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l lfll 6 ifil lÜJ ifil lÜ1 ifil 
~eyc§llhlc§ltü 

Curnhurreisimiz Kastamonililere 
a havalinin kendir senayii merkezi 

jRornanyad gizli 
ı faşist teşki ıat 
ls uikastlere devam ediyor 

'~tattı olacağını tebşir etti 
~.... onu 7 
·~llrr· ' -

: 1 cısjnıiz 1 
t;~ ııonu halk:~ 'da d t.czahüratı 
ttn:İllıtn saat 13 

ı. ıı §ereflen 

~tl(j 
l.ir~ tıya b' &eceyi 
,~ltc ır buçuk 
~- )!' . ltıcsafede 
'\ l lSt 

tc\İtcn asycnun 
·~hah lsnıct 1. 
\% saats,30 
C rıh varmış 

Ctcy 
rcıı arısından 

~ '°taklara 

\ ~c~İt binlerce 
l l;.ı Uıtıhuru _ 
•p ~tczah ... 

~,~Itır. u 
~ •ıııo11 l.ııt bo~ Valisi 
~~on tan ile 

cıı 11 ltıcbusla 
Ç~k l'llhururnu- Reisicumhurumuz ismet lnönü 

•tıd . 
~di ~n karşılamışlardır. İsmet 

' '
1nc tanıtılan bazı memur. 

ve zirai işlerle alakadar olmuştur. İs

met İnönü İstasyondan binlerce hallan 

Devamı 5 incide l '•aıı., sormuı. bHhassa s>hhi 

~lanbulluların dertleri 
~~e dilekleri nelerdir ? 
~~l~h~'.lerimiz söyliy~r: • . 

~d, sutün önüne geçmek en başta gelmehdır 
'ıı; fıi .. ~ ~İr meydan açılması isreniyor - Şoförler, halkın yollarda yürüme. 

ltıt~ sokulması taraftan dır - Yayakaldınmları ıslah edilmelidir. 
(Yazısı 8 Uneüde) 

~'1şnig'in hayatı 
llpaya b.ağlıymış 

Vatikanın nazi 
alehtarhğından vaz

geçmesi isteniyor 
Jngilizce "Sandey Piktorial,, gazetesi· 

nin hususi muhabiri bildiriyor. 
Alman nazileri eski Avusturya başve· 

kili Şuşniğin hayatını tehdit ederek, pa· 
pamn Hitler aleyhtarı bütün propagan· 
dayı kesmesi için bir teklifte bulunmuş· 
}ardır. 

:Mareşal Göring bundan bir hafta evvel . 
doktor Şuşniğin hayatının papaya bağlı 
olduğunu söylemiş ve demiştir ki: 

"Papa katolik kilisesinin yalnız Alman· 
yada değil, fakat diğer memleketlerde de 
nazi aleyhtarı propagandayı keseceğini 

t"~ı vaadedcrse Şuşni&ri kurtarmış olacaktır.,, 
~ 4.,,,1 Bundan birkaç gün evvel papa, iki ye-

e~rih~ Bt;;ı;foi ilk plandaDcvhm~ıı;: 
v~li L .. di.lecek işler arasında ... 

Dahiliye Nazırına da '·' idam edileceği ,, bir 
tehdit mektubile bildirildi 

Son suikasiın 
failleri lise 

talebesi! 
Paris, 7 - Bükreşten gelen haberler 

Kızıl faı;ist ve Demir Muhafızlar teşki

latının Romanyadn büyük bir dehşet ha
vası ) arattığını bildirmektc:dir. Cluj Uni
\'ersitcsi rektörünün katlinden ve Demir 
Muhafızlar teşkilatı mensuplarından bir 
kısmını muhakeme eden di\•anıbarb aza
sından albay Kristeskunun ağırca yara
lanmasından sonra dahiliye nazın Kali
teskuya da bir tehdid mc>ktubu gönderil
miştir. Bunda nazırın gizli teşkilat tara
fından idama mahkum edildiği bildirilmek 
tcdir. 

(Devamı 5 incide) 

C. H. P. 
Grupu toplantısı 
Reis Vekilliğine Tekirdağ 

saylavı Faik seçildi 
Ankara, 6 (A.A.) - C.11. P. BUyUk 

Millet Meclisi Grupu Umumi Heyeti 
bugUn "6-12-1938" öğle<.len sonra 
Trabzon saylnn Hasan Snka'nın ri-

l 

uç sene evvel yapılan 

Yeni sebze Hali 
gittikçe cöküyor 

Birkaç sene sonra binanın büsbüF. r~ 
tehlik~ye gireceği anlaşılmaktadır 

W"' l'azısı 5 incide 
yasetinde toplandı: ----------- - - ---------------

Tetkikatı bUtçe encUmcnlndc fk- Markanı· denı'z suyundan altın 
mal edilmiş olan devlet şClrası kanu-

nu Hl.yihasmın 24 Uncll ma<.ldesine b .
1 

1 

mUtcallfk olarak snylavlnrdan Ma- yapa 1 m iŞ 
raş mebusu AIAedclin Trldoğlu tara-

_... (Devamı 3 ıincüde) Müteveffa kaşifin kansı p a riste 

Yeni Emniyet M üdürü Sadrettin Aka 

~ Yazıs1 .1 ünciide 

250 Hırsızlığın 
faili yakalanamadı 

Bir senede 1533 hırsız 
yakaland ı 

Bir sene içinde şehrimizde iki bine 
yakın hırsızlık vakası olmuştur. Bu vakn
larda 1533 kişi yakalnnmış, bunlardan 
1523 ü mahkemeye sevkedilmiştir. Ayni 
mUddct içinde faili tutulnmıyan \'eya 
meçhul kalan hırsızlık hadiselerinin mik
tarı 250 dir. 

Bu rlıiktarlaraan yankesicilik, tavcılık 

gibi i§lcr hariçtir. Yukardnki rakamlar 

bunu ifşa etti 
Paris, 7 - Telsiz kfişlfi Markoninin 

karısı Markiz Markoni, kanser konferan

sına i§tirak etmek ilzere Parise gelmiı:ı· 

tir. Markiz, bulunduğu bir beyanatta, 

Markoninin, ölümünden evvelki günlerde, 

den.iz suyundan altın çıkarmak için tec-

1 

rUbclerde bulunduğunu ve muvaffak neti
celer aldığını söylemiştir. 

Yine Markizin söylediğine göre, :Mar
koninin ölUrken son sözleri ı;u olmuştur: 

"J{liinat önUmde, bütUn sırlarını elde e· 
-debilcceğim bir vaziyette bulunuyor. Fa
kat, ne yazık ki ben bir fnnt insanım! ,, 

Eski Habeş imparatoru Londradaki 
davasını kaybetti 

10613 lngiliz lirasının ltalyan kralına 
ait olduğu bildirild i 

Londra, 7 (A. A.) - Tafarinin (eski 
Habe3 imparatoru) kablo ve telsiz llmted 
klunpanyası aleyhine açtığı dava, 13 Uncu 
defa olarak Londrada istinaf mahkeme
sinde görUlmUştür. 

İstinaf mahkemrsi İtalyan imparator
luğunun !ngiltcrc lıükümeti tarafından 

hukuknn tanınması dolayısiylc Habcs 
devleti emlakine buglin İtalyan kralı ve 
Habeşistan imparatorunun sahib bulundu· 
ğuna karar v~rmiş ve bu itibarla yukardn 
ismi geçen şirketin Habeşistan hlikfıme
tinc borçlu olup Tafari tarafından taleb 
edilmekte olan 10613 ingiliz lirasının 

1935 senesi l ilkkiınunundan itibaren İtal
yan kralı ve Habe§islan imparatoruna alt 
olduğunu bildirmiştir. 

utfı Kırdar şehirdeki tetkiklerine 
ehemmiyetle devam ediyor ev soygunculuğuna ve bina içinde olan 

- Yazısı 5 ncide - hırsızlıklara aittir. 

Bundan ba§ka istinaf mahkemesi T11fn 
riye imparator unvanının tatbik edilemi
yeeeğine karar vermiştir. 

~lmdikl adıyla Tafnrl Ha~ 
imparafomykcn 
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M•••n Reeım,ue ·-
fô"A1t• EVi ı ısıanbul Ankara caddesi 
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3C&:lisekt,f ildrlee 

Atatürk 
ve Yunan is fan 

Yazan: Nizameddio Nazif 

Matbaa 
Birliğinin 

işçileri 
takvimi 

Villyetin resmi musaadesile 
neşredildi 

Matbaa ~Uerl blrllibtdea: 
Guetenbln ~12--938 pazartesi ıtlnkU 

nllııhuında senebafı dolayuiyle ga}Timet
ru takvim ticareti yapılmasına zabrtanm 
müdahale edeceii yolundaki haberin bazı 
auitefehhUmlere meydan vermemeai için 
blrllğimlr.ce çıkanlan takvimin vUAyetln 
reaıftf mllaaadeal tahtında nepedildifln.l 
bildirmeğe lllzum gördilk. Yüzlerce uaaı 
bulunan ve bu arada birçok emektar, 

Vilayet umumi 
meclisleri 

Botun vilayetlerde seçim nihayetlendi 
Ankara, 6 (A. A.) - Dört ııenelik ka· Ankara, 6 - Bolu Belediye re-

nunl müddetleri biten vilayet umumi lsliğine Reşat Akerin, Edirne beledi· 
meclis azalıkları seçimi biltUn villyetler- ye reisliğine Şerif Bilgenin, Çoruh be

de ikmal edllınigtir. lediye reisliğine Osman DemJrözlln, ts. 
VUA.yetlerdcn dahiliye vekiletine ve parta belediye reiallğine Hilmi Çakmak 

parti genel sekreterliğine gelen matfl. çının. Adana belediye reisliğine Yusuf 
mata gör, TUrkiyenln her tarafında bir Ziya.ıu:ı, Çorum belediye reisliğine Per 
günde tamamlanan bu lntihabda cumhu- te K 1 ll ğl K ta onu belediye v e e o unun, as m rtyet halk partisi namzetleri ittüakla se-

Ege medeniyetine inanmakla AtaUlrk- malfll ve halta ltçfyi himaye eden blrli
dn ne yUk.sek blr isabet gösterdiğini, Ege- ğiınizln çıkardığı takvimln "mevhum ce
ııln prk Juyılannda ya§ıyanlar garb kı- mlyetler namma çıkanlan talrvlmJer,, le 
yılarma baktıkça, bugün dünden daha allkam olmıyacatl qlkA.r bulunmakla yu. 

