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F='ransa-, Tunustak~ askeri 
lL~N IŞLER1: Tel. ı033 ~ 

~vvetlerini _2 nı·sıineçık rdı 
lleisicumhurun ... - . D ifil g ü D t ~ rr ~ ifil ü IFll 

seyahati . t ~ m ü ifil ~ t 0 : 
Is .• .. .. Akdeniz statükosunun 
~e!11~~1"c!'nb:9~n bozulmasına razı olamayız 
~ Çemberlayn Avam kamarasında 

· Yeni Vali iş başında lngilterenin vaziyetini izah etti 
la ksı• m de a b ı• de Paris, S (A.A.)-PetitParisienga. .__ 

~ zetesinin verdiği bir habere göre, Fran '.Amerikada yakalanan casttslarda bu- . 
~ sanın altmııı bin kişiden ibaret olan 
Q r Q 1 s 1 n d a k ,· ç ,· r k ,· n müstemleke ordusunun mevcudu, yüz lımatı t·~ c1gara taba kast içitUle giz-

" bb kişiye çıkanlmıştır. . li totojrat makillesi · 

" ltalyan ajansına göre Tunus 

v!l,~Zİ yet ka ld 1r1 h yor ~~~:~~·7A.A.) - Tunustnn Stcfonl 

~ 1 dün Düşkünler Evini gezdi, bugün ajansma blldirlliyor:(Devamı 5 incide)_ 

~m meydanında tetkikat yapıldı 
~l ............................... ~~::::.:::Ü::, 

~ stanbullıilar ! 
)~~ER size dertlerinizi, dileklerinizi 

nı Vali ve Belediye Reisine duyurmak 
1,ıa imkanını veriyor 

1 t lııcı11~~~~un yeni vali ve belediye reisi Lutfi Kırdar, Cumhurreisi İs-
1 ~ bııı~nun ve Başbakan Celal Bayann yüksek direktifleriyle işe başla. 
l "ıq tc .uYor. Bu kıymetli idare adamımızın ilk teftişlerine ve -şehri ta
l ~chit;ıntilcrinc ait haberleri bu sütunlar.da görüyorsunuz. 
1 'ttj ~Clıd~~ Şehirlinin dertleriyle yakından alakadar olmayı intişarından· 
1 ~tllctin.15~c şiar yapan HABER, yeni vali ve belediye reisimize şehrin 
: l:ıı ~~1~ Costermek; İstanbullulara, yeni valilerine dileklerini ve arzu-

/f Ça. bildirmek imkanını verebilmek emeliyle bir anket açıyor. 

l ernşehrilerimizden soruyoruz: 
~ -.. Yapılmasını İstediğiniz şehir işleri nelerdir? 
3 -.. Yapılmamasını İstedikleriniz hangileridir? 

1 -.. Umumiyetle şehirde yahut mahallenizde 
' ~ı, OJcıı sokağınızda nelerden şikayetçisiniz ? 

"J'.?atd }'ucuıarımızın mektuplarını, bu iş için IIABER'dc ayıracağımız 

Teş rifat münasebetiyle 

Yüksek manalı 

bir tarih hadisesi 
Yazısı 3 üncıide 

Troçki ağır hasta 
Dörl sem lıapse ma1:
küm ola>ı ]. Ilo fman, 
Amerikadaki casusla -
mı kııllandtğı mini mi
ni bir verici telsiz ma· 
kincsi ve iki seneye 
mahlıüm olan casus 

Rımırih 

OF" Yazısı 5 incide 

Dolmabahçe hadisesi 
tahkikah için 

müfettiş geliyor 
A 

1 
a. lleşrcde~~::·. • !:z

9
u

9 
~::n;:r. :o9t~!::!l::ı:: 9d: 

4 
'g.ö::::c::ı:r;:r; 

4 1 

" Londra, 6 - Me'ksibdan bildirili-

'n an yadaki Yahudi 
yor: Sürgün edilmiş olan ve bir müd. 
dettenberi Meksikoya gelip yerleşmiş 
bulunan eski Sovyet lideri Leon Troçki 
ağır hastadır. Kendisi tehlikeli bir mi
d~ hastalığından mustariptir ve tedavi 
altın.da bulundurulmaktadır. 

idare amirlerinden mesul görülenler 

t~ ~üesseseleri 

~avet k 
" edildi ı 

r;~~Udiler 
1a~~il'ı0k1.Y nıetı i ev rakı ve 
.~eslirnrı hükümete 
t ~ s <A. edecekler 

' 11 tık .J\.) Ek · ar . ~l·o - onomı nazırı 

1 

.. "" . ... 4-. . l . ~ 

aıırıın' nomık hayntın, cm-
\e ınilli gelirlerin bü- llerlimle 11ilri11leri kırılan Yalıııdi 

(Devamı 5 incide). . ~ mai!azaları 

bulunduğu anlaşıl~aktadır 
l5olmabahçe sarayı önünde vukua meleri de bugünlerde bitecektir. Müd. 

gelen facianın al5akadar makamlar ta- deiumumilik tah1dkatın alaca~ı §ekil 
rafından yapılmasına başlanan incele- (Devamı 2 incide) 

Haısektt hastÇ;aUııaınesDnde b n ır ameODyattta n s onr a 

Erkek olan genç kızı dağa 
nasıl kaçıı·mışlar? 

Oç köy delikanlısı, bir gece apansız öniine çıkmış ; agzınr kapamışlar, kaçır
mışlar ; meğer içlerinden Bekir, Emineye - buDünkü Emin'e - çılgınca aşıkmış ..• 
Tam_ iki gün bir evde Bekirle haşhaşa kalmışlar 

Sabık genç kız, köyündeyken rüyalannda kızlar görür, 

bunlardan anlaşılmaz bir tadla bahsedermiş 
.- l'azısı 7 incidı 
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Seırlb>est flklrJer 

Eski vali Muhittin OstUndag 
Yozao : Nizıımeddio 'azif 

13 yıldanberi 1atanbulun valisi, 9 
yıldan fazla hem vali hem belediye reisi 
ve iki buçuk yıldanbcri de vali, beledi· 
ye reisi ve parti başkanı olarak tanıdı
ğımız sayın Ustündağ, işte üç günden· 
beri, askerliğin en mühim stratejik mev. 
kü, coğrafyanın Asyayı A vrupaya bir
leştiren siyasi muhit, muasır ilmin en 
zengin tarih ve medeniyet vesiY.alarını 
göze vuran meşher olarak kabul ett~i 

yerde, yani bizim en büyilit şehrimiz 

ve münevver vasatımız olan İstanbulda, 
bütün. ünvan ve salahiyetlerinden ay
nlnuş, sadece bir vatanda! halinde 
yapmafa baılanuıtır. 

On üç uzun yıl, $Ciyısız hadiselerin 
meddlicezrlni bu derece mühim bir ra
sat merkezinden milphede ctmif; on 
üç uzun yıl, memleketin en mühim bir 
parçası ilzcrinde, biribirinden girift 
idare, imar, politika ve tem.sil vazifele. 
ri almış bir yül:sek memurun edindiği 
tecrübeler neticesinde şruısi bir tekem· 
mül arzetmediğini sanmak hata olur. 
Nasıl ki Ustündağm on üç y;lda lstan.. 
bula hiç :faydalı olmamrt bulunduğunu 
iddia etmiı olmak, affı güç bir hata ol
muısa ..• 

Muhiddin Ustündağm !stanbulda 
müsbet bir İJ yapmaıruJ olduğunu id
dia etmek, tarihi on beı yıldan ibaret 
olan cumhuriyetimizin on iiç yılda, bu 
§eh!re ve civarına zerre kadar hizmeti 
dokunmadığını iddia etmek demek o
lur ki kimin, hangimizin dili buna va
rabll:nelidir ve varabilir?. 

Bu müddet zarfında Istanbula daha 
çok faydalı olmak mümkün de~il miy. 
di?. 

Elbette mümkündü •• Fakat ..•• Bı; im
kanr "mümkün kılacak,, imkanların 
mevcudiyeti veya temini şartiylc .. 

Cumhuriyet, İstanbul çocuğuna - bu 
on üç yı liçinde - tam 180 mektep bedi. 
ye etmiştir. Alemd ğı eteğindeki köy
lerde radyolu, piyanolu Halkevleri, 
hıılk klüpleri ve dispanserler bulabilir-
6in:z. Bu on üç yıldan önce en az on 
üç defa tasarlanıp tahsisatı k.cpanldığı 
halde tek kazması vurulmamıt olan ve 
ancak bu Ustündağ'ın zamanında ya. 
pılan Usküdar - Şile yolundan, hariku
lade güzel bir köprü üzerinden geçerek 
ula§acağınrz bir Bozalan köyünde, Ga
latasaraya benzer, kagir ve mu.lıteşem, 
modem yatı mektepleri bulabilirıiniz .• 
Beykoza gidiniz, dünyanın en asil ağaç. 
larını yüz binlerce fidan halinde mem
leketin her tarafına gönderen modem 
fidanlıklar bulacaksınız. istanbulun bü
tün köylerinde cins inekler, aygırlar, 
damızlıklar vardır. Tabipler köyleri do
laşmakta ve can kurtaran otomobilleri 
fstanbulun herhangi b:r ma:1alesindeki 
hasta bir şehirliye olduğu gibi en gapa 
yerdeki köyün de hastasına faydalı ol. 
maktadır. İtfaiye tekemmül etmiştir, 

p~lis tekemmül etmiştir, bütün zorluk
lara rağmen, kanalizasyon başanlmış
tır, iyi, kötü bir tiyatro yaşatılmış ve 
çekirdek halinde de olsa bir konserva. 
tuar aya'ktadır. Galata köprüsünten 
geçerken Halice şöyle bir bakmak, yep. 
yeni koskoca bir köprünün süleğcnli 
siluetini görmek için kafidir. 

İstanbul vilayeti bir Yalova, bir 
Florya. :•1tta bir Bursa yaratmıştır. Ve 
nihayet bu şehrin nihat planı yapıla
bilmiş ve bu plana uygun olan ilk mey
dan, Eminönünde bütün şiiri va aza. 
meti ile belirmiştir. Bütün bunların, ı 

bir parçasını valilik makamında, birer 1 
par~sını da belediye reisliği odas:nda 
ve parti merkezinde bıralap iki dakika
da bir btanbulun büLn rıhtım ve g~r
lannda, konsol:>shanelerin çnylann.::!a, 

HABER - Akşam postuı 
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Grip ve nezle 
Sıhhat muduru hastahklar 
tehlikeli bir seyirde değildir 

diyor 
Son hafta zarfınua nezle ve grip vu. 

kuatı arumı bulunmaktadır. Bu hadise 
hemen her yıl bu mevsimin bir iktızası 
halinde görülmektedir. Bu yıl da hava
lar, tabii seyrini yapmadığı ve son gün
lerde lodos rüzglrı eserek hafıf bir sı· 
cak temadi ettiği cihetle nezle ve grip 
biraz daha artımı bulunmaktadır. 

Bu hususta mal!imatına müracaat et. 
tiğimiz İstanbul Sıhhat MUdürü diyor 
ki: 

'
1
- Son günlerde mevsim iktızası ve 

havaların mUsaid cereyan etmesi ve 
yani mevsimin icaplarını yapmaması, 

nezle ve grip vukuatının biraz artması
nı icap ettirm:§tir. 

Bu gibi vak'nlann hükumete ihbarı 
icap etmediğine göre elimiz.de mikta.nn1 
tayin için vesika yoktur. Ancak ay ni
hayetine doğru vaziyeti raporlarla tes
bit edebileceğiz. Yalnız hastalık nor
mal ıeyrlni aıma.mıştır. 

ölüm vukuatı yoktur. Her yıl bu 
mevsimde bu hastalıklann başg&sterdi. 
ğinl görilrils. Milteyakkı% olmak, ihti· 
mam göstermek hastalıktan korunmak 
için lı:afidir.,, • 

Al lll masnuatın 
"şık Kıskanç 8

1851
nd• 

Rakibini sokak or 

ı • • . bıçakladı da .o~~ a y a r a n m 8 s ı 1 ş i Dün saat 18,30 da o:;,,, cıa:~ 
· aıaına rnes 

1 w • • t • h d ortasında bır yar . ·r ıcac!Jıı müdür ügü vazı yeti avzı e en tur. Hadisenin sebebi bı ,~ 

d d • sidir • toför ııııı fd-
b İ r tezkere gön er 1 Unkapanın~ ?tura~tad• o'U~tad" 

Darphane 
22 yaıında Fotı ıle. G • d: bit 

Altından mamul eşyanın ayan işine dan az olarak gelenler de ikiye ayrılmak r Al' O man Necla isıııırı ~ 
dair pazar günkü sa),mızda bir yazı çık· suretile kısımlara tefrik edilmektedir. !3~ : :e~e~edirier. ibe1 •olc•S~ ,t. 
rnıştı. Darphane ve damga matbaası mü· kısımlarda bulunan masnuattan her bın- n·· Galatada Necatı ~eeli1' ~ 
dürlüğü bu yazımız dolayısile gönderdiği nin ilk muayenesi yapıldıktan sonra be- un kt 1 Ali osınan tiJıİD de 
bir tezkerede vaziyeti şöyle tavzih etmek· yan olunan ayarda oldukları görülürse geçme f~ o an J<3sında11 Fo su ~ı ~ 
tedl·r. Meselenin tenevvürü bakımından yan olunan ayarda oldukları gö· lamış, .a: ar u gorınll~·. e ııseı:ıı: 

rülürse derinliklerine nüfuz etmek mekte ol.:ıugun . 
0 

ı:ııaıı :FotıY ~j fC 
bu tezkereyi dercediyoruz: t ·çerleycn Alı s de r 

üzere nümune alınmakta ve her kısımda e 1 k istiyoruıı1•' <rirıı1 1 
"Ayan tesbit edilmek üzere idaremize bulunan onar parçadan alınan nümune- le birazy konuş~:ğına doğrU ça~'. de fC' 

getirilen altın masnuat teker teker değil ler kısunlar biribirine karıştırılmamak ü- Kar~oglan s~. belenıni1en fo birdeıı.~ 
her biri 70-80 İ bulan büyük partiler ha- zere ayn ayn olarak yckdiğerile birleşti· Varıye.tten § f:~at Ali Os~erııı''tl' 
linde olduğundan ayrı ayrı tahlıl yapıl· rilmekte ve bunlar üzerinde yapılan kim· kağa gı:m1ş, k ek onun uı ,~tıı 
ması imkaru yoktur. Bu hususta cari usu· yevi tahlil neticesinde bulunan ayar ne- re bıçagmı çe er ıaınaf.l ~ f t4 
le teYfikan bir partide getirılen masnuat ticcsine göre mezkfu masnuata damga vu· mış ve rastgele saP yu"arıanatı st#-'..,r 
evvelft beheri on adedi geçmemek ve bun· rulmaktadır. Bu suretle yapılan ameliye- Kanlar içinde yere oğlu ıı• ~.ı.r 

ti. 1 •"rafından BtY ti ~ Z • 1 k d de parçaların her birinin ayn ayn mua· şen er ~ .Ali osrnı 
1 na suç usu a 1 n yene edilmesi ve bilhassa gelen masnua- sine kaldırılmıştır. 

" k J tm behemehal ondan fazla olmamak üze- nnştır • _o---- d~I 
ve aş 1 1 re kısımlara ayntıp ancak bu kısımlarda • tevkif e~A 

Üçer buçuk ay hapse mahkQm bulunan masnuat nümunelerinin biribiri- ihtiyar şekerCI edt f]P~ 
oldular ne kanştmlması dolayısile herhangi bir lki gün evvel Tahtakel ya~ f 

dun- hilekarlığın farkedilmemesine imkan yok· yapmakta olan .aıtınJŞ ..,.., f;J4 
tur. Gani isminde bır cs\flJ""" 

Asliye dördüncü ceza mahkemesi tranlp•,,.. · .. ..ııe~~·~ 
bir zina suçu hakkında karar V'emlİStir. Yapılan .mnteadd~t !e~belerde bu on lışhrdığı küçük kızlara ~nı A 
Vakanın suçlı.ijan Aksarayda oturan Rem parçalık bır kısnn ıçensıne her nasılsa mak suçuyla yaıcaıandıısaddeiuıı' 

meyip bir cumhuriyet memuru gibi ça. zi isminde bir gençle Kırıkkaleli Remziye sokulrnu~ olan düsük ayarlı bir tek mas- B Us tahkikatı bitertik rn addei&Jlf. 
lışnuş olduğunu unutmamak lazımdır. adında iki çocuk sahibi evli bir kadındır. nunun bile umumi ayan düştirdüğü gö· te~,un· edilen bu adanı.~ 

Tanrının günü, Ankara caddesindeki Bundan bir müddet evvel tedavi irin rül U ..ı........ d 1 ihti. ::..ı ediı ••. ,,cur. • 
vfü.yet konağı ile Cag·aıoğlundaki parti l t b ı l R mz"ye Kadıko-.w;nde · ---- • ~ m ş ve "'4U•ll!.a vur uru masının • tarafından tevkif j.l ..... :; ~ 

san u a ge en e ı su. yari olmaSindan senelerdenberi müracaat --u-hAdlS 
binası, Türbedeki Şehirevi, Harbiyede- Hati~ adında, bir kadının akrabası olan vaki olmadığı halde bu husussta ahiren D 

1 
b hÇO cı ,JI 

ki vali konağı, Dolmabahçedeki saray, Remzi ile tanışını~ 'e bir müddet sonra ihzar olunan kanun layihasının sanatkar 0 ma a l ~~~r 
bütün konsoloshaneler, resmi ziyafet da bu ikis nin görüşmeleri çok samimi· lar arasında husule getirdifi memnuniye- pa,fttn.OI' ı,eıcı' 
verilen oteller, Sirkeci, Haydarpaşa ve leşmiştir. tc bir başlangıç olmak üzere 26-10-938, hakkında Ankaradan eınır '# 
bazan Pendik istasyıonlan ile Yalova, Kınkkaleye dönen Remziye kocasından 2, 4, 12, 30-11-938 ve 3·12-938 tarihle d" rıelijjl 
Florya, 13ursa ve Ankara arasında zık. izin ve para alarak tekrar lstanbula gel- rinde muhtelif kimseler tarafından vaki ırş... dile' halde ölenlerin ~le~~tit·" ı-' 
zak dokumak i;in on il; yılın 4745 gU- · b d R · ·1 w b 1 d "k" •• ı. 22 un 1 1 bit cdı l'.c~ 

mıs ve ura a emzı ı e yaşamaga aş· müracaat ar cc:nasm a ı ı ayn ii'41'sın d . ldiıklcri tes uıs:ıil , tıif., 
nünden biç birinin gündüzleri kfili ge. lamıştır. Fakat gUııün birinde Remziye- a) arlı bilezikler meyanında 22 ayardır di· taıHn ,.,~d~ 0 •

0 
balkın tdıae ..cı t~d 

lemlyece~,· düşun·· ın· ecek olursa bu ü.- . Çank d 'llf d'h t -1 R · • d.,.. . k b"l ·;ı;: -~' d ı...- u ısenı ' b a kS•,-ı. • :s nın m an l• e ı a ,·ası ası e emzı- ye getır 16 1 bır ·aç ı ezı&n Yw~an a ~ 
1 1 

t y b"r sırada un ·ğ' art 
mühim makarna aid vazife ve mes'uli- ye gönderdi~i mektubun geri iade edilerek yan olunan ~cıas dairesinde vapılan tahlil a aş ıgı ı dan ueri geJdı 1 ~ 
yctlcrln, daima Muhiddin 'Ustündağın kocasmm eline gcçmesı işi meydana çı· neticesinde 18 arar olduğu i:neydana çık- lmm.a.masın . ·ıı ~J' 
gecelerini, uykusunu, fAhsi hayatını kannış ve mektubu okuyarak kansı tara· ı e mezkfu bilezikler damgalannuya· tır. k sınek ıÇ1 ..... ri .it' 
ve aıhhatini kemirmi• oldug" u söyle- f d .1. • ld ~ 1 m ş sahv "b" . d edil . u· Halkın arkasın e ,_251 ~ r fY 

:s ın an sevgı ısıne yazı ıb.nı an ayan rak ı ınc ıa e mış r. 
1 

k rd~ yapıw- ~1• 
nebilir. Remziyenin kocası İbrahim Kadri derhal Etraflıca izah olunan şekil \'C tatbikata muri ~r;:a ko bunU yapını rl 

Genç yaşta, her mafsalından müz- trene binerek lstanbula gelmiş ve doğru· nazaran herhangi bir hilekArlık yapılması· md es ~'ı; ::tutınaktadıt· 1.1eııet ",I 
min bir romatizmanın bir baıka, ve ca Kadıköyu' ndeki Haticenin evine gide· "mk" bul d ğı d Da hane ve an mes u es'u 1 ııı;;' 

na ı an uruna ı n an rp Bu uretle bütiin ın •. ıib' dayanılmaz ağrısını duyarak 13 yıl- rek kansını sonnu~tur. Haticeden inan· halkın dolandmcılığa filet \"e kurban ya· • 6 ivarındak1 ın ıaıt 
danberi Cumhuriyete hizmet ettiği ma- dmcı bir cevap alanuyan lbrahim Kadri pılması varit değildir. idaremize şimdiye gecccksı sar~!Y ~vlc ınukeJlef 0 .l 
k 1 d 1 t d b. k it .. d" ctm vazı esı., 1'1"~ am ar an ayn an va an aş ır 0 u- buradan Remzinin evlne gitmiş kadar yapılan muracaatlarda 18 ayar ı· . ktedir. ~çe rf 
ğu altına Uç karpuz sığdıramadıysa bu kapıyı açan Remzi evde kendi- ye bir tek masnu bile getirilmemiş olma· re ~:~.nmeVekaleti pol~a itdsıı I 
onun kendi hatası değildir. Memur ve- sinden ba~a kimsenin bulunmadığını sı yapılan iddianın yanlışlığını ve dürüst . . 1 ıye kiki için ıstarı~uıer id•'' f 
rilen emri, ifa eder. Bir belediye reisi söyli);erek kapıyı lbrahim Kadrinin yü· hareketle el işlerini devlet damgasile dam· s:sı~~n tah ktir. :rııüfett~Ş tleri~ 
yorganına göre ayak uzatır ve pir parti zünc kapatmıştır. Bundan şüphelenen galatt:rmak istiyenlere karşı menfaat düş tış gondere~e d ki ınes'ul.ı)'e 
adamı şefinin direktifi dışına 1 mutla- İbrahim Kadri polislerle e-.i tah:mi ettir- kimleri tarafından rı.'.'kabet hissile yapıldı· murlarının ~ş eedecekterdır • f(tl 
k k h · reccsini tayın a - çı amaz. rniş ye kansını içeride cilnnü meş ut ğını teyıt eder.,. ~ rı~ 

Muhiddin Ustündağın partiye sadık halinde yakalamıştır. - • ·n b8 
olmıyan bir aza, şehri borca solonu§ Mahkeme dün iki suçluyu da Qçer ay Muşambalarm gUmrUk resmi BekAr esnaf ıçı 'I 
bir belediye reisi ve 1eflcrindcn aldığı on beş gün hapse mahkUnı etmiştir. Dün Ankaradan gümrüklere yeni bir yurd_~.,sJ11l ı~ıl 
emri ifa etmemiş bir memur clcluğu tamim gelmiştir. Bunda hamurlarında a· bafJıu•·" • ,.~ 
söylenemez. nun kadar veya ondan çok daha fazla ğaç tozu bulunan mu~ambc:ılann daman- Bekfu' esnafın getirılJllesı tlt~ ! 

Nasıl ki bir di~er miınevver Türkün, iyi başararnıyacağı söylenemene.. tarh muşambalar gıbi resme tabi tutul· bir teşkilflt vacuda f ceJ11İ>c dP~ 
Faraza yeni valimiz.ın, bu vazifeleri o- Nizameddin NAZiF ması bildirilmektedır. ıruş ve bu yolda esn~ ocıası 3~ , 

-------ı.--------------------------- rek bilrosU ile ticart:r proje it ~iJ.1 
.. f . 

