldc kendi bakkal dükkanın
k bulunmuştur. 
haberdar edilen Yenice kara

danı işe vazıyed etmi5 ve Tar
lne bildirmiştir. 
Yet ıniıddciumumisi ve hükü -
):enicC'ye gi:icrck hadiseye va
lh.•rdir. Ölünün muayenesinde 
rak öldürüldüğü anlnşılmı§tır. 
lUzum üzerine ölü Battalın oğ 

nezaret nltma alınmıştlr. 
)fk 1 at devam etmektedir. 

ceği söylenmektedir. Bolvadinde kayma· 
kamın yeni bir enerji ile ilkbahar çalış
malarına hazırlandığı görülmektedir. 
Her tuttuğu işi muvaffakıyetli neticeye 
isal eden Feyzi Akkorun önümüzdeki ba
harda daha birçok hayırlı iş başaracağı 
anlaşılmaktadır. 

lznik gölünde 
motör işliyor 

Böylece lznik lstanbul yolu 
hayli kısaldı 

İznik, (Hus\LSİ) - Vilayetimizin tari
hi ve turistik bir kazası olan lzniği, ls
tanbula daha salim vasıtalarla. bağlama
yı düşünen hükümetimiz, geçen seneler 
zarfında İznik gölünde bir motör jşlet -
meye karar vermiş ve bu motörü göle in
dirmi§ti. 

Motör, lznikten her gUn muntazaman 
yolcu ve eu·a nakliyatı yapmakta; Bur
sa - Orhangazi - Yalova şosasına bağlı 
ve göl kenannda bulunan Mamure kö
yU iskelesine yanaşmaktadır. Muntazam 
servisler halinde devam eden bu nakli -
yat, İznik ve havalisindeki köylUlerln 
iktısadi vaziyetlerine ve hareketlerine 
müsbet ıekilde mües.sir olmuştur. 

Şüphesiz, lznlğe gitmek isteyen sey
y&hlar için de bu vasıta büyük bir ko -
]aylık t<:şkil etmekte, eskisi gibi Bursa -
ya ı.cUp buradan Yenişehir soşcsile lzni
fı :ttm~lı: zahm: U ortadan kalkml§ bu -
l:.mnıa~tadır. 

llotör, lzniklc ~rı::rı•Jre r !5yü aratmc~
ki mesafeyi (Keramet ve Boyacı) köyle
rine dahi uğramak suretile iki buçuk sa· 
atte almaktadır. Bu yolculuktan 25 ku -
ruş kadar az bir ücret alınmaktadır. 

NASIL DİLENCİ OLDUM ? ,, . 
Çahşmak isteyen, fakat sadaka 
'' 

ile savulan adam ne yapar ? 
" Bir sabah, gözlerimi açtagım zaman, ayaklarımm diz kapaklarımdan yukarı kesildicin·; 

gördüm. Fakat ilk kabul ettiğim 1 O kuruş ayaklarımın kesilmesinden acı geldi banal ,, 
lsmail Güneysu. 
Tepebaşmın Premicl sokağında 29 nu

marada karısı, bir oğlu ile hazin mukad
deratına tevekkülle boyun eğmiş 32 ya· 
şmdaki bu delikanlı, on yıldanberidir ya
rı belinden aşağısı olmaksızın yaısıyor. 

Güneysu yüzUndeki tertemiz çizgilerile 
mero ve dürUst bir insan olduğunda şüp
he bırakmıyan ve ayakları kesilmeden ön 
ce berberlik mesleğinde de kendini sev -
dirmiş bulunan yarı okumuş bir genç -
tir. 

Dilenciler münasebetile yazdığımız se
ri tetkiklerin üçüncüsünde (Dilenci züb -
be) tabiriyle kendisinden bahsolunduğu 

zannlyle bize kadar gelen lsmail, yazıyı 
okuduktan sonra müsterih göıiülle bize 
muztarbi hayatını anlattı. 

lsmail Ordu vilayetinin Boztepe köyün 
den ve rençber ailesindendir. 61 yaşında, 
elan sağ ve toprakla uğraşıp alnının te
riyle ve fakat ancak kendini doyurabilen 
bir babası vardır. 

lsmail bir zamanlar aldığı ayakkabısı
nın ayaklarını fazla sıktığından §ikiyet 
etmiş ve bir günden fazla giyemediği 

kunduralannı çıkarmış, fakat, bu ayak
kabılar b.çare lsmailin yan' belinden a· 
§ağısına mal olmuş. 

Bir !abalı uyanınca kendisini muhafa
.ıa edemiyecek kadar titrediğini gören 
lsmail, ihtiyaten kinin almış, fakat tit -
reme!i geçmemiş, doktora gitmiş, iğne 

yapmışlar, ama, orı be§ gün sonra doktor 
operatör Ömer Lütfi kendisine tüyler ür
perten akıbetini tebliğ etmiş. 

Burasını kendi ağzından dinliyelim: 1 
"Ayaklanmda beyaz ve hafif bir ısiş

kinlik v~rdr. O da geçti, biraz kırmızılık 
görüldü, o da geçti. Tedavi edilmekte 
bulunduğum Ordu memleket hastanesin
de bana büyük bir merhamet ve Uı:UnUl 
ile baklıklannı gördüğüm zaman dokto
ra ıt0rdum: 

- Ne var. Bir tehlike mi var doktor? 
Do:ctor ba§ını eğerek: 
- EMldun. Dedi. Eğer yaşamak isti· 

ycrnn l!!nin ayaklarını kCsmcğe mec - ı 
buruz. E'.ın:ren olmuştur. Başka çare 
yoktur. 
A~hyarık ellerin& t::ıpaQdım: 
- Ben. Dedim. Ayaksız nasıl yaıtarnn? 

Gözleri yaş dolan doktor omuzlanmı 

okıııyarak: 

- Onlar yeniden biterler, UzUlme. De
di. 

' l . 

yUmiyen yan belimden aşağısı olmakeı -
sın sanki ya;,ıyorum. 

Berberler cemiyeti bana 385 lira ver
di. HenUz ıstırabnn tazeydi. Bel'\im gibi 
tuttuğunu koparan bir delikanlının yanın 
insan kalması ne demektir? 

·J Kendimi yan kaybetmfıı bir haldeydim. 

l 
Bu paralarla kendime bir istikbal düeü
nemedim. Ve evlendiğim kadınnnla, dokuz 
yaıımda erkek evladnnla limitsiz, hima -

Yan beUndcn :ı.,ağısı olmıyan t small 
Güneysu'nun dokuz yaşındaki topuz gl

lıl oğlu Hayri 

Aşağı yukarı okumuş biri olduğumu 

bilmiyordu. Ben kesilen ayaklann birer 
tırnak gibi tekrar bitmiyeecğini bilmez 
miyim? 

Kaç gün kaç insan başımın ucunda ba
na nasihat ederek ameliyata müsaade et
memi tavsiye etliler. Ya ölüm, ya yan 
belsiz hayat. 

- Ne bileyim, o zaman karımla yeni 
evli idik. Hayat çok mu tatlıdır, bilmiyo
rum, ölmek istemedim. 

- Peki. Dedim . 
Ve bir sabah gözlerimi açtığım zaman 

ayaklanmın diz kaapklarımdan on beşer 
santim yukarsma kadar kesildiğini gör
düm. Bu hadiseyi .size tasvir edebilmem 
mümkUn değildir. Gözlerim daha canlı i
fadcmdir. 

Berberdim, artık hizmet etmeme im • 
kan yoktu. Ben sigara içmezdini. Fakat 
bu hastane ve Ordu için yekpare bir acı 
oldu. Beni tanıyanlar ve tanımıyanlar zi
yaretime gelerek bana sigara getiroiler. 
İçtim. Ağzıma bir damla içki koymadım, 
fakat, işte on yıldanberidir yeniden bü-

yesiz, necat.sız periııan kaldım. Bana ilk 
kabul ettiğim 10 kurua ayaklanmm ke -
silmesinden acı oldu.,, 

1smail Güneysu, dilendi filhakika, fa· 
kat kimseye el açmadı. Halen de el açan, 
alellde bir dilenci değil, himaye ve mU
zaheret8iz kalmıa bir biçare halinde yar-. 
dım gören mevkidedir. Fakat bu yardım 
tesadüflere bağlı mahiyette kaldıkça bu 
blçare Türk evladı, GUlhanede kadın hu
talığından ameliyat geçiren ve dalına hu 
ta olan kansmı, evlltlarmı bakmak za. 
ruretiyle bilsbUtün zebun bir bayat ıilr· 
mek mecburiyetindedir. 

Düııkünler evi, lsmail gibi evi barkı o
lan ve okutmakta bulunduğu evlldı bulu
nan bir adam için melce değildir. Kamı 

onsuz yapamaz. Dokuz yaşında ve 35 in
ci ilkokulun ikinci smüında olan oğlu 

Hayri Güneysu, bir dakika babasını gör
meden yapamıyan topuz gibi bir yavru
caktır. 

Bunları blribirlnden ayırmak, himaye 
etmek değil, hepsinl ölUme, bedbinliğe 

sevketmek olur. 

İsmail Güneysu kültür idaresine mü
racaat ederek evladı Hayrinin bedava 
okutulmasını taleb etmi§, fakat 16 ağus· 
tos 9::\7 t!'lrihinde 6748 numarayla aldığı 
bir · ' ~ğinin reddolunduğumı 

gö. • JUşmüg, ama, evlidını be· 
hcmc!ıal o tınak azminde bulunduğu f. 
çin çalışmış, didinmiıı, uğra3mı§ ve onu 
bu yaşa kadar tertemiz bakabilmigtir. 

İsmail diyor ki: 

"Ben her işi yapabilirim: meseli bir 
gişede biletçi olamaz mıyım? Böyle işler 
bana verilemez mi? Ben çalt§Dlak isti
yorum, fakat bana himaye elini uzata
caklarma bir beg veya on kul'U§ vermek
le başlarından savuyorlar. 
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İsmail, hayat ve mazisi ara§tlnldığı 

zaman da görüleceği üzere temiz bir Türk 
çocuğudur. Yan belinden qağı!ı bulun • 
mıyan bu biçarenin bir tek aslan gibi ev
ladını kültür idaremiz bedava okutamaz 
mı? 

Himaye teşekkülleri bu aileye yardnn 
elini uzatamaz mı? Temiz \icdan ıahibi 
teııekkUller bu güzel ve temiz yüzlU Türk 

' delikanlısına bir vazüe veremezler mi? 

"Dilencilik yapıyorsun!" diye ' ikide 
birde sürüklenerek hesab istenen lsma
ile, evlat babası bu felA.ketzedeye ve 
bunun hazin mukadderatl arkasında sü
rünen hasta karısına, ve aralarında peri
şan ve yoksul büyüyen yavruya, mü
barek bir kurtancınm yardım elini uzat
mak zamanı gelmi3 değil midir? 

Gişelerde biletçi olabilir, damga daire
lerinde damga basabilen olabilir ve daha 1 

ne isler vardır ki, yarı belinden aıaağısı- ' 
na ihtiyaç göstermiyebilir, bunlar İsmail 
Güneysu gibi bugünkü vaziyeti, ayakla- • 
nnın kesilmesinden hazin ve elim görü
nen bir Türk delikanlısına yakıştırıla - ' 
maz mı? 

Para vermek, para toplamak muvakkat 
yardımlardır ve kıymeti yoktur. KültUr 
idaresi Hayriyi derhal himayesine alma
lıdır. Bence çocuklan esirgeme kurumu 
minimini kızı derhal şefkati altına alma
lıdır, bence. 

Ve nihayet yaroım teşekkUllerl ev -
18.t büyüten hasta kadına yardım ellerini 
uzatmalıdır. ve bu teşekküllerden biri ls
mail Güneyau'nun bed tali ve mukadde
ratını ktıçtletlk ve onun yapabilece#f b!r 

vaz.lfe vererek deği§tirmelidir artık. 
t.tanbal maJıablrl 



Va~ali'il: Uk:Dmnm 

Elizabet, hırçın bir çığlık 
l<opararak bir sedire düştü 

- Ne var ki paşa? 
- Ne olacak :ıziz sultanım. E.ı kadın 

kocası Brankovıc;i Sırb tahtına geçirip 
kard l'şlniz haşmc tlfl E::, eııın lı::ışını yeme· 
ği dUşUnUrken, bir taraftan da Mıloşun 

karısı Dakoş;l\anın Osmanlı ordusuna gi
rerek IJCYkeUô hUnkılrın mtibarcıl hayat
larına kıısdetmrk uısavvurlannda ve ayrı
ca beni de ıeblrlc itlı\f niyetindedir. 