çllmletir. reisliğine lu.et Okayın intihapları hak 

Bu suretle teşekklll eden yenl mecll.a· kında alt olduktan belediyeler mecll • 
Jer dört sene mUddeUe vazife görecekler- since ittihaz olunan kararlar Heyeti 
clir. Vekilece tasdik edilmiştir. 

~~~ ~~~~~~-------------,-~-F--1--d-.----f~.-.--.-
Atatilrk mateminde çok .kıakanç oldu· faydalı bulmaktayız. T ranıvay ve tüne in an ıya se ırının 

lumus halde itiraf etmeliyiz ki Ege'nin ============= k 1 b f 
farkmdald matemden garbmdald mate- Türk mJUetinin matemine candan f§tirak Ş İ r et eri ey ana 1 
mın en utak bır eksikliği yoktur. Egen1n etmektedir.,, h ·ıssed arla rı Ticari münasebetlerimizin p.rla bir göz ve garbı bir tıdncl göz ki bu 2 _ Etnoe'an bir bapn•DJeelwlen: 

bir çift sözle Türk ve Elen yığuılan tek "O cidden bnytlk bir adamdı. O erl§ll- genİŞIİJ8CegİRİ SÖJl8J0r 
1naan, teıt mu'et, tek medeniyet halinde mez bir canlandırıcı, yılmu blr yıkıcı ve Aym 19 unda fevkalAde lzmlr. 

6 
<A.A.> _ Finlandiyanm An 

ağlamıf, teeasUre gömlllmUıtnr. Bu hali radikal bir lnkılipçıydı. Asker Mustafa bir İÇIİma JIPIJOrlar kara aefiri ve fevkalAde murahhası 
ıördllkten ve bu htçkınklan du~duktan Kemal aayeainde Tllrklye haklld ölüm- Onnl Talu eelırlmile gelmiştir. Bugtln 

A llr,_ -• d Ata El Tramvay ve Tünel Şirketlerinin vak. tonra tat a'U a)UJ zaman a • en den kurtuldu. Ve lak.ıllpçı Mustafa Ke- Buda-+•ye ..ıtmek Umre hareket ede-
._ .. _,. blr tinden evvel satın alınması için v4ki ,...._ e• 

1aymam&k, hatt! onu tam ve MUU.U nıal aayealnde hayatını teminat altına aldı. cek olan lefir. eu beya:ıatt& bulunmut 
Ata Ece olarak kabul etmemek fmkln. TUrkllrln l>abaaı Karllyllln anladıiı ma- karan tasdik etmek üzere iki Şirketin tur: 
audır. Ona Ata-Balkan dememek, onu nada hü.lld bir kalıramu ve feftir, Ye- heyeti umumiyeleri bu ayın .en doku· "- TOrk milletinin kaybettili BQyQk 
Ata·Aeya olarak anlamamak nasıl blrçot nı Tllrklyeyt kuran dehanm Jlartısmda %Unda fev'kalade olarak toplanacaktır. Şefi AtatUrkUn cenaze töreninde mem. 
hakikatlerden tegafUl etmeden mllmkiln hayranlıkla eğilmemek elden gelmes. Ciin· Fakat uvelce Elektrik Şirketinin de leketiml temsil etmek bere Ankaraya 
otamazaa ... bpkı öyle. kU Mustafa Kemal hldJaelerin yarattığı aatın alıııması sırasında yine böyle fev geldim. FinlandJyanm lıfacariatan ile -

adam değildir. Onu Jııcnaeler llilrllkleme- kalade toplantı yapılması luımgelen firllfl de uhdemdedlr. Atattlrldln vefat 
KUçWt lluatafa riyuiyedeki yilkaell -1.Ur. o bllAkJa blcllaelere karp koymue, haberini BudaNWRtede aldım. Asrmıızm 

...., tirket hissedarları bir türlü içtimaa ica r-Y 
kudretiyle temayb ettiff gün öfretmenJ tarihin cereyanı kaJ'lmma dikflmit ve BUy"k Adamı Atattlrkil:ı ufultl Tllrk 
ona; 

- Sen Mustafa "Kemal" aln ..• - demJı
tl - Bu Mustafa Kemal, kemal clerecele
rlnde ytlklele yüksele muzaffer kuman· 
dan, Pap, lılilfir, Gul, Kahramall, 
Cumhurrelsl .,e AtaUlrk oldtt. Ve bJs bu 

memleketinl •Uıilkllyen aell durdurınug· bet etmemiıler ve işin uzamasına se. milleti kadar bizi de müteessir etti. Bu 
tur. Kemal AtatUrk'U harb meydanlarin- bebiyet vermiılerdi. Bunun için heyeti Bilyllk Adam, yalnız Tl1rk milletinin 
da tanıyan Yunanlılar ona hayran olmug. umumiyenin bu tarihte toplanması hu- delil, bütün insaniyetin malı idi. 
Jardır. İkl memleket arasmdakl tar.lhl mu- auaund& tirketler ikaz edilmi§tir. Ma· Tilrkiyede bulunduğum zamanlarda fU' 
hakeme bitti.kt8JI aoara lae ba aamlmf amafih formaliteye taalluk eden bu ci. sat buldukça seyahat ederim. Bu iti· 
dost ve Adık mUttefiki lle'fDlf§lerdlr. bete fazla bir ehemmiyet atfedilmemek· barla cenue merasiminden sonra tek. 
Türkiye lçla bUyUJr kayıb olan bu darbe tedlt. rar Budapeşteye dönmekliğim icap et· 

-------::-: Reisicumhur . .. 
İsmet lnönll 

Arnavutluk '' ""':' 
Krallarile telgraflaŞ-

Ankara. 6 (A.A). - ~;-ur 
bayramı munasebetile, b·rıncl zoıo __ ... ._ 
met lnönu ıle l\laJeste 1 teati ol 
sında aşağıdaki teJir3flar 
tur: 

Ma;uıı birinci Z~~,.,ı~ 

... """'" 
Norveç krali~ Maud~ ~ 

u.; ·--ı.ur İlllP""' -dl nasebetile, ~sıQIPIU ~ 
majeste yedinci ffaakOl1 ~ 
dald telgraflar teati ol 

Majulı "4iN' .O~-;; 
''Majestelerinhı w bil:.O ~ 

yük matemi haber. ilı:ıeriJle dJ 
kedder ola ak, IJ13 ı~- -.ıllllt4[Rı" taziyeltrimf takdim ey a__.. 

"Atatllrk" unvanmı )'alms "Tllrktll tnu
IU" manaama kullandık ve bunu onun ke· 
IUllııde ea ytlkaek zirve ~dık. HaJbuld 
bu f&ılfler diyarından göçtllkten eonra, o
nun kat kat daha ytlkaeldiğbıJ g6rtıyol'UI. 
Elen diyannı, Ege'yi, Balkanlan, Alyayı 
ve dünyayı aaran umumi teeaaUr bu Tllrk 
BU:,1iiünlln, bUyWdUğUn ulqılması en 
g{lç drvesine, yani sevgi ve saygının 

•avrlzanprma yUkseldlğinJ göstermekte
dir. 

Yunanlılar fçln de ayni eeycUr. Bu derin Difer taraftan Elektrik Şirketi tu. tiğinde::ı Ankaradan Kayseriye ve ora. 
matem içinde kardeı olan iki millet bil- fiye heyetiumumiyeıi hi1&edarlann dan Adana ile Mersine uzandım. ŞlmdJ ederim ... 
yUk ölUnOn husurunda efllerek onun is- de lzmlre geldim. Gezdiffm yerlerde 

Ona Atatürk, Ata·Elen, Ata-Ege, Ata 
Asya defli artık aadccc A ta-Dilnya diye. 
billriı. Zaten TUrk demek insan demek 
ve insan dernek dünya demek değil midir? 

• • • 
Dostumuz ve müttefikimU Yunaniatanın 

teeuilrllmUze iştirakindeki aamimlyeUa 
dereceli -etrafında bütlln vatanda§larmım, 
ıtınterdenberi, mllabet bir fikir edinmif 
bulunduklarını bildiğim halde tekrar bu 
menua beni sevkeden ıebeb Basın genel 
dire~rlilğUnUn nc9riyatı arasında Elen 
cuetelerinden birçoğunun ba§makalelerı. 
cı.i okumaklığmı olmuttur. Elen gautele
rlnln tercilman olduğu asil hlaler, ajans 
haberlerinin kıııa bulAsalariyle bize izah 

edilebilmJı, akaettirilememlı olmaktan çok 
uzaJc ... XUtteflk millet gazettlertnın re· 
relı: TUrlı:çeye, gerek Elenceye tamamlle 
teaahub etJnlş Ustad bir lı:alemle, noktuı 
nolrtuma tercUme edilmiş ba§Dlalralele
rlnl okurken, cihanın mil9terek bir ka
Jeıle yaamq olduğu "Atatllrkname" n1n 
cidden en dokunaklı satırlariyle ka11ılag
tım. 

itte iki llç nllmune: 
1 - -...O;ya'aın "Kemal Atatilrk" 

hrV.'-lmclen: 
"Umumi borcunu lldlyen zat, bUyUlr fn. 

Jallpçılardu biriydi. Ömı11 UIUJl olma· 
~kla beraber tamdı. Kemal AtaUlrlr'lln 
flıiyonoaWıi tarihe naqolunmuttur. Ta
rih, bet zaman onu saygıyla anacak ve o. 
na yalb11 keneli yurdu deifl, dllnyaıun 
lıer tarafmda ihtiram ıısaterilecektlr. 

• • 
• 

Bb Yunanlılar onun Tllrk • Yunan 
dostlufana brp g&ıterdlğt aaraılmu i
manı bl~blr laman unutm )'acafız Kemal· 
in Gllmll ile Tllrkbt BUyUk Yaratıcısını 
YunaDlltan da büyük Ye sebatkar dostunu 

Tramvay ve Tünel Şirketleri heyetiu· tediğl tanda dostlufıırı lnJdp.tma çatı. Yeni Tilrkiyenin her sahada bUyllk te. 
mumiyclerinin f evkali.de toplantıları p.calrlarını vaadedcrler.,, rakkllere mazhar olduğunu gördilm· A- • 

' 1 _ AluopoU..'la ha§IBabıe.bulmu münasebetUe bir fevkalide toplantı tatilrkUn yarattıfı yeni ve modern Beyoğlu 
' Zaferler kazanan mes'ut ıeneraller yapmafa karar vermittir. Bu toplantı· TUrkiyenin bilhassa ekonomide hayre. 

~oktur. Fakat dUn kalbi duran erin unva- da geçen temmuzda batlaınıı olan te pyan bir i:lkigaf göııterdiğtni mil. 
ru bambaıkadır. DUn ölen .zat ender te- Elektrik Şirketi hesapları tetkik ve §ahade ediyorum. Gördüklerim bana 
ııadllf edilen bfiyilklerdendir. Kılıcmm pa- Şirketin o tarihteki vaziyeti teabit edi· b!lyllk t1mitler verdi, Umarım ki, Fin· 
nltnu, Atatllrk'Un başlıca ve yegane za· lecek ve yenl tasfiye komitesi ıeçile. landiya, Türkiye ile lktısaıit sahada 
ferl değildir. Bu zatın .sulh devresinde cektir. bundan sonra çok iyi münasebetler te. 
ba.tardıfı ffler, iradesinin ateşini, dehası- sis edebilecektir. Ben, bunun için çok 

nm genıeıığlnı, prestıjinın mıknatısıyetını Vakıf mutekaitlerinin maaşları çaıışıyonım. Gezdiğim yerlerde Türk. 
ve ülkUlerlnin kudretini daha tyJ tebarilz lere hu olan bilyUk nezaket ve misafir 
etttrmekt.edlr. AtatnrkUn ırulh devresin- Vakıflar İdaresi mütekait ve yetimle perverlikle k&l'fılandım. İzmiri çok sev 

rin maaflanna bu sabahtan itibaren deki cenkleri muharebe meydanlanndan 
daha çetindi. BilyUk P~tro devrlndenberl 
böyle bir tecrübe yaprlmam19tı. TOrklye 
Cumburreial bunu YBPDUI, hattl çolt da
ha genfJJ hlr aahada tatbik et.mi§ ve mu
vaffak olmuatur. Asırlardanberi ?Xlyle bir 
