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' Kıymetli yazılarla dolu ve 

TUrkiyenin yeglnı ucuz ve 
gUzel mecmuası 
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Bazı 9anl1ş 
Neşriyat 

Yazan: Nizameddio Nnzif 
Dünyanın, matc:mimize iştirak eder

ken, Atatürklin asil hüviyetine ve bL 
zim "çok derinlerinden vurulmuş in
san" azabımıza uygun, asil ve insani 
bir dikkat göstermiş '?lduğunu, kabul 
etmeliyiz. 

Bundan asla şüpheye hakkımız 

yoktur. Fakat bir !iOk Avrupa merkez
lerinde, samımi olmak azmiyle hareke. 
te gelmiş kalemlerin m:.itemadiyen ha
talı yazılar yazdıklarım görüyoruz, bu
nun kabahatini, bizi, yirmi yılda nok. 
aan anlayanlara yüklemektense yirmi 
yılda kendimizi anlatmak vazifesini 
iyice ba§aramanuş olduğumuzu kabul 
etmek doğru olur. 

Evveli §U "tarihçi,. Emil LQdviği 

ele alalım. Bu zat Ankaraya geleli ve 
kendisini kabul etmek nezaketini gös
termiı olan ''Gpzi Mustafa Kemal., e 
hayran olarak aynldı. Yazdığı yazılarda 
bu ciheti tebarüz ettirmt'ği de unut
mamt§tı. Fakat son hadise üzerine yaz. 
drğı yazıda iki haltda bulunuyor: 

1 - ''Reisicumhur beni kabul ettiği 

odada lo§ bir yerde otur.du. Zira yıllann 
tnirfle yüzünde beliren Ya§lılığı sakla· 
mak istiyordu.,, diyor. 

Ludv;gi kabul etmek, nezaketini 
gösterdiği zaman Atatürk henüz "Gazi 
Mustafa Kemal,, di ve nihayet nihayet 
47 Jaşında idi. Değil, o tarihte, son 
Trakya manevralarında bile Atatürkiln 
yilzü bir yaşlılık ve yıpranış göste,nniş 
değildi. 

2 - Ludvig diyor ki ''Mustafa Ke
mal kendinden evvel, padişahlann kar. 
şrsına çıkm:ş olanlar gibi hareket etme
di. Eskiden bir general sultanı de'\i :rdi 
mi derhal yerine geçerdi. Mustafa Ke
mal Cı:mhurreisi olmayı tercih etti~. 

Bu satırların bizi, Osmanlı tarihini 
hiç bilmiyen bir insanla karşıla~urd ğı 
muhakkak .. Osmanlı tarihinde bir tek 
sultan yokt~r ki hal'edildiği zaman ye. 
rine, vak'ada fünil olan general geçmiş 
olsun. Ludvigt Osmanlı sarayını Bizans 
ıarayile kanştınyor. Ne eski saray, 
ne Dolmabahçe, ne Yıldız, hiç bir za
man bir Villiherne, ve ya bir mukcıddes 
ıaray olmamıştır. 

"Le Tcmps,, da son gi.ınlerde, çok 
gezen bir Fransız kadın gazeteci, ma
dam Miryam Harri, Türk kadınlığına 

dair bir makale neşretti . ., 
Bu kadın gazetecinin şehrimizde bir 

çok dostlan vardır. Hatta şahsan biz 
kendisiyle çok konuşmuşuzdur. Ben bu 
bayanın memleketimizi ve içtimt haya
tımızı bir hayli iyi tanıd•ğrna kaniydim. 
Fakat ne de olsa, bu garp dÜJ"yasmın 

kalemlerinde bir illet var. Mutlaka yan. 
lış yapıyorlar. Madam Miryam Harri 
karilerini inandırmak istiyor ki~ 

"Türkiyede SS0.000 kız talebe var
dır, erkek talebe ancak 120.000 dir ve 
yüksek mekteplerde, 1 7 .000 kız talebe
ye mukabil 3000 erkek tale'>eye rasla. 
nır. 

Acaba matbuat genel direktörlüğü

müz Madam Miryama bir statistik gön. 
derem ez mi?. 
Gene Le Temps'da cenaze mer&simine 

ta:r yapılan neşriyat arasında şöyle 

cümlelere rastlanabildi: 
"Milezzinlerin mutad salat ve sern

mından sonra resmi alay ilh ..... 
Eh bu yalandır. Reir'cuırhur Atn

tilrkiln resmi cenaze alayı t:ırr.amiyle 

laik bir şekilde cereyan etmi,tir. Muez
zinin bu merasimde yeri yo!:tJ, 

Bir ikinci cümle: 
"Alayın geçtiği yerle. de "ağlayıcı. 

lar,. yığın yığ·n ... ilh .. 
Le Tcmps burada ''pleureurs,, keli

mesini kullanmıştır ki profesyonel 
"nevhager,, ler manasına gelir. Bu kas-
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Ebedi Şefe dair 
yazılar 

Maarif Vekaleti tarafmdan 
toplanacak 

Ankara, 1 (Hususi) - Maarif 
Vekaleti blitün mekteplere bir tamim 
göndererek Atatiirkün ölümü mlinase.. 
betiyle muallim ve talebelerin yazdık. 
lan bilumum şiir ve nesirlerin toplana 
rak Vekalete gönderilmesini istemig • 
tir. 

Bu yazılar bilahare Vekaletçe tetkik 
edilerek bir broşür halinde neşredile· 
cektir. Matbuat idaresi de yerli yaban· 
cı neşriyatı bir broşür halinde topla • 
maktadır. 

Reisicumhur 
Umumi Meclis Seçiminde 

Reyini Kullandı 
Ankara, l (Hususi) - Bugün U

mumi Meclis seçimi yapıldı. Merkez 
kaza seçimine mUntehibi11ani sıfatiyle 
İnönü ve refikalan öğleden evvel be
lediyeye gelerek reylerini kullandılar. 
Ankara vilayeti ve kazalannda se&im 
akşama kadar tamamlanmıştır. 

Ucuz Halk radyosu 
Nufıa Ve" Al eti nce 

teshil ediliyor 
lstanbul radyosu da yakında 

faaliyete geçecek 

Ankara, 2 (Husust) - Kflltür yayı. 
mında ve cemiyet inkılabında en sı'Ji 
vasıta olarak tcllkki olunnu r.qdyolar 
ytıksek fiyııttarla satılmıkta bulundu· 
ğu cinctıe bütçesi 1!1üsait bulunmıyan 
halkımınn bundan mahrı.m kaldığı 
görülüyor. Nafıa Vekaleti bu mühim 
ekrlkliği teldfi utlebilmek Jç-ın gümrUh 
resminden nı~:.f tutulmt•.k ı:r:.ıretl\·le 
halk radyosu adı albnda yeni bir tipi 
tesbite karar vermiştir. 

Y · ticaret 
enı . 

·rrııt gem ilen 
1 08cak 

1 n ~i ite re ye ısın~~ :Oıesi 
gemilerin mu 

k b 1 hazırlandı~ > asa a ara ele .< trı· k ... a,rıı~.,c \. 1ngiltcr~e ıs.... tJltlıta 

E ektriks·z kaza 
merkezi kalmayacak 
Şehir ve 

ıa.nsn d•' 
P r 0 g r a m f n 1 n ta t b ,. k 1° gemiler için hazır Usi ııırafıJI ı;#l 

• nizbank idare rncc Jll:ılııfl diltl t 

SU .• r a 1 e ı· e r j . u o r vip edilrniş, ve anlaŞ . gııgfıtl 
verme . . 

rş erı 
Yurdun elektrJdenmcsi için faaliyete 

büyük bir hızla devam edilmektedir .. 
1945 senesinde Türkiyede clektTikten 
mahrum kalmış bir tek kaza merkezi 
bulunnuyacıığı muhakkak görülmekte· 
dir. En son olarak Çatalca ıe Karaca
bey kazalarının da cle'rtrik projeleri 
Nafıa Vekaletince tastlik olur.muş ve 
bu iki şirin kaza merkezimizde yeni 
santralların kurulması için faaliyete ge
çilmiştri. 

7 MU.;Jr tasdik c~· ırıedi~ 

1 

ne parmakla sayılacak kadar azdı. 1936 toplanacak olan ~d~ f.3Sdi1' ed cJii 
senesi sonunda ise 62 vilayet merkezi- velenin knt'i ~eJillill da jrışJ ~ 

ln!!iliz tezgablıı.rIIl ,.,pıııB 
mizden, ellisinde ve 370 kaza merkezin- t:ı tkiklcf ., '~ 
d gemiler için tc göııderl' 

Memleketimizde elektrik istihsal ve 
tevziatınrn başlangıç senesi 1914 dür. 
Bu tarihte yalnız İstanbul ve Tarsusta 
elektrik istihnaJ ve halka tevzi edilmek 
teydi. 

1923 sent1ii başında Tiirkiyede elek· 
trikle tenvir edilen şehirler~n adedi gc· 

Asfalt yoHarda 1 

yük arabaları 

Yolların bozulmaması için 
tedbirler alındı 

Belediyenin, 5ehir dahilinde çalı~n 
yük arabalannın asfalt yollardan ge. 
çişi hakkındn koymuş olduğu şartlar 

tatbikı için verilen mühlet bitmiştir. 
Bu ay ba~n~da mühletin oiüşi dolayı· 
sile belediye kontrollerine başlanacak. 
tır. 

Konulmuş olan §artlara göre, §ehir 
dahilindeki asfalt yollardan geçecek 
ytik araba.lan behemehal yaylı ola • 
caktır. Bu arabaların tekerleklerinin 
demir çenberl, qındığı znrnn.n dahı 
Uç santimetreden aşağı olnrxuyacaktlr. 

an 104 ilnde ve bir çok nnhiye merkez- l ·et rf -ş; mahallıne bir ıe) ç pıll ) ı 
Jerindc elektrik mevcuttu. BugUn ancak Heyet Hamdi 'EIJllD t :eni.İZ b ~ 

beş att"ı vilayet merkezimizle 190 tında olacaktır, fak~ ·r. 
kaza merkezimiz elektriksizdir. tlst ta· lan tcsbit edilmcnıı~calt geııı" 
rafında ya tesisat yapılmış ve ya yapıl· lngiltcrede yaptıııl. ı200 t~ 

k .. bu n 2 51 !~1 • ma uzere lunmu§tur. Bu sene zar- tanedir. Bunları tl rınll w 
fında yalnız üçüncü müfettişlik mın- Bartın, Ayvalı~ ha : 3200 tı:ı~tt 
takasında 25 vilayet ve kaza merkezinin purlar tipindedir· ~ j de h 

birden elektrik projeleri hazrrlanmı§ ve Mersine i§liyec::;~ır~e~İf · 
faaliyete geçilmiştir. hattına. tnhsis 

1 c •ti 
--O-- ı11bv 

Bugün memleketimizdeki elektrik 
santrallarınm müesses takat yekQnu 

150.000 kilovatı geçmiştir. Halbuki 
1914 de ancak 12.000 kilcvat idi. 

Sivas - Erzurum 
tahvilleri 

Beşinci lt>rtfp 
tnhvlller de sUrotle 

satıh yor 
Cumhuriyet Merkez Bankası ve eli· 

ğer bankalar, satı§llldan elde edilecek 
meblağ tamamen Sıvas - Erzururn 
demiryolu inşa.atına tahsis edilecek 
olan yilzde yedi buçuk faizli tahville.. 
rin satı nnı po.zartesi gUnU ak§Ş.Jnı ka. 
patacaktardır. 

iş Bnokası ktl df' 
ik raıniyes~:r h 

k azıuıaP 1ıır~.f 
Ankarn, 1 (A.A.) -e ı:uııı~ı 

b alı 'l efl'~J Bankasının kurn ar asrııd• t ·~-
küçiık cari hesaplar ar sıritıcı ı1'f 
tiği ikramiye planının uI11ıııı1 ~ 
'keşidesi bugün Banka da yaF' rl P 
zinde ve noter huzurun nııııı' ı 

1stc:ınbulda 69671 he
58Jcara0' ~ 

yan Atiye ıooo l~· ~ersit1d~~ 
Bay Sabite 500 Jıra, ~etııZ~ ~ 
Ali Ankarada 2718 t•tJll;I 
19;69 Bayan Ernirıert• fs~...ıft 

J-{"srıUfC• ıJılP' ..1 
21620 Bayan u d 3sı5 t e'?' 
74602 Nazım, Kays~ri ı:r i5'ııe1,s f 
ellişer liralık ikratn1Ye 150 <ti 
tir, Bu keşidede ... ~J?..~~ 111 

:ı= ..... ..ır.- ...... ~ 1 sını" 
-- · an 1 

Tedbirsizlikle "
1f an gen~ 

ölümüne sebep 0
0e ~~~ 'f 

Bu tipin teSbiti için çalışacak mU· Bu suretle asfalt üzerine :f:i.!ı'lA h 

Hamiline muharrer olan ve her biri 
20 ve 500 er liralık itiba.rl kıymette 
bulunan bu tahviller geçen ayın on 
dokuzunda. satışa çıkanlml§tı Araya 
giren matem günleri ve liekcr ba~Ta· 
mı tatili dolayısilP. satış içlrt pek lasa 
bir mUdıiôt- kalnu§tu·. ,Buna rağmen 
tanvillerin ilk t.f'r.tiplerlnin hfunili bu· 
lunanlar ve mn1i milesscsclcr tahville.. 

Uç sen e'fVel sıır~Y:' ~1111ılt tı j ~ 
korLtluğunda bir hnd~sı: niş!rı!J 11 ~I 
kls adında bir genç kn11ştıtlr1'f"' 
himin ta bancasın.r tbrıJ!iıı' ;ııı1ı ff'_ 
kurşunla öltnUşt.ı. t ıcı:ratı al ~.f 
muhakemede ~r::afırıdllfl rııı tf>i?'., 
bu karar ternyız 

1 
t ak b3ş1J~ oı~., 

ti. İkinci defa 0 :ar jbratıiıı' .. 1 

tehnssıs heyet birkaç güne k11.c:laı lı:ı. tanmmne ve yolun sivrilmiş hale go
uı:ntnııa gta t"C ~ bU ' n irlreUe. !en aınnıt çenberlerle tahribine imkan 
re nit radyoları tetkik ve en pratik bırakılmaması gayesi istihdaf cdilmi§· 
ve ucuz tipi tesbit ederek raporunu tir. Fakat şehrimizde bu şartlar& uyan 
Nnfıa Vekaletine verecektir. arabalar parmakla gösterilecek kadar 

Vekalet bu rapor cansına göre bir lfı azdır. Anlaşılan yük arabaları bu kül. 
yiha bazırlıyacaktır. fetlere girmektense asfalt yollardan 

gcçmemcği tercih etmektedirler. Fakat 
Bu gibi radyoların işlenme resimleri de asfalt yollar • Program mucibince • 

tenzil olunacaktır. çoğalacağından arabalann da er geç 

Nafia vekaleti, bir xnUddcttenberl fa· 
aliyetinl tatll edip yerini .Ankara radyo 
istasyonuna bırakan İ!!tanbul radyosunun 

bu şartlara uyacağı muhakkak bulun· 
maktadır. 

• • • 

ri süratle almJşlardır. 

.. ·ıınış ve i1t1dt•· 
me di.ıp bıtırbı. ittıgi yUı 'ır..ıflôJ 
sizlik ve ted ırs p 0Jdllr ,,ı' 

. ·· sebc: rıı 
lısınxn ötuınune r a da pa 
ay hapse ve 20 ır ttl 

hk~ olmuştur. __.,... rl' 
tır. Böylece gelecek eylilldc tamamla· ma um --o filb 
nacak olan hattın inşası işi ulusça n de b 1 r JJ 

Şu birkaç gün zarfını:ir.. da tahville. 
rin kfımilen satılmış olacağı muh!lk • 
kak görlilriıcktedir. Bu suretle Sıvas • 
Eı·zunım demiryolunun inşası için be. 
§İnci tertip o!arak da millet tnrafındaL 
dört milyon lira tediye edilmiş olacak. 

başanlmış olacaktır. HaskuY 811" ~ 
- 0 -- ıusntC 11 yocıaı-l .. ,• 

B J 1 • d .. ı· 19.:; ~..,, J 
a lıt0Slr 8 UmUmt meC IS Dün akşaı:n saat 't mıh b~~· 

da yeniden faaliyete başlamn.sma karar ve 
rcrck bunun için Beyoğlu postahancsi U
zerinde muvakkat bir stUdyo tesisine mll
hendis bay Fuadr memur etmiştir. 

· ğlurıa 8 • c: !• ,.,. 
Arabalara hayvanlnnn çekeceğinden S8Ç:mİ Suphi ve J{ıro ıcrnJŞ "' ,0rıf' 

fazla yilk konulmaması hakkında be . Balıkesir, 1 (Husus!) - Vi!A.yet r,ikasında yangın ~ ndıt<t•" 

Mühendis bay Fund stüdyonun tesisi 
iııinc bıışlMU:itir. Yakında ~ıuıliyetc geçe
cek olun İstanbul rndyooınun kuvveti 
yine eskisi gibi beş kilovat olncak ve 1961 
tulü mevçle çalışacaktır. 

ühim bir kısmı ya # 
lecUye zabıtası talimatnamesindeki umumi meclis seçimi bu gUn yapıldı. m . . ıııar ıe 
kayde rağmen arab:ıcılann bu §ı:ı.rl.la. Merkezden Süheyla Karan, Cavide A. dürülebilmıştı~~brika t<ıı!~0ıaf~ 
ra riayet etmedikleri görülmü.ş ve bu- ğabeyoğlu, Hasan Kaptan, Hilmi Sc. Yangının,. fazla atc:t. ,sıl•fl 
nun üzerine şehrin muhtelif mıntnka· rcmeUi, Sadık Deniz, Rasim Ç.ağn.:ı, hımın ziftlcrı~eri gc:ıdiğı 
laıındn kontrol yapılarak buna aykın Pertev Etcioğlu. Sabri Sözen kazandı • tuşmasından ızdıı'· ~·, 
hareket eden birçok arabacılar hakkın lar. Diğer kazalarda da partililer mer. Fabril:a sigort~o ,,_,,.... d8~ 
da zabıt tutulmuı'jtur. - kezdcki gibi itlıfa!da kazanciı. vapurun 

-......,..,....,...,,.,............---.._.,...,_..~,..,l:"r~~~ _, Aksu . 
0 

l' 
had 1 s rıs gelt:~~: 

Dün V nbı a bir o't~mohille bir tramvayın çarpıştığını bildirmiştik. Hadiseden sonra zabıta tahkil<:ı.ta ba~lamış 
ve cnmlnrırı ' ı .1slle yam.anan şoför Abdülkadır de tedavi altına alınmıştır. Resimde Hadisedan sonra hasara uğrı. 
yan otomobil g,. ülliyor. 

ten yazılnuşsa sadece ayıptır. İstanbul
daki Le Temps muhabirinden, bunu 
derhal tashih ettirmesi beklenir. Cena. 
zenin geçtiği yollarda nevhagerler y.ok· 

,tı. "Des Masses pleuraient.,, 
Basın Direktörlüğü yabancı muhar

rirlerin yazılarındaki hatalı noktalan 
birer birer not eder ve bu muharrirlere 

o yanlışları iizerindc t-envir edecek c. 
serler gönder:rse faydalı bir iş görmüş 
olur, 

Niuuneddin NAZiF 

iiJJl°'"~ di'e Ç"' • 
I\nradenizden if bir ıı! , .. P~, ~1 ınucss ..ı~ııe ıı\I"' ,, 

vapurunda r sU\'ıw·· t· ııe ~ 
bu yüzden vnPU ektıril~~I tıı~ et' 
çısma i!3tcn el ç l nsıı .;c tct• 
kllmt halinde bU ~lr Jtlcıı:rıll ıj 1e 
disenin ınıı.blyeU '°' ıı ,ı \-e ,~ ... 
dlM iddfa81dır. ...cır.:ı o'& rı J1 

«>' t t nbul!I 1' rı ' ıı 
Vapurla 9 a ıa eUVfl- .1 fell tıd ,, 

d bir kadın J<:ıt ) ı ,. 
hat f' n . diser}Il ,, ! ıJf 

""n hıi v- ı , '),il ..ı 
smdn g ır ~tır· > ~I> c,-.ı· 
te~hit edlııncıni: JdJ bır rlld' fJf Jl~ 

il" kJ,ı :o b!J il fJ g5re, bu .. ,. ııır 

dil yemek yeı:ıiş!C~~1 ~~\I cJlll r'~ 
knuın:ı •·llcl..., ıct ~. 

çarkçı bu . bil p ilet ,.t 
. aQdıse d• -t.lltı" 

mişlerdU". dııbB o'' f 
mıış ve eğlence pdıır .,.p:.ır "' 

• {ı ·etine ·ıı >r ı' ' 
Jtadınm §lk } ğU fÇl '(!C • 1 

J{ndm ~vtl otdtı ııilr'I 1' ı 
sonra r 

ltt geldikten el r •1 

njUyettc butunıtıU :a1'tı!'• 
~ 1ıııns 

, günlerde talllaJl 
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1 
~cttQ dait:" 

•1111bulu-:-1 ma r 
l "'Uııı. . 
~ ııuı Manısada çok ça-
ia:aları lrnar ettiği söyleni
~ e~bulda da öyle çalııacak, 
ltııııeş ek isUyecektir. Fakat 
blıid· lirrnek ddnyanın en gUç 
. ır. Ne . 
ıtopu rcsıne dokunulsa 

' t tor. İlk • Zaman insanla
~ lıı- <r nllllfa'nın saklı olduğu

ıııce · 1 • 
d~ tnı lll eyıp : ''Zalim odun-

~~ lııtıı kı~·dın? ,, diye bağırdığı
~'ihı:ı ce inle~ip: "Zalim odun
~~ tııhundan bir parça var

eı kald 
~ ~iı ıran oldu mu, be-
l: ;·eu aına:ı ! ,, diyecek birçok 
~ h C'r çıkıyor. 
lıt~~;, akı:ız ını? değil... Hatta 

""'en b' 
~ lllaların bedii bir kıy-

. lli ~ınan bile o itirazlar 
'l'<taç asırdır mevcut oldu-

bir bin k d . ~ d a ·arşısın a tan-
~ bed ~:iınuvor muyuz? Bu he· 
~lYı:•~ ded.ğinuz heyecan ka

ı.t:ı h;
1
• Yok ınu? hatta çoğu 

' lrcan b' 'b' ~~ ın ırine karışmı-
~dılnı 

P.s ez bir hale gelmiyor 
)ııtı !tların Yadigarı olnn bir 

ı b ona gönül bağlamamız 
ıı b!~lnıarnıza lüzum yoktur, 

tnetnız kl:f'd' ,. h u ı ır. 