Elizabet belki dr~nrdan duyulacak kn· 
dar hırçın bir çığiık kopararak bir sedire 
düştu. 

- Nıuul, nasıl dedin pn§a, saltın bun
da aldanmış olmıyıısm, bu mesele mühim 
bir hadisedir paşa! 1 

- Takdir ederim sultanını. 
Ve biraz ötede gerilmiş bulunan bir 

ipek perdeyi kaldırdı. Yerlere kndar eği
len §Cyh Buhaıi Elfzabcti bUsbüllin hay
rete dilııilrmU11lU. Şeyh derhal söze baş
lamıştı: 

- Beli aultanım. Cinayatı mUtcaddi
deslylc memlekette nam s:ılan Halil ile 
haea sultanım arasmdn da bir munııaka 
bulunduğunu ... 

Henllz ıeyh sözilnü bitirmemişti, Eli-
zabet fırladı ve elleriyle şeyhin ağzını 

kapryarnk: 

- Aman. Diye haykırdı. Yerin kulağı 
var, ec~him. Hepimize edersiniz. 

Şeyh, bu hassasiyetten kafi derecede 
ahkAm çıkaracak adamlardan biriydi. Ya 
va§ladı ve yine söyledi. Fakat: 

- Cinayete kadar ileri varan Marya. 
bu gece sizin firannız esbabrnı dn ihzar 
etmiştir. 

Eliuı.bct her §eyin meydana çıktığını 

görmü!i, fakat, işin içindeki sırrı ve o
rostopollu{;ru da anlamıştı. 
Şeyhe döndU: 

- Halil de bu davada methaldar mı e
rendi? 

- Eğer Maryanın kocası Brankoviç 
mel'unu kardcı;iniz \'O Srrb kralı Etiyenin 
hakkından gclemrzse bu vazifeyi Hnlil 
eda edecektir. Bu vaide mukabil sizin gü
zel ismctiniz kendisine veriliyor! 

El!....abet haykırdı: 
- Şeyh! 

- Manlesef hakikat sultanımız. 
Eliıabetin yfü:U birdenbire morarmtıj, 

bir n..-ı içinde, odayı, paşa),, cıeyhi dönU
yor, dönUyor görmüş, ayakta duramıyn
rak kendini bırakmış ve parke gibi par
lıynn tahtalar üzerine yuYarlanarak kö -
püklcr içinde kuruyan ağ'zını kenctliyc
rck bayılml§tı. 

• • 
Gece başladı. Marya misafirleri izu 

'\'C tkr.ımda o kadar il<:'ri gitti ki birçok
ları ters yüzü dönüp tekrar g<'lerek ay
ni iznzdan hisse aldılar. Kadın bu gece 

hcrkesın olabilecı>k bir inkişaf içindeydi. 
F..n mahrem yerlerini en tatlı hitiraslar
la gösterdıği erkekleri tf'shir etmiııtf. lıı

te Halil drı geliyordu. 'Czaktan birlblri
ne gUIUştUlcr. Şimdilik işler yolunda gi-
diyordu. 

Sa:ı: başladı. Sakil<'r hararetle çalıaı -
yorlnr. Kadınlar harem kIBmınd:ı, erkek
ler sellmlıktaydılar. 

Ali paşa Maryanın erkek miııafirlcri 

karşılaması işine bir tilrlü akıl crdlreme
mişU. 

Bina~, en güzide ve açık göz muhafız-

lar çcvinnişli. Ali paşa bir harC'mO, bir 
selimlığa kosarnk ter içinde kalıyordu. 
O da içiyordu ve hatta sarhoştu ve ya
hut böyle ı;örünmcsini pek fıliı blllyordu. 

GrcC' :,·nrısı aşmıştı. Bir aralık bir gü
rültü oldu. Sclamhktaki haykırışı harem
dC'n duyup hayrette kaldılar. Ne olmuş

tu? 
Cariyelerden birkaçı koşarak haremi 

trrkin eden mühim bir haber getirdiler: 
_ Hünkar, ziyafeti şereflendirmişti. 
Ytldtnm Beyar.ıt, Timu.·.r.ş. Ertuğrul, 

Gcrmeynn hakimi, ve Sekbanbaşı bulun -
duğu halde gözler kamaştıran bir heybet 
vo ihtişamla gelmi~ti. Miqafirler ayağa 

kalktılar ve yf'rlerc cğildıler. Ali paşa 

hünknnn ellcrindPn öperken ağlıyordu: 

- ŞevkcUi'ı hünkarım, flciz kuluna bu 
ne büyük iltifat ve te\'C'ccühlür. Allah 
ömrünü cfzun etsin. Sen varken peygam
bPri zişan efendimiz bir.imi( dir. Halile bi

zimledir §evkeUi'ım. 

Yıldırım mütebessimdi. Oturdu ve bir 
tas şarabı bir hamlede içti. Her mlllct· 
ten esirlC'r kendi dilleriyle tmrkılar ta -
ganni edip r:ıktslar yaptılar. Ellzabct, 

, Marya, Halil bu halcı hayret etmişlerdi. 

Katerin Tlrpbörn 

Katerin Hepbörn 
KaçakçıltkJa itham edıliyor 
Güzel sinema yıldızı Katerin Hepbörn 

Paris modasına ait çeşitleri gizlice Ame· 
rikaya sokmak suretile gümrük kaçakçı· 1 

hğr yapmrş olmakla itham edilme!\t~ir. 1 
Yıldız şimdiye kadar Amerika muhi· 

tinde daima takdirle anılmı5 ve mu\'affa· 
kiyetlerile büyük bir şöhret toplamıştı. 

Katerin tayyare ile deYrifılem rekort· 
meni milyarder Ho\'ard Hugeı:in de yakın 
arkadaşıdır. Kıymetli tan-areci, güzel ar· 
kada~ı için: "Dü'l! ınm en ziyade sevilen 
kadını,, demektedir. Fakat en ziyade sevi· 
len kadın, bugun Amerika polisinin hak· 
kında takibat yapma ma mani olama· 
mıştır. 

Gümrük kaçakçılığından zan altında 

olan yıldız acaba ma um olduğunu mey· 
dana koyabilecek mi? Amerika efkarı u· 
mumiyesi bu hu u ta ümitvar görünüyor. 
Güzel yıldızın arkadaşı tayyareci Hovard 
IIüges ortada bir mesele olmadığını s<>~
lerncktedir. 

Bu münasebetle Amerikada büyük bir 
~öhrete sahip olan akför Jak Besay da is· 
ticvap olunacaktır. 

HUnkdrtn bu gelişinde acaba bir m:ımı 
mı vardı? Bu iııkilli par!l tclfış içiııdey

dilcr. Haremden kadınlar hUnkiırı gizli
ce görebilmek iı;in kafesli balkona dol

dular. Hünkar hiç oralı bile değildi. Gü-
mı·or, söylüyor ve hazan: 

- Bir hora! diye haykırıyor, bllhastın 
Bizanslı ıuzlnrın oyıınlarını tekrar ettiri
yor, Tatar millt 5arkılarını boyuna söy
leniyordu. 

Gcccyarısını geçmiş, zevk masası git
tikçe sızanlarla dolmuştu. Hünkıir hlilii. 

içiyor ve yerinden bile kımıldamak ni) C· 
tinde görUnmilyordu. Hnlbuki yarın Ana
dolu} a geçerek Timurlıı cihada yürü:,·e • 
cektl. Ali paşa hUnknrın dir.lerine kapn
narak: 

- Şevketlüm, kuluna izin ver. Şafak 

s6kmcden .ıı:ıyendc hakir bcndchtmrndc 
§afak söktUreceğim. 

Hünkar güldü. 
- Haydi bakalım, bir kadın kenesi. 

bir esir ordusundan gilç kesilir paşa. Ha
lil hangisi ? 

Ali paşa gözlerini dolaştırdı. Kaın ö
nünde dikkatle hünkara b:ıkan gr.nlş 

gövdeU, g5zlcri bir ateş gibi yanan deli

kanlıda durdu. 
Hünkar ) &vaşçn söylendi: 
- Yazık. Aslnndıın kahpe çıkmaı ama, 

kanı bo2:uk AllııhUalern ! 
- Beli hllnkarım. 
- Haydi! 

'( Dct•am ı var) 
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Soğuk bir selamı mUt<'akip dı~nrı çık- - Sh:e bir sual nzWrıt:·~>ın 1" rJıl.,. 
"'eren pazartesi gUnü, yanı d · 

tı. ., " . bl tcdiYC ~ 
Lövcyriyc nlnmda beliren ter damla • .size beş glln içınde r sJ ne ı 

lannı sildi. Yüzü buruştu. Ayağa kalka- ğ'ı va:ıdC'ttiler. Bunun vade ~ • 
rak evrak dolabının ~ nnına gitti. Bir dır? "fııtfOıı ı:ı 
dos'-'a çıkarıp baktı. Sonra zili çaldı. Ge- ı!uııvinlnln yüzU gUldU. _ı:,•ıcıııet • 

" }ı n ÜZ ""'" UI C 
len muavinine sordu: vaffnk olmuş. Fakat e redd045 

Gnrficld ııntl O:ırflcld'in adr"sini b::ı- temiyor.,, diye dil§ündU. Tc 

na söyler misiniz? vah verdi : b 
-Picadllly S!rcct J!!7. - Bugün. undcııteri 

_ Bu akşam Londraya hareket C'dh:o- - Ben de pazartesi gUn 1• 

rum. B"n yokkC'n M. Krntcn Lövclin he- bö:, le düşünüyorum. bt~ııl,ıııı1 
1 nın sa 

sabını hazırlayınız. Dönllnce tctltık ede- - Bu vaziyette n15ıı debi' 

Cr~im. sı gayet tabiidir. ...... oı 
" ıyor .. ... 
Az knldr unutuyordum: yarın öğlrdcn - Ben s:ıbırsu:Janın 

sonra avukat Sigürnl gelecek. Tarafım • lirsiniz. çııtııcSit ıt1' 
dan özilr dilersiniz. Acc>le Londr:ıya git- Memur kapıya yiirüdil· 

mC'k mecburiyetinde kaldığım söylersi • döndü: . eren~· ~.ıı-
niz. Parise don<:'r drinmcz kendisini göre- - Talimat vcrmcdınız ~ğrcP ıı: 
cc<-im. - Talimatımı birazdan ° tc~f&I' 

n .. .:: yri)'C 
- Ne zaman? hlmnini gidince LNve 
_ Dört, nihnyl't beş gün i~indt'.. . sası ba~ma geçti. gibi ı:-) , 
_ Peki efendim. BugUn ayın 12 si, §il Mrs'um tarih, bir kabus t 111~jl!c ~t 

halde 16 ıncı cumn VE') a 17 inci cumar- içindrydi: ''Beş ı;Un !,, Falca 811ı•ıı:'~·, 
tl'si g\lnil değil mi? nılmıııs:ı? Hayır, ıı:an~ese! ~11ıerd',ı ı' 

_ Evet. yanılmarlığıhı kendısinın § şıı Jı ı 
O akşam Marl-Frans, tuvnlct tra•aııı- kışık vaziyeti lspnt edi)·~;~ ~ps~ 

nın üst tinde b basının bıraktığı bir pusla Dakıkalar bö> le geçti. et bi! 
buldu. Löveyriyo :ıcclc bir iR için Lon- silmiş olan LövcyrifC nlhS) 1' ,".,P 
drayo. hareket C'ltiğini, birknç gl\n sonra verdi. ÖnUnc bir ka!;1t çrkerC 

dönC"cC'ğlni bildiriyordu. başladı: ~ 
"Sr' ~il kızım.,, 

11 
cc~ıı: 

*'* t 
Ayın 17 inci gUnU Lövcyriye, öğlcdrn 

biraz evvel yazıhanesine girdi. 
BUlün gece:, i yolculukla · geçirmişti. 

Yorgun vo çok sinirli görünüyordu. O • 
muzları düşük, aakikalnrcn odanın için
de, aşa{:ı yukı:ırı dolaştı. 