, ~ .. , • ... pılan ,. .. tıı;malarla bı -_,.. ıo ) ııa~~ 
!wG1 .. "lk olaı..... ....ı1sı 

tır. lstanbulda 1 u kllruh·~ ~ 
esnaf barınma yu~At neride erıi~ıet 1 
mektedir. Bu t~ şekilde g btlr'd' 
yatıp kalkacağı bır 7 5 tir3 ile 
tir. Bir esnaf ar~a ' 
tıp kalkabilecektır ' _ ___.,. k~ıf 
~ rnuf• 1~ı 

Mecliste dU~rnıeri ya~~; ~L 
encumen seç; _9.~;pd'~ ·~ 
Ankara, 5 (A.A·. b:ışıcs.ııl ııııJ~ .ıf ~t 

gün Refet es.nıte~ )tanıltı~"[ ııırl bı' 
murıP tıS~ .... fJ~.,,, ~ lnnmış \'C rne.. • etler ıı ı1' v- ııt v a 

encümeni ılc ' 11
•
11Y re aveıl ıııe!P f1 

tetkik encumcnıne tetıti1'e .J,ıı:tJl' 
la "basını .rıru"" .• 

ek kanun yı azs.Yl '~~tlt· ,er 
cUme:ıe seçilecek t ,,ettJllııı toP1ııJl 
ra içtiman nihnYe gnı:ıil 

Meclis çarşnnıb:ı et 
br. ~ "tB --- ır " Fındıkhd9 bd&J ,,~ 

hu l ll 6 ııuıe~~~ 
Bu sabah Fındıtclı ~eıedl ~e '_ul•' 

· crıcek: ili' tı'F' ~ 
yeti meçhul bı~ il baber ·ıı•t•. f';-fl' 

resmi kabullerinde binb:r temsill va. Kış m~vs:, ı •.• i.ı lı~ı'1fla slokım.azlı~ı dolayısile o:Jıı ı ve llöm:i, fiyatları rok yükselm 0§'İ, lıalb:1 1:i son gu.;' rrt~ l:aırı'arın iyi 
..aife görerek yorulan bir adamm za- gitmesi sayesinde, Karadeniz havoli..-indcn kayıklar şehrimize pek bol malırnkat ta~ımışlardır. lfoltd bıı yii:dcn odun t'c kömü. 

tür. Polise verile ve ıab1'1 t ~ e& il' 
karaya çıkarıtını~ . ci.tıaf P' ~c 

in bir . te ,ı 
nuştır. Htidisen .. u JterıUt lı i~e 
bir kazarnı ctdu~ uıııil1 

manında yapıldıklarını ve bu adamın stoku IUzunıım fevkinde ,ok aşmıştır. B11 sa}'cde fiyatların yullsclmesi de durmuştur. 
bu §ehirde bir müstevli gibi safa .e;ür- Resmimiz, Karadenizden gelen büyiik bir kömür .stokııtıım Kadıköy_ rıhtımına çıkarılışını gosteriyor. 

.. .. ddeııJtı1 
memiştir. 111 ıl 

muştur c 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~__;_~~~-



~ ?Nclıumm - 193s ~ 

~aclaw, -
lüzumlu 

'~ J ) P'opaganda 
~İli söylediğine g5re 

~ ' 'i cenııyeUnin son toplantı
:.ı.. ... ~~r }'ahreddin Kerim inhiaar-
1 •• "'"iıı! 1 İl . • 

' ~ ç Yı yayınağa çalı~makla 
el'de, 

1
• Anlaşılan aziz: doktorun 

~ ~ h çıtı dUşınanlarını değil Ya. 
Ptı.-~tıQJYe~Unıeu olmıyanları blle pek 
~-.ıtt, ~iki Uç likör ilanını dahi 
'< ıarah lll.:ı. Yok. Kimbllir? belki 
~ n "0 emsali kelimelerin ço-
1~b~lllda nğza nlınmamasını IU-

~ ll:. dan kaldrrılmasmı da 1,u. 
~ ll.nı 

\~~le te diye kadar inhisarlar ida-
'1 Cltdasılllı. usu1u dairesinde bir içki 

)1 ttbti( ~.lt.~l.ltJinıadı. Bunun için o 
~hata etın.tıgun sanılmasın. Bilaki!, 

• t~et l§Ur. Memlekete konfe
~ tnakalelcri ve kitablarla 
tıl'dal Uarınr, yemekte §arab iç-

ti 1~41 h~nı anlatması lazımgelirdi. 
<ç!ııde ~ lr §ey yapmadı. Ttirk ai-
~~b ·~!raya, ekmek tabağı ile be
b. tt e~l \'eya surahlsini de koy-

~1it "Gıı oğı 1§ belki bir aile bile yok· 
i\ :ttllıı~ bir Tanrının, hiç olmaz
~~ ttıı tin bahşayişi olan o yakut 
.. ~e h ıl iksire karı:ı, bizim mem

~'' ~t~Uı bir muhabbetsizlik 
~ ~ idaresi bu hali değiştir-
~' ({ h dı, Yapmadı. 
'bu~~ tr lokantada §arab bulun-

't'İn etınedi. Şarab mUkeyye
~~. qu:ta. devam ediyor ve mtl§-

t\r h' ~!arını açacak, yedikleri 
lb " ~nıct edecek bir iki bar
i tren 
tııtııı lokantalar ağır vergi-
\ııertıyor. Şarab ile rakı gibi çok 
~ arasında hiçbir fark göze-

~'l'ıl 
~b Inasr belki rakının azal

oıa 
1 ,~tı Ço Caktır. Bizde Yeşilay ce-

: Otı 'it OikA.yet edeceği ,ey ak
tt de unıa rnUcadele etmek için 

' ~~h ••tabın faydalarım anlat
\ 'l ~tt it:· iy[ aşrabın bulunmadığı 
~'\lfı ld:~tıa lerfn istilasına uğrar. ln

ıt.,~ıtı atgo!Un hiçbir lüzumu ol
dııl'a a, en bUyük ülimlerin ağ

~ ltcı 0~Yine inanamam. lnsan 

'~ l:ıı.ııa aydı, alkolü bunca a-
~ ~ g0ttn nnıazdı. Onun bir çok 

~- _ltıaı üe, tecrUbelerl ile anla
\.. ~,t 'l'raUarına da göz yuma
~ y,~nıandır onu idame ettir-

\..~;: \a~~ kötUIUk görseydi ona 
\'1 'elit tdı. 

~r. ı.. .. b olduğu felaketlerden 
L. "OYl 

t~"'lta.ıu e Yeııilay cemiyetleri 
· ıta! (ıııı ar Yalnız bir ekalliyeti, 

, ~~ iananları gözönüne getiri

~ ~'np ~lann yüzde biri, iki
' ~ do~ llıunıundan fazla içiyor 
~\· fa"d !ekiz, dokasn dokuzu

ı 0 " aıa it ı. tından mahrum etmek 
6 ~ 1 

\ h tii;yu ~ llıasa gerek. Bazı asa-
ı. 'lta asırıp da insanın en 
""~'tıı ~ll t ıı •fa le abu hareketlerini bir 

"abiy alkıyorlar diye dünya 
'l:ıııı.l cet hekimleri kaldırmak • fııı., ... ,n , 

'Ilı '"'arı gcçrnemiıştir. 
tllıı ar 
1 e~tlt :Propagandaya giriş· 

~~~ıı hiç: Uarabın, hafif içkilerin 
llt tıı~ktlr ~ey yapmıyor. Daha 

ebı bile açmadı. 
Nurnllah ATAÇ 

~~~!~k . ~~şve~ili 
~rnu ı ısmın ı ışitmege 

~~ edemeyiz diyor 
·~ 1 ~ ~ · lt.. ( "-·A. ) 
t, tıı:--1'atı, ~ ~ Çekoslovak baş· 
• "'1\!~al'tir· e~ıt Parisicn gazetesi 

r- <11 tııı kab l t · t' ,.~c~ ~~~Uın u c mış ır. 
&. 'q'~a 0•Io\';ık !e demiştir ki: 
~:'t~ ıktısadiyatı Alman 
.\J~ SlJtı b' 
1 
.~~~o 

1 
ır surette bağlı ol-

tıl)ı Ya il ıı ovak siyasetine bit-
t~ e en .. 

a1 ı tarur . ıyı münasebetler 
eylı ctı ha'k. 

\>a~ tıer ım olacaktır.,, 
cııd Ya<Ja ıc: olarak Fransanm 
tld ~ bUtf!~rrıdiye kadar ka-

' b· u~ll Un sempatileri kay· 
ır '' "e "'-k ·11 t' · .. ıılıl . "ara ~ mı e ının yu-

'~e,:81llinı s~z~sı hissetmeksizin 
gtl.i 11 .. ışıtmeğe tahammül 

eıyıer:ni~tir. 

HABER - Aqam poııtasr s 
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Reisicumhurun 
seyahatleri 
a 

Dnön lY K©l~= 
t©\ liifil ©fi) lUI <dl@\ 

Ankara, 5 - Reisicumhur 1smet Inö
nü, bu akşam saat 18 de hususi trenle 
Kastamonuya doğru şehrimizden hareket 
etmiştir. Reisicumhur Abdülhalik Renda, 
başvekil Cernl Bayar, vekiller, mebuslar, 
Büyük Erkanıharbiye ikinci reisi, orge
neral Asllll Gündüz, generaller, umumi 
müfettişler, resmt daireler erkanı ve hu
sust müessese müdürleri tarafından u· 
ğurlanmışlardır. lstasyonda toplanan bin 
lerce halk da ismet lnönünü coşkunca 
allaşlamı~lardır. 

Rcisicumhurull)UZ do~rru Kastamonu
ya gidecek ve sonra İnebolu Zongulda1' 
havzasında tetkikler yapacaktır. 

Ismet Inönü dönü_şte Karabüke uğrıya· 
rak demir ve çelik endüstri fabrikalarının 
bugünkü vaziyetlerini gözden geçirecek
tir. Reisicumhurumuz dönüste Filyos yo· 

lunu takiben Ankaraya gelecektir. 

Çankırı, 6 - Cumhurreisimiz ismet 
lnönü, Ankaradan hareketinden sonra 
Çankırıya bir buçuk saat mesafede Ali
beyli istac;yonunda tevakkuf etmişler ve 
geceyi burada geçirmişlerdir. Bu sabah 
saat yedide Alibeyliden hareket eden Re· 
isicumhurumuz saat 8,30 da şehrimizi 

şereflendinni~lerdir. Şehrimiz milli şefini 
karşılamak için baştanba_şa cJonanmı_ş bu-
1 unuyordu. Halk Ismet lnönüne büyük , 
ve co~kun tezahürat yaptı . 

Kastamonudan şehrimize gelen vali 
Avni Doğanla Kastamonu mebusları da 
reisicumhuru burada karşılamışlardır. 

Reisicumhurumuz beraberindeki zevat
la derhal otomobi)le Kastamonuya müte
veccihen hareket etmişlerdir • 

Tramvay Şirketi 
memurlarına senelik 
ikramiyesini vermiYor 

Türk memurlarını ezmek için ne mlim
künse )•apmaktan çekinmiyen tramvay 
girketinin, yeni bir marifet yapmağa ha
zırlandığını öğreniyoruz. 

Tramvay airketl, her sene baııında me· 
murlara birer maag ikramiye verirdi. Bu 
sene şirketin hUkümet tarafından satına
lrnması meyzubnhs olunca, tıirket bu ik
ramiyeyi vermemeği dU§ilnmcye bnşln

mıgtır. 

Ecnebi memurlarına ikramiye, tazml -
nat ve daha bin bir türlil isimle avuçlar 
dolusu para veren ııirketin Türk memur-

!arının böylece tekrar paralarını kesme
sini herhalde, lıUsnUniyetinc atfcdeme -
yiz. 

Tramvay elrketl idarecilerine, mil
yonlar kazandıkları bir memlekette, ay
ni memleketin f§çilerine karşı dnha dU
rilst ve insaflı davranmak icab ettiğini 

hatırlatmak isteriz. 

Hele, muanam bir satış meselesi mev
~ubahs oldu!;ru bu gUnlerde, şlrkelln nef
retle karşılanacak hareketlerden çekin
mesi icab eder kanaatindeyiz. 

Teşrifat münasebe
tile yüksek manalı 
bir tarih hitdisesi 

1stanbuldaki te§ri!at işleri için bir ni-ı 
zamname hazırlandığını okuduk. Bu mU
nasebetle bir tarih hadisesine temas e
deceğiz: 

Devlet Reisimiz !nönU milll mücadele
yi mUteakip İ!tanbula ilk geldikleri za
man, "Şark mahfeli,,nde istirahat ctıni§
Ier, etrafını ısaran minnettar ve müte
heyyiç milletin büyük tezahüratını sey
retmişlerdi. 

Bu aralık yağmur çiseliyordu. İnönü 
pencereye yaklaşarak, kendisini mini.mini 
elleri yanıncaya -kadar heyecan '\'C kur
tuluş neşe ve sevinciyle alkı~lıyan dizi 
dizi mektep yavrularına endiııeyle baka
rak: 

''- Yağmur yağıyor, dediler, çocuklar 
ıslanıp ü~Uyeceklcr. Buna ne lüıum ''ar. 
Te~ekkilr ederim, mckteblcrlno dönslln
ler!,, 

Büyük Şef, te§ri!at değil iş istiycn ba§· 
dır. Milletinin ısamimi minnetle kendisine 

ve inkılapçı BU)ilk Şefimiz, valimizi tren 
bekçiliğinden aznd ederek i§ine bağlamak, 
1stnnbula bağışlamak suretile, Türk'ün, 
seri ve sistemli ilerleyi§indeki manayı bir 
defa daha Türk milletine iıhar etmiş bu
lunuyor. 

!nsan, her kalbi c;al.ıştrkça, işini gücü
nü bırakıp onu mu dinler? 

Büyüklerimiz de çalışırken, önlerine, 
teşrifat serip işlerine güçlerine engel ol
mağn ne lüzum var! 

Bir seyrüsefer memuru vazifesi sıra
sında selnm ve tazimle mukayyet değil
dir. Vali ise, bir millet parçasının, bir 
yurd bö!UmUnUn seyrUseferini Uzerine a
lan memurdur. 

Bizim, lncinü'niln "Şark mahfeli,, önUn· 
de mektepli yavrulara kar§ı izhar buyur. 
duğu hissiyattan millet hesabına anladı-
ğmırz mana bu! * * 

Yeni Vali iş başında 

abide Taksimde 
karşısındaki çirkin 
vaziyet kaldırıhyor 

Vali dün Düşkünler Evini gezdi, bugün 
Teksim meydanında tetkikat yapıldı 

Yeni valimiz Lutfi Kırdarın dün sabah- muştur. 

tan itibaren fiilen yazifesine başladığmr Bu arada otobüsçüler de Lutfi Kırdan 
b,ildinniştik. Lfttfi Kırdar, dün sabah vi- ziyaretle tebrik etmişler ve bazı şikayet· 
Hiyette bir müddet meşgul olduktan son· lerde bulunmuBlardır. LUtfi Kırdar bütün 
ra Şişli dışındaki Darifüiceze müessesesi- bu şikayetleri kısa bir zamanda tetkik e
ne gitmiş ve ilk olarak burasını teftiş ile deceğini vaadetmiştir. Lutfi Kırdar dün 
işe başlamıştır. Lutfi Kırdarın ilk olarak bir ara belediye memurin kadrosunu da 
Darütacezeyi teftişten geçirmesine sebeb istemiştir. 
kendisinin yirmi be~ sene evvel burada • • • 
vazife ile bulunmuş olmasıdır. Yeni valimiz bu sabah yanında beledi· 

Lutfi Kırdar, l)arülficeze müessesesi- ye memurlarından bazı kimseler olduğu 

ne vardığı zaman müessese müdürü he- halde şehrin muhtelif yerlerini dolaşınıs
nüz vazifec:ine gelmediği için valiyi diğer tır. Sabahleyin erkenden Taksim mcyda
müessese memurları gczdirmışlcr ve Da· runa gelen LQtfi Kırdar, bilhassa burada 
~ülacezenin çalışmaları hakkında izahat şehrin en çirkin manzaralarından birini 
vermişlerdir. teşkil eden umumi abdcsthanelcrin vazi· 

Lutfi Kırdar vilfiyet konağına ilk gel- yetile meşgul olmu_ştur • 
diği zaman Vali muavini Hüdai Karata· Yeni valimizin, cumhuriyet a.bidesinin 
ban tarafından karşılanmı~tır. karşısındaki bu münasebetsizliği biran 

Yeni valimizi makamında bütün viıa- evvel kaldıracağı tahmin edilmektedir. 

yet, defterdarlık ve maaril erkanı ziyaret A k d b 
ederek tebrik etmişlerdir. LQtri Kırdar r. a aşın 1 n u rn U· 
vilayetteki in~aat ve ımar işleri etrafında k d I 
izahat almış. maari r i5lerini de gözden gc- n u 1s1 r 1 p o p a r ı . 
çirmiştir. Dün akşam Fatihte iki genç arasında 

LQtfi Kırdar saat on üçe kadar vilıiyet· kadın yüzünden kanlı bir hadise olmuı
te meşgul olduktan sonra doğru Partiye tur. 

gitmiş ve riyaset makamında bir müddet Fatihte Taşmektep sokağında 26 nu
meşgul olarak Parti idare heyeti azaSJn· marada oturan Osman ve arkadaşlann
dan ve şehir meclisi birinci reis vekili Ne· dan Faik beraber eğlenmeğe karar ver
cip 'Serdengeçti ile görüşmüştür. Bu su- mişler ve tanıdıkları iki kadını gece eve 
retle bir müddet partide kalan LOtfi Kır- alara'k içmeğe başlamışlar.dır. Bu sırada 
dar saat 14 de belediyeye gitmiştir. Bura· iki genç tc fazla sarho} olmuı ve bu va. 
da ilk önce reis mua\rini Ekrem Sevenca· ziyetten istifade eden iki kadın Osma
nm Odasına girmiş ve bir müddet otur nın cebinde bulunan 200 liraya yakın 
duktan sonra makam odasına çıkarak parayı alarak savuşmuşlardır. 
belediye mektubçusu Necatiyi kabul et- Neden sonra akılları başma gelen bs
miştir. Belediye mektupçusu bütün bele- man ve Faik bu defa kabahati biribirlc
diye erkanını L\ttfi Kırdara tanıtmıştır. rine atarak kavgaya başlamışlar, bu •ı
Belediyeye bağlı bütün müessese müdür rada Osman Faiki muhtelif yerlerinden 
ve erkanı da Lutfi Kırdan ziyaretle teb- yaraladıktan maada ağziyle burnunu ısı
rik etmişlerdir. rarak koparmıştır. Yaralı :ıastahaneyc 

Saat 15,30 da İstanbul komutanı gene- kaldırılmış ve Osman yakalanarak tah
ral Halis, Lutri Kırdan ziyaret etmiş ve kikata başlanmıştır. 
tebrikte bulunmuştur. Bundan sonra ba~· 
ta ünh·ersite rektörü Cemil Bilsel oldu· 
ğu halde bütün fakülte dekanları )'eni va
limizi tebrik etmi~lerdir. 

Saat 17 de eski vali Muhiddin Üstün
dağ belediyeye gelerek LQtri Kırdan ziya
ret etmiş ve bazı mahrem evrakı ve anah· 
tarlan te lim ettikten sonra ayrılmıştır. 

-0-

Randevucu Atlnanın 
muhakemesi 

Randevucu Atina hakkında dördün. 
cü sorgu hakimliği tarafından yapıl

makta olan tahkikat bitmiş gibidir. Müd 
deiumumilik muhakemenin birinci ceza 

Darülaceze müdürü Cemil de akşam ü- da görülmesini istemiştir. Muhakeme
zcri valiyi ziyarete ederek tebrikte bulun- ye bugünlerde başlanacaktır. 

Daladye kabinesi 
müşkül mevkide 

Paris, 5 (A.A.) - Daladyenin va
ziyeti kabinede iki azası bulunan sosya
list birliği fırkasının kararları yüzün • 
den daha ziya.de müşkülleşmiştir. Filva
ki bu fırka, gayrikanuni grevi teessüfe 
şayan bulmakla beraber kararnameler 
ve sosyalistlerle komünistleri hariç bı
rakacak yeni bir parlamento ekseriyeti 
teşkili aleyhinde ve bir sela:ncti umumi
ye kabinesi vüc~de getirilmesi lehinde 
karar vermiştir. 

--o-

Bir Yunan vapuru battı 
Berlin, 5 (A.A.) - Bu sabah Ham

burgda Laplata ismindeki Alman ''a. 
puronun sahibine radyo ile gelen ma. 
lfım{lta göre, Akti ismindeki Yunan va 
purile, Laplata arasında dün saat 13 te 
Ouessantı:ı kar~ısmda Fransız sahille
ri açıklarında bir çarpışma olmuş ve 
Akti vapuru batmıştır. Vapurda bulu. 
nan 16 erkek ve bir kadın kayıptır. Lap 
latanın üçte ikisi su altındadır ve Ro. 
morkörle Brestse çekilmektedir. 8000 
tonluk olan vapur Bueons - Aircsc git. 
mekte idi. 

yUrek ve gönül bağladığını bilen adamdır. 
Baııvekilimizi de tanrnz. Türk milleti lstanbulun dertleri 

nin sınıfsız inkılabının yarattığı bu temiz V AL1MIZ !.\ıtri Kırdar daha 
·il· kli d tevazuu ·ı u d . işe başlamadan fıkra mu· 

l re a am, 1 c m mtaz ır. Bil- Jıarrirlcrl, gazeteciler lslanlıulun 
yüklerimiz, her zerresi bir olan Tür~ derllerhıi sayıp dökmcğc lıaş

yurdunun sınırlan içinde gene her zerre- !adılar. 
· d l lardır Her .._. r . Bu, tramvay Liletçisinin, kan 

sın e var 0 an. • "ere sa a gı- ter içinde binmiş müşterisinin 
derler, safa gelırler. henüz nefes nlmadan ynkıısııııı 

Değil ba§larımızın UstUnde, gönUlleri- ~·:ıp!~ı~ hil~t i~temcsi ~_i!Ji bir.az 
· 1 · d k 1 1 1 · d b 1.w. . d ılerı lıır mısafırpcrverlıklir hız· 

mız çın e, a p er mız e, en ıgımız e a- ce. 

1tasqde 

Valimizin ilk 
teftişi 

Çalmış ama, borcu 
imiş l 

S Ul.TANAlBlET üçüncü ce· 
z:ıcla Osman adında lıir 

<lclikanh 15 lira çalmak suçuyla 
muhakeme edildi. 

Delikanlı: 
- Param yoktu. Aldım. 11nıa, 

lıorcumilur, ötliyecc~im, demiş .• 
Ama, dikiş tutturamayıp ınah· 

küm olmuş. O başka. Biz işin 
şaka sın dayız. ziz yerleri var. Sara gelir, safa giderler. Aman mathuat biraz temkin! 

btanbula ve Türk mllletine tren bekli- Yeni valimizi korkutup scla· 

f ki 1. d w.1 Bü rilk ş fimizi" meli gene Manisacl:ı :ırııtınıya-yen ıra ı va ı cgı , ) e n, lım 1 • 

büyüklerimizin temiz hedeflerini tabak- Pıırayla değil sırayla. Bu ka
kuk ettirecek tozluklu, millet işlerine dar heklediniz, lıir:ız dalın sabır 
kendini vakfetmiş, az rnuaşeretçi, fakat, ne olur? 
çok çalışkan vali lazımdır. Saçına kır cliişı1rı1p clar<la lıı-

ral:ma11ını: Kırdarırııı:ı 
Teşrifatımızda hazırlanacak böyle bir Derele deva lM{cderde Uıtfi 

inkılA.ba muhtaç olduğumuzu bilen hal~ Kırdar gen eder darırııı:ı 
'ol'l\1f"$f; ~~,,,"" 

C UGÜN yazıyor: 
"\'alimiz Dr. J.fıtri Kır· 

dar cliin sabah erkenden Düş
künler evine giclerck orasını tef
tiş etmiştir. LCılli Kırdar s:ıat 
dokuıu çeyrek gcçcye kadar hu
rad:ı miidürün gelmesini hckle· 
miş \'C gelmeyince kendisi evi 
gezerek lAzımgclcnJcrden izahat 
istemiştir.,, 

Hiç şüphesiz ıniidüriin gt'lme
ml'sini sayın Yali nıer.ık etme· 
ıniştir, 

Herhalde leşrifnll:ıycl ı. 
Fak:ıl bu da değilmiş, diğer 

gazetelerden öfircn iyoruz ld mii· 
cliir lıir hafla cncl kcndl l;cn!li· 
rıe lckaiit olıl\ ermek istemiş Ye 
yazircsinc hu ~ Ü7.dcn gelmemi,. 