~l.llt Ususta gaddarlığa, bar
\:la olanlardnmm. Güzel ol
~ ' e>skiliklerine ehemmi

~'lkııın 
Hı . ~sını hoş görUrUm. 

lrıı .,. dUuUnnıiyenleri de an
• l'frt 

lııııv b ına, ihtiyarlamış, ku-
b lr ağacı yıktığı zaman 

" .r burkulma hissediyoruz· 
eak· . ' 

"3erıe '1;11tiıı. bize artık güzel 
ıı,., . ti )1kılırken bir teessür 
-~n rn la 1 vardır? Gaddarlı-

tazı tııftarını dedim; fakat 
lg. a. 01duğu bir haldir, gönUI 

• J ıı 

'~ e~er. Bazı kimseler o 
~ık bı!nıiyorlnr. 
~-a~ ~adan yenisini yapmak 

._ ' hırı olan şeylerdendir. 1s
~t: ~~e bu da birtakım itl
.ıq , nu canıiin yanma mo-
~ Jllp 
~~~ak doğru mudur! Bu 
"'t\>ııtnı --~ ~iı1,...... 
? d ~Ud·iYor mu?,. Bunlar da 
'l' ı- ır. Ahenk nramak el-

"' r ~:kat bu endişe, birtakım 
doğu a11 •
1 

eı rmaktadır : mesela 
~ta 1 

e ahenktar !şun diye 
~·ı;~Çtniş asırlar sanalla
~rı vermek, betonu ta
~İtı lı~Ydurmağa kalkmak ... 
!.... §CYdir 
-..ıtl't • 

lrl~. lotı işte böyle güçlüklerle 
~~ e~~Unların halll kabil 

G t '.)ti c;aı 1Yorunı. Şehrimizde 
~ ~"rıı '!ltnış valilerden sonra 

lr~:... Valimizin bu sualle· 
-...ıaaın • 1 temenni ederiz. 

l\"uruııah ATAÇ 

~aki ser , felaketi 
iA 2 (t. 
~ L '"1\lsll • 

• ~r'- "'' sı) - Evvelki 
~ 't ~ 

liccıc rt vatandaşımızın 
ı... nen bir cıel hadisesi 
~~ 
"lt ~ gö 
~ d llc de re her sene oldu-
~tlarda, :ı <)olayısiyle gö_ 
~ -~cbcı uytu yerlere çık. 

J. h er ku ~ı tlcrı ytu olarak sel. 
d tcıllı.i s:stiklerinden facia 
~c\>~ Itır, 

."ti tt~tk.ilde yiğan yağ
, 'ic ı>" 1 

seller bu yerlere 
'tıtlı,._ '-oÇcb h ' ~ıtıu r e alkın bir kıs. 

kırlı: J ur. 
\''it dörd" ;· bo.. U kendilerini 
~~İajlli l:Ulnıuşlardır. Boğu • 
.ı •eki~~ ~eacdi kumlara gö 

' 'tıı ıllin.. "' -~l t, cesedi de açık-

' ,~ıt.~ ol\ ll.ltı 
>~ liartıt sının cesetleri a-
~lltı ı: k~zası içinde Ko 
~ to h.~di1c kılornetre şima • 
~~~Ctilrrı· ~erine Urfadan 

' ~Cil )l'a~~ır. Heyet ted _ 

\ rnıl~da buluna-

~ 
. ttlıele 
'· 1 ~~bi (l!_ltsUsı 
,.1. }'c'İrıd ) - Diyarba -
~~ bir zcıc bugün öğleye 

trr, Zcle olmuştur: Za 
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"@) o Ü IFil Ü IFil 
Lütfi 
lnönü 

ır ar ismet 
tarafı ı.dan . 

k 1 edildi 
Muhiddin ÜstUndağın vekalet cınrfac 

alınması üzerine İstanbul valiliğine ta
yin edilen Manis:ı valisi Doktor LUtfi Kır
dar dün Manisadan Ankarayn gitmiş ve 
Cumhurreisi lsmet lnönU tarafından ka
bul olunmuştur. lstanbulun yeni valisi, 
ba.svckil C"'Uıl E~yn-ı, ve Dnhiliyc vekili 
Refik Saydamı da ziyaret elmiş, vazifesi 
etrafında direktifler almıştır. 

Ankaradan verilen rnalilmatn göre, 
Lütii Kırdar, yarın Manisaya giderek va
zifesinin devir işleriyle meşgul olacak ve 
kısa bir zaman sonra lstanbula gelecek
tir. 

Karar Muhi:idin Üsıündağa 
bildirildi 
Vali ve belediye reisi Muhiddin ÜstUn

dağın vekalet emrine alındığını bildiren 
karar;ıame resmi sazcleyle neşrolun

muştur. 

"GörUlen lüzum üzerine" kaydı tebarUz 
ettirilen kararname dün dahiliye vekili 
Refik Saydam'ın imzasını taşıyan bir 
telgrafla İstanbul vilayetine bildirilmiştir. 
Telgrafta şöyle denilmektedir: 
"- Görillen lüzuma binaen vali Mu· 

hiddin ÜstUndağın vekalet emrine alına
rak valiliğe Manisa valisi Liltfi Kırdarın 
ta,>ini 29-11-938 tarihinde yüksek tasdi
kn iktıran etmi§tir. lnflkak ve mübaşeret 
tarihinin bildirilmesi.,, 

Kararname, dün saat 11 de vilayetteki 
makamına gelen Muhiddin Üstlindağ'a 

Yali muavini Hüdai Karataban tarafından 
tebliğ edilmiştir. 

Karar bildirildikten sonra, vilayet ma· 
kamı kasasındaki evrak ve vesikaların 
derhal devri için iki kişillk bir heyet se
çilmiş, evrakın :tanzimine girişilmiştir. 

Muhiddin Üstündağ kararı tebellilğ et· 
tikten sonra belediyeye gitmiş, içtima ha
linde bulunan şehir meclisi daimf cncü
--- =-:.ı-....: •• ı- aı.t.U!il..,licı, kCn<Uıcrıııe ve-
da etnıl§Ur. 

Muhiddin Üstilndağ'rn vekillet emrine 
----~~~-:-~~:--~-:-~~~~ 

Partide değişiklik 
rivayetleri 

Ank.ııra, l Dola§ö.n azr şayialaı·a 
göre, Cumhuriyet HalK Partisi genel 
sekreterliği ile Dahiliye Vekaletleri 
hizmetleri 1936 dan evvel olduğu gibi 
biribirinden ayrılacaktır. Kaydı ihtiyat
la telakki edilmesi lazım gelen bu riva
yetler arasında genel sekreterliğe An· 
kara valisi Nevzad Tandoğamn getiri
leceği, Ankara valiliğine de Kastamonu 
valisi Avni Doğanın tayin edileceği de 
söyleniyor. 

Kastamonu valisi Doğan Ankarada. 
dır. Dahiliye Vekili Refik Saydam ile 
görüşmüştür. 

Diğer taraftan Partinin bugünkü 
şekli hakkında tetkikler yapılmaktadır. 
.Vilayetlerde Parti reisliklerinin idart 
amirliklere verilmesi §eklinin tekrar 
'bir gözden geçirilmesi muvafık görül
mektedir. 

Bundan aonra eski şeklin muhafaza 
edilmekle beraber parti muamelelerinin 
vali muavinleri tarafından görülmesi 
hakkında mütalcalar ileri sürülmekte· 
dir. 

Aynca .mesela İstanbul valisinin 
Haydarpaşa, Sirkeci istasyonlarında 
veyahut rıhtımda istikbal veya teşyi 

merasimi dolayısiyle kaybettiği vakit 

ı~e n~~rı ~ikkate almmakta ve şehir 
ıf§lerındekı çalışmalara tesiri muhte-
mel olan bu gibi protokol işlerinin bir 
yoluna konulması düşünülmektedir. 

Bu düşünce bilhassa İstanbul gibi ka· 
labalık şehirler içindir. Yakında topla
nacak fevkalade parti kurultayı heyeti 
için de, Dahiliye Vekili Refik Saydamın 
reisliği altındaki parti idare heyeti ha
zırlıklarda bulunmaktadır. 

Bütün vilayet ve parti reislerinin fev
kalade toplantıya iştirak edip etmiye • 
ce~eri de bugünlerde belli olacaktır. 

Bunların hepsinin, birden daveti ile 
'bütün vali ve belediye reislerinin Anka
rada tCı>lanmaları Jazımgelmektedir. 

~ B1!, ise doğru görülmemektedir. Bu 
noktanrn halli i~in çalışılmaktadır. 

ahaışı İstanbul defterdarlığına da bildi
rilmiştir.. Memurların nzil ve tayinleri 
hakkındaki kanuna göre, Muhiddin Cs
tündağ, ayın birinci günü iş saatinden ön
ce kararnameyi tebellüğ ettiği için birin
cikanun maaşını alamıyacaktır. 

Sabık \'ali \'C belediye reisi, vekalet em· 
rinde kaldığı müddetçe, himıct müddeti 

20 seneyi doldurduğu için maaşının ·yarısı. 
nı alabilecektir. 

Lutfi Kırdar ·gelinceye kadar vilayet 
ve belediye işlerini vali muavini Hüdai 
idare edecektir. 

Vali konağından ''Penbe 
konak,, a ..• 
Muhiddin ÜstUndağ, İstanbul \•aliliğin

den aynlışı üzerine vali konağındaki eş-
yasının, Pangaltrda Zafer sokağında -

ki apartımanına nakli için emir vermiş 
ve hemen taşınma başlamıştır. Muhiddin 
Üstündağ'ın malı olan bu apartımnnm o 
civarda evvelce ''Pembe konak" adıyla 

maruf bulunduğu söylenmektedir. 

Tetkik edilecek muameleler 
İstanbul vilayetine ait muhtelif mua· 

melclerin yeniden tetkik olunacağını yaz
rn13tık. Bunlar arasında Silrpagop mezar
lığı işi; Zincirlikuyu mezarlığı, otobUs ve 
Esnaf Bankası meseleleri bulunmaktadır. 

İstanbulun yeni Emniyet 
müdürü 
Emniyet mUdürü Salih Kılıç'm Çorum 

valiliğine ta;inl hakkındaki kararname de 
dün kendisine tebliğ edilmiştir. 

Evvelce de yazdığımız gibi İstanbul 
emniyet direktörlüğüne Ankara emniyet 
mUdiri Sadreddin tayin olunmuştur. 

Sadreddin Aka, önce hnr'blye mekte
binden mezun olmuş, billihare askerlikten 
çekilerek hukuk fakültesini bitirmiş ve 
emniyet işlerine intisab etmştir. Bir müd
det emniyet umum mUdürlüğU dördüncil 
"!'"'hcc,indc çalr§an Sai:lrc<Idliie 1934 de 

Ankara emniyet mUdürlUğU vazifesi ve
rilmiştir. 

Anknra emniyet mUdürlUğUne Ankara 
belediye r eis muavini Halük'UIJ veya em
niyet müdür muavinlerinden Hulfısinin 
ta;ini mevzubahstır. 

Yeni Valinin beyanatı 
.A.zıkara 2 (Hususi) - Yeni İstanbul 

valisi Ultfı Kırdar :OUn l>laııiı.adan nchri

Dı.ize geldi. An1tal'apalasla oturm.nkta.dir. 
Kendisini ziyaretle beyanat rica ettim. 
Ezcümle §unları söyledi: 
"- lstanbula tnyin edilmem suretile 

amirlerimin hakkımda gösterdikleri iti
mad tabiatiyle beni çok mütehassis etti. 
!stanbulda evvela ne işlerle me§gul ola· 
cağımı soruyorsunuz. Ba§lanmış ve henüz 
itmam edilmemiş işlerin ikmaline çalışa
cağım tabitdir. 

lstanbula tayin emrimi burada tebel
lüğ ettinı. Birkaç güne kadar 1stanbula 
gideceğim. Fakat evvel! Manisaya gide
rek oradan tekrar Ankaraya geldikten 
sonra yeni vazüeme başlamak Uzcrc ls
tanbula gitmem do muhtemeldir.,, 

Ankara Emniyet Direktörlüğü 
Ankara, 2 (Hususi) - lstanbul emni

yet cllrektörlüğUne tayin edilen Sadred
din Aka'dan boııalan Ankara emniyet di
rektörlüğüne emniyet mUdürlUğU daire 
reislerinden Şinruıinln getirileceği ııöylen
mektedir. 

Emniyet MOdUrJUgU önünden 
çalman otomobil 

Evvelki gün Emniyet Müdürlüğü ö . 
nünde garip bir hırsızlık vakaııı olmuş 
ve otomobilini Emniyet Müdürlüğü ö
nüne bırakarak plaka almak için içeri 
giren §Oför Suat dışarı çıkınca araba. 
yı yerinde görememiştir. Suadrn idare 
ettiği otomobil lsak adında birine ait· 
tir. !sak askere gittiği i<}in 1913 nu. 
maralı olan otomobilini idare etmesi i
çin Suada bırakmıştır. Otomobilin bu 
§ekilde kayboluşundan sonra Emniyet 
Müdürlüğü ikinci §Ube tarafından yapı 
lan tahkikatta bu hırsızlığın Acente 
Faik adında meşhur bir otomobil hır
sızı tarafından yapıldığı tcsbit edilmiş 
ve Faik yakalanmıştır. Otomobil 
her tarafı sökUimüş bir halde Fatihte 
bir arsada bulunmu§tur. 

•• 
Uç a hk maaşların 
yok laması mese esi 

Daha muntazaın ve salim hale getirileceği 
resmen bildiriliyor 

\1a llye Veldi!eti, n~şrl~1 11lunız münasebel l
le t--henırniyetli izahata ihtiva eden bir 

ta hri ra t göu dt'rtl ı 
Zat maaşln.11 ır.('s.:-lc~i hul{:tında'ncşril den evvele ait kısmınıu ıı;'arı a. 

yatımızın yakın ve seri bir alaka ile hire kadar verılmiyeccğı,, ıbarcsile 

Maliye Vck8.letincc tetkik olunduğu- yapılacagı gosterilen muamele bahı;i 

nu ve bu münasebetle izahatı ihtiva e· geçen kanunla halledilmiş bulunmak· 
den bir tahrirat irsali lüt ~ .... ia bulu· tadır. 

nulduğunu memnuniyetle kaydederiz. 
30 • 11 _ 938 tarihini ve 28042 n u 

marayı taşıyan bu tahriratın suretini 
neşrediyoruz: 

Haber gazetesi Müdürlüğiine 
Gazetenizin 29 • 11 - 938 tarihli nüs.. 

hasında "yetim maaşlarında mühim 
bir dert var. Yoklama nsln pratik de. 
ğilclir.,, serleYhasilc inti~ar eden yazı 
okundu: 

Zat maaşları sahiplerinden borçla • 
nna mukabil kesilen para~ar mahalli 
malmüdürlüklcrince muntazam kayit· 
lcrine geçirilmekte ve alülmdarların 

müracaatlarında kalan '1orçlarının 

mikdan kendilerine bildirilmc.>ktedir. 
Bahse mevzu 2667 numaralı cüzdan 

sahipleri Eminönü malmüdiirlüğüne 
müracaat eyledikleri takdu-.:!e borç 
vaziyetlerini öğrenebilirler. 

Harp zamlarının 31-12· -134.l tari
hinden itibaren verilmesi 19 mayıs 930 
tarih ve 1626 numaralı l:anununun 
muvakkat rnad'.iesi iktızasından oldu. 
ğu. cihetle bu kanunun mc-r:yctinden 
evvel resmi senetlere konulmuş olan 
"harp zamlarının 31-l 2-341 tarihin 

Bu itibarla ma!müdürlü~üıH:e yapı

lan muamele doğrudur. 
Yoklama muamelelerine eelinoe: Bu 

işin daha ı· untazanı ve salim ve aynı 
zamanda alakadarlar hakkında kolay. 
lık bahşedecek şekilde yapılnıaslhı te. 
ınin edecek tedbırin ittihazı mukarrer 
bulunmuş olduğundan kcyfiyC'tin gaze 
teniziıı aynı sütununda dercini rica 
eylerim. 

Maliye Vekili namına 

HABER : Birkaç bin yetim ailesi na 
nıına bu meseleyi hassasiyetle takip e
den gazetemiz Maliye Vekaletinin bü. 
tün zat maaşları sahiplerini sevindiren 
yoklama işlerindeki vaadini şükranla 
karşılar. 

Bir istidaya mütevakkıf olmaksızın 
zat maaşları sahiplerinin bJrçlarını an 
lıyabileceklerini gösteren ~ahat da 
ayrıca zat maaşları sahiplerini sevin. 
direcek büyük bir kıyınetttedir. 

Zaten HABER, yazısında, kuyudun 
ınalınüdürlüklerinde muntazam bulun 
duğunu zikretmiştir. izahat esası da 
kabul olunduktan sonra mesele kal -
manıış bulunmaktadır. 

n<nmsesD~Der yu ırdl u 
e<9lllly©>ır 

C UMHURi YETIN onuncu yılında 1stanbulda kurulan Kimsesizler 
Yurdunun, beş sene içinde 36 genci ıslah ettiğini öğreten haberler, 

bu beş senelik tecrübeden, Yurdun, aldığr netice ilt:erine, verdiği bir ka. 
rarı da bildiriycrlar. Bu karar şu: 

Yurd bu kere de kendisini ıslah edecekmiş .. 
Kendisi muhtacı himmet bir dede .. 
Nere e kaldı gayriye himmet ede ... 

• • • 
~azarllıksı: satış kanu n u 

(3 ELEDIYE, pazarlıksız satış kanununa aykırı hareketinden dolayı 
2300 esnafı tesbit ve haklarında zabıt varakası tanzim etmiş. Ya

vaş yavaş cezaların tahsiline başlanmıştır. 
Aşğı yukarı iler tutar 2 - 3 bin -esnaf olduğuna göre pazarlıksız satış 

kanununu İstanbul belediyesi varidat kanunları arasına geçirmekte bir 
mahzur kalmamış demektir. 

Ticaret Odası, kanunun tatbik neticelerini neden arıyor, anlam~ık. 
Kendilerine ihsai raporu belediye sunmuş oluyor. 

2300 esnaf cezalandırıldı! Bundan veciz rapor mu olur?. 

• • • 
Haınknn yağmurdan 

mutıa~aı~aso 

D ENiZBANK Heybelide Modern bir iskele yaptırıyor. Gayelerinden 
:biri bilhassa yolcuların yağmur altında beklememelerini temindir. 

_ Diğer taraftan tramvay kapalı tevakkuf yerleri kaldırılıyor. Gaye, 
ımar pHinına dokunur satı kalmasın diye .. Halk yağmur altında bekles~ dt 
ne olur, gaye imar ... 

Biri yağpıurdan korur, diğeri de yağmura maruz bırakır. 
Nasreddlnin hesabı: 

Herkes bir tarafa gitse dünya yıkılır. 

• • * 
HcSırfP maDzemesı peş i n 

~arayna 

Ç I~ hükumeti, istikraz şeklinde harp malzemesi alabilmek için Am• 
. rıka hü'kumetinc müracaat etmiş ve red cevabı almış, Amerika, pe.. 
şm :Para ile mal vereceğini bildirmiş. 

Anladınız ya milletler 1 •• 

:Oçler Meclisi, Dörtlar Paktı, politik cıların vaadları, mukavclelu, 
ahitnameler ~ep laf... 

Parayı veren düdüğüı çalar 1 

• • • 
~lYl~lYın!Kü ~onnın:nka 

Ç EKOSLOVAKYA rcisicumhurlu~una doktor Haha seçildi. Ne 
garip tesad~ değil mi?. 

Bugünkµ haha, hihi politikası içinde ne isabetli bir .sesimi. 



lÇERDE: 

• üniversitede mUnhal doçentlikler için 
açtlan imtihanlara 5nUmUzdcki hafta için
de başlanacaktır. 

* Denizbankın Avrupaya talebe gön
dermek için açtığı imtihanda 31 ki§i ka· 
sanmıGtır. Bunlar bankanın atölyelerinde 
ıtaja başhyacaklardır. 

* Ankaraya davet edilmiş olan gUm • 

~lq >-1ffJ ;H, J3~lıİllJ 
YAN vı:ı11.!Q 13vNl.'lf?. 

l.3ENıM oıAc.oK. 

rOk baemildUrU Mustafa Nuri Anılın baş- 'cır•~~· ••••~••••t 
mUdUrlilk tefti§ heyetleri riyasetine ta- • Resımh Hafta Neşrıyatmdan • 
yin edileceği haber verilmektedir. •ATATu· ·nK ALBu· ·Mu··• * EmlnönUnde istimlak edilen binala- ~ t 
tm yıkılmasına devam edilmektedir. Hi· Mükemmel ve muvaffak bir eser• 
Ullahmer hanının istimluk muamelesi de l k I .. - d.. t 
bitmiştir ve yıkılmasına yakında ba§lam- t 0 masınm arşı ıgını gor u t 
la akt Kısa bir zaman içinde bütün mcv· • c ır. .. k . . . f cudu tamamen tukcnen bu ıymct- t * Esnaf cemıyetlerı bütçelerini hazırla-

1
. .k. . d f d h ··k 

• ı eser, ı ıncı c a ve a a mu cm- • 
maktadırlar. Son hafta içinde 14 esnnf 

1 
b. b kı 

1 
. km k 

. _. me ır as y a pıyasaya çı a t cemiyetinden 14 U bUtçclerini tıcarct ve • .. b 
1 

k d 
.. . . BU 1 uzere u unma ta ır. • 

ıanayt odasına gondcrmışlerdır. tçe e-
rin hepsı hazırınndıktan sonra esnaf cc- O Ebedi Set AtaturkUn t 
miy~tleri yardım heyetlerine ayrılacak • 300 e yakın •canlı hatırasını içinde : 
tahsısnt tesblt edilecektir. t toplayan ve güzel bir kapakla süslü • 

* Pamuk satl§larında büyük bir faa'i· / bulunan bu eserin ikinci baskısının • 
yet görülmektedir. Dün ltalyaya kilosu da ihtiyacı 'karşılayamıyacağı mu- • 
~ kuruştan 5000 kilo Akala pamuğu gön- hak'kaktır. 1 
derllm~tlr. Bu kıymetli eseri henüz teda- • 

* Posta idaresi Sultanahmette bir şu- rik etmemiş bulunanlar bu f 
be açmağa karar vcrmiııtir. Yeni postnha • 
ne .taş mekteb binasında açılacaktır. günden müvezzilerine siparişte • 

* Tophaneden YUksf'k kaldrrıma tı- O . . bulunmalıdırlar. . t 
kan yolun tamirine karar V('rilmiRtir. A- • lkıncı baskısını~ ista~l ıç.~n ayn- • 
yaspaşa caddesi asfalta çevrlldikten son· Jan mahdut rnıktardakı nushaları • 

ra buradan çıkan parke taşlarla da Salı- • Yarın tevzi ediliyor • 
pazan caddesi tamir edilecektir. • .-.-.t 

w • ~ ~·····--* Kims('sizlere yemek dagıtmak için 
evkafın °Eyübde yeni yaptırdığı aşhane
nin inşaatı bir haftaya kadar bitecektir. 
Bumda her gUn iki \•Uzc \akın fakire ye
mek verilecektir. 