ere ağlanmam11tı .. , 

dim. Bu §irin ve moder:ı ıehri tekrar 
baflaıDııtır. Maq tevıiatı cumartesi ziyaret etmek isterim. Finl&l)diya. TUr 
gUnU akfamı tamamlanacaktır. kiyeye ki.ğrt. pamuklu mensucat, Jb. 

Ben muharrfrim. 7.orakJ yazı na91J :va· 
zıldığmı, iatenmeden•yazılmı9, ıamarlan
mıt aatırlann nuıl aırıttılmı bllirlnı. Ba
ım genel direktörlllfilmtlzOn ne.trl:ratm
dan aynen lktlbu edip yukarda neışrettl-

Yeni camiin tamiri 
Evkaf idaresi Eminönü meydanının 

ıçılmuile beraber meydana çıkmakta 

.elan Yenicamlin ceçen Hne deniz cep
heainin tamirine illveten arka cephesi. 
nin de tamirini yapmaktadır. Meydan 
açılıncaya 'kadar büyük sanat eseri de 
tamamen tamir edilmit olacaktır. 

ğim aatırlann duyulmadan yazılmalarma T • "I • • "ki il • 
lmkln '.\'Oktur. Atatllrk'Un lrşadmdan r&mYIY iŞÇi erinin ŞI ye eri 
eonra Eİen mUJetlne kardeı millet der- Tramvay şirketi ilÇileri iı dairesine mü· 
ken asla "anılmamakta olduğumuza bir racaat ederek. şirketin verdiği avansları 
dıı.ha lnan~biliriz. Bir modern Ege mP.de- defaten tahsıl ettiği ve mahrukat avansı 
nlyetl, Ege'dP mllışterek blr medeniyeti vermediği hakkında ~~ayetlerde bulun: 
teeuUa etmlttir. muşlardır. Bu mesele ıle Nafıa vekfiletı 

Nlzameddln Nazif de alakadar olmaktadır. 

tik, ayakkabı ve kırma makineleri gön 
deri10r. Mukabilinde tUtUn, kuru mey. 
va, buğday atıyor. Tllrkiyenbı nefis in. 
cirleri ite UzUmU memlekeUmbde bU
yUk nğbet kazanmı§tıi'. Ben bile bu. 
gQn çarvıdan iyi f::Jcir ve tı.zl1ın aldım. 
Şaraplarını~ da yavaş yavaş hariçte ta. 
nınıyor. Senenin bir kaç ayını Budapeş· 
tede bir kaç ayını Ankarada g~iriyo. 
rum. Zevcem ve ben TUrkiyeye her gel 
diğimizde bUyUk bir sevinç duyarız. 

Roma Elçimiz 
Roma büyük tlçimiz Hüc:eyin Ragıp 

şehrimize gelmiştir. Buradan Ankaraya 
~iderek allkadarlarla tema larJ:ı buluna· 
caktır. 

bybetmfft.1!'. Atatllrk lı:uvvetll v6 medeni Knesteciterdt sebze halinin yanında y11 f>ılnıa"la o1an mtyt•e lıatinill in~aatı biti ilndştir. Vfak lef ek iş'er r·ı öııüuJeki .elı 
bir dnllt 1nırarak prtı takUnden detfş- 141 yapıldıktan sonra meyve lıali a'1laçaktır .. l'eni binanın, yanındaki sebze hali gibi çol.ütılüyı maruz bıômmamasını ı•ı 
tirmlitlr. Yunan mUletl dOat ve müttefik 1ıallam olmanm tnnınni ıdmı. 

Halkevind• 
musab&kl 
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~<ttadai~ Istanbulluların dertleri ve C. H. P. 
ıelJk me~e;i dı·leklerı· neJerdı·r ?. Grupu toplantısı 

Reis Vekilli ğine Tekirdağ 
:~RDE iki yeni şiirden bah- say lav ı Faik seçildi 
~ p bunlardan birini çok gilzel Hemşehrilerimiz söylüyor: ..- 1Jaştu7 u1t ı ıncide 

.. u. ötckindense P-Ck hoşlanmadı- fmdan Parti Grupu reisliğine Yerll-
'·llıl§r • 

~-~.::·::::~:;~~.;~: Hileli sütün önüne geçmek en başta gelmelidir :;ao~ae~t~~krlr Uzerlnc müzakerece-

~~l Inadığınıdan ho§lanmı§. Olur Dahiliye Vekili Dr. R e fik Saydam 
"a~ tt1'3eles.i ... O {llirlerln her ikisi- Karaköyde do bir mcyclan ~ılıııası isteniyor - ~oförlcr, halkın yolları.la yürümesinin bir intlı.ama sokulması taraftan· kUrsUye gelerek mevzu bahis olan 24 

~iller gördUı:n; her ikisini de tad· dır - Yayakaldırımları ıslah edilmelidir. Uncu maddenin H\ylhadan çıkarıla-
r da elbette olmu§tur. Onlara Şehrin n 3ehlrlllcrln dcrtlcrlle daima yakrn<lan ıılakadar olmftğı en bnşll<':ı n- Lokantalar ve ğıda maddeleri rak kanun !Aylhası mUzakereslııin 

'k~aına Ki . h kl k" zlfe bilen Haber, llün de ilan ettlğlmlz gibi, lstanbulun yeni \'ali ve belediye reisi- satanlar meclis\ umumt heyetince intaç edil-h>L z. ınlenn a ı, ım-

~""Qıı old - ne tst.anbulhılarm dertlerini, arzularını bildirmek üzere bugünden itibaren sütunla· Bahçekapıda Sü· meslni talep etti. Bu talep grup u-
•İebUir. ugunu zaman gösterecek- n nda bir anket açmı, bulunuyor. mer terzihanesi sa· mumt heyetince tasvip olundu. 

~. - • fakat dogru-ııunu isterse- . ı 
~."'<llllıı • llemşehrllcrlmızdcn soruyoruz: hibi, tüccar terzi Ni- Bundan sonra söz alan Har ciye 
Ct btr ın:ctreceği hUkmU kabul etmek ı _ Yapılmasını Js~lliğlnlz şehir işleri nelerdir! ko ~unlan söylüyor- Vekili Saracoğluııuıı son on beş gUn 
~ d ğburıyct hissetmiyorum. Bir 2 - Yapılmamasmı ıstcdiğintı hanı;iJeridlr! du: zarfındaki haricI mcsail hakkında 

lrı e ersız eserleri asırlardanbe· 3 - Umumiyetle 3ehlrdc ynlıut malınJlclerinlzdc, sokağınzda neJcrılcn şlkiY'--•.- _Yeni \•alimiz, ev· vaki olan izahatı heyeti umumiyece 

1 det&tııan, klmbilir kaç tane gü· iniz! \'elbcevvel lokanta- tasvip olundu. 
'tıbtr '11laınayıp mahvclmi5Ur. Bu Bunları bize mektuı, veyB 5ahsi müracaatla blldlrlnlz... lan ve bütün gıda Adliye Vekilliğine tayin olunan 
~u txlese1c... Dün anketimizin ilk yazısını hazırla· rnak için muhtelif kimselerle temas ettik.. maddeleri satan mü Seyhan mebusu Hilmi Uraıı'dan açı-
·~llıl belllın _ .~ _ Bize söylenenleri aynen yazalım : esseseleri sıkı bir lan BUyUk Millet Meclisi reis Yekilll-
~~edifiını begendığimi be~e~e- Şoförlerin derdi kontrol altına alma· ğlno Parti Genbaşkuru tarafından 
'IJJıı f:ı beğenmekle ama- Eminönü meydanı · · Tekirdağı Saylavı Faik Öztrakıu nam ~ ~l ld için, mahsus iyisini .sev- Mııstafa ısmmde bir şoför: lıdır. Ve bu kontrol 

ll.!ilnu Bir lise hocası: - Aman yeni vali, halkın yollarda yü· liatiycn bugünkü usullerle değil, yeni teş- zet gösterildiğini Başrekll Celili Ba-bıııı,, ÖvdUğümU iddia etmiş. y · I'd h d l b" · · yar umunıl he,·cte bildirdiler. Gri!p th. " lltr d - em va ı en er şey en C\Te şu E· rümesini ır ıntızama soksun başka bir kil edilecek heyetler ,·asıtasile daim! ola- " 
'"<l!lel•rde ei en çıkardı? O iki şiir- · ·· ·· d b. 1 b. · · · · umumi be,·cti bu namzell lltffal\ln "- ' lk mınonu mey anını ıran evvc ıtırmesını şey istemıyoruz. Dünyada, \"t:Saiti nakli- rak yapılmalıdır. " 
~ı 'tbeb bahseden ben oldum. istemek lazımdır. Bugün çnlışan amelde- yenin yürüdüğü caddelerde, insanları~ Lokanta Ye gıda maddelerinin satışına h i kabul etmiş \'e ruznaınede başkn bir 
'

0 laıı 'ıc.lcrle biraz geç çıktı ama rin adedi çok azdır. Bu gidi~le daha ay- bu kadar serbestçe ve sallapati dolaştığı le karıştırmaktan ecza gören esnaf, ayni madde olmadığından celseye nihayet 
l!ııı 

0 
Uduğum gün yazmıştım. larca meydandaki işi bitirmek kabil ola· bir Mı.ir daha yoktur.. " k · 1 · · d b d. verilmiştir. tıt~,.,. e. lııad etmeğe kalktım. Her- ~· suçu uç ·ere ış erse ışın en e e ıyyen me-

6""dı~· mıyacaktır.. lstanbulda günde yüzlerce kaza olmı- ncdilmelidi~. 1ştc ancak o zaman lstan· __ Y_e_n_i_E_m_n_i_y_e_t _M_ü_d~iJ-. r-U-
dUo~ını beğenmeyip tefcrrlid Karaköyde meydan yorsa bu ancak İstanbul şoförlerinin çok bulda temiz gıda bulmak kabil olacak· 

li;:ıctcle:~ diyelim; fakat herke- Bu sırada arkadaşının yanında duran usta ve açıkgöz olmasından ileri geliyor. \ tır. Yeni valimizin bilhassa uzerindc ça· işe baş lad ı 1

d ? Jı. angisinl beğeneceğini ne başka bir lise hocası i!Ave etti : hşması icap eden en mühim bir meselede. 1sW.nbul <ımniyct müdürlüğüne ta~ in c-
\btr aıı:aba herkesin \'e herk~- - Eminönü meydanı hiç şüphe yok Plaka parası Şehir yollarının \'aziyetidir. dilen Ankara emniyet mUdiri Sadreddin 

~ 'ilrı arkadaşımın, benim be- şehrin en büyük güzelliklerinden bi· Nuri isminde bir başka şoför: 1stacbul gibi medeni bir şehirde, kışın Aka bu sabahki trenle Ankara.dan §clı-
' ... lia güzel bulmaması bana inat ri olacaktır. Fakat Karaköyde de buraya - Şoförlerin en büyük derdi plaka üc- çamur içinde yazın da toztoprak arasında rimize gelmiş, istasyonda şube müdürleri 

._< d~,, ~-ır, böyle bir şey iddia mütenazir bir meydan açılırsa o zaman rctlerdir. Belediye bu ağır vergiyi kaldı- yürümemize artık bir nihayet \'erilmeli- ve lıir kıt'a polis tarafından kar§ılnnmış· • ~ . ~'<llll. "-• 
'1-t.ıı~- ·~o ben mahsus yaptnn, lstanbul bir kat daha güzelleştirilmiş ola- rıp ayni parayı bizden başka ve daha dir... tır. Sadreddin Aka Haydarpaııadan doğ-

.,. ~ lllaluıus yapıyor. caktır. klny bir usulle almağa bakmalıdır. Yolların düzeltilmcsilc beraber, yaya ruca lstanbula geçerek emniyet müdürlü· 

'M.trllııı~1 kaldırımları halkın üzerinde rahat rahat ğüne gelmiş ve derhal işe başlamı§tır. -~lJııı. kabil olnn cevabı bilmi- D ı b h 
~ h Ş5Ylc söylenebilir: "Sen o o ma a çe Randevucu Atı"nanın yürüyebileceği bir şekle sokulmalıdır. E· Yeni müdürü Haydarpaşada karıııhyan 