Takvime baktı: 17 ... Nırı:cl:rndı· 

- Yade gc>ldi ! 
1\apıyn vuruluyordu. S slcndl: 

Gir. 
Snkin olın~I;n çalırtı. Yazıhanesine Q· 

lUMl\UŞtu. muavini içeri girdi. 
GoMat'ı 11:ıkin bır tavırla sordu: 

- M. Kcntcn Lüvcliıı hcsdbı? 
- İki milyon dört yüz :etmiş dokuz 

bin ... 
• Aktif mi! 
- Hayır efendim p:ıssif ! 
- V2y c:ınına! 
- Ne yapmak fikıindc olduğunuzu 

s-ormamn miis:ındc eder misiniz? 
- Bıı işi tetkikle mc5 .. ulüm. 
- Gnrflcld ıuıd Garflcld? 

Mektubu bitirince nııı.eıtıl 
açtı. 

• • • ıı~r: 
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Jan Dilran rn.boratU\'Srın ~· 
Fakat c;:alııımıyordu. r~ksıf tt 

Clv::ına uznnmııı, blriblri ;ç 0, 

ra içerek bcklcmekl") d~·. :ıbtt ııcV'. 
makinesinin te§hlsindeki 

1~ bnln il ~et' 
111 gösterecek üçüncU tec~bede ,e i' 
nl bekliyordu. Birinci. ~ec doğtl, <t 
ikincisinde i\mfı, teııhisın ı.,a~' ı1l 
pat etmişti. Bimz sonra dl.\ dt ı 
çüncil delili v<'rcccktl. • dl "c Jı C el"-i' 

Jan Dilrnn bundan erıun ttJgi J ıe • 
zan duymuyordu. Enjekte : ttlllflll' .ııt ' 

. • dt"kl ... t fY' 
tccrllbo hayvanı Uzerın .~·)ıo "" 
kik eden bir Alim snkinhS1 

metsizdi. 
Saat on dort ... 

Seslendi: te 81. Ey!' 
- Bnrtaz. Bana bir gaıc 0rıiıı 

l ge 
Biraz sonrıı. kckenıen n 3,,.ısd1' Jf 

lc~·ı kııncıtırdı. üçttncU s · ... d~ • ., . rtc\'11• 
- Yeni bir nvan'lı reddediyor. herler ınitununda bır ıe .ı 

kt. tfv 
- Başka yerlerde 1 ÇC' ı: tJh1't {J~ 

- H('p mt>nfl r.evab. Fakat merak ot· Uon;a"ı J,(.iu·~ ri~ 1.' 
11' )111',.! 

"' pctti. meyin, meseleyi hnllcdec ğim. Cc;UncU el lıl de mu.o; f 
Ayağn knlkU. ll<uavinlnln önUnc dikil· m"'tu. ( or~• 

di: , 

... •ıınoornmmıı,•ını01mı~0i1•ınt!:c:ırcrm:rı -.r11•~ • 1 • • • • ~ ~ :. '; • ~ . ~•MTm llElrJCIC!EilmlCJ l'.![!l![!]IJ10!~~ıı•t 0'~ 
gelin, evlenme çağında ohm genç kızlara da, kendi eliyle, birer ta 

sunar. Gelinin elinden bu suyu içmek pek uJurlu ve kısmet a;ıcı sa· 
yıldığından, genç kızlar bunu memnuniretle kabul ederler ... Bu. su· 
ywı şifalı hassalarından galat. e ki zamanlardan kalma, zararsız bir 
Mettir, ve oldukça zevkli bir zaman geçmesine vefille olur. Çünkü 
mevsim müsait olduğu takdirde • düğün yemeği, bütun köyün i~tira· 
kile, evvelce, bu ç~mcnin bulundu&ru koruda hazırlanmı •. kır sorra
larında yenir. Baş yemek kuzu çevirmesidir. Bu sırada, gelin de, 
sofralan dolaş<mık sakilik yapar; genç kıı:lara, bahtlarını açacak o· 
lan, ".!\1uratsuyu.,nu sunar. 
M~hur çeşmenin başına gelince kafill' durdu. Bundan evvel bu· 

radan geçerken, bu çeşmeyi görmüı:tüm. Ç.ok kuwetli bir Türk mi· 
marı üslObile yapılmı~ olan \e çatısında 16.12 tarihi bulunduğuna 

göre, epey tarihi kıymeti haiz olması da lfızımgelen bu cidden nefis 
abideyi, evvelce sır! sanat bakımından eyretmiştim. Şimdi buna 
b~a bir alaka ile bakıyordum. Şimdi, bu anat harikrurnda, suyun 
12ifalı ha~salanndan ahfadm da isif ade etme,.,ini i tiyen koca Tiirkün 
hayırseverliği ile suyun nimetlerine layık bir abide kurmak istiyen 
sanatkar Türkün dehasım selamlı~ ordum. 

Bu sırada gelinle guvcyi, biribirlerinın elinden saadet ik irini 
iciyorlardr. Bundan sonrn, gelin hemen yakınında bulunan genç kız· 
tara, akraba ve taallukatına da baht sftkiliği yaptı. 

Bu arada gözüme ili~n bir genç kız, merakımı mucip olmuş ve 
alakamı çekmi ti. Yukarıdan awağı beyazlar giyinmişti. Üzeri geniş 
dantellerle kapl:mmış. bol kn nmlı uzun eteği, oralı \'e yollu önlüğü 
bileğinde darla~n geniş kollarile çok zarif bir biçimdeki bhız~. al· 
ı;ak topuklu ve geniş bağlı :ıyakkabılan, her şeyi bembeyaz olan bu 
l'rt~ kızda herkesten ayrı bir hal vardr. Yüzü de çok güzeldi. 

Asıl dikkat ve alakamı ~eken nokta §Uydu: Bu kız, geline. pek 

yakın olduğu halde gelınin elinden uğurlu suyu içıneğe heves göster· 
ımdiği gibi, gelin, kf'ndi ıne su ta!ını uıatma~a hazırlanırken, belli 

- s -
amedcn geri çekilmiş, oradan uzakla~mıştı. Neden? .. Bu bana me· 
rak oldu; \ t "cbebini anlamak ihtiracını duydum. Acaba, ananeye 
mı ehemmiyet vermiyordu? Yokc:a ... ? Buna hir cevap bulamadım. 

Bir müddet, gozlerimi bu güzel kızdan ayıramadım. 
Düğünün merasim kıcmr bitmiş olacak ki, halk koruluktaki kır 

s.>!ralarma do~ru d.l~ılmağa ba~lnnu:tı. Ben, bir müdd. t daha, ol· 
duğum yerde kaldım. Beyazlı kız, yaşlıca bir kadının koluna girmiş. 
ağır, nğır yokuşu çıkı;·ordu .. Biran için, nereye gittiklerini anla..-nak 
üzere arkalarından yürümek i tedim. Fakat bu hareketim göze çar
pabilirdi; çekindim. Bu :ıralık, köylüler de beni dühT\in ofralarına 
çağmyorla:-dı. Daretlerini kabul ettim. llk defa bir kö~ o!r:ısmda 
; emek yiyordum .. ~c mükrim, ne ~ndan insanlar!. .. 

Yeme:< bitti. Bir saat kadar a1aç1ar ara ... mda oyna) ıp eğ1enildik· 
ten, bir çok genç kızlur, gelınin yanağını öpmek için biribirlerile ya· 
rıstıktan sonra, hep birlikte, a~nğıya inilm~ğe b:ı~landı. 

nen çeşme~ i biraz daha tetkık bahane. ::c, en ona kıtldım. Be
yazlı kı::ın gelip gelmiycceğini gö:-mek istiyordum. 

Fakat, yanın saat kadar yalnız kaldıktan sonrn, ümidimi ke • 
tim .. Köre inml'ğe ha ladım. 
DuğUn yerine raklaştığım zaman, gülen, türkü ·-:.Uylircn, oym· 

; an, ~!enen bir kalabalığın ne~ uğultusu kuhığma çarptı. Adım· 

lanmı hızlandırdım. Ben de bu n*li kalabalığın arasına katıldım. 
Grup grup toplanılmı~; burada gürc~ler yapılıyor : gcnis bir a· 

hada cirit oynaruror, bir çok ananevi por ve binicilik hünerleri 
gösteriliyor ;öbür tarafta halk sazları çalmıyor, turkülcr, koşmalar 

"Oylcni} or; ba5ka bir yerde ze~ b~, harman dalı ~ bit' il ı; ıı 
o:, nanıyor; gene başka hir tarafta, lzmirden g~Jen ıctefl l:'t 
tı.irl\i hünerler yaparak, etrafına toplananları guıoıe ·ıe) 
hatta başka bir köşede de, orta oyunu oynanır~r~ubir bil"i '..:ı 

Milli sporların, fıtri bir sporcu ruhu ' e hakikL ·1<tet1 .,ıı 
lan türlü tezahürlerini mernk 'e alti.ka ile takip et~a gittlİe o. 

""' d:ms.lan seyre ba~adı. Bilhassa bu danı;lıır pek hoc; 1' je clt:f "'. 
Kızlar. erkekler, karşıhklr, o kadar ~arif. J<ı\ rs , 'lcC M> 

yorlardı ki, bunlann seyrinden duyduğum büyük ıe 
1 

~ 
orun bitt'.cek diye adeta korkuyordum. ~c~" ~ 

. n gen fdıl 
Bu sırada, gözfim, biraz otcde konuşa~. ~ulu,C ma~ı dıl ti 

ettiği bil~ ücck bir grupa ili~ti .. Bıran, kalbımıı~ ça~tuıfl· 
1 

tııl 
l:ınn arasında, abahki ~yazlı meçhul kız1 go:.ırı dü~rıetfll 

Göılerim artık oyunları görmüyordu. aatull tf 
il 

yazlı kızla tanı~m:ık arzusu dolduruyordu. 1(.'Çıı<ıl 1'1~, 0ıı 
Ani \'e muka\(!met edemedığim bir kararla rı }llti>'erel' b' el 

ı:crledim. Fakat. ne diye~imi, ne yapacağımı ~~vuıdaıı 1~141 tl 
dırn.Bu ırada,tanbura, zurna, saz. darbuka\~~ ,e ,111e f"~'t, 
çıl;tı heyetinin çaldığı ve cidden ku\l"\etli bir r~ine çeı.ct1~1 • 9~ 
btr dans hava 1, beyazlı kızın grupunu da kef\ . .,le eUJl cÔtl! 

. i tır.. cı·' .. ı 
yazlı kız, onların rsrarlarına rağmen, o~ u~a ~ , ııb:lfl ı ır ııt 

lıa~ladı. Tanımadığım hir kıza, bilh~c:~n ~Y:.e Jc~eni~ ~efl ',. 
b~r l·öyd~, yakln~ı~, ~am~an ~ü~r ~ıbı soz :°~zıııtl gorı11111ı.ı\~f 
liınç vazıyetlcrc du5ilrebıleccğını du~unmeğc l ıdu"'' , t'"' 
halde, I tanbullu olmnnm \·e kadınlar nezdinde ~ıı:ı )111<• 

)eli bulunmanın \'erdiği bir cerbcstlik ile - genÇ 
kat, bHtün gR~ rctim-- rn~n. 0 cJı 

- Ne için iz de nynamıyorsunur? . 1,,,,C!r.rılı • 
Derken, sc imde bir ılrkcklık, ta' rn.ıdn bır çr 

lıi ettim. •1 t 
( /)tr'tl,, 
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Bestekar Verdi ltalyan 
değil, Yuiıan aslındanmış 
~:la?i~ten bildiri~iy~r: . . . . hısımımız 1talyada bul~u~·or. Marko he,·esi ile rneçhQl bir tarafa ~o~ru gidiror. 