DIŞARDA: 

* M.arsilya ticaret oı.1last 1ttl!ak1a ka
bul ettiği bir karar suretinde FranS3. lle 
Frankist İspanya arasında normal Ucarl 
münasebetleri kolaylnetırmo.k Uzcre hUkQ.· 

etin Burflos hUkQmcti nczdine derhal bir 
l'ransız mllmesstll gördeııneslnl istemek
tedir. 

* Bükreşte gazeteler, Transilvanyruıın 
!tomanyaya ilhakının 20 inci yıldönilmUnü 
tes'it etmektedirler. 

* ltalynnm 1936 Londra deniz muahe
desine iştirakini tesbit eden vesika, bu
run lngiliz hariciye nezaretinde İtalyan 
bUyUk elçisi kont Grandi ile tngiliz mUs
teş:ırı Scott tarafından imzalanacaktır. 

ltnlyanın bu munhcdcye iştiraki, son 
zamanlnrdn tuyib olunan İngiliz · ltal· 
yan anlaşmasındakt şeraite tevfikan vu
kua gelmektedir. 

* İtalyanın yeni Pnris büyük elçisi, diln 
&~leden sonra hariciye nezaretine gide
rek Bonne ile uzun müddet göriişmUştUr. 

* Papalık mahfilleri, papalık ne İngil
tere arasındaki mevcut diplomntik mUnıı· 
sebetlerdckl samimi~ et dolr.yısiylc Çem
bnr]ayn ile lord Halifaksm Romn S('ya • 
h'lllerindc papayı zlynr<'t C'dcccklerinin 
pek tabii olduğunu bildirmektedir. 

* Fransız hük(lmctinin Bükrcştcki 

ll'ranstz elçiliğini bUyUk C'lçlliğe tahvil ka-

ımn;GRUL SADl 
TEi\ TiYATROSU 

1\ıkslmdc: (Bu gece) 
:KAYNANAM 

Vodvil 3 perde 
ı·a:an: M. l'narl 

ZAYi 
Hukuk Fakültesi hüviyet varakamı 

kaybettim. Yenisini çıkartncağımdnn 
eskisi hükilmsüzdür. 

6055 Muhiddin CONEŞHAN 

[ X 9 ) un maceraları 
Film flV\1elkl gUn 

gösterilmeye 
Luşlandı 

{X 9) ıın maceramn film. l'Yelltl giin
dcn itibaren Alkazar sinemasında ye
niden gösterilmiyc başlayacaktır. 

Vaktiyle gazetemizde tefrika edil -
miş olan polis müfettişi ( X 9 ) un 
muhteliC maceraaln ço"k rağbet gör -
müştil. Bu münasebetle baştanbaşa re· 
simlerle yazılmış olan bu eseri yeni • 
den kitap halinde tabettirdik. ve 20 
kuruş gibi ucuz bir fiyatla satışa çı -
kardık. Matbaamızdan satıldığı gibi, 
filmin devamı müddetince sinemada da 
satılmaktadır. 

Çok rağbet kazanan ( X 9 ) filmi
ni ckuyucularımıza tenzilatlı biletlerle 
göstermeği de temin etmiş bulunuyo • 

nı.n UT.erine Romanya htikümetl d(' Pa· ruz. 
rls <'lçiliğinl bUyUk <'kiliğc tahvile karar Aşağıdaki kuponu kesip kişcye ver· 
TPrmls ve Fransız hUkfimetinl bu kara- mck tenzilatlı bileti almak için kafid!r. 
rtndan haberdar eylemiştir. 

* Resmi rakamlara göre, Alman Con
dor tay1aresl, Berlin - Tokyo hava sere- 1 
rinl, saR.tte 321 kilometre 800 metre sU
ratlc. 46 saat 15 dakika 52 saniyede mu
YB'fakıyetle yapmıııtır. 

* Jeromc ':":•Rraud Frnn<Jız akadE'ml"!I· 
l!P nT.A seçilmiştir. 

* CC'nubi Afrika birliği müdafaa nazı
n Pirov dUn Brükselt' gitmi~tir ve bugıin 
lrTn.1 tnrafından kabul cdil('ccktir. 

Vatan vapurile yapılan 
kaçakçılık 

Bulgaristandan yurdumuza göçmen 
naklederken ayni zamanda kaçakçılık 

işlerinde de kullan·ldığı meydana çıkan 
Vatan vapurunun sahipleri ve bazı 
mlircttebatı hakkındaki tahkikat ilerle· 
:ıcktedir. Vapurun lostromosu Hüseyin 
Kalkavcın tevkif edilm:ş, vapur sahip
lertnin kaçakçılık işleriyle alakadar ol
madıkları anlaşılmıştır. 

Ellllllllmll .............. ... 

(X 9 J un maceraları 
fi'mi için 

fenziliit kuponu 
Bu kuponu kesıp sınema kişesiııe 

,·eriniz. Tcnzillıtlı bilet alırsınız. 

Dikkat: 1111 lmpoıı yalnı: bugürı 

(312.938) tarihi için muteberdi -
iF©lfilt©n a.lmca 
ve k§peklcer 

asr~'1, 
irndır ~. r sahau 

lngilterenin en zengin adamı, eğer isterse, ma 1 

20 
Kar 

nci 
n'u 

lngi!iz hükCımetinin başına işler açabilir yda 
Ellerman, 25 milyar lngiliz lirası tutan servetine rağmen tren ve tramva 

Eski bir darbımesel "para ile imanın 
kimde olduğu belli olmaz,, der. Bu 
darbımesel doğrudur. Dünyayı parala· 
rına ~venerek istedikleri istikamete o 
sürükleyen birçok adamlar vardır ki 
adlannı bile işitmemişizdir. 

Size "otuz yaşında bir adam tanı . 
nm. Kendisinden daha genç bir kadm 
la evlidir. Daima üçüncü mevkide se· 
yahat eder. F'akat bu adam isterse ko. 
ca lngiliz lmperatorluğunu mali müş. 
kilat içersinde bırakabilir.,, denilse bu 
sözlere kolay kolay inanmazsınız. 

Çok mütevazı görünüşlü olan, Lond 
ranm Norct od ley Ştrit gibi en kala· 
balık bir mahallesinde üç odalı küçük 
bir apartmanda oturan bu kan koca· 
nın mali yardımlan olmasaydı "deniz. 
ler harikası,, ismini alan muazzam 
Km·:n Eliznbet vapuru yapılamazdı. 

Asrımızın karunu olnn bu adamın 
apartmanında basit döşemeli bir tek 
salon vardır. Fakat bu sade döşemeli 
salonda, yer yüzünün dört tarafındnn 
devletleri namına ödünç para dilenme 
ğo gclmiş birçok bü:.iik Jiplomatıan 
kabul eder. 

Bir tramvay tevakkuf mahallinde, 
birinci mevki arabaya binmiyerek dai
ma ikinci mevkii: bekliyen bu mahcup 
tavırlı, hastalıklı olduğunu zannettire
cek kadar solgun benizli bu genç ada
mın İngiliz devletine senede dört yüz 
milyon (evet mürettip hatası. yok, 
dört yü?. milyon, bini~ pcmı.mızia tak· 
iben 20 ınilyon Türk liram) frank 

vergi verdiğine nasıl inanılabilir? 

Günde bir milyon franktan fazla ... 
Bütün bunlar inanılmaz şeyler gibi 

gözüküyor, fakat hepsi doğrudur. ln
giliz bankasının mümessillerinden bi. 
risinc sorarsanız bütün bunlann doğ· 
ru ve mUbaliigasız olduğunu öğrenir
siniz. Londrada bütün mali mahfeller 
Sir Con Ellcrman'ın lngiltcrenin en 
zengini olduğunu bilirler ve bu ada . 
mm isterse İngiliz devletinin başına 
mali sahada, birçok işler r..çabileceğini 
itiraf ederler. 

Bu adnm, asıl ismi olan Sir Con El· 
lerman isminin kullarlılmasından hoş-

üçüncü mevkide seyahat eder 
lanmaz. Funteu ismiyle kendisine hi 
tap edilmesini tercih eder. 

Con Ellcrman'ın babası büyük Con 
Ellermandır. Bu zat babası öldüğü va· 
kit on iki milyon gibi ufak bi: mirasa 
konmuştu. Bu paranın bir mikdan 
muhtelif işlere yatırılmış, bir kısmı 
da İngiliz bankalannın kasalanna yer
leştirilmişti. Büyük Con }:;Uerman ln. 
giliz deniz ticareti filosunun üçte bi· 
rine sahip olmuştur. Sonra sigorta 
şirketleri tröstlinc girmiş, otuz sene 
çalışarak İngiltere kralı kadar zengin 
olmuştur. Fakat o bukadarla jktifa et
memiştir. 1914 harbi sırasında lngiliz 
tüccar gemilerinin hemen hepsi bu a. 
damın mnlı idi. 
Meşhur Basil Zaharof, büyük Sir 

Con Ellcrmandan bahsederken: 
- Eğer bu adam isterse !ngiliz: ban· 

kasının kasalarındaki bütün parayı 

evine taşıyabilir ve İngiliz bankasını 
3 6aat içerisinde iflas ettirir! dem~
tir. 

Ji'akat beıekct versin ki adamın böy 
le bir niyetl ynkt11r. n ....... ıo .. o LJ"-:ı .. 

rinin sayısını ve böylece milyonlarının 
mikdarını vükseltmek arzusundadır. 

İngiltere. kralı Sa majeste Be§inci 
Jorjun aziz dostu olan büyük Con El· 
lcrman da tıpkı oğlu gibi muktesit bir 
adamdı. lngiliz Kralının sarayına eski 
bir taksi otomobiliyle gelirdi. 

J;• kut oğlu babasından daha yaman 
çıkmıstır. Dört sene ~vvel bir otomobil 
satın aldı. Ucuz ufak bir otomobil.. 
Gcccnlerde görüşürken dostlanndar. 
birisine benzin fiyatlarının artmasın
dan şikayet etti, "eğer fiyatlar biraz 
daha yükselirse otomobilimi satmağe. 
mecbur olacağım,. dedi. 

Ve hakikaten bir ay sonra. 25 mil. 
yar İngiliz lirasına malik olan adam 
benzin fiyatı arttı diye ot.omobilini 
satmıştır. 

Sir Con Ellerman 'ın kendisi vek ansı 
için senede sarfettiği para 300 liradır 
Bu paradan baı;ka hemşiresi Mis Be. 
yere her yılbaşında iki bin liralık bir 
mck gönderir. 

Lonıiranın kibar alemi Sir Con El-

l • t· , . : ~ 1 , : : 1 . . ~ . \ . . 1 . ,; . 
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ile sabah1 ve a ,şam 
Her }'emekten sonra mutazaman dişlermizı lırçalayınıı. 
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~NCiKANUN-1938 llAJJY.K - ıucşam po~-

''Bi r n -marah Yahudi Almanların 1 nuılıaralı 
d Üş m n ı ! , ya k a 1 a n d ı Los !!~,!~~J.~ldı~~ gUnler-

Cumhurreisimizi . 

' ı1111 r d \l h dl) 1 f eDdlt ederek par& de Hollvuda gelen Alman sinema yıldw 
bülüıa devlet ei ,teri 

~ e 1 A U er Leni Ri!en§tnl, bumda gayet soğuk kar-
O Jl 8 t n1 ağa "alkışan bir genç yakalondı §ılanmJ§tır. Sinema gazctıclerlnde, büyük 

l:rıı r 2 İmza yazılarla "Nasyonnl sosyalist sinema cn-

tebrik ettiler 
~ı ' ' - ~ h · • b kurıunları aana iyice öğretir.,, 
'l cr.ı !ie rımız za ıtası musc- dllstrisinln şefi heni Rüengtal için Holl-lı~·n eb~ tehditle n..-ıra koparmag· a ra- yukarıda yıı.:ıdığımu gibi •'Bir numa· 
•" ı .r- :s \-udda yer yoktur,, tarzmdıı cümleler 

Ankara, 2 - ismet inönünün Reisi· 
cumhurluğa intihabı dolayısiylc muhte
lif devlet reisleri tebrik telgrafları çek
mişler, Cumhurreisimiz bunlara ayn 
ayrı telgraflarla mukabele ve teşekkür 
etmiştir. 

''ır ..... r genci '-'akalamr~tır. ralı yahudi düımanı Alkapon,, dur. 
1 ı ... o1 :s çıkmqı ve verefine hiçbir kabul resm ve ld ... .ı_ 1 Yaşlannda Hüscyı"n Ccngelli Salomon korkusundan ne yapacağını 

''""l yahud ziyafet tertib olunmaml§trr. lı.ıt·a• olan b:.ı genç muhtelif yahudi şaşırmakla beraber işi zabıtaya da ha- Leni Rifenı.ıtal, kendisine yapılan bil. 

ter ; ve ıenginlerinc bir mektup ber vermiştir. Bunun üzerin parkta ter- cumlarm eebeb.qıı anlıyamadıl;'tnr bildir-
ll,ı y;~c~te ve altına da "bir numa. tibat almnug ve Salomon numaralı pa- mi§ \•e demişUr ki: Gönderilen telgraflardan bir kaçım 

dcrccdiyoruz: Ilı ata · Udı düşmanı Alkapon,, imzası· ralarla parka gönderilmiştir. "- Amerikaya seyahatim tamamlyle 
tc • r. r~ ~uarycn bir para istemek- Bir müddet sonra Hüseyin meydana §s.hatdir. Almanyada hiçbir resmi mevki Efganistan kralının telgrafı: 

\l r. On hadise de 1<>ylc olmuştur: çıkmış ve Salo:nnonun yanına yaklaşa- \'e vuifem yoktur. Ben, müstakil bir ar-
ı • • •U Çcçr.ıecle oturan ve makara, rak parayı istemiştir. Salorr.onun ancak tisU 

"Türkiye cumhur riyaseti makamı~ 
na ckscllinsınızın intihabı sonsuz me
serret ve memnuniyeti mucip oldu. Ek
selansınızın tebriklerimi kabul etmesi 
ni rica ederken, ckıclansınızın TUrld· 
ye hakk ndaki mcsbuk ve bergüzide hiz. 
metleri, riyasetleri devresin.de Türkiyc-

·~ m~ ~I ~aı Carctı yapan yetmiş ıaşlann.da· elli lira vermek istemesi lizcrine "Ben Evvelce birkaç hafta Holivudda kal-
tl,.. • oırı:>n bir gUn şöyle bir mektup senden iki yliz linı istedim. Bu kadar malt niyetinde olan Alman artisti burada-

•~ r: paray1 alamam, fU halde gidiyorum.. ki Jkamet mUddctini kısaltacak ve MeksJ. 'arı k lk k bcltJi~ n saat onda Tilkilik parkında Kendini kolla., demiş ve ayğa a ara ko tarikiyle Almanyayn dönecektir. 
aı, r or11ın .. 200 lira getir, yoksa seni yilrilmcğc hazırlanmıştır. Fakat bu ın-
tag1"lı.ıt.ıın, Beynine kurşunlar yağa- rada gizil olan memurlar meydana çıka-
htıtı- tınutnıa. Her saat için ölümünü rak Hilseyini yakalamışlardır. Hüse~n. 
~ı tıı:ı. ·Iiu •on sözümdür. Okuduklan- işsizlik ve parasızlıktan bu işi yaptığı· 

lıtıt 
,., ~ bunları tabancamın m söylemiştir. 

ltaly·· nlar Korsika 
Ver usu isliyorl· ı· 

1-ie~ 
aı lt •• 0

tk, 2 (A. A ) _ Taymis gazctc-
"<lll'a 

'il~ ıı tneclislnde Çiı>no tatnf'mde.ıı 
"'r~t:a~ ııutıtun sonla.nna doğru duyulan 
~~~ 8

edaiannm Musollninin 1935 se

ltıııı.ı ~ lınıa edilen Fransız • ltalyan iti

~ ~ U.nnısib: addcttif;rfnc delalet etU-ı 
~ ~akladır. 

e:ı ~~ leye göre, Musolini. derpiı; edi· 
1't l'I ~::ı • İtalyan ftllMmm milzake
llh e~:~asrnda Fransadan Akdeniz sa· 
tı,. linin y niden takelmlnl istlyecck-

~n . 
~Ylflcrin tafsilatı 
~~ .' l (A.A.) - Havas: (Malin) 
d •. , ııını.11 Roma muhabiri bildiriyor: 

meclisi toplantısmm zabrUarmın so. 
nunda aşağıdaki cilm!e de varclır: 

"Mebuslnr ayağa kalkmışlar, Tunus. 
TunUB .. diye bağırarak duc;eyi şiddetle 
alkışla.mı§lardır.,, 

Diğer tara.fta."1. çarşamba sabahın • 
danbcri, faşist teşekkülleri de. parti 
mensuplarını, pnrlflmento dağılırken ve 
bilfilıarc Vene.dik meydanında tezahilr· 
lcrde ayni tarzda bağırmağa teşvik e
den şifahi tamimler yapmışlardır. 

Romanın tekzibi kati değil 

nin saadet ve teslisinin izdiyad bula· 
cağrna delildir. 

ötcdcnberi Efganiıtan ile Türkilc a 
rasında mevcut dostluk ve samimiyetin 
bundan böyle artıp payıdar olmasını 
dilerim.,, 

Arnavutluk kralının telgrafı: 
"Jstiklal muharebesinin inönüsu, 

1"e\'yorktan bllıllrtılyor: ve Türkiye kalkınma hareketinin yo
Şeblr ve clvanru görUlmemiş derecede rulmaz muharriki olan ekselansınıza sa.. 

ulddetli bir kt§ baatırmı!)tır. Bir kaç gUn· mimi tcbriklcrimlc birlikte, deruhte et 
denberl devam eden kar yüzünden Nev- miş olduğunuz yüksek vazifenin Tilrk 
yorkun bazı caddelerinde tramvay sefer- milletinin şanlı mazisinin mukadder 'kıldı 
leri tatil edllmlştir. Otomobil ve otnbUs- ğı başarılara sevkctmesi hakkındaki tc· 
!er de insan yUril~1lşll kadar yava~ işle- mcnnilerimi ekselansınıza arza büyük 

mcktedir. Kann kalınlığı bazı yerlerde 45 • bir memnuniyetle mil'8raat ederim.,, 

Amerikada 
görülmemiş bir kış 

Soğuktan 100 kişi öldü 

santimi bulmuştur. Bulgar kralının telgrafı: 
Te.srinisanldc bu kadar şiddetli kar ''Ziyailc mütecl1im olduğumuz Bil· 

yağdığı bundan tam kırk sene ev,·eı. 1898 yük şefinizin yerine Türkiye Cwnhuri· 

de görlllrntiştO. o sene tam bir ay yer· yetinin en yüksek makamına intihabım· 
nr haber Iııdım. Ekselansınıza en samimi ler 45 • 50 santim karla kaplı kalmıııu 
tebriklerimi ve şahsi saadctlcrilc mu -ve her gtın caddeleri sUpürmek il"ln 40 

binden fıızla ndam kullıı.nılm15tı. kcıdderatı ekselansınızın liyakatli elleri· 
ne tevdi olunan dost ve asil Türk mille. 

Bu !enek! şiddotll kıştan ölenlerin a- tinin refahı hususunda benim ve Bul-

dedi 100 kadnr tahmin edilmektedir. gar milletinin temennilerini arzederim .. , 
Diğer taraftan, Amerikanın bUtUn ı:-:n.rl: Mısır kralının telgrafı: 

devletlerinde kar ynğmağa ba!!lnmrştır. "Yüksek Cumhurrcisliği makamını 
-;:- \1e ~ ... .._.., ... "' ,cı;ır.,_uır uuoı:un-

t.. !;tıJ. İtalyan emelleri lehin-
~'<> l>llan cemi tezahUrat-

Roma, 1 (A.A.) - Mebusan meclisi. 
nin dilnkil toplantısından sonra halkı:ı 
"Tunus, Tunus!., diye bağırarak Ro. 
--•La1'tatornt1a dol~ğı hakkıOOa-yn 

bancı memleketlerde şayialar dola{J· -------------
maktadır. Sanıldığına göre. •'Tunus, 
Tunus., n!dıısını a:ıcak bir kaç genç te
zahUrcU çıkarmıstır. DUn tertip edil • 
miş olan yegAne alay, mebusan mec.. 
Iisfnfn açılış gUnlerinde mutat olduğu 

ıı haber aldım. Ekselansınıza en samimi 
tebrildcrimlc birlikte, Türkiycnin refah 
ve iki memleketimizi biribirinc teyem· 

mUnen rapteden bağların daima daha 
ziyade inki~fı hususundaki temennile

rimi arzctmek isterim. 

~ ~ teis, mebusa.n meclisinin cel. \ 
"\lj \>e 

1 etrnlş ve Mwısolini, hara. 
ııı_ 'tl 8ilteklı alkıelar nrasmda Içtf. 

Alman Hariciye 
nazırı ~ ~llııu terkeylemi§tir. Bir ço'lt na 

ıu,._,~ ttlebuslar, mUteakıben Vene
~ llı..a_nına giderek MussoJinjyi ye-

'l.·eCııtı:, Mussoun1y1 alkışlamak üzere, Pazartesi günü Parise gidiyoJ 
Venedil< nı~danına gelen \-e_mebwsl:ır • . 
dan tcreWp eden ı y idi. (Stefanl) ~crJin I < A.A.) - Yarı resmı bır 

Mesl~ğinizdc sizi temayüz ettiren 
müstesna vasıflar ve büyük meziyetle
rin Tilrkiycye en şanlı mukadderatı te. 
min ~deceğinc lc:ıniim.,, 

~~laınışlardır. 

~~ ~ geç san.ilerine kadar. bir -------------

lr.~ llrcuıer fehir sokakla.rmda R d h d .
1 

. 
~ ~;r \'e yeni olarak meydana ÇL omanya a Ya u 1 erı 

~IQ.l dakı talebi mütemadi suret. 

~ta~'anıışlardır: tedhiş 
t e, ka~ Ve Tunusu isteriz.., 
~~lf?. ltf ~ da tebarUz ettirmek lhım· Bilkrcş, 2 (A.A.) - Bukuvin va
bl.%~ taıYanın Akde:ıizdeki emelle- !isi ırk mcıclesine tcalluk eden bir ka
~ll'ln.~ki bu tezahUrlcr mcbusan ramame neşretmiştir. Bu kararname 
~it ıal:ıit.Iarına da kaydedilmig halihazırda tatbik edilen otoriter rejim 

lı . lacın-. Filhakika mebusan makamlanndan birinin yahudilcr alcy· '1ll · hinde ittihaz ettiği ilk tedbiri ihtiva et-

i casus teşkilatına ~.::.:~':.":~: :::.::::ın=: 
k toplu bir halde bulunduktan bazı mın· 

~~.. arşı takalarda yabudilcre aid fabrikalarda 

·ı,•ararta ted hl r ler ve evlerde yangın çıkmı§ olması dola-
~ 1) yısiylc umumt nizamrrı muhafazası için 

fllası na 1 ilzu m aşağıdaki tedbirin ittihaz edildiği bildi-

~ b,, l!"Ör u 1 oy o r rilmcktcdir. 

