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11 Vatandaşın ölümüne sebep olan 

DOLMAB HCE HADİSESİ 
T A H K i~K , 

Sabiha Gökçen 
Hakkında yanhş neşriyat 

Tayyareden düştüğü ve vaziyetinin tehlikeli 
olduğu yolundaki haberler yalandır 

1sıa OLUNA AK 1 
d nbula ait bütün muamelelerin 
~8: /~tkik edileceği söyleniyor 

tej atı Pazar günli şehrimize geliyor: Belediye 
s muavini Ekrem de bir kaymakamlığa 

Yabancı gazeteler 
masal uyduruyo~lar 

1 Bu sabahki pona ile gelen 

tayin edildi 
- Yazısı 8 ncü ayfada -

lik maçları bu 
~aftadan itibaren 
Q devam 0diyor 
eşikfaş Fenerbahçe Pazar 

'ca .9Gnü karşılaşacaklar 
llra ;~sıanın Uypeşt takımı Beşiktaş ve ~~la~a-

1 karşılaşmak lizere bu ay memleketımıze 
ı· 

ueıiyor 

(\ nzılnrı spor sn.) famızdn) 

' ---~, lta in,. • Arsennl ma çınclnn bir. görünüş " 
atasa (Tar ilfıh spor sütuıılarmmdn) 

ray stadının temel atma merasimi bu 

Belediye Rci l\tua\ ini l~krem 

Amerikadaki 
Aln1an casusları 
Jotıanna Hofn1en 
20 s~neye mah-

1' ôm oluyor 
Hitler para gönderirse 

A v u li atı kara r ı 
tenıyiz ede(•ek 
Londrn, 1 - Amerika askeri es 

rannı çalan, cnsusluk yapmak su· 
çile Nevyorkta muhakeme edil· 
mcktc olan Johanna Hofman ve 
Herm:ın Vos'un ruuhakemelerl 
bitmiştir. Amerikan federal jüri 
heyeti suçluların bu suçu işlcdık· 
!erini kabul etmiştir. 

Jüri kararı okurken Johnnna 
ağlnmağn başlamıştır. Jüri heye· 
linin itham kararına göre suçlu
ların yirmi sene hapse mahkum 
olması lazımdır. 

Suçluların avukatı Jüri karan. 
na itiraz için icap eden harcı öde· 
yecek paraları olmadığı cihetle 
karara itiraz ctmiycceğinl söyle· 
miş ve "eğer Hitlcr para gönde· 
rirsc şüphesiz karara itiraz cue. 
rlz . ., demiştir. 

Jüri henüz Eris Glaser hakkın· 
daki kararını vermemiştir. Bu· 
gün toplanarak bu karan vere-
cektir. 

2300 Esnaf 

Pazarlıksız satış kanununun 
tatbikına baıılandığlndan bu gü
ne kadnr kanuna muhalif hare-
kellerinden dolayı 2300 esnaf sabah yapıldı 

~~'1\/i mua~·~
2

~cl::si :·;d~:u~;~e 
Of~ada yapılan nümayişler 

~~ 

Fransızca "Paris • Scir,, gaze
tesinde gördüğümüz bir yazı 
bazı Avrupa gazet~lerinde A· 
tatürk kızı Sabiha Gökçen hak· 
kında yanlış haberler verildiği. 

ni göstermektedir. 
Paris - Soir gazetesi Sabiha 

Gökçenin Ankara hastahane
sinde tedavi edilmekte olduğu
nu yazdıktan sonra İngilizce 

Deyli Ekspres gazetesi İstan· 
bul muhabiri tarafından -uçuru. 
lan bir balonu naklediyor. Bu 
haberin hülasası şudur: ''Sabi
ha Gökçen Türk1rnşu başöğret· 

meni sıfatiyle uçu~lara devam 
mecburiyetinde olduğundan A· 
tatürkün vefatından sonra da 
uçmuş. fakat büyük teessürü 
dolayısiyle sinirleri bozuldu· 
ğundan düşmüştür. Vaziyeti 
ağırdır. Bir bacağının kesilme~ 
si tehlikesi bile vardır!.,, 

Bu haberlerin tamamiyle ya
lan olduğunu bildirmeğe, bu 
gazetelerin şehrimizde de çok 
okunması dolayısiyle lüzum gö· 
rüycruz. Sabiha Gökçenin .ra
hatsızlığı fazla teessür öolayı· 
siyle asap bozukluğudur ve lbu 

işçilerin grev 
teşebbüsü akim 

kaldı 

J>arlı.s,ılr .,a... habtrinl ,u ~ l»era'IMr n~rt'tml tir. 
rahatsızlık ta ge~111iş lıu1un. latı 2 nci s~yfamtıt'a bulacak· 
maktadır. Bu husustaki tafsi- srnız. 

G ·ev emrine pek az işçi ., 
iştirak etti 

lS3aşvekOIDn 
<dlün gece 
söyDedDğl 

nutuk 
Fransada umumt f§ konfederas

yonu tarafından tertip edilen umu· 
mi grev hükumetin askeri tedbir
ler alması üzerine, yapılamamış· 

tır. Grevin tesirl ancak yüzde yir. 
mi beş derecesinde olmuştur. Fran 

' 

sa hidiselerinc dair gelen haberler Fransnda grc\' lıarckefleri iizerinc kapafılnn ,.c işı;ilerhı içeri gtnne. 
5 ncl sayfamızdadır. ]erine ııollsçc mani olunan tıı"~·arc fabrlknl:ırmdnn biri.. 

~------· • 

Romanyada hô.diseler 
Suikastçiler · 

Y E N i O E N T E H O 1 y· 
MEKTUPLARI GÖNDERDİLER 

- Yazm ~ lncl sayfada -
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pahalı saçma 
l zan : ~İ7..ameddin 'azif 

Nazi rejiminin, P&riate ::ıkılan bir 
Jcurıuna mukabelesi ili::erinde bir parça 

durmak istiyorum. 
Bir }-.hudi genci. iki üç hafta evvel 

Pıri•tc Alman sefaretine ıncmur genç 
diplomat fon Rat'ı yaraladı ve betbaht 
l'ens bu yüroen öldil .• 

Almanya, Fnn ız t~biplernin müm.• 
kü-n olan her çareye ba§ V,Urarılt fon 
Rat•r tedlviyc salı§mı otduldarını, b y 
Hitlerin huıuıi tabibini öndcrip vaıi., 

yeti t trrik ettirerek anladıktan sonra 
bu tabiplere mu.'ttelif rütbelerden ni· 
ınlzr verdi, ve bir taraf tan bu güler 
ii~ii g<Sst rirken di er tuaf t;ıı, da hu• 

dutları dahilindeki yalı.udilere ~argı 
öt d nbcri alıuı bubuıdu u • ddctli 
tedbirleri bir kat daha iddetlcndirdi ..• 

zı Alman vil§.yctlerindc ''hal m Ant 
( Ieyanr netkcshı:fe bir ta1nm ucf edi .. 
tecek bidi clcrin cereyan cttiti., d 
~rUtdü. 

Fakat a ı1 mühim n-;kt~. bir muka~· 
le bllmisi1 için eline gc5en hnatt n 
Almanyı:un cidden üstadanc istif d 

olma ıdtr. 

Kba bir karat: 
Yalrndilerin ~ ort:oı primleri mü a. 

ekte cdilmiıtir.,, 

-Yckiln?. 

- il' mitY•u Rayi)lmark .. 
it milyıuı Raylhmark ıtp ı yııkm 

500 milyon 'Für lirası eder. 500 nul)'ol\ 
TUrk liruı jse tam 50 milyon altın li· 
r~m ar1ıtığıd1r. l.$71 de Fürst fon 
Bisma:-k'tn Parisi tahliye etmek için 
f'r41.n a hükumetinden istediği para ne 
kadardt bir mişiniz?. · 

'fam elH mily01\ altın. . 
Altmış dört yıl i~ndcı Almanyada 

.UJ met tc!ikldsinin ne kadar dcği~miş 
o1duğun;.ı bu baıit l\lukayese ne ibret 
verici b:r tarıda öz vuruyor ı. 

1871: 
Biı;ılcrce Alman vatandaşının ölümu· 

n malolan bir z.af ere mukabil 50 mil· 
yon altm .. 

19J : 
riste t yan tek t.ur una ve ölen 

t k (\iman vata.'1da rna mu ~abil .50 mit· 
yo;ı a\ ın. 

iz. t r~et\ (e(<li $uilı Jerin en 
l-t'ıjy;ijk '° ;'1l'1 ı ol<ın milleti%. Yahudi. 
lii~ kar 1 Nazi.zmin i.ddeti tıe olursa 
olltın .. bh cnç (on Rat.'ın ıeh$ında bli~ 
tQ yahudilik kin:ni tevcih etmenin a.. 
he ti i meydand d r. A.ltn<:.ny dan k~ 
vula:ı yahudi gençliği mağdur gözUktü· 
gü lgin ~endisine bazı muhitlerde 
s ~ti. insani b"r mcrh met temin c. 
debilmi tiD-: 

E f! bı.ı merhametin ve sempatinin 
k n~il~rtni fcnlı auil:astlerc mcıun 
l."l.131'ileee.,.ini an rlarsa aldanırlar. 
1 ~.H den evvelki f ~röJ uilwı.tlcr düu.., 
Y ln:ıanh tn asl.l ta.>ıammUI ve mU· 

bası yqktur. Yı.iı bin yahudinin a· 
.nbı karşısında yahudi!iğc kar§ı bclir
mif olan merhamı;t belki de yarı deli o. 
hı:; bir tek yahudinin Paristc işlediği 
bu cinayet yüzünden. yerini, umumi ir 
dikkat vo ihtiyata tcı'ketmiştir. 

Malı ahnmr. ailesiıtdcn. bir çokları· 
nı k~yb:etmi_, bc!I üni ... crsite diploma
una ra~men para ız. işsiz, yurdsu;: ve 
aç yah~di genci karşıs nda duyulan in
sani merrhamet bugün yıh:de yirmi beşe 
inml§tir. Eğer yahudilik ç_ektiği azaba 
asil bir tahammül gösteremezse ve 
m5cade!e ini yanlı§ yollara sokmak ha 
tuına saplanırsa medeni dünyanın 

dostluğunu, yahudi, büsbUtün kaybede
bilir. Ferdi suikast, hiç b"r şeyin ba . 
langrcr vcra neticesi olmaz. 

Bu h di e akabinde dunyanm her 

rnemleke.tindc yahudi oouhaceretin 
~ battt seyyah halinde gelen yabancı 
yah di c ka ~ bir çeking nlik belir· 

Sabiha Gökçen 
iyileşti 

Reisl cumhur, 
tay recinin 
hatırını ordu 

An.kara, ı - NUmune haatanesinde le· 
aavi edilmekte olan Tllrkkuıu B•..At.....+ 
meni Sabiha Gökçenin sıhhi vulyetJ çok 
dUzehn~tir. Fazla teeesür dolayısile ileri 

elen p boıuklufunun ıail olmf.kta 
bulunduğu teablt edllmfgtir. 

Relalcumlıurumug lsmet İnönü dun 
NUmune hast.aııeı5lne giderek Sabiha Gök. 
çenle görUamU;ı ve hatırlarını 80rmu§tur. 

o-
Yeni istimlAk mmtakalarınm 

haritası hazırlandı 
Şehır mOteba 1 ı Pro.t şehrin imarı 

münase~tile icap eden istimlAklere ait 
tetkiklerini bitirerek r~porunu belediyeye 
\'ermi bulunmaktadır. . 

t timlaklere ait haritalar ta.'llaııille ha· 
zırtanmıştır. Pek yakında i!ltimlakler 
ba~lanacakt.rr. 

Bu ay başında ı başlıyaca t )·azılan 

belediye i timllık bürosunun t~kili h~ 
kmda henüı bir haıtrhk yoktur. Simdi· 
Uk i timl!k i Jeri harita mUdürl tat:a"' 

8 

harfleri inkılabının 
uncu yıl.dönümü 

Uo değildir. YıldönUnıüoUn üz~rinden 
hu2Dn 21 ırUn Jleçınl:; hulunu, or 

Cumhuriyet gazetesi bugün Türk harf ''Her vasıtadan ewel Buyuk Türk mil· 
inkllAbınrn onuncu yıldönümii olduğunu letin onun bütün · emeklerini kı. ır ya· 
kaydetmektedır. pan çorak yol haricinde 'kolay bir okuma 

Hart inkılabının onuncu yıldönümü yazma anahtarı vermek lazımdır ... 
bugün değildir. aHtta on birıncı }'tim· Diyerek bir müddettenberi biuat yük· 
dan 27 gün yaşamış bulunuyor. sek öğretmenlikleri altında tecrübe bu· 

Ebedi Ata 1928 ağu ~ıo unun 9 uncu yurdukları yeni Türk h:ırflerini müdafaa 
günü akşamı Istanbulda Sarayburnu par- etmi:.krdi. 
kında sörlediği tarihi nutkunda: I Harf inkıl:lbıle te,ecctıh olunacak hurili< 
"Awla1do11bcrı kafalarımızı drnm kultür inki~fını çok kudretle tezahür 

raçrt'<! ıfıııdc bulımdmcm, anla.şılwı}'an ettiren Atanın nutkunu müteakip Büyük 
t•c anlamadığmm i~a1ctlt1dct1 keı 1u ızi • 1ıllet meclı ı o ün "Turk harfleri kanu· 
kurtarmak t•r im l izur. u anlan lı. 11 fr- nu .. nu kabul etti. Tilrk harfleri kanunu 
buriyçtiudryiz. Anladı8mıımı a oıına 3 ikincite.rın 1928 tarihinde meriyete 
)'il,.llJ zamanda biitım Mmat şah I ola· lrdi. 
cak:cr.,. M1Uet okullan açıldı. Kur ... ıar nçıld1. 

Uiycre~~ harı ınkılabına ılk ı5aretim \Cr 1928 1929 der. yth başında bütün okul· 
mi~ bulundu. Bundan sonra dil he ·eti lanmrzda talebe derslerini Turk harfleri· 
kuruldu ve orada !atın harfleri esaslan le basılmış kitaplardan takip l'tmeğe ba,-
üz.erinden T\ifk harfleri te~bit olundu. !adı. 

1928 iltincit~rinJnin biıinci gunü Bil· Bu izahattan anla~ıldığı \eçhile bugün 
)'Ük Millet meclisinde ebedi Ata mutat .. e· Türk harf ink1rnbının onuncu ~rıldonü· 
nelik nutkunu irat ederken: münden 27 gun geçmi~ bulunu)o . 

tından ıörütmektedir. lstimla.k bürosunun --........ ----......-......... ......,.._.,._,_..,__,.......,..... _____ ,__ ____ __._ 

yeni \'ali LCttfi Kırdann vazifeye ba~~ 
dığımjan .. onra tqkil olunacağı ylen· 
m ctedir. 

...,._.,... o-

Şehir eclisi dun toplandı 
şehir meclişf dün ikinci reis vekili Tcv· 

fikin riya tinde top!anarak ikinclteşdıl 
i_çtima devr~in tamamlamı tır. Dünkü 
toplantıda. ~rln tnuhtelif yerlerine ko· 
nQlan elektrik lftmbalannm muhavvile 
merkezlerinden yakılıp söndürütmeai ı~tn 
yaptlacak t~isata lA:zmı olan 80 bin lira· 
nın sureti t ::> resi baklandaki büt~ etı• 
cumeni ,. ~ta"ı kız ens.tltüsUnUn i~ 
timlak edilecek yerleri hakkmdalti mülki· 
ye encümeni mazbatası okunmu, \·e u~ 

batta top'anmak Czere celse tatil &fıhnı 
tir. ---... ~-

Yeni otomobil plakaları 
Tak i ,.e hu usf arabalara tevzi edil· l 

mekte bulunan yeni p1Akalartn arka he· 
nüz alınrnaını)tır. 

Teui iflerinin ônum.üzd ·i hafta sonu· 
na kadar ikmal olunaca ve bu ıamani'I. 
kadar müracaat edip ~eni plftka almryan· 
!ar hakkında takibat yapılacaktır. 

Altm 
ıı 

kaçakçıhğı 
yakala anlar 

suçile 

~ ıta, sarre.(1ık vapan iki kişiyi altın 

kaça.kçıı,g, sutlle y ala.mıştır. 1 
Bunlaı:ıp üzemde ve dUkkanlamı.(hı 

tı\Ub,lm m,ilttar4.a, ltrn lira. be ~irUk. 
Mahmudjye altını ve muhtelif mUcevbe· 

rat; bulunmu tu. 

Yeni avukatlar kanunu
nun tatbikine başlandı 

Yenl hazırlanan avulçatlık kanunu! \ııl<atların baroya kayıtlarına da başlan· 
bu sabahtan itibaren tatbik edilmeğe mıştrr. Kayıt muamelesi qittikten sonra 
baslanmıstır. Kanun muhtelif ecnebi y ni idare mccli i s-eçimi yapılacaktır. 
meınlek tlerin bu nevi kanunlan üzerin· ---..--..... 

de:rı~'ı~r~etkiklerdı:n ~00[<\ meydana Galatasaray stadının 

Kanun dolayısile bugundcn itıbaren a· 

Yeni istasyon 
binaları 

Bu saban t meli 
atıldı 

Galnt.asaro.y spor klı.ibtinUn Mccldlye
koyUnde yııptıracağt stndvomun temelat-

ma merasimi bu sab:ıb saat S,SO da bir 
çok davetliler ve klüp idare heyeti önUnde 

ra.pılmı tır. Bu {nün scbetıc. klUp re 
kaptanı Çoban t4_chmt\t kurb3n kcsml§tir. 

Ameleler bu s~bahtan itibaren tat sa· 
hnsıntn tcsvl VE:'sine baılamı,ıardır . 

Galntasaraylıları ba ardıkları bu mü. 
him ışlcn dola.~, tebrik rdcriz . 

Devlet Demir~·olları idare-.i, imthazlı ,, 
·rketıercıen satın aıınan hatlarda ıslahat T s· k · hh 
raptıktan, bilha<ra Ayc:hnderniryolu tü· ramvay . tr eh tnUf as· 
ncl~ini De,•let dcmırroltı vagonlarının 

geçebilmesi için devlet tipine irca ettık· 
teg sonra bu hatlarda'kı i~ta yon binaları· 
nı da ı lah 'e mühim bir kı~mınt yeniden 
~ apt\rmarra karar 'ermiştir. 

o;;reoı:lığımıze gore. ı.e C\ vela Odemicı· 
te ya.pılacak istasyonla ba5lanacaktır. 

Bu bina her türlü a;:rf konforu ha,·i ola-
1 caktır. 

ları Ankarada 
B lçıkndan §Chriqıize gtılen Tranwos 

.;ırkctl murahhasları Kterens ~e :Oöberei 
dün nkıpm Ankara\O gltmişlcrdır. Şlr

keun hukümctçe ııatıtJ atwmaşı m\Uakı:· 

ı;elerinc bugünlcrd hı.nacaktır. Şır • 
ket rnurahh slaıı nafUt ve belcdıyf: tara. 
f'ından tıı.kdir edilen trıvmetleri aı blıl· 

mnlttadırlar. Buna rağmen Yekiıl tle ko· 
c>tmektcdirler. 

Ka'innptı. a ( "·;1' J} .ı ;c 1~ Ktt"1mo li ı bir J:ı:ı.mandıı teneı1cl.1 yoksul ;anuln rmıl o 101 <;oou,ğu t:ımıunca ı;i,p.!frmek, 

147 tul inneı ettirerek r-ILl elcrfnl tenli o etmek rn gc<nc bu kad:ır hu ta, muhtacı t mla,·ı ynuuyu ıloldorlarıı gö!jtr·rlp tlaç· 
lııınnı temin ehnck \"C mektep çoeuklarmdan bl~ôldarının mekteıı IC'\ ıwatmı almak \e bu kN'I' .ker b:::ıyrommd. ll 68 
! ranoyu tam&mtn giyindirme urctile MW lndtnu Ur. • 

Ru ~ııJ,r mUc esesi ~k krsa bir ıaın anda darlık lçlnde göst~rdiğl bru rtdan dolnyı tnkdir ederken on g\ydirilcn yın-:nılar 

rn fot-Oğrafmr da yuk nya derrcd~·oru:ı. 

--.---- -
miştir. 

Puistc atılan kur un A~n mili~ 

tind n bir genç diplomat eksilt l tir, 
Fakat buna mukabil yahııdilik ~k mU· 

him terler kaybettniştir: 
1 - Mağdura 'kar1ı duyulan merha. 

meti Haltnuştır. 
2 - Yıllarca sabataynrak birikmiş 

bir servetin çok mUhim l;!ir kı6mın1. 
Fon Rat'ın katli, muasır dünyanın en 

pahalı\'.a malolmuş saçmasıdır. 

Nizamcddin NAZiF 

Deniz Bankın yenı 
vapurları Abı•· 

lngiltere tezf tJJs~• 
rıodn yapı ııd• 

ı. arar ıaştJr a .~ 
ısınarlsn r 

Denlzbank tarafından rınıtarl• ' 
nl vapurlar için ecnebi {ı rııı"' ,-c 

ticcıen ~ 
Uk müzakereler ne da ııış 
purlann Jngiliz firm:lla.rııı 
rarla3mıetır. dinfıı 

lngiltercden alınan kre ınıiJlı 
kararlaştığı gibi iki ınilyon 

11 
sarf 

fneasJfl rıı~' 
kısmı bu vapurtcırın QdUr 
cektlr. Denlzbank uınu~ının r<'' 

lcr1nd('ln Hamdi Eınln ~e it' ' 
t md bir heyet bugün! r zer ııd 

· ıer u 
hareket ederek bazı 1 rtıerde 
finnıılarla Jest 1 milzak 

-o--- ·yaııer 
Spor kHipleri ve ceını 

kanunu b;ı1u • 

cıı.klıırdn. 

Yem cemi>·etter kanuntu.c:bit ed t ... 
• · ·nde e · d r ~·ettenn bir sene 1çı ~nı.ır 

tarını il''. ~-"~ 
kürn ve şartlara uynıa J.1lflu?l'w· 

klüplerinin, cemiyetler en terb >ıı: 
tutulmakla beraber ~ nfl'ICl..ı ~., 
mum müdürlüğüne bab'a 
mı .. tır. şirketı~ 

telsit 



•on ..ı: 
lızaıı c.unU... Üzerinde gU· 

~ th. 
1~ gittiği kağıt gibi dilm

l'iıı "'"4\1 gö" 
lloıı . ge bakıp da buna, 

RlinUne . t• "im· i ?ıı , 
1 

c>rış ıg ızc nan. 
' ~ nsan, Nailinin: "Bahar 
al\k ka ~akar risalelere?,, mıs
l:ırıa gıdı, kitabı ntıp, her işi· 

ta koııınnk isti'-'Or •oz . J • 

· ı IJ!Jndi: "Bu güzelliğe i· 
•tanb !'ı ı.. Ulun havası haindir 

vVe i • 
~ l!d le insanı aldatrp nezle 

~r. "at • dil ü . e J aga ş rür dı,·e· . h h J 

ıt ~t &.kJısın ız · ben size hak esr ' 
lla nı bile ikide bir tutan 

ıı ı:J 
1 

?'azı olmıyacaktır. Gün. 
1< ıt t~lın, bazı akşamlar ha
ı. g~ld •. 
<ql'a ~ ıgı de oluyor. Fakat 
~ uıı l'agınen bu güzel havanın 

1
6111 

lllek istemiyorum. Sadece 
~a~ i:: güneşinin hararetine 

ıı, ınc>, denizinin yol yol gi
•tib· . 

~llıak ır~e karışan gümüş çiz 
H .. ıı lstıyorum. Varsın nezle 
t •ıı: bir günün beyliği bey· 

Un Yazı ze\•k değil midir? 