ı j .hrırnızde değerlı bır mevkı sahıbı hır amcamın oğlu Cuzeppa şımdı İtalyada· Uzun müddet kardeşi kendısındcn haber 
t Rın olan Buranta. meşhur bestekar dır ve musiki ile uğraşmaktadır. alamıyor. Nihayet, birkaç sene sonra oğ· 
a llzeppe Yerdinin İtalyan değil, Yunan Verdinin babası : Koyun hırsızı reniyor ki Marko Verdi ltalyada Ronkode 
} ından olduğunu iddia eden bir tetkik Bu ihtıyar köylünün söyledikleri çok de yerleşmiştir. 
azısı n . . . 
S· eşretmıştır. mühimdi ve insanda hiç şüphe bıraknu· Şımdi "Ayda,, "Otello,, ''Falstaf,, 

ı· ilrantamn anlattığına gbre bugün M· yordu. Fakat daha kati deliller de ele ge- "Rigoletto,, gibi operaların bestek~n o-
il teb • d k" b" k"' d \T d" • • ,., ctvann a ·ı ır ·oy e er ı ısmı· çirdim: lan Cuzeppe Verdinin de 1813 de bu şe· 

a la?Yan eski bir aile yaşamaktadır. Bu Yaptığım tarihi araştırmalar da göster· hirde doğduğu malUmdur. "Yunan ansik· 
t~nın bugünkü efradı, babadan oğula miştir ki, on sekizinci asrın ortalarına doğ lopedisi,,nde de Verdiden bahsedilirken 

ta kal ederek geçen bir hatırayı muhafa· ru Atinada \;erdi isminde bir aile yaşa· bestekann amcasının oğlu olan bir Yunan 
b"rjetrnektedirler .. Buna ~öre, dedeJeri.nd~n maktaydı. Atina o tarihlerde küçük bir it bulunduğu kaydedilmiştir. 
\ 'Marko Verdı, vaktıle ltalyaya gıtmı~ kövdü \'e kö'-·ün Akropolda oturan bir "T d" ·1 · · b b"l sik" h e ~ J J ~ er ı aı esmm ugün ı e mu ıye e· 
•1 1 °nkolede yerleşerek bir İtalyan kı· ağa~ı vardı. Haseki ismindeki bu agva, sı· ld ~ d Lamb ... 
"~ e ve ı o u1>unu gör üm. ronun oglu 
Ilı. e. \•lenmiştir. hte Buranta bu Verdi· kendisine ait olan ko'-·unlar ralındıı;ı za· ı:r · d" k d" 1 ğ n b J > " ıırısto Verdi ken ı en mc ça gı ö ren· 
dia ~~ük bestekann babası olduğunu id man, bu hırsızlıktan dolayı Marko Verdi· rniştir ve ona köyde saz şairi ismini veri-

,, ıyor. vi itham etmic:ti. J H · d.ğ b. k d · ı u J .,. yor ar. ırıstonun ı er ır ar eşı de 
.. nan muharriri anlatıyor: Marko Verdi bu ithamdan müteessir d k" "rd h" ·1·k 
lilebot · · · dek" b k'' · t' • var ır ·ı o da şehı e ızmctçı ı etmek· 

\e Ver san . 1~ın ·ı u oye .gı~ 1~ oluyor ve bir gece kardeşi Yani ile bera· te ve onun da musikiye hcYcsi görülmek· 
}'ar • dı .aılesını buldum. ~Bunlar bır ıhtı· ber Ati nadan çıkıyor. Kendisi Tele civa· 
ttt. ~e b~r k.an koca ve ogullar:ndan ~b~· nnda.ki bu Helbotsari köyüne gelip yer· tedir.,, 
d erdılenn bu en c:on oğlu bır demırcı· J.-.-iyor. Kardeşi Marko da Anadolu sahil· ---------------

r. l\e d" ·1 .. · t · J> • b" k b -ı; hasına n .. ısı e g.oruş u~. ~enı uru • a· !erinde Ayvalıya (Arvalık olacak) iltica 
~ gonderdı. Bu ıhtıyar da babası ediyor. 

t0r0 bro Verdinin bir resmi vardı. Resmi l\larko Avvahda bir müddet kaldıktan 
ili d nce bunun bestekarla olan benzerliği· sonra Türklyeden de ayrılıyor ve macera 

erhal farkettim \'e hayrette kaldım. 
~a' l3abamz !:İzin ailenizden birinin Jtal· 
~~ gitmi, olduğundan hiç bahsetmedi 

~' Etrnez olur mu! Daima bana Ye kar· 
~e: "çocuklarım, derdi. Yakın bir 

Qir bacağın değeri 
elli bin lira J 

Reelnalı1 'e kanın 

nu.,, 
)eti ~rtesı yeni yıkanmı~ bir vapurda, 
~ ~ ıslak olduğu için, ayağı kQ.yıp dU· 
~, b lr İngiliz, kumpanyayı dava ediyor 
hııb\ u kaza neticesinde kınlan snğ baca· 

lııı, tazınlnatı olarak 50 bin lira istiyor. 

'Ilı ltr Recinald Tomas ismindeki bu •· 
--t'\ davası hnkkmdıı mahkeme henilz 
~~I~ Vetınenıl§ ve dU~me hftdiseı:ıinde 
~ltı:lcn geminin mi mes'ul olduğunu 

\>1ı1 a b!lilamı§tır. 
bit at: 1:ondrn mahkemelerinden birinde, 
'-ıı hır bUs kazasında sağ ayağı sakat ka-
~ kadının davnaına bakılmaktadır. 

t,., ıtt'bel Pcnnington, otobUsUn bir 
C..fıııc1l.l-'la ı;:arpıımn.sı neticesinde sağ ba
lııtt.a11 an Yaralnnmıetır. Hastaneden çık
~dte. 80nra dn ayağını oynatnmaz olmu!J. 

•ıııa ·· u..... gorc, kQndiai dnnsöz olmak, 
'ıt..~e v 
L ~ c golf gibi sporlar ynpmak arzu-
taıar~tf. Bu auretle, bunlardan mahrum 
\~zıu l!ıl.kb lı sönduğü için 15 bin lira 

llat ıatc-mcktedir. 

Çekoslovakyada nüfus 
ve arazi vaziyeti 

Prag - Hükılmetin neşretti~ri bir statis· 
tiğe göre, son hudut değişiklikleri ile Çe· 
koslova.kya 4 milyon 922 bin 440 nüfus ve 
41 bin 597 kilometre murabbaı arazi kay· 
betmiştir. Bu suretle, memleketin eski nü· 
fusunun tam üçte biri ayrılmış bulunu· 
yor. 

Bunlardan 2 milyon 853 bin 858 zi Al· 
man, 591 bin 544 Ü Macar, 77 bin 580 ni ÇlncJe bornhar<lıman felAICetlno uğramı:ı 
uhli, 60 bin 332 si yahudi, 36 bin 880 tehir halkmı tcdali etmekte olan ''bey· 
ni RQten, 1 Rlİlyon 161 bin 161 ri de Çek nelmllel sulh hastanesi,, menfaatine satı~ 
ve Slovaktır. yapmak üzere Londnıda bir Çin ı,ı paza-

Bugilnkü Çekoslovakya dahilinde 8 n açılmı,trr. Bnrnya ba§ta Mar~al (_;',ang 
milyon 527 bin 154 Çe!\: \'C Slovak. s12, Ka,yşeklrı kansı olmak iizerc, bir çak Çin 
bin Hüten, 4 bin 157 Lehri, 126 bin 310ı zenginleri kendi c1Ierindcld çok değerli 
yahuc'J vardır. Şimdiki mesahası da ss~ antl!;a ·anat eserlerini sömlcrml:ılerdir. 
bin 912 kilometre murabbaıdır. ı Roslmd<'. Çinin T.ondra elçisinin karısı 

Ayni statistiğe göre bugünkü nüfusun madam Ko Tayçl {'in l~I pazarmda kt)
yüzde 38 zi çiftçi, yüzde 32 si i~çi. yüzde~ metli bir ,·azoyn gözden geçlrirkl'n gö-
7 si esnaftır . ' rülilyor. 
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ınedi.. 

Bu adamın vahıi bir çehresi, 
lcarııık bir ıakab ve kanlı göz
leri vardı. 

l - Bir mahpuı; ... 
ı Rotanın sehresi değiıti. Kar-
1ı11ndaki adam ne bir hlkim, 

ne bir cellad, ne de bir zından. 
cıydı .. Bu adamı timdi daha bü
yük bir alakayla seyrediyordu. 
Bu adam .da, kendiıi gibi bir 
mahpus, belki de bir mağdur, 
bir mulllmdu .. 

Vücudunu bir paçavrayla 
örtmüştü .. Yamalı bir külot 
dizlerine kadar iniyor, yırtık 

bir setre vücudunun çıplaklığı· 
qı örtüyordu. 

Birdenbire ıordu: 
- Ne zamandanberi burada· 

srn?. 
- Bilmiyorum.. Daha doğ

rusu bilemiyorum 1. 
Birdenbire elini uzattı . Kar

§IS nda sallanır gibi duran bu 
adam, kendisine adet:t lir kar 
de~, bir tanıdık gibi ge!iycrdu. 

Yabancı adam korlcal• lir ta· 
vırla çekildi. 

Rotan garip bir tatlılıkla: 
- Ben de mahpuıum, df'..di. 

Ben de &enin gibiyim. Uzattı
ğım eli sıkmak istemez misi,•~ 
Yabancı adam vahşi bir ses. 

le cevap verdi: 
- Benim kim olduğumu hi-

Hyor musun?. Ben be;eıiycti 

korku içinde bırakan biriyim ..• 
Sirkat, katil, kundalc, yangın ..• 
Bunlar benim adi c:Urümlcrim
di. Benden herkes korkup : a
çardı. Burada bile zındancılar 

bana a.dam gözüyle bakmıyor. 
!ar. Hücreme ellerinde hançer
leriyle giriyorlar. Görüyorum 
ki siz bana benzemiyorsunuz .• 
Siz merhametli bir adamsınız ... 
Dünyada benim için çarpacak 
bir dost kalbi yoktur. Benim 
nasıl bir adam olduğumu öğ

rendiniz . .İşte uzatıyorum eli
mi... Cesaretiniz varsa tutunuz. 

Mahpus, vahşi ve şiddetli bir 
t:.vırla titrek elini u.ıattı. 

Rotan eli yakaladı, heyecan. 
la sıktı .. 

Meçhul adam mahcubiyetle 
mırıldandı: 

- Demek siz benden kork
madınız?. 

- Hayır .. 
- Benden nefret etmiyor 

musunuz? 
- Görüyorsunuz ya !. 
- rakat ben bir cani, affe-

dilmemesi lazım gelen bir kati· 
lim .• 

- Siz de benim gibi mah. 
pussunuz. 

Baıını elleri içine aldı. İçin 

için ağlamağa ba~ladı. Rolan 
mırıldan.dı: 

ıs 

Os1C'rliç mulıorcb<'ı.lnlıı yılfüiniinıU nıUn t\c;cbetl~I~ l'aıl .. te l'l.'apolyonnn m<.'z:ın • 
ba~ında merasim yapılmı~ 'c hnrb nl•a ılcmlsi talcbc.'ii mezarın \iminde diz çok· 
mü !erdir. 

Ayni kadınla ikinci 
balayı 

Çekoslovakyanın en güzel kızı, 
arslanmdan ayrı düştü 1 

Bir lngiliz sözü: hasret sevgi
yi ateşler ı 

Sinema artistlerinden Cek Oki ayni ka 
dınla ikinci defa ol:ıı:ak cvlenmi§ ve bnln
yını geçirmek Uzcre 1nglltereyc gelmiştir. 
Artist bu hddiscyi §Öyle anlatıyor: 

- Bizim Amerikan kanunlarmm l)i bir 
tarafı vardır. Bir adam karısından bo
§anmnya karar verip mahkemeye mUra
caat etti mi kendisine bir sene dU§Un 
derler ve davayı bir sene sonra isterse
niz tekrar bakılır. O znmann kndıır nikah 
tamaml'.ln bozulmamıştır. 

Geçen sene karımdan ayrılmaya karar 
vermiştim ve mahkemeye mUracaat et -
tim. Mahkeme bizi muvakkaten ayırdı. 

Fakat dUşUnmek için de bir sene mUhlet 
verdi. 

"Çckoslo\'akyanın en güzel kızı,, diye 
tanınmış olan artist Mlla Re~'lllnnoYıı bir 
mUddet kalmak Uzerc Londrnya gitmiştır. 
Orada bir iki temsil \'ermek ihtimali de 
vardır. Fakat, Pragda dnima beraber 
temsiller verdiği aslnnını yanında getire
mediği için müteessirdir. Diyor ki: 

- Maalesef nslanrmdan a)TJ dU§Him. 