~~~~ r~llda bllytik blr nnzi casus rse- Bukuvinde bulunan yabudilcrin ma· 
\ ~eıı h "Ulunduğunu yazmıştık. Stok- ğazalarda, fabrikalarda ve endüstri mü
lı...' ?&\> lber Verildiğine göre bu uebe- csscsclerinde Rumcnccden ba~ka lisan 
~11.fı.ı :: ve ~orveçte de kollan bu· kullanmaları memnudı:r. Yahudilerin 

~~~e <IUhıtıın edilmektedir. Bu fikirle bu kararnameyi tatbik etmediği mücs
lıa ~ 1~ lnıllı olan cfkln umumiyeyi esseselcr kapatılacaktır. 
~e bir t leveç hUkümetl, memlekette 
~ t'lııaıc ~6kil4.t varsa derhal meydana 
~ tb-, llu tere tedbirler nldığnu blldir
~~Orııa d Cdbfrlerin ne olduğu söylcn-
"ll a hUk tıııı t(}ı:ıı bu fıınetin meclise mUracaat 
A_~t~. lıtısusta karar verdiği zanne
· _'Qı~~ilc 

"~'~ol':daki casuslar 
ttı~;~ gö~ l CA.A.) - Casusluk da
~li:._~esi eı:t~ olan Nevyork federal 
l'a b~a){i ~ısı Mkim Knox, bu dava 
~~dlte~eı:-aıuu. yo.rnı öğleden son 
~ daeı r. 

.. ~l'tıl~rni Hardy, iddia.namesi:ı. 
~ r tfle enıi§tir ki: 
)tıl.·etıerı11d CCk karar, Amerika. Birleşik 
fll~>. nıe e Çalınan ve Almanyanm 
cı~ ~ ~Urları tarafil'l(.lan idare 

~tir. 1 

1Uk sistemini mahkO.m e. 

Yahudi binalannı yakıyorlar 
Bükrcı, 1 (A.A.) - Succva eyaleti 

valiliğinin bir tebliğine göre, 29 Teşrini 
&aniyi 30 Tcşrinisaniye bağlayan gece 
esnasında Ccrnutzi §ehrinde dokuz yan· 
gın çtkn:uş ve iki yahudi havrası, iki 
fabrika ve beş yahudi evi yanmıştır. 

Yangını çıkaranların bilyük bir kıs
mı yakalanmıştır. Bunlann arasında es
ki demir muahfız teşkilatına mensup 
Bisartchuk kardeşler de vardır. Hepsi 
suçlarını tam surc.ttc itiraf etmi~lerdir. 

Rektöre yapılan suikast 
Bükreş. 1 (A.A.) - Cluj üniversi. 

tesi rektörüne karşı yapıla.:ı suikastın 
f aillerlndcn birisi yakalanmıştır. Bu. 
Francu isminde demir muhafız te§ki
lA.tma. mensup bir genıı;tir. 

membadan bildirildiğine gbre, haricıye 
nazırı, Von R:bbentrop, Fransız hükQ. 
metinin daveti ilzerinc kısa bir ziyaret 
için bu pazartesi gUnü Parisc gidecek. 
tir. 

Or. irfan ~ayra 
RÖNTGEN MOTEHASSISJ 
Türbe, Bozkurd kıraathanesi kar 

ısında eski Kl~d Farcı sokdk No. 
'i • 1 O. Öğleden snnra 3 ten 7 ft' 
kadar. ........ :-. ............ , 

1 ran Şehinşahının telgrafı: 
Merhum AtatUrkUn mUesruf irtiha . 

linden dolayı bir tarnftan kalbi tecs 
sUrlcrimi bcynn eder ve diğer tarnftan 
zntınlilerinin, lranın dostu ve kardeşi 
olan Tilrkiyenin Cumhurrcisliğine in. 
tihap edilmiş olmanızdan dolayı duy· 
duğum nihayetsiz memnuniyet Ye ha 
lisane tebriklerimi beynn eylerim. 

Zatı Cılinizin saade.tlenni ve mu\·af · 
fokıyetlerinf an samimUlkalp arzu ve 
temenni ederim. 

Sovyct Sosyalist Cumhuriyetleri 
Birliği icra Konseyi neisi Kalininiı 

telgrafı: -1 

Randevucu Atinanın ı 
muhakemesi ' 
yarın başhyor· 

Randevuculuk ve kaçnkçılıktan maz 
nun Madnm Atina hakkında 4 ncü is. 
tintak dairesi ve müddeiumumilik 
ta.rafından başlıyan hazırlık tahkikatı 
dn. tamamen ikmal edilmi~tir. ThTak 
Ceza mahkemesine verilecektir. · 

Milddeiumumilik Atina ile Katin:ı. 
nın Ceza Kanununun 436, 69 ve 526 
ncı maddeleri' mucibince ceza görme • 
lerini, istiycn bir iddia.nn.me hazırla -
ınış v~ bunu maznunlara tebliğ etmi§· 
tir. Üç giln içinde itiraz etmedikleri 
takdirde, vcyn. yapılacak itirazların 
mahiyetine göre icabı yapıldıktan son. 
ra, sorgu hakimliği knrar.ınmesi ha· 
zırla nacaktır . 

Diğer taraftan Atinn, tahliyesi için 
Ağır Ccz:ıya tekrar mü,-acnat etmiş 
fakat bu talebi kat'i olarak reddedil. 
miştir. 

Atina. ve şerikleri hakkında tatbıkı 
istenen 436 ncı madde, 21 yaşından 

yukan yaştaki bakire veya kadınları 

fuhşa teuvik etmek veya -;,,u gaye Uzc· 
rinde kadınlan bir yerden diğer bir 
yere nakletmiye nlttir ki, bu madde. 
nin tayin ettiği ceza. bir seneden Uç se 
neye kadar hapis ve elli liradan beş 
yüz liraya kadıır ağır paro cezasıdır. 
Aynı maddeye göre, suç yirmi bir 

ya.smı doldurmıyanlarla alakadarsa 
do. hn.pls iki seneden beş !'lCneye kadar 
uzatılmn.ktadır. 

526 ncı madde ise kanunlara ayk:rı 
olarak ailenin selameti namına veril· 
miş emirleri dinlcmiycnler hakkında. 
dır. Ve bir aya kadar hafif ha.pis veya 
50 liraya kadar para ce?.asını ihtiva 
etmektedir. 

69 ncu maddeye gelince, bu madde 
bu neviden olarak hapsi kap ettirici 
muhtelif suçlnr işlemiş kimseler hak · 
l:ında \•erilecek hapis cezalannın, ne 
ackilde birleştirileceğini tayin ctmckteJ 
dlr. 

"Cumhurrcisliğine intihab!Il1% dola 
yısile en samimt tebrlklerim.ic ve ~h· 
si saadetlerile dost Türk milletinin re 
fahı hususundaki en iyi dile.\:lerirııin 
kabullınU rica ederim. 

FeyWi fnaliyetinizin iki :·ı~mleketı 
r:Jiz ar ısında.ki ananevi d J tluğtın mi.. 
tı.;madi tarsi11 H inkişaf:na d11ha Zİ\'fi. 
de hiznıet cd"'t eğine kaUyen 1':.ni:r.ı ,, 

Yem"n nU~umdarı lmımı Vahyanın 
telgrefı: 

"Terk mıl!r.t ınin mu<tz.::arrı pedeı i 
Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin 
ha.beri vefatını aldım. Bundan dolayı 
an samimillkn.lp taziyetlcrımi Türki . 
yenin sadık ve kadim muhibbi ınfatUe 
necip TUrk mmeUne takdimi bir vui· 
fe bilir, aynı zamanda Cumhurrl~>aseti 
makamına intihap buyunılmnş olduğu 
nuz beşaret haberini almış bulunduğu 
mu arzedcrlm. 

Tilrkiyenin ötcdenberi ınukadderatı 
nı ff)izli cllerinizle idare buyurmUŞ 
olrruı.nız hnsabile, necip TUrk milletini 
kıyrnettnr vücudunuzla J ·ikseıteceği . 
nizden emin olarak, sadık bir kalbin 
ifndesile zatı fahametpcnnhilerine anı 
tazimnt ederim.,, 

Yugoslav Kral Naibi Prens Pol'un 
telgrafı: 

"Ekselii.nsınızın Cumhurreisliğine 
intihapları dolayısile en hıırnretli teb 
riklerimi arzcdcrim. B~udnn böyle 
mukadderatını, müteveffa Büyük Re. 
ic:in en yakın arkadaşının ıdarc edece. 
ğin'3ı>n müdrik bulunan Türk milleti 
istikb : ' sUkun ve itimatla t>ak:ıbilir. 
Dost 'c müttefik Türkiyenın refah ve 
tealisi ve Reisicumhurunun ;;ahsi u· 
adeti hakkında en samimi temennile • 
rimi bildiririm.,, 

~OlANT 
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16 ncı beynelmilel tayyare sergisi açıldı 

Har tayyareleri 

B'A'BEB - :Alişam ~ 

Atada Sir. · 
Anket, anket, anket! 

birinci ıanda geliyor! 
Yakmda daha ne anketler 

göreceğiz l 
Yazan: Osman Cemal Kaygılı 

Sergi, blitün milletlerin var kuvvetlerile harp hazırhgına 
kıymet verdiklerinin açık bir misalidir 

Pnrl brynelmUC'l tayyare serglstmlen blr kö~e 

Birçok ecnebi memleketlerin de iştirak arazi üzerine inebilmcslnden fevkalnde 
tttlğl 16 net Parls beynelmilel tayyare takdir görmUştür. Amio ve Brege model 
ıergisi iklnciteşrinln 25 nde Cumhurreisi 
Albert Lebrün tarafından parlak bir şe 
kilde açıldı. Sergiye Fransızlardan başka 
Amerikalılar, İngilizler, Almanlar, Po . 
lonyalılar Holandalılar, Belçikalılar ve 

!eri de sergide yer almışlardır. 

Sergi umumiyet itibarile harp tayyare· 
sanayininin meşheri halindedir.· Son sç
f eci neticeler hnrp sanayinin mt'rnlPket 
nelerde itam harpsız harplerden almnn 

Çekoslovaklar iştirak etmişlerdir. Bu su
müdafansındaki ehemmiyetini pek va::ıh 

retle gerek her memleket tayyare sana· 
yilnln ayn ayn t<'tkik edilebilmesi, gc· bir şeklide öğretmiş olduğundan bütün 

milletler tayyare modeller! Uzerindeki rekse sergiye iştirak eden modeller ara· 
smda • kafi olamasa dahi • ufak bir mu· çalışmalarını bu noktada teksü ctruişler 

ve hakikaten çok mükemmel modeller el. kayese yapılabilmesi mümkün ohbilece· 
de etmişlerdir. 

ği için sergi çok ehemmiyet kazanmıştır. 

Teşhir olunan modellerin hemen kısmı 
azamı hnrp tayyarelerine aittir. Maama • 
flh dört motör!U bir seyahat tayyaresi, 
Atlantik Okyanusu Uzerinde yüksek sevi 
yelcrde ders uçuşları için hazırlanmış o· 
hın yine dört motörlU bUyük bir tayya. 
re, Bahrimuhitlcri aşacak bir şekilde ha· 
Ztrlanmış bir deniz tayyare~rıin maketj 
ve daha bazı seyahat tnyyarPl<'ri de ser· 
g\de yer almışlardır. 

Modellerden birçoklarının h<>nUz tccrü· 
heleri yapılmamıştır. Esasen sergi doğ· 
rndan doğruya tayyare modellerini teşhir 
den ziyade muhtelif memlelıctlerin en ye. 
nl motörlcrini ihtiva ctrnektl'Jir. 

Sergide, ilk defa olarak, sivil tayyareci· 
liğln pek gölgede kalmış olduğu gf,zc 
çarpmaktadır. 

Tayyare sanayü ileri bulunan recl.1le· 
ketlerin iştirak ettikleri bu sergi beynel· 
milel tayyare sanayiintn bugünkü vaziye
tini gösterdiği gibi, aynı zamanda ayn 
ayn bu memleketlerin tayyare sanayii 
hakkında bir hüküm vercbllmek ve bir 
mukayese yapabilmek de kabil~r. 

Sergideki modeller dikkatle tetkik olun 
duktan sonra: 

1 - Polonya tayyare modellerinın en 
bliylik muvaffakıyet kazanmış olduğu; 

2 - Polonya tayyarelerinin ve Alman· 
Şüphesiz ki her memleket bütün tayya- !arın 17 Dornlr modellerinin Fransızlar 

re modelleriyle sergiye iştirak etmrmiş· 
tarafından sergide teşhir olunan model· 

tfr. Bu bakmıdan, sorgiden mukayese He Ierden daha mükemmel ve daha ince bir 
tat'! bir hüküm çıkarmak imkanı yok gl
bldlr. Her memleket tayyare sanayiin -
deki Ustfinlüğünü göstermek lizcre ancak 
birkaç model yollamıştır. Dfin/anın dört 
bir tarafından modelleri gürmrğe gelen 
mühendisler vardır • 

Sergiyi açan Albert Lebrtiıı evvela ser. 
g1ye iştirak eden memleketlerin model· 
lerini gözden geçirmiş ·;e bllhasa Polon
yalılar tarafından ynpılmış olup salonun 
en muvaffak tayyareleri sıfntını kazanan 
modellerin inceliğine hayran olır.uştur. 

Almanyaya tahsis olunan kısımda biz 
znt Alman hava sanayll umumi kntibi 
modeller hakkında ziyaretçilere izahat 
vermektedir. Bu modellerden bilhacsa 
0 Domie,, marka çift motürlU bombardı
man tayyaresi herkesin nazarıdikkatini 

ceibetmektcdir. 

İngilizlerin yeni bir modeli olan "IIur. 
rlkan,, avcı tayarcsi herkesin takdirini 
kazanmıştır. Holıındalıların "Foken,, isim 
ll çift motörlU tayyareleri de çok beğe -
nilmiş, Çckoslovnkyalıların dürt motörlü 
muazzam ve muhteşem seyahat tayyare· 
Dl herkesin takdir nazarını üzerine topla
mıştır. 

AmC'riknlıların da "Şuas Vug., ve ''Kur
tls,. isimli modelleri hoşa gitmiştir. 

Frans1zlar sergiye müteaddit motörlU 
tayyarelerden Potez ve Mars('! • Bloş mo
delleri \'C' Dövuatin n\·cı tayyaresi ve ''406 
Mornn,, markalı tan arC'lC'ri.) le iştirnk 

etmişlerdir. 

Bu modeller Frnns:ınm hava kuvvetle
ı1nln kısmıazamrnı teşkil cılı'n tiplerdir. 

şekilde yapılmış bulunduğu; 

3 - lngillz avcı tayyarelerinin bilhns. 
sa motör kuvvetleri bakımından diğer 

modellere faik olduğu ; 

4 - Sergiye l§tirak eden, Fransız, Al· 
man, İngiliz, Amerika, Holanda, Belçika 
ve Polonya memleketlerindeki tayyare 
sanayünln bUyUk bir hızla terakki etmiş 
bulunduğu neticesine varılmıştır. 

16 ncı beynelmilel tayyare sergisi her 
hnliyle bütUn milletlerin varkuvvetlerile 
harp hazırlıklarına kıymet verdiklerinin 
ve sivil tayyareciliğin tamamen ihmal o· 
lunduğunun açık bir misali olarak görül· 
mektcdir. 

--
(Hauriot 510) modeli çift motörlil Farn l 

sn h!.) arC1sl sn.) et nz sarfi.) nt yaran bir Krııl Knrol Frnn!'l:ı~:ı. Cumhurreisi 
r.ıcdcl olm~-ı!.c!<ııı 'e bilhaJsa her tiirıu] Lcbrün'le beraber a' eğlencesinde 

Bazı gene meslektaslar, son zamanlarda 
bu anket işini o kadar harcialem yaptı
lar, onu o kadar gün6eye kullanmaya 
başladılar ki hani nerdeyse dünyanın 
bütün ilmi, edebi, içtimai, fenni, fels<!fi 
meseleleri, bizim gazetelerde makaleler, 
fıkralar şeklinde değil de hep anket şek· 
linde okuyuculara sunulacak! 

Haf ta geçmez ki bir gene muharrir, ga· 
zetesıne yazmak için gelip de benden bir 
şeyler sormasın! lyi ama a kardeşim, se
nin bar!a sormus olduğun bu meseleye da· 
ir ben niçin sana boş yere çene yorup ne
fes tüketeyim! Tar,ii senin kadar, belki 
senden daha çok benim de elim kalem 
tutarken ben ne diye, bunları bedeli mu· 
kabilinde bir gazete \'eya mecmuaya yaz· 
mıyayım da bcda\'a tarafından sana an· 
!atayım? 

Son zamanların, bu pek fazla anket 
düşl.:ünü olan genç muharrirler, düşün· 

m..ıyorlar kı v.ıra, ycğa açmış oldukları 
bu anketler yilıünden, salt kalemlerile 
geçinenlerin kazar;larma engel oluyor· 
!ar. 

Vara, yoğa bu anket usulünü kim or
taya çıkardwsa aşk olsun ona doğrusu! 

Ortada önemlice bir mesele, yahut me
raklıca bir mevzu mu var? Çağır hemen, 
ayağma ve diline ü5er.ınez genç muha~ 
rirlerden birini. semt, semt, kapı kapı 
dola5tır, anket namı altında bir alay meş· 
hur imza toplat ve bedava tarafından dol· 
dur pnlarla sütunları! 
Şu şon bir iki yıl içinde, acaba lstan· 

bulda nelere dair anket yapılmadı ki ve 
hu gidişle daha nelere dair yapılmıyacak 
ki? Bu anket gidişatına bakıyorum da 
byle sanıyorum ki yakında, bazı gazete· 
lerin sayfalarında ve (anket) nanu altın
da şun lan da goreceğiz: 

- Hayırsız adayı size verseler orada 
ne yapardınız? 

- Kmnızı turptan re~el olur mu, ol
maz mı? 

- I\Iecnunun başına yuva yapan kuş 
le) !ek miydi, çaylak mı? 

- lki ördekle bir kaz üç mü eder, dört
.. ? mu. 
- lncili çavuş klasik midir, romantik 

mi? 
- Piyer Lotinin sünnet düğününde orta 

oyununu llamdi mi oynam15tı, Abdürraz 
zak mı? 

- Dd\ uua ıucaz peşrevi 
mı, çalınamaz mı? 

- Ne için bazılarına yufka yürekli de
riz de hamur kalbli demeyiz? 

- Rüyanda uç gece üstüste Mazhar 
Osmanı görsen ne yaparsın? 

- Nurullah Ataç mı daha zeki, yoksa 
Sahaflar kapı::ımdaki kebabçı Hafız mı? 

- Nasreddin hoca kansından mı kor· 
ka:-dı, kaynanasından mı? 

-- Bernar Şov işkembe ı;orbasını mı 

ço!~ sever, bozayı mı? 
1\ihayet: 
- Tavuk mu yumurtadan çıkar, yu· 

murta mı tavul'.ıan? 
lş, haftada bir, hatta iki ankete dökü

lünce sonunda olacağı da aşağı, yukarı 

budur ve her şey tadında, kıvamında ge
rektir. lnsan kırk gün baklava yese br 
karmış! biz ise kırk gün değil, bu bir 
kaç yıl içinde, belki, •yüz kırk gün hep 
anket, yedik, anket içtik, anket yuttuk! 
Yeter yahu, şunu biraz kısa kesin, işi tat
lı tarafından biraz da Aydtn havasına 
bağlayın da herkese: 

- l11allah artık bu anketlerden! de· 
dirtmerin! 

Osman Cemal ](Al'GILI 

ATATüRK ALBüMü 
ı~~n~~ ıra~n 

yaq~oı '1'0&-
Resimli Hafta neşriyatından Atatilrk 

albllmü, kırmclinin mükafatını gördil. 
Kısa bir zaman içinde mevcudu tamamen 
tlikenen bu eserin ikinci tnbına başlan-

mıştır. iki gfin içinde piyasaya çıkmış bu
lunacaktır. 

Tcclaı lk etmiyenl<'r ncC'le PtmC'lldlrler. 
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yapı ır ? .. en~ası' 
B~yanl~r. ken~iler~ne yapılan güzellik/ iseniz friksiyon y.a~maı: . ırn ünliik fır1"' 

tavsıyelerının bır çogunu yerinde ve fay· vakit ikindi üzerıdır. Faka gd sıı!J.111 
dal ld · ımalı ır. ,... 

ı bu uklanm söylerler, fakat bu tav· siyonlar sabahleyın yapı Soilfll , 
siyclerin ekseriya tedariki imkans{z bir friksiyonları karından başl~r :ıaf. gof~ 
takım aletlere bağlı olduğundan, yahut rasile kalçalar, bacakl':1"· a) a~ rtı rıı35'J 
masraflı bulunduğundan, veya çok za· kollar, eller ve arka ogulur. _ı uzatarV 
mana muhtaç olduğundan şikayet eder- '-'apmak irin kollarınızı arka)~ do'C..P 

.ı ~ B gog::ıu ,_;, 
ler. iyice oğmak lazımdır. u: . k ifİ il" 

Halbuki bu tedbirler arasında çok ba- ve sert bir hale getirmek ıçın :ını tna~ 
sitleri, çok az masraflı olanları vardır. ekzersizdir. Enseden saç~arın1• ·e p3f111~ 
" 1 b · k · · b .. ne egrnc 1 ' ı· o' ı a mz u mevzulara daır yazı yazanlar, yapma · ıçın aşı o w kU'"-et ı 
bu basit, masrafsız tavsiyeleri yazmaktan !arla mümkün oldubru kadar 
ürküyorlar. Okuyucuların bu tavsiyeler !arak o!:ımalıdır. ,.aJıut 
karşısında "bu kadar basit şey yazılır Friksiyon hususi kıl eldh·enlc~, f;rÇı'" 
mı' d' · ·ık ki · d .. ·· · J( • cldivenlerı ,,,, . .. t) e omuz sı ece erı usuncesı, fırçalarla yapılır. ı. trrıı oı~ 
muharrirleri daha büyük mevzularda ya· daima tercih etmek daha do 1!JI ~ 

• w t ·k ed. B. ·· tr olrnn s.I" zı }azmaga esvı. ıyor. iZ bugun bu Friksiyon için çok lnıwe 1 bil fil 
endişeye rağmen kanın vücuttaki deve· bir kolonya kullanılır. Bazılar:3r. f~11 
ranını hızlaştıran, bu suretle vücuttaki satla kafurulu losyon kullanır ur~ 
gizli enerjiyi meydana çıkaran, şi~manh· kolonya daima bu losyonlara_m kLI'"'t: 
ğa mani olan basit bir friksiyondan bah· tır. Friksiyon çok çabuk, oJduk~·eJl cl3l 
sed w• "B. f .k . ·k . n yapar" ıııt' ecegız. ır n sıyonmu? oyuncak gi- li yapılmalıdır. Fn ·sıyo . . citiP 
bi bir şey.,, demeyiniz. İçinizden bir çok· gm olmamalı ve vücudu bıraz 111 

!arı iyi bir friksiyonun harikulade tesir- palamaktan ürkmemelidir. . ıı~ 
l . . y nra bır irs' 
crını ve naSJl yapıldıgını tamamile bil· Friksiyon bittikten 5? .. ddet ist 

mez. Halbuki f riksiyonun tabi olması i· bomosuna sarılmalı ve bır mu C" ndl ~# 
ca~ ed~n bir çok şeyler var. . . hat etmelidir. Bu !.sti~at .. sı~~datl ~~ 

Evvela doktor taraf mdan tavsıye edıl· valtı etmek de mümkundur. bilifSl~ 
miş olmadıkça gece yatmadan evvel ya· ra tuvaletinizi yapmağa ~a~laYa biitiitl 
pılan friksiyonlar gece uykuya mani o- Soğuktan ürkenler, sin~riıler, rril'~}-ol' 
lur. Eğer gündüz kendinizi yorgun yuşuk kalan kadınlar daırna . rtı.ılıl-ts!· 
hissediyorsanız ve gece çıkmak niyetinde yapmak sayesinde bunlardan kU 

Herkadımn sinirli ve hateketli bir ha· 
yat içerisinde faaliyet ile dolu geçen gün· 
leıden sonra tam bir gün istirahat hakkı 
vardır. En mütehassıs kadın doktorları, 
her b:ıyanın altı haftada bir defa bir pa
zar günü mutlak surette istirahat etmesi 
lazım olduğu fikrindedir. Bu istirahat za· 
manı yirmi dört saat de\'am edecek ve 
tam bir istirahat olacaktır. Bu yirmi dört 
saat içerisinde evde oturulacak, ziyaret 
kabul edilmiyecek ve ev işlerile uğraşı\· 

mıyacaktır. Bu saatler tamamile kendi 
malınızdır. lstcdığiniz gibi, canınızı sık· 
madan, geçirebilirsiniz. o:rnmadan hoş· 
tanıyorsanız, meraklı bir kitabı açarak 
bir taraftan okur. bir taraftan istediği· 

niz gibi hül}alara dalabilirsiniz. Sabalıle· 
yin "hazır mı!ıımz?,. yahut '\·akit geleli .. 
kabilinden bir ihtara maruz kalmak lehli 
kesi olmadan istediğiniz kadar yatakta 
kalır, ya uyur, yahut da uyumadan tatlı 
bir dalgınlık içerisinde dinlenirsiniz. Bu· 
gi.ınün mua) yen yemek saati yoktur. 
Kammız acıktığı 'akit yemek yersiniz. 
Bu program en iyi bir istirahat günü 
programıdır. 

Bu programın daha fa} dalı olmasını 

temin etmek i ter eniz istirahat günü ev· 
de bulunanları, çocuklarınızı sabahlan 
gezmcğe gönderebilirsiniz. Kimse ile mü-

·r taoJ 
' t ~z !J!;~ 

uklarınıza . irıeıt 
nakasa etmeden. çoc . .. an sırı t>ı' 

w · · bır gun . ·11de madan geçirecegınız ·rerısı 
· · tirahat 1~ 

nizi ne kadar bır 15 •01·z :1\< . . aernezsı . ri ) J 
rakncağını takdır e .. ·emekle ./ 

·w. · bil tun ) J11C} r Bugün sevdıgınız bZC ,·c • bl 
eg"fer se b:Jtı bilirsiniz. Bilha~sa, ·ıe ne tııl 
tamamı . J31.1 oı 

den hoşlanırsanız, ·ı·rsintZ· . ·ı ' . rıı--·abı ı 1 u11ı ., 
yemek liste.:ıı hazı J ek tu"a e. ·rsifil" 
gününden istıfade eder 1 olabılı sı;& 

.. ıı·w· . ı·ıe de me~~ t"' (113 .c guze ıgınız . ·uınur "' rt1P(C' 
ı . .. ·· u·· zc bır ) !l kO A Mese a yuzun kJarınıZ• ııtl'' 

tatbik eder, g z kaP:.a~ıar. !=açl~~pı'ı~ 
yapar, tırnaklarınızı . a·1ınede!l ) ce e! 

. le e ı . . neti _.1 
oğarsınız. Hıç ac~ 

1 
. çok 1) 1 t>.

1
c!31"'" 

hu tm·alet tk er!>•Z erıı·ıJmağa 11adı~1' · c nız sı ' ,.,zaı ' ... ~ \'erecektır. anı ap } " 111 11 

1 el• ce\' d 13 A 
dolabınızı düze un '• . rınck e rııfll" 

e\'aP 'c rı ca ( mz mel-..tuplaı a c ~ k t btınla rektı ' 
.,. ı·a a se oe 

mC<;;'tale olabı ır. pırı ırz urıiıJ1, 
hakıkaten i tıyor~i ~: i .. tiratıat ;1111ı bir 
UnutmamaJır;ınız ·re değ•I, } • 

· ı bir \azı -"'"'1 
yapılacak ı~.er d ~l'~-· 

w d. .,..,ın 8 ı;cll cglcnce ır. .. .. nun ah"a'"
1 

c;3ı,rı 1 Bu i ti rahat ~unu cÇirece {. tıJ\,ıe 
. • rı ıncle g ·r bır aynı ukun ıçe 11afl 

on;anız · iz l:l' 
dinizde bulamı) ·debiliı<10 • 1ı~ cı 

· ma) a ~1 tı"':ırı ....;ı \'apar ve sınc . ı·z 'um 1 .. 1;v · · ·rıerın · d3 w ,,q-
Erle i giin ını . sıze 'd,,fl:I " 

ı bcr şc} a "' 
ra!• uyanaca '· c:;ıkıntılaf10 
görünecek. ha.r~ı:Ccı..siniz 
Jay tahanımuı 
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.. vaziyette ... {I ile şehirli çocuğu arasındaki ilk 

N~- derecesi ikiliğini izale. yolunda 

gı 1 iZ. ,, 
Yük arabacıhğı yüzünden yalnız lstanbulda 4 - 5 bin aile geçiniyor 

'9de en yüksek randman almışhr 

Anlatacağımız çileyi çekmemi:;;, işinl 

gUcUnU yüz UstUne bırakarak bu iş yU~ 
zlinden başı derde düşmemiş pek az aile 
gösterilebilir. 

Bizde nekadar ev sahibi varsa onun liıo 

dört misli de evsiz dert sahibi vardır. Ba
zısına konfor az gelir, bazısına ev dar ge