Hani kurda sorınuşl:ır: 
- Niçin lıo~·nıın kalın! 
- Keıı•li i5iıııi kcnıliııı görü· 

rürn de ond:ın ıll'nıio;. 

Yıılimiz ılc ıl.ılı::ı lıcsıııclcdc ıı:ı· 
sip böyle çıktı 1 

Bu çalınıs, lıorcunıdur, ılcmiş. 
Borç alıp da lıorcum dc~ilıJİr 

diyenlerin ecza ı acaJl ne olur? 

Bir başlığın manası 

I> ı;~IJIL'RIYETTE lıir başlık 
l ,· ::ır: 
"11iikrcşlc kanlı cinııycllcr .. 
.\calıa k:ıns1z ciııaycllcr tn· 

ııuzl:ı Ultliirıııcklc mi olur? 



, --

tÇERDl!:: 

• Bu sene lise ve ortamekteplerde asker
lik derslerinden çok !:.lkı imtihan yapıl· 
ması kararlaşmıştır. Kamptan sonra her 
talebe sözlü ve ameli iki imtihana tabi 
olacaktır. 

T.llNAT 8rJN4 İMl(4H °IOlt 
8i:ı 8Al.İN4VI .ı)VLIV.4M4· 

()tJt .ı(/.,, O k4~TI 
v~ <;Jrrl ••• 

RAB.EK - Aı.şnm postası 

• Belediye bütçesi, her kanunuewelde 
hazırlanmış bulunurken bu sene, büyük 
matem ve valinin deği§JJlesi gibi scbcbler 
den gecikmiştir. 

• Üniversitenin arka bahçesinde yapı· 
lacak olan kimya enstitO ü Hlboratuvan· 
nın inşası, tahsisat verilmediği için, bu 
sene de geri kalmıştır. Bu sene için eski 
Kızılay binası kira ile tutularak lfıbora· 

Tayyarede · Dizel 
motör ü 

tuvar haline getirilecektir • 
• Deniz ticaret müdürü Müfit Necdet, 

vekt\letle bazı temaslarda bulunmak üze· 
Takma elli mühendis sayesinde kabil 

re, dün Ankaraya gitmiştir. olacak mı? 
•Bir müddettenberi Avrupada bulunan Fransız tayyare sanayil atölyelerind3 

üniversite cerrahi profesörü Nissen şehri· bilyilk a~tırmalar yaparken feci bir 
mize dönmüş ve derslere başlamıştır. kaza neticesinde iki elini kaybeden Mak.s 

• Onümüzdeki sene içinde Ankarada Scruy isimli bir tayynre mühendisi kaza.· 
toplanacak olan ticaret odaları konferansı yı müteakip çok iyi tedavi gördUğU için ö. 
için İktisat vekflletinde hazırlıklara baş· ıum tehlikesinden kurtulmua ancak ik1 c. 
lanmıştır. Kongrede odalara verilecek ye· linden mahrum kalmııtır. Şimdi iyile§mek 
ni vaziyet görüşülecektir. Uzere olan Makeın takma elleriylo yenf. 

• Şimdilik lstanbulda çalışan toprak den ayni araştırmalara devam edeceği 

mahsulleri ofisi bir haf taya kadar Anka· bildiriliyor. 
raya naklolunacaktır. Maka Seruy yaptığı ara3tırmalar ·ve eJ. 

• Sıvas • Erzurum demiryolu tahville· de ettiği neticelerle daha çok genç bir 
rinin beşinci tertibine air kayıt muamelesi Yll§taykcn Fransa tayyare sanayilnc bll• 
dün akşam kapanmıştır. Tahvillerin hepsi yUk yard1mlan dokunmuıı ve geçenlerde 
satılmış bulunmaktadır. açılan beynelmilel tayyare sergisi mUna· 

• Zincirlikuyudaki yeni mezarlıkta ya· scbetlyle Yaksın hayo.tı ve yaptığı :leler 
pılmakta olan inşaat ilerlemektedir. Met· hakkında izahatı havi bir tablo serginin 
halde inşa edilecek olan müstahdemler bir kö§esine konulmuı,ıtur. Blrkaç gUnden 
binalarının pHlnları hazırlanmıştır. beri artık Maks Seruy kol ağızlan kapalı 

• Şirketihayriyenin kış tarifesi dünden· bir ceket giymekte ve ellerinin noksan~ 
lığını saklamaktadır. 

beri tatbikine başlanmıştır. 
HenUz yirmi beş ya31armda olan bu fen 

• Kerestecilerde yaptınlrnakta olan adamı, kendisine iki eline mal olan feci 
sebze hali binasının inşaatı bitmiştir. ö
nündeki iskele de yapıldıktan sonra hal kauıya rağmen kat'iyyen cesaretinden 
yakında faaliyete geçecektir. · blr eey kaybetme~ ve araetırmalarma 

yeniden devam edeceğin! ve bugUn elle-
• Haşaratla mücadele için sıhlıat mü· iinden mahrum olduğu halde takma el

dilrlüğünün verdiği bir karara göre, bahçe terle iı,ıine edvam edoceğinl blldirmektc
sahipleri tırtılları imhaya mecbur tutul· dlr. Maks Seruy fecl kaza ve lstikball 
maktadır. Taramada bahçesinde tırtıl bu· haltknıda diyor ki: 
lunanlar ceza göreceklerdir. ' '- Şimdi geçirmekte olduğum sinir 

l\lalt Seruy 

tan sonra dn laboratuvarda yine dircktlt· 
lcr:im dıthllindc çalışmalara devam edildi. 
Kaza vukua geldiği zaman bir tayyare 
mot6rUnU Dizel motörU §eklinc sokmasa 
çalııııyordum. Ben yokken mesai arka • 
da§Janm tazyik cdilm.i;, hava dolu bir ci· 
hnz hazırlamışlardı. Bu cihazı çalıştırma
ya başladığımız anda tazyik edilmiş hava 
birdenbire pnUndı. Bunda hiç kimsenin 
kusuru yoktur. Netekim yapılan keşifler· 
de de hiç kfmseyl itham etmek kabil ola
madı. Esasen ben de bunun böyle olması
nı istiyordum. 

Maamafih artık f}ilcşmlş yaziyetteyim. 
Takma ellerim yapıldığı zaman yine l~

boratuvanmda, mesai nrkada§larımm ça- 1 
lı§malanna nezar.et ederek Dizel mot6r1U 
tayyare modelini meydana çıkannağa ça· 
lışncağım. Şimdiki halde bazı ilmi eserle. 
rln tetkikiyle vnkit geçiriyorum.,, 

e lecek harbi kldl 
kaz8nacak ? ,. 

~Dır ngnonz muhaırırnrıne 96 fi 
Yegane çare Macaristan, Romanya 

Yoguslavyanın Almanyaya 
. . karşı birleşmeleridir .ııotl"~ 

Londrada ıntışar eden "Commonwe.. le asi generale yardıın ~ 
altlı, ,mecmuasından: Jardr. · _.....ı -~ 

d··nya "....,_.-~ 
Başka nam altında harbctmc"k &On lngiltcre bili u . tatftıtr '-

asrın bulduğu en ucuz; harp tarzı.dır. bakımdan görilrkcn, dılc'r ~ rf. 
Çünkü stratejik ehemmiyeti olan ufak leyi bUsbUtün batk• . ~:ı: e,te~ 
bir memlekette patlak veren herhangi zaviyeden görmektedır Jıİs ,..,.,..-~ 
bir harpte hangi tarafın kazanmasını gün İtalya ve Atınanyda ... ,.e 
. . baJcrrn an .-
ıstı yorsanız o tarafa, kendi maddi men· den sevkülcey§ . afet 
balarıruzda.n fazla {edakftrlrk etmeden ehemmiyeti haiz: bır ı A 
kolayca yardım eder ve neticeyi istedi~ lizere bulunuyorlar.. bafb":t.11 'I 
ğiniz istikamete tevcih edebilirsiniz.. Bu yeni tarz harbın ıarı ttr"" 

Bu usul, Britanyanın on yedinci ve ni silahlanma proeraın 
on sekizinci yüz yıllarında J\vrupadaki yor. . A'1fU.,S 
rakiplerine karıı kullandığı tabiyenin İngiltere acaba bır ulrl1111 
tek&mül etmiş bir şeklidir. İ§tirak etse, ıspanY•. 111n• ,ıot1 

Bunun son misalini İspanya har.. olduğu takdirde ne:ıc~sB ;...t~ 
binde görüyoruz. Daha Frankonun or· la CebeJüttarıktan bır 1~ 1 ' 
duları hUkOmet aleyhine harekete ge· istifade imkanı kairnaı~Ja~~f 
çer geçmez İtalyan tayyareleri ve Al. rine pek yakın olu~u ·ıı• '-1.I 
man zırhlıları Frankonun askerlerini raftan açılacak top ate.~ı 1, lılt~ 
Afrika~an İspanyaya nakletmek sureti· çık olan cebelüttar~'lc ~{~ lfl!". · 

kuunda lngilterenın ~ Tcpebaşı Dram kıs· $ifllt1i'gaf rosı mı. barındıramıyacaktır. . d 
rn birineiknnundnn i . o takdirde !ngilterc~ll\ fi 
libnrcn Vidsonın Şen yeye kadar bahri UııU. , 
lrndınlnrı. demektir. fogiliı: harp ı ~ t/ 

Komedi kısmı bellittarık boğazından k~aiS tlf' 
ı~ıikldl caddesinde vaffak olup ctanuYaca ~ 
12 birinclkftntından ı. dir. ı ataP::a'I. 
ııb:ıren • Muhasım tarafın sp ~ 

lunuıu lngilterenın r..ıt ,1!lf'Jİ 

• Sıhhat vekaleti namına üniversitede buhnuılan tamamen znll olduktan sonra 
okuyan talebelerden çalısmalan takdir ~ yeniden IA.boratuvanma giderek çal~mn· 
dilenlerin vekalet emrinde hizmet rnecbu· larnna devam edeccfim. Ben yaralandık
riyeti kaldırılarak, üniversitede profesör-------------
yanında vazife almalarına müsaade edile-llplR•••••••ı•••••• 

Dama cıkmış bir gl1:tl... de ve Balcar adal~rı~;al-' ~~ 

IJ •ı K o l ibayct ve ·111 ccktir. Bütün h tanbul Halkı Iıte --------------- .~ ~ PERET h~kimiyctine P • eJdldf -~' 
ERTUGRUI: ilk büyük operet (7) Fransanm da aynı ·'t·batl ~-• Almanyaya inhisar idaresi tarafından 

32 bin litrelik §arap gönderilmiştir. 

DIŞARDA: 

• J;\vusturalya başvekili Lyons, aOn, 
radyo ile Avusturalya halkına hitaben 
SÖ) !ediği bir nutukta, yetmiş bin kişilik 
bir milh kuvvetinin te§kili planına y~ 
dım etmesini halktan istemiştir. 

• ltalyada birçok mebuslardan mürek· 
kep bir grup, bir kanun projesi tevdi 
etmiştir. Bu kanun projesi, umumi veya 
kısmi seferberlik halinde istisnasız bütün 
mebusların ilk saflara gönderileceğini 
natık bulunmaktadır. 

• 1939 Nevyork dünya sergisi idaresi 
bu münasebetle dostluk mesajlan gönde· 
rece.k olan 11 devletin radyoda söyliyeccl: 
nutuklarına ait pl~m neşretmiştir. Nu· 
tuklara 1 kfuıunusani 1939 da başlanacak 
ve 23 temmuzda nihayet verilecektir. 

• Amerikada askeri bütçeye tahsisat 
bulmak için hazine 1 ilkkanunuevvelde 
yediyüz milyon.dolarlık ve 20 kfulunuev· 
velde de dörtyüz milyon dolarlık bir is· 
tikraz aktedecektir. 

• Korent l:anah şirketi, şiddetli yağ
murlar dolayısile hasıl olan bozukluklar 
dan Korent kanalının seyrisefaine bir ay 
nıüddetle kapalı kalacağını bildirmiştir. 

• Bitler yanında ordu ba~kumandanı 
general Brauchitscn ile diğer bazı gene
raller oldu&'U halde dün Südet Silezyasm· 
da yapılan manevralarda hazır bulun· 
mustur. · 

• Budapeştede pazartesi günü çıkan 
hükQmet taraftarı yeni Hetfon gazetesi 
Amerikada oturan Macarlarla Macar ya· 
hudilerinin mübadelesini teklif etmekte· 
dir. 

• Macarıstanda meclis başkanlığına 
eski başvekil Daranyi scçilmi~tir. 

• Suisse gazete j J 'içrede federal poli· 
sin ction National ~nzete inin başmu· 
harriri Pol Donnyyı tevkif ettiğini haber 
vt rmektedir. 1 

Beklediğiniz Gün ~eldi. .• 

YARIN 
matinelerden itibaren 

iPEK Stüdyosunda tllrkçeleı
t irilen 938-939 senesinin yeni 

Tarzan'ın 
'' intikamı ,, 

Başrolde: 936 Olimpiyad Dekatlen 

ıampiyonu CLi:N MORRIS 

ALKAZAR 
Sinemaıanda baılıyor. 

1 
Toınton amca 

k o nyak 
getırnyor 

SADİ rnK <; rşamba (9 da). · le ır ı 1 
T i y 8 t T' 0 s u (tÇIÇE) müstemlekelerıy ~ I 

Taksimde (Bu gece) Reli: Roşil Rııa. ealttır • . terna.ıos ,,. 
(KAYNANAM) ''Od, il Müzik: Seyfettin Sc· İngiltere barıçle u ~~ 
3 Perde. Yaıon: Mıılı. zai Asal • tirmek için Kap yolun ıt ~l 
ınut Yesari, Yakmdn: Yıızan: Yusuf SururL ne tehlikeden uzakl~~al - ~~,,. 
lNSAN MABUT. T 403311. ..... ,,.. , 

-------------~-------~--~~:~ ~ ~~ıçu~~• ~ -

Bugün 
SAAD ET 

S A K A R V A sinemasında ~--
DURA G I BOVO K SEHI R 

' Patinaj Kraliçesi Louise Rainer • Spencer 
Sonia Hennle ve Don Ameche Tracy. Victor Varconi 
tarafından Fransızca sczlil nefis tarafından Fransızca sözlU aşk, 

ve parlak bir film. his ve heyecan filıni 1 lrA.veten: YENi PARAMUNT JURNAL: 

o-.1 -~ Bugün saat 1 ve 2,30 tenıil!tlı matine 

\~ :" . ·. ' . ' ..... " ........ ' ....... 

ile saba~~ öğle ve a~<şam 
Her )'emekten sonra mutazaman dışteriniıi lm;ala~·ını~ 

•,. • } • • ""J •• .... ': ' . ' ·' .•. ı-·. - ' .. ·-- .... :- ' .. f. . • 

... o 

bi kıyılanndan tıareke~ 
denizaltı gemileri v~ t• ··~ f 

• t bır ınu "'.:._1111# ' niz yolunu daun a te ,.,,.,.., fl.11 
bulunduracaklardır. ~itil.,~ P" 

d• ıccn narya adalarını l:>d 
. .. .. "ttı"haz ederse ..# 

nız ussu ı aktır·~ ~ 
b .. t.. ~-"g"'almı§ oıae . ~,,. u un :s-· unkil ·ı 

Binaenaleyh bUi iftt .Ja ~ 
• . tngiltere :..-.. tJ! ;J 

binin netıcesı . . ıngilllP-~ 
ehemmiyeti haızdır. t k•l_.w 

·ıe do• ~ 
hesiz tspanya 1 ·r :tsP'•r 1' 
tir. Hele bitaraf bi aca1<t11'• ~ -';I 
nin pek işine yar•Y an "e ltlJ!~ ~ 

ispanyanın, Alın giritl ~ ~ 
ve hAkimiyeti attın• -1e t~~-
Fransanın AtrnınY3 irıneJİ .,_.,,-:; 1' 
herhangi bir harbe .~tilıı de ~~ 

· · btisbU -a bin neticesını p.tın•ıy-
··d ·k olan .~ 

Bunu mu rı ürlU yırcı-- ~ 
Frankoya ber t ""' ~ 
geri durmuyor~:~ıyanııı_;:. tl"';J 

Almanya ve . . biçe ~ 
hale taahhütlerını frarıs• dl ,J 
terine 1ngiltere ve etın~.,... ,. 
hük~tine y~r~:Sıardı f'! 
mukabele etmı§ . ıurdU· __ Mftl' " 
zene teessüs etınıf 1~ y~ ~ 9' 

Almanya ve ıt~ tatcdird• ~ I"' 
aşın götUrdU'lcJ~rı tterı .oıb' _.Ilı' _.li" 
ingiltere mali cı:e t<tarınıl~ ~ · 
kanlara sahip 

01 t<~l•Y'• r:_·--4. .1 
Jeti bu !arışta __.....-~ 
bilirlerdı. ıriııtarıı ~ ~ 

Maamafih, ~:aM'">'~ ~ fil'_ 
Yugoslavya; A bil ıt ~----J 

\'C ... ~~ ..... 
edecek olurla rsıı ·ya•etı-__..i.1_ ,-.M. 
yad~ dahil Qlurs~ '~ etti~- .-:-..aı& 

j5tırıll tefY."; fllJ" 
lam esaslara 1-.d1 

f Jca ... • 
ttalya bitara .. akbel 11ır 
ve böylece nıust 
föıılenmiş otaca'ktır• 



~lRıNClK;AMJN - 1938 

ArnerTkadaki Alman 
casusları hapse 

"tnahkQm oldular 
-~kim •• hakkınızda merhametli davrandık. Ayni suçları 
ı.o~!nyada işleseydiniz şiddetle cezalandırılırdm ız ,, dedi 
~ d' 6 - Amerikndaki Alman ca-1 suçlu olsaydı onu hiçbir cezaya mnhkClm 
~11 d:vaııı nihayete crmi§ ve suçlu· ı etmiyeceğinl, sadece memleket dıgma çı-
<:taııaı ~il hakkında karnr verilmiştir. karabileceğini de ilAve etmi5tir. Fakat, 

\'e kbe1tu hadisesinde ilk tovkif edilen memleket dışında tekrar Alman casusları 
._Plltıızı Elde bUyük rolü olan ''Europa" He beraber çalışmak imklmı buna mlini ol
~ l!('ı:ıuı:ı berber kı~ Yobanna Hofman muştur. 
clııı, ınah: hapse mahkClm edilmiştir. Ka- Amerikanın askeri sırlarını Almanynya 
llıı di:ıı eınenın, hakkında verdiği bu ka- tevdi etmek suçuyla mahkemeye verilmi§ 
~llılıı eriten baygınlık geçirmiş \'C keti. olanlardan mUhendis Otto Vos altı sene
il:. ~8\ıın olduğunu tekrar söylemi§- ye, Erib Glazer ile Rumrih de ikişer tıe-
h ail!ıun U neye mahkfun edilmiştir. 
a~kııı:ta 2erfne, mahkeme reisi ımçlu Mahkeme reisi kararı okuduktan son· 

b \ ... ~ deıntşur ki: ra şunları da söylemiştir: 
lr !P.,.~ilsine karşı benim de büyUk ··- Casuslar hakkında verdiğimiz ce-
~t elhıd \'ar. ÇUnkll bu kadın, diğerle· z:ılarda çok merhametli davranılmıştır. E
~ oı:ıı e fı.let olarak kullanılmış, sonra ğer bunlar, ayni suçlan Almanya~ a lşle
lf·4!1ıı a.r :ıratrndan terkcdilmlştlr.,. mlg olsalardı daha şiddetli cezalara çarpı

, eger bu işte yalnız Yohanna l:ıcakları muhakkaktı.,, 

Alman Hariciye 
~~zırı bugün Parisle 
~ıı ltibb' 5 (A.A.) - Hariciye nazırı Paris. 5 (A.A.) - Röyter ajansı mu· 
~ b,rlık~tı.trop. yirmi kişilik maiyeti ha birinden: 
r~~le l'>a . bu ııkeam snat 21.25 de eks Alman sefareti, çarşamba günü B. 

,,~lcr rı.~e .. hareket etmiştir. Fon Rlbbentrop ferefine verilecek zi. 
~I Roruşülecek ? yafete ait davetnamelcri almanca lisa. 
~ n 6 CA A.) - RO\ ter muhabirin· nile yazmak suretile diplomasi haya· t . 
llılı.b·. nıbb tında bir emsal ihdas etmiştir. Şimdi. 
!(il ~el ~lropun Londrada yapacağı ye kadar~bu kabil davelnamcler, sefirin 

\l!l'tıak erın mahiyeti son derece gizli bulunduğu memlcltet lisa:1ile kaleme a. 
~ ı\ıllı tadır. Almanyanın gayesi. Fran lınmakta idi. ' 

Qıj oı an ?nünasebatını Münıhte neı;re· Alman yahudı"lerı· ~t an ln"iliı - Alman beyannamesi· 
~l-'~~esi dahilinde inkişaf ettirmek· 
,~tııın li Fran ız mahafili, fon Ribbent· 
~ ılı\ JUerin eserindeki Fransız aleyh· 
.~~ ~ar hakkında da Fransız nazır:i· ~1 ine .rcıh~acağı da zannolunmak· 
f~ tq~~ıleyhin Almanranın şark 
~.bınnin manasını da izah edece

~~~~·o:-. Franc;ızlarm da lspanyol 
ııı.~ı h 0rtaya atmaları, ''e ltalyanm 
~>'tttrrı akkındaki son metalibatına Al· 
ı....~ Soı-tn rtı.Gıaberet edip etmiyeceği su· 
~ ~ aıan beklenilmektedir. Gazete· 
~~~llan hücumlar meselesi ile iki 
t~ nıu arasındaki ticari münasebetle· 
~ 2:akete edilmesi muhtemeldir. 

~S. :-cak vesikanın mahiyeti 
~ (A.A.) - Siyasi mahafilde 
~ ~eşredilecek mü~terek Fransız -
fltı.j 'tıcıa atınamesinin mana ve maksadı 
& &titt:. ltı.Uhteıif miltalea ve faraziyeler 

ı.ı:-" ~ "lltı.ektedir. 
~ aıa İltaıÜn ba~ıca gayesinin iki mem 
~ t~ Yeni bir siyasi iklim vücu· 
ıı...."fi!nıeıt O~duğuna ehemmiyetle. i~a· 
~ ttr ted!r· O surette ki bu yenı ık· 
ti ... , resı içinde muhtelif müzakere 
~~§ <>lailrın inkişafı imkfin dairesine 
~t_lııe a~:r. Fransa, Almanyayı çen 
~' , ~·ı.ıga matuf biltan tasavvur 
~i ~li~tt surette feragat etmiş oldu· 
~ tarıS;ı<f etmektedir. Söylenildiğine gö· 
l!oı tarıtığu a da Almanyamn Fransa im· 
lntıahsııa nu doğrudan doğru~·a veya 
ltıaı~ ~~e~ber içine almağa matuf her 
~ t b~sttn vazgeçmiş olduğu hu· 
~ tıılha:Unat vermesini istemektedir. 
ı,,.,· 1 \e F tahdidi için bir hava misakı 
~llıirı ha ran.sı~ • Alman ticari mübadele
~ l'l'ıuzaıc Crnını ve kıymetini arttırmak i· 
~akt ereıer icrası imkanından bah· l adır. 

:~1ony--o -h-1g-i lte-d----en--
to 

1 ahmı alacak1 
ti~~ lldra, s 
'ır ~atıl' (A.A.) - Le ton ya Hal'i. 
~ '-<uıe ~ 'Atanters, resmi bir ziyaret 
~ U sabah Londraya gclmi§-

~. h_ters ··~ 
~lltııı ir:~leden sonra Çemberlay-
~~ gu l~aksı, ziyaret edecek ve 
~~ nu kral tarafından kabul 

~leı..~· ·5 
tııııt~ 8o (A.A.) - Manter s bugün 
~ ~ kab~ ~exandr Cadogan tara. 
,1ııe\ıltt ~ edılmiştir. Nazırın, l ngi-
~ ~~ lltnlarile yapacağı görilş.. 
'-.~_w •Uıtı ltıda hUkfımetinln İngilte. 
~ oı•c s~tın alına.sı meselesi ile 

agı zannedilmektedir. 