~iv. _::ıııah AT.\C 

~e'~ tayyareci 
~~ lıştirilecek 
t \>ft 
~l~)'oll arı için 
~lıa\ e ah nı yor 
~ a Yol! 

}~el . arının hava hatlarında 
~e~i erı gittikçe çoğaldığından 
" h... llle\ · "11.llltıd ımde açılacak yeni 

ıhr Uğundan pilot ve maki-
1'1 11~~~:.ca kafi gelmemekte· 
~~ i 1kkate alan Dc\'le Ha· 
~~a &enç istidatlardan si\'il 

% !:alışmak üzere pilot ve 
~ t?nege karar vermi~tir. 

ara g·· 
et h ore, Eski;;ehir hava o· 

~ııı t ~\a}·ollan hesabına pi
alırı~ arak yetiştirilmek üze· 
gen ~Ccıktır. Pilot olarak ye

l, ~-e~n lise mezunların· 
ıı~teti~~ı t olarak yetiştirile· 
·~ sa 1 e ortamcktcp mezunu 
1 k!)ııı.ıtat mektebi mezunu ol· 

.:.tılar~u tur. Kezalik Pilot· 
l'p \e 1~n Türkkuşunun mo· 
! ttlıl P anör brö\'esini haiz o· 
ı ecektir 

~ ha • 
1\acılığa müsait olanlar 

d~,tı~~k ol_an bu gençlerin 
ler1tıd kendılerine her türlü 

· en maada kırk lira a\'lık l> • 
~ t &erek 
t~ ~Qer ııc makinistler tahsil· 
~r· liurııSene hizmeti taahhüt . 
·ıı arın · . 
~ &cııuı ıçındc ehliyet ve 

kıerdirenıer staj için Avrupaya 

~r ~ .......:_ . f o--et• ~-. ın teşekk " u 
il ao (/\ ur 
t ~illkan.ı · A.) - Türk 'l'arih 

1~ tiya Profesör Afet, Ata-
l>a 1 lcarş ., l'la" ısında derin tees· 

• t "" :rıtıaıc •. 
t .. •Clı:tı.ı Uzere gönderilen 

• ~.. Plara < t 1 f\.ı_ • gerek Dolma-
~· '«\ Ve 

lıla, 1l'tdc b gerekse Ankarada 
~ ilırııltl ı.ılunanlara teşekkür-

tt"". asını A • 
... ı ııtir qnadolu ajansın-

• 
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• •• •• Vali pazar gunu 
şehrimize geliyor 

İ:stanbul valisi Muhiddin Üstündağınl 
veka!et emrine alınarak yerine :-. tanisa 
valisi Llıtfi Kırdarın getirildiğini ,-e İs

tanbul Emniyet müdürü Salih Kılıcın da 
Çorum valiliğine tayin edıldiğ .1i dün ha 
ber vermiştik. 

Bu iki tayin Dahiliye ,-ekaletinin 
29· l l ·938 tarih \"e 6075 sayılı tezkere:: ile 
kra vekılleri heyeti tarafından 29· 11 ·938 
gününde kararla5ffiı~tır. 
Diğer taraf tan 1:stanbul belediye rei~ 

muavini Ekremin de bir kaym:ı!;:amlığu 

tayininden bah edilmektedir. Muhiddin 
Üstündağın vekfilet emrine alınması sebe 
bi henüz belli değildir. Verilen kararda, 
ancak "görülen lüzum üzerine,, kaydı 
varC:ıır. Yalnız duyulan bazı malumata 
göre, lstanbul \'İlayetine ait bütün i~leı 
yakında sıkı bir surette gözden geçirile· 
cektir. 

Vekiller heyetinin bu değişiklikler hak· 
kmdaki kararı henüz re men htanbulda
ki alakadarlara tebliğ edilmemiştir. Mu· 
hiddin Üstündağ dün \ilayete gelerek bu 
müdd~t me~gul olmu5 \'e yeni Yunan 
konsolosunu kabul ederek kcndi5ile gö· 
rü5müştür. 

i\luhiddin Üstündağ l tanbuldan bele· 
diye reUi~inin 13 üncü senesinde ayni· 
maktadır. Kendisi 12 sene 9 ay L tanbul 
belediye reisliğinde bulunmuştur. llk \'3" 

zifeye ba~lama31 7 şubat 926 eladır. Bir 
müddet sonra ayni zamanda vali vekilli· 
ğini de yapmağa başlamış ve 1 eyJUI 930 
da \'ilayetle belediye \'azifeleri birle5tirile· 
rek ~Iuhiddin Üstündağ İstanbul vali \'e 
~lediye reisliğine getirilmistir. 
~1uhiddin Ustündağm vil~yete, 'beledi· 

yeye \'e partiye ait işlerini bugün devre· 
deceği söylenmektedir. Yeni vali Lutfi 

Gedikli erbaşlar yede.k 
su~uy olabilecekler 

ihtiyat askeri memurlar kanununun bir 
ınaddesi değiştiriliyor 

Ankara, 1 - ihtiyat zabitlerile, ihtiyat Jandarma, gümrük muhafaza ve orman 
askeri memurlarına ait askeri kanunun muhafaza kıtaları erba~alrı da bu madde· 
dördüncü madde inde yapılacak değişik· den istifade edebileceklerdir. Bunların 

lik için hazırlanan 15yiha .i\lilli Müdafaa orduya iltihakalnnda tahsisatları Milli 
encümeninden geçerek Meclis ruzname· müdafaa \'ekaletince te~viye olunacaktır. 
sine alınmıştır. 

Yeni maddeye göre, istekli olmak şar
tile gedikli erbaşlardan erbaş nasbından 
itibaren fasılasız en az on yıl hizmet yap
mış olanlar imtihanla yedek teğmen \-as· 
fını kazanabileceklerdir. 

Kabataşta bu sabahki 
kaza 

Bir tramvayla bir 
kamyonet çarpıştı 
Bu saban saat 9,5 da Kabataşta inhi

sarlar binası önünde bir tramvayla bir 
kamyonet çarpışmışlar.dır. Bir kişinin 
yaralanması ve kamyonetin parçalan -
masiyle neticelenen bu kaza şöyle ol. 
muştur: 

247 numaralı Bebek - Eminönü· 

Sıhhiye, nalbant, müzika ve tüfekçi gi
gi sınıflara ayrılan gedikli crba~lar yedin· 
ci sını f a keri memurluğa nasbolunacak· 
lar ve silah altına al ındıklan zaman mes
lekleri dahilinde hizmetlerde kullanılacak· 
!ardır. 

Umuml müfettişler . 
Ank•rada Haıveklllo 
nezdinde toplandılar 

Ankara, 1 - BütUn Umumt MUfettiı· 

ler alakadar makamlardan yeni direktif· 
ıı!r almak üzere ~ehrimizde toplanmışlar. 
dır. Başvekil Celal Bayar dün Birinci U· 
mumi MUfet~ Abidin Özmenle lkinci U· 
mumi MUfettl§ General Kazım Driği' ve 
ÜçUncU Umuml M.Ufett1' Tahain Uzeri 
kabul ederek kendilerile görü;ımUş ve öğ

le yemeğini hep beraber yemişlerdir. 

Bu sırada ııehirde blr gezinti yapmakta o· 
tramvayı Dolmabahçeden kalkmış v e 

lan Rehıicumhur lsmet lnönil de Ba§vcki. 
yol almağa başlamıştır. Tam Kabataş 

lin köıtküne uğramıı ve yapılan ricaları 
durak yerine yaklaşacağı sırada karşı-

kabul ederek ytmeğe kalmıeur. · 
dan gelen diğer bir Eminönü - Bebek 

Umumt Müfetti3ler bir iki güne kad&r 
tramvayı ile karşılaşmıştır. !ki tramvay 

mıntaka!anna -döneceklerdir. Rei!Jcumhur 
yatıy=ına geçmekte iken mukabil ta-

lsmet lnönil, dUn saat 17 de Kaetıı.:noni 
raftan gelen tramvayın arkasından 

Valiııi Doktor Avni Toğ11nı kabul buyur
b;r kamyonet birdenbire 247 numaralı 

• muştur. 

Bebek· Eminönü tramvayının önüne ı ==============:::::: 
çıkmış ve her iki nakil vasıtası da bu lunan mensucat fabrikası sahibi AcJiil-
ani vaziyette duramıyarak şiddetle bi- kadir ismindeki zat büyük bir tesadüf 
ribirlerine çarpmışlardır. Çarpışmanın neticesi kazayı hafif yaralarla atlatmı·!-
şiddetinden kamyonet yolun kenarına tır. Tramvayın da ön kısmı hasara uğ· 
fırlamış ve parçalanmıştır. içinde bu- ramıştı r. 

Resimde fnı;lliz Ba.5,·ekilinln roculdar ara~mdakl bir faklldl gürillüyor. J...ond
rada Jlaydıı:ırkfa oynıyan rocuklar, itlerinden blrlnla t chreslnl Mls~r Çemberlay· 
ne benzeyen bir maske He örtmüşler n eline de mahut ~emslyeıılnl nrmı,ıer. Onll 
bakan ı:ocukların hayreti rn ne~elcri yüzlorlnde pek ıUıel görülüyor. 

Bu resmi b Man İngi liz gazetesi §UDU da Uht cc117or : Çocuklar aiıi taklit edJ· 
yorsıı, billıı kJ llC\iyor. 

Kırdarm ''azileye ba~laması zamanımı 
kadar her üç dairede \'azifelcr reis mua· 
\'İnleri tarafından \ekUleten tcdnr oluna· 
caktır. 

Üstündağın vaziyeti 
Memurin kanununun hükümlcrıne gön 

vekalet emrıne alınan memurlar ilk üç 
ay tam ,.e ikınci uç ay yanm maaş ve 
tahsisat alırlar . Bu müddet zarfında ken
dilerine teklif edilen memuriyet e::-ki \'azi 
felcrinden bir derece aşağı olsa dahi kabul 
etmeğe mecburdurlar. Kabul etmedikler 
takdirde ~çık maaşları kesılir. Muayyer 
müddet zarfında bir memuriyete tayin <' 
dilmiyenler memurin kanununun mu\'ak 
kat madde::-i hükmüne te,·tikan ta:;tiyey< 
tabi t utulur, tekaüt müddetinı ikmal et 
mişse tekaüt edilir. Ak~i takdirde tazmi· 
nat alarak devlet hizmetinden ayrılır. 

Yeni Emniyet direktörü 
Diğer taraftan İstanbul emnıyet direk· 

törlüğilne tayin edilen Ankara emniyet 
direktörü Sadri Aka da bugünlerde şeh
rimize gelerek \'azifesini teslim alacaktır. 
İstanbul emniyet direktörlüğüne ait bazı 
hususatın ve bu meyanda Dolmabahçe 
sarayı önünde ondan !azla ,·atanda~ımı· 

zm feci bir fckilde ölümü ile neticelenen 
hadisenin mülkiye müfetti:~leri taraf mdan 
tetkik edileceği anlaşılmaktadır. Haber 
verildiğine göre ilk yapılan - tahkikattıı 

hadisede bazı idari tedbirsizlikler görül· 
müstür. Bu \'azıyet üzerine Ankaradaki 
alAkadarlar için ince bir surette tetkik• 
için lstanbulda mülkiye müfettişleri ta· 
rafından kati bir tahkikata lüzum gör 
müşlerdir. Tahkikat netice~inde tedbirsiz· 
tikleri verahut idare iz hareketleri görü· 
len memur ve [!mirler cezalandırılacaklar 

dır. 

Otobilı suistimali meselesi 
Ankara, 1- lstanbuldaki otobüs suiis· 

timaline ait fezleke, Devlet Şurası umumi 
heyeti tarafından tetkik edilmektedir. 
Karar, on beş güne kadar ,·erilecektir. 

Belediyede bir istifa 
Belediye inşaat şubesi müdürü Sadet· 

tin dün vazifesinden istifa etmiştir. 

Yeni vali geliyor 
lzmir, 1 - lstanbul \"ali ve belediye 

rei Iiğine tayin edilen Manisa valisi Dr. 
LUtfi Kırdar Ankaraya hareket etmiştir. 
L(ltfi Kırdarm cumartesi günü Ankara· 
dan hareketle pazar günü l stanbula \"ar
ması m uhtemeldir. 

Az zamanda vücuda getirdiği umran 
e·erlerinden dolayı Manisa halkı bu ay· 
rılıktan çok müteessirdir. 

1Uısqde 

LHir.aa:ı c;o"uklnr a l'ft«ırula yllpılu 
bir dans miisabal.;asıntln on beş ~a:,;tarın· 

<la Polln St-0r b mlnde bir kır. bilhassa ha· 
kem heyetinin naznm likka tini c;ekmlştlr. 

l'a.,ına rağmen bU~·Uk bir maharetle dan· 
sctmcktedir. Vür udu a,ılat'a'k dercr~.1· 

kı\'l'ak \e incedir. K fü,:Uk damı ~am ııi~ o. 

nunun mU .. takbel yıldn:lar "'ra"'"" ~f'!:f'· 

hllert'ğfne muhakkak gii1.:lle halulıyor. 

Nanı ık 

Kenıal 

ihtifali 
\' arın bül Un nıek tep· 
lerde şairin hayatın

dan bahsedilect-k 
Yarın, büyük §air Namık Kemalin 

ölümunün 50 inci yıldönümudür. Bu 
münasebetle Kül tür Bakanlığından 

bütün okullara bir tamim yapılmış ve 
yarın öğleden sonraki müddetin yalnız 
Namık K emalin hatırasını yaca ve hak· 
kında talebeye izahat vermeğe, haya. 
tından ve eserlerinden bahsetmeğe tah
sisi tebliğ olunmuştur. üniversite ıcnç 
liği de, Namık Kemale bir ihtifal hazır

lamıştır. 

Yarın üniversite konferans salonun. 
da toplanarak büyük ,airin hatırasını 
yadedcrekler ve nutuklar irad ederek, 
t scr.c ııni okuyacaklardır. 

MllDeitıer, sulhu korumak ıc:ın 
sllahlanıycrı 

D U!'"KO ~jaııJar bildiriyor: 
lngiltere hükumeti, gelecek } ıl. yeni bir sil:llılanına istikrazı akc:etrnt'k 

niyetinde imi~. 
Dlin) a rni:letleri lıanl hani _ilf:hlanıyorlar. Tayyareler, deni:.:alt ı gemileri, 

toplar, tanklar, gazlar, donanmalar, ordular hep ne için elbette biliyomınuz? 
Dünya sulhunu korumak için. 
insanın bu şaklabanlıktan kanı beynine sıçrıyor. Hay Allah nıt~ .. t~.lıal·k ı

nı versin, kc~ld ~u r:uıi dünyada sulh olmasaydı ! 
• • • 

Bir cümlenin kerameti 

H ER nere :nden okunursa okunsun heri:ünün zabıta vak:mc!ır: 
"Dan bir tramvay arabası bir otomobile ç:ııytı. Uç ki§i yar:ılandı.,. 

Ortasından oku, ~nundan oku, kt-mmndan o~rn. D~ima güniln ta::e \'akasıdıı. 
Otomobil tramvaya çarptı. 
Tramvay üç kişiye çarptı. 
Otomobil üç kişiye çarptı. 
Dün üç ki§i yar:ılandı. 
Otomobil tram\'aya çarptı. tlç kişi yaral:ındı. 
Tramvay çarptı üç kişi raralandr. 
Velha~ıl o ona çarptı, o ona çarptı. Yaralı gitli, \'aka bitti! 
Ey kari! 
Dikkatle bak, bir gün bu yazıyı kübik bir fiir olarak yeni (S~s) edebi mec

muasında da göreceksin! 
• • • 

Milletler cemiyetinin nOfus 
nstatıstı~ı 

M lLLETLEH cemiyetinin dünya nüfusunu gösteren bir statı:::tiği çıktı. 
İnsanlar 18 milyon artmışlar. 

Aman bu haberi perii sulh duymasın! 

Yeniden 18 milyon a~ık,n vaveyl~sına dayanamıran peri, madam At ina ıi· 
bi firara kalkı~ırsa, onun m tisellah fedaileri kodamanlar alimallah bu stafütiti 
iki defa 18 milyon indirirler ha! 

Aman Milletler cemiyeti, gölıe etme ba~ka ihsan istemez! 

I 

... 



DIŞAROA: 

sırnesine davet • 
F t h h }mı' ml mdan: 
616 drnıı ma' •ne c.m .li Linb· "1 :\:um 

riinun ıd re nrL ı Fran ıı ıkt a1i C) c· 
ti Sof}a \e HuKre-.ten BelP.:rnda gelm c:;tır. 
lle}etın \azık ı tamamen ı tıhbari ma· --~

h">dtedır. Dun abahtan ben he}et a a 
lan Yu o la\ya bakanlıklarının alaf1 1 

) ttaa daırelerıle temasa girmi le dır. 
• In ·1ıı hava yolları idare~ıne air ı 

M rcun tan arc ı 11 aat 6 dakikad.ı 
m ,.lı 1 z ~uth mptondan 1 ~kcndcri} e· 
ye urarak ~ enı bir r kor kmnıc.;tır. 

ra 

ıl n1 bı gün gösterHmeye 
• acer .a ı 

• m Ka a n 

cm \li binba ı M h· 

ın a er· 
olunur. 

E t t•r ıl $qlfi T ı. 

TiJatrosıt 

T ' "md Bu gece 
Kl'DRET 

ı a~ 

a:> 

lll:LV ı\C:.I 
\.xl\;ı 3 

Jıadı~e ı 

ı 
1 

JZ . 

(X 9 un mao. alan ! lmı dun· goslerme i c. .. t mı etmi1 bulunuyo • 
den ıtıb.ırc.ı Al' z: r : tır.a ı .. d.ı ye· 
niden gl.:ı tcrilm;ye b:ışlayac3 .tır. 

Vaktiyle ga~tcmizde tcfr;ka edil -
miı:ı olcın polis m cttişi ( X 9 ) un 
m ht lif maccraalrı çok raı;bet gor -
müşt.l. Bu muna .. betle ha tanba a r -
simlerle yazılın ş olan bu c eri } eni 
den kitap halıncie ta ett"rd k. ve 2!> 
kuruş gibi l cu bir fiyatla satı a çı -
knrd.k . .Matı>a mızdan satıld ı gıb". 

filır.in eı,.:;varnı mud ... etince sinemada da 
tılınaktadır. 

Çok ragbet kazanan ( X 9 ) filmi
ni ckuyucul 

ruz. 

A a u ... \i kuponu .c ıp l:i eye VCT"· 

l'?'C"k t ·1 ı l k ·r·, ' i.-l"r. 

Baş, Diş, l\lezle, Grıp, Romatızma 
Nevrnl ii, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derh 

icabında günde 3 lm~e alınabilir. ~~~~ırr.r.~ 

• Y, • 

Japon, yı, 

mi 1 n L · ~ 



~~P.INCtKANUN - 1938 

:l4fitifia 

d..>lu ) irmı se
i 1 r, •ıtlin lspan

t n Avru:- Ja 

k i :n mü ::ıit bir zaman 
rlar. 

it fırsat zuhur et
n Fr n :ı, fngiltc•-

,. Muni ıt<' 
U. 111 titr b.ı U)U'"-

y m s l 1 ı inin ancak umumı !ı~r kon
fcrnn ın tı,plnnm:ı ~ I" !• 1 olJnab' ,ç c "&i 
k n :ı ml ırl r. l'n .ımi b.r ~:onfnans 

t<lplanma~t mlımkun olma l bılC' !ı•ı:, tlk 
d \ 1 ti rd n mur tk ıı bir korıf :uns 
mı: • 1 rın r n i birli .ni, m. :crC"k 
Nmm U \ e s • ıl rın az ltılması tı.r.11. n
larını nnı tır ... ılır. 1 pama bu konre -
ransıu muh-ıkka t bulunmalıdır. r'akat 
bu konf r ., ta t ra \ a b.rıoiri): ç rpt-
an ıki tanfın mura ıhasları tarafından 

ar.., 1 

nlatahllc° k müda-

Huhu: m:ı~ duı•ırc"ı, hu kldar )Or -
gunluklan rı· lılP.1\J mı:,anl"ı"'n

\ ol ruhu tt'knr k0ndı ini ost('rrcck, 1s
pa'l) a )C"nid n muka dl'r tına sahıb ola 
caktır. 

Ac:ıb:ı Almama \ ltal\ a ile' y npacak-
lar? 

n i) 1 A uup:ı h'lr inin alcı:, h.ndc ol-
1 

du ·unu 1) :. n Alma'lya, 1 p-ır.y a ho rb j 
sa'1n ından mC'm111ıniyNlC" ç kilecek gil:.i 1 
r,cırünü:, or Bu uzun \ <' \anlı re fer t•a: 
yada hal ,ın hiç d bo unn gitmemi tir 
Musoliı•ı 1 ı 8'1\ l i kuwrt 1 rlnin bir 
k•smını r: rı r ırdı. NC'grrn ecnebi n

layl:ı,.ını l"ı ~v tti. Hitler ve l\lurolini ls
panva\'a a t onr lcların en tufak bir par
çası Uzı nnd bili' kalmak nl\ e>tin-if' ol
madıklaı ını daim so~I mi !erdir. 1 pan
Ya ile d vl tler ara ındaki anla~ma'lın 

alfnbrııi tnhii "1 rıanynnın toprak tam'.l
mly tf ve i ·asi ıs ıkl·ili" olaC' ktır. 

. 1ki arof arasınd ki dU manlığa nıha 
yet vermenin zam nı J;C'lmi tir. Top çok 
uzun zaı'.nan \'C' ho y r gür'ers" s')z. 
man•ı • a r, 1 1: C' rd r. 1spa'l) :ı-da ya"}I) an 
yerlilC'r, hukum tçi v ~ l J.'rankocu o] • 

maclan C'V\ <'l t panyollardır. Orada har
bedC"n Alman v l+~Iyanlar :ı 1sp:ım·o: 

muh:ırlblC'ri o'madan cvvr-1 İtalyan \'C 

Alma'ljır. Dört dE'vlc t ke'lc.i aralarındn. 
v kf'ndilcıırc nit mrıekl rd<' ulhü t!.'r
cilı rtmi"l reli. B;ı kalarmn ıli+ mc>!!dc
lcr için tL ti hır !C'm zl«'r. 

J,fi.,y<'n lö l"urn;re 

Atinadaki Genel 
ıl • ılar. Bu anık suda K ı f ı f 

ın .. 1· ·at, n zari i dia- 1 urmay ar op an ısı 
1 rı H' a:dd t tar ftar- A "O A A ) Ati • · sı bı"l .. tına, .; ı . . - na ·"'Jan -

izlit;i bu taşkın sc· diri'rnr: 

kaldıranı dı. De\ l2tl rin Balkan Antantı mcmleketlC'ri Genel 

le, lspan:, ada har-

ll.4Zumu o kadar açıktır 

nun lıizumunu inkar C"de
arpı an km'\' ilerin her 

r n rmin oldugunu soy
' bu kati zaferi ne vakıt 

rını )li) c-biyorlar:) Bına
rm JKisi de bur.ün kendi 
kiti ltikkri '\ azıyctte sııii.h-
nıutar l.eye razı olabilir -

Kurmn\ları konf<'rnnsı, mf'snisine devam 
ctmcktC'dir. 

Bugün s t ond.ı misafir GE.nel Kurmay 
Iar ŞC'fll'ri birinci ağır topçu ala) t ve 
31 ıır i pi) adC' alayı karargahlarını gez· 
mi~ler \C "aat 12,30 da ~leçhfıl aı;;ker 
mr nna ç lenklı>r ko:, muşlardır. S:lnt 

17 de mi r.rlcr, Kral sarayında naip Vf' 

lıaht Pr ns Paul tarafından kabul cdılmi!; 
lC'rdır. 