lir, bazısına apartmınn dururken hane fır 
gelir. Mütemadiyen oradan oraya nalcı!, 

göç bitmez tiıkenmcz ve bu evsizlerin C'· 

zeli derdidir. 
1şte böyle bir hal vukuunda ta.ı;:ınacak 

eşyaya nakıl vasıtası bulmak mccc ~ ~ : 

başgösterir. 

Bizde bu iıı iki ttirlil görülür: 
1 - Yük arabalariyle. 
2 - OtobUslerle. 
Yük arabncıhğı çok eski tarihi olnn 

bir iştir ve bu yüzden ~ alnız 1slan1 ulda 

lurlar: 
4·5 bin aile geçinir. Bunlar iki tUrlU o-

"Yük arabacılığı deyip de geçmeyiniz. Bu işin arkasında birçok aile e1Cmck 

A- Çüt ath. temin ediyor.,, 

Nifdeae yeni açılan köy mekteplerinden biri 

.. 

B - Tek atlı. 1 
Bunlar da ya ynylr, ya kapalrdır. YUk 

..:ırnbalannm durduğu yerler, her SC'mtte 
muayyen, fakat mUmkUn olduğu kadar 
evlerin kr>safetle blrktikleri mahıı.111n ha-
rlclnde bulunur. 

YUk arabaları arasında nöbet usulü 
de vardır. 

Şimdi kahya Osmanı dlnliyclim. nu a
rabacı yarım asırdanberi meslekin! bırak
mamış, bu yüzden ev bark sahibi olmuş, 
iııin tam ~ana!iyle mütehassısı halinde· 

rabalan iş halinde görUyorsanı:ı: bu gibi 1 
işlerdir. Bu i.şlC'rin verdiği semere, atı 

doyuracak, arabanın tamirine ayrılacak, I 
pllakaya verilecek \'e nihayet kendisine J 
kalacak. 

Yani, bu gibi işler sırf beygirlerin aç 
kalmamasını temin içindir. Yük arab:ıları· 
nı gc!:indiren nakil eşyasıdır. Halbuki bu 
gibi iı;ıler birkaç sene içinde hemen ta
mamiyle durmuş dcnilt'cck kadar azaldı, 
neden? 

dir. Diyor ki: Bence sebebi §udur: 
"- YUk arabacılığı dejip de geçme- Bugünkü in§aat tamamlyle apartnnan -

yiniz. Bu işin arkasmda birçok aileler ek- lnra inhisar etmektedir. Apartımanlar da 
mek lemin ederler. Halbuki yUk arabacı- halkın ihtiyaçlarına karşı gelebilecek bir 
lığı bundan birkaç sene evveline gellncc- ııckilde yapılmaktadır. Apartıman heves • 
ye kadar hakikaten bir meslek, bir esnaf· karları oralara geçince evlerini döşemek 
lık halindeydi. Bugün art1k yük arabala- merakına düşüyorlar ,.e kazançlarının 
rı sabahlan akııama kadar pineklemek - mUhim bir kısmını bu iııe tahsis ediyor
ten başka bir şey ynpamıyor. hır. ~ya öyle bir hal alıyor ki, bunu bir 

Bunun sebcblerinl araştırdnn. Ben mc- yerden bir yere nakli mUhlm bir masra
l'a.klı bir adamım. lstanbulda eu kadar fı iltizam ediyor . 
nilfus var. Çoğu kiracıdır. Mutlaka göç- Bu §erait karşISmda herkes bulunduğu 
ler, nnk11ler olur. Niçin biz işsiz kalıyo· yeri muhafaza etıncği tercih ediyor. Es-

Niğde orta mektebi nız, ve niçin birçok arabacılar atını ara- kiden evler kat kat, odn oda kiraya ve-

• ~~~ köyünde 195,918 nüfus' !arda her köy adına posta kutulan yap· hasmı satarak kendisine bir başka yer- rilemczdL Kaç göç bu işe mani teşkil e-
~ kn hepsi muhtarlık ve bü- tırılrn.~. evrak, mektup ve gazetelerin de ekmek arıyor? derdi. Şimdi dört beş odalı bir evde dört 
~ ıır:. oy kanununa tabidir. Ba- muntazaman köylü eline ulaşması temin Buna cevab vermeden önce bir r;ıey beş muhtelif aile oturmaktadır. ı 
~Usun fazlalığı belediye teş- olut1mu~tur. daha illve etmek isterim .• Şimdi yük a- Bu, bir ailenin gayet ucuz oturnbilmc-

Bence sebeblerin başlıcaları bunlardır. 
Ayrıca bizim işlerimize ortak çıkan oto· 

bUsler de karımıza kesat soktular. 
Halbuki halle bilmez. Arabada :htifçilik 

vnrdır. Otobüs buna müsait değildir. Ha
reketi itib:ıriyle eşyayı da hırpalar. Oto.ı 
bils nakliyatı ancak ambalajlı olabilir. A
raba en ince ve en hassas eşyayı dn na~:
ledebilir. 

Sürat dolayıslyle otobüsler tercih olun· 
duğu için bu mahzurlar" göz önüne alm
mıynrak arabalar tutulmuyor? İşte biz de 
bu itibarla. işsiz kalryoruz. 

Bugün yUk arabaları Beyoğlundan ls
tanbula 120 - 250 kuruş arasında etYa 
nakli deruhte etmektedir. 

Tek atlı ve yaylı arabalar 120 ye, çift 
atlı, ve yaylılar 250 ye taşıyorlar. 

Buglln evlerde eş) a evvelki yıllara na
zaran hakikaten daha fazlalaşmışt.ır. Bu 
itibarla bir arabayla • ve hele muayyen 
eşya da şart koşulduğuna göre - bUtün C'V 

eşyasını taı:ıımak mUmkUn olamıyor. İki 

arabsyla da nakil pahalıya mal oluyor, o
tobils tercih olunuyor . 

Bir otobils Bcyoğlı.ndan 1stanbula ve
ya oradan oraya 350 kurusa bir ev eş) a
sını naklediyor. 

Arabacıların bu münasebetle hakikaten 
Devnını 1 O uncuda 

ı.. ~I irnUrunı temin eyledi· J rabalıırı an barların idarelerinde ve çok sini temin eden bir hal oldu ve bittabi/ 7;- Ve nahiyede belediye teş· .,... Devamı JO uncuda asgarl ücretlerle çalı§makladır. Eğer a- kimse yerinden çıkmaz oldu. 
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lllt arı karşı karşıya getirirseklİİl ............... --...... ----------------------------··----------------
1

--------. ;,ı:e,:etin birçok yerlerinde 
t, ~tıgdede de ekseriyeti köylü 
tarı etn!l'ketimizin iktisadiyatı
' lıt}u temiz Türk çocuklarına 
alt •1:tıizin göstermekte olduğu 

~,' ~er \il ayette benimsenen 
~ a.rnıştır. Niğdede de köy· 

r 1 'j•.r. t. b ··k 'ht. & ır\ii . •<ıYe ın uyu · ı ımam 
it..._.,~ U\•or. Köylerde yapılan 
\e :cıa \ali Faik üstünün yo
• hı Urrnadan çalıştığım anlat· 
a

11 
rer \csikadır. 

ı~ t:ke~Iekli vesaitin kolay
ı( gı bır şekilde yaptırılmış· 
) ı~e a~ım duraldan tahsisat 
rı 1 e ko~~ın para faslından 

OS.t lıra merkez kazası köy 
~ raat b \(: • . ankasına yatırılmış 

. n •ftlctınden , ·erilecek emre 
.:r !\Yapılma ına hazır bulun· 
b · 1ahaUi idareler imar ban· 

Jt-'-Y 
1 ~tirak hissesinden tem· 

·Una k 
•7 lir ·adar belediyeler ban· 
arına g()?~erilmiştir. 
~ talı lınde en küçük bir 

r ha.,;alınmadığı anlaşılıyor. 
~"llr. l\~ rnana daha çıkarmak 
~di 0 Y1Unün vaziyetinde be 

rıı saıa.ıı .. 
lı • l)r ki , •. vd ·1· • d k. "ti ''ıg e vı uyetın e · ı 

t ~~et ~nvranışlnr köylere veri 
a e~ 1 ~ O} iti} u ayaklandırmağa 

1 
ahakkUk ettirmeğe başla-

·~ b · 
oyıcce d .. 
ır.d ~zene sokulurken 

• ç 11e dahı bütün noksanla· 
l' \' r ~11makta oldtı&runu yaz

cty t dahilindeki köyler 

" J karnk, li200 
•• •·rniş, merkez ve kaza· 
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2 BtRINCiKANUN -

Habeır"n lill taırntfil'ii ~omanı: 31 Va.(ğaın: DkDm nm 
Haber 
Veren 
Makine Hünkar, Paşanın dili altında bir 

bakla olduğunu biliyordu 
5 Padifah, paşayı yakasından tutarak biri raberce geçirdiği sefe.Jıa.Uerde Ulkenmta· 

d&J gibi sarsa.lıyor ve haykırıyordu: tl. Ali Pqa yalnız bir kul deifl bir aefa· 
- Manoel kUlrinln hudasma llet olur-

1 

hat, zevk ve fikir arkadqı idi de •• Padl. 
9Un herit? §aha tlmdlye dek nJce bilmedlt;i zevkler 

Ciha.nglrllklerimiz birer kaltağın eteğll tattırm~. cihangirlithıe ne bUytik tarih 
dibinde söner mi sanırsın? • §erefi kazand!rmış, ne büyük aslan payla· 

Sana ha.zineler, servetler, mücevherler, rmı Yıldırıma verml§t!. Htinkar bunları/ 
saadetler ba~n:ladım. Hala doymak bil • bir an fçlr.de dtişUnmUş ve paşayı bu ka

mez bareıninJ ltma edemedin mi ki rU§ve· dar zedelediğine müteessir olmuştu. Kal·ı 
te kal.kıgınnn ! dr ki paşa, hilnkAr saraymm harem iç-

Mlllet pkiler elinde bihuzur, asker ~ ........ "' ~ 
muhasarayla oyalandınlarak devlet peri. ' ' ' , ~ ı.ı - " ~. ~ · ~· 
ıan bir halde brrakılır mı paşa?! ·' 'ı~· ~<,_. ,~,. 

Ali Paşa fücceten ölUverecekU, Hünktı.r ~ , ~ı-:. 
~

her ilç meseJe,;1 de birden sayıp dökmliş· 
tU. Demek her şeyi biliyordu ve artık bu
yurun cenaze namazına! idi. 

HilnkAr, paşanın göğsüne bir yunıruk 
yapıştxrdı ve tUyleri ürperten boğuk bir 
sesle haykrrdı: 

- Seni hezarpare edeceğim ! 
Paşa tüketmişti arlık. Nasıl olsa bu i· 

ıln eonu ölUmdü. Kendisini mlidafaa ede-
meden ölmek ve hele emellerine ihtiras· • 
!arma hasret gitmek ne milthiştl. 

- Hünkarım, dedi. Bunların hepsinde 
şevketlQ padişahrmm tahsin buyuracağı 
maksatlar vardır. İrade et sonra kaUeyle. 

Kanmı huzurunda heder olmaktan ne c:ı· 
kar? 

- Ne maksadı? Çabuk söyle! 

Ali Paşa di!şlinmemiştl bile. Fakat ni
hayet padişahın da zayıf yerlcrinJ bilrn.i· 
:vor değildi. Yapılacak en mUstacel ted
bir, padişahı kıskançlığa tahrik ve bu isin 
anahtarlarmrn kendi elinde olduğunu ilJ. 
sa.e ederek !:: u vartadan nefsini tahlis idi. 

Hünkar bağırdı: 

- Haydl ııöyle. Ne maksatları var? 
- HUnkarım, kadmefendl hazretlerln-

deıı bahs!'l cNıaretim yok. 

Hünkar Yıidtrnnm nevri dönmüştü 
Paşa ne demek istiyordu. Kanlarmdan 
bahsed,,bilmek için elbette birçok şeyler 
,.e delilli şeyler bilmek gerekti. Hem 
hangi karısından bahsedecekti? Paşanın 
yanına yaklııştı. 

Odaya deriq bir silkı1n yayıldı. HUnkar 
rözlerini eık sık kapa)'1p açarak paşayı 
bekliyordu. Artık ok yayından çıkrnrştx. 
Paşa ou dakikada öJümU atlatmaktan baş· 
ka bir eey dUşUnemfyordu. İcap eden ted· 
birleri ve yani uyduracağı yalanların kr
lıflannr sonra da hazırlıyabllirdl. 

- Hünkarım, dedi. Elizabet Hayırl La
Dl' hazretleri refikai şahanenizd!r. 

- Söyle bire mel'un, daha ne durur_ 
ıun? Elbette zevcemdir. 

- Hlinkarmım sarayı hUmayunlarm . 
dan meçhul bir kemesnenJn her gece geç 
vakit çıkıp kaybolduğu ve son zamanlar
da bu ytlzden birlelum cinayatm vuku 
bulduğu maJiimu şalıanclcndir. 

yUzU.nden de bazı glzll meselelere ftkrt. 
tı. 

- Nedir, dedi. Elizabete ait neler duy· 
dunT 

- HlinkArmı, henüz hft.d!sele:'." ben~ de - Seıı de rıe diye mrar edJyorsun Ma· ı - Lfltfen 
1;a;namiy1e çözlllmilg bir halde değildir. rl - Farns. Onun hakkındaki dUş\incelerl- oturunuz. 

1 
... t 

I<'akat ı:.dam:larmı vasıtastıe hUnkarmıa nü blliyorsun. JllJJ Düran eevimli bir - Bu ınaklııe nedir rah'-t blT"'~ 
am eadakat etmek zamanını bekliyor · genç, habUl. Fakat sana koca olma.ımıa _ Oturunuz ve bcırl ...ı .. ı d&te..ı 
d -..+enın ellCil>'" • .4 ~Jl-

um. gelince, buna razı değilim. Dokoor, hu.<>- ?ıfaklne;;r· ~ 
(DeU Halil) i işitmişsinizdir elbettef - !stfüball var baba. Hem biz zengin il.zerine koyuyordu. ijr<fOğil sf)' ttf'' 
- Hayır, paşa. Onu da duymadnn. değil miyiz? Çok ~lışkan bir genç, ona getirdi ve ekranda. g ya""' 
- Kör Osmanı kazıktan kaçıran (Deli itimat et. Muvaffak olacaktır. Ben bun • tı tetkik etti. Sıı.t ya~8yııold1J.. 

HaHI) in bu kuvvetini satvetli hfinkıin • dan eminim. etti. yilluıeldi ve birdell dogruldll· 
mm refikal ta-haneleri Ellzııbet hazretle· - Muvaffak olmuııı vaziyette bulun • Jan cereyanı testl veaıttJ. 
r.Lnden aldığına §ilphelerim kuvvet bulu- masmı tercih ederim. - Teşekkllr ederiıXl- ı;zdO· O, ıı. 
yor. Genç ktztll g5zlerl doldu. M. Uiveyriye Hastanın b!lekl~:,. b&kllord 

Filhakika paşa bu yalanile bir hakikathı onu krrdığmı anlxyara.k eesln! yava.glatıp de endl§ell bir 8\1 ' edil'! 
Uıerlne basmış buİunuyordu. Ama, her ı- izahat vereli: - Doktor. TeohisinfJ J1 yoıc! 
kisi de tUytertnJ Urpe~ecek bu hakikat· - Sana sByUyeceklerlm \'8r kızım. - SlSyliyecek bir ıeyiııl ~ 
ten gaffldiler. Paşa kazandığı kısa mtid· BUyUk bir felAkete uğra.mı, değilim. Fa- - Fakat... y:f.r1l yo1' dB lif 
det içinde ~yet zaten kellesi koltuğu· kat bilmelisin ki buhran, birçokları gibi - Söyliyecek bir e:ı ?J. Je~~ 
nun altında dolaşan Halil admdakJ §&kiyi bana da tesir etti. Bu sebchle ııenJn için Ben müdavi do~torun 

0 
ıAıın1gt 

Heri l!lilrmekte bir mahzur olmadığını dil. istikbalini düşünmekten seni mllı!ıtağni ya neticeyi bildırfrlJn. uıe gnıe~· 
ştlnm.Uştil. Etlzabete gelince, haremde kxlacak bir lzdJvaç düşUnilyorurı:ı. vi tarzını size söyler. G ııordıı: 
bunu eeven yoktu, halk da bu Mdiseden - Mesela Kenten Lövel değil mi? Hasta gidince Be.rtaZ diJı1ı ıtll1 ' 
ha,nut değildi Kaldı ki biraz zekası olan Bu sualdeki alaycı ve batt! tecavilzklr - De

1

1il elde edebil ·u ıesblt e!Jll 
bu kızm Etlyenln bir desisesi olarak hün- edayı anlamamazlıktan gelerıtk cevab \'er - Galiba. Fakat deli 1. 
klra yamandığını dUrsUnehfllrdl. Ertuğrul eli: zmı. trJ1 1~ttırd; 
germiyan hAkimi ve hatt! Timurtaş da bu - Evet. Yakıııxklı, zeki, genQ ve çok Meyuıı bir tavırla e çılt•rıl' 1 

işten gayıimemnundul:ı.r. zengin... - Artlk burada pa:t~ tıorÇ 
Mart Frans istihfafla gülilmsedi. Baba.· bir şey ~adr. :Mete 

Blnaenal'eyh Elfzabet etrafında yapıla· 
cak her tilrlil ııeye bunlar ca biUr bilmez 
yardrm edebllirlerdJ . . 

Hilnktr Yıldırım derin derin teneffUs 
ederek dlşlerlnt gıcırdatıyor ve kAbustu 
bir dilşfinceye kendini kaptmıuş bir hal· 
d~ g5rUı:ıllyordu. AU Pa~a yakayı kurtar. 
mı;,tı. Padişaha 8.§Iladığı bn kıskan~hk onu 
hıı.kikt bir ölilm vartasmdan halis etmiş
ti. 
Yddınm ııeviyordu. Koea httnk!r 

''Şirler pençef kahrrmda olurken Jerzan 
beni bir gözleri Ahüya zebun etti felek •• 
haletfnıhtyesl içinde hakikaten zebun ol. 
muştu. O, bilyük elhangirllklerinden son
ra gilzel Elizabethı göğsUnde geçireceği 
tatlı gecelerin hayaliyle mest ve sarhoş 
nice hayal Matlerl, günleri geı;irmJş, harp 
meydanlarında kaı; defa kuvvetini o dil. 
bflrin doyulmaz k!m veren hatıralarından 
almtştr. 

Demek Etizabet için i(1fn, gizıt gizli hUn
k!r aleyhine çalışıyordu. 

Bunun hiçbir ktymet.i yoktu. Asıl mil
him olan bu değil, Ellzabetin Yıldırnrır 
sevmemesi dtişüncı:ısi idi. HUnlc!r ı\§ıktı. 

HilnkArda. yelkenler !!uya düşmiiştU. 
- Paşa, decll. Otur göyle !. Affeyle. 

mUtevali h!düıoler aııabrmm perişan et • 
ti. Yarimize eza ettik. 

m devam etti: kimse de l•ok. 
- Onun serveti hakikat, k!şifinhı ser. Bartaz gllJUmsedt: ftl'f 
tl g1bı b Pn> ..... , .. -· ihtiyaernlll ~·o ... ~ııı·. ve ayalen mevcut değil! - ~ .. J... ..... tuJ p~ • 

- Bıı.ba para hayatta... - Bilm!yorrnuş gibi s:ı fotD 
- Saadet getJrmez diyecekııin .Bu, cep- nenin ekranında görtıle Jllsı~· 

?erl dolu olıınlarm uydurdukları bir l!t· bilmek fçfıı tertibat yaP ıııP".,. 
~- l .,.-osteren •tu- .J.,,.. ~ığı to ı..u-. nsan ınkmtı ı;eklnce mes'ut olamaz. c '"_,u.u .... 
Halbuki Kenten U5ve1 Ue... et.mel.iyim. 

- Namzedin bana pek soğuk geliyor. Kelce! ~me yaklaştı:~.. 1~ 
- Bravo! Kin, aşka, dostluktan da.lia - Eğer bunu yapa.d 0uııJŞ D.111 

delili el e P 
ziyade yakmdrr ! - O za~~ kuJiaıırtıxıO-a:0~ol1 Genç kız babasına dikkalle baktı: Preparator, tı "e 

- Söylendiğine göre, bu zııt seninle or- bir odacığın kapısını ııçJiB)1'etlt! 
tak olmak niyetinde lıni~. terdi. Dilran yaklaştı. 

Biraz şaşırdı, öksilrdU. sordu: Bu :ııeYe .;eti 
- Evet, öyle söylilyorla.r. Mesele bir - Karanı:~ ?°a.. fil:ınıeri ,Je ..ı 

projeden bir fikirden ibaret! - Çekecegtnız tıel'I" 
- Bir fikir mJ? Yok canrm, bir pazar- meğe... f toğref ıJe e 

ilk! Bit şasi çıkardr, o ustlltl 
• :ınass.nIIl 

Hiddetle yerinden kalktı: rer birer mermer ,, ç~ 
- nerı gidiyorsun Man Frans! DUran şaşmnı:ştıd. butcltlll' 1 

ere en ~..ml .Jı 
Onunla ister evlen, ister evlenme. Ser. - Bunları n. verdi pıı.ı1P'~11rtIJ 

b~stsin. Seni zorlayacak değilim. Fakat eder bunlar? :ırun rkeiıfn ~ı 
Jan Dilranla evlenmene razx değilim, be- . Bartıız cevap "C::uş gJbi b~ 
nim rnlisaademi alamazsın. kabahatten utanO" 

1 
rındaJl t1l 

Genç ka "yakında reşid olacağtm ı,, dl- lğdl. Jan ona ~nıuz: 8 .tfl~ 
ye bağmnak istedi. Fakat kenrlisini tuttu. nl tekrar ettl. Bun18J"ll1 pıı-· 
Niçin kavga edecekti? Babası:na koştu, ~3ytesenc... t ~,ı? 
boynuna sar:ıldı. verdi? .ı ... e vskf 

verın e"""' 
BabaBJ onun yanaklannt okşayarak tat· Onun cevap , 

h bir sesle: hakikat! kaV'?'adı· ~ 
- Bu mllnakaşayı unutalım kızım, dedt. - Sen mi! ktofS ~ J' 

rdi DO. ~•ııtl D 
Bu akşama kadar allabrusmarladtk. Çok Bartaz cevap ve ~ ıın .... _ . 
hülya kurma. HUiya, genç kızlara muzır- dlsiııf tem.iz çıkar!ll edeJ1 bfr 
dır. idi ki kekeJetJl 

kuvvetli abilcU: ~ol 

Ali Paşa biliyordu ki padişahın bu hu
ırust.a malftmatr olamazdı. Son 7.amanda 
ki cinayetler yalan değildi, ama, pe.clişa~ 
la.rayından gece çıkan meçhul adam bir 
uydurma fdl. HilnkAr paşayt fkl o:muzla
rrndan yakaladı: 

- Hayır, dedl Ben bir §ey bi!mlyorum. 
Bunu benrlen neden salrlndrlıır? Kim sak
ladı? Bu meJ'uniar kimlerdir çabuk söy· 

Ali Paea kendini tutamam?§, ağlıyara.k 
hünkirın ayaklarına kapanmrştı. Gariptir 
ki paşa samiml ağlıyordu. Ölümden kur. 
tulduğu için değil, hUnkArm tevazuuna 
ağlıyordu. (Yarintlz) tablrlne ağlıyordu. 

Arz Uzerinde Hünk~r Yıldı:rmıın ayakları clJ 
bine serllmiyecek ne padişah, ne §ah, ne 
han, ne kral, no prens ,ne irnparaoor, ne 

şan vardı. B<Syle bir padi§ahm yari olmak 
ne büyük şereftir. 

O gittikten nonra gen~ kr:ıı epey zaman kelimeleri eıralO"sıze ııeY' dııit' (f 
dUşUncell kaldı. Anlamı§lı. Babası ondan _ M'aldnenln tsJ113Dl ol &!! 
hakikati gizllyordu. Mali vaziyeti çok bo. billyorıun. Her eJeYeırsd& bU~dl· ~ 
zuimuş olacaktı. o halde? Janr feda et- fere ka\'ll~uıacagt atı own ·ıcıııJŞ 
meli miydi? . , gönlliir- r :13Jrı A 

çtlmesıne ·rn ·ordııIIl· @I y 
* • "' çok kederli gö ) bir oeY o<' 

1e! ' 

- İ!!lahet etmişler bünki\nm. Bir ciha
dı ekbere ba11Iamıştznız. Bunun aonunıı 
almadan şevketlü lıUııkann fılem~Hr.lUJ 
eih:ıngirliklerinin bir kadm eteği dibinde 
tUk,.nm"'mesinl tE)min etmişler. Kulların 
bl~tabl bu maksatla arı;r hakJpay efm('. 
tııı~lndlr ı,evk~tlüm ! 

Padişah şaşalamıştı. All Paşa zeki idi, 

Jıem çok kurnaz zekası vardr. Biraz ön
ce padişahın kendi hakkında aiJah ola
rak kull~ndığ1 bir cilmleyi tam yerinde 
tade etmiş, taşı gediğine koymuştu. 

- Hünkarıma bu clbeti ancnk ben ar· 
zedebllirdim. Fakat yeni bir cihadı iraden 
bunu yine tehire sebep oldu. 1 

Muhasara gibi bir emri celili bırakıp 1 
kadm fendi peşine dilşlirmek gibi bir va.! 
zilel1 kulun tehirde haklıdır htinkarım. 

1-IUnkAr yumuşamıştı. Paşanın dili altm 
111" bir baklanın olduğunu blliyordu. Nl· 
h&yet hayatlarının milhim bir kısmı be-

Bir fil susadrlı ıııma.n ne kıular ıııu lçert 
Bu re!ılın bunu pek güzel gösteriyor. nı, 

kendl!ıinc ta?ısls edilen 24 kou suyuı• 
içmeye baştamııtrr. Ba 24 kova su, onun 
suıııuzloiunu ancak ddereeekttr. 

Paşa e1pençe oturdu. 

- HUnk~mn muazzep olmasınlar. Sa· 
yet şabanelerlnde her eeyi hallederiz in· 
şa.allah. HUnk!nma e1, dil uzatanların et 
lerfnl, dillerini keseriz. GözlerinJ kızgın 
sirke ile dünyaya kapatırız. 

- Öyle değil paşa. Ka.nnun böyle ale
I!de §aki ve serserilerle hem.bal olması 
dokundu ban&!, 

- Hllttklnm bilir. MubMara.yı biran 
evvel bir netfoeye iktiran ettirerek biraz 
da bayatı ııahanenize avdet buyursanız ni
ce olur 'evketlfun ? ! 

- Öyle yapacağız paşa. 
- Jant lmp~tor eylesek hilnldrnn! 
- Böylece İstanbul muhasarası bit.mis 

SiUvri de elimize geçmi§ olur. ' 

- Mahsurine tradcl padişahiyi bir mU
naslp delille fbla~ ederiz. Zaten bxçak ke· 
miğe dayanan Biznııslılar derhal buna 
rlm olacaklardrr. t 

(Devamı VSP) f 

Bartu laboratuvarı: dlizeltfyor, lskem· param vsrdr. Çol< Ş 
J 1 _ı.,deıı 
e er:! yerlı:ışUriyor, mobilyanm tozunu a· geJdJ. ve 8eviJ!CP'b8}Ctı· 

T!yordu., Arada i~ine fas1la veriyor ve göz Heyecanı:nd3n·ardırııcıstI18 
uclyle doktora bakıyordu. Bir .şey söyle- !iyeıniyen Jan ) dı: 
mek ister gibi idi GUJilmsUyor, sonra mahcuhane JXllrl~:ız ya 1 tJ111• oel 

mühim blr şeyin it'şasınt tehir etmiş gö. - Bana klznı giU 13ııtısC1 't 
rUnUyordu • _ Beniın sev 1cıııe1 keıce 
Kapı çaimdı. Düran açmasrnı işaret et- caklaşalın:ı· tekarsr ~ 

ti. Heyecanından od•f 
Kapı açıldı. Krsa boylu, acele konuşan, 

elleriyle işaretler yapan biri içeri gtrdi. 
- Doktor Düran sizsln{z değil mi? Ta.· 

nıştığmıu;a memnun oldum. Muayene için 
geldim. Şimdiye kadar birçok meşhur 

doktorlara muayene oldum., hiçbirl beni 
tedavi. edemedi. 

Yerinde duramıyordu. Eldivenlerini çı· 
kanyor, tekarıır giyiyor, mütemadiyen 
s6ylen!yordu: 

- Doktor Galluıı. sizi tavF:!ye etti. Bir 
kere de sizi tecrübe edeyim dedim. Baka
lım vereceğiniz iJAçlar para edecek mi? 

Jan, ııözünU kestf: 

. . rıe 1' 
lrya.n &rta:ıı.dedi. guseniı .• ıı:tıı 

- Doktor, •e ti>'"~ 
sl'ıııe) ti 

uduın ! tıeriııi ?il ti jşfe ~ 
Fotoğraf a.ıe rdIJl'l et :ı:vıef111' 

da Y8 ı ııv-başladı. J aıı ,.e ıı6 •·tılOr' ,, 
kildiler b8" ' v 

ce geri çe [J'UlunaJll' . her ~} 
blribirlerine me ·n şiJlldi 

.. b0 fÇl 
.Kat'i t.ecru 

• ııır 
dı. • • gırdl· 

bir ıc11df1'l : 
Uborn tuı:flrıı pol<tcıflllU· 

1 .,.0rcltı· ~ı } 
erkeği get rı, . ·e 011ıı fŞr 

·- Kocıınt· dt) { pe~ 



lcı 
llıttre ~ır, Uzun bir kayalık. 
'""•r .a~ yüksek .elan bu 
~an gıbı düzdür. Bu büyilk 

tcl~~r !er ayrılmış, vadi--s, Ştır. Bunların arası 
. dur 1. • 

" Çındc k .... 
•-ıı b uçuk köyler var-

ili • u kö 
~ Yler-Oen birinde bir 

gc i · ' 'tıı Ilı" ç rdını. Oturduğum 
• ~ıcıı . . 
t b..ııı es §eklınde hır par-
·~,,0 Un etrafında yüksek ka 

\ J rdu n . . 
1: ~tını ~ • enıze gıden yol 
~~dan d akip ediyOl", sonra 
~~~. ttçite olaıarak sahile ini. 