-- IJaştaro/1 J ırırıdt 
tün diğer şubelerinin Yahudilerden 
t.amamlyle kurtarılması, hakkında 

bir emirname neşretmiştir .. 

Bu emirname mucibince, yüksek 
idari makamlar. Yahudileri kendi 
mUcsseselerlnl veyahut gnyrlmenkul 
Jerini tasfiye ctmiyo davet edecek -
tir. Bu malları muvakkat suretle 
idare içi.:ı tröstler tesis olunacak -
lır. Yahudiler, bundan bByle gayri -
menkul emlak ve arazi ve es -
ham ve tahvllAt alnmıyacaklardır. 

Yabudlle\· ,halen ellerinde bulunan 
bUtUn l:ıym .. tli evrakı, esham ve tnh· 
vHrıtı mecburi surette depo edecek
lerdir. YahudiJcre, umumiyetle al -
tın, platin, gümilş eşya ile kıymetli 
taşlar ''e inci alıp satmak veyahut 
rehin olarak koymak memnudur. 
Yahudi elinden bu gibi "eşyayı ancak 
rcsınt 1'Urolar satın alacaktır. 

ltalya® 
Roma, 5 (A.A.) - lrkm mUdafa· 

asma. müteallik olan kararnamenin . 
Y:ıhudilcrln arl ırka mensup hizmet
çi kullanmalarınr meneden madde. 
si, GUu İtalyanın her tarafında mc
riyet mc .. ·kUne girmiştir . 

Yalnız muhteli f aileler yani karı 
k~ndan biri ari ırktan ye diğeri Ya 
hu<ll olan aileler, zabı ta. tarafından 

takdir edilecek h ususi bazı hallerde 
arI ırka mensup hizmetçi bulundura
bileceklerdir • 

Nlhay<;t dahiliye nazırının takdir 
e<lcıceği bazı h ususi hallerde Yahudi 
ailelerin yalnız bastabakıcı sıfatlle 

hlzmetcnerinl muhafaza etmelerine 
mUsaade edllecek tlr. 

NORVI~ÇTE 

Oslo, 5 (A.A.) - Non·ecte Yahu
diler nloyblnde bir hareket teressUm 
et11ıf•ğe başlamıştır. Oslonun birçok 
ınağaznlarmın vitrinlerine halkı 

"Yahudilerle alış veriş ct.memcğe,. 

davet eden lcı~halar konulmuştur .. 
Diğer birtakım afişlerde de Norveçln 
Yahudiler ıctq sığınılacak memle -
ket haline gelmesine her ne paha -
sına olursa olsun mani olunması IU· 
zumundan bahsedilmektedir. 

3 Bin yahudi çocuğu Alman-
yadan kurtanldı . 
Viyana, 6 (A. A.) - Vıyana yahudi 

ccımaati reisi Lovenherz'ln Londrada yap
makta olduğu mUzakereler, i~i bir netice-
yo mUneer olmuştur. 
Perşembe günU 1000 l t ngiltereye, 2000i 

Hol!tmdaya
0 

gitmek Uıere 3000 yahudl !:O

cuğu Viya.nadan hareket edecektir 

:w 

Italyan -Fransız ihtil8fı 
DF9 Bae t.ıırafı 1 nc!df' 

Roma, Tunusta, İtalya aleyhinde \'ukua 
gelmiş olan hRdlseler, zabıta tarafından 

gayri kanuni olduğunu beyan \'e ilan edi
len ve fakat buna rnğmen gazetelerin ~id j 
detli ne§riyntı ile heyecana dü§ürül - .

1 mUş bir takım fesatçı kimselerin po. 
!isin hayırhahane nazarları önünde yap 
mış olduktan şiddet ve tecavüz hare. 
ketleri ile temayüz eden bir nümayiş i· 
le başlamı§tır. 

Sabahleyb büyük bir kısmı Yahudi 
olan niimayişçilerdcn mUrekkep grup • 
lar, ltalya aleyhinde bağırıp çağırmak 
ve bir ltalyan kütüphanesi ile İtalyan 
turizm kumpanyası bürolarının, Tirren· 
ta adındaki İtalyan serrisefain kum· 
panra mın,Amione i mindeki ltalyan 
gazetesi binasının camlarını taşlamak 
suretile Tunus sokakların.da dolaşmış. 
Inrdır. Böyle olmakla beraber asayişi 
lemine memur kuvvetler müessir su -
rette müdahalede bulunamamışlardır. 

TecavUzler. f<'rt veya cemaat halinde 
bulunan İtalyanlara karşı yapılmış o· 
lup bu:ılann arasında bir takım yara. 
Iılar vardır. Müslilman ahali, 1talya a. 
leyhindeki nümayişlere iştirakten mut 
lak surette istinkaf etmişlerdir. 

İtalyan ahali, bu tahrikat ve bu şid 
det hareketlerinden derin bir infial his 
sctmekte ise de nümunei imtisal teş· 
kil edecek bir disiplin muhafaza etmek 
tcdir. Konsoloshaneler erk:l.nı Fra:ısız 
valii umumisi nezdinde eiddetli protcs. 
tolnrda bulunmuşlardır. 

İngilterenin takip edeceği 
siyaset 
L-0:ıdra, 5 (A.A.) - Çcmberlayn, A. 

vam kamarasında muhafazakar ve işçi 
mebuslar tarafından ltalyadaki son 
Fransız aleyhtarı tezahürat ve Başve. 

kil ile Lord Halüaksın Roma seyahati 
hakkında sorulan sun.Here cc\"ap vere· 
rek demi~tir ki: 

lô Nisan İngiliz - ltalyan anlaşma. 
sının hi1:bir hükmü, hiç bir suretle bi. 
zim Fransnya karşı olan vecibelerimi 
zi müteessir etmemektedir ve T:ınur. 
Korsika ve Nis anlaşmada:ı evvelki 1"" 1: 

zakerelerde tahsisan mevzuubahis E: ' 

miş olmamakla beraber. bunlar da A::. 
deniz statükosunun muhafazası m ec· 
buriycti ile temin edilmiş bulun.makta.. 
dır. (Alkıslar). Italyan meclisindeki 
tezahürat üzerine İngiliz büyük elçisi, 
bu mahiyetteki hadiselerin ihdas edL 
len intibaı tashih edecek tedbirler alın· 
madığı takdirde dört devlet arasında 
Münib teşriki mesaisi:ıin istikbali üze. 
rine en gayri müsait tesiri yapacağı. 
nm ltalyan Hariciye nazırına bildiril· 
mesine memur edilmistir. 

Çcmberlayn beyanatını şöyle bitirmi~
tir: 

" · Kont Çianonun Lord Perthc verdi
ği cevnbdan, İtalyan hilkümctinln verilen 
teminatı bükUmııüz telakki etmek niye
tinde olmadığı anl!UJilmnktadır. Bu se -
bc-bden dolayı, Romnyn se~·ahntim hazır. 

hklarınd:ı değişiklik ) apacak hc>rhangl 
bir k<'yfiyet mevcut de ,lldir.,, 

İtalyan gazeteleri "Almanyanın 
müzaharetin:ien eminiz" diyorlar 
Roma, 5 (A. A.) - İtalyan gazeteleri, 

Tunus ve Korsika mcsclE'sindc Fransızla
rın akısUlamelini, manasız ve boş ve dik
katsizlik teUıkki edilecek tezahilrler d<'yo 
tavıslf eylemektedir. 

Lavoro Fascista diyor ki: 
"Fransada isteri teznhUrlcrl hüküm 

sUrfiyor. Bizim şa§tığımız bir şey varsa, 
o da Fransa ile Uç sçnc süren gerginlikten 

sonra İtalyan gösterilerinin bu derece 
mahvlyetkdr oluşudur. ltıılyn. asin hakla
nnı tcrketmiyccektir. Musolinln ltalyan. 
lan, §ark hududunu tesblt ettikten ve im
paratorluğu kurduktan sonra, Akdenizde 
ve dün;ı:ad.ı. mazideki ve istikbaldeki mev. 
kilerini her gün daha ziyade derinden de
rine dliGilncceklerdlr.,, 

Giornale D'ltıılya sazetesindo Gayda 
eliyor ki: 

Fransa d:ıha mUspet•olarak tasrih edil
meden 1tnlyanm milli ve politik düşUnee
lerini reddediyorsa, bunun manası, İtalya 
llc Fransa arasında meş·um bir hail ya
ratmak ve zimamdnrların zekasına ve şu
urlu mcs'uliyetino terkedilmesi icab eden 
bir :Şi şuursuz ve karanlık bir cebir ve 
şiddete bırakmaktır. D<'mek oluyor ki, 

Korsika ve Tunustaki teznhlirlerin mes'u
llyeti Fransaya düşmektedir. Fakat Parls 
~u cihetten emin olmalıdır kf, hi~bir za. 
man İtalyayı, kendi menfaatlerini ve c
mcllerl:ıi sareılmaz bir surette tnkip yo- 1 

tundan şaşırtnuyacaktır. j 
İtalya, Almnnyanm müzaberetinden e

mindir. BUyUk Almanya, ~ alnız 1talyaya 
değil, fakat ayni zamanda Fransaya da 
sınırdır \'C :F'ransız - Alman hududundtl, 
halen Fransanm hfı.klmlyetl altında bulu· 
nan fakat üç buçuk milyon Alman halkı 
ve zengin demir ve potas madenleri olan 
blr srarJ vardır, Fransa, Almanya ile yo.
nn bir iyi kom5uluk anlaşmasını herhal· 
de boşuna imza etmiyor. Fakat Almanya 
ile İtalya arasında, yalntz iyi komşuluk 

değil, fakat arni zamanda rf'jim \'0 ideal 
blrllğl, geri pUskUrtUlecek hukuk müsava
t ıprcnsipleri birliği \'ardır. Bu Alman -
ltalynn tabii blokunda i§ birliğinin sağ
lam garantisi, kar§ılıkh kuvvettir. 

Tunustaki İtalyanlar çıkarıla
cak mı? 
Paris, 5 (A.A.) - F'ransız matbuatı 

so:ı Fransız - Italyan hadiselerini 
mevzuubahis etmektedir. 

Jour gazetesi diyor ki: 
Tunusta 1936 senesinde bir tahriri 

nüfus yapılmıştır. Bu tahriri nüfusa 
göre, Tunusda 2.335.66:~ Müslüman, 
59.485 Ynhudi. 108.06 Fransız ve 
94.289 İtalyan vardır. Diğer muhtelif 
ırklara mensup on bin kişi mevcuttur. 

Hiç şüphe yok ki, İtalyanlar iyi işçi. 
dir. Fakat ~urası muhakkak ki, gitgi. 
de kesnfet peyda etmekte olan muhncc· 
retlcri"zulüm gören ekalliyetler,. mev. 
zuu olacaksa haklarında derhal icap e. 
den tedbirler ahnncnktır. 

Ô\T: 
Ko:ıt Ciano, İtalyan parlament,,sun

da söylediği bir nutukla elde ettiği ye. 
gfı.ııe müsbet netice. Korsikadaki bütün 
partileri Fransızlık etrafında birleştir. 
mek olmı.;~tur. Diğer taraftan İtalya, 

§Uursuz mt:.alebatı ile Fransız - ln· 
giliz tesanüdünU daha ziyade kuvvet. 
lendirmiş \'e daha ziyade derinleştir _ 
mi~tir. Ne Fransa r.c de İngiltere Ak· 
denizin bir !talya:ı gölU halini alması. 

na katiyen muvafakat edemez. 
Humanite gazetesi, İtalyanın ye;ıı 

mUtnlcbatında diğer bir talebi gizlemek 
oyununu görüyor. lepanyaya \'nziyct et 
mek. 

Journal gazetesi ise, Frnns:ının Kor. 
sikayı kıhç kuvvetile zaptctmcdiğini . 

Ceno\'a hükumetiniıı para mukabilinde 
bu adayı Io"'ransıı kralı on ber;inci Lui· 
ye satmış olduğunu ve binaenaleyh, 
bu bapta hiçbir mUtnlebcdc bulunmı. 
yacağını yazıyor. 

İngiliz gazetelerine ı,öre 
Londra_, 5 (A.A.) - İngiliz matbu. 

alı. İtalyanın Fransa.ya karşı ittihaz 
etmiş olduğu hattı hareketi şiddetle mu 
hakeme etmekte devam ediyor. 

Times diyor ki: 
Çcmberlaynin Romayı ziyareti . tari. 

hinin resmen ilan tarihi tam zamanı:ı· 
dıı olmuştur. ÇünkU ltalynn matbuatı. 
nın J."'ran~a aleyhinı:1eki kötü hareketi 
ve bu meselede lngilterenin Fransa 
hakkında gayet tabii sempati i üzerine 
bu seyahat işinin tehir edilip edilmi) ece· 
ğini herkes merak ctmeğe başlamıştı. Hal
buki muhakkak olan bir şey varsa o 
da, ltıılynda bu gibi düşi!ncelerin te!t. 
rar uyanması Çcmberlaynin Romaya 
gitmek için başkaca bir sebep teşkil e· 
der. 

Çemberlayn, A\'I'upa hükumetleri re
isleri arasındaki eahsi temaslar siya. 
setinin idamesini bu ye:ıi hadise ile bir 
kat daha zaruri görmektedir. 

Daily Telegrayh, ltalyanın Fransa a
leyhindeki siyasetine kati~·en devam et 
mek niyetinde olmadığını zannediyor. 
ve diyor ki: 

ltnlyn azamiyi istemek suretile bu 
nznmide., vazgeçerek. mühim tavizler 
kop:ırmak emelindedir. Bunun içbdi,· 
ki, !ngilterede Alman hUkumetinln hat 
tı hareketi bilyilk bir dikkatle takip e. 
diliyor ve Berlinin ltnlyan metalibatı. 
na karşı bir müzaheret siyaseti gUtme· 
diği memnuniyetle görUIUyor. 

Amerlkıula J.os An,it>IC's ch·nrm fo:,ı omı ınılnrda gf'.çealPmt anl™tht 1'lr yangın 

ı:ıkınış ·e günlerce de\Dm cder..-ı. 'ini •r er lırklnr onnanı malnf'trul / ir. Bil a. 
rada, ekseri 1 ~ lnoma ~ddıı.lann:ı nit ol nulk fümre blrçol• \'illi da yanm•ştır. 

Çin-Japon harbi 
Mukden askeri fabrikaları 

yandı , Zayiat var 
Hongkong. 5 (A.A.) - Çin ajansı 

bildiriyor: 
Düşmanın, Çin hücumundan sonra, 

Yoşovdıın geri çekilmesini müteakip, 
Hunanda çarpı!ımalar başlamıştır. Şim 
diye kadar Do:ıg-ding·Hu gölünde bu
lunan J apon t opçckcrleri, vaziyetlerini 
tehlikede görerek bugUn buradan çe
kilmişlerdir. Japonların Kanton - Han
keu demiryolunun şimal mıntakasmda 
bulunan kıtaları vaziyetlerini muhafa-
ıza etmekte ise de Mihocidc bulu:ıan 

kıtaları Çinliler tarafından muhasara 
altına nlmmı§tır. Bunların vaziyetleri 
tehlikelidir. 

Kvangsan demiryolu üzerinde şid· 
detli muharebeler olmaktadır. Bu mu· 
harebelerin neticesinde t)anhoci şehri
nin mukadderatı belli olacaktır. 

Şungking, 5 (A.A.) - Şanghayda 

rusqa intir:ıar eden bir gazetenin bildir 
diğine göre, Japonların elinde bulu -
nan Mukden askeri fabrikalarında 

yangın çıkmış ve binaların büyük bir 
kısmı harap olmu5tur. Yangnm sebe· 
bi henliz anlaşılamamıştır. Yangın es
nasında 53 tayyare, 6700 havan topu. 
500 bin fieek mah\•olmu§tur. 

Küçük tayyare ile 
uçuş rekoru 

Amerikalı eski bir artbt olan Coni 
Co\'s küçük bir tayyare ile fasılasız uçu~ 
rekorunu kırmı,tır. Coni Covs küçük tay 
yare ile l.o:; Aııcelosdan Ne\-yorka kadar 
uçarak şimdiye kadar yapılan rekorları 
hem mesafe hem de sürat bakımından ge· 
ride.lmakmı~tır. Coni Co\'s bu meı::afoyi 
on metre boyunda · ve 363 kilo a· 
ğırlığmda olan taryare ile otuz ~aat 49 
dakikada katetmi1itır. 

Eski bir dansör olan Coni Covs bu kü· 
çük tayyareyi bizim paramızla 2500 lira· 
ya ve tak ,itle satın alnıı5tır. Tanareci
nin Los Ancelosdan Nevyorka kadar u· 
çuşu 38 lira gibi küçük bir masrafla ka· 
patılmış ve bu mesafede layy:ue 530 lit· 
re benzin yakmıştır. I 

Bu tayyare Amerikayı ilk defa olarak 
durmadan enine kateden Layyaredir. Nev 
york tayyare rne}·danına ) aklaştıfı bir 
ırada Coni CO\'S yerde gezen in an1ara 

esini işittirecek kadar alçalarak "ta)"}"arc 
me}danını bana tarıf edin!., di)'e bağır 
mıştır. Yerdekiler de parmaklarile tayya· 
re meyde.nı istikametini işaret etmi~lfr 
birkaç dakika sonra Coni Co\~ :-.=c,·york 
meydanına inebilmiştir. 



11 ~~~ Gençllk kral içesi 
P AR1STE bu sene genç kızlar arasında bir güzellik ve neşe müsabakası 

açılmış, bu müsabakada kazanan kızın 1938 gençlik kraliçesi ismini ta· 
~ıması kararlaştınlmıştır. Soldaki resim jüri heyeti önünde kızlann hangi va
ziyette durduklarını gösteriyor. !kinci resim bu müsabakada birinciliği kaza
nan Jozet Drayde ismindeki Fransız kızıdır. 

!Kaıdınoaron ha~nm oDdu~ıuı 
<dllyar 

1R Fransız ilim heyeti Brezilyanın balta girmemiş ormanlarında yıllar 
süren uzun bir tetkik seyahatinden dönmüştür. Heyet reisi bu seyahat

fe rastgcldikleri garibelerin en başında şu vakayı anlatıyor: 
"Brezilya ormanlarının içerisinde yaşıyan Kukurukus isminde bir kabile 

var .. Bu kabile ile ilk defa karşıla~tığımız vakit bütün kabile halkı bizden 
ürktüler, ağaçlara tırmandılar ve başımıza taşlar, meyveler, ağaç dallan yağ
dırmağa başladılar. 

Gökten inen bu bombardımana gramofon çalmakla mukabele ettik. O va
kit yerlilerle aramızda derhal dostluk teessüs etti. Bu kabile içerisinde aile ve 
cemiyet hayatım gayet enteresan bulduk. Bu kabilede kadın pantalon, erkek 
de entari$iyiyor. Kabile reisi ve mukaddes rahip vazifesini kadın görüyor .. 
Her akşam kadın kocasına, yahut ailesinin erkek fertlerine ertesi günü yapa
cakları işleri emrediyor. Bu kabilede kadın, erkekleri istediği gibi çalıştıran bir 
diktatör gibidir. Kabile reisi olan kadın yapılan en ufak suı;lan bile idam ce
zasile cezalandırıyor ... Suçluların keskin balta ile kafasını uı;uran cellatlar ge
ne kadındır. Bu kabilede kadın erkeğe talip oluyor. Genç kız beğendiği erke
ğin annesine gidiyor ve birçok hediyeler sunarak arzusunu anlatıyor .. Beğeni
len erkeğin annesine itiraz etmesi ve kızı almak istememesi imkftnsızdır. lşin 
asıl garibi bir genç kızın üç koca alabilmesidir. 

Burada kadın doğurduğu vakit erkek dokuz gün kadının yanından 
ayrılmıyor. Bu müddet zarfında karı koca patatesten ba,Ska yemiyorlar ve sı
cak sudan başka bir ~Y içemiyorlarmrş. 

nnk defa motöırsddız ~awvare noe 
uçan kDmdnr? 

H AVADA bugün planör ic:mini verdiğimiz motörsüz tayyare ile ilk uçan 
Liliycntal isminde bir Almandır. Bu zat 1889 da "hava yelkenlisi,, ismi

ni verdiği bir filetle uçuş tecrübelerini yapmıştı. 
Her işte Almanları kıskanan Fransızlar bu işte de Almanlara takaddüm 

etmek arzusuna düşmüşler, eski vesikaları karıştırmışlar, 1806 da Rcsniye 
isminde bir Fransız generalinin Angulemde motörsüz bir aletle uçtu6.runu tes
bit eden vesikalar bulup çıkarmışlardır. 

Bu vesikalara göre general demir tellerden ördürmüş olduğu, bir çenbere 
ipler bağlayarak ve bunların üzerine ku~ tüylerinden kanatlar bağlayarak bir 
aıet hazırlamış, büyük bir kalabalık önünde bu çenberin içerısıne girmiş ve 
kale üzerinden kendisini aşağıya atmıştır. General on dakika kadar havada 
durmu5 fakat kanat sallamaktan yorulduğu için Şrant nehrine düşmüş ve bir 
kayıkçı tarafından kurtarılmıştır. 

Bu tecrübedeki muvaffakiyetsizlik generalin cesaretini kırmamış, ikinci 
bir tecrübe yapmış ve gene muvaffak olamamıştır. Bu defa nehire değil, kuru 
toprağa düştüğü için bir bacağı kırılmış, bundan sonra general tecrübelerine 
tekrar başlayamamıştır. · 

Eğer bu tecrübe Fransız generaline Almanlara takaddüm hakkını veriyor
sa bizim de Fransızlara takaddüm hakkımız var demektir. Çünkü, Evliya çe
lebi seyahatnamesinde Dördüncü Murat zamanında "Perendebaz Ahmet na
mında bir hünerverin,, beline bağladığı kanatlarla "Üsküdarda J.ebideryada 
kain bir yerden,, (Evliya çelebinin anlattığına göre Şemsipaşa olsa gerektir) 
havalanrnı5 ve "bir miktar hava üzerinde seyrettikten sonra,, K.ızkulesi civa
rında denize düşmüştür. 

tf3>en~ueın ylY!mlYlrtaıBarı yemek 
mo~aso DD 

B U kış Londra lokanlalannda yemek yiyen ecnebiler, l,>ir çok İngilizlerin 
tavuk yumurtasına nazaran, altı, yedi defa büyük bir yumurtayı zevkle 

yediklerini görmüşlerdir. Bu yumurtalar cenubi Afrika adalarında yaşayan ve 
Penguen denilen kuşların yumurtalandır. Bu yumurtalar bu sene cenuht Af
rikadan lngiltercye gelen en kıymetli ticaret eş)'ası olmuştur. Eğer çok uzaktan 
geldikleri iı;in biraz pahalı olmasalar bütün lngilterede Penguen yumurtasın
dan başka yumurta yenmiyecektir. Bu yumurtanın kalori bakımından kıyme
ti çok yüksek olduğu gibi yiyenlerin rivayetine göre lezzeti de tavuk yumurta
sının tadından çok güzelmi:ı ... Yumurtalar suda yarım saat bile kaynatılsa ge· 
ne katılaşmıyonnuş ... 

~CAFERMü~hlJŞ;k;TI 
·ı: Tesiri kati alımı kolay en iyi müshil şekeridir U 

-·-·0-----~~~~~.~:.~.~-~~~~~~~:~~~~·x··-------·----··Ü ............. _ .. __________ .. ___ ........... _............ ·-···-·-· ....... ··~··-· 

SlYıra'ttun sa1taş 
Ceyms, Nevyorkta seksen katlı bir 

binanın en alt katında mağazası c:lan 
arkadaşı Vaşovanın dükkanı önünden 
geçiyordu. Vitrin.de "mecburi tenzilatlı 
satı§la tasfiye, ,ilaıunı okuyunca içeri 
girdi ve sordu: 

- Hayrola yahu? Sabahleyin böyle 
bir ilan yapmamıştık. Bu neden icap 
etti?. 

- Sekseninci katta yangın var da o· 
nun için .. 