Konferans, Yugoslav milli bayramı do
la:, ı ılc b ıa:Jn < g!C'd<'n sonra \.<' ) arın 

lop! •ımı:, a .:ıktır. Bundan bilıstıfad0 mi 
• afirl r, Akropol, müzc>kri ve Atina chn. 

rını g z c .d ı dir. Konferans mC'r=ıi İlle' 

eum1 g.ınU :, nid n d vam oluna 1ktır. 

CumartC' ı gUnU k amı R \" kil Me -
tak. s, G r 1 I<urma) Bn kanları ı:: r fi. 

Df' bir zh ar t \ r t'Ck \ C' paz r günü ö~
kd n nro d:ı. Har ;~ <' Müslc arı GC"ne· 
ral Pnpadima , r kabul r smi tertip C'. 

det•ektir. 

Y oguslavyada 
Hırvat ınuhaliflerile Jandarma 

çarpıştı 
&lgrnt, :JI) (A.A.) - Pazar giıniı, 

Hırvnti tn:ıd::t Pimo..,t 'de muhalifl rın 
yaptığı bır SC'<'JIU t plantı nda vu'rnı. 
gelen knnh hudi Ier hakkında g re 
l'<'Smi tebliğler c;ıkarılmı tır. Bu tcb 
liğP g"rı-. jandarmalar, dCrt ilfı b .. yüz 
kişinin taanı.•zuna c vab n ,.e E'Vvelc.: 
ihtard:ı bulundukt n sonra sil:ıha mü
rncant etmişlerdir. İki mtite:ırrız de>r. 
hal ölmücı, l1 ki i yaralanmıFtır. Ya. 
mlananlnr ar~ ından iki ki i de bila
har(> iilmüstür. 

H \BF.R - Alı:ı1:-r1 pm;t:ı ... ı 

Çekoslovakyada 
Devlet reisi 
dün seçildi 

Prag, 30 - llacha, Çeko•:lo\"ak) a reisi
cum!rnru intıhap edılmiştir. 1\1e' cut 30ö 
m 'bu un ~i 2 ı lehte rey 'c. miştir. 36 
kiş mu ten\ f kalmı~tır. 

H men bildırıld·ğıne göre reisıcumhur 
Hacha, k binen n te .' " ne cumhurı) l'tçı 
ıçftçı part fi Rudo!f Bcram memur 
etmi--tir. 

• • 
Re :cumhurluğ'a seçilen Emile 1 Iacha, 

12.7.1872 de do anu tur. Hukuk tah ili
ni :,. apıp dohtora mı < :dıktan onra 
1898 de Bohcmya krallığı eyalet komı.,-
yonuna gırer k orad.ı çalı~mıı::tır. 1916 
da Yivana idari mahkcmc:ıi azalı&rına ge· 
tiril mi. , e harp onun::ı kadar orada kai-ı 
mı tır. Çeı.o .o\akyanın istiklali üzerine 
Çel-o 10\ ak ayan rci..,liğhe · ı:;cçilmiş ve 
Pr::ı ~da ) cnı o ara1\ nıcuda getırılen Ç.:c
ko lo\ ak .C:ari ın.ılıkcmc--i re• li5ine ta) in 
olunmu.tur. l<l2.> temmuzunda Kacha 
}u!· ek mahkeme i bırınci rei..,liğıne-getı
rılm·ştir . 

H ı~ha. (ngıliz hukuku id re i muteha..,· 
ı ı o.ar k tanınmı,tır. Bundan ba..,ka 

muhl d;tt m 1 1 rı ıle bılha ,a me g1..1l 
olmü tur. llacha. a) m zamanda Lfıha} e· 
, e d:ıimi ad ılC't dh arı az~ ıdır. Kendı i 
İn,,.ılız hukuku idare ınde otorite olarak 
go..,tc>-ilen bu) uk bır eserın muharriridir. 
Ayrıca Çcko 'o' ak hukuku umumiye an
"ıklopcdı inde, muhtariyet, d's1plin hu· 
kuku 'e maarif hukuku Lıahi<-lerıncle oto
rite te..,kil eden ettidler yaznuo:tır. 

oı 1anya hadiseleri 
Bükre ·, 30 (A.A.) -· RaJor ajansı 

bildiriyor: 
lltinC'i kolordu aşağıdaki resmi teb_ 

Hgi :ıeşrctmiştir: 
29 tc .rinisaniyi 30 tc ~risaniye bağ

layan g<'ce R:ı.nikus· rat hapisha.1esm
deki mahkfımJaı \ Biıkreş civarında 

GilnvJ. hapıshuncsine goturülrnektc i
di. Saat be te mah:Sımların bulundu. 
ğu otomobili r, bir orman civarından 
geçerkt-n, bu otomobillere meçhul eş 
has tarafınd.ı:ı hücum edilmiştir. Hü

cum C'dPn ~· hıslar. mukabele g-orür 1 
gormez h m n derhal knc;mışlardır. Fa 
kat bu esn da karanlıktan istifade ede 
rek m hpu!'l!ar. bulundukları otomo • 
bili rden atlamı lar ve bariz bir su -
rette ka<;mak niy<.'tile ormana doğru 

koşmağ:ı. başlamışlardır. Jandarma
lar. kanuni dur emrmi vermişlerse de 
mahpu~lar bu emre itaat etmeiik erin
den bilfıhnre mahpuslara ateş açılmış. 
tır. 

Aşağıda isimleri yazılı kimseler öL 
müştlir : 

On se,c- . akke hizmetine ve altı se· 
ne Rom:ınyada iknmet yasağına mah
kum mefsuh d"mlr muhcıfız1ar teşki. 
lil.tı reisi Cordrranu, sabık Başve)dl 

Duranın katilı olup müebbet şakı·e biz 
metine mahkum edilmiş bulunan Nico
las Constantinesco, Carinac>a ve Doru 
Bolirrıaca St l sconun katilleri olup 
miiebbet "lkke hizmeti:ıe mahkfım Ca
ra.lanse, Bozatan. Stafan Curc, Jan 
Pcll', Stade, Jnn Alanasiu, Gabriel Bog 
dan. Radu \'lnd. 

Yine Stclescoııun katli sebebıl€ on 
sene şakke hızmetin(' mahkum Stefan 
Gcorgesco ve Jan Trangafis. 

ıki:ıci kolordu askeri hekimlcı i. ve 
sivil mü'ddeiumumilik memurları, der_ 
hal vaka mahallıne gitmişlerdır. 

Yukarda ismi gecen on dört mnhkü. 
mun öldtiğii. bunların huzurunda trs 
bıt olunmuş \'e doktor tarafından bu 
ölüm hadise! ri hakkında zabıt vara. 
kası tanzim edilmiştir. Bunun üzerinr 
cesetlerin gömillm he mü-:;aade \'eril. 
mi.ltir. 

IIaJısc h:ıklondc1. devam olunan lah. 
kikat nC'f ccsi ayrırn bıldirıleC'ektir. 

Müdd ıumumı!iğın teklifi lizefine ve 
umumi asayişi alakadar eden sebepler 
dol..1yı ık askeri kumandanlık. cesct
lrr n Jh·ala askeri mcrkezindt" göınül
mcsınc karar v rmi5 ve cesetler. sa -
bahkyin Jı\"ala hapishanesi askeri Ecr 
,·i~l ri tnr. fırda, gl miılmüştür. 

Biıkr ~. 30 (A.A.) - Bir suikast ne
ticesind a "ır rnrette yaralanmış olan 1 
C'luj ün:\ er it si rektorı.inc amc>lirnt 
yapılım~ ve kurşunlar cıkarılmt tır. 

Vaziy ti bu nmt liyat neticesinde biraz 
iyile~mi tir. 

Cluj laki bazı rüesnya tehdıt. mek · 
tupl. rı geldiği ve k ndilerinin de ay

ni iikıbct" u'·rıvacaklarının vazıh ol· ı 
duıfu haber wrilmrktrdir. 

te 
işçilerin 

ünkü 
t allı 

ra sa 
ikey i 

uınumi mahiyette ~rev teşebbü.s:i 
.akin1 kaldı 

Paric;, 1 (A.A.) - Fram,a~ın her tara \ 
fmdan gelen haberler, umumı grevın akım 1 
kaldığını teyıt etmektedir. Bu huc:u:-ta 
bizıat umumi iş konfedera yonunun ka· 1 
tibi Jouhaux tarafından yapılan beyanat I 
manidardır. Jo~ıhaux. ~üküme~ tara~m- 1 dan \erilen \azı:,.et eınrıle a:okerı \"csaıtııı 
faali} ete geçme,ı ı;ayesinde ışlerin dunna· 
dı~ını ıtıraf etmi.tir. 
Ceza~ irden gelen haberlerde "bütün u· 

mumi servi !erin muntazaman iışlediği 'e 
Oran c;nhrinin l Man amelesile tranl\'a~ 

mu tadcm!eri.!in kısmen gre,·e istırak et· 
tikleri bildmlmektedir. 
Aıacciodan gelen bir habere gore I<orı;i· 

kada grev emrı hemen hıç yerine getiril
memi \e her tarafta tam bır ::;ukunet hu· • 
ki.ım ~unnü~tur. 

Lilde vaziyet 
Lllle. 30 (A.A.) - Umumi grc\' haL 

ka ait hizmetlerde tanHı.men akim kaL 1 
mı tir. Sabahın saat sekizinde tc-kmil 
şimal cyaletınde muhtelif hizmetlerin 
müken mel ı:;urt'tte ifn edilmekte oldu 
ğu bildiriliyordu. Hastanelerde ve vi. 
liiyetltrde mesai temin edilmiştir. Şe. 
hir. iş g..inl<.'rıııin mutnt manzarasını 

an.ediyordu. Baııkalnr. sigorta kumpa"' 
yaları, biiyük ticnrct mağazaları ve 
perakend ri'c-r. kıı. l-ıvelcr ve lokantalaı 
normal sıırette <;alışıyorlardı. Lille ile 
Tourcoing arasındaki tramvaylar grc\ 
yapmıştır. 

Tramvay isçileri de grev yaptı 
Clermoııt - l<"errnnd, 30 (AA.) -

BUtlln dnlrfler muntazaman işle· 

ml kt Jlr. Trnnn aylar grev ynpnıı~ 
\c mUstahd<'mle>r df'poları lş~al et
mişlerdir. Po:ıı> gıe\eileri depolar
dan çıkarmaktadır. 

Posta Y(' telı;rn r bllrosundn grC'\. 
ci)(>r memurları IC"· i girmekten mr. 
netmek i temişlcrsc de poli mlldn
lınle ctmbtir. Fransa bankası mat
haacııııdn dal nl hı\dlse olmuş gn?.C' 
t Jer çıl.mamı~tır. 'frenler lşlc>tıır>kte 
dlr. 

Nanside inşaat işleri dudu 
• 'ancy, 30 (A.A.) - Beledıye \'C 

tramvay hizmetleri muntazaman j1le. 
mektcdır. Yalnız i:ışaat i"leri durmuş. 
tur. Şehrin en bü~ ilk kundura fabri
kasında amelcnın yüzde kırkı iş başın. 
dadır. 

Tuluzda tramvaylar durdu 
Toulouse. :30 ( A.A.) - Şehirde sii. 

kunct vardır. Tramvaylar durmuştur. 
Pek az taksi i~liyor. Şimendifer, posta 
telgraf ve telefon hizmetleri muntn 
zaın çah.ıyor. Mağazalar çıktır. J..a. 
tecore tayyare fabrikası amelesıniıı 

yalnız bir kısmı çalı mış '"e gazeteleı 
e;ıkmnmıştır. 

Mezbahalnr as!<erileştirdi 
Pnrls, 30 (A.A.) - Jıu sabah )f'di 

den sonrn C'addPler \fi btiylik sı !tak 

Jur cnnlannıa ·a ha lnınıştır. <: r ' . 
umumi olmadığı iııtlh. ı gitgldt ıır• 

nıakta<lır. Mngazalar n\ılıııı'-'tıı. :\. 

mf'le işleri b.ışınn gitmektedir. Mli 
'ezzllE'I' mcktııpları rla~ıtııınkta 'c· 
sol.nldarda tcmlılil\ işleri ıııuntaza. 

ınnn de\, ın etme ktcdır. l\lezl.Jnhnlaı 
ask eril stl rllınf ;tir. 

ı..~ on gnrıııdnn ırnıler muııt.ızaııı 
suretle h ıreke>t ctnıic:ler<lir. Mont
ııarnass istasyonu ns \NI i. ı;nl altı
na ·ılınmı. \e tıeııl r har ket ettiril 
mi~tlr. 

Po ta ve telgraf merkezi biı bı;)IUJ, 

pi) acle ,.e bir bölük seyyar janda nıın· 
nın muhafazası nltıfıda ac;ılrıııştır. 

Marsılya. 30 {A.A.) l'olısııı Hl-

di•;i mallımata nazaran 12 kişi uıbıta <> 

mt'murlarına hakaret ve çahşmn hü 
ri\·ctine tecavüzlerinden dolayı te,•kif 
edilmiş!erÇlir. Demir ve kımyevi rnah
su!l"r sanayii rınde grev hareketi u. 
rnumi olmaktan uzaktır. 

Daladyeni rı nutku 
Paris, :;o (A.A. l - BaF.\·ckil Da

ladye, bu akşam Pnris saatile s:ıat 20 
tle hütün Frnns•z radyoları tarafır.d~n 
ne~redilen a :ağıda ki nutku söylemis. 
tir: 

Fransız milletinin durendişliği ve va 
tanseverlıği bir kere daha p'.lr!nk bfr 
surette le(!yyüt etmistir. 

30 teşrinisani günü, t.arıhi bir gün 
olacağı, mi!IC'ti:ı bütün hayatı hasım. 
larımmn müstehzi b:ıkışları önünde. 
dünyadaki bütün dostlarımızın kederli 
nazarları karşısında 21 saat mü:"det)e 
felce uğrıyncaktı. 

Bugüniin akşamında ~unu söyliye
bilirim ki. 30 te~rinisani filhakika ta. 
ı·ilıi bir gün olmuştur. Tam bir mu\'af. 
fakıyetsizlığe u~rıyan bu umumi gr~v. 
bütiin memleketin. itimatla hUltfıme • 
tı:ı gayretlerine yardım etmek \'c ka
nunlıra hürmet yolu ilr Fransamn ne. 
cabetini l<.'min eylemek zmini göster 
miştir. 

Bugünün n::ısıl ge tiğini s \:em ive 
hacet yok. Memlekettekı bütün hayati 
faı:ıli"V t sc1bE'stçe işlemh::tir. Tten1N 

gidır gehri§. posta. telg-rnf ve telefon 
i~l.,.ri temin olunmuş. Pariste otob:8. 
tramvay. metro yilrümiic;tür. Hatta hıı 
susi eıd'istrid, bile faaliyet, anrak kıs 
men durm•ıştur. 

Aınrrl!.'ltl ı OJi-. P.f'I '"" 1 ·ılr orı llr ,-:ı· 

sınıfa kiiçlık lıiı J,ıı l'Ut ıı;:.u ı .. a n ,iı ka

hlli.'•'tlC'r ı.;u,.,ll•rıııt>l,h•ı!ir. lfo~uk hir ııt 

lnn.>,Hı ınııalliıl,tıı du,Jurnrak lıi~·hir 11' 

nıuo;A hncrt 1.nlmudaıı lısrel,l't l'l lirn•l'kl<' 

, c tu5l11rn ı,a(jl rn dol,uıırı: ulan l\ı ndl 
kendinı• ııi~nnol u çn!ılırnınktaılır. ~ııııhc 

~ol, ı.ı bu <'"Mlt<'n;,,iz f<'<'J iilt<'ll'rC' kinı .. e
nln al,lı cnnl~ or. 

.l\1eınurlnr ve lşçilC'I' 'nzıfel rl ba
şııı laclır. TC'lgrnf \C telefon ı>anıral
luınck vazifelerine gc>lmıycıılc-r peli 
azdır. ATATüRI< ALBuMü 
Gazeteler nasıl çıkıyor? 
Parıs, 30 ( A.A. ı - Bu rnbah dc:iı t 

sayfa iiz<'rine çıkan Matin, bir sayfa 
olarak c:ıka11 Jour ve altı.ar sayfa o 
lara çıkan Pctıt Parısien \e Artion 
J<'ranç'lise gazeteleri müstef:na olmak 
üzere hiçbir ,aZC'te ~ıkmamıştır. 
Tevkifler 

ı ~ n n ~ ' ıra lt o 
yca [p)DDO\f.Q)lr 

H13simli Halla nc,,ı·ı) nı .ı J ln 
alin mu, kı~ mctir.ın ll"ukıifaı·ıı: 

Att.tuık 

~ördu. 

Kısa bır 1ar. nıı ıı, n Je nın ı.nı. ıtıı e rn'"'r 
tUkt nc-n bu rsrı ,n ık ı nu ı 1 11111 t..a~!ırn 

mışt ır. lki ı;ün iı.;ind" ı ı~ 11 • '11 <;'k "· •e h:• 
Parıs. :JO (A.A.) Bu sabah saat !una al:tır. 

10.45 e kadar Pariste toplaıuna cür.

1 

Tedarik etm~::rl'-l<r "'"iP ""fm••l 1 ı1t,.ı, r 
münd n dJlayı 291 ve iş hürri)etıne 

tcca\ üz cürmünden dolayı da 80 kı§i ,d!Ulllllaııı•ııııııll' l'ırıııruuı:ıımıııııwııP'~;. 
tevkif olunmustıır. 





Ç lr jtrı ıe buylt ow /uk kullanırsam tli boş dmımem! 
ltalyan karikatürü 

nıusur 1 
nutu' yl m· ,t . 1-..rte,.ı 

/\AZ.4.l A ['t.R.4DIKT.4.I\ ON SE,\'E 
SONRA .... 

GeHıı ztliyor, arttlt Jwrtııldult.A.do· 
da ıiMdiye. /tadar isltambilde bana 
2324819 1ıra horçlotulılım ııtmtmazsm 1 
dtfil mi' ı 

Kai>aDııa it. 

onda mı? 
Ak~aın u-.tti C\e öteberı alma!\ ilzert bu· 

ıu~acaklardı. t:rkek: 
Benim e\e kadar gelmem uzun sürer 

Tak"imde saatin altında bulu~alım. dedi. 
Saat beş ile 5, 15 anHnd.ı ... 

Peki. .. 
. \k5am ü ·ti.ı adamcağız bekledi. Ba~ an 

altıyı on geçe t~if etti. Erkek çıkı§tJ: 
- 1 'erede kaldın? Bir saattir burada· 

beni budala gıbi dolaştırdm durdun. 
Kadın omuı silkti: 
-- Dolac:ırken budala ~ibi göıilnme· 

mn me-ulu ben miyim altah a~kma! 

Mantık 
Mağazaya gırdı, uç duzunc mendil sc· 

çip paket yaptırdı. sonra: 
Çorap da alacaktım, dedi. 
Buyurun efendim. 

Bir dtiıüne de çorap stÇli, patet ~ ap· 
tırdı \C; 

- Mendili ize bırakı) orum. dedi. Ço· 
raptan alacajun. 

Nasıl ister eniz efendim. 
Çorap paketini alıp kapını doğruldu. 

l 1C' iııden seslendiler: 
Affedersiniz, hesabı gormeği unuttu· 

nuı. 

Ne hesabı? 
- Çorapların. 

Çoraplara mukabil mendilleri bırak 
um )a .. 

E\et, fakat mendillerin parasını 

'cr:rıemi tiniz. 
Yermedım tabıi, mendilleri almadım 

h.i para mı \ereyim. 

Zavallı babal 
Ycnı ı;ocutu olmw;tu. Sordular: 

Ç.ocutun kime benJiyor? 
Göılerı bana, bumu karıma, geceleri 

ağladığı vakit de ~e--i bizim otomobilin 
klaksonuna benziyor. __ 

Bisıkutli ada Hl Birat errı·d ftçt.rlttıc btıM a"to1 tl•> '" sız "'''diniz;. 
Otomobildeki adam Eret,falrat ş;,,,,,, ı:trr ftçıdını" ltapolı oldıığ111ıu bılmı)<H 

dzım. 

AÇIK GOZ 
.,..... Baycm bildiniz? 
- Btu rohyim )•ahit! 

Sürpriz 
Sakalını tra§ etmeğe karar \0 ermi1ti. 

Kamına bir sürpriz yapmak istiyerek bu. 
mı evvelden ona haber vermedi. Uıun sa
kalını berberde kazıtıp evine dönduitl 
zaman kapıda kansı onun boynuna atıl

dı, hararelle öptn. 
Adamcağız pek memnundu: 
- Demek sakalımı kcstiğtmc se\ indin. 
l{adm Jrkilcli: 

- Jı.y sen mi"m? Nekadnr dcgı~nu~· 
"in! 

Sildlllorw talJiotltlti nıodtlltri: Topçu, piyade, tayyareler ve tanklar! 

sıı~ 
a,.,.-11 PABRlKATÖRI.ERl 

\~lll ilde ımıit 1 Bir mrmlckrtın pa-
' o.,le ıa ~arp ol•tr n ıı" 

..,, 
0"ıa harp olmozsa bizim pıra 

"'"? 
~ - /ta/yan karıkaturu 

~k4'b11 olsa ••• 
~ ~ ka"ga etıni§ler, sonra bira7. 

ileti. lınu11Iardı. Radm bir aralık ' . 
~lzn bıldıgım her crltE'k l:arısını S-Çlltarır. Halbuki sen ... 

~ttldr: 
,, 'eıtt!.alacagrnı bılscm bir dakika 

a ~rnın ol! 

ıf(urnazlık 
Cenaze mera iminde bir nutuk söyli· 

yen ıat: 
'.\1uhtert>m baylar, dedı, olümüne ağ· 

ladığımız :ul,adaşm bana on lil'a borcu 
\<trclı. /.a\allı öde)·emeden gittı. Hatıra· 
--mm tertemiz kalma•ını temin içın bu 
on lira) ı arar.uzda toplamağı teklif edi· 
}Orum. 

CeJ;rt tedavi 
• ~inirlcri ttskin edebilmek için him· 

metinize muhtacım. 
Yanlı lflmis olacak ınız, ben dok· 

tor değil avukatım. 
Biliyorum efendim. 

d:t\ a 1 ıçin l(eldim. 
Bir boşanma 

motordtM anlamam, arızamrc n'1ede 
- Fransız kariltatiirii -

KILIBIK KOCA 
Çok rica tdırim. mar etme .. Bu 

akşa• tada oytıamağa ııltnıiyecıfim. 
Karım bu geceyi ttdt ıeçirmı• için çok 
yalvartyor. 1/atmm krraı•ıyorum! 

Geveae •elem 
Del ikanh yeni tanıştıl1 genç kadını sc· 

'ıyordu. Kadın da bunwı farkına \'armı,· 
tt ve delikanlı açılsa belki de pek naılan· 
mıyacaktı. Fakitt genç adam, komşna 
mevzuu bulmakta çok müşkül!t çekiyor
du. Ceçen gün kadına rastladı: 

-- Nasılsınız hanımefendi? 
- Teşekkür ederim. 
- 7.e\·ciniz na ıl? 

- O da iyi. .. 

- Yaldeniz? 
- Çok iyi ef endım. Te~kklir eder\nl. 

- Hem~ireniz ? 
- Çok iyi... 
Delikanlının sermayesi tükenmi~ti. Du· 

rakladı \ e bir meHu bulabilmek için be.)· 
ninın ıçini ı,aznnajia ~ladı. Kadın o
nun haline acımııtı. Gülümsiyerek: 

- • Bir de büyük anntm olduğunu bili· 
~or musunuz? 

Medih 
H~una giden genç kIJm zengince ba· 

ba ına kel\Ctisini methediyordu: 
-- içki içmem. Cıgara kullanmam. Ku 

mar nedir bilmem bile .. Çapkmhğım yok 
tur. Çal~kan bir gencim. 

- Hüla~ kusur~uz bir crkek:.iniı de· 
mek? 