ta. ,aııgüı· - ğer şehrin bütün yaya kaldınmlannı ba;;- eski Müdür Salih Kılıç Sadreddjn Aka ile 
"C\fı~d ın[n güzel oldugunu, haA dı"sesı" tahkı"katı h k · t - bel d. 11'n b••trrosı· nıu"saıt cmnivet müdürJüj;.;inc kadar "'clCrck \'a. ~o"' an beğenileceğini anladın mu a emesı an yapmaga e ıyeı u ır~ " .. - .. 

llun .. değilse, herkese gö terilecek bir usul dai- zifesinl teslim etmiş Ye nrkadn§lanna 
\he lt &uzelliğint inkar edip ö· iki müfettiş bU işle meşgul s resinde e\•inin veya dükkanının önündeki veda ederek ayrılmıştır. 

(ı~!ııhalkıştın .. ,,, Böyle bir §Cyi oluyor Qfl{U haklmllğl ya.ya kaldırımını yaptınnağa mecbur et· 
t 1 erkes tarafından kabul e- f b k 1 k t 1 k l ili ıı: de·· a a 1 m 8 e mck bu işi kolayca meydana çıkaracak- lstanbulda umumi helalar 

derdi 
ıııt\ocıı t~nıiyecek, muUnk bir gU- lki mülkiye müfettişi, belediye ve vila· 
~ iS t Olduğuna inanmak ıazım- yet işlerile, Dolmabahçe sarayı kapısı ö· 
~ ı- lle bir şey varsa arkada- nünde 11 vatandaşımızın ölümüne sebcb 

• "~t 
t tibı, ınahsus yapmak gibi q1an facianın tahkikatına başlamışlardır. 

llı~"~dcbilir. Bir an öyle bir gü· .Müfettişlerden biri şehrimizde rulunan 
, t olduğunu kabul edelim. İstanbul mmtakası müfettişlerinden Ali 

'~·~ ~rlir. Acaba kendisinden ev- Seyfi, diğeri Saim Azardır. Saim Azar 
ftı~.thuıcıııği keşfeden olmamı~ dün sabah Ankaradan şehrimize gelmi5 
\ırı.. :.ı.. ve Vali Lut!i Kırdan ziyaret ederek gö· ~ 1 -ıki güzelin ne olduğu-
tQı ~ln rüşmüştür. 

bt(1 dostumun doğup büyU- Dahiliye vek5.leti müfettişlerin rcf aka· 
~ t\'\> Ctniş? Yok, mutlak gtızel- tine enıni'-·et müfettic:lerinden Şerif Nime-cıce k ~ :.-
' e•ltııı eııfolunmu§sıı arkada· ti tayin etmiştir. 
~hııa\ C'n de malfun olan o gU- Mülkiye müfettişleri işe ilk olarak em-

1\iırıe la iktifa etmemiş? O da niyet amirlerinden başlamışlar ve dün 
~hııı e~nıanınm getirdiği yeni· Beşikta~ emniyet funiri Lutfi ile Beşiktaş 
14.~~ ış, belki de kendi de bir merkezi ve saray memurlarından bazıla· 
t~e ~ ltaiknıııı, herhalde kcn- nnı sorguya çekmişlerdir. Bugü]l de ls· 
, ~rla.ıı,er &ibf yazmam!§ ..• Acaba tanbul polis müdürü Salih Kılıç ile diğer 
' tnı Yapmış? mahsus mu polis amirlerinin sorguya ~ilmeleri muh 

ııı,(lt temeldir. Verilen malumata göre hadisc-
.t'~ il( dalıa den sonra emniyet müdürlüğünden soru· 
~ ı.. llıe vnr: değişmez, mutlak lan bir suale, Salih Kılıç kendisinin \'aka 

"(oıı "cut olsaydı bunu öğret-
' 

oıu rnalıallinde bulunmadıgı~ nı o sırada mua· 
•L tdu Q ·· - • d \ "'N- · nu ogrcnıncc e "- · 1 ·"' h vini K<Uııranın nöbetçı olduğunu söy e· 
ııı._ -

1
; ..... atta bUtün insanların · t• 

·~~"'<(j mış ır. 
~ tJiıı eyi Yazmaları icab eder- Müfettişlerin tahkikatı bir hafta kadar 
~ ıı tlıe c ltaıenıini alınca tabii o- sürecektir. 

0lata~tı intihab edecek ''e Müfettişlerin lüzum gördükleri takdir-
~ ( ~lltı onu nıuayycn, ne olaca- de herhangi bir alakadan isten el çektir

~ lıl'<'ceku ile tesbit cdllmiş mıs- mek salahiyetleri vardır. Hadisede rnes' 
' hcı1s.ı .'" Yanı dünyada bir tek ullerin emniyet müdürü gibi ftmirlerden 
la.tr bır t ek mısra kalacak ve mürekkep olmaması halinde tahkikat ev

~ "• ~ ... ~nu bir kere dnha söyle- rakı vilayet idare heyetine verilecek ye 
' ııı~h tnelikan şairi Edgnr Al· burası mesullerin vaziyetini kararla5tıra· 
ı a lir ''}{ caktır. Aksi halde, hadise suçlulan hak· 
~ lllatırke arga" §İİrini nasıl kında verilecek kararlar Dahiliye veka-

~. >ı n buna yakın bir şey 
~1 b rkad letince tensip edilecektir. HMise sırasın· 

~>"ııtı lılııl> oıt::ınıa tavsiye ederim, da ölen kimselerin ailelerinden bazıları 
btr' Parad k un. Onu okursa Poc- da alakadarlara müracaat ederek malQ

tOıeıı 0 
sunu da anlar ve ,mat vermişlerdir. 

~ ed ık olarnıyaca<;ını kendi· 
er b 

0 

bıl' eu' QUnu teslim edince de Otobüs 
r 

1~ttı1 b rı be>ğcnrnesinin bana i
davasında mahkOm 
olanlar l ildi;;· . 

~er llıJ.rı <l 1 gıbi benim o şüri 
( · " ona inat olmadığını 
-t h 

llıııaıı 
·a,,.. ııan1c .. . oqdan 80~·lilyorum, arka-

Otobüs meselesinden çıkan davalar ne
ticesinde bir buçuk ay hapse mahkm olan 
Recai Nüzhet Baban Bandırmada bulu· 
narak ora müddeiumumiliği tarafından 

Randevuculuktan ye fuh§a teşvikten 

suçlu madam Atina hakkında dördfincU 
.sorgu hAkimliğl tarafından yapılmakta o
lan tahkikat bu sabnh tamamen ikmal c-
dilmiş ve cYrak, suçlunun mevkufen mu
hakemesi için birinci ceza mahkemesine 
tevdi edllmi§tir. 

Atına, 21 yaııından küçl1k 16 kızı fuh
şa. te§Vikten suçludur. Mahkeme, davanın 
görUlmesine başlamak üzere hazırlıklara 
bnşlamı§, randevuculuk ve fuh§a te3vik 
i~leriyle alakadar olarak mahkemeye ve
rileceklerin celbi ile §ehadetlerine müra. 
ta.at edilecek kimseler için deha! celpna
meler çıkarılmıısmı kararlaştırmıştır. Bu 
meraklı da\·anm görülmesine kısa bir za· 
manda başlanacaktır. 

Maslakta parçalanmış bir 
otomobil bulundu 

Dün gece Maslakta tenis kordu ci;;a· 
rında ağaçlara çarparak parçalanmış 

ıbir halde bir otomobil bulunmuştur. 
1439 numaralı hususi plakayı taşıyan 
ıetomobilin içinde hiç kimse yoktur. 
Kazanın Maslaktan Zincirlikuyuya doğ 
ru gelirken olduğu otomobilin duruşun 
dan anlaşılmıştır. 

Hadise tahkikatına başlıyan zabıta 

otomobilin, Taksimde Ayaspaşada ts
tanbulpalasta 14 numarada oturan sivil 
t ayyareci Mehmet Ali Uçara ait oldu. 
'ğunu meydana çıkarmıştır. Fakat bü. 
tün araştırmalara rağmen Mehmet Ali 
Uçar bulunamadığı için hadisenin ma
hiyeti henüz anlaJılamamıştır. 

tır. 

Sonra et meselesi de gene son günlerde 
nizamından çıkmı~tır. Her kasap eti bil
diği fiyata satıyor. Belediye bu işi de 
kati surette düzeltmelidir. 

Son olarak, mühim bir şikayetimiz de 
şu tramvaylardır. Her işi nalıncı keseri 
gibi kendine yontan şirket akşam

lan, kalabalık saatlerde mütemadiyen bi
rinci araba işletmektedir. 
Eğer 30 kişilik yere 60 kişiyi sardelya 

balığı gibi üstüste dolduran bu arabala· 
nn birincisi ile ikincisi arasında bir ra· 
hatlık farkı görsek şirketin hareketine 
bir şey diyeceğimiz yok ama, birincide de, 
ikincide de üstüste gittikten sonra, bilet 
alırken niçin mevki farkı verelim bunu 
anlamıyoruz. 

Süt meselesi 
Bcyoğlımdaki biiyiil~ muhallebici diik· 

ka11ları11dan birinin sahibi ola11 Mllstafa: 
- Yeni valimiz doktordur. Binaenaleyh 

sıhhi meselelere aklı çok iyi erer. Kendi· 
sinden şu hileli sijt meselesinin önüne 
geçmesini bekliyoruz .. 

ZAYİ 

Gemlik nüfus memurluğundan aldığım 
nüfus cüzdanımı ve mektep şahadetna· 

m emi zayettim. Y cnisini çıkaracağım
dan eskisinin hükmü yoktur. 

"Feriköy • Kuyu sokak N o. 6 
Tahsin oğlu Salih 

• * . 
1334 yılı Ali Kemal oğlu İbrahim 

Ethem ismile; ödemiş idadisinden al. 
dığım tastiknamemi zayi e ttim. Yenisi. 
ni çıkartacağımdan eskisinin hükmü 
olmadığx ilan olunur. lbrahim 

Senelerdcnberi bir türlü esaslı bir şe· 
kilde halledilemiyen Istanbulun umumi 
heHilar derdi bu helaların en mühimi 
olan ve gariptir ki bir §Öhreti ( 1) de 

bulunan Y enicami helalarının kaldırıl • 
masile tekarar kendini göstermiş ve be· 
lediyenin bu nokta üzerine nazarıdik • 
katini celbetmiştir. 

Y enicamiin önü açılırken istimlak 
sahası dahilinde bulunan Yenicami he. 
lalarınr da kaldırmak zarureti hasıl ol
muştur. 

Vakıa Vakıflar İdaresi camilerimizi 
yeniden tamir ettirirken bunların • eğer 
varsa - helalarını da tamir e ttirmekte· 
dir. Fakat bu tamir sırf eski eserleri 
muhafaza maksadile yapıldığından ve 
umumi helalar kurmak hakkı da beledi. 
yeye ait olduğundan tamirden sonra ka
palı durmaktadır. Bu sebeple camileri. 
miz civarında duvar dipleri şimdi kötü 
bir vaziyete gelmiş bulunmaktadır. 

Y enicami helalarının yakınında Emi
nönü deniz kıyısında bir umumi heli 
varsa da burası ihtiyacı karşılamaktan 
uzak görülmektedir. 

Şehrimizde umumi helalar, Eminö
nünde, Rüstempaşa camiinde, Nuros • 

maniye, Bayezitte, Halde, Eyüpte, 
Sultanahmette, Unkapanında, Taksim
de büyük ve bazı yerlerde küçük ol • 
mak üzere çok mahduttur. Evvelce her 
camide bulunan heialar şimdi kapan
mıştır. 

Belediye bu vaziyet dolayısile umu
mi helalar meselesini esasından tetkik 
etmektedir. 

Et 
~ 

istihlaki 
neden azalmıs? 

Asri mezarlıklar 
tezyin ediliyor 

'-.:ıa12ııı it "azt:C'Çmiyecektfr. Çün-
~~~ <'ildi 
~ l!lglıı ZC\•kindc olmıyan-