lıııı·1 Çoban ururumu der-
, "er - :ıı 
tıııı tc ınege sebep olan fa-

sadiife .. • d" n ogren ım. 
' . 

ot frııa .. "' 
~I ıldctliior: vaktile bu Rum 
\ dı. l3ı.ı • nuruz sahibi bir genç 
~ ~ ha~~Pas, papas mektebin
~tııı ita ın kanunlarına uymı 

Jı kiıı nunlarına göre yaşa. 
'Ve grazle dolu olarak 

bir 
ıı;., ley ge b" , ~ı g'1 ' nç pa,Pasm u-

cyana getirirdi : Seviş-
~, 

1.ı •• Oldu• 
ıı ~. gunu b'l . 
t.-ı ~a..: ı mez, sevışen-
•tr ·•Ylc b 
~ • hcı . akar, onlardan 
' Clctd c ihtiyarların bu müs. 

1ı. toıı:ıı. bahsetmesine hiç 
. '(), rcrnezd' 

'Ilı~, ı. 

ı.ıı; ~l~ ayni meseleyi imac_n 
.~ ten u. Bu sözleri dinler

' '4c tııd~ kızlarla delikanlıları 
'!el" ~ 1 nazarlarla ba'kar-

lcn~ 
ı.. tt1t ~ Papas, deliliğine 
"'t' ildar kı-.J :s· a 'dii' ~•: ır hasta-

tı>dcı .. ordu. Çif t!iğin avlı sına 
• ~l ç 

c ((;Pe·· Otuklarla komşu ço· 
~ -~h. &ııı kul .. b · ·· ·· 
l 'l\ """ltıı .. u esı onune top 
~~la. ~ g~rdü. Bunlar, me. 

t ttr ulu be içinde kunıl
'~Ic c bakıyorlardı. 

ltı. }{" 
\~la 0Pek doğuruyordu. 

1ı ~/ot<! tının bacaklan arasın-
.. ~ Sı~ Papas bakarken bir 

1 Sttııa • Çocuklar da mem 
'~ tak: 

.. t~dıJ~r daha ı .. 
~ · l3u, ~cuklar için bir 

~::~• \ızdı n·· ''k . •. ~~ So • .ouyu şemsıye· 
" t ~as cukları dövıneğe baş. 

bot ltdı s k'" v• -\ tele • onra, opegın 

'~~tı ıavalJıyı dayağa çek-
Oldugv . . k 

' u ıçın açamr-
~ tkıc h 

<'lıt l'a~ıa . ıncını alamadı. Us-
:\ 1er gtıyle tekmeledi. 
• Çı~tı ırasında bir yedinci 
ı \o • 'l'op • · 1 , t 0\>'- ugıy e yavrunun 

•tlı ıtCl' ·· 
• 1 ofkeli homurda 

\, . ... 
~ ~til'a 

ı. ipard l'alnız başına uzun 
'il 1 33· ~l.ıtı b: ır mayıs akşamı 
~ ır 

~ liıtı;~ gezmeden geliyor. 
~-a ... 1dcJ( 
~ h 1 Yolda iken müt-
tt~tı tut 1 h. ~l ,_ u du. Yağmurun 
't 11;a ı .. t~t" >'o1ct Ya arda sığınacak 
ı. lijt" u. 

•\Jf lilcrıc 
t 11lttcn kabarıyor, köpü-·, :n ar~ gelen büyük bulut

,,.tı.%r cağını gösteriyordu. 
·}' ' lıts.ık ı~ Ot, c'·b lanı olan genç 

t d• kıııalt~ besini bacaklarına 
' oıd arını v k lb' . .. t llru e a ını gu· 
~ liç]Uı_ Yordu. 
~n ıtlc k" 

~
u.._ t tidd oye yaklaşıyordu. 
'(le~ etı· b. 

1>c !l1 1 ır boraya tutul-
~· ·bir ccau kalmadı 

i !?1a • tt lt ltuı . lldıra yan::nda sey-
ıı k Übeııi .. 
,, °ltu gordü. Hemen 

1 ••• lt . 
• l:ı 'ı>ıs1 a 

ıı.. al>a1 Çıktı. İçine saman ., tıı • ;-a-
b· tı.ııdı.ı. grn~rdan kaçar-

ı hı •t Sift ~.'ierıde biribirine 
ı t tin. gordu 
... rı... 'ıtty].. • 

~ı ~:'ltıı \ ~ dı!arı hrfadı. Ku-
t bUttı:ıv~. •rbundan 

- "TVetiyle""'seket"ek 
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Yazan: Hlkc!lyecn 

tekerlekli kulübeyi sürüklemeğe baş. 

ladı .. 

Aran1ızdan bir Hı:.çcL hnın su~ .. 
içerdekiler kapıya vuruyorlar, biri

nin kendileriyle alay ettiğini sanarak, 
yarı şaka, yarı ciddi çıkışıyorlardı. 

tanla ahbaph ... ı ç m 1in1di 
Uçurumun başına gelince, papas, o

nu boşluğa itti. 
Kulı.ibe, çıkık kayalara çarptıkça ha 

valanıyor tekrar düşüyor, ve gittikçe 
artan bir hızla uçurumun dibine gidiyor 
du. 

Uçurumda bir kovuğa sığınmış olan 
ihtiyar bir dilenci, kulübenin başı üze

rinden geçtiğini ürpererek gördü. İçin
den acıkh, müthiş feryatlar çıktığım 
işitti. 

Pek az sonra ,gök gürültüsüne ben
zer bir tarakayla, çoban kulübesi bin 
parça oldu. 

Bir gün sonra, aşıkları ezilmiş, par· 
çalanmış, kırık dökük bir halde lıul
dular. Fakat daima sarmaşık kolları 
boyunlarmdaydr. 

Genç papas, cesetleri kiliseye kabul 
ve cenazeleri takdis etmedi. 

Hadiseden sonraki ilk pazar vaazın
da., Allahın, aşıkları esrarengiz bir 
surette cezalandırma yolu tuttuğundan 
bahsetti ve uçurumda parçalanan iki 
betbahtı misal olarak gösterdi. 

Fakat, kiliseden çıkarken jandarma· 
lar genç papası tev-kif ettiler. Bir gUm. 
rük muhafaza memuru yağmurdan ko
runmak için saklandığı bir kovuktan, 
vak'ayr görmüştü. 

Papas müebbet küreğe mahkum edil
di. 

HiKAYECi 

~esımnı 

H a 1Fita' ın a ını 

12 inci sayısı çıktı 

M üvezzilerden at ayınız 

Kayseri Cebidelikyan Agop (3) tara
f mdan şöyle böyle idare ediliyor. Reştu
ni t~5kilata vaziyet etmelidir. ). lösyö Ka
yayan her şeyden önce merkezlerle mu
habere edere!• hepsinclen birer lfıf anlar, 
karasına itimat olunur adam davet etme
lidir. Bu i5le me~gul olmak üzere Merzi
fonda çalışmalıdır. 

Ropen Cevahirciyan bana da bir iş 

vererek belki beni de tekrar Merzi!ona i· 
ade edecek ve bu girdibada atacaktı. Ne 
Re;.tuni, ne l\:ayayan itiraz etmişlerdi. 

Vaziyeti bu kadar güzel kavramış bir 
Hınçaklıya itaat hemen zaruri gibi idi. 

Derhal atılarak ~yle bir mütalea ileri 
sürdüm; 

- Mösyö Ropen Ce\'ahirci)•an, bizim 
mıntakamız dahilindeki bu parayı mer
kezlerin \'e efradın alelade ufak te{ek 
aidatından elde etmeğe imkan yoktur .• 

Bilhassa Londra, Amerika, Marsilya ve 
Atinadaki şubelerimizin maddeten yar 
dımlarına ihtiyaç bulunduğuna kaniim. 

:::\itckim madam Elizin bu maksatla Av 
rupada bulunduğunu bittabi biliyorsu· 
nuz. Yalnız ... 

Sözümü tamamlıyamamıştım. Cevahir
ciyan: 

- Anlıyorum, dedi. lstanbulla muha
bere irtibatını tesis için sizi burada bıra· 
kacağrz. 1'Ierzifonda ittihaz edeceğimiz 

kararlar arasında sizden istifadeyi dü5ü· 
neceğim. 

Te~kilatın mürakabe ve teftiş edil· 
mesi lazımdır. Zaten siz zaptiye işlerinde 
mu,·azzaf sayılrsınız .. 

Ropen Cevahirciyan sanki içyüzümü o· 
kuyomms gibi g~zlerinde beliren hafif 
istihfafkar gülüşü yüzümü kızartmıştı. 
Fakat mallım a köprüyü geçinciye kadar 
ayıya dayı demek gerekti. Sustum. 

- Nasıl tasvip ederseniz! aedim. 
lki gün sonra Ropen Cevahirciyan, 

Kayayan ve Reştuni Merzifona hareket 
edecekler \'e bu sefer Mersin tariki iltizam 
ederek büyük bir seyahat yoluyla gide
ceklerdi. 