- Kl.liur uıum dire iddıa ed•mem · 
(.Qk yalancı) ım ! 

aorç 

\ 

Gp11.aiına kadar bofç içinde 1di. P-.traca 
sıkmtıya dUeım alecaldılanndan biriı;in· ı 
den bir ,an IÖ)'le bir mektup aldı: 

··o, ..Ur ödemediiiniı borcunuıu 
raıt yanya indinmli kabul edi)'OTUm. 
fakat dlrbal ödlmeniı şartile ... ._ 

Borçlu cwap verdi: 
"Uç sene daha bfldesmiı de fit olsak!., 

Sarhos Afftdtrsi,,iı. En yakıtı rtlf)' 

lıant bmad<m ne /radar uzaktadır? 
Beş daltilıa /tadar siirtr. 

Sarhoş Betıinı yıirüyuşimılt. mi, yok· 
sa sizin yüriiyilşiimale mi? 

Kumarbaz 
Kumarda Mtılacak bir tahi \ardıı. 

Kiminle ve ne oyunu olur.ıa olsun o;>nadı 
mı muhakkak kuann. At ) arııtarın.fa 
onu ıören bir ahbabı ııord11: 

- Bahaimilth:reğe ilrdin mi! 
-Hayır. 

Arkıdııı 111111: 
- Niçin ~irmcdin? seu ki kumar hu· 

taıırsın ve tıliln de mepurdur. 
Kumırbaıı bot bulundu: 
- Atlan elime alıp kanştn nıadığıma 

&önı bunda tallim )oktur. 

-~----...._ ~'"" flfftllfr t1Mt1Qr. Anıbayı suruN, bıllti )ttı~ıuc-..• 
- ltc/~41ı ... İN'*• 



15 Sene~'Ur 

Şöhretler·ni 
asıl nıuhafs-

za diyorlar~ 
Bu esrarlı kuvvet nereden çıkıyor 1 Birkaç yıldı~a 

halk kütlesi arasındaki bu devamlı ve anlaşılma 

* 
Yıldızlar · şahsiyetleri

ni değ iştiriyorlar 
Rober Taylar arflk aşık rolü oynaınıyacak· 
Grefa Garbonun bir komedi filmi çevirmesi 

isteniyor 
HoHvutun zeki yrtdızr, haikın hafı- o zamandan bu güne kadar, eriştiren ı· "" ·:----~ ........ ! 

zasında nakşolunmuş şahsiyetlerini ta· Jan ve Ly.cne Baymur ile Valas Beri ve 1:,t c N~rma. Şırcr, , 
d ğ. · k · ki · f"l Joıı lir&\ ford ' e mamen e ıştırerc çevırece en ı m - Adolf Menju muvaffakıyetlerini mutat • 

leri daha cazip ve daha meraklı bir şek- rollerini değiştirere yeni bir şahsiyet al Karol l~ombar •.• Sc- '~ 
le ıokmağa çalışıyorlar. mış olmalarına borçludurlar. nc:'lc on, on be~ 1 

Rober Taylor artık kadınlara ilanı nulyoıı kazanan bu 
aık etmekten usanan mutat rolünü ta- Harold Lui üç nesli daimt ve mutat yıltlız.l&nn bu mc,·-
mamen değiştirmiştir. "Yaşasın talebe- hareketlerile güldürdükten ~onra artı'k kic kolay cıkhkln-
ler,, ve "Şimal geçidi,, filmlerinde Ro· dördüncü nesilde aynr muvaffakıyeti rım ve bu ı;Un 
ber Taylor artık aşık erkdk rolü oyna- 'kazanamamış, yeni nesil Luinin filmle- herkes t arnfmclan 
rnıyacaktır. rinden zevk almamağa başlamıştır. işte gıııta edilen nıe,·-

H ı . l t b'• t" L · it • "kilerini zahmet ".Clc-o ıvutun artistleri, bugi,in sönmüş varı an a ıı ne ıcc: uı a ı sene zar " 
f d ~ medcn elde ettikle-olan eski yıldızların hatalarını anlamış· ın a ancak dört film çevirebilmiştjr. 

~. rini sanmak hata-lar ve otuz kere ayru rolü oynıyan bir Hatta Şarloya olan hürmetimizc rağ - · 
artistin günün birinde .sönmeğe mah - men cnun da yıldızının sönmüş olduğu i dır. : 
kum olduğu, zira seyircinin her za nu ve eskisi gibi film çevirmediğini söy -·u~e";ic';i"ı;det;pl~;;an halkın rağbetini 
man aynı adamı seyretmekten bıktığı liyebiliriz. senelerce muhafaza edebilen mes'ut yıl-

kanaatine varmışlardır. Umumiyet itibarile güzel tesadüfler dızların sayısı pek çok değildir: Greta 
Bu yıldızların parladığı devir, film· artistlerin mutat şahsiyetlerini değiş - Garbo, Marlen Ditrih, Jan Kravford, 

lerdeki rollerin kimlere verilmiş il J tirmesine yardım etmiştir. Sahne vazıt Konslans Bcnet, Norma Şerer: Karol 
duğu, mevzuu ve nasıl biteceği seyirci- J rolleri tayin eder .. Taks:m şefi ufak Lombar, Lorctt.a Yung, Klodet Kolber, 
yi &ürüklediği ZC1andır. Şöhretlerini Devamı 14 üncü de Mcyvest ve dnha birkaç yıldız. Bunların 

Danyel Daryö filiınlerinde daima ıahsiyet değiıtirir 

hepsi on beş scncdenbcri me§hurdur ve 
bugün de eski §Öhrctlcrini muhafaza e
diyorlar. 

Sinema filmcileri, boş yere her sene 
birçok yeni yıldızları ortaya atıp duru
yorlar. Halk bu yeni yıldızları alkışlıyor, 
beğenir gibi oluyor; fakat asıl sevgisini 
eski yıldızlara hasrediyor. Fakat hepsi
ne değil. Kıvırcık saçlı Mari Pikfordların, 
masum ytiz!U Lilyan Gişlcrin, sporcu eda
:ı Bebe Danyelslerin modası çoktan geçti. 

Genç kızlar sinemada en bellibaşlı yeri 
tutmuyor. Halkın sinemada görmek is
tediği kadındır. Tecrilbell kadın, Samimi 
ve coşkun hisleri ifade edebilen, hakiki 
ihtiraslar uyandırabilen kadın. 

İster komedi olsun, ister dram, en bü
yük filmlerin yıldızlan, muhakkak say -
dığımız isimlerden birisidir. 

Bu esrarlı kuvvet nereden çıkıyor? Bir 
kaç yıldızla halk kütlesi arasındaki bu 
devamlı ve anlaşılmaz sevginin sebebi ne 
dir? Bunu şu noktada aramak lazım. Bu 
yıldızlardan herbirisi halkın derin zevki
ne u,gun bir tip yaratıyor. Creta Gar
bonun maddi güzefüği, Me}'Vcstin hisleri 
gıcıklıynn tavırlan, Lorctta Yung'un vü
cudunun her tarafına dağılmış cazibPsi. 
Jan Kravford'un kederli siması her kalp
te kendisine bir makes bulabiliyor. 

Fakat senede on, on beş milyon kaza· 
nan bu yıldızların bu mevkie kolay çık
tıklannı vo bugün herkes tarafından gıp
ta edılen mevkilerini zahmet çekmeden 
elde ettiklerini sanmak hatadır. 

Onlar bu mevkic kendilerini çok seven 
ve beğenen bu hnlk kütlesiyle çarpışa ı;ar 
pışa çıkmışlardır. Çünkti halk denen 
kuvvet beğenmediklerini yere atarak ez-

sevginin sebebi nedir ? 

mektc bir dakika tereddild etmez. 
Bazı yıldızların talii vardır. Onlar yük

selmek için uğra§madan yükselmişlerdir. 

Karo! Lombar'm yükselişi böyle olmu§tur. 
O, hayatta. da .sinemada göründüğü 

gibi sinirli, iradeli, zeki, fakat bütün 
bunlara rağmen çekilmez bir kadındır. 

Stüdyoda herkes kendisinden titrer. Ka
ro! 18 yaşında bir güzellik müsabakasın
dan sonra Holivuta geldi. Foks şirketi 

hesabına bir filmde tecrübe edildi. Duru
ııu. hareketleri beğenilmedi. Fakat kız gU 

zeldi ve bu güzelli~'i afiş resimlerinde 
çok işe yanyabildi. Onun için on beş 

sene fotoğrafçılara modellik etti ve re-

simlerl dünyanın her tarafına · yayıldı .. 
Sonra bir otomobil kazasına uğradı. Yü
zünde bir yara izi kaldı. Artık kartpostal 
bastıramazdı. Bu mesleği bıraktı ve sine· 

maya b:ışladı. Bugün artık şöhreti sağ -
lamdır, fakat hala sinir buhranlarından 
müştekidir. Bakalnn Klark Ge')·bl bu 
hırçın sinirleri yatıııtırabilecek mi? 

Jon Kravford, Teksasda doğmuş bir 
Fransız kızıydı. Beş yaşında Franada 
dans ediyordu. On iki yaşında hususi top
lantılardaki dansları alkışlarla karşılandı. 

On altı yaşında barlarda varyete numara· 
ları yapmağa başladı. Kravford uzun za
man ve çetin surette mUcadelc etti. 1925 
de ilk filmini çevirdi. O vakittenberi A • 
merikan halkının göz bebeğidir. Bu on Uç 
sene içersinde yı ldızın aldığı mektuplar 
milyonu çoktan geçti. Güzelliğini, zayıf

lığını muhafaza etm<'k için yalnız jambon, 
biskUi yiyor ve mP)'\'a suyu içiyor, halkın 
te\·eccUhünü kaybetmiyeyim diye de ko
lay ve hisli roll<'rden ayrılmıyor. Ve zu
!Um görmüş kadın rollerini tercih edi -
yor. 

Greta Garbonun vaziyeti bambaşkadır. 
Yıldız lstanbulda bir film çevirirken ve
rc>cek otel pı:rası yoktu. Bir sene sonrn I 
Holivudun en büyük yı ldızı oldu ve mev- r 
kiinl muhafaza etti. Greta. yeryüzünün 

tııı' ııJ : 
un şöhrc d.ıı 

en basit kadınıdır. Bun nfi pror tıD' 
. k dn ıne (jıt' 

hafaza clmesı, hak ın . Gretı ~el-
. li dendır. ...~~ ~ da yapılması yüz n de " ~e .. 

gaıetc di 
ya. dair hiçbir haber dil 1'en ,,ııf 
Halk bu habersizlik kar§ısınbU ın• rJ'' ve . , .. . 
dine masallar uydurur. J•:i 1şe • ı' 

d daha · ,,.-
en iyi propnganda an rolc p ~ 

. •. filrnlcr ~ ıı ' t' 
Gretanın çevirdıgı 0ııd• 1ı 
1 t · enıacııar . ~·ttll 1 t• t rmez. Faka sın JiolıV" ,.111 

. t enedlr ııdv 
çemezlcr. On dör 5 ·aııııı :ıce etil' 
diği gibi yaşıynn kadın ) ~ı1ığl s•) aol 

· . bayao ., ıe ~ Meyvest cüretı 'e uşıııası,. ,e~ 
I• ba kOil ··(ltll 

muvaffak oldu. ~a tuttU· ~ 1 ,uril 
rudan doğruya halkı. )<asındll 

··tıevı ar denberidir bu ku " .. ~ 
b· ı · stil\ .J ye ı ıyor. . }Je)"'t itıd" 

ınırle et, ıı 
Norma Şircr tama · u·· ı8ycıJI tJoffP 

d o Jll it i ' tf' 
si olan bir yıldız ı r.. titılsaiid • J{oC' 
ve ölçülli hareketıcrın ondur· ıcal~ 

losıllcS jltilll t'I 
Amerikalı değil, Ang nfaSl b 1 5ttl 

·e "''- -irıı1 ' na olan muhabbet ' . .Jır }ti ) ,.,tııı , 
. içınw ıı•, . .ı.t 

lerl fcthettı. onun . -esle!c .. ııııv 
1. bır ... · ~,,. 

lik muvaffakıyet ı ı1arı 
iin dC ı (' 

dan sonra yıldız bug • rıdlt'• . Ge 
natka ·trıJı· I• 

filminin muvaffak sa ıarıcn J)l )Jil" reJ, 
On iki sene cv .. ·el ı. ·srniııde c·ıııı çt 

~· bcr ı ı ~·· linde figUrandı . ..,ıyc .. or oıı8 ..ıı1' 
B reJıs oııw ıııı' 

sörle karşılaştı. u ·attıt eŞ bir {ı ı• 
vlrtmedi. Kendisini ha\ör ufs1' ııtıl ) ıld 

1 
bul etti. Başka bir r:Jı eıek" fi ,.01ıııd ~ 

1 •••{avı rn • '' de tecrilbc ett . '" l i''ııta ıı•1 
d. JlO )Jit' ,-e 

za ııöhrct ,·er 1• !li ıeı1 
ta }ıll ci111' e~· 

Marlen daima or fsıcat 11 ıı 111 ·e 
yaşamaktan hoşlanır. 1t1ittl 0 

.. ,,rtt'11 

ı ış re tt' ıv 51l' 
ismi C'trafında yapı ın ıttl· tş 

1 
ncı f 

k tan ., a 
um bir kadın olara bil > 

1
• 

dırııtl 1 

muvaffak!} et kar.an "' bit' i• 
ti"d" ... efil ııı• re ır. cJ<IZ ~... 9tııt tctl 
Loretta Yung on 5 ıı bir ct'1 

. saba ·ırıı tıl 
sevi bitiriyordu. Bit' • fı .11rt " 

J wıer· ·c y-~;) 
darcslnden telefon e •tıJleırı1•• se , 

ya gı . ti ~,ıı 
ablası o gUn sinema ... gıt ' .. ,ı 1, UdYO).. ptr" " ablasının yerine st gitti· ')!%1ıdı1 
vUzU herkesin hoşuna tııar· 
• )·ııP 
dlsiyle bir muka,·e~e figUrJll 
du. Ablası bugün bıle 



il 

~ liı·aı,o ,c ;ocmn Ulcmfoln cs!d rue~i•u• b:, im'-'• bu~r.n t.km orlaı·n "km., , .• n ... tn• rnUı.lm ı,ı, ,..,.ırc al
,,~0~ Yor. 

~ lıtı ~ınl'tlk:ın :ılınc 'c bcyo.z pc rılcsinc blr~ok ı;liıc l yıhhzlnr bulmu;, r;ıka rınış olmakla mcı;hurdur. Uir ınüddct-
~ht bit len a~ rılmı ol:ın ''güzellik müteh:ıssısı ,, şimdi Aınerikanm en küzcl kızmı sctmck teşcbbü üne girişmiş ,.e 
\..,1 tane-ıını güzellik kraliı:rsi ol arak intihnb etml~Ur. 
~°' b~)·"' ~sınindcl.i bu luz, hu ene Amerilmda yapılnn bir güzellik müsabW<asıncla rcddcdllnılştl. t'aknt Eri Karo! mü. 
~it~ ıe:lıntn bu tst en nıılı:mndıklo.r ım idcli:ı <'<li~·or YC A nıcrikan güzelli!< l•r allçesl um·nnını buna 'eriyor. Şimıli lıe
~:"tıı1ı1 ltd('! Yeni hnk<'m lı<'~'<'tlc rl toıılnn:ırak 'c F.:rJ ı:nrolun s~tiğt kızı beğenip heğcıımcdlklerinl blluirccC'kkrdir . 
. .., ıı ınu · ' 'l&eu abalmsın:ı 700 lnz i5tir nl• ctml•ıtlr. " Güz:-llH• ıniitdı:ıssısı" bunlar m hepsini kendisi birer birer elinden ge-

tlarını ölı;müş, biçnıi.5, nlha yci mis Klcr'I scı;ınt.(ir. 

- ~ 
~ .. c... . < ~ 4. I~ . 
~"ll~a ı;~'. tr~r:-•.;. , .. i<'?»i "cri:rn o.mc::y:ıt usu:lrrj~ :c inc;:ın \'Üruı~unun hem en Jı•r UZ\'\1 istenilen şekle ~okulabiliyor. 
~·~l"tiıı· alielfı~ :ı lıj rnüeo;;scse• inin ıı;r ser"'İ imk k .'ıir rdilcn bu büstler cer r:ı~ıi osulü ile bir yü'zün !iCklinl nasıl ıle
,~ "liı11~~ti 1 J;t:ı;terı~ or. ç •nesinde f;nn 5-rr olan L::- aC::u:l, riint;.;cıılc tcd:ı\ i cdilmi ş, ur tritihnlş, fakat çenl'sl, birinci ~cldl
"~"k 1.J:ibi, s:ıJ.:ıt bir hal nlmı'.7tır. (' ünldi, ı.:ınscrlc bcr:ıbcr çene kemiğinin o kı*1T da crlmiııtir. Burnya bir kemik 
~.ı. lll'.ıın I' k 

ı._>'"" ()laıı · a at rrrrnh eneli Jaln::-daldı bir nd:ılr pn~asını, boyunla omuz arasraa raptctllyor. Sertleşip kemik ha· 
1.."111 k a11 .. 1 bu lldnlc•nln bir ucu boruna tamami~le lm~nayınrıı cliğcr ucu omuzdıın kc llror ve '"anag·a raptedllh·or. Bu 
"I • l .. <:'si ı · · · " · 
\ t lı(lin efi le birlr5ince bu scf<'r ıJ:ğcr ucu hoyuııılnn ayırı~·orlnr YC ç-cncye raptcdlyorlar. Bu suretle, kcmlklc~cn 
~~'tıl<'rd ne ka~·nıunış 'r çenenin J;:emlgi tnmamlanmış oluyor. 
~' ~ \ııııı. 1" de n~11l nmcliynt usulü ile düzeltilen bunınlar görülüyor. Uirindsindc, gaga bu11111lu bir kızm, Ç"Chresinıleld 
,.,"t"ııl ;s~ tlcrıınııs, burnuna güzel bir ~ehil wrllmiştir. Diğerinde, Ne\'yorlrun mcısbor ikiz clansin1Prfnln bumu 11l?'ü

ttıııın11~· 11
" hir tıı~:m t' ~o:.uımu !, nrnl:mm1a dalın fıı:r.l:ı bf'n7.<'rllk Yii<'tula getirilmiştir. 

lkt knrde:;;lo ameli) attan cnclki ~ehrcleri güriiliiyor. 

Meşhur atlet 

ikiz doğurdu 
lngtltC'rC'nin mc~hıır kadın atletlerinden Mi is Leonar<l Dumbul bugün ikiz ~ncuk 
anncsiılir. 

Olimıllyallarda kadın atletleri arasındaki l ük ek atlanı:ı rekorunu kırmıı;; olan o 
zamanki ismiyle Meri ~liln bunılan iki sene C\'"CJ C\'lcnmi~ti. ilk ~ocoğuncfa:ı 

sonra bugün bir ikiz çocuk dünyaya get irmlıs bulunuyor. 
On · he~ yaşında) kcn tnniJiz kadm atletı crl arasındaki yüksek atlama rekoruna 
kırmış olan !\Ilı.! Dumhril bugün ~imıl dört yıısınıladır. \"e o zamandanhcri dal
ma atletik sııorlarla uğraşmıştır. Bug\in, bulunduğu bir beyanatta şöyle diyor: 
- Genç krzlar arasınıl:ı atletik sporlarla uğraısmanın anne olmalannn mani te~
kil edeceğini dü5iincnlcr ,·ardır. Bu, hüy ülc bir hatadır. Dünya ~1>0rculıırı arası:ı
da öyle rekor kırmı.s blrcok suorcular rnr ki, dünyaya tok sağlam çocuklar 1:e
tirml,lerclir. 

.Muo;o!lnl Afrlkn.ılakl mU'-lC'mlcl\('lC'ri dol nyı.,iyle Müsliimanlann h5.mlsl olarak 
görünmrı. lstrnırı.trdir. K<'ndM ı i "t .. ı ~ ·ıı İlı•tin nıüd:ırıl., olarak ~o trrt-ıı bu lıe1· 
keli 1'rabluıota l.ib.) a umum \alisi Mii11.·~al Ualbo tararJOdao aı;ıtnıı~tır. 

tngtıterentn yf'nt tayyare geml!ıt "Ari' Royal'' g~t-11 sene h."'-ı tn61rt'i~ 
Son glinlcrcle su Uzeı lndel..I h:ızıtlıkl:ırı hıtlrilerl'k Portsmut liın:ınınn ı;etirilmi5· 
tlr. "Ark '°yal" lnglltcrenln en büJ iik tayyare gcmlıddlr. 



Yaıan: M. F. Markalı Çanta 
l P. ~onghnan ir günlük zabıta hi ayesi 

ERT Branson kap1· ıbır balo' erilıyor.I..ondranm genç ve hemen 
nm açıldığını işitin· bütiin kib3rlan bu baloda bulu~ca1<lar. 
re ba~ını kaldırdı O halde Monte>· gıbi kibar b1r centilmen 
\e: için buraya girmek çok kolay bir iştir. 

- Eğer gPlen Mol 1 Belki dıkkat etmi§sinizdir. Bu ~lan balo 
H Milkin değilse ~ı-ı elbi esini kendısine çok yakıştm~-or ... Bi· 
lih btlruni \•er~in ! naenaleyh davetlileri ara~mda ev sahiple· 
tledi. rinin Q.ıle tamll13dıklan birçok insanlar 

tçerhe ~r gıbi olan bu çeşit bir baloya gayet kOtay gire
giren genç kadın o· bitir. Gene onun için mestt>.Sinde mahir bir 

na iri -i~-a11 go1.Ieri ni öıkerek soğuk so· adam eve gırdiktcn .sonra nasıl olsa 
ğuk baku. sonra bır iki adım ilerledi 'e ıümrütleri aşıracak bır fırsat elde edecek· 
rastg ld•ği dk i~ ... emieye oturdu. tır. Size gelince. ~iz de kaptmn önunde 

Erkek. dargın bır ~ le: bekler ve onun çıkllt'1m görtir gormeı... 
-· Bttraifa ne arıyorsunuz. dedi. Bana Afzı şaskmhktiın bir kan§ açllm~ olan 

yaptıftn i~ sonra bura) a gelmek için Bert Branc:ona doğru bir knt daha iğile
surat ister. E\·inde Montey Parkile, sev· rek plfımnın a<;ıl kendisini alakadar tden 
gili tşıkma )·tt açmak için beni kapı dı· kısımlarım söylemeğe ba~ladl; bu izahatı 
pn e tin ... 5ayle o adama bir daha ~·olu· • J ~r:; 
mun fiminde görünmesin. Yoksa ona ~ 
na ıt şalciı~-a gelmez bir adam otduğı.unu 1 ra:JI 

kıl de kendı 'Otomobılinden indi ve ;stas· Fakat p0li::ı sozüniı bitinneğe imkan bu· 
yon yanındaki otele gıroi. l:unadı. Bert yakay1 ele· verdiğini anlayın 

Birkaç dakika g~ti.. Kibar adam otel· ca memurun tamam çenesine bir rumruk 
den çıktı. Bu sefer elinde birincisinden inciirdi ''e tabanları kaldırdı. 
daha büyük ve daha ağır ıkinci bir çan· • • "" 
ta vardı, Montey ista yonun saatine ka· K UVVETLl bir koşucu olan Berte ta 
dar ilerledi. Orada ik..i çantayı da yanya· li yardım etmiş gibiydi. Bir k~ 
na yere koydu ve kendisi de ayakta dur h.,;ına geldiği vakit kendisini kovala~'all 
au. memurlarla anm yüz metre kadar açıl· 

Bert Branson memnun bir .ta\ırla elle· mışlı. Bert "memurlara izimi lqıybettire
rmi oguşturdu \e arkac;laşının kulağına: yim! .. düşüncesile yan sokaklardan biri

--J§te tamam sırası, dedi. Burada Mol· sine daldı. Burada bir işaret memuru ol· 
li Milkini bekliyor. Fakat kız gelmi)•e· duğunu gorünce taliine lAnet okuyarak 
cek .. Arkamdan gcl .. S~na öğrettiğim gi· geri döndü ve bu sefer de kendisini kova· 
bi hareket edersin. layan iki sivil 'pOlisle karşılaştı. O vakit 

Htr ikisi de Farkilin ayakta durduğu bir dakika dahi tereddüt etmeden gene 
~:ere kadar ilerlediler ve onun arka tara· yumrukla poli-.lerin uzerine atılmak iste
fır,da en\ne boyuna dolaşmağa ba~adı· di. Fakat bu seferki hücumu muvaffak 
lar. Onun her yanından geçişte biraz daha 
yakın geçiyorlardı. 