ceza~ını Istanbul hapishanesinde çekmek 01,.1 ' L 
1 

d h · . . N .ı• 11 zaman ıır a şc -
üzere §Chrimize gönderilmıştır. riıııizdc 5·G bin koyun 

Z lNClRLlKUYUDAKl nsrl n:ı ediliyor ki insanın şu lıitla 
mezarlık fo5:ıntı oldukça tamir ,.c inşantı bilmemek yfi· 

ilerlemiştir. Mezarlı~a girilecek 7.Ünden 3·01ları bozuk hıanbulıın 
onl:ımıyorl:ır. Bunun sebeblcrlnl hüyük kapının tam k:ırşısınn nn· fani lılcmindcn çekilip Lıu rahat 

t t. le, (j... ikle lttiham etmesi 
··~ rı. "ın • 
q. -.;ı,ha k a~·rı olabilece"'inl kabul 
• Olay d ., 

• aha rahat ettirici 

Nurullah .t1T.4Ç 

Avni Bayerin yakalanması için te~b· bulunurken son giinlcnlc bu yc

büslere devam edilmektedir. Suriye \'eya kun 20000 oluvermi~. 

Arabistana kaçtığı söylenen Avni Baye· 
. . . . . ecı· l ·adesi i in Jia:n ·an miktarının hu kndar 

rın adresı tesbıt edılır ı mez 1 ~ fço~alınasını et islihlükiniıı azlı· 
bulunduğu memlekete müracaat edıle- j;ına atrccllyorlar, ama, lıir tiirlii 
cektir. lct htihldl.ınin neden azaldığını 

tetkik edcceklem1 i~. fi ol:ırak nefis merdivenler 3 n- ,.c temiz asri mczo.rlığn can a· 
Bizce bu anlamnmağa tecahü· pılınış, 80 metre genişliğinde tacaı!ı geliyor! 

lii lirifane derler. Yoksa bunu bir meydan nçılınış, :rollara ça· Allnh geçinden \'Crsio , aın:ı. 
hilmiyecek ne , ·ar7 kıllar tlöşenmi~tir. Aıııtl;ır y:ıpı· r.u öldükten sonra değil ölm~eıı 

Fh at yüksek, istihlAk az. 1-'i· lacak, asfaltlar serilecek ''clb;ı r önce sayıp dökülenlerden ~ f· 
yatları indirsinler millete ne sıl tezyini için elden gelen ·y:ıpı· kisine fani nrl!ğıınızda ka.'·ıı· 
koyun dayanır. hele ne keçi, ııc lacakmı~. şup .kam alsak lıılmem daha •~· 
sıljır dayanır, !Lele manda 1 Do~nısu o kadar nıclh Ye sc- bet olmaz mı 7 
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tÇEROl!.: 

. , 
DIŞARDA: 

• 28-12-938 tarihli Franqz - Belçika ti
caret mukaveleı;inin tecdidi için iki 
memleket heyetleri ara!;mda dün akşam 
Pari .. tc müzakerelere başlanmıştır. 

• "Pozen,, adındaki Polonya vapuru 
Danzig limanında eşya boşaltırken bir· 
dcnbire bir dakika içinde batmıştır. Tay
falardan iki kisi kurtulamıyarak ölmüş· 
tür. 

• Aralannda kocası ve altı aylık çocuğu 
da bulunduğu halde yedi kişiyi sigorta 
primlerini almak için katleden ve idama 
mahkum olan Marta Maret dün Viyana
da idam edilmiştir. 

• İntihabat mücadelesi münasebetile 
kartıklıkların çıkmasına mani olmak için 
Zağreb üniversitesi altı gün müddetle ka· 
patı lmış tır. ' 

• Pragda gazetelerin bildirdiğine göre, 
Çıclwslovakya hariciye nazın Şvalkovski 
von Ribbentropun Paristen dönmesini 
müteakip, muhtemel olarak önümüzdeki 
cuma veyahut cumartesi günü Berline 

HABER - Ak~am postası 

hareket edecektir. ______________ __:.. ______________ _ 

• Reisicumhur Ruzvelt, dün öğleden 

sonra, hariciye nazır muavini Velles ile 
Amerikanın Faris, Berlin ve Roma bü· 
yük clçilerini•hep birlikte kabul etrnis ve 
enternasyonal vaziyet etrafında kendile· 
rile görüşmüştür. 

• Bulgaristanda başvekil I•W;::eivanof 
ile Fransız elçisi dün Sof yada yeni bir 
ticaret anlaşması imzalamışlardır. Bu ye
ni anlaşma ile ıki memleket arasındaki 

tediye usulleri, iki memleket ticaret mü· 
nasebetlerini genişletecek bir tarzda ıslah 
olunmuştur. 

• Belçikada baş\ ekil Spaak, mebusan 
meclisinde umtuni politika hakkında be· 
yanatta bulunmuş ve mebusan meclisi bu 
beyanatı müteakip 49 muhalife ve 21 
müstenkife karşı 110 reyle hük11mete iti· 
madını bildirmiştir . 

• Fransada mebusan meclisi ordu en· 
cümeni 939 ordu bütçesini tetkik etrnis· 
tir. Ordu tahsisatında 1938 senesine nis· 
betle 19 milyar 400 milyon frank bir 
fazlalık vardır. 