IC>eğnşen ad 
Çocuk sokakta kaybolmuştu. Hüngüq 

hilngUr ağlamağa baııladr. Etrafına halk 
toplandı, birhli zavallı yavruyu teskine 
çalıotı: 

- Ağlama çocuğum. Aileni buluruz. 
Söyle bakayım: nerede oturuyorsun ve 
soy adın ne? 
Çocuğun ağlaması büııblitlin şiddetlen

di. Hıçkınklan arasında söylendi: 
- Bilmem ki! evimizden dün taııındık 

ve annem bugün evlendi. 

ŞATRANÇ ŞAl•,fPIYONLARI 
- Bir hamle yapmak için iki saattir 

düşünilyorsun. 

- Ne? sıra benim mi?. 

\.- DiŞÇi SINEMı1DA 
-- l'ıldızı tıasıl buluyorstmuv 
- Kuron/arı çok fena! 

Bakkal, dükkanı kapatacağı sırada çıra
ğına sordu: 

- Şurada pastırma vardı, ne oldu? 
- Snttmı. Kar§ıkl evde oturan adam 

aldı. 

Bakkal yüzünü buruşturdu ve teftiııine 
devam ederek sordu: 

- Peki şurada altı yumurta ayırmıştım. 
Onlar ne oldu? 

- Onları da ayni adama sattım. 
- Peki, şu tarafa ayırdığım iki kon-

serve kutusu ne oldu? 
- Onları da sattım, hep kar§ıki adam 

aldı. 

Bakkal bir iskemleye çöktü. 
- Eyvah! şimdi ben ne be hane uydu-

rayım? 

Çırak hayretle sordu: 
- Ne oldu? Niçin bu kadar UzUldUnUz,? 
- Üzülmez olur muyum? Bu akııam ben 

karşıki evin sahibine yemeğe davetliyim. 

~nvaiFet 
- Ne zaman bize yemeğe geleceksi

niz? Bu kadar zamandır rica ediyorum hep 
atlatıyorsunuz? 

- Durun bakayım: Pazartesi Mehmet
Ierdeyim, salı günU hnsta olacağım. Çar
şanba. Hüseyinlerdeyim, perşembe hnstrı 
olacağrm. Cumn günU gelsem olur mu? 

SlUıkQnet 
Müthiş hiddetli idi. Akşamdan söyle. 

nip durmuştu. Sabahleyin de kahvaltısı
, m homurdanarak yedikten sonra şap

- Meslekten olmadığınız Tıalde m ka
dar çnk i.cret istiyorsımuz. 

- bısanın bilmediği bir işle meşgul 
olması kolay mı? 

lb.o!Kaıntaı<dla 
- Garson, kürdan ver. 
- Bir dakika <.'fendim. Hepsi mllştcri-

Icrdc ... Şimdi bo§alınca getiririm, 

kasını başına koyup çıktı. Karısı arka
sından seslendi: 

- Bir şeyi unuttun. 
- Ne unuttum?. 
- Kapıyı hızla vurmağı !. 

Tarife 
Münakaşa etmişler, iş büyümüş, niha

yet biri ötekine tokat atmıştı. Tokatı yi
yen yüzünü uğuşturarak söylendi: 

- Bu tokat sana pahalıya mal olacak. 
öteki glilümscdi: 
- Fiatında değilim, herhalde anlaşırız. 

Sen bana yanm dü+ilncnin bedelini söyle 
hcle! • 

Sefn r gn [ğ)~.·;;.dJ.~ 
1778 de Volter ölüm döşe~p8pa5Jll r41' 

nahını çıkarmak iddiasiyle bır bCr ,c 
yaretine geldiğini kendısınc bS ysl 
elr .Kabul etli ve sordu: uııUZ r' 

- Kim tarafından gcUyor5 

efendi? ııah t~ tr 
- Kim tarafından mı? A ~ 

dan! i ,, nuzu gart: 
- Ya? "İtimat mektubu 

lir miyim? e 
ı. ok ne0<te~t ıııW ~ 

Muallim - İnsanın en son çıltll 
hanglleridir? . efen~ I 

Talebe - Takma dişterı (ti 
<Cesaret a~=0 o~ll. 

gazete ~ 
Genç kız roman, babası . aı.r • 

lardr. Dakikalar böyle gcçtıd .. ,·e ~ 
·n ı genç kız ayağa kalktı, gcrı ıt' 

dalgın söylendi: bir~ 
-· adaDI - Benim evlenccegun ?' 

man olmalıdır. kaldırtP ~ 
Babası başını gazeteden 

süzdü ve kı:ıaca cevab verdi: 
- E\•et. 

11. k7.:Jiı'P'l 
·" ~ i:...d ,~ 

. . var. gt 
Model kız - Yamı ışım gt!St 

ceğim Benim yerime amcam . a/ 
mu? ·1:atrr<ı A 

- Fransız karı d ı ı • 
V/e'fFaılk~r ~s ~ 

ton'ıtfl r' 
Nevyorklu Mistcrs Bur . gtııı ....! 

Avrupada seyahatteydi. 13ır ır ıcl$1 .. 
otellerinden birinden şöyle b /.. 

dl . (ıl• ""' • ·J\Cll ~ 
"Kocanız yüı numaradıı~ ~t•· f: 

öldü. Ceblnclcn on bin dolar !: il 

rinizi bekUyoruz.,, rıııı g 
Kadın derhal ccvab tcJgrtı / 

dl: 
1 

,o ~r 
"Dolarları bana göıulcr 11 

kordonunu ı;ekln.,, 



JIABEB - ~ postası 

Haseki hastahanesnnoıe [Q)Uır arneınvaıtan sonra 

~yellerinde tetkikler 
Erkek olan gene kızı dağa 

Urıa yeni baştan 
nasıl kuruldu 

nasıl kaçırmışlar ? 
Oç köy delikanhsı, bir gece apansız önüne çıkmış; ağzını kapamışlar, kaçır
mışlar; meğer içlerinden Bekir, Emineye · bugünkü Emin'e • çılgınca aşıkmış ... 
Tam iki gün bir evde Bekirle. haşhaşa kalmışlar 

Urfa dört senede 45 bin liralık borcunu ödedikten 
ve 45 bin liralık bütçesini de 125 bin liraya 
çıkardıktan sonra yep yeni ve modern bir şehir 

Sabık genç kız, köyündeyken rüyalannda kızlar görür, 

trıa ·ru halinde ortaya çıkb bunlardan anlaşılmaz bir tadla bahsedermiş 
atın.. ~.sust) - Bugünkü cenup hu- yirmi bin lira yaridat getiren, her türlü 

~~,.;- -:·'-'Z ,,.,.A • Haseki hastanesinde Emine adlı bir kız 
"lllliz 

01 
-.ı:nnde büyük ve tarihi bir fenni ~tlan haiz bir mez~ah~, '! dük~ 

'1 ııze ~n Urfa, birçok tabiat güzellik- kanlık hır kasap çarşısı tesıs edılmış, eskı Emin adıyla erkek oldu. Eskiden aliı.imsc-
~qca l'lnde toplamı~tır Miladdan a- hallerinden yukarıda bahsettiğimiz çarşı ma altından geçen cinsi,>etini değiştiri r, 

e\'\·eı :o • od b. h erkek kadın, kadın erkek olur derlerdi ve 
ht ı...., • Yukarı Mezopotamyamn ve pazarlar muntazam Yem em ır a· 
~ b'ıruu,~~ğu noktada tesis edilen ka- le sokulmuş, eski Ye harap olanları yıkı· kaç biçare erkek, yaygara ve dırıltısından 
~ Çok t• · f 1 bıkıp usandığı kaynanasının elinden cbe

t:ı.:ı: d ıs. ıhale geçirdikten ve bir la.rak yerlerine yenileri .. ).·.ükselmış, as a t , .... UU ''" d 1 dlyyen yakasını kurtarabilmek veya kılı-
lla"" 'ın ~·ırler yaşadıktan sonra O.s hır bulv. ar yap. ılmış, butun cad cer .. açı-~- - •q t k 1 bıklıktan hilrriyete kavuşmak için alfı.lm-

~ sa'.bk_ 1 .aı etmiş ve asırlarca devam lıp genışletılm.ış, ana yo lar parke doşen
~ ""'ıat 1 sema altından geçmek ve böylece evine 
~ ~ ı~aresi zamanında yeni bir miş, gene on b~nlerce n:etre murabbaı ~a." mühim bir sü~prizle dönmek istemiş, anın, 
'lıııüsu;. dıgı gibi yıldan yıla harap dırım döşenmı~, kanalızasyon şebckesı ı· ' ""' 1 d k h bir kılına bile hata gelmediğin( görerek 

t,,.,:. :ı.a' • ıc.rlemiş. Aynı.zelih.a go ün en ı;ı ·ıp şe.-~ ~ t; alalmi tecsslir altına girmiştir. Şimdi bı-
~ t~, . rfa, bize bir harabezar ha- rın 34 muhtelıf ycrınden açıkta~ akaı~ pıs çak altında pek ala bu iş oluveriyor. 1şte 

'1'&.-.
1
• ~tır. lki insanın vanyana geçe· su mecraları kapatılmış, elcktnk tesısatı 

b... ."'"6 da 1 kta J Emineyc de böyle atılan bıçaklardan biri 

~•~tı ,.,,_ 
1
r ı. yolları, bakımsız, inti- .ı~lah ve tevsi oluna.ra.k şeh. ir.baştan başa ~"' 1 bu macerazede kızcağızı birdenbire erkek 

~· rı, t ~ \e pazarları, basit ye harap 15ıklanmış, esnaf bırlıklen hır ça~ı a tm· edivermiştir .. 
' b~ Uzluğu ve ıc:ıksızlıgw 1 ile pclt da toplanarak yardım sandıkları ıhdas e h.~ ır "' Emin dördlincU koğuşta yatıyor. Kndm 

............. , . 
• 

.. -
.. 

Bana aşıkmış. Öyle diller döktü ki, ben 
de kanar gibi oldum. lki gUn bir evde Bc
kirle birlikte kaldık. 

Fakat Bekir benim cinslml anlıyamadı
ğı için kızdı ve elimden parayı alarak be
ni köyüme gönderdi. 

Babam iki gün içinde zabıtaya mUra
caat etmiş, beni harıl harıl aramıelar. 

Nihayet böylece ele geçtik. Namusuma 
tecavliz iddlasiyle beni sıhhiyeye, onları 
da karakola gönderdiler. lııte bu J·ol bu
raya kadar vardı.,, 

Emin bUyUk bir n~e ve sevinç içindc
şöyle demektedir: 

~ "t§İntj manzara taşıyan yeşil Urfa, dilmi5, her çeşit satış kontrol altına alın- hastalar bir kaç günden beridir Eminin 
L· ~n ~ CUrnhUri,·et vılmda \'e hassasen mıştır. '·or. "if Jıaı ""n ' J yatağına selamlık diyorlar. ,., 

"- Ameliyatları dört gözle bekliyo
rum. Hemen köyüme dönüp evleneceğim.,, 

Derken henüz alııınmadığı bir erkek 
gururu taklidi içinde epeyce gülUnç olu-

~ ıneg ~Yepyeni ve modern bir şe- Değil şarkta, garp vilayetlemizin ço - Muharrirlmizi, henüz entarisi içinde Muharrlrimiz soruyor: 
~ 4 ele be~ ~iştir· ğunda bile eşine rastlanmaz mükemmeli- hangi cins olduğu pek tefrik cdilemiyccek - Kadınlık mı güzel, yo~a erkeklik 

i~ll\. eıı~~Ye reisliğine intihap edi- vet ye konforda bir şehir oteli, 500 ki~i bir hal(lc karşılıyan Emin, 20-22 ya~ında- mi Emin, ıen ikisini de tattın! 
ine rllk ve Urlanın tanınmış bir alacak genişlikte bir salon ve muhteşem dır. Aslının Diyarbakırlı olduğunu söyllye Emin, bu suali garib buldu, 

• cadıtı t Up bulunan Omer Alay işe dekorlu bir sahneye malik modem bir si- rck diyor ki: "- Elbette erkeklik. Dedi Benim de 
~ttagat arıhten bugüne kadar büyük nema ve tiyatro binası, gene asri bir bele· "Bundaµ iki sene önce Uşağa muhncir bir kanm olacak, asker olacağnn. Çok sc-

• ta~c fedakarlıkla ve geceyi gün- diye daire·i, ağaçları demir mahfazalar olarak yerleştik. Beni muayene için sıh- viniyorum.,, 
t., \~ raıı.şmak suretile medeni bir içerisine alınan cazip bir park tesis edil· hlyeye gönderdiler. Oradan adli tıb umum Emin, daha yarım erkekken blle utana-

getıı;mcğe muvaffak olmuş- mi~. parka Ulu Önderin büyük kıtada müdürlUğUne scvkettiler. Oradan da bu- rak ve garib hisle: altında garib tadlar 
~ ti~a bir büstü dikilmiş ve akşamları halka o· raya yatırdılnr. Operatör Bay Avni 22-11- duynrak yatak arkadaşlarına bakıyor. O· 

' A ~ bu~)(!tc geçtiği 934 tarihimle be· parlörlerle radyo neşriyatı yapılmış, bir 938 de bir ameliyat yaptı. Muvaffakıyet- na 6imdiye kadar galiba bir erkek, ne çi-
tıca b' 1 kırk beş bin liradan ibaret- şehitler §bidesi kurulmuş, örnek fidan la biten bu ameliyat sonunda erkek ol- lekeıs cins olduğunu söylememi§ olnca't 

'ı. ~taıdr bütçe, nisbetinde borç yapıl lık, büvük bir asri mezarlık tesis edilmiş, dum. ki biçare yarm uğnyacağr nedameti ak-'( dl J nugUnkU bay Emin, <lilnkü bayan }..mine l b 
~ illan imkansızlıklar karşı genrliği zehirliven umumi kadınlar kırk Fakat tam erkek olabilmem için iki ~- ına ile getirmiyor. • ~ &en b ~ J kılığıyla, nmcliyntfan önce 

• 1.. ~- elediye reisi asla yılma- odalı bir eve toplanarak bu eve on ''atak- mcllyat daha lazımmış.,, Doktor Tahir, hastıı. hakkında dı·vor kı· .· -ı zl - J ra blr insanın erkek olduğuna şüphe kal- J "e ıge kapılmadı. Bilakis, i5e lr bir dispanser ilave edilmiş, şehir hari- Filhakika Uç ameliyat geçirdikten son- , ••- Daha köyündeyken hasta, rilyala-

\
, 'llı(j,.,. ba~tan başlamak zevkiyle \"e ta ve imar planı ''aptrrılmı~. evkaftan maz. rında kızlar görilr ve bunlardan anlaaıl-t .... , ald J - Eminin kızlık hayatında bir namus da- ,.. 

t1ôrt 6e. ığı kudretle faaliyete geç- istimlfil{ olunan ve memleketimizin en gü zrları sevmez ve intihap hazırhklanndan \'asma müncer olan macerası da var. Bu- maz bir tadla bahıııedermifi. Yüzünde sa-
~~ede kırk bes bin lirayı öde· zel mesirelerinden birisi olan Aynizeliha bilistifade baş]>a reis isterler. Vakia, bu nu kendi ağzından dinliyelim: kallar çıkar ve ekseriya yUzU gözU sanlı 

~ \. eyi Yüz •yirmi be5 bine iblağ modern bir park haline getiril mis, sehir şikayeti yapanlar sekiz on kişivi gp('mez. . gezermiş. Bu. o umandan beri dikkat na-
h._ oask - - • ~:r "Bir gece BU doldurmak için çc;:mcye 

~"q' ~. a sayıc:ız denecek kadar bandosu teessüs etmi~. temizlik ve itfa- AUlkalr daireler ve büyük halk kütlesi A· .. gitmiştim. DUlüce köyünden Bekir, Şerif, z&rmı celbctmi:ı olsaydı bugün hasta çok-
~ ... t~~t:l?ana getirdi. ı"ve kadrosu '·eni makinelerle techiz ve !arı daima takdir ve tebrikle anmıc \'e tan erkek olmuştu. ~ıtııfillle 

1 
J • ::$ Hacı adlarında üç delikanlı uzun zaman-

~\'e tiize&encin Urfaya kazandırdı- takviye edilmiş ve nihayet belediyeler anmaktadır. danbcrl beni takip ederlermiş. o gece yo- Birinci ameliyatta fdrar yolları dUzel-
~1~11tı hel eserler 0 kadar çoktur banlrnsından 170 bin lira bir istikraz o· Alayın, küçük büyük bütün Urfalılar· ]umu beklemi!iler. Çeşmeden dönerken tlldi. Diğer ameliyatlar da mu\'affak nc-
~~.:c &Ut Psinden ve ayrı ayn hah- lunarak içme su tesisatına başlanmıştır. ca sevildiğinin delili; intihap işleri dola- beni kollarımdan yakaladılar, ağzımı tı- ticeler verince hasta bayan Emine gir-
:ı ~c~h~lanınız müsait değildir. yısile Ala)"Jn ri-1.·asette kalması noktasın- miş, bay Emin olarak azad cdilmi§ bu:u-
q S'riıı l..~ ~lay zamanında vücut bu· Esefle kaydedilmeğe şayandır ki, dört dan halkın go··sJterdı'gYı• ala· kadır. ~luhak· kadılar ve bir arabaya koyarak kaçırdı- nacaktır . ., 

utllı b ld b k d k · .. "d t b" ~~ lar. Yolda beni kandırmak için Bekir 65 

"~ b harabezar üzerinde bir mamure meyda- J • lira vererek: 
:\'itı,.. · : a~ılanm vermekle ikti-1 yr a u a ar ~o ış goren ve a e a ır kak ki, Omer Alay, 0··nu··mu"zdekı· "l"Tllar Eminin vücudu bir erkek \'Ücudundan 

in ı· Urfaya daha birçok eserler kazandıracak- 'AJI d dl B · ziyade kadın vlicudunu andırmaktadır. 
ıra sarfı·"l·le bugun·· senede nına getiren Omer Alayı Urfalılardan ba- t - · e · u çeyız paran. Seninle 

J ır 1 w. Bol ve ensesine kadar uzun saçları altın-

~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;· ~~~~~~~~~~~~~~;e~v~~~e~c~q~~~·~~~~~~~~; &,p~~m~·~~~~ine~-
~11 gölge H A B E R ' i N R E s i M L i z A B 1 T A R o M A N-;-. -.. ---, men gece çeşme başında Aşıkdaşlık ve 2 1 aşnafişna yapılabilecek kadar da nimet _ 

--------- ten sayılır bir halde görünüyor. VUcudu 
pek hafif tüylil olmasına rağmen ilk ba-
kışta bir erkekten ziyade kadın manza
rası vennektedir. 

Ne kısa, ne uzun boylu. Balık etine 
hafif esmer, pek ala Ufiaklı bir genç kız: 

Hastane muhitinin son bir kaç gün i
çinde en büyük dedikodusunu Uzerinde 
toplıyan Emin, böylece ~öhretlerden biri 
oluyor. Di!iini sıkıp üç değil beıı ameliya
ta boyun blikerek kadın olup, şu fani 
dünyadan gam almağa hevesli §U kadar 
erkek gözönünde dururken bu kızcağızın 
kendini kestirip biçtirerek erkek olma
ğa can atışını cehaletine verdik. 

Fena mıydı, ne çoluk ne çocuk. Başına 
bir bayan takıp pek alfı mis gibi bir er
kek sırtında afiyetle yaşamak dururken , 
dlinya C\•inc girip başına bir dert almak 
ve hele piJanko tersine çıkıp da bir kay
nana ta.kmak olur babaJ cğitlik değildir. 

ATATüRK ALBüMü 
lY!çlQı n clQı ıraba 

yapo11wcr 
Resimli Hafta nC'şriyalından Atatürk 

albümli, kıymetinin mükafatını gördli. 
Kısa bir zaman içinde mevcudu tamamen 

tilkC'nen bu eserin üçüncü Uıbın:ı başlan

mıştır. lkl gün içinde piyasaya çıkmış bu
lunacaktır. 

Tedarik etmiyenler acele etmelidirler . 

...ııınuıı1111ı ııııtıtı ııııııtt1ıHlllllllfiM111111tıııı111t11tttıı11-'ııuııı1ttu 
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- HiJ.nkô.rım, Fosis piskopusu 
kulun hakipagine güz sürer I 

Hunktır elçiyi kabul etti. Yanında Alı' 
ı>a§a ve Ertuğrul, Timurtaş, eeyh Buha
rl oturuyorlardı. 
Şeyh Ali paşanın çevirdiği hud'a ve 

desiselerle Yıldırımın gözde damadı ol· 
mug ve uzun zamandanberl de tetebbüa
tı ilmiyede buh·nmak Uzerc islrun llemlnl 
dola.şmQ}, hUnkıi r huzuruna yeni gelmişti. 

Elçi hepsine nyrı ayrı eeıtım verdi ve 
bir kenara oturdu. 

- HUnktırun, Fosis plskaposu kulun 
hakipayinc yüz sUrer. HUnkArmım sayda 1 
merak ve dUgkUn!UğUnU bllen plııkapos 

talı 9ahnneniıc kuğu ve turnalarla dolu 
aıer'alan bulunan bir saydgdh bulduğunu 
ııaber vermeğe köleni memur ettL 

Hllnklr etrafına hayretle baktıktan 
tcınra sordu: 

- Neresi burası? 
- Yunanistan bUnkArmı. 
HUnk~r hafifçe gUldil. Ali pqa sinir 

JenmiştL Wa ka"3I1lasmm zamanı de
filk~n bll~. hUnkAn yeniden bir harb be
IA.sına sUrUklemeğe ge1en bu herife !On 
derecede gazab duyınuatu. 

- PiSkaposunuzdan eevketlfl hllnklr 
bir uydgfıh sordu mu efendi? 

Bunu hUnklr da, e1çl de anla~lardı. 
Elol cevaba haıırlanrrkcn Yıldırmı Ali 
OIJ.§aya dlSnerek: 

- Memallki eabanemlze ilhakı gerek 
,lan yerlerden biridir paşa. Piskapoa a
:iamımrzdır. 

Ve elçiye dönerek: 
- Teşekkür ederim. Bu daveUerlnl ka

bul ediyorum. Pek ynkmda ordulanmla 
gU.zel meralarınızda turna avma çıkaca-

f'mı. 
Ve harb ba§ladr. Alı paşayı yine gam 

bllrllmü9tU. O h!IA Marya!t ctrafmdaki 
zulmeUe pençeleşiyordu. Hal! Halili an. 
yordu~ hf.11 kadm fendi peşindeydi. Bun
ları bırakarak tekrar ve yeni ve belki çok 
mun bir harba kalkışmak hiç ho§Wla 
gllıneml§U. Halbuki hUnktın elçi huzurun 
da eeyh Buhar! de takviye etml§tl. 

Öyle ya, artık ona olan olmu§tu. Mak· 
adına iki taraflı nail olmt11 biriydi, Hem 
Emir sultan olmu§, hem de Yıldırnnm 

güzel kızma konmuotu. Halbuki Ali pa~a 
hllA hnremlnde emniyet tesis edememiş
ti Şimdi harbe ne Ulzum vardı? 

Halbuki bu harb, yani bu yeni hldiıle 

Dakaşova, Brankoviç ve Marya ile Halil 
ve Elizabetln fesat gayelerini geri tep • 
ml§U. All pa§a bunu bilseydi, sadaka da· 
ğıtırdı. 

Yıldmm Bayezld zamanmm en mUhim 
vakayiinden bulunan Yunanistan istil!smr 

burada kısaca gözden gcçirme.tıüz gerek • hallitı kabul Ue kendlıılnl serbest brraka
Ur. rak dlnlnl terketmeeğ icbar etmedJ (Kal. 

(Kalkondll, HacıMlife, &deddln) ta - Jı:oudll tarlhl). Padl,U orduda buluıunas1· 
rlhle:ine lstlilat eden (Haıner) bn hu - Je, Darfs, Lo~, Fosls Jataatmı dahi zapt 
susta di~'or kl: ile Ploponezde yeni fütuhata. devam eime. 