Birkaç dakıka sonra iki arkada kavga· 
ya tutllşur gıbi ~"3.ptılar. Hararetli hara ıgösteririm. • ] 

Genç kadın glilmeğc koyuldu 'e çanta· 
mcian bir tabaka çıkararak sigara aldı 

ve ağır. fakat alışkın bir ta\'ula cignra· 
srnı yaktı. Bir iki nefes çektikten sonra 
tekrar erkeğe bakarak konu~tu : 

-- Ya siıe burara l\lontey ile ka\'ga 
ettiğimi. ve bir daha onun yuzünü bilt 
görmek istemedığimi roylemeğe geldim 
dersem buna ne dersiniz bakayım? 

Erkek çOk çabaladığı halde gi.zlireme· 
diği ~iddetli bir hcrccan içerl~inde keke-

· tetli konu_şarak yurürken Bil sanki bir 
dalgmlrk eseri imiş gibi ayağile çantalara 
çarptı ve onları bir kaç adım ileri~-e fır
lattı. çantaların çikardığı gürültü i.ize· 
rine Montey Farkil arkasında ne olduğu· 
nu anlamak istiyerek döndü. Bu sırada 
Bert Branson harik'll18.de bir sürat ve ma· 
haretle etindeki çanta ile yerdeki küçük 
çantayı degi~tirdi ve arkadaşı hararetle 
Monteye kusurunun affını rica ederken 
yava~ istasyondan çıktı, bir taksiye 
yerle§ti. lki <lakika sonra Bil de kendisi· 
ne iltihak etmişti. 

ledi: - "T ~ ~ 
~- Nasıl? nasıl? Hayır .. Bu imkansız- Bert memurun çenwne bır yumruk salladı 

dır. Siz sacıcc:e benimle a1ay etmek isti
yorsunuz Molli. 

Genç kadın itiraz etti: 
-- Hiç d~ d~i1.. Hakikat size söyledi· 

iim gibidir. Monteyi kapı dı~n e tim. 
ErkeK se\·inçle haykırdı: 
- 53.hl mi sôylfiron:un Molli? bunu 

yapın 'mı? 

- · Şimdi Bert bc11i iyi dinle .. Molli 
canımı çok (..ıktı. Adeta bana h~aret et· 
ti .. Fakat ben daha 'henüz ona ktndisin· 
den ayplacağnm söylemedim. Zira .onun· 
la, beraber çok bQyUk pir iş yapmak ni· 
~tju<)ey(\11· HesaP}il bu i~i bitirir. bitir· 
meı lngiltereden berabc:~ kpçac:ağız. Ona 
attlk aramızda her şe~in bittiğini n~çin 
t'6ytemroilimi anladınız değil mi? Daha 
antamaCfmıt mı? Belki hillınız vardır. 
Ç'unkQ aha hqıüz size. de mesele~i t3· 
mam, an atmıs d~lim. 

• • • 
G ENp kadın bira2 ourau. nra er· 

Jte e öOğhı lğilerek kotunu hafı{· 
çe kti~ 

' "- Ftlfiak1ka [ngiltereden aynlmak is· 
tiyorutn; Anciık onunla Beğil, geninle 5e\"" 

·ıili Bta Fakat dikkat et ki sevgilim bir 
pffim var. Beni -diğiniıi isbat için mU· 
Jtim blr tea~Arlık yapm:ınız l&znngeli· 
JOf"• 

OOihnh 'somu: 
-·Benden ne istirorsun Molli? Söyle. 

bilirsin ki ben8en iStediğin her şeyi ya· 
ı:ıa.nm. mat bana, mesele nedir? 
·Genç kadın ce\'ap 'erdi: 
- L.eai Enhistrlindenin ~rütlerin· 

den oansttiôek f tiyorum. 
öen~ahlı ga~>riihtiyaii e ini alçaltarak 

teıtraii acir: 
~ Ledl Enni:strandenin zümrütlerin· 

dm mi? Fakat bunJan çAJmak delilik o· 
lur. Bunların on binlerce liralık zümrüt· 
Jer olduğunu bilmiyor musun? Sonra be· 
nim gibi bir atlam nasıl olur <la Ledl En· 
nl trandenin evine girebilir? 

Molll Mıllfön tatlı ta.tir gn!du 'e cevap 
,,nıi: 

• ~ Söyledil<l~rini ben a bilirorum dos· 
tüm. Sonra Söylediğim İ§i yapacak olan 
aa ~n Hetilsin. öruarı oradan oo~ka bin:-i 
çalaca:K.. nocn ı~tediğini ~·bu zUmrüt· 
leri ö a8amın elinden almani:lrr. 

Ben Bransonun ~a kıruığl bir kat daha 
tftti: 
~ Fakat kim Lediiıin e\ ine giıip Wm· 

rutleri alacak? Clire sualini tekrarlaöı. 
Molli MilKin inciler kadar beyaz ai5le· 

Hfıi me)aafüt çıNaran hir kahkaha attı: 
, Kimi? kim olacak .. ;\1onre~' Frarkil.. 

nert attık M anlar gibi olmu tu: 
·- rJbğrusu. dedi. Bu çok mllkemmel 

Bir fikltiilr. Pakat ben hi~ ... eme dü.en i· 
Şi nacı) f&pac:B:ğım? 

~ ıtidm canlı tanlı anlatmal.ta de· 
,·am etti: 

- Baknı anlata~ m1 ,. ; ı:e.. Çar@rnba 
ünü aR~mı Ledinin evqıcre fe\'kalftde 

can kulağile dinliren delikanlı, kadın söı
lerini bitirir bitirmez: 

- Mükemmel, dire haykırdı. Yalnız 
~imdi bah ettiğiniz kUçük me§in çantay1 
birkaç gün için bana bırakınız. Bu işi ne 
kaaar rnilkemmel ba§rtrdığihu siz de gö· 
r eceksiniz:. 

- Bu arni zamanda sizin menfaatiruz 
demektir, Bert. Buna mukabil size ne 
vaadettiğimi tabit biliyorsunuz. 

- Biliyorum sevgilim... Bu uğurda 
dünyayı yerlnaen oynaliha~a hazmm. 
Her ne olursa olsun mulıaıca bu işte mu· 
vaffak olacağım. Fakat yanıma da bir ar
kada~ lA?ım. Ha aklıma gelai. Biıim Bil 
Strayleyi çalı8tmnm. Ona iı;in bu kadar 
ehemmiyetli olduğunu söylemem. saaece 
birkaç gümü,. takımdan bahseaeriin. O 
vakit her şe~· yolunda gider ve ertesi gün 
biz: de baska semalara doğriı havalanmz. 

• • • 
D A \"ETLlLERIN geli§ini seyretmek 

üzere Eıınistrade ailesinin konak
lannm kapısı önünde bir -çek 'i~iz \'e 

gilçSüZ adamlar toplanmı~h. Buntann 
arasında Bert Bransonla suç ortağı Bil 
Strayle de vardı. Bert elinde üzennde 
M.F markası btilunan küçük bit ~in 
çanta tutu)ordu. 

Böylece yinni dakika kadar beklediler. 
sonra Bert birdenbire afkadaşım Olrse~l· 
le aürtlu. 

Uzun boylu, kısa bıjikh, ron mooa i· 
yinmiş bır 2dam 'rabadan inmiş, ~ ve 
J!kayt adımlarla konağın kapısmaan gi· 
riyordu. Bu adamın elinde de ayni MrF 
n1arkası bulunan l<Uçük meşin bir tanta 
vardı. 

Bert Branson ve Bil Strayle manalı bir 
bakışla biribirlerine baktılar .• Sonra ka· 
lafıahk arasından ~arak biraz uıakta 
kaldırun üzerinde dola~ ba adılar. 

Birkaç daki.k3 oonra Dil: 
- Acaba bu adam kaçta balodan çıkar, 

diye &Ordu, 
- Hernald $ece ~:ar.ıslndan e\~i'J Çık· 

maz .. Qemek oh.ıyor ki 1-iarııki kah\~y.e 
gidip bir feY l_çecek 'alfümit \'2(.. Sönra 
tekrar geliriz:. 
Geçeyarıc:mdan biraz evvel iki suç o~ 

tağı lionağın ~apısıntn lam karşmntlay· 
eılar. • 

'Buraya geli~leri eııcak l'irmi dakika ol· 
mu~tu. Arkalannaa Keskin bir J.hlC çın· 
laar. Derhal bir taksi il rleai, ve bir uşak 
ı:ıtomobilln ltapr mı açmaR Uzt.re koştu. 
Elinde meŞın bir çanta olan kibar adam 
komil~tan çıktı . l{apı önündeki merniven· 
leri indi " otomobile yan~~lı. 

Bert Branson bundan "SOflra mı bekle· 
medı . \ 'e rokagın kôşe~ine kndar koşara'k 
hir tttksi çağırdı: " arabanın iı;eti-in~ 
!3ı l ilf beraber gbmillerek e:aförc: 

·- Viktorya. dedi. 
hta:;yona tam zamanında gelmi~l~tdi. 

Onlar otomobilÇeti inet!tcn Montey Far· 

!O: •• 

~.J İL araba istasyondan aynlınca ar
~ kada§ına: 

- Ha}''tii çantayı aç da, içinde neler 
oldu~nu görelim, dire teklif etti. 

Fakat Bert. çanta aı;ılirsa arkada~mnı 
tamah ,.e iddiasının çok artiıcağınr bili· 
yordu. Onun için: 

.... Nene tazım çant.amn içındekiler, de· 
di. Bana yardım edersen sana 3-·irmi lira 
\'~celıimi \-aadetmiştim. lşte paralar .• 
Arbk hiçbir diyeceğin kalmadı. Sonra bu 
pant)'! çOk> kOlay kaz;ındın. 'İ'~ ıatmaJın 
~; kolun ağn!_;Jn.. 'fr.O.,Yoksa ~mıe ye· 
~ıiden pazarlığa mı giri~ek niyetindesin? 
Şimdi milnakaşasa .girişecek vaktim yok, 
MoUi beni bekliyor. Mık gardan epeyce 
utakta;tık. Tehlike pe kalmadı demektir. 
5olöre G,f•slen de araba}rı durdursun, biz 
de inelim. 

Birkaç dakika sonra aı;.abadarı indiler 
'e biribirlerinin elini sıkarak ayrıldılar. 

Bert Brcıpson Solan Sikara doğru yü· 
rum'1fc ba~ladr, Mol!i kendisme burada 
r a.ndevı.l 'em1i~ti. bire teYf~ kata orada 
muhakkak bUlunacağını vaadetmi~ti. Fa· 
kat saat biri vurduğu halde 1örünurcle 
yoktu. 

Beri bir teraftan polisin eline düşmek 
korkusu. aiğer taraftan Molliyi göreme· 
meli enfüşesile sinirleniror. olduğu yeroe 
tepiniyor; sönmüş pipo~unu fü5leri ara· 
~ında kernirjp duruyordu. 

'\ erattı tramvarına girilecek ~erde iki 
adam dola,ıyordu, Bert bunların hal \""e 

ıavunôah §Uphele.ndi. Onlara dıkkalle 
baldı, onlar da Berte dikkatle baktılar. 
Arbk burada durmanın tehlikeli olmağa 
~ladığmı 1le.zen delikanlı i~i rokmu~ ta 
'5uralarda dolaşı~·onnuş gibi för eda 
tiıl<mmak, bu iki adamın gôzUne çarpma· 
mağn çalışarak oradan Uzaklaşmak istedi. 
Arlık Bertin kafasınBa bit tek fikir var· 
dı~ buradan kaçmak. ateşten imiş gibi 
parmaklarını yakan ;Çarila)'l .emin bir yere 
gotUnnek, ~·ahut kimseye gô~terıneden 
nchire fi atı rmek .• 
Arkasına lıakhlaı,ra bir türlu cesaret ede· 

mh ordu. Tarh köşe başına geldiği sırada 
1ki adamı l.arşısında gordü. Jçlerinden 
bİri~i kolundan tutarak: 

-- Bon!uva}. pa ron ı deei. 
.Bert: 
- Ben8en ne islıyorsunuı? di~ ~ sordu. 
Delikanlı}~. gantadaki ıilmrüller çıl· 

gın bir hareketle dansetmeğe koyutmu§lar 
sa da çantadan hrhıyıvereceklcrıniş gibi 
,s.Cldi. :ayni zamanda iri ter damlaları al· 
m ijzerind~ incil~ti. 
J)l~er memur Oi!uk b1r alayla ce :ıp 

verdi: 
· Ne ıst~iğimizı biJnıı~or mu~U)l? 

Xlal·ôı :ağız yapma .. dostu'tn rarkil. Ledi 
f)ııııistmde11in mtice\ he{'leri ıı.;ın ... eni ara
dı~ımı~ tııblt biZden ivı hnlMın . Şimdi 
an!adnı ya .. Kuru [\\rültt.id-.n hlzgeç de 
bi3fmlt.bCrabfr gcl.ı 

olamadr. Çunki.ı memurların da gözü açıl 
mı ve bir daha hücuma maruz kalacakla· 
nnr duşunmu)erdı. Binaenaleyh tam 
memurlardan birisin bir yumruk indire· 
yim derken oteki memur kolunu vakaladı. 

Ve delikanlı ite beraber yere yu~-arlandı. 
Kısa bir mücadeleden sonra memurlar 
Bertin bileklerine kelepçeyi geçirdiler. 

Karakola gidinceye kadar delike.nlı 

r.olislerin bütün alaylarına tahammül et· 
mek mec'buri~·etınde kaldı. Polisler ken· 
dis!ne Farkil di}•e hitap ettikçe Bert hid· 
delinden çırpınıror \·e tepine tepine ken· 
disinin Farkil olmadığını anlatmağa ça· 
lI§ı;"Ordu. Onun bu hiddeti poJi ... lerı bir 
kat daha güldurüyordu. 

Bert sUkQnet bulmu:.tu. Hatt içinden 
o da ala}• ediyor ve: "Birçok defalar poli· 
6e yalan söyledim. Biraz sonra diyordu. 
PeldUtl bana inandılar, şimdi kırk yıldır 
adımı doğru söylüyorum, kimse inanmr· 
yor!., 

• • • 
F AKA 1' çanta açılır açılmaz Bert 

şimdi polisten intikam alabileceği· 
ni anladı. Bütün başına gelenlere bu ~n· 

ta sebeb olmuştu; bll çantayı elde edebil· 
mek i~in arkadaşına yinni İngiliz Jirası 
\"ennişü. Tak ire verdikleri caba .• llalbu· 
ki çantanın dibinde ipek k~ğıda sanlmr 
kınk cam parçalannaan başka bir gey 
yoktu. • 

Polis mufetlışinin ... uratı sapsarıydı: 
fakat Bert Branson şimdi butün soğuk 
kanlılığını tekrar elde etmişti . Polis\ re 
donerek: 

- Size aldandığmızı bir saattenberi 
sor!Uyorum .eledi. Ben zannettiğiniz: a· 
dam def,rilim .. Fakat artık doğru söyle· 
dığimi kabul edersiniz sammn. 

Kendisini yakalayan memurlardan biri· 
ı:;i eaşkın: 

. Anla:.ılır İ ' değıl , dedi. Yuzumiz, el· 
bi ·eniı:. her § yi bize ,·erilen malfıri1ata 

lamamile uygundu. Şimdi artık siU! bu 
işin na~ıı olduğuu scıyliyebıliriz. Bir saat 
ev\ el polis mudürlüğüne telefon ettiler. 
Sizin ştıklinizi, kılık kıyafetinizi larıf et· 
tiler. So!an Sıkar yeralh şimendiferine gi· 
rilec:ek rerde bulu§acağınm haber ,·er· 
diler. Telefonaa bunları haber ,·eren • 
isminizin l\'İonley Farkil oldUo~nu. eliniz· 
de üzerine M.F marka~ı bulunan kUçük 
bir el çanta.ı bulunduğunu da sOyledi. 
Siz bunlardan bir ~ey antarabiliror mu· 
şun uz? 

Bert Branson bır lahza dü,undiJ. Son· 
ra o da acı acı poli~e sordu: 

Size kim telefon etti? 
- Bılmiroruı ki, ismıni wrlemedi. 

Konu-•mamız biter bitmez telefonu kapa·' 
dı. 

- Zannederim telefonda ıze 
qrliren ~ bir kadın sesırdi. 

Evet. hakikaten bir kadın 

bunları 

e·irdi. 

çe\Tiret1 = 

MUZAFFER 
ESEN 

. r:d( 
. eeeğını tah11'1n 

Bu kadının kım otabıl 130· 
bilir misiniz? 1111 bifö-oruı:nif 

- Onun kim oJdu?1·ıe e,~, bJte!l 
kadın Montey farkıl 1 eee ol~ . S-J 
tindedir. Şimdi sıze _bu gnıatabUırtıt\-gtCf 
işleri bütun taf sila~l~~onteY fa~şea· 
karlın dün bana g~dı. :.nuiluerini ç ıııl"' 
Leqi Ennistradenın ıu de ~ıoııtt 
gım haber \rerdi. Ben z;ünlrütlerl .r. n 'f!' 
srnda bekti}-ecek. bu ~crrıt'atc ıÇI _; 
Farkılden aşıracaktı~· ~~un çatıtı' 
Je bir plan kunn~ştuk.oıacak• is . 
tıpkısı benim etımde es btt1 bl~ 
Fark il çantasını b~ra~3 ile o~ ...ı 
ynu bulup eJimdeki çan vgiliınin DP" 

ğ;ftirccektim .. sonra .se şiındi ~ iJ 
liyeceği yere gidecekti~~nteY fa~ 
ki bu pl~nı bu kadın aJo'1catte ~ 
raber haıırlamış. lI d~l ceb~ 
Farkilin çantasınd~ • ~ )cıfl""'_ 
ç.a~tn):a da. be~i~~çın anlJfO~~ 
leştırını~. 5ımdı =~ rande'1tt >"'"i 
mi? Sonra bana \'erdlb· '- au 
ze tetetonla haber '-c7ks~ar~ 
Montey He rahat ralt~Iirsınit ~ 
siz n onlan elde edebtl rıni btJİ' 
Ennistradenın zümrU. e eıun dı? 
niz. Onlar çoktan tngıltef • 
tılar. .... ... und3"~J 

l ete Bert BranSO~ d~)'t.l SO~ 
ci defa olarak polıse d ~da h!P' 
şevdiği bir kadın uğurun 
boyladı . 
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Ve te · 1 k 1 b' t k Haftruıın kaç gününde, geceyarıları du- Bir sucu eliyor ki: "- Aldığımız para «,;:oktur blllycıruz. 

SISaf ge 0C0 YI 1.0. Ce · U k k "Karakulak i"mek iatedinl.z. Bir kuru· Fakat biz ıu paraaı deg·il, hamalb·e alıyo· dağı susuzluktan ça amış aç a aamcıya, ,. J 

ı NJ~edc Iıür..:ınıet kona~ 

~\· 
"ıc.ı('t' 
\irıu •nJn Nlğdcdc kurduğu 

'-~'~ek Vaziyet, mahsus bir in
\'!~ tedir. Bilhassa meyvacı

ltıı ~tdun ileri mıntakaların
~r b itdede elmacılık Uzerin
':ıı. lır1:n fniiyct kaydedil· 

~~ ~, ~· Vilayetin yer yer mUte-
t •• ~ b eııştlrıneğe alışmış olan 

"e ~'ita eadece rneyvacılık- J 
'ltlş'kaca zirantle iştignl e-

·~----~ 

~. · ·· ı 

elma ıslah Jsfa.c;yonu ... 
kısmın su ihtlyncmr temin edecek tcı!l

sat lazım. 
Ve bu netice elma havzasında bir baraj 

yapılması lilzumunu doğunnugtur. Vek! • 
Jet bunu kabul etmiş, keşfini yaptırarak 
münakasaya koymuş, dört ytiz kUsur bin 
liraya müteahhidine ihale eylemletlr. Ba
raj 940 seneıılne kadar bitmit olacaktır .• 
HUkfımetln birkaç yerde açmağa evvel· 

ce karar verdiği bUyük fidanlıklardan bl-

kaç İstanbulluya ter kusturan terkos, sa- eunuza yazıktır. İki teneke terkos içine ruz.,, 
katarın, sucuların elinde içinden tavşan çı- bir miktar acıbadem atınu.,, Tifo salgınında bir hakikate muttali ol· 
kan silindir ııapkadan daha acib ve garlb Biavnihak mis gibi Karakulak olur. Yine muatuk. Hatıralarınızı karı§hrmca bula
bir (hokkabaz mayii) gibi ne çeşitlere iki teneke terkos içine bir miktar küp tu
girip biçare ve mlitevekkil lııtanbullula.· zu atıp bir milddet terkeclini.z. Enfes Sır· 
rın midelerinde hUnerbar.lık yapar. makeş elde olunur. 

Sabah kapılarımızın önlerine (halis süt) Kaynatıp çalkalyınız ve içine bir az 
şeklinde gelen terkoıı, mahalle bakkalla- ~ap atınz. Tafidelcne yakın bir su elde e
rının tezgahlarında gaz olup llmbalarımı- debilirainiz. 
za girer ve sarıya boyanıp ısınarak (ta- Velhasıl küçük bir emekle, çilrük yu
vuk çorbası) olup önUmüze gelir. Gazısi.z murtanm, bozuk hamurun, kalmıa paata
ge.zöz olup lsabımıza ferahlık verir ve tarın, hozuk yemişlerin ve nihayet gli • 
çeşit çeı:it ııu satan dükkanların buz do- kozlu terklblerln hal ve hamur edilip ye. 
Jablarının her bir gözünde Sırmakeş, Ka ni kalıplar içinde yepyeni ve nefis pas
rakulak, Tqdelen gibi aoy adları alarak talar yapmak gibi biraz emek iııtiyen hil
bir bardak içinde bir kurşa satılmak balı· nerle tekos da muhtelü sulara tahavvül 
tiyarlığına uğrar. edebilir. 

Ekseriya Hamldiye euyu halinde teb- Hayatın sudan halkolduğuna inamıyan 
dilikıyafet edip tenekelerle evlerimizin tek lstanbullu kalmamıotır. Çünkil Hami· 
sırlı klipleri içinde esrarını ebediyyen diye adıyla kliplerinde yer alan suyun bir
ııaklıyan terkos, yine !aıulye gibi bir mu. kaç gün içinde davul tokmağının minimi
let nimetidir. ni mürle!!emi halinde hayvancıklarla dol

Bu:an çeşme sularının, yağmurdan bu· duğunu görüp hilkate hayran kalmakta. 

lanmış terkos gibi tenekeııi beş kuruııtan dır. 
ter'kosııuz evlere !azla miktarda ihraç o-

1 

Aaırdide tenekelerin sarı paslarını e· 
Iunduğu düşUnUIUrse, ' haldkt h~vlyetile merek saranp solan suların bardaklar • 
terkosa ııahlb olmanın qağı yukarı mUhlm da, 11urahilerde aldığı ay 13ığı rengi ııu
ce bir bahtiyarlık bulunduğu inkar götUr- lu boyanın hikmeti keşfini izaha amil ol· 
mez. 
Şuraya buraya ııerpili Hamidlye çeşme

leri önUnde katırların, beygirlerin ve 11ra 

rist de yine Niğdede kuruluyor. Bu, mUn
hasıran elma fidanlığıdır. Binalar yapı 

halindedir. Fidan ıslah iıta.ııyonu fuliye· 
te geçince Niğde elmaeıhğmm daha geniı 
ölçüde inkl§at edeceğine ıilphe edilemtı·e. 
eeği ve Niğde elmıuımın pek yakm bir i· 
leride yalnız yurd içine aevkedilen bir me. 
ta değil, bir ihraç maddeıt hallne gelece-. 
ği pek ta.bildir. 
Nlğdede sair meyvacılıkla zeriyatta da 

hi son yılda, ealı:l yıllara nispetle, barlı bir 
artıg görülmektedir. 937 yılının meyva. ve 
938 yıhnm toprak mabıulelrl ıi:Syle~ teı· 
bit olunmuıtur: 

_.. Devamı 14 UncU· de · 

maktadır. 