•Polonya ile Litvanya arasında aktolu
nan matbuat anlaşması neticesinde Po· 
Ionya ve Lih·anya ajansları iki memleket 
ara mda haber teatisi için müzakerelere 
giri~mi~lerdir. 

ile sabah, öğle e a\<şam 
Her yemekten sonra mutazaman dişlerinizi lıq;alaymıı. 

----= 

1ünyadaki otomobil.: 
lerin dörtte üçü 

Amerikada ... 
Amerika Birleşık devletleri dünyada 

mevcut telsiz merkezlerinin yarısına ve 
bütün dünyada seyrisefcr eden otomobil· 
lerin dörtte üçiine maliktir. Son statistik
lere göre 130 milyon nüfusu olduğu mey· 
dana çıkan Amerika birleşik devletleri 
hudutları dahilinde tam 37,666,666 telsiz 
merkezi vardır. Bu hesaba göre her bin 
kişiye 290 merkez isabet etmektedir. 
Şu halde Amcrikada mevcut mcr,kczler, 

Almanya, Fransa, Sovyet Bırlıği, lngiltc
rc ve Japonyada me\'Cut telsiz merkezle· 
rinin mecmuundan daha çoktur. 
Diğer bir statistiğc göre bütün dünya 

yollarında i~liyen otomobillerden dörtte 
iiçii Amerikadadır. Şu hesaplara göre A
merika otmobil ,.e telsiz merkezi bakımın· 
dan rekoru kırmıştır. 

Toırnton aımca ... 
, non sa~Daırı 

1935 
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d3!1 !') 
. . oktlrların }. 

Hava Akade.ınıSJ ~eına-1 
reci üsteğmen N~~inbac:ısı ~ 
babası emekli denız .. cbc<!İ)) , 

.. lerını . e 
Asna dünyaya g?z uadb'cdek~ :e (Y 
muc;tur cenazcsı s -1~ suadl) ~ 

" · atdırılarcu' ı,o&t Y 
5·12-938 dek sahrai c l 

de namazı kılınmış, ı·ne terl>~_, 
,__.1: • tiraha 1 .u) 

tanında CIJl.'Ul ıs 1.1 ,-e r ı 
.. 'ndc topÇ ·r dcfll Cenaze torenı .,c bı [111 
. . ··freze ' ıe mütec:ckkıl bır mu c:c,•er. 

~ h Ik '\'C w 

rezesi, kalabalık a 
muştur. jsti!d~ c 

b .. •ük }larbe ,c bU)-ıı> 
Merhum, . u~ . cderel< ııdi 

c:ma bilfiil ıştirak . ·c ..rıi.ıbC ,, 
'.:ıl ı· ·nc:aı} ~·· Ar~ 
gönnüş kıymet ı ı "'Gölcük tc{} 
dendi. İstanbul .'cson defa ~lıır" 
rnıifelcr alınış 'e . . en j\eııd1 
nesi inşaiyc Iormenı ık 
tekaüt olmu5tur. . . diler. };cdt 

hıııctını . 
Mevlanın ra ıcrıZ:· 

t j\•et C) ilesine beyanı aı · 

f 



İtalya a " unusu isteriz ! ,, 
l-0 • nümayiş e i devam ediyor 

'ltrandra, 7 - ltaıyada Fransa aleyhin· ne gazetesine bildirildiğine göre, muallim 
'it u,~ nümayişler, burada fena bir te· mektebi talebelerile diğer yüksek mektep 
lll ltıaha . ~dır. lyi ma!Ctmatlı lngi· talebeleri muazzam bir alay t~kil ederek 
t~~ıf:ne göre bu tezahüratın önüne şehrin büyük sokaklarından geçmişler ,.e 
gj ~ takdirde Ç;emberlayn Romaya millt marşlar araSJnda Tunusu isteriz. 
1'

111111 
'~geçecektir. Korsikayı isteriz, diye bağırmışlardır. 

~Staki hadiseler üzerinde "Korsika ltalyanmdır. Tunus 
<ıra 7 -:-Tunustan gelen haberlere garbt Akdeniz de Jtalyanm hakkaniyetli 

lltları daki ltalyan konsoloshanesi me- taleplerindendir,. cümleleri yazılı bayrak· 
~ ~ biri bazı gençlerin tccavü· lar taşınmıştır. Talebelere halk da karış· 
~fa~· S ve kendisinden yakasın· mı~ ve muazzam alay iki taraf ta toplanan 

halkın fa5ist selamları arasında ~ehri do· 
]aşmıştır. 

~t~t rozetini kaldırması istenmiştir. 
i....!tıü • bu talebi reddedinse yere dü· 

ıı ve 1 ş, ve döğülmüştür. Tunusta Fran· 
:ar ~Yan talebesi arac:mda çarpış· 

cıl' 
11 
° ustur. 

~Usu isteriz!,, nümayişleri 
·b6 CA.A.) - Yüzlerce i.ınh ı..,ite 

u sabah Roma sokaklarında do
"1' r unusu isteriz,. diye bağırmı~· 

~ra~ 
~ ıh~· hu~ık elçıliği önunde nC.ma· 

l'J ~lıne karşı elçilik civan polis 

Roma, İngiltereyi kendisine 
müzahir sanıyormuş 

Roma, 6 {A.A.) - HaYas : 

Ç'.emberlaynın Avam kamarasında Ak 
denizdeki Italyan metalibatına kar~ı ln· 
giliz noktai nazarına dair yapmış olduf:\l 
beyanat, Roma mahafilinde harretle kar 
şılanrnıştır. J.' t ıle kapatılmış bulunuyordu. 

er ~rkezinde genel sekreter nüma· Filhakika Roma mahafili mezkur meta· 
; :ı ~1laben sö}lecliği nutukta ltalya libatm Italyan • lngiliz anlaşmasına ay· 

ı:- 11 ld nı almasını bilen bir şef tara· kın bulunmadığı .mütaleasmiaydı. Hu· 
~erh iare edilmekte olduğunu ve bina· susiyle ki gene mezktir mahafil, İngiltere· 
tııı; 0 talyan mılletinin nihai zaferden nin bu mesele yüzünden Roma ile baş 
Ilı abıleceğıni chemmıyelle kaydeyle 

<r, Hatıbin bu sözleri ''Tunu Tu· gösteren anlaşmayı hiç de bozmak istemi 
lJ :\"aılarile karıılanmıştır. ' yeceği kanaatini besliyordu. 

~ taraftan nüma};şçi talebe Fran· lşte bunun i~indir ki, Roma mahafılin 
ti.~ ~t büro unun önune de gittikle· de bu akşam bir inkisarı hayal mil~ahcde 

or~o. polis komiserının talebi üze· edilmektedir. Maamafih İtalyan matbua· 
loti ~dakika kap.!a:ım kapamıştır. tının hücumları de\'am etmektedir. Fakat 
b lloda .. . 1 "~ numayış er bu hücumlar daha ziyade Fransız gazete· f '6 (A.A.) -Torinodan la Tribu· !erinin neşriı-atını istihdaf eylemektedir. 

ransız - iman beyannamesi dün 
~. Pariste imzalandı 

~7 - Alman hariciye nazırı fon ve ekonomik münasebetlerini alı\kn. 
~ dtin Parise gelmiş, Fransız · dnr eden meseleler tetkike tfı.bl tu. 

~ bıı°:Yannamesi imzalanmı.tır. tulmuştur. Her iki tnraf şu ciheti 
l f.'~1<Ulllaınenin metni şudur: kabul etmişlerdir ki, ikl memloket 
J~rl ~ ~ CUrnhuriyeti hariciye nazın nrnsında, hudutlarının knt't surette 
~~'Ilı llııe \e Reich Hariciye i:lazırı tanınması esası Uzerlnc daynnncak 

~~ Von Ribbentrop, hükfuneUerl mUnnsebotlertn inkişafı, ynlnız bu . 'e hllkfuneUerinin cmrile hare· iki memleketin müşterek menfaatle· 
'ttı Ilı~ Pnriste 6 kanunuevvel 938 rino yaramakla kalmıyacak, fakat 

~l'ar atlarında aşağıdaki husw.. ayni zamanda sulhu idame '\"e esas-

ir~' ~lırmışlardır: Iı bir yardım teşkil eyleyecektir. Du 
.. ~ti ~z hUkiimeti ile Alman hlL Umltıedfr kl, iki memleket hariciye 
~ \>e' ı sa ile Almanya nrasmda nazırları, her iki bUknmelln UtUncU 
~l>a. l'i koınşuiuk mUnasebetleri:ıin 

~llıı ı "112iyetinfn tarsini ve umum! 
~~ ~~esinin esaslı unsurlıı.nndan 
~~ ettiği kanaatine tamaınlle 
b~e~lnı~ktcdir. Binnenaleyh iki 
l'ıı ~U • ikı nıemıcket arasındaki mil· 
lı-ı'etbin bu istikamette inki§af ı. i· e hUtün kuvvetlerile çalışmak. 

'l\ı ~ ~llklunet. memleketleri ara· 

~ 111~ müteallik hiçbir mesele. 
~de et} kalmamış olduğunu mu. 
G~_- ~~Ve bugün memleketleri ara 
a~ll ~ş bulunan hududun kati o) 

-... lıti en tanır. 
' ~~~ h~ct, o.her devletlerle o. 
~ txle tnunasebetıeri kaydı ihtiraz· 

t l~ıet- lblhaeketi ala.kadar ede:ı bUtün 
~ txleı kkında temasta kalmnğa, 
~b;' ~lelerin müstakbel inkişafı 
~ 
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~ g:aı mU§k1llitı çıkarmak teh. 

devletlerle olan husust münasebetle· 
rl hakkındaki ihtiraz knyıtlnrı ile be. 
ro.ber, karşılıklı hürmet esası dahi· 
lfnde şulhpcrvcr işbirliği nzlmlcrinl 

bildiren ve bu suretle umumi sUkCm 
yolunda mühim bir adım teşkil eden 
bir doklerasyon imzalamışlar.dır. 

Yeni sebze Hali 
çöküyor 

Bundan iki .aene kadar evvel Keres· 
tecilerdeki yeni sebze halinin bazı kı· 
sımlannda çatlaklar görüldi:ğünü ve 
halin deniz tarafına doğru çökmekte 

olduğunu yazmı§tık. O zaman beledi. 
yeden gazetemize verilen cevapta esa.. 

sen halin kat'i olarak tesellüm edilmedi 

ği çatlakların ise mevzii ısrva çatlaktan 
bulunduğu yazılmt§ ve bu satlaklann 
üzeri hemen lltva ile örtUlmü§tii. ı ~~lt'eu tcrdiği takdirde biribirleri.. 