"TsaJya Ur.erine hareket eyUyen nltan Jerlnl Yakub }~TBDosa hnale eyledi. Ya. 
Baycztd, mukavemet görmekshfn bu claf. kub kl!tmı garbi 1 Jlo en cenubi noktasına 
lık Jat"onın Yenl5chlr Romalılarla Make- kadar seyrederek Modon, Koron ch'llrlan· 
donyah Flllp beynindeki kanlı \ııkuatm nı nclıbC) lcdl. J<:\ rnnos ezmfncl kadlmedo 
mabaJH cereyanı \'C ch'arındeld blr \'adi- Nlton bey!!irlerinln beslendikleri çayırhk
dc yekdlğerlerlnJ rlcate icbar etmek l~ln larla mcybar luıdim Pfoponez payitahh o
mchareU se\'.ke.lccntye sarfcyllyen (Boc- lan (Argos) u muhnsanı. eyledi. 
non) ile (AlckEls Komnen) in okta.I U- E\'nlnos f1C}tro iki cihetten hücum etil. 
ha.klan olan Torbala Türklerln takarrilb- ği bir umanda dağ cihetinden dUşmanm 
Ierl Uzerlne hliklml olan (DUk Klmayus) girdiğine dalr l;aa olunan haber üzerine 
f.:ırafmdan tabliye -cdl1en Döm<:ko, Lokrl 
dağlan etc&inclo kMn Patras \"e yine 
dUk Klmaywı'a alt Çatalca oehlrlulnl u.p. 
tettL 
Makedonyalı FUip tarafmdan (Antlpat

rek) dahlUnde mulıuan edllc!fll (Lom. 
ya) bUtön Fasit lnt'aalyte rahlb davet et
ttt1 Yddınm ordalan tarafmdan apto. 
landa.,, 

Fakat yeni bir hldi8e Ytldırmun hare
mine yeni bir Yunanlı dilberi soktu. He
nllz terlltaze olan bu Yunanlı güzel sa
rayı alUlst etınle, hUnklrm keyfine ayn 
keyifler katmr19 meşhur bir kadındır. 

Plskapos davet ettiği hllnkAn karotla
nuş ve ayaklarma kapanarak am sada -
kat ve ubudiyet etm• ·ı. Yıldırım plsknpo
sa DUfat etti ve o gUn beraber yemek ye. 
diler. Piskapos hllnkAn zayıt yerinden 
yakalamak için çalJŞiyordu. 

- Şevketl<k Yıldrrnn. Dedi. Slı Leluos-

muha!ıtlaım fnmıı.r.ten o düete te~LJl!lÜ· 
lcrlnden 'Llllstlfado müdafaa.dan hali olan 
sağ cihetten ~chre ctahD oldu. (Haziran 
1897). 

Memleket yağma edilerek gtrtftan e
saret olan 30 bin neferden föaret ahali 
tamamen Anadolaya ve Asya htlktbndara
nmm &detled veçhDo bunlara bedel de 
An.adoladan Tttrlmıcn n Tatarlar naklo
lundu. 

Pek eski zamanlardanbcıf de\·Jetfn b1r 
11e11ndan diğer ucuna kesreW ahal1 nakU 
\'e bkln edilmek hllkttmdaranm lcla.rel 
mllstehldeJerlnl tahkim \'O tak\iyeyo en 
emin bir vasıta addolnnagelmlştlr.,, 

Evranosla Yakub Pleponozde muzaffe. 
riyetten mu?.afferiyete giderken Yıldırım 
da tekrar payitahtı Bursaya döndU. Fa
k:ıt padl§ahm Yunanistanda meşgul oldu
ğundan kuvvet alan Bizans yeniden baş 
kaldırmıştı. Ali paşa bu işi evyelden bili
yordu. Bir harb bütUn rabat \•e huzurla-

un ıevcel metrukesi kontes Trodelodayı nnı uzun bir mUddet için sclbedccektt. Ve 
bilir mlslnlzt neteklnı yine Manocl baş kaldırm11, Jan 

HUnklr böyle bir isim bile duymamıştı: da faaliyete geçrnJeU. 

- Hayır rahlb efendi! Bu BU:ans Yıldırımın başına ebedi bir 
- lstlratis ile mllnasebatı gayrlmeeru- dertti. Bundan Ali paşa yılmış değildi. 

ada bulunan bu kontes ahaJIYi zulllm ve Ancak huzur \•e rahatlarmı knçınyor, bir 
f.§kenceyle &ldllren bir ~ütedlr! tllrlll bir yerde f6yle kTSa da olsa gUzet

:tstlratis bUyUcUIUklerle, bile ve desise- ce fmran cvkat cylemeğe mani oluyordu. 
lerle birçok masum kadınlan fuh1a aUrllk- (Devamı var) 

ledi. t••••••••••-•••t 
MUbaı:ek akdeminden bu Jıllbusun def •Haberin veni tarihi tefrikası :t 

ve re.fini Jsterl.z. t t 
HUnkAr gUIUmsedi. Yanında Yakub Ev· • KARA t 

ranos paş:ı \'&rdı!ıır. Hayktrdı: f • 
- Dc!pofi dukıısmrn zevcei metrukesi. • ABDURRAHMAN ı 

kontes (Trodeloda) yı bana çağırmu! t 
Bundan sonraki Mdiselcrl mevruumuz. • ~ a ., a n • 0 ili R m 11 ~ • 

la pek az alA.kasma. nazaran kısaca Ha • t V C111i9 • ""U u u ı t 
me.rden dinllyelim: t Padi19ah Orhanm hayat ve saltanab 

"lJu ltltamat (Trodclodo) mm nttan t itinde geçen gtzIJ \'e heyecanlı tarilı t 
Bayeztı1 nczdlne giderek nl!J8Dh bulU?WJ f \'akalan t 
kerlmestyte hazine "e htıkfmıettnl kenm. t Pek yakmda t 
sine terketmeğe sebeb oımu,tm. Sultanı•••••••••• .... ••• 
Bay~dJ kcrimcslle drl idartslncleld ma .. 

...... ~'Er3ınmJJl[l!J~l!Jl31CIJ;"m'j ı S i i t : , 

"" - Yani onu iyice tanımadan, sevmeden dernek istiyorum. 

- lyi ama, ben onu tanıyorum da, seviyorum da! Yanşlarda, AŞKTA 
A 

f t<-
- 9 - Nakleden: ·~ıJlı 

6 •le blr ı --~ , 
servete kavuşacağnn: Y d• bile F~ - RahaUız edilmemek l8tlyordunw: del 

mek? Garib eey! Halbuki doktonıunuz. 
- Aylardanberi doktorluk yapmıyo • 

nım. Bu yeni bir eeY değil, bUtUn mahal· 
le bWyor. 

- Fakat böyle vaziyetlerde m~lekl 

ve batt! lnsant vazifeniz yardnna koıımak. 
Jan, muhatabmm sözünü kesti: 
- Yarduncım burada yanımdaydı. O 

yaralının yanına koştu. Eğer yaralmın 

yardım& ihtiyacı olsaydı polisin muave
netiylc onu buraya getirecekti. Bu tak
dirde ellinden geleni yapacağım tabiiydi. 

- lzahatmızn teşekkUr ederim. Ş~di 
prcparaUSrllnllzll isUcvab edeceğiz. 

Doktordan talimat nımrıı otan &rtaz, 
Janm söylediklerine noktası noktasma 
uygun ifade vererek onun s5zlerinl te-
3id ettJ. 

• •• 
Öğleden !!On.ra doktor Gallua kaprct 

oda!mrn lSnUnden geçerken madam Lag • 
ranj qan to1tu: 

- Ah doktor, olanlara ne dendnb! 
- Hayrola? Ne var? 
- Ne? bilmiyor musunuz? Gazetelerin 

birinci sayfalarında bizden bahsediyor • 
lar. 

Kadmm uzattığı gazetenin serlevhala
nna gaz attı. 

- Hastnneden elmdi çıktım. Haberim 
yoktu. 

Avluyu geçtL Dilranm pavyonu önünde 
duratak kapıyı vurdu. Bartn.z onu görün
ce sevinçle karşıladı ve Uiboratuvnra ka
dar refakat etU ve elini dudak1arma gö. 
tUrüp sus ifaretl yaparak efendisini gös
terdi. Divana uzanmış olan Dilran uyuyor
du. 

Gallua gc.ıi dönmeğe davnı.ııdığr sırnda 
gözlerini açtı. Gnllua gUlilmsedi: 

- Tembel! Çalı.şmağı bırakıp bu saat
te uyuyorsun demek! 

DUran ayağa kalktı. Arkadaıma gU • 
lUmsedi. Ondan sonar ona yalda§IP elle
rini omuzlarına koyarak: 

- Artık biraz tembel olabUirim. Dedi. 
Çünkü muvaffak oldum. 

elmdiye kadar rUyalaJ1Ill ,.. 
ft 

dim. Jil t9fkll 11 
GaJloa pkm, arpdaP ııatt& bftl' f,t' 

çnstlz sevinci dola~~·le Urstl b1JlJUSS 
endi§ell ona bakıyordu. D ,,.> 
kma vardı: akJ)'OrsuJl· ?ıl tJ.· 

- Bana pek tuhaf b _..llarıe~~ , 
d t 'l'DD-' .. •' 

etme, aklnn ba§JJJl a. ~D"' 
madım çok 1UkUr! Beni 1 /J1' 
no değil servet ve ıöb:n 01. otıJf' fi' 

- ruca ederim Jan s inle be# 
b de .sen le ve anlat da en ,_-

vineyfm. Makinen 1 ece~ _ ıJJI' 
- Neye yarıyor? diY ırrıısıJ ~~ 

. ya}tat' sıı ııv. 
ccvnbmı vereceğim· ıniıı et. ~ 
ye söylemlyeccğine ye :kat'I bit 
üzerinde §imdilik taDl ~ 
fııtJyorum. 'I' 

_ Slik11t mu T ·Jeıııiyeeelfl" 
_ Evet. Kimseye !5~ 

mln eder misin! ~· t 
- TabU. Mademki 15 sırrııoı~ 
- Ben senden eJDlııiın· ~t t ıı.ı _, 

decek adam değilsin se~ a.ıb 
olmadan boıı bulunabUl ~eUdif· 'I 
bile rsimdllik benlnı fçin ;eb~ 

- Gallua, gayet cid ' f ~ 
mlnat verdi: çınn-' 

- Kimseye bu hah.si 8 ~fi 
min ediyorum dostur:D· ıııı 111 ~ 

Çocukluk ve tahsil arkadal neıetdtJI"' 1 

dikkatle sUzU;>ordu. onun ·,eilJeriJ141 

gizlediği ve seneıcrdenbC~ce)t1· 
Jıııtı&'l smnı nihayet ağ'ren )d',f 

Jan eözo ~ladı: arınd81' ~o( 
- EwelCı. senin h~~ lı~tJY' 

lım. Bana gönderdi'.!in lıf1' 
duğun teşhis nedir? rsııat1~ ~ ~ 

- Pek ~iL ,AnlAnr:D 'f arnr' '!JJd ~ 
ziyade ruhi bııktındBll· ye ~"1'' 
rmı geçirmek için her çare ~ ~.., 

tzrsbı er 
Kanna tim ııu : eğer ıs 

1 
tiJıaı' 

mezse crgeç muhakkak n ~ 
- öteki hasta! ıreri' ·1' ;I L' 
- ötekine gelince. }don ~eli re' ~ 

ta' B ır,, m gibi hayali b&S • , 

yaşamağa musnit. G,ıııS' 
yordll· . .A 

- Bravo! tebrik ederlm. Durdu Jı:uı da susu ııoırrf· ,,p· 
G h ki "'- baka-·'- .ce·-" be:ttedikten_,, .. ı .. ıı:l'.A enç mu terl tab yı6, .. lannı g8ster- ı·wı. • .,.u .,. JP" ıııır 

'hl r:xıuaJJll?1 .... ıı b dl, bir tomar kfığrdı avuçladı ve heyecan. - Sfenks gı bisterıı--
la söylendi: susuyorsun! dedi. 'l'Cı1 

- Evet, nihayet muvaffak oldum. Ar· mutabık mı? 1 "" ~: 
tık snb:ıhlara kadar uykusuz, kJtab \•c ktı. _ Mutabık mı? dine. "~ ~ 
ğıt yığınları arasında ömrilmU heder et- Snymağa ba1?adı: acıar:xı .. ~dl"' 
mlyeceğim. Zafere erdim. Bundan sonra - Evvela! {ınlA 

12 
stııde ... \ 

1 w •? A '1,'I?l lJ" ya nız Mn.ri • Fransla meşgul olacnğmı. yedisi değil mı · 1 
.. ,, .,-

Makineye doğru gitti. Perdeyi çektJ ve decek. ra)t" ıJll ~_...,, ,1 
bir eliyle makineyi işaretle d~-am etil: Sonra: senin "14°.. bitıııl":'-

- Makinem tamamlandı. Bir deW ela· hastalığı olup oltna~ aıeeel· ,1J 
hıı. elde edince doktor Jan Duran bey • f ıınvallı tam 29 gUn 80':U([Jeo~ 
nelmileJ bir şöhret olacak. Ayni zamanda _......._tııı 

lf ...... IW.Xl!El•ltml~l!~mr.:ılll endi= • .dtf' ~./ 
'\klı bir kahkaha salıvererek arkalarından ses: de bir ee) 

- Haydi gizli gizli konuşun bakalım! aenı 1 
ok bilin!... ilş{if'ce)'f ~ maçlarda, gezintilerde sık sık görOyordum. Öyle hoşuma gidiyor, 

öyle seviyorum ki! evvelki gün onu ~örmedim diye boğazım tıkandı: 
yemek yiyemedim; hatta kendimi öldürmeği dü_şünerek, üstüste üc 
fincan kahve içtim ... FEDAKARLIK 

* ** in bir d ıusJ• 1 
Umumiyet itibarile, Ekrem Rıfat öyle pek d~ııh ıc:ıl1''11 05t4 ~ 

lamazdı. Zaten bunun i~n vakti de yoktu. ~eriyor: 31'~~ 
hane, öğle yemeği, gene iş derken akşam 01~\>rıardl· aıırı.-ı~ 
n~şanlısı Remin ile beraber geziyorlar, eğlent} rabati h ı-ıı.cO / 
ka, bir de yeni açılacak evin gailesi, baları. :e.) r ve 1>3Ş~~ bj' 
Zavallı adam yanm saat kitab ancak okurb:l~~ Z3~n ~ 

-Ya O? 

Remin, gururla : 
- Mademki beni almak istiyor, se\iyor demektir. 
Diye cevap verdi. Fakat Güıinin sarardığını görerek bu sözü 

töylediğine pişman oldu. Muhabbetle ablasına doğru iğilerek sordu: 
- Seni kıracak bir şey mi söyledim, acaba? 

- Ha} ır karde~im, ha}1r! Hakkın var .. insan sevdığile evlenir. 
Zorla a~k uyandımak güçtür. 

Güzin bunu söylerken içini ~ti. 

Remin biraz gücenik bir tavırla, ablasının sözüniı tekrar etti: 
- Aşk uyandırmak! Ask uyandırmak! Bilfil<is pek kolay, Güzin! 

Fakat senin gibi, ağır, ciddi bir tavrı, kederle dolu gözleri, hiç gü· 
lümsemeyen bir ağzı olan ve herkes gülüp söyler, dansederken bir 
k~e çekilip arpacı kumrusu gibi kara dü~üncelere dalan: gülecek, 
oynayacak yerde başını kitaptan kaldırmayan; daha pek gençken 
hayatından bılanı~ bir ihtiyar kız gibi munzevi, herke~ten uzak ya~ı· 
yan kimseler için, kendilerini sevçlirm~k hakikaten pek güçtür. 

Güzin, başını önüne iğdi. Cevap vermedi. Dudaktan bir hıç
lnnfr zaptetrnek istiyorrnu~ gibi titriyordu. 

Remin müteessir oldu. 
- Gene seni kıracak bir ~Y söyledimse affet kardeşim, dedi. Sa· 
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na bu sözleri, herkes tarafından söylendiği, evlendiğini, mesut ol· 
duğunu görmek istediğim iç.in söylüyordum. Ah, ikimiz bir gündt 
evlenseydik ne hQS olurdu! 

- Çocukça söylOyorsun. Ben evlenmiyeceğim kard~im. 

- Ha~'Jl'. Küçük bayan! Sizi böyle söylemekten menederim. 
Mutlaka Ekrem Rıfatm bir bacanağı olmalı .• Ben böyle istiyorum! 

Bu sırada, sokak kryafetile. anneleri odaya girdi. 
Remin sordu: 
- Sokağa mı çlkıyorsun, anne? 
- Evet yavrum: notere gidiyorum. 
- Notere mi? Herhalde mühim bir iş için olsa gerek. 
-Yakında öğrenirsin yaramaz küçük bayan! Güzin, sen biraz 

benimle beraber gel... 
- Güzininde mi noterle gizli bir işi var? 
- Remin, sen ne zaman us!anacak~ın? 
- Yakında anneci~im; bakın göreceksiniz, ne akılh uslu bir ba· 

yan olacağım. 
Nermin, annesile hemşiresine kapıyı açtı .. lki re\'eranı. yapa· 

rak: ''Buyurunuz muhterem bayan! buyurunuz kuçük bayan!,, diye 
onlara yol gösterdi. Onlar çıktıkt;ın sonra, kapının eşiğinden çıngı· 

vakıt bulamıyordu. Boyle olunca da. onu ~ıç hali~ ile .A 
§ünceye dalmış, veya içtimat, bır me.seıenın _ Aflıl'~ 
nin bulunmaması gayet tabii görülebilir. de ~.,;ııus" 

· aktorluğil• ne ..:..ı: 1' 
Ekrem Rıfatm tabiatinde ne facıa tine ı;os....- .A• 

bının gözü kapalı kahramanhğr ,:ardı.Stikune •ıs:'-' 
herkes gıpta ederdi. . ar31' ~ d~r 

Fakat bu akşam bir koltuğa gömill~Oş •. aY~ilşJ11nş ~ ;!) 
elinde okumak azmile tuttuğu kitap, ~ızJeıı~e nıııasJ11~ıı1' ot'~ 
düşünüyordu. Elinde hoşlandıltt bir kıtap bu ~ar d~~:de tıı1 -lıt< 
le.rdenberi bir sayfasını bile çevirmh•ecek kaşk3ı nses;ı.. iP ~ 
defa görülen garip bir haldi. Dalgınlıktan b3 :ı.;nabJt'I. .,~ 
ve i~e fizerinde oturuyormuş hali de \'ardı. ·ni dcğıŞ~~~ 
m olnımadan, harfler gözünün önünde yerl~n 3~3 b3,ı ol df1"' 
mn.ğa, zıplamağa, duman halıne gidip kaybo ~tirı ~ ~ 
Rıfat, gayriihtiyari ve ilk defa olarak. haya ~eri ~ ~ 
dalıp gitmişti, düşünüyordu: riJtlifl ett !Jır" 

" Babam memnun. Halalarımın. t~yzele Eh, orıl'' t"J 
rinden zil çalıyor. Kız yengelerime gelınce... ıOe"'°"'' 
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ıtıı •. a<:ivü k b abam ı 
~,. ·1c Dobrı Nomirov - 1- Çeviren: Suat Derviş Cevah.irciyan alnındaki ter tan9-
~ b:ar bir ç.o'k defalar büyük bir ıarkı söylemeğe ba§lardı. 
~ Oııllıı. &ctınck fırsatını buldum. Bütün bu garabetlerine rağmen bü-

ıtırna'n llliibim tarafını hala an· yük babam, evin -en lüzumlu bir rüknü 
~Cikt ~aniim.. Büyük babam, idi. Aylarca §ehirdcn uzaklaşırdı. llk· 

lerini elinin tersile sildi 
·t~iız arıylc sokakta yürürken bahar ve sonbaharları bağlarda geçirir, 

""' 'tccğ· ~aman, tahmin ve tasavvur yazın sonunda değirmen emcleliği ya 

Avrupa düveli ile aramızda birçok gıl· 
lu gışlu mesaili siyasiye bulunduğuna gö
re bu neticenin de biran evvel istihsali 
matlubumdur. Seni taltif ederim. Bunla
rın gene Ermeniler arasından türeyen bir 
takım eşhası nara olduğundan ~k yoktur. 
Sen bunları öğrenip emrine tahsis oluna· 
cak zaptiye k"Uvvetlerine delillik yapma· 
nı isterim. Ne dersin CeYahirciyan? 

~· ltııı kadar anlaşılmaz bir a par, sonbahar ve nihayetlerine doğru 
lıtrt,... Tunada tuttuğu balıkları sokaklarda 

<ı. ~·c be 
Pli"' tıcfr . nzeme ..• Onda ncş'e satardı. 
,.. bir~-et, 1Yilik, kurnazlık, saflık 
11~ "'ida 

cltsilc tnevcu ttur. 
'4l'rıı 0lan §ey kendi ya§ında
' lıtlc, ltı mantığı ve olgunluğudur. 
~tiriYorneı Büyük 'baba bize ka· 

Cjllıd • 
~lla en ~erimden zıplamış ve 

hi: toru~ ıçin koşmuştum.. Bu 
tt t tıı'Qı gorınez büyük baba, bir
'tt Ç\}~ 1! ve elindeki kavunu hırs-

: §tı. liiddetten boğulan bir 
~I d' 
~ , ıyc ba 
~ ~.. fnyordu. istediğin ka. 

~tnt 
~---~? 'Qı'alıne eözünüzün' önünde 
V.Cııı. u. 

>ı • 

~tçı:~ a 

Bu i§lerinden en fazla hangisini se
verdi? bilmiyorum. Yalnız bildiğim bir 
§ey varsa o da balık avcılığının onu çok 
sardığı, hatta serseme çevirdiğidir, gü
neşin altında bir 'kayanın tepesine otu
rur ve saatlerce oltasına dalardı. 

Yan köse ve kuru yüzü ruhunun en 
ufak hareketler:tıin aynasıydı. Ya ru
hu? Bu ruh öyle bir torba idi ki )çinde 
kahkaha, küfür, fena muamele, kompli. 
man, neş'e, muhabbet bir araya tıkılmış 
bir halde yanyana dururdu. 

İşte bütün bunlar büyük babamdı. 
Kifi miktarda balık tuttuktan sonra, 

bunları yüklenir ve satmak üzere yola 
çıkardı .• 

- Taze balık!.. 

Ropen Cevahirciyan da müşkül vaziyet 
te kalmı~tı. Hakikatte o da bizim kadar 
bu hadiselere vakıftı. Fakat bunlar Hm· 
çak icra k'11\'\'etleri sayılırdı. Birdenbire 
bunları ele vermek Hınçak davasını 

yarı yolda bırakmak olurdu. 
Cevahirciyan alnındaki ter tanelerini e· 

linin tersile silerek cevap verdi: 
- Velinimetim hünkarım, irade senin· 

dir. Ancak bu şekavet hadiselerini de adi 
bir takım vekayi halinde mütalea buyur
mak doğru olamaz. 

. -Yani .• 

~ •crı· rnan, diye bağnyordu, 
~le ~hın kavunundan.. - Hey, bana bak, balıkçı, balıkların 
tıltti ra: ~ir 'kelime söylemeden taze mi?. 

- Yani hünkarım bunlar da tŞdlatı 
f esadiyenin icraatından başka bir şey de
ğildir. Zaten gizli te~kilatın hedeflerin
den biri, Devleti aliyyenin hudutları da· 
hilinde asayişin külliyen madum oldu· 
ğunu gösterebilmek bulunduğuna naza
ran bu gibi zaptiye vukuatının mahiyeti 
takdir şahanenizden uzak kalmaz. Henüz 
bu teşkilatın iç}•üzüne girmis değilim. l · 
radei seniyenizi telakki üzerinden daha 
pek az bir müddet geçti. Hizmetimin te
kemmül Ü bir uzun zamana mütevakkıftır 
rünkftrnn. 

, 'i~"'aı agın üzerine oturdu ve - Hayır, taze değil, geçen sene tut-
bıı rıcy >'ava! hi.ddeti geçiyordu. 

~411, Ctiı'Qı.e Yarardı .. Kavun parça
~ -'ıttılt 11 bir halde yerde duru-
~ onu Yemek imkanı kalma-

tum .. 
Mü§teri balıklara bir göz gezdirdik

ten sonra ,ademi memnuniyetle başını 

kaldırdı .. 