Şimdi asıl dedikodumuza intikal ede -
lim: Hamidiye suyunun her tcnekeııin • 
den bir kuruş gibi bir resim alınır. Bina. 
enaleyh iki teneke sakaya iki kurşa mal 
oluyor. Yel üfürür, ıu götürür, ve bu iki 
te,neke yakın evlere (20) lrnruşa, uzak ev 
lere 30 kuruea varır. 

(Millet ııuyu) adıyla millete tenekeııi 
(10) kuruaa gelen bu ıuyun bu pahalılr
ğınm mahiyeti ne hikmettir, ne tetkik o
lunur, ne de hallolunur. Sıcak havalar 
geçtiğinden beridir arkalarmda ıeyyar te. 
nekeden mamul yerli ve mUtevazı bu% 
dolaplan içinde Hamfdiye, Tqdelen, Sır
makeı gibi adlarla su ast.anlara da tesa
düf etmemeğe baıladık. Bunların ıimdl 
ıahlep, ıllt gibi ıeyler ıattıfma. bakaraak 
terkoıun ıarur! ha.va)iç maddeleri ara. • 

caksınıı: "En tcmlz ve kabili ıUrb ıu, 

mikropsuz terkostur.,, Ve "hiç olmazsa 
ayda bir (lerkos lı:Urü) yapmak faz.la ki
reç almı~ olmak itibariyle sıhhate de na-
fidir.,, 

BöY,le bulunmaı.: bir Hind kum.a.,ının 

tenekesine (10) kuruı çok mu? 
Su öyle bir meta ki, üzerine etiketler 

yaptıtırıp (mablüttur) da denilemez. Ve 
hüda korusun, belediye meclisi böyle bir 
karar venıe (saf su) bulmak (r.at süt) 
bulmaktan, (hallıı tı:rcyağı) ele geçir • 

melı:ten, sığır etinden (pastırma) ya ka
vuımaktan, (koyun aUdUnden yoğurt) gö· 
rebilmekten, halis ıelı:erden tatlı ~·e • 
bilmekten çok gUç olacaktır. 

Tabiat blle saf suya dayanamaz, halt 
1

eder. 
Velhaıııl su derdi, lstanbulun sulu der

didir. Fakat ey lstanbullular! Halinize 
oUkredinlz. Pahalı, mahalı, tenekesi 10, 
15, ne olursa olııun, Terkoıı gibi bir suya 
ııahib olduğunuzdan dolayı deniz mabudu 
Oğanuıı'a bir yeyip bin !!ilkredinJz. . 

Ya kazaen ka~ı semtte, KadıköyUnde 

veya civarında olsaydınız, ne olacaktı 

haliniz? 

Elmalı denen, hakikaten elma gibi biı 

mevsimde çıkar, bir mevsimde batar a· 
calb hilkatte bir suya sahih olsaydınız, 

her Allahın günü idare önUne bİıiklp yağ. 
mur duası etmekten ömrünüz ttikenirdI 

Sakalar, sularda inkılap yaptılar. Tak 

dlr etmemek gUnab olur. Sularda da dP 
mokraııl preneiptnl ilk tatbik eden saka. 
lardır. (Sırmake§) in (sırma) sını kopar 
dılar. Keı kaldı. Karakulağm kulağını 
kopanp bıraktılar. (Tomruk) un telin! 
~'tkıp (yumruk) ettiler. (Tqdelen) in 
taamı lı:aldmp (delen) yaptılar. 

Millet ıuyundan ıuyu kaldırıp (Milltt)I 

eu11uı bıraktılar. BUtUn bunlar tenekesi 
10 kuruıa! 

t.tanlnıl mallal.trt ~ hut \"aııycu imlttın bırakmı
t~~ ,.

11
Un hız elmacılığa veril-

~ l!r~11 :Yetinin en iyi ve etli 

1
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~'tıııı tsnıında mustahsıı ıkı Koz~ 1 g ö 1 a e H A B E R ' 1 N R E S 1 M L 1 Z A B 1 T A R O M A N ! · 18 'l lllll~·on lira alır. 
1 ?ne~·,. 

~ trıe b a Yakın \'Jllara kadar 
~e r,:kılrnıştır. Gerek kıı.Ute
'\ t ıııu 01ted<!, ayni zamanda 

bt,"'2 atahal)l faydnlıindıracak 
• ,_ !'\ılnıadı,., foln ııon lkJ 

llll,da b' • 

·~ lıı r:-.,.'Vr ?iiğdo elmacılığı ııa-
ll\aııı~ J a lhtlyncına cevab ve
" ttınd k t t'1:ı o almt§: toplu eev-
~ llıt,t lııı ve bu ııuretle gele

'fıı,.,:_ '1'1 hıızırtamnk gibi tcd. 
• \r "'lll)t k 

tı •tıht hnııenln aklına gel-
t llı;ıhlt böyle olunca bittabi 

~~r.ııı11:/aha conıo 61çUde ta
ı ~,l'd•- ~en vo perakende ııe\'· 

1 ~a Ct 
~ trı~.141 lttck ve hc~·otl u • 

\'ııl'lı~ dına.cıtıi;'ı orı;anlıatı. 
1 dat gibi hnrcket.lcre gl~

lıı 1 ~111ıını~tır. 
\ le11 
~,' t~IJıı terueıu vatla! Faik Üıı· 

' "lı ce el \ ll , 111 ' ma lctndekl ehmı-
~rı,t dtlıı~~'• ve tetkikata glrJ. 
,
1 
!Jcb,ıı111111'1do blrka.c: gentı mrn-

~ 11
• "' elmaya bn~lı o!du-

~.•\l"~'ll"r!ııttır. Vlltı.~·etln bundan 
·~ıı ltı l 
1rıı Ctr C!Mk ve prorııı.gan-
~I~ th~~~arı eder. Bir.de telkin 
\ , tld<IJ , Yctt bUyUl<tUr. Halk ve , t, l ct v 
Q ~ ~ tdt'd• cı ChemmlycUnl an-
~ A ,, b!p ,.,, f1rltırmııfiCl clrto• 

.. ~r ~·ıı l"I 
'•• "c <le ... Mc tıı.hmln cdlle-

t't 1
"· Cc-nıı, bir taall:,•et c;ı. 

q ,ıhtırı lt 
111

111 ~ 111
' bir l!emandıı, l!lra· 

' , " atarı dt· İl\ e hu ıl\u1Une carptıtı 
~ it \otı ııu h'IUtt'ııklf) do bUtUn 

flevı., 
1 ~ veren tetklltler 

i, :ı hu 
~~ l''de, 

•ı "..c ı,. ~ıırıtırdı('.ı tetkikler 
l_ ı1 eye 
°'"•~ a tıı'ldl'I vaı ıllTlr'ltır ı 

l\ııı l!tı}' t'n l!•l tlma )'tllt· 
" karı celmlyor, nu 
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öyle b. k rdı ki I 
- lrad ne tnbı kolcndir hilnkurım ! 
- Ila) ır, ha:> ır pa a. Bu mC'nhus hew 

rif bizi istihfaf ctm kt dir. İstanbul nb
lokasınn dC'vam ed cek in ra a! 

Jan Palcolog·un bllimlir.d n sonra tah
ta g n Manocl, padi hı kazanmak i'in 
ehndcn g leni ;} apmı , fakat, bir türlu 
muva f k olamnmı tı. N kadın, n!' para 
hünkarı lstanbul sevdasından \azgec;ire
miyordu. İşte yine yC'ni bir irad :ı lf' ls 
tanbulun baema bcl.i oluyordu. Bir taraf- ı 

tan da Silivri hakimi Andronilto un ycri- ı 
ne g"ç n oğlu Janln arası nçı!mı tı. Jan 
da Manoel l erine Eizans imparatoru ol
mak için gizU gizli çalı il ordu. 

Jnnın bu faaliy ti y nl \'C tü~ tik bir 
g'lile açı) ordu. Jan mlıl" k t ctmc>k uzf'
rc padişaha gitmışti. 

Hünkar Yıldırım Janı dikkatle dınle -
mlşti. 

- Deme~. Di) e ha) kırdı. Teodor rat
vcti şahnnemizden bihab('rdir Ö)le mi., 

- EvE\t vkC'tlü Yıldırım. Sırozda bu-
Junduğ'unuz ırada n zdi f,lahan nize gC'

lc>n p nslcr arasında Pol Mamns: hatır
larsınız. · 

- fü;et. O zaman da Tcodor irh kuv
vetlyl" Mama m hirle ind n birini zap
t tm('k kti tahlı ında bulunmu tu d ğil 

mi? 

O zaman d:ı nüfuzumuza i ti1'kar et
mişti. 

- Evı;t hUnkiı.run. 

- Peki, s n m rnk c•me. Hakkmdan 
gPliriz. 

Jan bu suretle birinci mcrhal('yi atla
mı • Teodorun orhı.clnn kaldırılm:ı.sı tcd
bırlcrini almış b ılunu) ord•ı. Eğl'r utan
masa ş vk<'tlfınun n aklarını hır ~an:ık 

gibi şaprr ıpur öper kti. Bu langı , 

11: rıno lın dr ikbalinin sönm sine bir i a
ret oJa aktı. O hald J an pek l akında 
amc,,sı Manoel y rinc imparator olacak
tı. 

Yı' lınm Ali paş:ıya haber yolladı: 
wi bt'rab r yeriz. Pa a hl'mc>n 

bu:ı: g('lsın! 

"Altı yıldır bir n ti ıktiran ctmi-
yen muhasaraya §idd Uc d "am e) Ie
~in.,, 

Alı pa a, Maryasmı b<'z ndigi ye.ıi 

mücC'vlı rl ri i in le ku klamadın, ve 
bir d fa d h " ız ta ıyla • m alamadan 
İstanbul muha ara ına ba ladı. Paşa, 
hünkarın bir ta la bırkaç kuş vurma 
h zırland mı da l ili) ordu. Slli\•rinirı ar
tık hı.&nk" r tabu:, t n g çmc i ı:Lzrmdı. 

P dl ah bu itıbarl:ı Janı da Silh rLi n u· ı 
zakh tırm k i tiyo du. F kat d stuvdu. 

O ni ir ~ ılm n b i ola-

r sının se-

baı ır.a 

ManoC'l için Ali r, ayı kazanmaktan 
b.ışka çarc> ~oktu. f p r tor irin ~rlık bu 
t hm. f'r der~ r. la ; ılana sarılm'lktan 
ı; Hi nC' dü iı "ıl 

Alı ı a :ı Jnnın padişahla görli tuğunu r akı 

bilı ordu. Bn irndl'nin altında muhakkak mi ti. 
miıhim bir mes<'le vardı VP. n t kim dcı 

tahm~ind nldnnmadı, ama, bu st: f Prki 
iş Alf yıru anın da canına minnet ol"llu tu. 
GUz: ı Mnrynsmı ) c>niden w göz kamaştı
ran hazinelere ~ark dec,.kti. 

Hilnkar ar b i iyordu P n içeri gi
rinc : 

- Ha, d(' ı Be d s nl b kliyordum. 

P h mmiyetli bir 

tutamanu 
tı. 

? 1 
Yıldırım g r nıiş bir aslan gibi <iylc 

ha~ kı'rdr ki, Ali pa a omı imde bu kadar 

1 Urp r1'n mi ve korkmamı tı. 

- :Sre nacb.n h rif. S n kimsin ki 1 
hUnk .. lrod rarsın ! T -

1 yürü ordu. 
hu va'<ayı m ıt kip A ı p .. yn bir irod 
f blığ Ptlirmi ~ti: 

N japmamrzı du lın•iJ=ors n ] no· 

=ıi ~umr 

k h ) kı ·ı-

dir. 

Bu isi nndil eğer ra a 'I 

) ka) ı kurtarmış oluruz. 
- Pr d 'Manocl. 

yum Ş'ltmıa 

Ve ak am ti?:cri §ehir v hı.rb 'l'IlCyda-
mna alac'l bir kar nhk çok rk 

l k
rdı. 

le- 1 
di .ni görf'n no c>tr i duncu Mc11m t, ıay 

kırar k pa l\ a hab<>r 'C'rdf. 
- D ,1 tıii! G b ı li"ll rrl? 

l'ru :ı ha) kırdı: 

- Elçı) e z \'Dl ; ok. Gel in bakalım n 
dıl ki ri var? 

Ko t ntin ile Ali pa nı • rniıl" katı 1 ır 
tt n f zl b 

k tv t1i 

na hunk"ırının muit ra ir d 

l::ıtm:ı • n vr imparator M no 1 
ctm w k'lrnr \ ı"Mi v p ii 
rna,;ı.ı hazıı lanmı tı. 

Ali paşa: • 

~ M not>! hiradl'rimlz srlfim söyl . 
lr rak komasmlar. Ş '>'ketlu hun • n i-

id n r dl' n? 

- N<' o, d di. S n.n bu irad d n ha -
rln ı.ıi yok? 

- H Hr pa n! 
- Hunkar bir kilis nin daha camie 

tahvılı ıl dahili Mrd Lir k dı ikam • 
inlirk 

Jümat \ rmdin Manol"'l ! 

- B r k onu. NC' olduys s· yl . M k

t r d iahın ist diwhi ya mak eli' il h -' 
l tımızı Ve> 'llt.nn.,fımrzı kurto.n 
B:ma kı;> mC't VC'rmC'mi tim. 

- Hi lh\lki p a, bnnlnrı yapm'lyıp mC'
"aidle yındi ahı oy lamam s Iedi. fc
rak Ptmcm ni Uı.v lyc.- etti 

Maro 1 ordu~ a b yannamC' nC' rc+t 
rnahsurin : 

"Yakın O manlI ordularının 
kapıl rmd n 

P ·a 

hl 

\ ıırnrlı.k 

Jm 1.1 dan Jnct'dir ş 

hunltiırım. Kulun ne ku ur f'tt!? 

(Devamı var) 

Nol<led n: 
• •• •• 

H r 

.. 

4 

tı: 

? 

E 

m ot n o 111 /: o 
fa ıh~or d ği! mi? 
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aı ': • - ı .. nı .ı ı 1 ız ı.......cl • r cyn.i. ! .. 

ey 
tmak l"'zu·1. 

'yle uygun bi .. 

m, eledi. Du senin kom -
1 n1ı, t rbcl, haylaz: bir 

e l mi 

m. Dclıkanlı liseyi bi
iıniver :teye girmeğe 

- •• k C'l -nadı, de·~ 

:ak ob:nam•ş? Pe~.S-

nr iyi ç Jı.-aca ıt'a 

,. öz verd~ ... Deg.I 

s nı t ılmiyorum, belki 
e "ruh nu bir neda • 

k f 1 m· tır M2a:r.afih 
, p•k de öyle bir şey 

o um. Hem .de r.e 
b.r nedan:ct., kap· 

, 11e d"ye? Araya ncda-

v r e gitmic; .. 
• ? Bır. k öyleyse . 
) c .. Ne ve sh:.r!cn 
b rçok gençler clah 

f l n gırla ..• 

su 1 

l'tl! 

c. · a varm·1. 
•• t da dan e 'ıh:-i "' 
... a anlattı ın g(:nç 

l"l ? f h::1 'c .enin 
nl , r .. e.1 bir ti? cldu· 

dejenere 

~e~ kenCn de~önerc 

bu suvarcde 

strot u bir kızla 

e bir !nz ! 

;nekte devnm edersen, 

nı i tc. 

- K.ı: para utçu f ... l.:ın mı? 
.:... Yuvv ! . 
- Tay •arecı mi? 
- H yır .. 
- Muheıv::i. ı.:? 

- o oa c-· ,iı 
- ir.t:k S"l ,t.:ı mı? 

- Ilil .. nedin. Deme!, ki sana göre 

la ,ın tah ıl ctmı~. çını hlerile de ug· 1 
r:ı ,,. ·. SJ ayın mahrem e~rarı olacak 
ı.. ... ·~ r. \ Y ..ılham 1e itimat telkin et.mi~. 

llınçal-. ıhtılfı.l komite in n gayelerini 
tahakkuk elthnc!{ için htanbulda böyle 
b r elemana l\a\ u-.ma!{ bir mazhari~ etm;~ 

güzel kız! r sadece paraşutçı..!er.n, tay
y recılerin, mühendislerin, inek saı,;ıcı· 
Ieı i.ı ıır... nJan çıkı) or? Bunun harı -
cinde ::ı .. lar k•z deg 1 mi? 

- ı · aı ır canım, cnu demek isteme· 
dim. 

- Ney .. Bi.ı"m delikanlının tanış· 
tıgı !; , r,a ~ bir yer e muhas:pmiş .. 
Ve, ahut mag z..ılardan birinde satıcı i
mı .. 1 te kahram<:ıl mız bu kıza. aşık 
olmu~. 

lla\i1rnten bir mazharh·etti. Mındık

yan bizi alıp Tokatliyanda be'diyen Ce
vahire :anın ) ::ınma goturdı.iğü zaman, 
once bu delıkanhyı hayranlıkla se) -
retmiı;tik. Torna) an gibi yüz taneyi ce
bind~, çıkaracak kadar zeki, nte_şin, be
liğ 'e c:cli konu~an, mütefekkir bir genç· 
t:. Ço!~ \İmli bir yüzü \C mütemadiyen 
içinden gulen manidar gözleri ,·ardı. 

- Hımmm ... Anladım!. Tabii kız da 
cnl çıldıra ıya aşık olmu tur. 

dişlerini sıkarak "gık., bile demedi! 
- Bilakis. D :nalar gibi böğürdü .. 

- Hiç de olmamış .. Çimkü kız bir 
diğer deli'rnnhyı seviyormuş .. 

Herirm bağırmasın.dan biz bile rahatsız 
olduk. 

Muharrir şaşırmış bir halde: 

- Anl dım, anladım. Bu vaziyet 
karsısın hı senin delikanlı büyük 'kalp
li1'k gö ~ek kızı rakilı"ne terket -

n:.i ... V c 1 ... halde: "Siz birıbirinizi se
viyorsunuz. L:ıhtiyar olmanızı dilerim .. 
Bir daha katiyyen yolunuzun üzerine 
çıkmam 1,, De.ni~ olacak. Tabii arada 

- Azizim, sana açık~a bir şey söyli· 
yeyim mi? Ben 6enin bu tipinden hiç
bir şey anlamadım .. Bu senin tasvir et· 
tigin delikanlı iyi mi, fena mı? Müsbet 
mi, menfi mi? 

Muharririn arkadaşı, fiske ile mu • 
harririn alnına vurar ... k: 

b r hayli de acı göz) aşları dokiılmüş- - işte meselenin ruhu burada .. Se· 
tur. nin daima yanıldrğm, ve hiçbiı şey an· 

- Hiç de tahmin etti rin gibi olma- lıyamadığın nokta burası .• Hoş, yalnız 
mış Dehkanlı, kızın pec:ini hiç bırak - senin mi ya? Siz bütün muharrirler, 
mamıs .. Mütemaui}en, kend"sile evler.- kendi telakkinize göre, kendinize birer 
mc'• husu,unda l:ızı k:ındırma0a çalış- kukla hazırlamışsınız! Gençliğin bun· 

mış ı .. lşte bu sırada, kızın bulundugu 1; dan ibaret . o!d~ğunu za~nedi;orsu • 
apartmanda bir yaııgın <:ı'::mı§ !.. nuz !.. Eh, sızı gıdı muharrırlcr ..• 

- Anl.ıdırn, anladım· Delikanlı bü- Muharrir, bir mücl<let dalgın gözlerle 
yük bir kahramanlık gö tererek kızı pencerelere baktr. Sonra öksürerek ar-
yangından çıkarmış.. kadaşına dôndü: 

- Hiç de öyle olmamış.. Yangın - Bana bak, dedi, şu senin delikanlı· 
kızın daire ine ilişmemiş.. nın hayatını yazayım, ne der in? Her 

- Malum: Senio kahraman. bilakis halde çok cntensan, yepyeni bir tip 
yangm.Jan kcrkmus, Jozı yüzı.istü bı- yaratmış clacağım? Öyle değil mi? 
rakara1c sıvışıp gitmiş!.. --:_ Hiç durma. hemen yaz!.. Fakat 

- Gene yanlış söyledin!.. Dıclikanlı bu orijinal, bu yeni tipten de bir bas -
h'r c.. kaçm"mıs.. .Ei!;il{is eşyaların mal~alıp, bir ~ukla yaratmanızdan kor· 

ya~ n • n kurt::ırılma"ına yardım et -
mis. Patt" l u arada krl'dıri el,. biri·.,'.: 

yerinde:ı ya"'m•ş .. Gec;enlerde yarasını 
tedavi için doktora bıle gclii.. 

l,uyornm .. Mec;eHi: Müsbet, menfi de· 
ğil de. ne bileyim eserinize ı:; numaralı 

"muammalı, tezatlı bir tip,, falan gibi .• 

- Tal:-ii delıkanlı, müthiş bir ıztırap 
cck:nesine ra ,m"n yarnlar sar lırken 

Muharrir gülümsedi. Ve hemen ka
lemini ho'kkaya batırarak, önündeki 
ka~ıt yı ·mlarını düzcltmeğe başladı .• 
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da 1 oıtuğunu görüyor, gondül
culer arasına s-:.kc.lu} or, ama 

nalk heykelinin ejderhL'arınkıen 

benziyen ~gzın:n oynadıgını 

hatırlıyor, balkonhrm1a man
zumeler okuyan genç k:zlarm 
yumuşa'= ellerini geınicilerin 

kaba ve buyuk ellerine ne bü· 
yü'. hır haz ve teslimiyetle 
b rakt.klarını gcirüy ordu . 

B..ı&ı.in duvdu u lu sevinci 
babasının cumhurreisi olduğu 
giı ı C:e cluym..ıştu. Sonra Lec
n ra tesadiıf etm:şti. Daha ilk 

g ru te biribirlerine karşı za
tı lan oldu unu anlamıstı. Bu 
g d onu i;k gör.diığü giın 

g i}di. 

İ te nıhayet bugün, çok sev
cl: i kız, yanında, babasının 

n 3} ında bulunuyordu. Davc. t· 
lilcr • .. n birisi yanma sokula • 
rak dini uzattı: 

- Mes'ut ve ı ahtiyar olu • 
nuz Rolan Kandiyano, dedi. 

- Teşe-1•kür ederim aziz Al
tiyeri.. Teşekkür ederim. Sizi 

severim ve siz benim hakıki bir 
dostun' .unuz. 

- Ren de sizi severim. Bah· 
ti:ır ar olunuz Rolan ! 

- Siz le mi buradasınız aziz 
Banb;>. Pek sevindim. Bera

hrce arkı söyled~ğimiz g~ -
leri hntırhy-:.r musunu"? Siz 
güfteleri ne kadar da güzel ta-

Hiffuz ederdiniz. 
Bambo eğilerek c.evap verdi: \ 

- Pek ICıtufkarsınız mon • 
senyor! 