~;:~ deaıc buıunmak kararındadır. 
h~... etasy00 derhnl meriyetc gl· Esasen bu arazinin halin ağırlığını 
"~illi çelaniyeceği daha ilk inşaat sıralarında 

~ ~ .. l'f tehJiğ bau mimar ve mlihendiıılerce ileri ısii· 

~lifl.0
1\ 6 (A.A.) _ Ho.riciye neza. rülmüştU. Aradan geçen zaman zar -

lt ~' \> 
0
:at 15.4 5 do başlayan Don· fında, haldeki çatlaklar çoğalmış ve 

\~ S e ltad ll.ibbcntrop görUşmelerl ço1dintü büsbütün' bariz bir §ekil almış. 
~ l~ı b ar devam etmiş ve bu sn. tır. Aldığımız malltmata göre yapılan 
~1~tıa c arfciro nazırı Horlege sa· bir tetkik neticesinde halin senede 3 
hıı1 l!~t ı10t~rok burada Alman gazc. santim deniz tarafına meylettiği ve iki 

t )leını ransız gnzetecllertnl ka· sene sonra bu çökünttlnün muzaaf bir 
"',~'el" 13lerdfr. "'--..ı ıı l3o §ekil alarak senede 6 santim çökeceği 
~ r:,. ~ Olar rınet, fransızca ve al· anlaştlmaktadır. 
"!u~tebıı~~k neşredilen aşağıdaki öğrendiğimize nazaran halin kabul 
~4~ h ~~muştur: kat'iai aradan geçen bu kadar zamana 
~r,411~eıa atic.ıye nazırının 6 ka· kadar el'an yapılmamıştır. 
ttı, 11lı .. ; Pnrtsı ziyareti, senfş blr Bu ~n neticesinin ne olacağı merak.. 
b 4t ~Q\11 lnıan fikir teatisine '\"C· la bekleniyor. 
~4 "0tı ile ~lenıfştır. B. Von Rib- --------------
~l~1tllto131lı • Bonnet arasında yapı. 1944 Olimpiyatları 
~>e. e11 "e :•erde, esaslı A '\"rupa me. 

:t"rattıı llhassa. doğrudan doğ
a ve Almnnynnın politik 

Nevyork, 7 (A.A.) - Amerika ollmpl:rnt 
komitesi, 1944 ollmplyatlan için merkez 
olarak Detroit ıchrini teklif edecektir. 

JABER - Ak~m pm;tabı 

Roman yada gizli f aşistı 
teşkilatı 

( Baştarafı 1 incide) 
Albay Krlsleskunun vn:ıt vet! tehlikeli· 

dlr. Kurtnrılması Umidl yok gibidir. Suı-1 
kastç!ler demir muhafızlara mensup iki 
lise talebesidir. Bunlnr<lnn biri ynkalan-ı 
nuş, diğeri kaçmıştır. 

Miralay Kristesku bundan on beş tün 
C\'Yel bir tehdld mektubu alıru§ll. Bu 
mektupta on h<'6 gün içindi' öldUrlJlecrğl 
bildiriliyor ve §Öyle deniliyordu: 

"Tetkik cdilt' n ndli evrak slz, hnkim 1 
mlrnlay Kristeskunun mC'mleketi mUdn • 
fan edenlerin mukaddes haklarına ka111 
hnrek~t ettiğinizi ispat ediyor. Menfnntl ı 
umumıye namına sizi idama mahküm e
diyoruz:. Bu hUkUm, on beş gün içinde in· 
fnz edilecektir. 

Demir muhafı2<!nr, sağdır \'e mütcynk. 
kızdır.,, 

HUkümct çok sıkı ted otrler almıştır. 

Ecnebi gazotccilrrin tnl.minlerine göre 
yeni m(wkuflar on bini geçmiştir. 

Dahiliye nazın nezaret binasından dış:ı- 1 

rı çıknmam~ktadır. Nazrrın ~anma dn 
kimsenin girmesine mUsandc edilmemek. 
tedlr. Demir Muhafızların dahiliye nazırı
na gönderdikleri tehdid mektubu Uz:erine 
yeniden bin;ok tevküat daha ynpılmı5t1r. 

Dahlliye Nazırı Demir mubnfızlnrn kar
ııı çok şiddetli tedbiler almış ve gazete. 
lerclC'n birine şu tebliği ,·ermiştir: 

"Romanya istikUlli için 800.000 kurban 
verml.§Ur. Bugün tehlikede olan istikllll 
uğnınn 30.000 kurbnn (Demir Muhafır.lnr 
30.000 kişi tahmin edilmektedir.) ver. 
mckte tcrcddUd etmlyeccktir . ., 

ŞuşniQin hayatı 
Başta1atı ı mcıdt 

ni evliyi takdis ederken, söylediği sözler 
arasında, kendisine yapılan tehditten ka· 
palı bir tarzda bahsctmis Ye nazilerin es· 
ki Avusturya başvekilinin mesuliyetini 
katolik kilic:csine yüklemek istediğini an· 
latmıştır .• 

Bu sırada Şuşnig, Viyanadaki bir otelin 
en üst katındaki bir odalık mahpushane· 
sinde ağır hasta bulunmaktadır ve gün· 
den güne ölmektedir. 

Bir hafta evvel o kadar za~·ıf dilsmuc:· • • • 
tür ki yemek yiyemez olmu~ ve o gundr,· 
beri suni şekilde beslenmektedir. 1\Iam, i 
yatı da bozulmustur ve bUtün gün > u 

dua ediyor, yahut çocuk gibi ağlıyor. 
Papa Berline cevabını birkaç gün evvel 

göndermiştir. Bunda şöyle dediği haber 
verilmektedir: 
"Şuşnig gibi asil bir katoli&rin hayatını 

kurtarmak için bile olsa. mukaddes kilise· 
nin umdelerinden fedakarlık edemem. 
lki fedakarlıktan birini intihap etmek za· 
ruretinde kalırsam eski Avusturya baş· 
vekili hayatını SC\'e seve verecektir ... 
Şuşniği kurtarmak için son bir teşeb· 

bils bu harta. Alman hariciye nazın Rib· 
bentrop Parise geldibri zaman yapılacak· 
tır. 

Beyoğlu Dördünrü Sulh Hukuk 
Hakimliğinden : 
Beyoğlunda Talimhanede Topçu cadde. 
sinde 17 numarada Karabet Fulikacı· 
oğlu tataiından Beyoğlunda Feridiye 
caddesinde 46 sayıda oturan Zabel a
leyhine açılan sulh teşebbüsü davası. 
mn muhakemesinde: Davacı gelip dava 
edilenin ikametgahı mübaşirin meşru. 
hatına nazaran meçhul olduğu anlaşıl· 
makla ilanen tebliğat icrasına karar 
verilmi§ olduğundan dava edilen za -
belin muhakeme günü olan 13-12-
938 tarihine müsadif salı günü eaat ı ı 

de Beyoğlu dördUncü sulh bultuk mah. 
kemesinde hazır bulunması tebligat mn 
kamına kaim olmak üzere ilan olu. 
nur. 

Fn.tih sulh icra mdan: 

l<'atmnnın nlnca~'lndan dolnyı hnciz olu. 
nup paraya çevrilmesine kanır verilen 
karyola, sehpa, konsol, ayna, bakır tas, 
sandalye, mnsa, dolap, kilim ve sairenln 
saWması için tayin olunan günde borçlu 
Hnkkmm bulunmaması ve iknmetgahınm 
meçhul knlmasmdan dolayı salış ilflnlan 
tebliğ edilmediğinden bu defa satış için 
birinci arttmnada 15·12·938 tarihine mU
sadif per§cmbe gilnU saat 12 de Şehz:a· 
debaşmdıı liO§kadem modrese sokağ"mdn 

5 numaralı hanede ve kıymeti muhamml. 
nesini bulmadığı tnkdirde ikinci nrttır. 

ması 19-12·938 tarihine mUsadlf pazarle· 

Valin;m tetkikleri 
\'ali LQtfi Kırdar yanında belediye fen 

heyeti müdürü I Iüsnü olduğu halde dun 
~rin muhtelif semtlerinde tetkikler yap 
m15tır. 

Lutfi Kırdar. bu arada Ankara cadde· 
sindeki yol inşaatım, Eminönü meyda· 
mndaki istimlak işlerini ,.e meydanın a· 
çılmasını gözden geçirmiş ve i timlfık iş· 

lerinin biran ev\'el tamamlanmac:ı için 
direktifler ,·ennı~tır. Lütfi Kırdar bundan 
sonra Gümüşc;uruna çıkarak mühcndi-. 
mektebi önündeki yeni yol inşaatı ile ala· 
kadar olmu5 \'c bu husu ... ta bazı emirler 
\'ermi~tır. 

LOtfi Kırdar dun de ) azdığımız gibı 
Taksim meydanının ,·aziyetini şehrin gü· 
zelliğı noktac:mdan hiç de doğru bulmamış 
ve e as pHindan evvel meydanın tanzimi· 
ni kararla~tırmıştır. Şehircilik mütehassı· 
sı Pro ·tun da fikri alınarak ihzari bir 
proje hazırlanacak \'e derhal meydanın 
tanzimine geçilecektir. Bu :ırada meydana 
çirkin bir ~kil ,·eren halfılarla bazı diğer 
binalar yıkılacaktır. 

Şehrb temizliği 
Uıtfi Kırdar tetkıkleri sıra ında şehrin 

temizliği ile de alAkadar olmuş '-c bele 
di}·eye döndükten sonra temizlik işleri 

müdürü Mustafan çağırarak kendisine 
laznngelcn direkti fi eri vermiştir. 

Bu arada temizlik amelelerinin c:abah· 
ları bugünkünden yarım saat daha evvel 
iş ba~ı yapmalarım da bildirmiştir. Bu 
suretle ameleler, kı,ıarı saat beşte yazın 
saat dörtte şehrin temizliğine başbyacak 
!ardır. 

Ziyaretler 
Vali Lfıtfi Kırdar Tak im ve civarında· 

ki bu tetkiklerinden sonra İstanbul ku· 
mandanhğma da uğrıyarak korgeneral 
Halis Ilıyıktara iadei ziyarette bulunmuş 
tur. 