Fakat işin müstaceliyeti sarayı ihmal e· 
derek Merzifona hareket etmesini de icap 
ettiriyordu. lşte bu münasebetle saraya 
münasip bir mazeret serdi için iki gi.ın 
jçinde belki Abdülhamitle görü~ecekti. 

Aramızdan bir Hınçaklının Osmanlı 

devletinin en büyüf,tü demek olan c:ultan
la ahbablığı çok mühimdi. Ne yoldan o
lursa olsun, ne dereceye kadar bulunur
sa bulunsun Abdulhamit gibi tesir altın· 
da kalan ve nihayet (lradei seni ye) si ka
nun demek olan bir padişahın elimizde 
olması emellerimizin daha kuv\etli tahak
kuku için ele geçmez bir a\ antaj sayıla
bilirdi. Ertesi gece saat 10 da tekrar bu· 
luşmak üzere ayrıldık. • 

Londra şubesinden gelen Jirarın .Mer
zifonda faaliyete geçtiği kıc;a merhalelerle 
yaptığı temas ve seyahatlerinde birçok 
protestanları Ermeni lehine se\k \'e ima· 
leye muvaffak oldu!,rı.mu bildiren bir 
mektup aldık. 
l~er yolunda gidıyordu. Gidiyordu, a

ma, benim içimde garip bir his var. 
Ben Ropen Cevahirciyanın lIJnçak komi· 
lesine nasıl girdiğini bir türlü hallede· 
mediğim için bu adamdan şilphe edilmek 
Jazımgeldiğini dü5ünüyordum. 

Fakat bir taraf tan da dü5manımız da
hi olsa bu kadar akıllı düşmanın, idare
sinde çalrşmağt Panos vesaire gibi akıl· 
sız dostlarla çalı~mağa tercih etmek kara· 
nnda da musırdım. 
Bakalım bu işin altından ne çıkacak? . 
Ben, mümkün oldutru kadar işlerin fe· 

na neticelere bağlanacağını düşünerek 

aleyhimde bir vesika teşkil edecek delil
ler vermemeğe çalışıyordum. 

Galatada Sebat otelinin dört numara
smda kalıyorum. Elimdeki para azaldı. 

lktisat yapmağa mecburum. Sabahları 
örce y<!ğla, reçelle, sütle kahvaltı yapar
ken şimdi bir kahveyle yasak sa\•ıyorum. 
Salıah henüz uyanmıştım. 

Otel sahibi bir Ermeniydi. lhtiyar ve 
ho~ sohbet bir karısı \'ardı. Yüzümü yı
kamağa çıkarken merdivende rastgeldim. 

- Sabah hayır bey! dedi. 
-- Sabah hayır madam Ilayganoş. 
- Sizi yarım saattenbcri bir mösyö 

bekliyor. Gece geç yattığınızı, uyandıra· 
mıyacağımızı söyledim. Beklerim, dedi. 

;\şağıda gazete okuyor. 
- Adı neymış madam? 
- Vallahi. çorapçı, deyiniz, o biliı 

dı. 
ere· 

Garip şey Mıııdıkyanın sabah abalı 

otelde \'e benimle ne i~i Yardı? Herhalde 
bu öyle pek ehemmiyetsiz bir şey olmasa 
gerekti. 

- Aman, madamcığım, dedım . Sen zah 
met et. Aşağıya in 'e mosyoye ) ukarıya 
çıkma:.ını söyle. 

- Peki bey. 
Süratle yüzümü kuruladım \'e alel!'iccle 

pantalonumu a) ağıma geçırerek bir iga· 
ra yaktım ve misafirimı bel,'• .fim. 
• lındıkyan gözleri şişmiş bir halde neles 
nefese çıktı. Belliki hiç uyumamıştı. 

- Gece uyumamışa benziyorsunuz. 
Dedim: 
- (R.C.) sabaha kadar benı bırakma

dı. Çr k büyük adamlardan toplu bir yer
de poker oynadılar. Ben de bekledim. 
Gitmek iştedikçe işaretle ayrılmamamı 

söyledi. 

Sabahleyin ayrılırken: 
- Yatmadan size uğramamı ve bugun 

akşam i.ızeri saat dörtte Sirkecide Şahın
paşa otelınin kapısı önünde bulunmanm 
emretti. Çok mühimmış. Kımc:ere bir 
sey söylememenizi de birkaç kere tenbih 
etti. 

- Bir şey mi var Mındıkyan efendi? 

- Uyku sersemliğinden anlamadığım 
bazı şeyler söyledi, ama, bir türlü topar· 
layamıyorum. Galıba saraya berabcı ı•

decekmişsiniz. 

- Ne münao;ebet? 
- Orasını ben bilm!m. Bana ,erfleıı 

emir böyle. Ve müsaade ederseniı oda
nıza yatacağım. 

- Neden? 
- Takip edildiğimi zannediyorum 

malQm a hafiyelerin işi bugünler<ic kıt· 

tır. Dün gece poker oynıyanlann hepsi· 

nin arkasında birkaç tane ol~ ıerü, 
Bu o kadar tabii bir hiıdiSt'dlı kı ~Oph 

etmek caiz değildir. Si>·ah sakallı tu •· 
damın da beni gözlediğim tahmin tdı · 

yorum. 
( Dcnımı 'at l 

(3) !dam edilmiştir. 

Ancak bu iki gün zarfında Ropen Ce
vahirciyan saraya g~erek bu se)•ahati i· 
çin bazı sebebler söyliyecekti. Anlattığı
na göre sararın bazı çini aksamındaki 
nakı~Iar için kalması lftzım geliyordu. 
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zuruna çıkmayı l:abul etmem 
sırf arzumdandır. Muhafızları· 

nızı biraz nezakete davet et· 
menizi rica ederim. Haydi ça
buk, lfıtfen .... 

Foskari eirafına bakınarak 

mevkii tayine çalıştı. Rolanın 

itirazı su götürmez bir haki· 

katti. içerde, kendisine peres
tiş edercesine hürmet göster.en 

birçok kibar senyörlerle, dışa
rıda bir anda şehri yağma et· 

meğe muktedir ve muti büyük 
bir kütle mevcuttu. 

Foskari daima soğuk kanlılı
ğınr muhafazaya çahşarak: 

- Peki öyle olsun, dedi. Si

ze kimse dckunamıyacaktır: 

siz beni takip ediniz Rolan 
Kandiyano 1 • 

Delikanlı cevap verdi: 

- Sizi takip ederim. 
Leonoru kolundan yakalaya-

rak bağırdı: 
- Rolanl .• 

Genç adam, başını çevirdiği 
zaman, yere düşmemek için 
annesi Silviyaya tutunan ni-

şanlısının solgun yüzünü, ateş
ler içinde yanan siyah ve nemli 
gözlerini gördü. 

Annesinin balmumu gibi sa. 
raran çehresi gözüne çarptı ... 

Babasının yeise gömülen çeh-

resiyle şa~ırdr. Bu matem sah· 
nesi gözlerinin önünde esrarlı 

bir elem dünyası gibi titriyor
du. Genç kız tekrar bağırdı: 

- Rolanl .. 
Rolan beşer takatinin üstün• 

de 'bir gayretle tekrar döndü. 

Bu srrada Altiyerinin müt. 
hiş ifşaatını hatırladı. 

- Bir saat sonra Leonorl 
Bir saat scnra anne 1 Bir saat 
sonra baba! .. 

Bunları nefsiyle büyük bir 
mücadele içinde söyledi. 

Davetlilerin, korku içinde çe· 
kilerek açtrkları yoldan büyük 

kapıya doğru yürüdü. Gözden 
kaybolacağı sırada arkasından 

nişanlısının feryadı kendisini 
yakaladı. Bu seste ölen kocası 

arkasından hıçkırarak bağıran 

bir eda vardı • 

- Rolan 1 Rolan !. ı 

Rolan birdenbire durdu. Vil
cudu titredi; çehresi morardı .• 

Tereddüt neye yarardı.. Dur

makta ne fayda. vardr. Giderse 
babasını kurtaramryacak mıy. 

dı?. 

Büyük kapıdan geçti 1 Kapı, 
büyük menteşesi üzerinde dö

nerek kulakları tırmalayan bir 
ufultu ile kapandı. 
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- Tamamiyle seninim sev· 
gilim! 

Bu sırada birdenbire kapıla
rı bir asker müfrezesi sardı. Ve 
merasim salonunda korkunç bir 
dalga esti. İki adamın takip etti 
ği birisi yüksek sesle bağırdı: 

- Ben ali engizisy.cn mah· 
kemesinin müfettişi Foskari -
yim. Burada bir katil var ve 
ben cumhuriyet namrna onu 
tevkife geldim. 

Bu korkunç adam kalabalığı 
yararak ilerledi. 

Hükumet reisi Kandiyano • 
nun dudakları titremiye başla· 
mıştı. Bununla beraber, bağır
dı = 

- Böyle bir günde, bir hü· 
kümet reisinin evinde bir katil 
saklanamaz. 

Foskari büyük bir .azimle 
doğruldu. Gözleri meclisin top 
landığı tarafa döndü. Müces
sem bir Venedik kanunu gibi 
ayakta duruyordu. Kanun pek 
müthiş, pek merhametsizdi. Ya 
vaş yavaş söylemiyc ba~ladı: 

- SinyÖ" Dijk ve halk dinle 
yiniz ! B·ından altı .sene evvel
di Piskopos Pisaninin bir cina· 
yeti haber verilmiş!İ. Zaır.t.n 

müthişti. Tıpla buı;~in r;ibi .. 
Bir taraftan a:rin y:ı::ulıyor ve 
bir t::ıraft::ın da gemicilerin fo
tilil sı1mru:tk ;;.:ı:rc c:-Ir:t1~11 

söyleniyordu. Bir dakika teıcd• 
d.iit hükumetin mavlom.uı d•
mekti. . 

Jşt-c bu ayinirı j'Rpıldıft O• 

man d:ı Sen Marlt kiliıcslnt rir
Jim. Mukaddes kürsUyC' dc-trv 
ilerledim. Münasip bir ıaman 
bekliyordum. Piskopos kllrsG. 
sündc ayağa kalkıruı. binlere~ 

halk huşu ile diz çölrnıllştil. 

Piskopos elindeki gUmUş kil· 
rekle mukaddes su ıerpirodu. 

O zaman hepinizin blldltf eibi 
orada bulunan bir adamın omu 
zuna elimi koyaraka tevkif tot-
tim. • t 

Bu özler orada buJurıı.nh.rr 
heyecanlandırmı1tı. Hn\Ja 
sanki donrr.uştu. Yılnu M>fu~ 
kanlılığını Bambo mub.t•au .. 
diy.crdu. 

Altiyerinin kui~~ •tu• , 
rck bir şeyler fmldıd.ı A ltl) ut 
tereddüt etti. Çchrtsl .. o:t!u. 
Bambo mırıldandı ı 

-Tam zamanıdn. ba)dl 11· 
diniz .. 

Altiyeri, Rolan Kandf19nC'ta 
doğru iler!edL Bu ıl\kCn ~7 H 

sürmil~tn. Foararf h~men b.t 
ladr : 

- Se~ıy\~r P'.!l• ! Jrf~iu.-!~ 

} a';)'IKmı t,vkı.1: \i.a.e ftrıi 

olrna !rtı heH: .J:t:ı ~ü-: 

'&ün aııbi •l.wllr. Kan~i,......, 
·sta·-?rn !tul :-d~·ftabe .;air 
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N iğdede köylü • • 
ıyı 

vaziyette .. 
_.Baştıırafı 7 incide f Demirci, Ağaçlı, Helvadere, Amarat, Kifs· 

KOJtOr davasında en Heri vilayetleri- tül, Selime, Hacip, Alaca, Balcı, Yeni· 
mizden birisi olan Niğdedc, bilhassa köy köy, lhlamur, lncesu, Ulukışla, Armutlu, 

!ilinin tenvirine matuf himmetler, üstün· Türköz, Ç.ardak, San Karaman, Sarban· 
de d!.!rulmak kıymetini taşır. Vali Faik dalı köylerine; Ulukışla kazasında Ali 
Üstl.ınün köylü ile ~hirli çocuğu arasın· Hoca, Eminlik, Kıla~. Hüsniye köyleri
daki ilk tahsil ikiliğini izale yolunda aç- ne; Nevşehir kazasında Acıgül, Kaymak 
tığı köy okulları seferberliği, bir başka 

Muvaffakiyet kazanan 

Alman tenisçileri 
Vilayetler ko fLI 

Kır ·nin 
Beyoğlu Halke~ı 

yazımda da kaydettiğim gibi, randıma· 11• Tuz, Çat, Gôre, Sulusaray, O,Çhisar, 
Tatlar ko''ylen'ne,· Bor kazasında Kızılca, nm en yükseğini verecek neticeler yarat· 

mıştır. Merkez kazasında eski gümüş, ye· Cucu, Kemerhisar köylerine birer ilk o· 
ni gümüş, Dikili taş. Jnli, Dundarh, Ha· k l yapılmış olması bu dava yolunda 
cı Abdullah, Azatlı. Gölcük, Maden, Ba· ;lası! çalışıldığını anlattığı Niğdeyi bu 

demd~e. Boram, Eynelli, Fertek, Edikli sahada mümasil vilayetlere örnek göster
köylerine; Aksaray kazasında Taşpınar, mek imkanını vermiş oluyor. 
Kargıl, Ealmanlı, Eşmekaya, Sultanhanı, H.G. 

Arabacılar söyliyor: 
_.-Ba5tarafı 7 incide 

dkkate değer bir teklif ve tcmC'nnilcri 
t'ardır. Diyorlar kI: 

"Sirkeci iskelesi önUnde duran otobUs· 
ler Beyoğlundan eşya naklediyorlar. On
lar gUnde birkaç sefer yapabilirler. Hal
buki araba, gUnde azami iki sefer yapa
bilir. 

Otobüsler nakliyata kaı:ıştmlmnsm de· 
mlyoruz, fakat hlç olmazsa scmUcrinden 
rayrl yerden eşya nlmalan mcnolunsun. 

Bu takdirde arabacıların ellerinde bir
cok mmtakalar boş kalmış olacaktır. Ve 
buralarda bir otobUs rekabeti )'Üziindcn 
işsiz kalmamış oluruz .. ,, 

nakil de yapmaktadır. Boğazma .tak diyen 
pek ucuza nakil yaparak hiç olmazsa hay
vıınının yemini temin edebilmektedir. Vt'l
hasıl, biz varız, fakat ne halde olduğumu· 
zu ltimse düşUnmUyor. Biz yardıma muh
tacız, ıslaha muhtacız. Himayeye muhta
cız . ., 

BugUnkU otobUs nakliyatını gözönUne 
alırsak ve bildikl<'rlmlzt, g5rdUklerlmlzi 
saklamamak istersek itiraf etmeliyiz ki, 
) Uk arabalar!) le nakliyat otobUslt'rle nak 
liyı:ıttnn daha dürüst, dahıı. moderndir. 

İ bınbul muhabiri 

Almanya tenisinde muvaffak olan teni!
çllerln derece listesi ne§rolunmuııtur. Bu 
li~teye göre: 

Erkeklerde 

1 - Berlinll Henner HenkeL 
2 - Viyanah Metaksoıı. 
3 - Vlyanalı Livheııeld. 

4 - Rolf. 
5 - Boytner. 
6 - Greııtel. 

7 - Memel. 
8-Koh. 
9 - Rlştar. 

10 - GUlez. 

Kadınlarda 

1 - Viııbadenli 'Marllilfe Hom. 
2 - Uletayn. 
3 - Hamel. 
4 - Kravs. 
5 - Keppel. 
6 - G. Enge 
7 - A. Frlç. 
8-Vt'ber. 
9 - Suman. 
10 -V. Rlgs. 

Beden Terbiyesi 
Müdürlüğüne 

Umum 

Her tUrlU yardımı 

y~pacaklar 
BaııvekAlet tarafından vilayetlere bir 

lamlın yapılmı~ ve bunda, beden terbiyesi 
umum mUdUrlUğilne tümgeneral Cemil Ta 
hlrln tayin edildiği, Başvekdleto bağlı 
bulunan ve Türk gençlisinin ideal bir şe· 
kilde yetişmem için çalışacak olan bu te
eekklile her tUrlü yardımın yapılması bil
dJrilmlştir. 

Buzda hokey 
1939 Dünya şampiyonası 

Nevyork, (A. A.) - 1939 dUnya eampi· 
yonasmda Amerikayı temsil edecek olan 
buz hokey eklpi ilkktınunun son hafta • 
sın da A vrupaya varmış bulunacak ve 
şampiyonalara takaddüm eden gUnler 
zarfında birçok maçlar yapacaktır. Bu 
programa glire Amerika milli hokey eklpl, 
24 Ukkanunla 10 sonkAnun tarihi arası 

lnglllcrt'de 10 maç, 11 sonkanunla 1 şu
bat tarihi arası Avnıpn kıt'asında da, 
Amstcrdam, Brüksel DüssClldorf, Faris, 
Davos, Arosa, Sen Morits, Bcm ve MUA
noda olmak Uzero ayrıca on maç yapa
caktır. 

--o-
Arabacılara hamalların bulunduğu is

kelelerde nakil yaptırıyorlar. Bu da on
Jarm zararına olmaktadır. Nakle iştirak 

ettiği takdirde birkaç kuruş daha nlabi
lecek olan arabacılarm bu gibi iskele
lerde et bağlayıp taşıma işini hnmallııra 
bırakması da doğnı olmasa gerektir. 

lslanbul Emniyet Sandığı !Kayak 
DUnya şemplyonluğo 

DlrektörlUğUnden 

Emniyet Sandığına borçlu ölü Bayan Mukaddes varislerine 
ilan yolile tebliğ 

Zokopano, (A. A.) - 11 110. 18 aubat 
tnrlhlne kadar devam edecek olan 1939 
kayak dünya eampiyonalannda 8 dUnya 
oampiyonluğu için mUcadele edilecektir. 

Arabacılann esnaf cemiyetine mUrnca· 
at ederek, yUk arabacılığını tensik etme
leri ve otobUs rekabetinden tahlis edil· 
meleri, anbarlarm nakliyııtmda belediye. 
nln verdiği cetveller ilzerlnden nakliyat 
yapmak suretiyle haklarmm korunmalan 
için tevebbUsata girişeccklerl de, bu a
raştırmamız strasnıda anlaşılmış oluyor. 

l3ayan Mukaddes Kadıköy Osmanağa mahallesi Kağıtçıb<l§ı sokak 
eski 10 mükerrer yeni 22 numaral ı ahşap ;bir evin tamamını birinci 
derecede ipotek göstererek 11 - 5. 935 tarihinde 21392 hesap numarasile 
sandığımızdan aldığı 3 7 S lira b~rcu 18 - 1 - 938 tarihine kad~r ödemediğin
den faiz, komisyon ve masarifi ile beraber borç 322 lira 3.2 kurup var
mıştır. Bu sebeple 3202 numaralı kanun mucibince hakkın.da icra takibi 
başlamak üzere tanzim olunan ihbarname borçlunun mukavelenamede 

Oslo, (A. A.) - Enternasyonal kayak 
federasyonundan bildirildiğine göre, alda 
tını tediye etmemi§ olmas§ yUzUnden 
Bel~ika kayak federasyonunu kaydı ter
kin edilmiştir. Japonyanın vaki olan mU
racaati Uzerine, Japon kayak !cdcrasyo. 
nu, bundan böylo National ski aasoslatl
on of Japan" adını kaldırarak "S. U. S. 
zen nippon ski renme,, diye anılacaktır. 

"Her semtte kendimize taksiler, oto • 
lrtlsler gibi durak yerleri bulamıyoruz. 

Biz leyleğin attığı yavrular gibi)iz. Bize 
de hemen her semtte durak: yerleri ver
mek lbımdır. !ıı bulmamız, bizden fş fsU
yene ya.km olmakla kabildir. Bu imkanı 

hazırlamak blze bUyUk iyilik olur. 
BugUn geçinemez halde bulunduğumuz 

fçtn arabacılar blnötrlne oyun O)'llamak 
vaziyeUndedirler. 

gösterdiği ikametgahına gönderilmiş ise de borçlu Bayan Mukaddesin 
yukarıda yazılı a.dresde öldilğU anlaşılmış ve tebliğ yapılamamıştır. Mez. 
kur kanunun 45 inci maddesi vefat halinde tebliğatın ilan suretiyle yapıl
masını amirdir. Borçlu ölil Bayan Mukaddes mirasçıları işbu ilan tarihin
den itibaren bir buçuk ay içinde Sandığrmıza müracaatla murislerinin 
borcunu ödemeleri veya kanunen kabule !ayan bir itirazları var ise bildir
meleri lazımdır. Mirasç1lar ipoteği kurtarmazlar veyahut başhyan takibi 
usul dairesinde durdurmazlarsa ipotekli gayri menkul mczkOr kanuna gö-

-o-
Ji~ - jitsu 

lnglllzlc ... r A 1 menları 
yendi 

İngiliz - Japon Judo klübüne mensup, 
lngiliz Jiu • jilsücillerln Kolonyada ikin
ci defa karşılaştıkları şehir muhtelltini 

7 -3 mağliıb etmişlerdir. 

re Sandıkça satılacaktır. Bu cihetler alakadarlarca bilinip ona göre hareket 
edilmek ve her birine ayn ayrı ihbarname tebliği makamına kaim olmak 

Nöbetini alan yolda, ele geçirdiği bir üzere keyfiyet ilan olunur. (8757) 
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ycnıin ettifinlz kanuna itaati
:nizi iıtiyorum. 

Kandiyano -etrafına ba'km
ch. Binlerce kişi bir dilsiz gibi 
duruyor ve kendisine bakıycr
lardr. Dı1ı1rıdan gelen eğlence 
ce sesleri bu sükutu bozamı • 
yordu. 

Cumhurreisi ellerini y2nr. 
na bırakıverdi. Elinden ne ge
lebilircli. Boğuk bir sesle: 

- İtham ettiğinizin adı ne? 
diye ıordu. 

Engizisycn mahkemesinin 
bUyük müfettişi cevap verdi: 

- Ro)an Kandiyano 1. 
Salonda derin bir hayret 

iniltisi duyuldu. İki kadın, Fos 
karinin üzerine yürümek isti· 
yen Rolaru güçlü1de zaptetti· 
ler. 

Rolana, annesi, Silviya ile ni
pnlısı Leonor sarılmışlardı. 

Bununla, genç adamı katille 
itham edene: 

- Gel, muktedirsen onu 
bizim kollarımız arasından al 1 
demek istiyorlardı. 