~ Ylc~lt 
~bil bıı . ~lırn, diyordu annem, ne Fena halde kızan büyük babam: 

b. "tc ~!ı? kavundan bir dilimL _Büyük balık istiyorsan Hindistana 

- Bunlar çok küçük balıklar .• 

\ ~tr~r Ve üstünü oturur, tek git .. Orada balinalar vardır. 
't.to, ~~· lialbuki şimdi ne sen, Sonra başmr kaldınr ve mü§terinin 

- Pclci o halde ne tedbir alalını Ceva· 
hirciyan? ~iz .. n~ bir lo'kma bile yiye· yüzüne bile bakmağa tenezzül etmeden 

~· ti"Qıc b te~rar bağ ırmağa başlardı: 
- - Kölenize kalırsa şevketlQ hünkttrım, 
bu gibi zaptiye vukuatında takibatı dahi 
çok sudan yapmak ,.e teşkilatı !esadiye· 
~in icra faaliyetini durdurmamak ve bu 
suretle tevsiini takip etmek muvafık o
l ur. 

111. • akılrnasını e;evmem de ~ ~ - Taze balık .. Taze balık .• 
Ct lldı.._ Yaptığına pişman olan müşteri onu 
~~tr •• Bu seste şimdi bi-\"llt bit~ tekrar çağırdığı zaman: 

~~ . -~fadesi vardr. Fakat 0 
- Bir daha sefere, diye bağırırdı, o 

d~'trtsız . dı 'Ve kaşlarının ara· :zamana kadar inşaallah konuşmasını da 
1ıı,~t~ gııen muhafazaya uğra- Eleba§ıları kadar, tes~ilata girenlerin 

de elimize geçmesi ezheri cihet faydalı o

lur. L~ ou~ll4r 
">~ 1,~d a rağmen o daha akıllı 
\.~P~ıı~,u; G.ünde bir kaç dafa 
~~ y, l'or hıddet ediyordu. 
~~trıi b·gun bir halde ittiği za. 
bt. tdjt ır §eyler olacağını anlar, 
"'il~:· 

._ tları d 
,.._ "'~.:ı· n a çalışıyordu. On 
''!Jı "1Ye ka l s'lt c do •. n zma ile çalışmış, 

~t lılıı 0~UYordu. Zengin bir ai
•' ~;,~hıırduğu için bala ij'i gi-
l.. <ı'-· dı ı . d .:ı·· a·· \"t~~tıirq " şın en ~oner on-
~~ 'tfcr ayaklarına geçirirdi. 

' ı~. de 0~0r~gunluktan pe!ı: bit
ı, titd' ugu için hiddetli hid. 

"dttrıca·ı, hatta bizlere "merha
~~ ~tur~ • 1'0:-basını bir tarafa 
~ u. 

Otd ~trakı 
~lıt. /\. a, geçecek nhneyi 
~Ot ~b l\~eınin bile dudakların 
t~t dq, Ugraştığı bir teixssüm 

4.' .:, bo 
"'lıc111 tttir Ylc bakacağına git te 
~~ İıttdi~e a.y:ıklar:mı !'ıita .. 
~~ta.da lerıni getirmek isi ı 
Y~ tıııa ... il}'akkaplannı ve çorap 
~t~trıcıt!a başladı .. Fakat ayak-

~1111dtı. ~u! .. 01duğu için çorapları 
)er t d~ un kuvvetiyle ç.ekiyı.>r 
lı dıı, 'h.!etti bir hid:lct ifadesi 
·~ .cıutu ~\}' 0rap a n gayretleri b:ışuna 

1 .\lia.h ~~~1n.dan çıkmıyordu. 
'bıı 0 >'le çorabın belasını 

de •ıra.da 
~tııhıı1ııtlan eli tesadüfen yatağın 
~ıı. ~itası tnakasa değdi. Dü. 
t\ Öb~iı;y Yakaladı ve çorabı 

'~iıt lir a : kesti. 
' tc >'agınd k. 
)'\ti lıiradı ~ ı çorap ta ayni 

~l'ııı,. :a.ıllıağ ·· Şırndi çıplak ayak
~lı~ bir~ ~azır duruyorlardı ... 
~ :a.}' ının l ~ a1c t Parmakları kıvrıl-

~' bi . b\ir a a ~anki kendi gibi hid-
1 • ~~~tle/•gının parmakları da 
~ .... "\ly ııtden 
:.~ lllt bab ayrı duruycrdu. 

ııh~tıtde arnı daima böyle aksi 
tıL ·ı t'İ rseni h 
'<tlı ilden z, ata edersini:r:. 
~a c~ir, tn" durulmazdı. O za-

1tt il da Uternadiyen güler ve 
L b~ iarkı .. 
'tıı. ""tıanı soylcrdi. ... ta·.. arınd 

''illli abana ne için şar. 
l<>rar ve sonra laendi 

öğrenirsin. • 
Evde olduğu zamanlar en sevdiği şey 

bahçede serili olan yaz yatağında uzan
maktı .. Burası o kadar güzeldi ki, ba. 
zan ben de onunla beraber yatmak için 
izin alırdım .. Gene bir akşa:n ikimiz de 
yanyana uzanmış güzel yaz gecesini 
seyrediye>rduk .. O, bir taraftan, her za
manki gibi, bana değirmende duyduğu 

hikayeleri anlatıyordu. Fakat hikayenin 

Henüz nerelerde, ne gibi §ubeler bulun
dutru malfırn değildir. Henüz Avruparun 
hangi merkezlerinde gizli teşkilat kolla· 

en tatlr, en heyecanlı bir yerinde bir
denbire uyumağa ve horlamağa başla-
dı .• 

'(Devamı ı•ar ), 

36 '.KAHRAMAN HAYDUD 

Rolan, baştan aşağı titredi • 
Bir ancla kendisini diri did 
mezara gömdüklerini sandı •• 
Gene birdenbire silkindi. Bu 
budalalıktı .. Uyanık olması la-
zımdı .. 

Etrafı dinlemeli, dışarıya ku. 
lak vermeliydi. 

Beş dakika, on dakika bekle
di. Bir saat kadar .zaman geç· 
ti. Hala kendisini çağıran ol
mamıştı. Sabınızlığın başladığı 

anda, Rolan kapıyı açmak iste· 
di. Maalesef daha il'k tecrübe. 
de kapının kilidli bulunduğu· 

nu anladı. 
Çocukça bir kararla kapı ö

nünde bekle.di .. Kendi kendine 
konuşuyordu: 

- Haydi bakalım.. Soğuk 

kanlılığımızı muhafaza edelim. 
Mahkemede bellci de mühim bir 
hadise çıkmıştır. 

Az sonra duvar hizasını ta
kip ederek gezinmiye başladı .. 
Hiddetini teskine uğraştığı bel
liydi.. Bağırıp çağırmak için 
içinde şiddetli bir ihtiyaç duyu. 
yordu. 

Başka şeyler düş:.inmiye ça· 
lı§tı .. Gözü önünde Leonorun 
latif çehresini canlandırarak a 
vundu .• 

Nihayet kapı açılarak içeri
ye keskin, gözleri kamaştıran 

bir ışık doldu. 

Kapı önünde eutiri hayvan• 
lara müşafüh, 'Üzerleri keskin, 
sivri zırhlar giymi§ bir taknn 
insanlar vardı .. 

Birdenbire köpürdü. Müte
caviz bir lisan kullanarak ka
pıya doğru hücum etti. Bu sı
rada, acı kir bir feryatla geriye 
atıldı. ileriye uzattığı ellerinin 
ikisi de kan içinde kaldı. 

Bu adamlar, hiç bir şey sör 
lemeden ilerliyerek, mızrakla. 

rım çattılar. Mızraklardan her 
birinin uçları sivriydi. 

Bunlar sıra ile dizilerek yü
rüyorlardr. Bu sırada ikinci, 
üçüncü ve dördüncünün rnız

raklan birincinin mızrağiyk 

bir yükseklikte bulunuyordu , 
Rotan bu müthiş manzara 

karşısında sakin duruyor, hay· 
retinden bir şey söylemiyordu. 

Katil mızraklar, bir heyula 
gibi yaklaşmış. temas eden 
kolundan kan fışkırmasına se. 
bep olmuştu. 

Hemen eğildi. Bu darbelerin 
biribirini takip ıcdeceğini anla
mıştı .. Kendisini korudu. Ye
re µ:r:anmıştr .. Soğuk mızrakla· 
rın ba§t üzerinden geçtiğini 

hisseder ıgibi oluyordu. Geri 
çekildi .. Büzüldü ... 

Çıplak duvara bütün kuvve. 
tiyle dayandı. 

.Rolan, ")corkunç ..biı;-düıUnce 

nnm bulunduğu tesbit olunamamlştır. 
Bütün bir yarayı kazıp temizliyebilmek 

için her şeyden önce sirayet mıntakasıru 
tayin etmek gerek olur kanaatindeyim. 
Bu jş son maruzatımdan çok daha ileri 
gitmiş, çok daha kuvvetlenmiş bir halde
dir. 

Hünkfu' telaşla sordu. • 
- Sonra önüne geçilemez bir hal al

masın Cevahirciyan? 
- Boynum kıldan incedir hürikfu'ım. 

:Velinimetime hizmet her türlü gayeleri
min üstündedir. 

- Sağ ol Cevahirciyan 1 
- Hünkarıma da mahrem tuttuğum 

bazı nıkat vardır. Tahakkukuna değin, 
yerin kulağı var, darbı meseline ketumi
yetime iradenizin erzan buyrulrnasmı 
tazanuğ ederim. 

- Şekavet hadiselerinin müsebbibleri 
ni biliyor musun? 

-Elbette şevketlQ velinimetim! 
- Aferin Ccvahirciyan! Sana rütbci 

saniye bağışladım. Tescil etmelerini ira
de ettiğimi başkatibe bildir. 

- Velinimetim, bir miktar cephane te
darikine izni hümayu,nunuzu dilerim. 

Abdülhamidin yüzü burüstu. Ce\•ahir
ciyanm bu talebindeki mana ne olabilir
di? 

- Nasıl cephane Cevahirciyan? 
- Silah, top, barut, dinamit vesaire 

gibi bir miktar cephane tedarik ederek 
Merzifon teşkilatına sevkettireceğim ve 
tcvziine vasıta olacağım hünkflnm. 

- Kendi elimizle ba_şımıza bclfi mı ha· 
zırlıyacağız? 

- Kölenize itimat buyurunuz şevket· 
IOm. Satveti şahaneniz karşısında birkaç 
yüz silah ve bir miktar cephanenin değe
ri yoktur. 

'.Ancak teşkilatın fiilen başına geçebil· 
mek ve umumun itimadını kazanarak, hat 
ta A\TUpa merkezlerinin muhaberatım 
takip edebilmek için böyle bir harekete 
ve yani kapana lmtımıak için biraz ka· 
şar peyniri !edasına lüzum teemmül et
mekteyim. 

Abdülhamit birden cevap verememişti. 
Nihayet Ccvahirciyanın da el altından 
bir şeyler hazırlamasr mümkündü. Ne o
lur ne olmaz bu cihet için biraz mühlet 
ve bazı ,ıazırlarla bir görüşmek gerekti. 

- Bunu düşünelim, dedi. Biraz önce 

• 

için meş'um bir ihtilal. 

(Merzifon te~kilatı) dedin. Teşkilatı fe
sadiyenin şubeleri var mı? 

- Kayseri, Develi, Yozgat, Çorum, 
Merzifon, Tenos, Aziziye ve Gemrekdc 
birer şube mevcut hünkarım. 

- Dersaadette bir hareket var mı Cc
vahirciyan? 

- Evet şevketlfım! 
Bu söz Abdülhamidi çileden çıkarmağa 

kafi gelmişti. Padişah bu kadarına eyval· 
lah diyemezdi. Çünkü kendi de Istanbul· 
daydı ve teşkilatı mensuplarının şahsına 
bir suikast hazırlamaları mümkündü. 

Abdülhamit, kendi saltanatından gay· 
rimemnun olanları bilmiyen bir adam 
değildi. Ye bunların arasında kendi dişi· 
nin bile işlemiyecek kadar azılıları vardı. 
Bunların elbirliği yalnız şahsı için değil 
hatta saltanat için bile tehlike teskil ede· 
bilirdi. Haykırdı : 

- Yok. Bunu derhal dağıtmak lazım· 
dır. 

Cevahirciyan birdenbire şaşırmış, fakat, 
padişahın korkaklrğını ve ne düşünmesi 
kabil olacağım bir dakikada muhakeme e
derek çok mülayim bir tarzda şunları 
söylemişti: 

- Hafi teşkilatın çok mütcneffiz iki a· 
damı muhtelif vazifelerle Anadoluya sev
kederek lstanbuldan dcfettim. Buradaki 
teşkilata memur edecetrim ıat aşağıda 
mabeyinde kölenizi beklemektedir. Buna 
her türlü emniyetim vardır. Filhakika biz 
den değil hafi teşkilattan bir adamdır. 
Fakat icra sahasında 1stanbulu kendisine 
tevdi etmekle müsterih olurum. hölcnizin 
de işlere tamamile vukufum için bir Ana· 
dolu seyahatine iradenizi yalva.nrun. On
lar beni kendilerinden bildikçe daha ko· 
layca neticeye vasıl oluruz. 

:Abdülhamit biraz tatmin edilmiş sayı· 
lırdr. Her nedense Cevahirciyana karşı 
derin bir itimı:tt emniyeti vardı. Şimdiye 
kadar kaç işte istihdam etmiş ve asla al· 
dartmamış, çok faydalr neticeler elde et· 
mişti. 

Fakat Cevahirciyan da nihayet bir Er
meniydi. Belki bu milli ermenilik davası 
mahiyetinde görülen işe zihni kanabilirdi. 
Ama, §imdilik bunun vukuunu hesap et· 
meğe mahal yoktu. Cevahirciyana sordu: 

- Kimdir bu lstanbuldakiler? 
(Devamı var). 

Dandoloya biraz daha yakla
şarak esrarlı bir işaret yaptı ve 
boğuk bir sesle ilave etti: 

nn tereddüt ve inkıyad:ndan 

sözlerinin muhatabında ümit 
ettiği teslimiyet havasını uyan. 
dır.dığıru anlamı§tı. 

- Siz de bu muhalifler ara
e;ındasıruz. 

Dandolo titredi. 
Altiyeri sözüne devam cdi. 

yordu: 
- Çünkü zadegan düıman

ları demek Rıhtım ve Lido ma
hallesinin sefil hallayle mütte
fik bulunan bu aileye kızınızı 

vermek üzere bulunuyordunuz. 
Dandolonun rengi atmıştı. 

Gözleri kararıyor ve kendisini 
kaybediyordu. 

Altiyerinin bu sözleri, ken. 
disinin de Rolan Kandiyano 
gibi mahvolacağına hükmet. 
mişti. 

Altiyeri, 5Özlerinin Dandolo 
üzerinde istediği tesiri uyandır
dığını hissedince ateşli ve hafif 
bir sesle mırıldandı 

- Dandolo, kızınızx seviyo -
rum. 

Altiycrinin bu içten ifpatı 

pek korkunç olmuştu. Hele bir 
tarafta ihtilal gürültüleri yük. 
seldiği bir tarafta kızın bayıl
mış bulunduğu lbir sırada .• 

Dandolo cevap vermedi. Fa
kat gözleri, bütün açıkhğiyle 
onun istediği cevabı vermi§ bu. 
lunuyordu. '.Altiyeri, bu bakııla-

Altiyeri sözlerine nihayet 
vermek için: 

- Şu halde, dedi, yapacafı
mz i§, kmnızr emniyet edilir 
bir yerde muhafaza etmektir. 
Anlıyorsunuz ya .. Sizden kızı. 
mzın hayatından bahttetmek is
tiyorum. Siz de bana aıkımdan 
bahsediniz .. 

Dandolo, aşikar ibir tered
.d üt içindeydi. Etrafında müt· 
hiç çehreler ve parlayan kılıç

lar görüyordu. Dışarıda avamın 
ihtilali, uğultulu bir bora ci
bi devam edi pgidiyordu. Baıı
m önüne eğdi. Adeta kclceleye· 
rek cevap verdi. 

- Size kızımdan bahsedece· 
ğim. 

Altiyeri, Lconorun solgun 
yüzüne baktr. Milsterih bir hal
de kılıcınr çekti ve gürliyen 
bir sesle bağırarak dıprıya a
tıldı: 

- Haydi ey Venedik zade
ginr l Nüfuz ve iktidanmı.z:ın 
yükselmesi için ileri.. 

Belki yüzden fazla ı:adeıln 
sesi: 

- Kahrolsun avam! di,. 
bafırarak 'Altiyeriyi u1cip et
tiler. ı 
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ış sporl ı 

Buzda hokey 
dünya şampiyonluğu 

ZUrlh, 5 - Buz hokeyi dUnya eamp1· 
yonıwna !§tırak edecek olan ekipler dört 
crupa aynlmııılardır. Her gnı"bun ba§mda 
bir ıınmplyon taktın bulunmaktadır. Bun
lar, Kanada, İngiltere, A1manya ve Çe -
ko.slovakyadır. Diğer ekipler BrUkseldc 
21 sonkA.nunda gnıplara seçileceklerdir. 
Bu mllna.scbetıe BrUk.sclde yapılacak olan 
toplantıda tumuvanm sistemi kat'i su· 
rette tesbit cdflcccktlr. İsviçre ilk turları 

final kaıııılaşmalarında nazarı iUbara a,.. 

lmmamasmı ileri sUrmektedlr. Grup kar
eıla§Ulalan, Balde 3 ilft. 8 eubat tarihleri 
arasında her gUn yapılacaktır. Bir gUnlUk 
hıUrahatten sonra, 10 ııub:ıtta final maç
lan yapılmaya b~lıyacaktır. Bu maçlar 
da 1kJ gtln ellreccktlr. 

Kızakta dünya şampiyonluğu 
Roma, 5 (A. A.) - 28 ve 29 sonkAnun 

tarihlerinde Kortlna D'mpezzoda yapıla • 
cak olan dötrlU Bal dUnya uampiyonasma 
tlmdllı1t Almanya, Fransa, Romanya, İs
viçre ve Belçika knydolunmuglardır. 

Avusturalyah tenisçiler 
Avrupada bir 

turneye çıkıyorlar 

Beşiktaş ida ecileri 
ve 

Gazetecile re 
gUsterllen mOıkUIAt 

Evvelld rUn BePktal klUbtl 14arec11e. 
rinden buılanıım pzet.ecaero karoı bir 
takım m\bktlllt çıkarcbklanrula bunda 
teesstırle bahAetmek istiyoruz. Ba ld&red
Ier, gazetelere gönderilen davet!7elerle 
11tada gelen btrçok kimselerden •Jnca htt
' lyet \"arakn.ın 11ormak garabetini ıött.er· 
mJ~lerdlr. Ba hareket yalnız gazetecıJere 
knreı yapılan ycJ"lllz bir muamele değil, 
'bu da\"ettyelcrl onlara gönderen 11por te · 
kll.Atmm salA.hJyettndcn Upbe etmek ma. 
nasını da tll§ıyan bir mahiyet alır. 

O idarecilere ıunu da anlatalım ki, epor 
tcakllltı gazetecllere o du·ettyelerl kayıt .. 
su: ol.n.rak kullıınmak itin nrmcktedlr. 
Bu da\•cttyeierln her hllmlll ıtada glrebl· 
lir. Esasen adedlerl m.alfim olan dave
tiyeleri tanımamak, ''o bunlarla stada gc. 
!enlerden hU\iyet •ormak Be,lktq klUbU 
Jdnredlcrlnln hakkı deillcUr. Spor t~kl

Hamburg, C5 - Avrupa ea.mplyonu Vl
yanalı Luek 15 ravnd üzerinden tertip 
edilen karlılanmada Amerikalı ağır sıklet 
pmpiyouu Dudası BSYJ he.sablyle matınb 

e~tir. 
Vlyanalı Rom\18 Ue FraMm eamptyonu 

Şarl Rutz arasında 10 ravnd üzerinden ya· 
pılan maç beraberllkle neUcelenm.Iştir. 

Stokholm, 5 - Eskultunada yapılan en
ternasyonal boks maçlannda Avrupa ha
fif sıklet ısamplyontı Murach, bUlUn kar
aılaama mUddetincc hakim döğUşmUu olan 
olimpiyad UçUncUsil Erik Argcne sayı he
sabiyle mağlnb olmuatur. 

ŞehDrden ar • 
·nı 

'' flnbakkal,,, is~ı -
nered n ahyor 'kkalı 

Evvelce burada bir mahalle ba tfak 
o kadar çok altın yapmağa nıu"a 

olmuş ki... - _.:.rıerf 
Bugün bir zalumt edip §Öyle bir lstan· - Sakka! ' yırtan ~~e 

bul mahalleleri arasında dola~lun. !s· Diye kulakla:1?ızı bal ~esi 5aıl 
tanbulun öyle mahalleleri var ki bunların cularının seslennı ~! fet)'!tı~:er v 
bir tanesi dahi insana bayram günlerin· bırakan zerzevatçı , ,1~arı. es1dl tlcrt 

k. 1 . • uzun va.,e> d gt' ' de Cinci meydanının uyandırdığı zev ı enn ınce, ğııların a . ıı~ 
ve heyecanı verir. Mesel~: Altmbakkal... vatanda~lann a j~rta 1~ars ~ 
Evvelce burada bir bakkal, bir mahalle naraları, helvacıların. ~ baYJ0!1~ !:'-" 
bakkalı o kadar çok altın yapmağa mu· kundura boyacılarının nııı §3~~ 
vaffak olmuc ki bu semte bu bakkala at· bir müddet ne aıacdb:_ arka ~ 

'iti • • u birden u~ • 
fen (Altın bakkal) demişler. (Sürpagop) getmr. "c eli rirıdeki . · ,:ıf 
mezarlıklarının tam karşısına düsen bu beygirin ba~uıd~ ~e gider gıb:2.v , 

çalarak cenaıe oniln ·an goruı·~ ıç. 
yokuş yıllardanberi tamir yüzü gönne· ğır yürüyen b!r ~a'-"t etti!tle!'. 
mic, eski varlığına tam muhafazakar bir . 1 le It;ı> "" ı ...ırr,1 

ıo Bunlar biribır en akaracı JJ....-Pi'~. 
imanla bağlanmış, üzerinde yürüyenlere . . b 1..-.van rn ,_ı..t'l r:,,t 

pcşlerını ıral\.1 .... ., ses ~·.ığıntıı"' t p, 
kendini çukurlarile, yığılı taş tümsekle· Kafanızın içind~~,. dirıet'· ~ddttlİ t 

latı herhalde bu nokta71 bazı B~ll.-ta5 l- 6 - '-""·-'"" 

rile hatırlatan emektar bir yoldur. Altın· ğmız dar sokakta bı;; fakat. ~ı. 
esası kaldmldığındanberldir ki adı altın dan kafanıza yuınu~ ~şuıııa gelird.#'. 
kendi taşsız bir toprak halinde kalan bu şey çarpınca aktınız ·el rnaııail~.,ıı 
yol üzerinde sırayla mahalle bakkalları Bu birkaç dakika e; rarı sab ~ 
görürüz. (12) kadar bakkal gördUğünüz den birinin camını 1 çıplııJc b~ 
zaman hayrete düştünüz değil mi? Söyle- futbol topudur. Baldırı arı:asıod2 
dik a, bütün bunlar hep birer Altınbakkal yavrularının bu topun .ceanıa 1'~ darccllerlnden iyi dllttlnmll§tUr. 

Ba manasız hareketin bUttln yilkllnU, 
Be51ktae kltibUntia pek )'lllmıda baoma 
geçmiş olaiı ve emıelerdenbcrl hUsntlnl· 
yetinden cm1n buhmdağunnız bUtUn idare 

heyetine yüklemek Istcmıyonız. ÇUnktl 

Beslkt.a, klilbU bugünkU idare heyeti için
de böyle bir hııreketl taavtb edecek bir 
ekseriyetin bnlunamıyacaima eminiz. 