Bu bir sene zarfında ben de_ karım da 
dilgUndUk, taaındık, nihayet ayrılmamaya 
karar verdim. Bugün tekrar evlendik ve i
kinci defa olarak balayı seyahatine çık
tık.,, 

' ÇUnkU lngiltereye getirip götUrmck hay
li mUı.ıkUJ ve masraflı olacnktı. Esasen 
Pragda bile bir mUddct sonra snhneye 
çıkaramıyacağımdan korkuyorum. Çünkü 
artık bUyUdü, neredeyse bir ya§ma basa
cak. Ben onu meme yavrusu~ kcn aldım 
ve sUUe besledim.,, Cek Okinin kansı da \'aktiyle sahne ar

tlallydl ve Nevyorktakt bir tiyatroda ça
lı§ıyordu. Venita Vardon ismiyle mcehur 
olan artist, Cck Oki ile 1935 te cvlenmlıı-

Resimde artist aslanı ile beraber görü
lUyor. 

U. BugUn, kocasıyla tekrar evlenmesi;!!•••••••••••••••• 
hakkında o da 5öyle diyor: 

- lngilizlerde bir darbımesel var: has
ret sevgiyi nle§ler, derler. Onun gibi, biz 
de bir:ibirlmizden bir mUddet ayrı durduk
tnn sonra, sevgimiz dnhn fazla artlı.,, 

Dr. irfan Kayra 
RöNTGEN MOTEHASSISl 
Türbe, Bozkurd kıraathaııesi kar 

şısında eski Kl~d Farer sokak No. 
8 • 10. Öğleden snnra 3 ten 7 Y" 
kadar. 

İki artist balayı seyahatlerinde lngll · 
teredcn sonra tskoçyaya ve Fransayn gi. 
deceklerdir. ... .......... 11111 ........ 
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bir hale koyuyordu. 

Şimdi ka~mayı düşünüyor· 

du. tik defa olarak bunu düşü· 
nUyordu ... 

Kaçmak! Ne güzel bir rüya! 
Buradan nasıl kaçabilirdi? ..• 

lmkiinı yoktu.. -Katmalı, kur. 
tulmalıydı .. Fakat nasıl? 

Otuz ka.dem yerin altında 

demir parmaklıklar ve muhkem 
duvarlarla çevrili bir zındanda 
bulunuycrdu. Zındanın, muh
kem kapılarının dı§ında gece, 
ve gündüz nöbet bekliyen zın· 
dancılar vardı. 

Rolan gene yatağı üzerine o. 
turmuş, bunları düşi.inllrken, 

ayağı sızladı .. Bu sızlayış ken
disine desti kmklannı hütırlat· 
tı .. Sevinçle fırladı .. Kırık par. 
çalan toplayarak yatağına taşı
dı. 

Yorganını üstüne örttü. He· 
yecanından ve sevincinden çıl. 

gına dönmüştü .. Bu kırık par
çalardan bir kısmı hançer gibi 
sert ve sivri, diğer kısmı bıçak 
gibi keskindi. Bu yoklukta, 
bunlar bir hazine demekti. 

Bunlar belki de, belki de de· 
ğil, pek mümkün, kaçmasını 

kolaylaştıracak aletlerdi .. 

Rolan hemen işe girişme~i.. 
Önce kaçmanın kabil olabllece. 
gine iyice inanmak istiyordu .. 

noıanda hasıl olan sükunete 
hayret eden zındancı ondan 
şüphelenmiş clacaktı ki kendi
sini sorguya çekti.. 

İşin daha başlamadan sarpa 
saracağını anlayan Rolan önle· 
miyc çalıştı. Yeniden çılgın 

tavrı takındı. Kapıya hücum 
etti. Bağırıp çağırdı, 

Zındancı Rolarun çıldrrdığı

na zahip olarak uzaklaştı. 
O gündenberi, Rolan, hüc· 

resine yaklaşan bir ayak sesi 
işitse deli gibi ulumağa başlı. 
yordu. 

Bu günlerde z·ndancının o
daya girmemesi lazımdı. işe 

başlamazdan evel bunu temin 
etmeliydi. 

Bir çok planlar kurdu.. Ni 
hayet hücresinin bu geniş zın
dan içinde'ki mevkiini tayin c. 
debildi. 

Plunr sade, fakat müthişti: 
Çıkacak bir menfez temin e 

debilmek için bir taş ccağı aç 
ması lazımdı .. Bunun icin C:e, 
kalınlığı diğerlerine nisbetl" 
daha az tahmin ettiği kanal 
cihetindeki duvarı delmiye 
ba~laması icap ediyordu. 

Rotan, duvarın üstüne doğru 
ve :sağa inhiraf etmek §artiyle 
bir ocak ha::ırlayacaktı. 

13u suret1e suyun Csttlnc ~ı
kabilirse burulan bir delik aç. 
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Yazan: /kimim -31- Hatıraları anlatan tJI utsiltalan unm: A.K. Lazar . 
Yazan: Konstantin Petkanov Çeviren: Suat ~ Bir arahk arka kapıdan birinin - Merhaba, Lazar ı rençberlerinin ıslıklan~·. criıl .yiJ 
Çitin arkasında duran St~yno baba, rınm ötüıterini, inek ve 0~ _,rıadll' 

çıkarak ahıra· doğru 
yürüdüğünü gördüm 

öbür taraftaki asık suratlı ve bir karıı seslerini dinliyor ve kencliai 
sakallı adama hitap ediyordu. halde onları göremiyordu. blb ar 

Lazar aksi suratiyle otların arkasına Gözlerinin önündeki ~~ ':r 01111 cl• 
saklandı. Stoyno babanın 'kendisini dınlığı, yüzünü okıayan ruzı 
görmesini istemiyordu. lendirmiyordu. . 1 risld' bil 

- Ben ıelim kabul etmiyorum. Bir aydanberi Lazann ıöı e ~ 
- Bunun için' de dedim. Sizin gibi, 

protestan 'azıı Ki~upi gibi; dava vekili 
Artin gibi kıymetli elemanlanmız var. 

- Ama, dedi, hükmeden bir dini ma· 
kam olmak gerektir. 

Nihayet budala bir adam değilim. Bu 
~ytan zekalı rahibin noktai nazarını an
lamıştım. 

Bu herif bir (Şeyhüddin) olmak sev
dasındaydı. (Şeyhblam) gibi, (papa) gi
bi. Nihayet (patrik) gibi bir makam sahi
bi olarak, tahakkukuna doğru kuvvetli a
dımlar atıldığını gördüğü küçük Ermeni~
tanın başına peygamber 'ekili kesilmek 
istiyordu. 

lşin sonu nereye varacak diye millAha
za etmeden daha fol yok yumurta yok
ken böyle masa \e me\ki ihtirasile hare
ket eden adamların elinde Hmçak dava
smın suya düşeceğini tahmin .etmek pek 
budalalık sayılmazdı. 

- Anlıyorum, dedim. Ve hak veriyo
rum size. Bu ciheti baron Meneye arze
deceğim. Belki bu huslsta bir karar itti
hazına funil olurum ümidindeyim. 

Vakit epeyce geçmişti. Rahip Daniyel, 
Ohannesi çağırdı ve 
· - Misafirimize odasını göster. lstira
hati için emirlerini yap. det!ii. 

Biran önce vaziyet hakkında Merzifonu 
tenvir etmek için Daniyelden ayrılmak is
tiyordum. Bu hareketi isabet olmuştu. 

Odam bahçeye nazırdı. Büyük ve mü
tevazi bir halde süslenmişti. Buna rağmen 
fevkalAde temizdi. Dıvarlannda hazreti 
lı::aya ve Meryeme ait resimler vardı • 
Masanın üzerinde bir kitabı mukaddes 

ve bir kenarda şamdan, birkaç eski el ör
me şal ve halı, odaya tam bir manastır o
dası havası sindirmişti. 

Karyolama uzandım ve böyle muhteris 
bir adamı askeri te~kilat ıiçin ne tarzda 
iJare etmek li.zımgeldiğini düşünerek ne 
müşkül karşı ında olduğumu anladım. 

Bu herif, icra kuvvetlerinin filen ba· 
§Ulda bulunan azılı şakileri elinde bulun
durduğu için cidden tehlikeli bir adamdı., 
Onların Hınçak komitesinin eline bırak-

mak istemezdi. Bu takdirde de askeri teş
kilatın gayesi hiçe inebilirdi. 

Tahassüslerimi mülfilcatımın mühim 
noktalarını, Daniyelin emellerini ve dil -
şünceleri şifreli bir mektupla komiteye 
yazdım. Her ihtimale karşı öğleden sonra 
beni ziyarete gelen posta müvezzii Ha
çatorla gönderdim. 
Akşama doğru garip bir hadiseye şahit 

oldum. Pencerenin kenarında sigara içi
yorum. İçimde garip bir his var. Ben, bu 
işlerin sonu fenaya varacak kanaatinden 
bir türlü kurtulamadım. Nihayet elim ka
na bula~asa da bu işlerin bu kadar içine 
girmiş bulunuyorum. HükQmetin eline 
geçtiğim zaman can borcumuzu da ödiye
ceğimiz korkusu bakiuı bana. 
Bunların bu kadar sırlarına vfilaf ol· 

duktan sonra çekilmek de kolay delildir. 
Bu herifler babalarını bir zerre merha
met duymadan kazığa vuracak kadar göz 
leri kızışmış haldeydiler. Nereye gitsem 
kollan vardı ve nereye gitsem onların ö
lüm cezasından yakamı kurtaramazdım. 
lki ucu berbat bir sopaydı bu mesele. 

Kafamda halas çarelerini düşünüyorum. 
Tabiat insanı ne kadar teselli ediyor. A
ğaçla, bahçeyi kaplayan çiçek tarlatan 
beni zevkleAdiriyor. 

Bir aralık arka kapıdan birinin çıkarak 
ahıra do,.ğru yürüdüğünü görür gibi ol· 
dum. Dikkatle baktIID. Bu hademe Ava
disle rahip Daniyeldi. 

Bu vakit bunların ahıra gitmeleri elbet
te bir araba gezintisi veya)>ir at gezintisi 
yapmak için delildi. 
Ahır odamdan sarih bir halde görün· 

müyordu. Yandaki odanın balkonu daha 
müsait görünüyordu. Yavaşça odamdan 
çıktım ve yandaki odaya girdim. Bu ra· 
hip Daniyelin çalışma odasıydı. Benim 
odamdan daha mütevazi bir haldeydi. 
Darmadağınık kitaplann üzerleri toz kap 
lamıştı. Belliki senelerce bunların kapakla 
rı açılmamıştı. Hatta bir istif bile yapıl· 
mamıştı. 

Odayı tetkike vaktim yoktu. Bir hissi
kablelvuku bu rahibin bir sırrını meyda· 
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mak hiçten bile değildi. Böy
lece hareket ederse ecel köp
rüsünün altına tesadüf edece
ğini hesapladı. 

Bu planın tatbikine o, ısıo 
senesi Kanunuevvel:nin on 
ikinci günü ~şladı. Tevkifin. 
den tam on sekiz ay aonra .. 
Gerçi Rolan bu tarihi bilmi
yordu. Onun aklını oynantma
sı günlerini şaşırtmakla kalma
mıı, iyileştikten sonra da bir 
türlü hesap edip işin içinden 
çıkamamııtı. 

Elindeki 'kınk .desti parçasi. 
le önce, taıtarı biribirine bağ
lıyan çimento ve k:reçleri ka
zıdı. Yere düıcn parçaları bi
rer birer toplayarak hücrenin 
zeminine yaydı. 

Bu birinci taıı yerinden oy
natmak zor oldu. Tam dört ay 
uğraıtı .. Binbir heyecan içinde 
ikinci taşı da oynattı. Gözü Ö· 

nünde kurtulma ümitleri can. 
]andıkça, parmaklarının kan 
içinde kalmasına aldırmıyor, 

canla başla çalışıyordu. Rotan 
ikinci taşı oynattıktan sonra 
çakıl taıları ve kireçle kumla 
karışık bir tabakayla karşılaş

tı. 

Bun1an .da ortadan kaldırın
ca iki büyük granit tası görün
dO. Artık bu taşları da yerin. 
den. çıkarırsa tamamiyle kanal 

altında bulunacaktı. 

Tekrar kazmıya baıladı. liri 
bir yol takip ediyordu. Hesabı
na göre bu suretle önce kanal n 
yatağına, sonra da sathına \fasıl 
olabilecektiı 

Tecrübe etmek için kanala 
girdi. Artık ayakta durabilecek 
bir hale gelmişti.. Her vuru
şunda kucak kucak toprak dö
külüyordu. Bu suretle evvelce 
ortaya çıkan granit taşları ara. 
sında muntazam bir yol mey
dana çıkmıştı. 