Ayni zaman.da cumhurreisi 
Kandiyano, boğuk, fakat sakin 
bir sesle cevap verdi: 

- Oğlum mu? Demek oğ

bunu itharr. ediyorsunuz. 
- Haber pek sarihtir. 
- bnad, iftira! .. 
!htlyar Kandiyano, ba~ında-

ki düklük tacmr bir az kaldı· 

rarak: 
- Allahım ıu başımdaki ta· 

cı, boynuma geçmek için bir 
demir halka yap .. Masum oğ
lumun gözümün önünde tevkif 
edildiğini görmiyeyim. 

Ora.da bulunanlar arasında, 

şiddetli ve ezici bir fısıltı baş· 
lamıştı.. Kandiyano ağır kılr 

cını çekmişti. Bu sırada Alti. 
yeri yavaş yavaş, sinsi sinsi 
Rolana yaklaşmıştı. Yüzüne 
bakmadan şunları fısıldadı: 

- Bu feci ıSahneyi lhazırla
yanlnr babanızın düşmanları

dır R:lan. Onu ümitsizliğe dü· 
şiırerek mahvetmek istiyorlar. 
Teslim olunuz. Bir saat içinde 
her şey halledilir. 

Bunları, Rohı.nla birlikte 
Silviya ve Leonor da işitmişti, 

Altiyerinin ''10,, lar mecli. 
sin.deki nüfuzunu biliyorlardı. 

- Sadık dost! dedi. Bu ha· 
beriniz yalnız babamı ölümden 
kurtarmakla kalmıyacak, bi7.I 
ilelebed size minnettar bıraka· 
caktır. . 

Rotan bunları söyledikten 
sonra babasına koştu ve bağır. 
dı: 

-Baba! .. 
Kandiyano ıslak gözlerini 

eğluna çevirdi. Hiddeti Umit· 
si:r:liğe çevrilmişti. Boğazına 
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aanld bir yumruk ttka.nrnqtı. 

Ağlamamak için kendisini güç 
tutuyordu. Nihayet dayanama
dı. Kollarını açtı. Oğlunu bağ

nna basarak hrçlanklarla ağla· 
maya baıladr. 

Rolan ıbabasının kulağına 

bir şeyler söyledi. Acaba ken
disine vurulan esrarengiz darbe 
hakkında babasına verdiği ma
lumatla onu teskin mi etmek 
istiyordu. 

Cumhurreisi birdenbirıe en
gızısyon mahkemesinin mil. 
fetti~ine doğru döndüğü gö
rL.'ldü. Hükumet reisi kendisini 
saran davetlilere baktı. Sonra 
heyecanını teskin ettiğini an· 
latan bir sesle: 

- Senyör Foskari, dedi, oğ· 
lum masum olduğunu ali mah
keme huzurunda isbata hazır 
clduğunu söylüyor. Vazifeni
nizi yapınız. 

Foskari soğukkanlılıkla ce • 
vap verdi: 

- Mahkeme kendisini bek-
liyor!, • 

Cümhurreisi titredi. Demek 
tazyik ve cebir vasıtalarının 

hepsi hazırlanmıştı. 
Demek masum bir surette 

hazrrlanmıya çalı§Ilan ıu aaa· 
det ı:e-hirlenmiye gidiyordu. 

BUyilk bir alaka ve .Jefkatle 

etrafını çevreleyen davetlileri 
nevmid ve meyus bir bakııla 
süzerek mırıldandı: 

- Elbette bir gün, bu kötü 
damgayı alnıma vurmak isti
yen hafiyeyi saklandığı kovu-

ğundan bulup çıkaracağım. 

Rolana doğru dönerek yük· 
sek sesle: 

- Git oğlum 1 Benden bir 
saat mlisaade etmemi rica et. 
mcdin mi? Git, Seni bura.da bir 

saat bekliyeceğim .. 
Rolan süklinetle Foskariye 

hitap etti : 

- Senyör Foskari !. Size, iş
te kılıcımı teslim ediyorum ... 

Mahkemeye icap eden cevabı 

vermiye hazırım. 

Engizisyon müfetti~inin sa
yısı .en ikiyi bulan muhafızları 
ilerledi. Genç bir zabit kolun-

dan tuttu. Rotan b·ı hareketten 

çok müteessir olmuştu. Alnı 

kırıştı. V encdiğin en yüksek 
ve asil ailelerinin bulunduğu 

bu salondan, kendisinin, adi \'e 
haysiyetsiz bir katil gibi çık· 

masına gönlü razı olmadı: 

- Görüyorsunuz ya müfet. 
tiş efendi, diye bağırdı. Her 
türlü isnatlara rağmen kar§ı• 

mz.da bulunan ben, gene hür 
bir adamım. Ali mahkeme hu· 

mu sa bakası 
• spor 

Beyoğlu Halk9"' 

nden: ilk ~ . .t 
Evimiz bu sene blbJ fY 

25. 12. 938 pazal' ~ ınetr' 
Şişlide 3000 ~e ti 
tertip edecektir· ~ 

5000 metre ko§U:ıaIJ'llf ııer 
ve 18 yaşını tama 
atlete açıktır. ~rn~ 

<::eraitc uygun go Jtl~ 
~ • J<ıJaCIL ıJY 

baka harlcı bıra bil Is 
amnda alakadarJarıD 
etmeleri lAzıınclıl'· ber-'. 

5000 metre kofusudt~ 
gı'bi Şi.Qli trarnvaY at 

' ~ ıığın 'başlıyacak, ınez•: ·et Abiı!, 
çen yoldan HilrI"lY cıdd J 

}{
• v thane ,,.,_ıı 

gidilecek, agı "k }(Öl~~ 
koşucular clekt:1 ide)ri s 
sapacaklar, ve ab rIJ'laıı11'11 
rak eski tuğla ha rd1l' J3ıl ~ 
doğru yollanacakla gac; d 
soluna. dUşen tek 

3 
) .. ~ 

kontrola. nu~arasın~·det ed_tıf 
diği yol ~zerınd.cn ~inde r· 
nun 25 metre ıtcrı ~ 
cektir. suıı• n 

3000 metre koşu ··rduoc 
gesinin üçUncU ve d~safa ıs.ıs 
}erine girebilecek ::u ıııU , 
ve ilk sefer kır kof f(iit'· J3ıl 
panlar girebileceJde ~tır· 
tam amatör olınS.S~e 0ıd~ 
Koşu, 5000 ınetr 

1 
~cal'• 

ponun önünde bs.Şl~suıı' 
takiben elektrik de ılı 
sonra dönülecektir· ıe~· ıs 

KlUpler ~te ınekteP 
ilik ıtk 

küller dörder ki§ ıxııı:ı 1.1"' 

şacaklardır. Her ~k~et,., 
nın vaziyeti tesbıt uU t 
len puvanlann ~ec;tir· 
leyhine kaydedılec. ıııcıti1 
elde eden takım bit 7 
Koşuya Uç kişilik 

dilebilinir. . . d,ııll ~ 
Takım tasnifıne bil UG A 

çin bir teşekkUle da 'fe ~· 
sabakayı nizamname l~JJ 
kilde bitirmiş oıına:ti~ ıJ 

Ko§ulara ferden 1 ol~.ıııJ 
yenlerin kayıdı kabU. &JtfY 

rteSI 
Kayıt 12 paza ·t;tl 

de kapanır. 11 detl ~ J 
Her akşam .saat 1,µııb , yoğlu Halkevınde_ . f,forfll 

.t.. .. Bay Naıli ,.flııt· 
monı oru . ..:4olw 
etmek suretiyle kar e1' U 

·ıket!Jl. 
Koşuya ıı;t ra uç 1' ,t' 
Her müsabakanın "1ııı1 

ta"· 
dalya, galip gelen 
verilecektir. 

-- ırıı'~ 
·Fransa - A rtı1'' 

Milli hok~ııı ,~ 
P . to onuncu ııo• ans n>-s. A 

yapan F'ransa - .AJıııa g,JJl~~d 
., .ı\ ıııı sıW

arasındaki ınaÇ, 3 ... ~ıııı•n ~ 
le ncticelenınJşt.Jr. keY t~ 1 
kımı Fransa milli JlO 1,rııı ııe 
ne kadar yaptığı ııı•Ç 

mıgtır. -·Sd' 
AlrnanY 0~• 

S lor "' "°ıı~ porcu . oefi 
jşlefl _ıf~ 

Almanya spar ınıı''Ş> ~ 
bölgelerden en çok uı:c1'6 ti( f 

·ırnck ,, ııJJ" 
sporculara ve~ . JJcse~ e J>" İ 
fat tahsis eunıştır: 'On•'ı jl ıı~ 
de Almanya şaJl'lP1> çol< ııı ~ 

da en ıı e 
pivonJarı arasın 11' 

· bu xnUkfıfat3 olanlar 
!ardır. 
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~ BiR MiDE lyi bir hazım. sıhhat '\.'C 

neş'e demektir. MlDE ve 
hamımız munüwıman 

cAFER=Mii~hiiŞ;T~~ril 
T eıiri kati alımı kolay en iyi müshil ,ekeridir B 

- BilOmunı eczanelerde bulunur. ti 
.................. .: ::::cr:::::::::::::::::n:ııtm:IHRJl!it :: : • .::ır.::::mr.r.ma::::::::: 

ılRKETi HAYRIİEDEN: 
~Boğaziçi vapurlanna mahaua lat tarifesi 15 Birinci- 1 
~\in 938 Pazartesi sabahından itibaren tatbik edile-

r. 

~~-~~~~~~!!!!!l~!!I!!~!!!!!!~ 

ı ...... ı 
)\.4...,1 da.remizin Paşaba.hçe tabrika.sında enrtna.me ve proJeSl mucıbince 

lı acak on adet tank temelleri inşaatı açık eksiltmeye ko:ımuştur. 
ll?' l\eşif bedeli 3926.02 lira ve muvakkat teminatı 294.46 liradır. 
~;Eksiltme 19-1~38 tarihine rastlıvan pazartesi günü saat 15 de 
~. ~ levazım ve mu bayat §Ubesindckl alım komisyonunda yapılacak· 

1\1 .... ~_._ 
' ~eler 20 ~bedel mukabilinde İnhisarlar umum mUdUrlüğü 

\1 .... "e tnU.bayaat ıube!lnden alma.bilir. 
'l Olı~Biltmeye i§tlra.k etmek istiyenlerln lnhisa.rlar ummn müdUrlUğU 
, \) ~inden fennt ehliyet vesikam almalan lhımdrr. 
~I~ lateklilerin kanuni vesaik ve yU1..de 7.5 güvenme paralarile birlıkte 
~ ~ lçjn tayin edilen gUn ve saatte yukarda adı geçen komisyona gelme. 

olunur. (8761) 
l • • • 
~ ~ t~izin Ciball f abrllram için kadranlı ve otomatik tartan ci:ısten 
~ Oo, l adet 300 ve 1 adet 200 kilogramı tarta.bilecek kabiliyette ceman 
lt ,~ktU §artnnmesl mucibince açık eksiltme usulile sa.tın alınacaktır. 

' qel>t!inin muhammen bedeli 2500 lira ve muvakkat teminatı 187.50 llt. . 
'~ tk&ıtme 30-1~!8 tarihine rutJıyan pereembe gUnil eaat H de 

l'ı, levazım ve mubayaat şu.be8indekl alım komisyonunda yapılacaktır. 
\>::: Şart::ıameler parasız olarak her gün sözü g~ 1Ubeden alınabilir. 
~ t~Biltmeye f§tirak etmek lstlyenlerfn fiyatsız fennt teklif ve katalok. 

ıı.. ~~ Utnıe gUnUnden bir hafta evveline kadar inhisarlar tütün fabrikalar 
'Cll~ ~eleri ve tekliflerin kabulilnll mutaummf:ı vesika almaları IA-'lt. 
'~kliler eksiltme için t.ayin edilen gUn ve saatte ytıme 7 ,5 güvenme 

birlikte .:rokarda. adı geçen komisyona gelmeleri flln olunur. 
(8760) 

l • • • 
~~~ 1dtreınızın :nakliyat eubesl için eartnameı!l mucibince yaptırılacak a • 
~ ~li armalı ve tam techizatlı oir adet çekdirmc (tekne) 19-XJ.....;938 
~, lhaıe edilemediğinden yeniden puarbk uırulile eksiltmeye konmuştur. 

~~lll Alubamme:ı bedeli 4500 tim ve muvakkat teminatı 837.~ liradır. 
'"lıt;:~tksiltme 5 - xıt - 938 tarihine rastlayan pazartesi gUnU !aat :4 

"'"Ct8. levazım ve muba.yaat şubc!lndekl alım komiı!ıyonunda yapılacak • 
1'/ ..... 
• ..._ l eartnameler parasız olarak her gt1n SÖZÜ geçen §Ubeden alma.bilir. 
~I 8.tekiilcri:ı pazarlık için tayin edilen gUn ve saatte yU.zde 7,5 gtiven· 

'-. '->ile~lrllkte l'Ukanda adı geçen komisyoııa gelmeleri ilin olunur. 
~ (8535) 

1 id'I'. T. Le\'azım MUdUrlUÇ(Onden: 
~et art ihtiyncı için 300 adet masa 20 adet dıvar ve 30 adet seyyar ki ceman 

~' ~ .elefon kapalı zarfla eksiltmeye konmu~tur. 
~u ~bedeli (10500) muvakkat teminat (787.5) lira olup eksiltmesi 
a~i ~ 938 pazartesi günQ saat (15) de Ankarada P.T.T. U. MD. lük bi 
~"'." ı tınaırna komisyonunda yapılacaktır. 
t ,~, sttkıiler muvakkat temlnat mektup veya banka mektubunu kanuni vesaik 
~S}>teklir mektubunu muhtevi kapalı zarflannı o g{ln saat (14) e kadar m~z 
i ' s:a \'ereceklerdir • 
~ "1 rtanıE:Ier Ankarada P.T.T. levazım İstanbul Kmaayan hanında P.T.T. 
1 bt Md. iliklerinden parasız verilec:tktir. (4542) (79.14) 

'181lhuı Emniyet Sandığı 
t . DlrektörJUj{Dnden : 

lllni:yet Sandığına bor~lu ölU Bay Mustafa ••riılerine 
lı.1 Jlln yoliyle Cl:bliğ 

~ 't~ lduıtafa UıkUdar Debalar mahallesi Orta ıokak eaki ve yeni 5 
~ttcde ~En yeni: Şair Zati sokak) natamam bir ahgap evi birinci 
~ cltb~ 'Potck ~östererek 24 • 9 - 929 tarihinde 6606 hcaap numarasile 
lb.~ ftiı tdan aldığı 650 lira borcu 19 .. 1 - 938 tarihine kadar ödemediğin· 
~"'tlı:, a 1conııayon ve masarifi iel beraber b:>rç 1184 lira 53 kuruşa var
t 'le u •:bcple 3202 numaralı kanun mucrbincc hakkında icra takibi 
i, terdit· Uıcrc tanzim olunan ihbarname borçlunun mukavelenamede 
~'~dl 1 ikametgahına gönderilmit ise de borçlu Bay Muıtafanın 
'~u:lııtı adrcsdc öldüğU anlaş:ılm.ıt ve tebliğ yapılamamııtır. M-e:
~111J ~n .1s inci maddesi vefat halinde tebliğat:ın iltn suretiyle yapıl· 
'ittb•r rçtır .• Bet-çlu ölü Bay Mustafa mirasçıları iıbu ilin .tar~?
c~u ai hır buçuk ay içinde Sandığmuz:a mUracaatla munslcrının 

ıı.lııe1trf ltı crnclcri veya kanunen kabule tayan bir itirazları var iac bildir· 
tlıl dlJr ~r. Mirasçılar ipoteği lrurtarmazlar veyahut bqhyan takibi 

td~ s\tıdt~lndc durdurmazlarsa ipotekli gayri menkul mezkQr kanuna gö
~~t1' ,, ~a a&tılacaktır. Bu cihetler alakadarlarca bilinip ona göre hareket 

Ctt lte~· her birine ayn ayrı ihbarname tebliği ınakamrna kalın olmak 
•~t lfct ilan olunur. (8756) 

~1 .t~~~buı 'l'elefon MtidürlOğUndeo : 
ıı,, 8 ~cı için mubayaasına lüjiunı 'örülen 87 adet kuma§ panta
~ lı«' lcumag elbise açık eksiltmeye konulmuştur. '-t 11:teler en 'bedeli 658.10 lira ve ilk teminatı 50 liradır. Şartname ıve 
$. t~llaı hcrgün, Levamn Dairemizde görülebilir. isteklilerin muvak· 
~ı. 1 ~ .. g3t hıakbuz veya banka mc'ktubu ve kanuni vesaiki ite beraber 
~ S..tııii8 ~za~eıi gUnl.l_aap.tSllS de ~Udilrllik binasında mli~fekkil 

Otnls10nuna milracaatları. (8540) 

MAZON 
ME\'VA TUZU 
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almakla dUz~ltilir. MİDE \'e BARSAKL.Ai.I ~~ :.·. H~i."Sl7,L:K •.·1? 
EKŞU.JG! giderir. vUcude ferahlık \'erir. Ahnnııuır ~ııyt-t lAtil , tesiri tabJf, 
kolay. zararsız v~ kaUdir. MAZON isim HOROZ ma.rkMına dikkat •• 
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Grip, nezle, bronşit, baş, diş, romatizma, nevralji, 
kırıkhk ve tekmil ağrıların yegane devası 

ıstırabı SükUna, 
Hastallğı Sıhhate 

Ağrlları 
ç • ren 

ş' 

E • 
sır 

• 

Bilkimya saf ve kuvvetli maddelerden en 
•on sistem usullerle imal olunur. Çabuk tesir 
eder, kalbi ve mideyi bozmaz, yormaz. En inat-
çı ha§ ağrılarını, en sinsi diş ve sinir ağrılarını, 
romatizma sancılarını derhal geçirebilirsiniz. 

Nezle ve gripi, daha ilk işaretler belirdiği 
an'da bir kate "Gripin,, alarak defetmezseniz 
l>atk'a hastalıklara yol açını§ olursunuz. ~ 

"' l•r-
YillaraanlJeri tecrülie olunmuş ve agtııclıı· 

,.d, Grip, nezle tedavisinde kat'i bir deva 0ş.111-
ğuna umumi kanaat getirilmiş bir ilaçtır. ~a
diye kadar bütün beynelmilel sergilerde. fev 

1
,e 

iade diplomalarla altın madalyalar ve bınle 
takdirname kazanmıştır. 

1ıa· 
Zamanında alınmış bir tek ''Gripin" sıla aııti 

tinizi ağrılara ve hastalıklara karşı gar 
eaer. 

Her yerde ısrarla (] R İ P İ N • • (] R 1• p 1• N y . b ·~ b. 'k' ıJeritlef" ·, steınn .~ ve erıne O§ a ır mar a . . 
~ • L şiddetle reddedınıı· 

' \,' • • z .. ' • ' 'r .... ' • 1,. t4 • 
• "' .. • .. ' • ; . "' ' . . ,/) ..... : : • ,._ ! ~ • • •• 

YENii VALOELOKANTAFE BlRAHAı~ESt 
,.. StRKECl Aı~RA CADDESİ No. 173. ~ 

Oç yemekli bir tabldot 37,5 Kuruş 
Birinci yemek: Koyun ha~laması, döner kebap, patlıcan kebap, hindi 

dolma, levrek mayonez, beyin salatası. 
tıdnd yemek: Etli türlü, kereviz, lfilıana dolması, kuru fasulye, Ze. yağlı 

3}'Se kadın, makama f mn, pilav. 
Üç{lncü yemek: Dilberdudağı, tel kadayıf,, elma, kayısı, komposto, aşure, 

EVLER !ÇIN ABONE KABUL EDILlR. 

H~ AKŞAM MÜKEMMEL INCESAZ 
Fiyatlar tok ucuzdur. 

......................... y .................... , 

ÖKSÜRÜK Şurubu 
''Sirop Pectoraı,, 

Raki ve yeni bütün öksürükleri geçirir, balgam söktürür, bronşları temizler, 
nezle ,.e gripten korur, göğüsleri zayıf olanlara bilhassa şayanı tavsiyedir. 

INOILIZ KANZUK ECZANES~ 

'K!! !i t't.S. ' g R i 4 Z'ii&JC if 4 YÇW 4 q ..- ~lllm!IW!P- ... fi 

DENiZBANK 
Kupon bedelatı tevziatına da'r 

Mefsuh İstanbul Rıhtım, Dok ve Antrepo şirketi tahvilatının 1938 
senesi ikinci taksit kupon bcdelatı 1 • 12 • 938 tarihinden itibaren İstan
bul 1ubemizce tediye olunacağından tahviUlt sahiplerinin (65) No. lu 
kuponlarile birI:kte gi§elerimize müracaatlarr. 

TERZİ 

Y.avwz ~eıen 
Parls Kadın, Erkek Terzilik Akade
milerinden diplomalı. 
Beyoğlu • Parmakkapı 113, TUrk fo-

,, 

l to evi UstUnde. -

ı~atih sulh S Uncu hukuk hiiklmllğin-
den: ı • 

Şehrcmlnl Topknpr tramvay caddesi 7 
N.lu hanede oturan Safiycnin hncrile kendi 

:Sine 11-7-938 tarihinde vasi tayin edilen 
H üsmen oğlu Hasan Tevfik bulunamadı
ğından vasnyetten affiylc yerine mnhcurc 
Saflycye baronun 417 numarasında kayıt
lı avukat Hasan Lutfinin 30-11-938 den 
itlbaren vasi tıı};n kılındığı ilan olunur. 

Şık elbise giymek 
istiyenlere 

Sümer 
Terzi evine koşarlar 

\'cr csiyo munıııc lc: ( :Xiko Jllrls
tidls ,.o ortnklnrı miicssc esi ) Sultan 
hnmnm Camcıbnşı hnn No. 2 .• 

'Csküdar hulmk hiıkimlibrinden : 

Albert oğlu Jüt Gilkri vekili avukat 
Mişon Ventura tarafından Taksimde A
yaspaşa Palas aparlımanı 13 No. lu hane
de sakine Verriest kızı Leontin aleyhine 
açılan boşanma davasr sonunda mahke
mece tıırafcyn beyninde şidd('tli bir ge -
çimsizllk olduğu sabit görlilC'rck medeni 
kanunun 134 ve 138 inci maddeleri muci
bince tarafeynin boşanmalarına karar ve
rilmiş ve mUddeaaleyhanm ikametgahının 
mcçhuliyeti hnsebile iliım sureti mahkeme 
divanhane.sine asıldığı gibi keyfiyet tebliğ 
makamına kaim olmak Uzcre ayrıca ilanen 
de tebliğ olunur. 

UROLOC = OPERA TöR 

l>r. Kemal Ozsan 
Karaköydeki muayenehan~ini (Tü· 

nelbaşı l st iklnl Cd. No. (38(}) Ohan 
yan Ap. Bursa pazarı a~tüne) naklet· 
miştir. Telefon: 41 235 

··tti" Baş - D!ş - Grip ve bU 
ağr1lar1 derhal geçirir 

t2 ''" 'ı Takllt!erlnden sakınınız. t • ıı 
ambalajlarını ısrarla isteylo • "' 
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