Londra, 6 - Nakavt olmak Ozere bulu· olmak hevesine düşmü~lerdir ve gariptir ha~ olmuş bir halde~; b3Sırııt1 • 
nan Eddle Phillppe ~sul harici yaptığı biri ki bakın altın diye okutabilmek imkanı· }arına merharnet ede dı/ 
vunıe neticesinde BüyUk Britanya ağır nı bulmalarına rağmen hô.H\ teneke bak· geçiniz. uneJ· :a~ · 'Jf 
ıııklet boks §amplyonluk unvanını d6r - kal bile olmağa muvaffak olamadılar. Babayiğitlik para e ·ri!i ufaJdı_.r: 
dn n dd Le H t k tm k 1 r ardır, ı d~ }COP' 

ne ravn a n arveye er e c Kapdanndan başınızı içeriye uzatınız. nız mı, pencere e .; yaygara ,,. ·f1 
mecburiyetinde kalmıştır. Ayni zamanda Mallarının üzerlerine astıkları etiketlere kafaları dolar ve bı -·"tarı betl ~ 
yan ağırda da şampiyon olan Harvcy bu aldanıp da: _ Ne istedin yavruc;uı- saJU1'İ, '!) 1 
suretle Amcrikaya göç ctmifJ olan Tomy i.niı E" .J~tl; 

- Yahu buradaki rakam okunmuvor, Oradan geçıneY · _ .. nail S""·'", 
Fnrr'm yerine geçmlştlr. ~ · cı ka?V~ 

Londra, 5 - Avustralya tenlsçlleri ge
lecek yaz Harry Hopman'm riyasetinde 
Avrupada bir turneye çıkacaklardır. Ha
ber ıı.lmdığmn glSre bu turne birkaç ay sll
recekUr. --------------1 kaç bu? diye sonnayınız. ile kavgalıdır. J{ira ~lidir• 

Bunan için birtakım ıı:cwatm ihtimal ır e D s - Eski işler kalmadı. yu yolunu yola açtı· #.. 
kendi kmıdllertne yaptı.klan bu lllzumıuı Dire söze başlayan bakkal sizi hiı:; ol· ba~mız berbat olut· tiğİ arsb~ 
gayrctl<~llk kn.raısında Bc3nrta~ idare lsveç Krah kupası mazsa kendi hususi mamula.tmdan oldu· Şu kadıncağızın _çeıc ~·il~ 
heyctlnln harekete getmeslnt bekledltf- ~u söylediği domates salçasını almat<t de taş olsa zedelenır d\1! ,-e j~ 
mW burada kaydedeoe~ Bertin, 5 - lsveç kral kupası maçının mecbur eder. Buralarda ve umumiyetle on alU aylık bir ;s: arı~ 11-1'.~ 

Holandahlar Almanlarla 
karşılaşmaktan vazgeçtiler 

lngilterede 

Lik maçlan 
Roterdam, 5 - Hollanda futbol f ede

rasyonu, Alınını beden terbiyesi birliğine 
mUrncaat ederek, Hollanda • Almanya 
milli takımları arasında 11 llkkAnÜnda ya
pılması mukarrer olan futbol karaılauma
smdan vazgeçilmlg oldufuınu bildirml§Ur. 

Londra, 5 - Lig maçlarau bu haftaki 
neticeleri aunla.rd.tr: 
·Arscnıtl - Birmlngham 
ABlonvilla • Karlton atletik 
Blakpol • Le.yçester 11ltl 
Brcnt!ord - M!dlesburı 

Derbl kuntl - Llverpol 
Everton - Çelsea 

Hollanda federasyonunun bu kıırarma 
11ebeo olarak, maç esnasında nUknn ve a
eayi§ln temin cdilemlyeceğindon çekinen 
valinin maçı mt'nctmiş olmasını ileri sUr
mUgtUr. 

Grlmabl tovn - Lid.s unaytd 
Sunderland - Bolton Vanderers 
Volverhampton. Preston Vanderera 

' ııte tam bu e.ırada Leonor 
kendisine gelmi§ ve göyzlerini 
a~ tı. Kendisini babasının 

kollan arasmda buldu. 
Mmldandı: 

- Baba, baba 1 Beni buradan 
göt ürllııQz. 

- Evet kızım gidelim, kaça· 
hın .. Bu ev meı'um ibir ev .. 

Leonor ne aöylediğini bil
meden mütemadiyen tekrarlı

yordu: 
- Gidelim .. Buradan uzak, 

çok uzaklara gidelim.. Size 
ıöylliyorum ba'ba.. Görmiyor 
musunuz .• Boğulacağım nere
deyıie ••• 

Leonor ,sanki dondurucu bir 
kıg varını§ gibi titriyor, dişleri 
biriblrine vuruyordu. Yanakta
n pcmbele~mişti.. Alnı bal
mumu gibi iSararmıştı. Dandt.:lo 
krz:mı bir kolundan tutmu§tu. 

Bir kaç saat evvel gülerek 
girdiği bu salondan Lconor 
gimdi böyle bir vaziyette çıkı

y<>r.du., • 
Bu srrada, 'birdenbire Rola. 

nın annesi düşes dö Silviya 
görUndU. 

O, oğlunun uğradığı t.:laket
ten sonra kocasının gaddarca
tına tevkifini görmüş, Uzerine 
atJtantaruı ellerinden bu ihti· 
yİr kadından umulmıyacak bir 
kUvvctle silkinerek kurtulmuı-

• 

tu .• 
Silviya, uonoru - örilnte 

ona doğtu ~1tu ve ağlayan bir 
aeale bağırdı: 

- Kızım gel, gel? .. Bizi öl. 
dürüyorlar. Beraber ölelim. 
Bizi bu ölUm yuvuında yal· · 
nız nu brrakacak:sm?. 

Leonor bir dakika kadar bu 
perişan kadını aUzdU.. Onun 
bilyilyen göılerinden çıldırmak 
derecesine geldiğini anladı •• 
Şiddetle bağırdı: 

- Ben .. Kızınız ben mi?. 
Düges bu cevaptan bir ıey 

anlamamıştı, yahut a.plamak 
istememiıti .. Zavallı ihtiyar an
ne.. Dünyada hiç lbir annenin 
uğramadığı bir feliketle karıı
laşmıştı.. Leonorun, oğl.:ınu 

kurtarmak için belki haya•ını 
bile feda edeceğine kaniydi. 

- Gel kmm.. DU§Unclim ... , 
Halkı kışkırtalım. • Sarayda 
taı taş üstüne kalmasın .. İhti
yar Kandiyano ile masu~ ni
şanlını, oğlum Rolanı kurta -
ralım .. 

Leonor, yanaklarından a.. 
kan yaılar arasında bir kıhka· 
ha 'lalrvererek bağırdı: 
-Nişanlım ıru? O öyle mi? 

Madam! Gidinb: de uh meg
rep Emperyadan, Rolan Kan. 
diyanonun kimi ıevdiftin.l ıo

runuı: I. ~ 

./ 

8·1 
2-0 
1·1 
2-1 
2·2 
4-1 
0·0 
2-2 
3-0 

dömt finalinde kaI'§ılaııacak olan Danlmar- mahalle bakkallanndaki malların nere- günlerce bu yoll . ,
3 

ur, bS~ı.-O 
ka ve Fransa ckiplei.i eu oyunculardnn te- lerden alındığına hayret duyarız. Meselft lodosa kapılmış bır 1.~ ~çak ~rıtı'~ reklrllp etmcktc<Ur: ğun -rıannu~ b 'bl 

bir limon bu kadar susuz ve küçük ola· a yu~ a • b~ gı f6>~4 
maz. Nereden bulmuştur, hayret vennez ğu yuvarlamış bır ~ fçin ~ 
mi? bu yollardan g~ şeycikler 0 .~ 

~mdı~ halde bır selArn· u~O". 
Ve kıssı alelbevakil' Da uanıklı evlat ,res ..:ıtt'ı ile tr> ..... ~ ~ 
Üzerlerinde kirli ve ömrüne silrmOş J güıu u 131rı•· / 

san bir cübbemsi şey giyerek mahalle a· Pazarlıksız satış, · i gösteri'· pet ~~ 
ralannda: imar bu yolda kendirıdal'I bir!!~ 

h - .... n:;" Sema ~ 
a yuruyu_ "" .. · . de ıı· ,~ 

Danfı!arka: Anker Jakobson, Hclgc 
Plugman, Niels K8me Velnum Ram.us. 

- Bakkal, bakkalis, bakkal geldi! diye ~ tçın pe ~ ~ 
haykırarak dolaştıklannı görünce lstan· ken görürsunUZ· .. nyaya se pettt 

kalkışaıayınız .. ouaıandır. o ~ ,eı& J. 
bulda adamakıllı seyyar bakkal oldu~u çocuk hik~yesı Y Misafir e>''.~ 

Fransıt: Jan Borotrs, KrisUan Boussus, 
Bolllli, Jak Brugnon. 

da anlamış bulunursunuz. veya anahtar ,.~~yen b3}'8~~ dj 
Şöyle biran için bir kenarda durup sey· kattan aşağıya ı~-rtrıtJfOr, ırı _.t ttf'' 

• tıte tiu C!akin<ta hl&.kete uğ
rayan anne. Lconorun ne de· 
mek iateditini anlamıştı. Leo
nor artık Rolanı dilJUnmiyor
du. Boğuma bir §tY ükandr. 
Güçlükle: 

- Nilıayet sen de öyle mi? 
diyebildi. 

Aczini g<Ssterir bir ıe1dlde 

ellerini yanalanna bırakıver

di. 
Sonra hırçın bir tavır aldr. 

Anlaşılmaı: bir kaç kelime mı
rıldandı .• Kekeledi. Kudurmuş 
gibiydi .. Merdivenleri çılgın· 

ca itti. Bir .saniye tereddüt e
diyormuı gibi durdu. Scnra, 
tekrar koştu .. Nihayet binler. 
ce tüfeğin gürültüleri arasın
da, pis kokular neşreden meş'a 
lelerin parlak kıvılcımlr ziya· 
ları arasında göründU. Leonor, 
her an biraz· daha artan bir 
hiddetle çoğalan bu insan der 
yasının gürültülü dalgaları a
rasında düşesi bir defa daha 
gördü. 

Şimdi kalbinde, ona karşı, 

nereden doğduğunu bilme -
diği bir cazibe, daha şiddetli 
bir temayül vardı. Arkasından 
blltün 'kuvetiyle bağırdı; 

- Anne! Annedğiml .. Bi· 
nz önce ben sana yalan söyle
miştim. Kalbim daima Rolan 
l~in ~rpaeak .. Onu kı1rtara· 

rediniz ve dinleyiniz. sepetle anahtar ~~ bt1 da .,..-
Yahut bir şey ala ' uıııJ:.A 
değil :yürüye!~· er şe>ıe teslitJl ~~ 
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lım, anneciğim .• 
Lconor, bütiln kuvvetiyle a

tılmak istedi. Son derece kuv
vetsizdi.. Çehresi solmuştu .• 
Kendisini ~rak şu felaket
ten uzaklaştıran babasının mU~
fik kollarına d~tU.. 

-7-

CEHENNEME DUŞOŞ 
Rolnn Kandiyano, dükill 

salonundan çı'lrtıktan onra, en· 
gizitörle birlikte, ''10., lar 
meclisinin bitişi~inde bulunan 
üç tenha odayı sür'atle geçti ••• 

Bir başka salona girdiler. 
Foskari bir kapı açarak: 
- Buraya giriniz .. dedi. Az 

sonra çağırılacağıruzdan emin 
olabilirsiniz . 

Rolan kısa bir tereddütten 
sonra içeri girdi .. Bu tereddüt 
dakikasında Ganki hayatının 

bütün zevkleri topl"..nmıştı. 
Artık bir defa girmiş bulunu. 

ycrdu. Kapı arkasından ağır a
ğır kapanmr§tı. Birdenbire bü
tün gürUltüler kesildi. Rolan 
birdenbire ani bir teessiire düş· 
tU .. Etrafına korkarak bakındı. 

Kendisi dar ve basık bir o-
dadaydı. Etrafı, ancak, tanvan 
dan düşen hafif bir ziya aydın
latıyordu. Odada ne bir pence· 
re. ne bir eşya, ne bir iskemle 
vardr. 

Burası sanki ~·raı ba~~·~ 
halde göriinilr· ;erin saJI ~ ~ 
beyaz bir çok ~y auntar ~iitil> 
tu~u görürsilnÜZ• c;JJ'(iJ!• ,1 tıiS " 
bayrağı d~iJdir, ~:aedili 11a~~ı ~ 
Şu kadıncağızın sı o ı.-ada! ;,, 
kere görsf ilk •. t~ıiıhate dot.-U v İ'·c 
merak ctmeyıniz. can ııtıl1 bi! ı, 

aıddt}'C -" dS. (. 
Ve bu yoldan Cak olıJl~ şt~' 

ğinfz zaınan ınuvar. -.-e af11blJ1llafl_~ 
Çünkil oıoınobill~ur- ıstafl ibİ l"" 
hilslerin geçit yolu unbald<al gt f 
hiçbir semttinde ! garUlıneı- te ~ 
tarm toplandı~ ) ağ denilen ~ıı ~ 

Buradan Elı:na~ ~eydanırı; tı''-
ru iniyoruz. Taksırn ,re SilrPs,g 31' 9 ~6 
te açılan tarafında~ir dert ~~;de ~ ı 
si arka yolunda~çük e..,·ıer vanta 
sol kenarında kU ac.n-ıle• l~ ıır· ~9 
kürek hindiba~· s 1 rl ot\lrtlr o~Ht 

' k göz e ·rıs ,ı 
satanların ~çı k narında bJ 04dert ,cP.' 

Bu derenın e. ·enin 111 tııat ~ 
hani baıan beledi} daJla Jl12I se>'ff ~ 
yemek ·yağlarından n ııJ\1~ıJll rııl'arı !~ 
rengarenk bir sU}~b\l s\l )tr:r l<D1'.ı:' 

· y arıı ·el' " (111"" ' zevkini verır. bit pr<>J 6!1 cV: 
tılsa ve önüne de ·"''Cfl\lrıuıtd sanll L. 

. . • Sara> u.. sın ıı .• f ~A 
san kendısını ıca~ı rııJdıJflvr sr;, 
pılan renkli ha\'\!Z a,rırrı 1° -di ~ ııı.-ı 

Ne o okuY'l~ik anı3• ,~;,,,tJl'~I 
daha çok ge~I ısa bıl ıcııdeı' <fc 
çıkalım ve nas. ~İZ· 13efl "il 
birimizi kaybede 13ııfl11 

d 1ıer· ıursunuz. ·ı·r t ..... 
r11k b• ı .ıew··· 

Ç,Ok gezen ,.- ·1A,oe t'U zf11~ı· a~ır• 
bir ata sözil daha \1rtıclıı g~l pıııh 

Çok bilerı pek b /$f'111~ 
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ıi ~ide Rahatsızlıkları: ve yemeklerden sonra bütün vücuadda hi~seclilen 
Yanmaları, mide ağrıları, ekşilikleri, mide ağırlığı M M 
çökünt~ ve ağırlık _n~ işk:!1ce. Bu hallerin kat'i ça· az on ey va 

resı olarak tesm tabu olan 
Tuzu : 

alınız. Ayni zamanda KABlZLlGI de· 
teder. EKŞlLIK ve YarunaJan ıide
rerelc vücuda ferahlık verir. MAZON 
i im \'e Horoz markasına dikkat. 

ı -

l • Elll rrnm~ ABl~ELER • ŞEHRİ İSTANBU~DA ~~· 
i ~ Büyük Mılll B ır Şöhret Abıdesi var 

lı .-\Li MUHiDDiN 

f>A,1.fAYUICSEIC 
t.<\iZ, DAl-IA E.Yi 

~,..~ __ SAR.TLAR. T~M.iN rD~R 
'=i. 

\,ERO] 1-lOLAITTSt R~IG-UNl NY. 

Her ecz~ncdc bulunur. ....................... 
Operatör I>r. Cafer Tayyar Knnkat 

Şl~LI CERRAHİ KLİN!Gt 
Hauıd:ır hususi lınst:ıncsi. 

Ur.ıuınl cerrahi, (erkek ,.c kndın nıne· 

Jiy:ıtları) doğum, Ye modern nıncliyal· 
J:ır (dimoU, sinir, nuhnişc\·ki, ,.e este· 
tik,) gcnclcşllrmc, yüz buruşukluğu, mc 
me kann sarkıklığı amcliyntl:ırı.) 

fiyat •• 

1 
Amellyath:ınc \'C pnnsum:ın m:ısrarı a 1 
hnmaı, ~anırctl holi olnnlora cok ucu. 

'-.._ Şişli meydanı No. 201 Telefon 35·261 
........____ ........................ .. 
--------~--------

u~=0~----------~ı; 1) te>c === OPERATÖR 
t. 1\ 
~6 ernaı Ozsan 

~ba~1 l~~ekt muayenehanesini (TO· 
ıtı~ıı .t\P. 

8
1 ıaı Cet No. (380) Ohan-

Telef on: 41235 

TERZi 

Yavuz Sezen 
Puta Kadın, Erkek l'erzlllk Akade
milerinden diplomat\. 
Beyoğlu - ParmakkApJ 113, Tilrk fo. 
to evi O!ıtUnde. 

ı' ... -ı _______ _ 
Or. irfan Kayra 

RÖNTGEN MUTEHASSISI 
Türbe, Bozkurd kıraathanesi kar 

1ısında eski Klod Farcr sokak No. 
K • 10. Öğleden sonra 3 ten 7 YC' 'ltır. Urı;a pazan Gstüne) naklet· ı 

-- ....................... ... 

HACI BEKiR 
Merkezi: BAHÇEKAPI 

Şubeleri: BEYOGLU, KARKöY, KADIKÖY. 

!\Iuhammen bedeli 1800 lira olan l adet kontakt tertibatını havi Baryer 
tahrik aleti (komple) 2 adet komple geçit çaprazı ile teferruatı 20.12.938 sah 
günü ~aat on buçukta Haydarpaşa.da gar bina-ı dahilindeki komisyon tarafın· 
dan açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 135 liralık muvakkat teminat venneleri ve ka· 
nunun tayin ettiği vesaikle birlikte ek iltme günü saatine kadar komisyona 
müracaatları Hlzımdır. 

Bu i~ ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (8688) 

Türk 

BüYüK 

Hava Kurumu 

PiYANGOSU 
İkinci kt §ide: l 1 Z Birlncikinun Z 938 dedir. 

Büyük ikramiye 45.000 liradır. 
Bundan bqka : 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle (20.000 

ve 10.000) liralık iki adet mUkifat vardır. ~ 

Yeni tertipten bir bilet alarak iJtirak etmeyi ihmal ctmeyinir. Si:ı: de 
piyangonun mea'ud ve bahtiyarları arasına girmit olursunuz. 

~ ~-~-~-__,- .-. ~ . ......-..-----~----.-..-. .--. .. --·------ --
IQ.~rl~r u •. Müdürluğü.nden 

• ._ ' - - : ,;; ~-~ • . ..... ~"-' .... , • - - - ... - a ._ - -• 
ı - İdaremiz.in Paşabahçc fabrikasında şartname ve projesi mucibince 

yaptırılacak on adet tank temelleri inşaatı açık eksiltmeye ko:ımuştur. 
IJ - Ke.5if bedeli 3926.02 lira ve muvakkat teminatı 294.46 liradır-
TU - Eksiltme 19-12-938 tarihine rasthyan pazartesi gU.nU saat 15 de 

Kabataııta levazım ve mubayat şubesindeki alım komisyonunda yapılacak 
tır. 

IV - Şartnameler 20 kuruş bedel mukabilinde inhisarlar umum mUdilrlüfü 
levazım ve mübayaat şubesinden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin inhisarlar umum müdürlüfü 
in§ant şubesinden fenni ehliyet vesikası almalan IA.zımdır. 

VI - İsteklilerin kanuni vesaik ve yüzde 7.5 güvenme paralarile birlfkte 
eksiltme için tayin edilen gün ve sa.ıttc yukarda ndı geçen komisyona gelme. 
leri ilan olunur. (8761) 

. " . . 
lst~ıı~ul . ;· Beled~y~si Iluıılaı·ı 

• '° I . ""'"' 

Kc~if bedeli 2·138 lira 43 kuruş olan Caddebostanı iskele yolunun tamiri 
pazarlıkla yaptırılacaktır. Keşif evrakile şartnamesi levazım müdürlüğünde 
qörülebılır. İ::ıteklilcr 2490 c:ayıh kanunda yazılı ,.e ikadan ba~ka en az 1500 
liralık bu işe benzer iş yaptığına dair ~afia mudürlüğtinden ek iltmeden 8 
gün ewel alacakları fen ehliyet ve 938 yılına ait Ticaret odası vesikalarile 182 
lira 88 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 12·12·938 pazar 
te i günü saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (8608) 

1939 VILBAŞI 
Hava Kurumu Büyükpiyangosu 

B üyük Dlkramıvesı 

500.000 Liradır 
Ayrıca: 200.000, 150.000, 100.000, 70.000, 60.000, 50 .000, 30.000, 20.000, 15.00<. 
liralık ikraımy,olerle (400.000 ve 100.000) liralık iki adet nıUkAfat vardır-

Keşide yılbaşı gecesi yapılacaktır. 
Biletler (2,5), (~) ve (10) liralıktır. 

,,Vakit kaybetınedcn hemen biletinizi alınız. 



Günün 24 Saatinde 

HASTA 

GRiPiN 
K.qel..W lnal••nma. 

GRIPIN: Bütün ain. 11Z1 •e...,. 
edan u..... 

CRIPIN: En ticldetli bat Ye dit 
ain1anm ıiiratle din-

dirir. 
CRIPIN: Nale, sriP Ye rcıma

tbıw.,. kartı p 

icabında günde 3 kaşe alınabilir 

2 

isim ve markaya dikkat . -AMPULLARI 
"t'Grkiye V r.killt>ti: Elektron TAKLiTLERiNDEN SAKJNINIZ 

--• ISTANBUL DEMIRSPOR KLOBONON ·---· 
Eşya Piyangosu ~ekilmi§tir. Büyük ikramiye kazanan numaralar şunlardır: 

BUYOKlKRAMlYELER 

5162 Soğuk ~ava Clolahı ve transformatör, 110 ve
ya 220 voltla itler BOSCH marka 4 ayak · 
mikabı. 

1832 Radyo BLAUPUNKT markalı 6 limha ve al
b devreli. 

657 Bisiklet ELF A marka BALON liatikli. 
6095 Oda takımı 1 kanape 2 koltuk 4 iskemle. 
7003 Halı (Uıak) lacivert zemin No. 2 
7115 Halı (Uıak) kırmızı zemin No. 1 
4382 işlemeli çay takımı 1 maıa örtüıü 6 peçete 

( Kızılayın) 
9552 Fotoğraf No. 1 kodak ıehpaıı ve çantası • 

beraber. 
Tafsilat, Sirkecide Nl HAT ISIK mafazasmda Perşembe gününden itibareıı 

tevzi edilecek el ilAnlanndadır . 

.,_,_.IWlll_..,_.Wlll.,_,_,_,_l.•Y•a•ını•z ----------1 ... 

EViNiZDE 
delil 

CEBiNiZDE 
Ağaran saçlara 

hile 
Bir şiee 

bulunmalı 

NERVIN 
ASABI OKSOROKLER 
BAŞ DONMESl 
BAYGINLIK 
ÇARPINTI 
UYKUSUZLUK ve 

Kumral ve ıiyah renkte ııhbi saç s I N I R D E N 
"°1aJandır. ileri gelen bütün 

INGILIZ KANZUK ECZANESi RAHATSIZLIKLARI 
1 l Yt EDER 

BEYOCLU . ISTANBUL • '--·------

AEG 
t .llflr. A-.ofttm Elddrik Şirketi t1maaıiyed 

İSTANB"QL, P.K. 1449 
~ Anonün Şirketi 

lST.AKB_UL P,K. 114' 

, 
TELEFUNKEN · 
Şimdiye kadar muhtelif marka ~ 

bir çok radyo dinlediniz. 

~ugln de ı 

TELEFUNKE 

9 modellerlnl dlnllyerek ,. .... 
kal'f kararınızı vereblll 

Be' kıl'ada 70den fazla memlekette 

TELEFUNKEN 
Radyolarnı ın 

Büyük bir rağbet ve itimad göt mesi 
sizin için en kuvvetli teminatbr. 

V 
,,. 

TOrklye Vekili: Ankara Satış ~....İl 

Dıtlrln llrt n1111 ~rUli f~tırata llrt 11111~ J!~ 
Galata Voyvoda caddesi No: 58 62 Anafartalar Caddesı An~,,. 

Telgraf: Elektron - lstanbul Telgraf: Elektrofen • 
Telefon: 41460 Telefon: 1287 

Anadolunun bütün mühim şehirlerind• 
bayilerimiz vardır. 

--------------------------~ 