Rolan, yere düşen toprakları 
döşemeye muntazam bir ıekil
de yaymayı ihmal etmiyor, dı· 

şarıdan en küçük bir gürültü 
işidince bağırmaktan, deli tak. 
lidi yapmaktan geri kalmıyor
du. 

Bilhassa yemeğinin ver:le
ceği zamanlara pek dikkat e
diyor; zındancT, deliği her açı. 
şında, onun kıpkırmızı yüzü ve 
parlak gözleriyle karşılaşıyor
du. 

Hakikatte bir el girebilecek 
kadar küçük elan bu delikten, 
zındancının, mahpusun içeri· 
deki hareketlerini kontrol et
mesi de güç .. Yalnız güç değil 
imkansızdı .. 

Rotan proğra':llla ç2lı1ıyor. 

du. Günde beı saat uyuyor, iki 
satte bir, bir çeyrc'k istirahat 

na çıkaracakrnışım gibi beni tecessüse sev· 
kediyordu. Balkona çıktım ve bir kenar
da bir ağacın yapraklarını siper alarak 
rahiple hizmetçisini takibe başladım. 

- Selamıma neye mukabele etmiyor- ağrı vardı. Sabahları, yatakt&ll kaldl" 
sun? Allahın bize verdiği bugünden bahçeye çıktığı zaman e~~~~ı~rdu • 
memnun değil misin? ihtiyar olduium bir siı tabakası altında goruY ~el' 
halde bu güneı beni neı'elendiriyor... Göz kapaklarını uğuıturuyor, ıiJlıl 
Sen üstelik de gençsin. Etrafında gör- bakıyordu. Fakat görüıil CÜ";:~cSO-Rahip Daniyel kapıda bekledi. Aavadis 

kır renkte, daha fazla demir rengine ça
lan bir sürücü atını ahırdan çıkardı. Atı 
bir kenara bağladılar. 

düğün her ıey ıeni bahtiyar etmeli... daha bulanıklaııyct', daha. s ~' 
Lazar ihtiyarın ıözünü bitirmesini Kör olmak korkusu çenesıni ttdfll" 

Rahip Daniyel cinde bir fırçayla atı 
boyamağa başladı. Once gülmemek için 
kendimi tuttum. 

beklemeden daha yükselr sesle bağır. söylemek istediği sözleri ona~ 
dı: yordu. Köylüler bu halden bı~ 

--Selam kabul etmiyorum; iıte oka- ve onu 4eli oldu zannetıneie 
dar.. lar. • l ., tll" Rahip delirmiş miydi? 

Bu işi süratle ve kemali itina ile yapı
yordu. At yavaş yavaş boyanıyor ve bu 
hareketten huylanıyormuş gibi hazan çil· 
te atarak kişniyordu. 

Çitin boyunca uzun bacaklariyle ko- Lazar bekardı .. Harbe ııtın f -~ 
•arak kartı. Bir ta• kümesinin önünde da batından yaralanmııtı. VJ:Ull"' ..... 
:r ll :r ıuıere• 
durdu. Etrafına baktı. Ve sanki birisi- det baıtabenede kaldı. Y e na ~ 
ne kızıyormuı gibi eliyle iıaretler yap. tahaneden çıkarken doktorlar 

0 

mağa baıtadı.. Bir ıey söylemek için bessümle: . b~ lki saat kadar ~ul oldular. Avadis 
tekrar hayvanı ahıra çekti ve rahip Da· 
niyel de süratle manastıra girdi. Hemen 
balkondan çekilerek odama geçtim. 

ağzını açtı, sonda sadece dudaklarını - Lazar, demiıterdi, ih~~ar ,,.OlfT 
ısırdı. Bir çocuğun uyurken çıkardığı istediğin gibi bakılabilmek ıç";~ 
seslerle inledi, Kendi kendine söylemek kün olduğ ukadar çabuk e\f~ 1 
istediği kelimeleri bulamıyor ve eliyle gayret et .• Gözlerine iyi bak.. Bu işten hiçbir ~Y anlamamıştım. Ra-, 

bip bu atı ne diye boyamıştı? havada daireler çiziyordu. Birdenbire dersen kör clabilinin. dokftP 
ellerini indirdi. Gözlerini uiuıturdu. Lazar köyüne döndü, fakat ~ Bu sım öğrenmek için yerimde dura-, 

mıyordum. Yanm saat sonra Avadis o
dama geldi ve rahibin beni yemeğe bek· 
ledijini söyledi. 

Y erın ve gökün gümüıi renkte bir ların tavsiyesini dinlemedi ve e~ 
göl haline geldiği zehabı uyanmııtı.. di. Yalnız kaldı ve biricik kıl'fiik it'. 

Asıl-iJllPf şimdi kopacaktı. Fakat vazi
yeti idare ederek 111 sırrı da öğrenmek 
Ltiyordum. Yemeğe indim. Rahip biraz f 
düşünceli gibiydi. 

Korku ile baJIDI kaldırarak tekrar ba- ile beraber yapmağa baıtadı· aıit ti#'. 
ğırdı: mamak için kendi büyük ve ıe ~ 

lasını bir vasiyetname ile ooa 
- Selim kabul etmiyorum, diyorum 

size anlamıyor musunuz?. 

- Rahip efendi dedim, yorgunsunuz 
galiba! 

Sonra tekrar gC>%lerini uiuıturdu. 
Yo1dan bir rençber ıeliyor, uzaktan 

Luara bağrıyordu: 
- Hayır, dedi. Aramızda öyleleri var 

ki kuyuya attıkları bir ta~ kırk akıllı çı
- Hey, Lazar t> buiuıtuiun teyler 

sinekler mi, yoksa Karafatmalar mı? •• 
Haydi, benialle ıeL. karamaz. 

- Ne ıibil 
Sustu; bu kadarcık bile söylemiş ol

maktan huylanmı~ olacak ki Avadise bak· 
tı, bakıştılar. Hafifçe kızarciı. 

LaÜr, ıırtıru reçbere döndü. Kollan 
yana düıtü .. Gözleri koekocaman açıl· 
mı1tı .. önünde hakikaten ıümüıt bir 
ıöl olup olmadığını anlamaia utrap
yordu. Bu. i§in içinde bir iş vardı ama, nasıl I 

anhyacaktun? Yemek yerken meclisi u
muminin askerlik hakkındaki kararından 
bahsettim. ve: 

Kartıdan batka bir köylü celiyordu. 
Bu köylü delikanlıya yaklaıtı ve ona: 

- Ne o Lazar, kirpiye benziyorsun .. 
- Artık, dedim. Alellde şakavet Mdi· 

selerile bu işi yürümez takdir buyurursu· 
nuz. FJimizdeki icra elemanlarını tevhit 
ederek muntazam bir askeri teşkillt yap-

Yılan avlamağa mı hazırlanıyorsun? 

dedi. 
Lazar ona 4a cevap vermedi.. Yere 

oturdu ve parmaklarını ıslak toprafa 
daldırmağa baıladı .. İstemediği halde mak l!zıındır. (Devamı nr J 
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ediyor, diğer ıaatlerde munta
zam bir tekilde çahtıyor.du. 

Çok zayıfiamııtı. Gözleri içi
ne gömülmüt. yanaklarında çu 
~urlar ha11l olmuttu. 

ııe baıladığı zamandanberi 
kullandıiı kınk desti parçala
rından artık hayır kalmamııtı .. 
Bununla beraber, açtığı delik. 
ten ite yarayacak bir çok ıey
ler bulmuıtu: Sert çakmak taı
ları, iri ve muhtelif ıekillerde 
çakıl taşlan bu arada sayılabi
lirdi. 

Bir gündü .. Bir za'mandanbe. 
ri kazdığı yerlerde toprakları 

düzeltmekle uiraşırken elinde
ki taştan kazması garip ve sert 
b·r ıeye rastladı .. Bu ne topra
ğa, ne kirece, ne de harca ben
ziyordu.. Evvelce olduğu gibi 
bir granit taşına tesadüf ettiği. 
ni sanarak çalıtmasını arttır<\!. 

Fakat toprak bir türlü açıl

m yor, cenişlemiyordu. Ertesi 
günü de ayni şeyle uğraştı. Ni
m'..i thiş hakikati anlayabildi. Bu 
taş diier hücrelerde de bulu
nan, kendisininkine benziyen 
taş yataktı .. O zaman felaketi 
anladı. Bu kadar çalışması ni. 
hayet ooıuna gitmiı. hesapları 
kendisini baıka bir zın4ana çı
kırmı~tı .. Artık eski kuvveti 
kılma:nıştı .. Aradan biraz za
man geçtikten sonra yeniden 

çalıımıya karar verdi.. Bu hl· 
dise kendisine daha senelerle 
çalııması icap ettiğini anlatı. 

yordu. 
~urtulmak, güneı yüzü gör

mek, insanlar arasına 'katılmak 
imkinsızdı .. Ocafa girdi. Ke
merin altından sür'atle ceçti ..• 
Büyük tatın kireçlerini kazımı· 
ya batladı .. Vakit vakit duru. 
yor, altında batka bir dünya 
saklıyan bu büyük tapn kalkıp 
kalkmıyacağını tecrübe ediyor
du. Bir hayli çalııtıktan sonra 
nihayet taıı kaldırabildi. Başı· 
nı delikten uzattı. İlk gördüğü 
§ey kendisine korkunç bir te
kilde bakan iki göz oldu. 

Rotan, dişleri arasında çak
mak taıını tutuyordu. Bunu 
sağ eline aUiı. Kendisine bakan 
bu adamı öldürüp öldürmemek· 
te tereddüt gösteriy~r, dütünü. 
yor ve bütün kuvvetiyle büyük 
taşı 'kaldırmıya çal·ııyordu. 

-15-
öLUME ı"'A.A~IKOMLARIN 

ZiNDANI .. 
Rotan taş ~tağı yerine bıra

karak içeriye daldı. Hayretler 
iç:nde hiç bir 1ey söylemeden 
kendisini ıüzen adamın önüne 
atıldı ve boğuk bir ıcale mırıl• 
dandı: 

- Kimsiniz siz? • 
A~am birdenbire cevap vere. 

mııtı.. rcldo #" 
Enittesi ile beraber çalı!IY0 f~ 

sanlara karıı hareketlerind• 
bekleyen bir adam hali vardı. riJIİll H 

1ıte bunun içindir ki cö.d.• ~ 
nünde ince bir file varmıt ~ .. ~ 
zaman feWcetin ıelip çatuııf • 
anlamıt ••kendi içine çe~dıf 

Halinden kimseye ıikiyet 1 Sat'. 
hiç kimseden yardım iıtesD~.ıtı 111" 
lannı uzatıyor ve daima çatık.,_... 

Japyordu. ---~ 
Yere oturmuı olan Laıar ., 1':, 

yapılacak en iyi ıeylerin ~öyd~ 
Jonlarmdan kaçmak clduiUJl11, 

yordu. Ona öyle ıeliyordu • ki 
ıörmiyecek oluna gözterinb' A 
tekrar yanacak ve eski halin• de)i ,,/tİ't 
ti. Konupn inunlann yUJ:leriıl ffllf' 
nayı ıörmeden, takip edeaıedell 
rini iıtemiyor.du. Sık ~ 

Luar alnında büyük bir aisf ~ 
ıediyor, fakat bu ııbrabnU tabfU ~ 
için ne 'yapacafım bilıniyorcJd. ı.arP fili'_ 
a'klma allamak aeldi .• Eski 1" t# 
lerini hatırladı .. O sunanlar ~ 
hafif celir ve hiç bir pyden k .. ... 
Baıından yaralandıiı ~. il il' 
korkmamıttı .. Ona beyni ~ 
iırlatmıı cibi gelmitti. • 1 lsı ~ 

• .• Yolun üzerinde bir te~er;. :Jt!. 
tm duy4u. Eniıtninin araa.• tdf. 'f' 
den tanımıttı.. Bapnı önUn• 

1 

niıtesi : lJlll il' 
- Lazar, diye bağnyorclıı. ~ 

firmene gidiycrum. sen d• 
istemeı: misin?. 

- Hayır 1. ~ "/.' 
Eliyle bir işaret yaparak ~ 

yakları toprak kabartılarına 
du. 11111' .,... 