Bambo, birdenbire gülerek 
ilave etti: 

- Fakat ne görüyorum ..• 
Nereye oturmuşsunuz ... Bu u· 
gu'"suzluktur. Eliyle de, Rolnn 

la Leonorun oturdukalrı kol • 
tukların dayalı bulund~ğu du-

• varı gosterdi, ki bu o zamanlar 
meş'um .sayılırdı. 

Rolan duvara dcğru döndü. 
I..conor da o tarafa bakarak 
çehresi soldu. Salonun bütün 
duvarları yaldız çerçiveli levha 
larla doluydu. 

Burası, cinayetlerinden do • 
layı idam edilmiş lıükumet re
isi meşhur Marino Pa.dyero -
nun oturduğu yerdi. 

Rolan Bamboya döndüğü za· 
man .cnun kalabalığa karışarak 
kaybolduğunu gördu. 

Leonor titrek bir sesle: 
- Ne meş'um bir fal 1 dedi. 
- Bu Baır.bo delidir. Onuı 

ciddi bir şey söyliyeccğine i
nanmak saflık olur. Emin olu
nuz, işte saat ,da yaklaşıyor. 

İste babamla annem de geli -
yorlar. Geceyarısı oldu. Şimdi 
sıra bizi saadete eriştirecek o· 
lan yüziıklerimizi takmamıza 

geldi, 
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f!I a ~~ar ı ında 
or 'uk .. 

.;;,,. 

B:zı hurmetle karşıladı. Bırc ıımoı ata 
ikram eti•. 

13t ; le. de.li km mcmurlannı hac:ı 
b 5° bıra:,mak de Jru bır ıoare tarzı de~ıl· 
d"·. Bunlar adi cınayetler 'e ~eka\ etler 
)\~paraı, g(ı) a ~a) clcrimızin tahakkuku, 

yulm1d:ı ça:ı .mı. oluyorlar. !\1e ela: Ara· ı 
lı •. n h<cc;>. ma~,tul Ru.,cuk muhacirle· 
rınd ·n me,lıur arabacı Ko e ııa,,anı ya-1 
kr~.deın tanıyormuş. Zaten Kaltakçı oğlu 
cani} !e lra; en, Mcrzıf m, Yozgat hm·a

lı inde 
0

bu~ uk bir ~ohreti olan Ilasanla 
aralM ını k.ralayan J>anos, !\lihircan ve 
c:uı~trh bir müddet b r hri tiyan aılcyi 
Ka) ·,eri; e kadar gotürmek üzere kiralan
mış olan Arabacı Basanın araba i!c be
raber gitmişler. 

Bu \'azireti hıç nazarı dıkkate almadan 
hcrifı orada boğmak ,.e üzerine atlarını 
Tokatta bir menzilciye satmak ne büyük 
hatadır. Bu cüreU\arlık değil hay\ anlık
tır .. Bıttabi hükumet ''azi) eti tamamile 
biliyor. 

Bir arabacı)'.ı boğmak gayemizce mat
lup olan a ayrşc;izlıği temin etmek değil 
huktimetin eline yoktan deliller vermek
tir. 

Ropen Ce\ahirciyanm bu izahı ,.e tah
lili kar!;ıc:mda ağızlarımızı açmış dinli
yorduk. Haklıydı. 

- Biz de, dedık, c;"zin gıbi vaziyeti mü
talea cttık. 

De,·am etti: 

- Bu kabahat, icra memurlarımızın 
,·azifelerini ta"ın etmemektir. 

Biraz dfü;ündükten c;onra mühim bir 
şey söylemeğe hazırlanan Ropen Ceva· 
hirciyan: 

- Ben, ded•. Merzifona giderek baron 
!\ler.e ile temac; edeceğım. Artık vaziye
timizi tesbit etmek ve hazırlanmakta bu
lunan umumi Emıenistan meclisi me
buc;aruru toplamak. her ııeyi bir karar al
tına almak zamanı gelmiştir. 

Sordu: 

- İçinizde Re~tuni hanginiz? 
Rc>ştuni ba§ını <-ğdi. Kendimizi tanıt

mağı unutmu~tuk. Kendi hesabıma bu a· 
d.ımm idaresi altında ipe bile gidebilir 
dim. Bana ne bil) ük bir emniyet, itimat 
telkin etmişti. 

- Azizim 'Reştuni, dedi. Siz Kayseri 
şube inin rci-.li~ini derulıle edcceksınız. 

li 
1 ... lanbulcia te,,kılfıt ıçın ı1enuz zaman l~
zımdır. Once Amıdoluda kun et bulma· 
mız. tt .kilfitı adamal~ıllı bır hale getır· 
memz gerektır. 

Ka) :-,eri ~ube"-ı çok miıhimdır. Bilbasc:a 
y .. :,m bir atide hazu lanacak ihtiial ha
reketının belki u ulhareke<-i Kayc:eri o· 
1:-.caklır. Burada hize muhalif alımlar 
çol,tur. Ünce bo) le buyiık merkezleri kuv· 
\ etlendirmemiz lazımdır. 

:-.tös)ô Kayayan siz de Merzilona dö
neceı...~iniz. Şimdilik 8 ~ubemiz \ardır. (1) 

Cevahirciyan ceb nden bir Türkiye ha· 
rita"ı çıkararak parmağılc bize orta A· 
nado!uyu ba~tanbaşa kateden bir parça· 
yı çizdi. Sinobun şarkıdan başlayan bu 
parça ince uzun bir yumurta gibi (Ka· 
rataş burnu) na kadar iniyordu. 

\"ezirköprü, Merzifon, Osmancık şar
kından Gümüş hacıköy, Çorumun Anka· 
ra hududu, Bozuk, Boğazlıyan \'e Kır
şehirin Ankara hududu, Asapson, butün 
Kayseri, Enrrek (2) bütün Niğde, hemen 
tamamile Seyhan Yilayeti bu parça için· 
de kalıyordu. 

Ce\'ahirci; anın \'erdiği izahat çok dik· 
kate şa) andı. 

- Bu rnıntaka dahilinde en mühim 
n:erkezler Merzifon, Çorum, Yozgat, 
Kayseri, Niğdedir. 

11,inci derecede olmalanmı rağmen a
c:.ıl merkezleri takviye edecek mıntaka· 
!cır da Develi, Tenos, Azizire. Talas, 
I~":ırek, Boğazlıyan ka ;abalarıdır. 
Çaııkın, Ankara, Kastamonu Merzifon 

merkezine. bağlanmalı, Aksaray, Konya, 
Adana, Kay eriye bağlı olmalı, Mersin, 
Sılifke • 1iğdeye tabi olmalıdır. 

Denizle irtibatımız bulunmak gerek
tir. kabında Kıbns adasından istifade 
c(lcbilmeliyiz. 

Tomayan Merzifonda ~imdilik işimize 
ıen yararlı rei !erden biridir. Kendi~ine 

te~kilatm olduğu gibi ~hsan benim de 
itimadım ve emniyetim vardır. 

(Dc,·nmı ,·ar) 

( 1) Huıçaklar on dört şub .. ye rıktıklart 
zamau fiilen ilzti/ôl hareketlerine başladı· 
/ar. 

(2) Burada rok 112ühim lıadise/er cere
yan ctmiştır. 
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Yüzü morardı.. Karşısın. 

da ı:.;r giızellik heykeli gibi 
dhıdik duran kadının ağzını 
yırtacak gibi elini kaldırdı .• 

Enıperya hıç1~rıklar: ara&ın· 

da inledi: 

- Jan Davila. 
Kalktı. Ona dogru yüri.ıdi.ı. 

Fakat bu el ağır ağır yan • 
larma .düştiı. Ve mustarip 
bir sesle: 

- Allaha ısmarladık Ma
dam, .dedi. Dışaİ:'ıya atıldı •. 

Emper} &. inlıyordu. Kam:.
yan kalbine elini bastırmış in· 
liyordu. Artık kendisine malik 
değildi. Bir şeyler kırmak, bir 
şeyler yapmak. eline r.c geçer
se mahvetmek istiyordu. :Şo· 

ğazı tıkanıyor, ağlayamıyor -
du. 

tlstı.indeki tülleri yırtmıy:: 

ba'}ladı • Yırtılan elbisesi göz
leri ltamaştıran vücudunun yer 
yer görünmesine sebep oluycr
du. 

lliddeti bir infiale çevrildi. 
Artık hıçl:myordu. Boylu bo
yunca bir asaln po:;tu üstüne 

yuvarlandı .. Bağırmamak için 
ken lisini zo~ıuyor, yumrukla
rını sıkıyordu. 

Gözl-:·i, birdenbire. kapıda 

ellerini kavuşturup durc~n iıir 

a ~ama dikildi. Bu kırk yaşlann
clı biriydı. Kibar tavırlıydı. Be· 
linde. kabzcsi kıymetli taşlarla 

6Üslü bir k.hç asılıydı. Siyah 
kadife elbisesi üzerinde altın 
bir kordon asılıydı. 

Heyecan içinde sordu: 
- GC1rdünüz mü? 

- Hepsini!.. 
- işittiniz mi? 
- Hepsini 1 
Emperya korkunç 

0

ıJir kahka· 
ha salıverdi. 

Davila itidalle cevap verdi: 
- ö:ecel:siniz. Çünkü Vene 

dikte benimle beraber bulun • 
manız, beni takip etrrer.iz hep 
Rolan için... E~epsizl:ğinizi 

ta!cdır ettim Madam. Davila 
!arın servetini hangi hı.vesiniz 
için harcadığınızı ogrenince 
hayretler !dııde knllmı. Demek 
ceddimin, canlarını dişlednc 

ta!rnrak, çılgı-ı den z:trc gö:o.ü-; 
g.!rerek uzaklarda l:azanclık1arı 
serveti, şan ve şerefi bir gen 
gC'lip de bir Venedik fahiccr.i· 
nin oyuncağı olaca'kt:. Demek 
bütün bunlar şuhmeşreplik i
çindi. Annemin, ec.dadımın bü
yük bir tasarrufla vücude ge· 
tirdikleri bu servet s":.in gelip 
gecici fişıklarını:za birer 2~k 

ma1>edi hazırlamak iç:n totrfe· 
dilecekti. 

Emperya peri~a:ı bfT 1ıa1~ 
cevnp verdi: 

- Bir mabet!.. Demek bu 
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nıeyva mın

ası oluyor 
Başlarafı 11 incide { yılının mahsulatı şöyledir: 

Armut 9S8 bm, nyva 251 bin badem 13'1 Buğday iki milyon elli bin kental, ar-
bin, ceviz 374 bin, dut bir m;lyon, erik P~ bir milyo~ elli beıı ~in, çavdar bir 
bir ınilyon kaysı bır mily<>n kiraz 300 milyon beş yUz altmış bın, yulaf on altı 
bin, şeftall 61) bin, vişne 100 bin, vişne bin, mısır beş bin, fasulye on beş bin sc-
100 blıı, zerdalı iki milyon ve nihayet el- k!z yüz, .patates eli~. dört ,bin ;>~üz elli, mer 
ma yedi milyon kilo. cımek bın dokuz yuz ellı, sogan kırk Uç 

bin iki yüz elli. 
Niğde vilayetinde ziraat teşkilatı şaya- Bu rakamlardan da anlaşılır ki, Niğ· 

nı memnuniyet derecededir. Vilayet mcr- dede gerek hububat ve diğer toprak il
kezind~ müdürlük ve ziraat muallimlik- rünleri ve gerekse meyva istihsalatı, \i
Ierfnden ba.5ka mUlhakatta da zfraat mu- layetlıı geçfm iııinde bUyUk rol almakta
allimliklerl ihdas olunmuştur. 938 yılın- dır. Vekalet ve vilayetin bu mevzuda has
da Aksaray kazasında iki, Niğde merkc- sasiyet göstermeleri Niğdeyi iktısş,den 

zile Bor, Ulukışla kazalarında birer tane yUkseltmeğe bliyUk hizdet edecek deme'k
olınnk üzere beş yerde tohum temizleme tir. 
evleri faalıyete geçirilmiştir. 938 ziraat ır. Günay 

Yıldızlar şahsiyetleri
n· değiştiriyorlar 
~ BaştaraJı 8 incide 

bir ya.1hştlı'k yapar ve bu mes'ut tesa -
düi } eni bir şahsiyetin doğmasına ve
sile oiur. 

Bir artist, stüdyo değiştirmekle de 
ıahsiyetini değiştirebilir. 

Norma Şerer, oynıya~ağı ı·oiün inti
habı kendisine bırakıldığı nadir zaman 
]arda derhal şahsiyetini deği§tirmeğe 

teşebbüs etmektedir. 

Pol Muni artık gangster rollerini 
bırakarak macera filmleri çevirecektir. 

Nitekim İren Dün de dram kısmında 
oynamak istemektedir. Fakat Mari 
Küri filminin Greta Garb:) tarafından 
oynatılmasına karar verilmiş olma'.iı 

kendisini müteessir etmiştir. 
Sesil dö Milin filmlerinin yıldızı olan 

Klodet Kolber de artık tamamen başka 
bir şekilde beyaz perdede görülmek is
tiyor. 

Katerin Hepburn, "Küçük kadın., 

filmiyle ismini meşhur ettikten sonra 
"Tatiller,. ismini taşıyan filmdeki çen
gel saçlı çocuk haliyle yarı komik bir 
hal almıştır. Hatta Greta Garboya bile 
bir komedi çevirmesini teklif etmi§lcr
dir. Kabul ederse her halde çok iyi yap· 
mış olur. Yeni şahsiyet şüphesiz: daha 
enteresan ıelacaktır. 

Fakat hakikat halde bu şahsiyet de
ğiştirme meselesi söylendiği gibi yeni 
değildir. Büyük tiyatro artistlerinin 
birçok defa muhtelif rollerde muvaffak 
oldukları görülmüştür. 

Marlen Ditrih senelerdenberi taşıdı
ğı seven, sevdiren ve kendine bağlıyan 
phsiyetini değiştirmezse artık entcre· 

san olamaz. Esasen uzun senelerdenberi 
bütün dünyaya hakim olan birçok yıl
dız bugün yeni yetişen ,genç istidatlar 
yanında vaziyetlerini muhafaza edebil
mek ve şöhretlerini devam ettirmek i
çin şahsiyetlerini değiştirmeğe mecbur 
olmuşlardır. 

Seyirci daima aynı sahneyi seyret • 
mek istemedigi için cHolivut sinema 
muhafili halkın bu arzusuna cevap ol 
mak üzere yıldızların şahsiyetlerini de 
ği§tirmeğe karar vermi~tir. 

Bu arada Simon Simona facıa rolle 
ri cynatılması düşünülmüştür. 

Danyel Daryö de daimi §e1dlde rolle 
rini değiştirmektedir. "Mayerling faci
ası,. nda dramatik, "Cici anne,, de ko· 

mik "l3ir &uiistimal davası., nda mclo- ı 
dramatik roller.den sonra onun "Katya,. 
filmindeki dramatik role geldiğini gö
rüyoruz. 

Uypşet takımı mem le· 
ketimize getiriliyor 
Galatasaray spor klübU tarafından Ma· 

caristanm meşhur Uypeııt taknnile bir 
mUddettenberi yapılan milzakereler mfuı
bct bir şekile girmi§tir. Bu gUnlerde im
zalanacak mukavele mucibince, Uypeııt 

takımı, bu ayın 31 nde ve kft.nunusanlııin 
1 ndc 7 ve 8 ndc dört maç yapmak üzere 
§Chrimizc gelecektir. 

Bu maçlardan ikisini Galatıuıarayla Be. 
şiktaş yapacaklardır. Diğer iki mac;;a da 
Uypeşt takımının rakibi henUz tayin Celi· 
lem emiştir. 
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kadarına varıncaya kc:Jar işitti
ruz, öyle mi? o ha1d:: gel sey
r.et ... 

Emperya bir sıçrayışta du • 
varda gerili duran ipek kuma· 
~ı çekti. Arkası!" • .da gizli b~r 

kapı vardı lY..ı örtünür .... Kapı· 
ya at ldı, aitı. İçeriye daldı. 

Jan Davilada gittikçe kuduran 
çıldıran hiddetini teskine ça -
lışarak onu takip etti. İçeriye 
girdi "i zamln şaşırdı. Oda 
küçüc:ik ve esrar d~luy.du. Du
varlar altın par~alarile süslü 
kuma:larla ôrtıilüydü. Her şey
den ziyade uzletgah., bir aşk 
yuvaeına benziyordu. Eşya na· 
m.ına hiçbir şey yoktu burada 
Bu garip o :fanın her kö~csine 

gelişi:;!!.ızel seriştir:liverm;~ 

ş:ımda'llar aydınlatıyordu bu· 
ras•nr (~'anın en uzak kö,esin 
de biıyı.i~ bir buhurdan insanı 
sarho!> edım bir kol:u yayıyor
du. Yine burada bir sehpa ü
zerin1c me~hur bir ressamın 

fırçasile meydana gelmiş Ro -
lan Kandiyarıonun muvaffak 
bir resmi göze çarpıyordu. 

Emperya yarı çıplak bir hal 
de bu resim karşısında d!z 
çöktü. Beyaz kollarını uzata

rak ondan istimdada ~ladı. 
Jan Davilamn gözleri kan -

landı; çehresi morardı ve ba
ğırdı: 

- Çekil karşımdan .. Cehen· 
neme git .. Oradaki mcl'unlarla 
edepsizce alakalarında devam 
et ... 

Elindeki hançeri ullıyarak 

üzerine atıldı. Karanlık bir hid· 
dete bürünerek gözleri artık 
hiçbir şey•görmüy~rdu. 

Emperya çıldırmı§ g:bi üze· 
rine atılan bu adamın elin.den 
kurtulmağa imkan bulamam·ş, 
o, daha kıpırdamadan Jan Da
vila üzerine çıkmış bulunuyor
du. 

Jan Davilarun hiddetinden 
ağzı köpürüyor, bağınyor ve 
hiddeti geç:ceği yerde büsbü -
tün artıyordu. 

- Geber ... Fakat geberme • 
den önce Şunu bil ki senin mü-, 
levves ccse:lin, Orfona kancılı • 
nm 'karanlık ve korkunç surları 
arasında kaybolup gidecekt:r. 

Jan Davilanın eli kalktı. B~r 
da':ika sonra her §ey tamam -
lan:nış olacaktı. Emperya l :ı -
m ldandı. Yıldırım süratilc han 
çerli elini yakaladı ve büt .. n 
kuvvetiyle ısırd•. ]an Davila
nrn bağırdı:!ı sırada hançer e • 
lirden düştü. 

Emp:rya gl:·~lü1de kıpırda • 
dı. Han'"eri kaptı ve bir Iah1.a

da ta kabzasına kaciar Davilla
nın göğsüne sapladı. 

Davila, Rolanın resmi ya· 

• HABER - Aı.-,am posası 

b Lik ma·çıar na 
itibare de am e 
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Fenerbahçe i e eşi taş azar 
günü k·arşıla$aca ar 

Beden Terbiyesi Umum Müdürlügii işe başladı eddin sarner: 
Milli matem d~la~'lsile tehir edilmi~ kem Tarık Ozcrengin, Yan hakemleri Ah- kımlan saat 9 hakem fahr A iaıoın1' 

olan lik maçlarının ve geri bırakılan diğer met \·e Bekir. Beylerbe} i - Y. DavtılP3: v1uı. 
bütün spor hareketlerinin derhal başla· Siıleymanıye • Topkapı A takımları sa· rı. saat 11 hakem Bahaed ın \ ~ 
ması için, dünden itibaren resmen işe at 14,45 hakem Galip Ezgü, yanhakemle· Altınordu - Galata Gen~r 4S 
baslamış olan beden terbiyesi umum mu- ri Halıt l'zer ve N~et. saat 14,45 Refık O::.man 

1
°P• 53at 1'9 

dürlüğu tarafından bütün bölgelere bil- SıUeyma11iyc stadı: Eyüp· Ortakoy A takım arı 
dirilmiştir. Galata Gençler • Y. Davutpaşa n ta- hakem Hefık O'-man Top. 
Diğer taraftan, heden terbiye,i umum çı 

müdürlüğü lstanbul mıntaka!'ıma iki ta- R a 81· n g _ A rs en a 1 ro. a. fa 7 ~·h 
mimle bir de mektup göndermiştir. <J ~· 

1.tanbul mıntakasına biri futbol fede· r·s bır k:ı 2i te.rinisani pazar günu Parb>te harp şmı Cenant çok ne ı 
rasyonundan, diğeri umum müdürlükten 
gönderilen telgraflarda lik maçlarının 3 
kanunuevvelden itibaren ba5laması bil· 
d.rilmektcdir. Bu htıfta ikinci de,Te oyun
larına başlanacaktır. 

malulleri menfaatine İngilizlerin ku\'\ etli j gole tah\ il etti. 
Iutbol takımlarından Ar.:ıenal ile Fran ız-
ların Rasing klübünün karşıla~acaklarını 1 Rasing 1 - Arsenal O ~-~afif 

d ·.;uı...-
bildirmiştik. Arsenal mağlup ,azirete u, ' 

lkirıci de\·re oyunlarının kanunuevve
lin uçünde ba5laması evvelce tesbit edıl
miş olduğundan müsabakalarda hiç bir 
ak aklık olmıyacak, oyunlar fikstürde 
gösterilen ~kilde devam edecektir. 

Ha\ anın biraz sisli olmasından dolayı nunu şiddetlen~ırd~.' ı<u:t!s ~~~~ ~.1' 
1 ngiltereden Parisc tayyare ile gelecek den çok güzel bır şut ~ekt~'. tJattJ, dfft 
olan Arsenal takımı oyuncuları on be~ fis bir plonjonla tehlıke} 1• 

3 ı~ına!' .pC' 
dakika geç kalm15lar ''e oyun bir çeyrek bir akını da l-Uden kaleden çı 
teahhürle başlamıştır. tıle bertaraf etti. 0~ Takımlar dizildikleri zaman: H.asing daha faik bir oyun 

1 
ıniidafaas' 

Arsenalm: Svi11in - Male, Tlapguid başladı .. !\luhacimleri Arsen:ı setbf:Strl 
(J(ap) ..!.... Krayston, B. ]oy. J\.aping - ara ında mekık dol~uyorla~ .. de o~ Bu haftaki maç hakkında 

tebliğ 
~ 1 t·lar ıçın '· :...tı11 Kirşcn, Drnri, Drayk, Basle11, l\urtis, pa1;la5ıyorlar, halk çıg ı' . ınuıus-• 

Rasing ise: cuları te.;ci ediyor. Rac:ıng tı V~ lsta11bul Beden Tcrbıycsi Direktörliiğı7 
Fut bol ajanlığmdan: 

• vaP • !.f' 
llidm - Dıtpııi, Dian - Zabolo, ]or- hattı şiddetli bır hucum · • irer1'eJl 

dan, Ros - l/eyser, Vcnant, Aston, O- sıkı bir ştit çekti top l<aley~ g duna~ 3-12-938 Cumartesi günü yapılacak 
maçlar. 

zen, Matc. senal merkez mum ininin ,·ucu ~ 
Şeklinde dizilmiş oldukları gürüldü. tı, tehlike atladı, 5, inin topu~ani ol~ Be5ikta5 stadı: 

Hila! - Topkapı B talumları saat 11,30 
hakem Adnan Akın. 