- Yolun nihayetine kadaf 
0 

nimle beraber gel!. 
- İltemiyorum.. oı'-1' 
Arabanın sesi duyulıısa~ i'_ 

kadar orada kaldı .. Sonra ~ ~ 
leriyle yolun kenarındaki ~ '-.f' 
baktı, bu çukura ıirdi ve 0~eleJ! ,
yülata daldı .. insanları 'ken detletsİ~ 
kadar uzak hissetmekle ke p el., 
du. O düıünceleri ile de ~~~el• .~ 
di. Şimdi kulaklariyle fevP- ,oı::a,. 
aliyetle çal pyordu. O ~ ~ 
ve ıörlilmiyen insanların • el'°' 
ni duyuyordu. Sağından, tol~~ 
taraftan kulaklarına tatlı •::::-~ 
du. Yanındaki, kü9ilcük ~ rcldo -~ 
rinden büyük ıeıler ce~~bil• PJ.~~ 
karıncaların ayak ıeılenıu t,11 ~ 
funu zannediyordJ. Bir ar• ~ 
lannın 1en kahkahalarını duya" 
du. _.-) 

(Sell• ,..--



~©~lYlk 
, Ji~diye kazananların 
1sı111ıerini neşrediyoruz 
~~-

tİyJ'Yd. nısani tarihli bilmecemizin halli} gıin, 37 - Sadri User Kumkapı orta okul 
ı. ' 2·E, 1090, 38 - Omer Ersun Ebussuut 

~ JfF -
~~~~~ 
&ı~ 
~ırj l<ONSOL SAAT! KAZANAN 

~ ı7 llci: ı Turettin Acar Y~ilköy cadde
ll nuınarada. 
{fyQK BlR ŞİŞE KOLON\' A 
~ KAZANAN 
aı~ . : C-ema1 Ştm 29 uncu ilk okul. 

C~RGEL TAKIMI KAZAı 'AN 
~ 10 : Zeynep Şehremini Tekke so-
~ln.ı::' 
1 ~ Kt;Tt' B1SKU1 KAZANAN 
'8-ıba Suner, 2 - Sabahattin Çen· 

lf..t / 28 inci ıll.okul 5·B 245, 3 - O
~ ~ 38 inci okul 2 inci sınıf 19, 4 -
~. 5 ·~1eray Cağaloğlu Mahmudiye cad 'n Mete Yurdakul Beyoğlu kayma· 

cad. 31, 39 - izzet Aydın Fatih O.O. II· 
1 A 192, 40 - Seyfettın Kumkapı. O.O., 41 

- Cezmi Polat erkek lisesi 1402, 42 -
HOse;in Ünlü Fatih O.O, 3-0 129, 43 -
Mt>Jek Şehremininde Saraymeydan ('ad. 
65. 44 - Güzin Akay Tophane Kadıkoy 
yokuşu 74, 45 - Kemal Demir Şehremi· 
ni Saraymeydanı 64, 46 - Şemsettin 

Yastuman Leblebici mah. uçar sok. 2. 47 
- Ali Rıza Gelenbe\-i O.O. A·A 51., 48 
- Ş:ıdi Agun Aşıkpa~ Karadeniz cad. 41 
49 - Burhan Beşiktaş 15 inci okul 599. 
50 - Cenap tn an Pertevniyal O.O. 3·A 
238, 51 - Nurullah Şengel Uskfidar Di· 
vitçiler cad. 12. 52 - Necmi Gülen Us· 
küdar 21 inci okul. 53 - Şahe şişman oğ

lu Amavutköy 1 incı cad. 90, 54 - Umit 
Tüzer Çatalca 1 inci okul 53, 55 - Nec· 
Hl Kan u Bakırkoy, 56 - Vicdan Ar Be
şiktaş Haşim~· ap. 57 - Mahmut Şişli, 

Osmanlı devrine 
ait bir film 

1 

Figüranlar arasında ' 
evlenme çoğallyor 

~ B~tara/ı 8 ınddc 
Bu figüranlardan günde 900 tane:ıi is 

bulur, geri kalanı işsizdir. 
Figüranlar bürosunun telefonu sıksık 

çalar ... Bir stüdyo telefonla emir veriyor: 
"Yann sabah saat sekizde a serisinden 

otuz tane esmer genç kız i!;tiyoruz. Bunla· 
nn yaşı 25 den rukarı olmıyacak, boyu 
1.70 den az olmıyacaktır. Altmış yaşından 
yukarı 2 tane de.dilenci i tiyoruz.,, 

Müessese derhal faalıyete geçer ve A 
reminden 30 esmer seçılir (a scri!;i günde 
16,5 dolar alır). Bu e merlerin numara· 
lan alınır ve bekledikleri salondan dahili 
telefonla çağrılır. 

• • • 
1937 yılında figüranlar bürosu. emrinde 

çalı,.tırdığı sanak!'ırlara 3 milyon dolar 
tediye etmiştir. (2,5 milyon Türk lira· 
smdan fazla) 12.000 figürandan yalnız 
üç tanesi bizim paramızla 90 lira, 107 ta
nesi 60 lira haftalık alabilmiştir. Diğerle
rinin kazancı bunlardan çolc aşağıdır. 

Bu figüranlar yağmurlu havalardan 
çok memnundur. Çünkil şirketler, figüran 
lan yağmurlu havalarda çalıştırırsa elbi· 
se tazminatı ismile ayrıca para ödemeğe 
mecburdurlar. Fakat Ho!ivut rasathanesi 
fena havaları evvelden haber vererek za· 
vallıların kazancına mani olur. 

Geçen sene figüranlar arasında .Yapılan 

Nafıa Vekaletinden: 
28-11-938 tarihinde münakasasmın yapılacağı alelusul ilan edilmiş olan St· 

vas • Erzurum hattının 676 ıncı kilometresinde yapılacak bir adet açık kargir tUneJ 
ile 656 mcı kilometresinde bir ve 667-f 550, 6i l, 674 iıncit kilcmetrelerde dört ame· 
le barakası ve 720 inci kilometredeki köprilye beş adet göz ilavesi münakasasına 

talip zuhur etmemiş olduğundan bu işler aynı şartlarla yeniden münakasaya ko· 
nulmuştur. 

ı - Mii'laıcasa 28-12-938 tarihine musadif çarşamba günü saat on bc~tc 

Vekaletimiz Demiryollnr inşaat Dairesindeki münakasa 'ko'1'1isyonun i4 yapılacak. 

tır. 

2 - Bu işlerın heyetı U'l"ıUmiyesinin muhammen 'lerleli ruz c!ok!;lO üç bin 

liradır. 

3 - Muvakkat tem:nat mikdarı on bin dokuz yüz liradır. 
4 - Mukave.e projes1, ~~s:ıtme şartnamesi, Bayındırlık işleri genel ~rtname· 

si, fenni şartname, köprü projesi, açık tünel maktaı, dort adet bina projesi ve va. 
hidi kıyasii fiat cetvelinden ibaret bir takım mı.inakasa evrakı dckuz yüz altmış 

beş kuruş mukabilin:ie Demiryollar inşaat dairesinden tedarik olunabilir. 
5 - Taliplerin bir defadan en az yiız bin liral k hır yol ve yahut şimendifer 

i~ini müteahhit sıfatiyle yapmış olmaları ııarttır. 

6 - Bu işe girmek isteyenler, referans ve diğer vesikalarını bir istidaya bağlı· 
yarak münakasa tarihinden en az sekiz gün evvel Vekalete vermek suretilc bu i 
için ehliyet vesikası isteyecek ve bu ehliyet vesikalarını münakasa komisyonuna 
ibraz edeceklerdir. Ehl:yet vesikası için -nünakasa tarihinden sekiz gün evvel ya· 
pılmıyan müracaatlar nazarı itibara ahnmıyacaktır. 

7 - Münakasaya ıştirak edecekler 2490 numaralı arttırma, eksiltme ve ihal 
kanunu mucibince ibrazına mecbur oldu1 lan evrak ve vesaiki, mU\·akkat teminat. 
lannı ve fiat teklifini havi kapalı ve mühürlü zarflarını mezkur kanunun ve eksilt· 
me şartnamesinin tarifatı dairesınde havrlanarak 28-12-938 tarihinde saat on 
dörde kadar numaralı makbuz mukabilinde Dem:ryollan inşaat dnircsi münnkasa 
komisyonu reisliğine teslim etmeleri lazımdır. ( 4977) ( 8854) 

_... Baştaratı S ınrıde 
~ · Daniş oğlu, 6 - Sta\TO Dami· 
~ u 'taksim Turan cad. 75, 7 - Sa· 
\s Aıııtara P.T.T. evrak mümeyyizi kı
~ S Kemaı Ayral Ayazma Hasbahçe dönmüştür. Bu şantöz rolünü de Viviyan 
~'i'atr' 9 - Osman Uçman Ç.aı]ıkapı, Romans oynamıştır. 

bir ankete ".ı\llahtan ne istersmiz,. suali 
so:ıılmuş ve bu suale 2624 figüran "Boli· ,rı 
vut ra~athanesinin kapanması., cevabını IJ 
vermiştir. • -.----------------------------

~ı:ı:.~o <:ad. Hilmi apat 1. ıo _ Havva Dilmoat genç kadını sarayına ~-erleştir-
'""<l °Mektep sok. 10 miştir. Bu sarayda yumuşak minderler. 

llJ~ER PAKET ÇİKOLATA• haremağalan, nargileler, hü!Asa frenke· 
rin eski şarkta tasavvur ettikleri her şey 

lt KAZANANLAR var .. Bu hayat önceleri genç kadının ho· 
~(ı ';.~ejat Gülgün Kadıköy Yoğurtçu şuna gider, fakat kısa bir zaman sonra sı· 
~ ' 12 - Yaşar Kural Üsküdar kılmağa başlar. Evvclfl. eski ananelere bal! 

ı. O.o. 3-B 355, 13 V. Ketli Pan· 
t._"' ııarn lı olan Vedadm anncsile geçınemez \'e bu 
~Vtıj anı sokak Gayret Ap. 26, 14 - sırada Abdülhamit genç diplomatı bir 

Film şirketleri için çocuklar da tok mü 
himdir. Bunun için figüranlar bürosu em· 
rinde 1500 çocuk daima bulundurulur .. 
Bunlardan 500 ü bir günlük ile on gün· 
lfik arasında bulunan bebeklerdir. Bun· 
lardan bazıları dünyaya gelir ~elmez para 
kazanmağa roşlamış demek olur. Bunla· 
nn gilndeliği umumi piyasaya göre çok 
~·aksektir. Günde blzim paramızla 7.5 lira 
alırlar. ~\ır:ı. Ak<>aray Yalıde camii ka~ısında prenses ile evlendimıeğe kalkar .. Fakat 

ı6 15- MualHl Aşgel 52 inci okul bir erkeğin yalnız bir kadınla c\·lenmesi· 
~ - Yurdagül Çevık Sirkeci Hoca· ne taraftar olan Vedat bu teklifi reddeder. 

~ 1
7-Aysen Goktepe Boğazkesen, Ancak.bucesarctinisonunai.adargötüre· ''Bı·r canavar 

lı~· Ç.ağtı Samatya !\l.M. cad. 52 19 mez \e sultanla evlenir •.. 

ı~Binici Beyoğlu akşam kıı s.o. 20 !\Ievzuunda hiçbir yemlik olmıyan bu yarallı•11 l 
~~ l'et Arat Ka ımpaşa f ınn rokak, filmin manzaralan"'itiH<ırile pek emle· 1 • 7 7 

~ GLISERl. n.t TUVALET c.eği söyleniyor. raı.- Btı fatllJJ 8 irddt 
~l SABUNU KAZANANLAR - ·-,,..---------.----- hını çok kU\"\ctlı gerecek bir şekilde kor· 
~.~Süha Kenman TakJm O.O. l· A kunç olacağım temin ediyor .. Şöyle diyor: 

\ b.ı - Faruk Alp Fatih Ni~nca bak· •••••• •r.=••a••ıı! ''Yarattığım canavar inc:ana benzemiyen 
r ~ SOk. 15, 23 - Salih Sağlam P.T. ı Ot. Hafız Cemal şekilsiz mahl(tkl:mn en korkuncuduY. o 
~ tu Sağlam oğlu, 24 - Ali Ertürk 1 Oahilıyc müteha5sısı lstanbu li kadar korkunçtur ki mevzuumu yazarken 
~ b detniröz ap. 13 25 - GÜiçin Or Divanyolu. No. IO.\, Ttl: 22398 bir dakıka bile başımın ucumdan a)Tilmı-
~ ~.iktaş Hasfınn arkası 22, 26 - ••••••••••••••m••• yor ve korkudan beni bile tiril tiril titreti-
~ l( il Nedim Akkuyu, 27 ·- Nezihe yor.,, 

h ~Ç{lkpazar değırmen so'c 10. 28 - Filmin yeniden çcvrılişine ait hazırlık· 
e~tral Beşiktaş 38 incı ılkokul, 29 tar bir hayli ilc,.lemıştir. Bu filmi çevir-

~ Şenman Eyüp o;-uncakçıları OROLOC = O!>ERATöR 11 mek için en çok sıkıntı çekilen noktalar 
a1~1 

1, 30 - S. Baru Tozkaparan. dan biri i kadın sanatkftrlar bulmak ol· 
ı ~DEFTER KAZANA. TLAR l)r. Kemal 4)7S8U muştur. Rh-ayete gorc fılmdc rol alacak 

~~an Do •anay, 32 - Alı;-e Al Karaköydckı muayenehaııı:şını (Tü bir kadın Frankeştayn rolü için bizzat 
-. Behçet Balkut Yefa Jıscsi 2·B. netbaşı Jstıklal Cd. No. (380) Ohan rejisör tarafından çizilen resmi görür gör· 

~ r~:-an Ozçetin Unkap::ını hacıka· yan Ap. Bursa pazan üstüne) naklet· mez korkmuş ve teklif edilen rolG kabul 
\) Hatı..:e Maral Çer.gclkoy ca·ı m t T ı ı 4 ı·ı·>rı etmekten ımtina etmiştir. Filmin baş er· }rl- iŞ ır. e e on: wolOJ 

R_IS, 36 - Lutfi Ozin Emir- kek artisti Boris Karlof olacaktır. 

~t~ 
iye Cumhuriyet Mer~t>z Hankası 10 I 12 I f 9ıJ8 
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l lıtiuat akctd: 

Adi vt• le\'kill:cic • 
Hususi 

. . . 
Tetlıwılfılrl.I ilan/ ııol'ar · 

)('ruhlc.> edıll·n eHokı rınkll) c 
Kanunun H)! inci madde. 
terine le\ rıtrnn hııdne ıorıı,. 
hndnn '"oki lcdıynl . . . 
Ocruhte ı-clflcn evrakı nok. 
tlıye haki)esı . . . . . 

Karşılıltı tamamen qltırı olıırnk 
ııa,·eten ll'dn,·ülc vazedilen 

Reeskonı muknhıli ilfl\ elen 
!eda. vo1cd .. . . . 
Tıırk lirası ltlrııduatı 

Döv/: Taahhıulalı: 
Altınrı lnhnli kııbil dö\"lzlcı 
rnacr du\•izlcr \ l' ıılııf'nklı 

klırinr: hnkıyelcri • 
Muhtelif . . . . . . 

:?.712.:?34' 1 ı 
6.000.000,-

lö8.; 48.:"J(lı:l,-

15.287.101,-

148.461.402,-

1 D.000,000.-

34.000.000.-

3.170.i!" 

2R !158 2rn.on 

J..lra 
15.000.000,-

8. 712.231, 1 ı 

ı OG.401.462.-
2 ı .:1:;0.2:10.02 

2S.Jl61.42R.R2 
04,0J8.0D8.78 

.(l.1,012.460.6.1 

Cinsi 

Sert lastik 
Yumuşak şnmbre lasti~i 

Ebonıt 

Miktarı 

300 Kilo 
300 Kılo 
ıso Kilo 

Muhammen B. 
Beheri Tutan 
I.-ira K. Lira K. 

2.80 840. 
2.80 40.-
2.80 504.-

2184.'"""\ 

% 7,5 teminatı 

163.SO 
I - Şartname \'e nUmüneıerı mucfbince yukarda zi:ıs ve miktarı yazılı ka. 

uçuklar açık eksiltme usullyle satın alınacaktır. 
TJ - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatı hiza!armda gösterilmiF 

Ur. 
IIJ - Eksiltme 22-12-938 tarihine rastlıyan perşembe gUnil saat 14 tl' 

Knbataşta: levazım ve mUbayaat eubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır 
IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilecc. 

ği gibi nilmu:ıelcr de görülebilir. 
V - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte yUzde 7.5 güve•ı 

mc paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilfın olunur. 

IsCanbul 

, (8895) 

Na.fia 
Elek irili işleri Umum 

MUdUrlüğönden : 

l - Idaremiz ihtiyacı için sif lstanbul teslım edilmek üzere muhtelif ebadda 138 
ton 300 kılo çubuk c!emir ile bir buçuk ton 17 numaralı bağlama teli satın alm::ıcaktır. 

2 - Ek ıltınc 22·12·938 Perşembe gunü saat 15 te Metro Hanında altmcı katta 
tC'planacak olan arttırma ek iltme komısronunda yapılacaktır. 

3 -- Taliplerin maktu olarak 800 lıralık mU\akkat teminat vermeleri lazımdır. 
4 - Bu işe ait şartname idarenin le\ azım :nudürlüb'linden parasız olarak alına· 

bı!ir. \!\143) 

·:~'?~Virt :~mrrgo_U~rı :~ !j/!'~~,j~~&Jf ~tnr7 ... 
~-..,. _,. .... ,. .... . ~ ... Umu~ _ idar_~ıı 1t.il~l«rı:.~,:.,.:.·.L :..-"~' 

tık yapılan eksiltmede talibı çıkmadığından muhammen b deli (22000) 
lira olan ve Haydarpaşa Jlmanmda bulunup mütemadi cereya:ıla çalışmakta 

olan vinç ve transbordörlerln bUtiln elektrik tesisatını mütenavip cereyan te. 
sisatma. tahvil işi 30.12.1938 cuma günU saat l s de pazarlıkla Ankarada. i· 
dare binasında ihale edilecektir . 

Bu işe girml'k isteyenlerlı kanunun tayin ettiği vesikaları ve bu işi başa. 
rabilecek fenni iktidara maHk bulundu klarmı na tık nafia vekaletinden alın· 

mış bir vesikayı hamilen ayni gün ve saatte komisyo:.1n mUracant etmeleri 
lazımdır. Ehliyet vesikası isteyen taliplerin en az eksiltme gUn.ünden sekiz 
gün cwel ynzı ile vekalctl' mürncaat etmeleri l:'.lzımdır. Aksi tnktirde mU. 
racantlar nazarı itibara alınmaz ve Vt:'Sikası olmıya'llar pazarlığa iştirak c · 
demezler. !hale üzerinde kalan müteahhidin ihale bedeli üzerinden yüzde 15 
:ılsbctinde kati teminat \"ermesi l&zım dır. 

Şartnameler Ankarada malzeme daire~ind •n ve HaydnMaııada tct:cllüm 
şefliğinde görUlcbilir. (9144) 

• • • 

Mu.'ıammen bedeli 8120 lira ola'l 1000 kılo da~ı.a der;c:i ıooo kıla ko ele. 300 kilo 
kromlu kô!;ele, 1000 kilo yağ'ı kösele. 500 kilo keçi deri i 30.12.938 cuma günü saat 
15 de Haydarpac;ada gar binası içindeki satmalma komisyonu tarafından kapalı zari 
uc;ulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek ıstiyenlerin kanunun tayin ettiğı vesaik ve 631 lira 50 kuru~uk 
muvakkat teminaUarile birlikte tekliflerini muhte\; :ımrflannı ekc:iltme günü !=:tat 14 
de kadar komisyona \'ermeleri lazımdır. 

1 Bu işe ait şartnameler Haydarpa~ada gar binasındakı komısyon tarafından para-
\ sız olarak dağıtılmaktadır. (9131) 
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1 Hafif bif üşütme, mühim hastalıklara kapı 
1 açabilir. Halbuki_ 3Jacağınız bir tek kaşe 

Vücudu bütün bu tehlikelerden 
sıvanetle gripi tedavi ve 

Ağrıları izale eder , 

' ~ 
~ri~in. soıu~ ıııınlılı ue nezlenin ~mun 

ıırı ve sızıların ~an 'euas~ır 

'l\.•siri anidir. 'ferkibiode!il hususiyet dolayıslle 

b6breklere, ,mideye hiç zarar vermez. 

lLtYızlYlmlYlınHdla gtYıınHdle ~ l}(aışe aDurnabnnnır. 

Her yerde ısrarla GRiPiN isteyiniz ve GRiPiN yerine başka b;r marka verirlerse şiddetle reddediniz 

Satılık Çimento Çuvalları 
Haydarhanındaki mağazamızda bulunan on bin adet boş çimento çuvalı 

22.12.938 günü saat on beşte Tophane deniz hanındaki Materyel şubemizde 
pazarlıkla satılacaktır. İstekliler şeraiti öğrenmek üzere hergün ve pazarlığa gir
mek üzere de yukarıda yazılı gün ve saattemezkOr şubeye müracaat etmelidirler 

• Karadeniz Dördüncü Postası • 

1 
Mevsim itibarile yapılmakta olan ve lstanbuldan cuma gtnleri saat 10 1 

da kalkan Karadeniz hattı dördüncü postaları bu haftadan itibaren yaptlrm
yacaktır. 

Tokat Valiliğinden: 
1 -Erbaa Kaza merkezinde yapılacak ilk okul binasına ait inşaat :Nafia vekale

tince tasdikli (20652) lira ( 48) kuruş keşif ve projelerine göre 2-1-939 tarihine rastla
yan pazartesi günü saat 15 de vilaret dai rnt encümeni salonunda eksiltmesi yapılmak 
üzere kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminat (1549) liradır. 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin eksiltme için muayyen olan günden en az 
8 8(in evvel Tokat Nafia müdürlüğünde müteşekkil ehliyet vesikası komisyonuna 
müraçaatla vesika alması ticaret odasına kayıtlı oldu,runu gösterir diğer bir vesika
yı da hamil bulunması lazımdır. 

4 - Teklif mektuplarını işbu vesikalar ve muvakkat teminatın makbuz veya ban
ka mektubu ile birlikte tariratr kanuniye dairesinde eksiltme saatinden 1 saat evve
line kadar komisyon reisliğine verilir. 

5 - Yukarıda yazılı olanların haricinde gönderilecek teklif mektupları kabul e
dilmez. 

6 - Her nevi rusum pul tellaliye ve gazete ilfui ücretleri üzerine ihale yaQılana 
aittir. 

7 -=- Daha ziyade bilgi edinmek istiyen keşif, proje, fenni ve eksiltme şartnamele

rini görmek arzu edenlerin daimi encümene müracaatları lüzumu ilan olunur. (9068) 

• • 
f,l,tııbul Beledi\'esi IJıirılu1·1 • 
Hususi idare emekli ve öksüzlerinin 938 yılı üçüncü üç aylıklarının verilmesine 

bugünden itibaren başlanacağından aylıksahiplerinin aylıklarını almak üzere aylık 
cüzdanlarile beraber Ziraat bankasına müracaatları (9091) 
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Güzel sağlam ve neşeli 

Dislerdeki leke, pas ve küf
leri temizler. Ağızdaki mik
ropları imha eder. Dişlerin 

çürümesine mani olur. 

Sabah öğle ve akşam her 

yemekten sonra dişleri

nizi muntazaman 

lırçalayınız. 

.... 
=·=ı· ::ı ... .... .... 
!!ii 
=::= .... :m 

..... ~ ....... - •. • 1 ::;;/ 

=··= .u. 
~ ~ 
.... · · ıı·hapıaı1 ıU1' :m Her turıu yanıkh-.r , kan çıbanları, traş yaraları , memeı ı ı bi1) 
m~ ~atlakları , koltuk altı çıbanları, dolama, akneler, çocukların ve 

mi erin her türlü deri iltihapları. 
::g VIROZA en c;a buk vP en emin bir surette t edavi eder. 
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Kansızlık, 

ŞURuaV I 

KUVVET 

ViTALil'I 
u}it&-t~ 

ller annenin bibnesi ieap eden bir kun·et şurubudur. ('oc 
Yitalin kun·et şurubu vermekle onlan sağlam, p; ürbilZ 

VıTALiN 'KUVV'ETıruz. ŞURUB 
yııtl 

l\lekt<-p çağındaki genı;Ierle emzikli kadın veya ihtiyaçların bil 
kudret ve lmn etlerini arttırır • 

1NG1L1Z KANZUI{ ECZANESİ 

BEYOGLU - !STANBUL 
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1 esırı at ı, a ımı o ay en ıyı mus ı şe cerı ır . 
' zanelerde bulunur. 