4-12-938 pazar günü yapılacak maçlar. 
Taksim stadı: 

atılarak muh:ıkka'< bir gole A __ .. ı 1CJl 
Oyun ba)ar ba)a}llaz Ar~enal ağır Fransızların bütün hatları .r~rseızabO-_lo ~ 

basmağa basladı .• Krayston ani bir hü· 'ln ~ 
cumla Fransız müdafaasını yardı, tehlike sine yuklcnmiş .. Sağ m~a' ki)ror. rl~....r 

kale'"·e kadar sokulup şut çe ·ııgt'Jl J"" korner ile atlatıldr .. Daha beş dakika ol· ~ Rası ~·"° 
yok .. Bu sefer İngilizler ~ b'ır Jı~ Karagümrük • Anadoluhisan A takım

ları saat 13 hakem Adnan Akın, 
madan Hasing müdafası Duyurinin hata· ak anı UJ ... 
sından Arsenal ikinci korneri de kazandı, \'etli tesirinden kurtular i ·ette bul x 

Galatasaray • 1stanbulspor A takımları 
saat f4,45 de hakem Necdet Gezen, Yan 
hakemleri Fahrettin Somer ve Halit O.z
baykal, 

yapıyorlar .. Demarkc vaz ). ._ .. ..ıat ~ 
fakat her iki atış da bir netice vermedi. k }c\ c P"':' .ı.rill 

Druri serbestçe top a d. en ııeiliY-
1\akat İngiliz ani parlama ı geçince bir dükten sonra yakın mesafe 

yandan Aston bir yandan Venant tehli· 
keli akınlar yapmağa başladılar, fakat golünü kaydediyor. 

Btşikla§ stadı: 

Beşikta~ • lstanbulspor B takımları sa· 
at 11 hakem Şazi Tezcan, 

netice yok, İngiliz müdafileri ve yeni rner 
kez muavinleri fevkalade atak oynuyor
lar. Diğer taraftan Rasing santrhafı Jor
dan meşhur Arsenal muhacimi Drayça Anadolu· Feneryılma.z A takımlan sa· 

at 13 hakem Şazi Tezcan, nefes aldınnıyor .. 
Fenerbahçe • Bc.şiktaş A takımları saat 

14,45 hakem Ahmet Adem Göğdün, yan 
hakemleri Ziya Kuyumlu ve Fikret. 

Fran<;ızlar 1 Ieyser - Aston cenahından 
çok mükemmel i~liyorlar .. Aston müthiş 
bir §Üt çekti, Arsenal kalecisi bunu güç
lükle kurtarabildi.. Fakat birkaç dakika 
sonra gene lleyserin güzel bir ortalayı-

Fcnerbalıçe stadı: 

Hilal - Vefa J\ takımları saat 13 ha· 
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nında yere yığıldı. 
Empcrya şaşırmıştı. önce 

cesedin üzerine eğildi, sonra 
korkuyla geri çekildi. 

Bu sırada çıplak cmuzuna 
bir el dokunmuştu. 

Emperya yeniden bir cina • 
yet işlemekten çckinmiyen bir 
cani tavrile hemen döndü ve 
'kendisine korkunç bir tebes • 
gümle bakan solgun bir yüzle 

karşılaştr. 

NiŞANLILAR 

Ertesi günüydü. Akşamın de 
kuzuna doğru Dükün sarayı 

ziyalar içind,e yüzüyordu. Bi • 
nanın bir sanat eseri olan kub
belcrile heybetli görünüşJ gö
ze güzel görünüyordu. 

Bütün Vcnedik sokağa dö · 
k":lmüştü. Saray, kanal tara· 
fından gondüller, kara tarafın
dan gittikçe artan bir kala!:ıJ • 
lık tarafın.dan sır lmıştı. 

Sarayın debdebeli kabul sa· 
lo"larına çıkılan merdivenle -
rinde muht:şem elhiselerile i • 
n"p çıl:an Vcnediğin kibar ta
b.,k:ısı ve mutantan kcstümle· 
rile bunların arasınc.la böyle 
bir şelale gibi akrp gitlen bin· 
lerce 'kadın, merdiven :~smda 
ke:ıdisini tebrik için hükumet 
reisi Düke mülaki oluyorlardr. 

Di.:kün yanında karısr ı)ü~es 
dö Silviya vardı. Dşes pek 

endişeli görünüyordu. Yüzü sol 
gundu. Kendisini te'lrık eden
lerin ta gözleri içine bakarak 
oğlunun mes'ut olup olmıya • 
cağını anlamıya çalışıyordu. 

Bambo bunların birincisi ol -

muştu: . 
- İzdivaç gününü takdis 

için bir tebrik manzum~si tak· 
dim etmek isterim, de<lı. 

Dav" tlilcrin gözlerimle bir 
korku vardı. Kuhnların tebcs· 
sümlerinde bile b•J sezıliyordu. 
Ne olacaktı? Ne oh.1yorc1u? Bi· 
rike bir:ke tasma .ıerecelerine 

gelen bu kalabalılct .:,.i fisbs 
neydi! 

Leonorla ~lan, sesli tavan· 
lr bir salonda yanyana oturu -
yorlar, önlerinde egilerek ken
dilerini tebrik cuen sinyorlara 
tebessümle tcşekkJr ediyorlar
clı. 

Dan<lolu, Venediğin b:rinci 
miiverrihi, davetlilerin yüzle • 
rinde okud.ıgu ıztırab·n rr .. tna
sını anlıyor ve endişeli bir ta
vırla etraf na bakınarak 1,ızınm 
yan nda duruyordu. 

Rolan, her yeni ı;:cle 11c, bü
yük bir hazla elini uzatıyor, 

tcşekkiır cdiy~ı du. Ro1an san
ki bu dakikada kendis'ne ıralik 
değildi. Dü~ünces! .:ie } en: bir 
ufuk açıl-:nıştı. Çocukluğunu 

hatırlamıştı. KenJi~inin rıhtım· 

Rasing t - Arsenal 1 . bit ~ 
.. te\'azıll · ..ti 

Bundan sonra oyun ınu. }l3kiJIJIY'7"'" 
aldı. Pari::;lilcrin zarıf bır iın ,Asto~-~ 
hissediliyor. Merkez ınuh.aC -:rin ustüJ"'"" 
zcl bir ~üt çekti fakat dırt'S td-
avta çıktı. nu d~~ 

J\rtık Arscnal da oyunu .0rı3r. ~f 
Muntaıam hücumlar yapı) ıAde bit~ 

· f e,·!<3 ıı 11"1'. · Baı:tcn, Drayç müscllesı _ ... iti 
· · c:ıkıc:UrJllOO

kilde Fransız kale::.ını ~ ~ ~ 

Iadı. _ vcnant ·'f"' 
Diğer taraftan Aston .. c:kiil ,,.sı 

mac::ı 1 ngiliz müdafaasını mu,. dl' 
d ·u .. . ,r.;ıyte_ ,. u5 ruyor... kendı ,,- ıııı 

lngilizler hücumda ... R~ dudiil'·· 
tehlikeyi atlattı. uzun bır _:fit 

uJıll(;Y 
ta~·m oldu.. ·rzlcr ııı ul"' 

lkinci haf tayına t~gı .:·likle çıt- J( 
b. degı.:.ı" ... ı1sJ 

hatlarında ufalc ır • anıaşı•- ·~ 
Fakat Franc;ız üç ortasının.'.,kiıl ,.,.ı t1Jsİ• 
gilız müdafaaı:ını daha _:1~n:ılıtl D ~ 
sokuyor .. Bu sıralarda . r ~ J Jidell ·sıı 

. .. kıyor.. ) pı 
si çok nefis bır şut çc ı ·or (şans, : .. .ı ti 
yatıyor, top ba~ına çarp ; j\fSC>....-_bi• 

· · tıatıror. .~· ssS . 
yetişerek tehlıkeyı a nın ,.crdıg~ )1it' 

yuncuları kazanaınaın3 .,._ , a.,·aŞ ·r JıJf 
. . . d O ·un va' .... , ,,,, b1 ,., 

} et ıçemın e.. ) • u bıi)'W' ~"" 
şekil alma~a ba~tdı. 'foP 1.-35di t ~, .. 

·d·yor ~ ıJ)'lf> 
·ı kaleden kale re gı 1 • t oyll '. -~ ' f ta c:er tJJ>':~ 
çoJaldı .. Her iki tara ,. ping ~~;le 11it 

Evve.a Ar;enatdan .K;ra\'Ç bilY';ııt( 
rak çıktı. Bıraz sonra d ~-raJlSll 0•1..,,tt 
• ıd:lctle Jordanı akatla~ ı .. bnc:lı.ıdJ· __:.:..~ . •a • vı .... ~ 
hafı yerlerde ki\ raıımnb ""' geııt "':.. .. tt · az son•.. .ı..ı~ 
''ôıı çıJ,tı. Hemen bır . ·i )'\lfllrıreS)'V°'.=. 
.\r enaı mudafii l)upum ·

11
ce pto ... ııer' 

en ı fll'i" .:it 
ba Jadı .. Artık o;'tln en bariz bi}Y ... _ 
hılcl<'rindrn tutun da a kJdat tfJf 

atarın• rııtl • 
ve hatta ,·umrukla..m \'c o> 

1 
ı,erll 

1• ·aldı.. ı· ~ bir kördoğJ~U ha ını · ·çinde 
~·an ı s0ıı si lece ze\ k ız bır ce.rc, 

0 
ıını.ın 1',ıe'l 

berlikle ncticelendı. ~ ıza"i°' ..:ıil ~ 
·an etti· itti..-~ 

gayetle sert ecre) . tlatU· Y'....tı· 
hl 'ke\·ı a İ ~~· Hıden on altı te 1 • • rtam~~ 

Jeci.,i s, idin on üç kere k~r ~ ~~ 
lngi!izlcr on ıkı korll ıdılaf· 1'11~ 

Fransızlar yedi korner f 
3 -craıısı' :~ff 

d·dea.ı ~ rr.uhacımleri on ) e 1 
• ıcr.. ' 

ne !';iddetli ştitler çckmıŞ.11i <:3 1', 
be İ2 kere Aı:enal k::ı~~:~Jla1daıı 

En güzel huQJmU .. tardır· 
Ha~ingden Aston y::ıpmı, 
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't;- 'I Barsak, Karacığcr 'c ıuıdcnin IJ;usurlu 1 Jemesi demekUr. llu uc (\ a oı z 11 k uzvun f;)'"i l~Temesini temin için muhakkak gece yatarken \ ' C 
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........___ alınır. Alınm:ı\ı ga;)cl iıilir, tesiri rabıt ,.c kolaydır. 
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MAZON Meyva Tuzu 
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nu11 ısnıı t ... dıJ echıer.ilı 

takc1t ne tcrkıb. ne de tc~ır 

c1khd edilemez. M:ll%on 1sin 

e horoz markasına dikkat 

--------------
':,u~~::~::~;~~~e f 939 ECE MUHTIRASI CIKMISTIR 

:..1:ılunıat kı mı hır çok yeniliklerle zeginl~tırilmı~ır. Bilha.sa l>evlet Demiryolları, Denizbank tarife \·e ~emalan,. Muntazam e\ kath tak,ımıle daıma h~r muhtıraya laı\,ıHtını m ıhtılJ.ta etmektedn . 

fi-

.' ~:..,,!;] .!2..!!.~t üzerine hazırlanmı~tır. Bilumum kırtasiye ve kitapçılarda bulunur. Depo. u: Ankara cadde i i\o. lllj Mehny"t Sadık Afıtab ma;!az~'-I. 

Niçin ıztırap çekiyorsunuz. 

RiNi 
TECRÜBE EDİNİZ 

.. Ü R 1 N 
lllü 'ıç baı agnlanndan hemen 'kurtaracaktır. Tek kaşe 6 'kuruş, 

lık ambalaj 30 kuru . Her eczanede bulunur. 

1 ~ı\lh 
lllnmen bedelı 1800 lira olan 1 adet kontakt tertıbatını havi Baryer 

d. etı komp!e) 2 adet komple geçıt çaprazı ile teferrüatı 20.12.938 salı 
t on buçukta Haydarpa5<ida gar binac:ı dahilindeki komi"yon tarafın· 

l..ı , c m t ~atın alınacaktır. 

1 
rnc:, ı tıyenlerin 135 lirah!-. mu\ akkat temınat 'ermeleri 'e ka· 

: · ett ı \ e aıkle birlikte ek-füme gunu aatinc kadar komisyona 
1 rı 1 ımdır. 

rtnameler komi.,} ortdan para iZ Olarak dağıtılmaktadır. (8688\ 

T::-- H K t\ ' • r r va urumu 
~uv-- Pi Y A GOSU 

~u ~ " l kinci kcıı de : 11 / Biri ncıkin un / 938 dedir. 

l ( i ~ r miye 4 .000 liradır. 

y, ~ 1 tRZI 
' U\ uz Sezen 

'<a tı ~ 
l K1-k Terzı l lk Akade. 

dır 
l ı:r '\ 1 • f\ • 

llrın k' • •· ıpı t 13 rurk ro-
d '. 

tel~i 10, 3 lük 20, 6 Jılc 40 kur,utur. 
Her eczanede bulunur. 

1 iiıiiliiıiiiiiiııiııilıllıiılı ____ __ 

DE Mi IKTiDA ~-· 
BEL 

HORMOBiN 
Tabletleri hcı ecı~ııcdc '8ra3 ını 1. . l'o!';ın kut uııu '.12.~ô ll ornınhlıı --

Tflrklye Cumburl~1el Mer~~z Ranka~ı 22 ı t 1 ı f9:l8 va L i v etı 
/1\ K T 1 F - L,r~ P A ._. 

AJUm atı ıı:u...,.. ı7 15::! 66:.! 24.135.030.7'0 
• • • 1 7.D8~ .:l40.-

• • • l ,Q68.'i'J 7 .10 

• • IJ03.85J.21 
~......,_. 

ıum MJj ktloer..ı ı1 ~ ı 2' 1 2 . 736.0 S.CJ.28 
.t.l UM tııJl '1111 u ~ ..-... 
....._. 2 2 .372.Sü 
Otl• d''1.r.I• " ~ 
llltnııı t>a'k.ıytıeıt • • • • s.s.ao.su.u 

........ lıalı'İ'IDlltJ 

Kanunmı IS • IS met m&d· 
a.ııertm tırrmru Ruble ... 

ı 58 .748.363. 

tmd&a n.k1 c.4l7at. 15.137.602. 
...... t ...... 

.,.. IMlaol&n. • • • 
,.,,.art ....U• • • ı ı • • 76.;0.'i.557 .5{) 
..... " l"alnMt ....._., 
fl>tnJıte .... ...,.ı. ..... 

' l~~--- .. 
ftM'ttJ&t ltnıut '*> Mı !30.482.691.U~ 

. ..... -- .. ..,..., 6.767.0'1~.92 
~n..i.r. 

Razlne,.e kısa vadelf anru 
A.ttm H &tb ...,._ 

o -. ,, .. 
O.fH 7.oô0.-
183.40'l.SS 

Ş.212.2M,8:S 

....... 
1 Temmur 11~~ hrfhfndtn ftlhırtn: 

rDudakla-1 
rınızın 

G!!:clhğfnı ve: cazibesini arttırmalı 

Dudakları 
bozulmaz 1 
Şık elbise giymek 

istiyenlere 
sanıer 

Terzi evine koşarlar 
Vere i)'c muamele: (Niko Hlria· 

tli!ls Te oi'taklan mft esi) SnJta,, 
hıtmıtm Crıntcıha~ r han Xo. 2 .. 

~ .... ' . ı 5.ôoo.ooo.-
UıU7a1 ...,_.l 

43.18 ,()Si. ()' \dl n C.Tlı.:&114a • • • • 
"'ô ı..f u.u.r • • • • • v S.85 1.2 1 

1 

• ...ıa • Wdil .... ~U&rı 

2.712 .2 84. 11 
0.000.000- 8."; 12.:!3·1. il 

.. l'Ullte 9<211• ef'T&la _.U,.. 
Kıuıı.rrıun 6~ lncl madde· 
••Hı• \.iıı":ııuuı ll&ZlM ~ 

15.1:l7.fiO:!.-
~· .10";.737 .2 -1 •• l'UllU edll ııİiı n r alD aat;u,+ 

io&k:J,.... • • 

'\ at'Jl l&tı lAm... ..... ola.rU 
lhtt.M t.eda'1llt........,.. 

!<MHIMI mullatıOI lü.._C.. ... 

H3.Hl 0 .061.-

19.000.'000.-

143.010.001.-1 :-:.,,.,,.. . ........ . 
ııı...v r-... ... , 
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365.~.l 3.606.88 
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lffi Hcı l.lrıu yatıııtl ... ı 1\,111 1.;ıoaııı.ıı 1 u .ı~ J ıı ııı.ııı , ıııcıııcı ıltıhup'ları \'f' 

!iı: çatlakları, koltuk altı çıbanları. dolama, akneler, çocukların ve büy°'ük. 
HH cr'in her türlü deri iltihapları. 
Ui! \'!ROZA en cabıık \'"en emin bir surette teda\i eder. 
ı::: 
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Gayrimenku ı salış ilanı 
lstanhul En1nlyet Sandığı Müdür IUğünden 

Ülü Bay Ycnantm sağlığında ~andığımızdan 1309 hc~.ıp ~o. sile San· 
dığımızdan aldığı 120 lıraya kar ı birinci derecede ipotek edıp 'ade ... ınde bor 
cunu ödememesinden doları 3202 No. lu kanunun 46 ıı.cı m:ıdde.,ının maturu 
10 met madde ine güre sat ılma-.ı icabeden Boi!nziçinde T..-ır:tb) ada e:ski .~kaw~ a 
~eni Dcfnedalı ~kağında eski 17 ) enı 7 en yeni 32 ~o. it ah~.1p C\ in tamamı 
hir buçuk ay mi.iddetle açık arttırma}a konmu,tur. Satı: tapu ~icil kaydına 
gbrc yapılmaktadır. Arttırmaya ginnck i tiyen 15 lira pey akçe.i \erecektir. 
!\!filli bankalarımızdan birınin teminat mektubu da knbul olunur . Birikmi~ 
biıtün \ ergilerle belediye rcc:imlcri 'c \'Dkıf ıcarc:si \ e t,1\ ız bedeli ve tcll:iıı) e 
ru:swnu borçluya aıttir. Arttırma . artname·i .;H2 938 tanhınden itibaren tet· 
kik etmt:k btiyeruere ~andık hukuk i:;lc>ı i er. bind0 nçık bulundunıl.ıC3klır. 
Tilpu. icil kaydı \e::;air liizumlu izahatta Jrtnamede \c takıp do }•Mnda \ar 
dır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunlan lelk1k ederek attlrğa çıkanlan ga~ ı ı· 

menkul hakkında her :.cyı oğrenmı . ad \C itıbar olunur. Bırincı arttırma 
23+939 tarihine mü adif pazarte ... ı unu Cağalo ... !lunda kain ımndığmmda 

:saat 14 ten 16 ya kadar yapılacaktır. Mtİ\al~kat ih..-ılc ~apılabılmesi ıçin tek· 
lif edilecel· bedelin tercihan alınması ıcabeden gnyrımenkul mukellefi~eti ılc 
~ndık alacağım tamamen geçmis olma ... ı şarttır. Ak:ıı takdırde son arttırilnın 
taahhfidü baki kalmak şartile 9·2·939 perşembe gunu a} nı mahalde 'e nynı 
• aatte 'IOn arthrma ... ı yapılacaktır.Bu arttırmada ga~ nm nkul en çok arttmı· 
mn üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerile ahıt olımyan a\fl.adarlar 
\c irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını \C hu ... u ile faiz 'e maarife daır id· 
dialarını nan tarihinden itibaren yirmi gün içinde enakı mü bıtelerile beraber 
dairemize bildirmeleri lazımdır. Bu uretle haklanm bildirmemiş olanlnrla 
haklan tapu icillerile sabit olmıyanlar .at15 bedelinın pa~ tasma mdaıı har i,ç 
kalırlar. Daha fazla malümat almak i tiyenlerin 938·27 t do-.ya Na . ... ile "andığı 
mız hukuk i:lcri ı:en•ıc:ine mfiracaat etrnelerı lüzumu ilan olunur. 

DİKKAT 

Emniyet Sandı~ı; Sandıktan alman ga~Thnenlrui<ı ipotek g6ste~ek !rt-1· 
y?nlcrt tahmin edilen kr}metin ·yanc:.ma kadnr ikraz yaparak usulüne güre 
kob:ylık göstcnnrlde<iir. (8673). 



Güzellik ve sıhhat için ilk şart 
Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

RADYOLiN 
~ u ı ıa 1111 maktı r 

RADYOLIN DIŞL~RI, Dişler çehreyi 
Güzelleştırır. 

RADYOLİN DiŞLERİ, Dişler mideyi 

Sağlamlaştırır. 

RADYOLlN diıleri temizler ve parlabr, mikroplan yüzde yüz öldü
rür. Dit etlerini bealiyerek ha1talanmalanna mini olur. 
Atız kokusunu keser. Sa'bab, öğle ve akpm her yemekten 

eonra RADYOLtN 

Nezıe-Grip
B ş-E>lş 

ve bütün 
ağrıları 
derhal 
keser 

o 

• 

Eczanelerder 
ı - 12 ilk 

ambalA)ları n 
ısrarla 

arayınız. ve 

sakınınız 

TELEFUNKEN 
Şimdiye kadar muhtelif marka ~ ....... 

bir çok radyo dinlediniz. .. 

Rugan de: 

TELEFUNKEN 
Radyolarının 

989 modellerlnl dlnllyerek ı-1• 
kal'J ti ararıoızı vereblllrl 

Beş kıt'ada 70 den fazla memlekette. 

TELEFUNKEN 
Radyolarının 

Büyük bir rağbet ve itimad görmesi 
sizin için en kuvvetli teminattlr. 

TOrklye Vekili ı Ankara Satış Yeri: 

flilrlı Ilrt Rııiı 3irllli f lill* llrt Rllıiı ~ 
Galata Voyvoda cacldesi No: 58·62 Anafartalar Caddesi No: 11 

Telgraf: Elektron - lstanbul Telgraf: Elektrofen - AAl<a 
Telefon: 41460 Telefon: 1287 

Anadolunun bütün mühim şehirlerinde 
bayilerimiz vardır. 

~---------------~ AKSIRIK 
NEZLE 

Bütün göğüs 
1 

HaetaJıkların 

Kırı ~1-1rgi1idir 

GRiPiN 

KUVVET şuRusiJ 
ViT ALi 

Her annenin bilmesi icap eden bir kuvnt ıarabadar~ 
\'ltalln kan-et ıaraba \·erm~kle onlan uııaaa. s•--

ViT A Li N KüWET·~ ŞURUBU 
taJ'lll ,..,... 

Mektep çapdaki gençlerle emzlkll kaclm veya lhtlfM 
kudret ve kuvvetlerini arttırır· 

INGlLIZ KANZUK ECZANESİ 
BEYOCLU - tSTANBUL 

~-YENi VALDE ~=i~~ı ~0• 113-
oo yemekli bir tabldot 37 ,5 KuruŞ-ıtJJ'I' 

Birinci yemek: Koyun ha~aması, döner kebap, patlıcan '!> 
. dolma, levrek mayonez, beyin salatası. fasUIY" 

lkincı yemek: Etli türlü, kereviz, ilhana dolmaSI• kUfU ""' 
ayşe kadın, makarna fırın, pilAv. koıııP'1"°' 

Üçüncü yemek: Dilberdudağı, tel kadayıf,. elma. kayısı, 
EVLER lÇlN ABONE KABUL ED1L1R. a "/ 

HER AKŞAM MÜKEMMEL INCES,u. 
........... F.iy.atl•u•~•k•ucuzd • .:. ~ 

1 , 

·eklerlnlze YOl'IUJllUk vermeL rı 

1~:~m:ı~:::e:1:t~~vı:!~ 1 CAFER Mu··shı·ı Şeke 

atarak yok edebilirsiniz. Grfptn, Radyo. 
lin mlleueıelerlnde fevkallde itina

' tarla hazırlanır. Rahatmlıklan, afn. 
ıan defetmekte bir panzehir kudreti 
gösterir. Kalblnlze. midenize ve böb-

1 mn yerine bqka bir marka '*Mert1P • dJt 
l 1lddetle reddediniz. ··-· 1 T .. k .. l k l . • ·· bil ·~keti ..1 esın atı a ımı o ay en ıyı muı ~ . l BilQmum eczanelerde bulunur. 