Dün öğleden ~onra c~i şehreminlerin· 
den operatör Cemil ile Mehmet Ali ayn 
ayn LQtfi Kırdan ziyaret etmi~lerdir. 

Akşam üzeri beledi}'e imar mUdürü Ziya 
ile şehircilik mütehassısı Prost ta valiyi 
ziyarette bulunmuşlardır. Lfıtfi Kırdar 

Prosttnn şehrin iman hakkında bazı iza· 
hat almıştır. Mesai saatinden sonra par· 
tiye gelen LQtfi Kırdar padti idare mec· 
lisini toplıyarak parti i~lerile meşgul ol· 
muştur. 

LOtfi Kırdar dün ,;ıayette bulunduğu 
bir sırada bUtUn odaları dola5arak me
murlara iadei ziyarette bulunmuş \'e kcn· 
dilcrinden bazı i~ler etrafında izahat al· 

mıştır. 

Tamim 
LQtfi Kırdar işe başlaması mi.ınasebefr 

le bütün arkada~larına ~ tamimi gönder
miştir: 

I stanbul vilayet ve belediyesine 
mensup mesai arkadaşlarıma 

"İstanbul valiliği ve belediye reisliği 
vazifesine bugünden itibaren fiilen başla· 
mı_ş bulunuyorum. Büyilk ,.e geniş bir ~a· 
h~a ve memlekete hizmet imkan ve fır
satını sizlerle paylaşmaktan bahtiyarlık 

duyaca~. Asılsız ~::ıyialarla ~ahi endi· 
~ere düşülmemelidir. Herkesin bUtün 
enerjisini vazifec:ine hasretmesini ehem· 
miyetle dilerim. 

Arkadaşlarımdan durüsti, ,·azire bağlı· 
lığı ve yardım rica eder \"C hepinize ba~· 
rııar temenni ederim . ., 

Konsoloslıınn ziyaretleri 
lstanb\üda bulunan bütün ecnebi kon· 

solos!arı bugün vali Lutfi Kırdan ziyaret 
ederek tebrikte bulunacaklardır. 

Mnhiın b ir tamim 
Yali ve belediye reisi Ltitfi Kırdar bü· 

tün teşkil~ta }'aptığı bir tamimde, bazı 
kimselerin \'akitli \'akitsiz beledire daire
lerine gelerek memur ve müdürlerle lau· 

bati görüştilğü ve bu suretle memur ve 
müdürler üzerinde tesir ederek kendi iş
lerini tacil ettiklerini bildirmi~ \'e bun· 

dan sonra bilhassa ismi duyulan bazı kim 
selerle beraber bütün bu gibilerin büro· 
lara ve kalem odalarına kabul edilmeme· 

sini cmretmi§tir. Emirde, tamime a.rkın 
hareket edeceklerin tecziye edilecekleri de 
il~ve edilmektedir • 

istiklal Marşı Şai ri 

Mehmet Akifin 
mezarı yapıh yor 

lnönünün seyahati 
liaş turalı 1 ncıde 

toplandığı meydana doğru ilerlemiş ve 
halkın arasından geçerek otomobiline 
Linmi,.tir. 

Çankmdan hareketten s::nra yo 
1.ın yedinci kilometresinde Ayanle kö· 
y J halkı Cumhurreisini bayraklarla 
karşılamışlar ve kurbanlar kesmi ler. 
dir. Çanlnı ıdan Kastamonuya kadar o. 
lan l 15 kilometrelik yel boyunca her 
rdımda bu şekılde tczahLrat yapılmış 
t.r. Havanın yağmurlu ve sisli olmasına 
rağmen g.izergah civarındaki köy1cr 
halk. bile Reisicumhurumuzun geçecct>i 
} ollara akın etmişti. 

İsmet İnönü İn köyiın.Je Tosya ve 
kazası heyeti ve köylülerle görüşmü. 

ve kendilerinden mahsul \'e sıtma vazi. 
yetler:ni s::rmuştur. Aldıgı cevaplardan 
sonra Sıhhiye Vekfıletinin talimatı da. 
ircsinde zeri; at yapılmasını isaret et • 
miştir. 

Yolun bundan sonraki kısımlarında· 
ki Ilgaz, Kazancı, Yerince kôyicrinde 
Reisicamhurumuza karşı halk ve köy. 

lider tarafından bii} iık karş•lama mera 
simi yapılmıştır. llgazrn Derbentli ka· 
rakolu ilersindeki Şahin jandarma abi. 

desi önilnde büyük bir tak hazırlanmış. 
tı. Reisicumhuru burada, Kastamonu • 
dan gelen, hükCımet, Parti ve halk mJ· 

messilleri karşılamışlardır. Ismet İnô. 
nü otomobilden inerek kendisine. ikram 
edilen kahveyi içmişlerdir. 

On dakikalık tevakkuf sırasındaRe. 
isicumhurumuz bu mıntakanın bilhassa 
güzelliğine iıaret etmişlerdir. 

Kastamoni::le 
Kastamonuya yaklaşıldığı zaman bü· 

tün gehir hafkının, mekteplilerfo \'C 

köylülerin şose üzerinden geldiği gö· 
riilüyordu. Halk arasın.da köylerinden 
atlarla gelmiş köylüler de vardı. Reisi. 
cumhurumuz: İsmet İnönü Olukba~ı 

mevk:inde c1.omobilden indi ve vali ko. 
nağma kadar halk araısmdan yürüyerek 
g~ti. 

Konakta bir müddet istirahat eden 
ismet Jnönü saat 16 da hükumeti ve 
arkasından kışlayı ziyaret etti. 

Reisicumhurumuz bir müddet sonra 
da vilayet makamında memurları ve 
teşekküller mümessiJlerini kabul ede · 
rek kcndilerile görıiştü. 

Saat 17 de 63 bin lira sarfilc yeni 
inşa edilen Kastamonu Halkevinin açı· 
lışmı bizzat yapt•. 

Bu sırada halk lsmet Jnöni:niın Hal. 
kevi binasını teşrif edeceğini duydu • 
gundan civar yollara birikmişti. O ka· 

dar kalabalık vardı ki, otomobiller bile 
halk yığınlarının arasın.dan geçemiyor· 
du. İsmet İnönü yarunda Kütahya me. 
busu Vedit, Başyaver, yaverlcn: husu· 

si kalem müdürü, muhafız kıta~ı ku • 
mandam ve Kastamonu Val:si olduğu 
halde Halkevi binasının önüne geldi. 
Bu sırada Halkevi ikinci reisi ve lise 
ba muavini Osman Faruk heyecanlı 

bir nutuk söyledi. 

Nutuktan sonra ismet inönü iki 
mektepli kız tarafından tutulan kurde. 
leyi kesti ve binaya girerek salonları, 
kütüphaneleri gezdi ve izahat aldı. Vi. 

15.yct idare heyeti odasında Kastamonu 
mebuslarile vilayet idare heyet:ni ka· 
bul ederek görüştü. 

Yeni Halkevi binasında bir saat ka· 
dnr kalan Reisicumhurumuz halkın 

coşkun alkışları arasında tekrar vali 
konağına nvdet etti. 

Kastamonu dün geceyi büyük bir se· 
vinç içinde geçirdi. Halk, Reisicumhur. 
larına kavuştuğundan büyük bir mer.:· 
nuniyet için.de bulunmaktadır. 

Dadayda 
Knstamonu, 7 - Ismet İnönü bu sa. 

balı maiyetiyle beraber Dadaya gide • 
rek bazı tetkikler yapmıştır. Yarın da 
Taşköprüye gideceklerdir, ismet 1nö· 
nü Kastamonu ve havalisinin kendir sa 
nayii için bir merkez olacağını tebşir 

etmiş ve tetkiklerini bu iş etrafında ya• 
pacağını söylemiştir. 

İsmet inönil ayın dokuzunda Kasta· 
monu Parti kongresinde bulunacaktır. 
Reisicumhurumuz: bu kongrede biltün 
şikayet ve dilekleri dinliyecektir. Ay· 
nca Ismet inönünün ç.-:k mühim bir 
hitabe.de bulunmaSJ da muhtemeldir. sl gUnU a)T.i saat ve ayni yerde ynpılıı. Geçen sene gençlik milli §air Mehmet 

cnğmdrin taliplerin mah~li mcz:kCırdıı me. Aküin mezarının yapılmnsı için bir bro. 
murunn mUrncruıtları vo borçlunun :fka. 1 şilr neıretmi§tL rıa o elin batlanacakm. Aynca aençltr 
metgA.hmm mcclıuliyetlne mebni fııbu flA· ı Bu ayın 28 nei günü Al..-ifin ölUm gllnü Univernitede bir ihtifal yapılmaaı için 
nm t..ebllir makamına kaim olduğu llnn o.,olması milruısebctile gençlik mezar ba • bugilnlerde Rektörlilğc müracaatte bu . 
lunur. (Zi550) ında toplanacak, ve mezarın yapılması· lunaeaklardır. 
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Oemirmuhafızların maktul lideri 
Kodreanu ile 

Binbir tehlikeyi göze alarak 

Nasıl konuştum? 
Yazan: Dsterman 

İngiliz ' aiyui muharrirlerinden 
Romanyada bir faşist teşkllitı olaıı 

Demir Muhafızlara kal'§t kral tarafm • 
dan 1}lddetli bir takibata geçilmiş ,.o 
liderleri olan Kodrcanu bir firar esna

ıomda öldürülmüştür. 

Demir muhafız teşkilatı neydi? Lide
ri Kodrcanu kimdi? İngiliz siyasi mu· 
harrirlerlnden Mister İstennan bir müd
det cv\'el Kodrcanu ile yaptığı millik&. 
tı anlatıyor \'O bunları izah ediyor: 
Kodrcanu öldU. Zannedersem ben onu 

.)'a"arken en son gören 1ngilizlm. 
Açıkça bir faşist teşkilatı olan Roman

ya Demir muhafız lideri, yahudi, aleyh
tarı, tedhişçiler ııefl yüzbaşı Komeliu Ze
lca Kodrcanu ile görüşmeye karar verdi
ğim zaman benim bir delilik ettiğimi dU
şünenlcr çoktu. 
Bükrcşteki tanınmış gazetecilerden bi

ri olan bir arkadaşıma, Kodreanu ile bat
na bir mUlakat teminini rica etmiştim. Ga 

zeteci arkadaş bana telefon etti ve: 
- lsterman, dedi, deli mi oldun? rica 

ederim, Kodreanu ile görüşmek fikrin -
den vazgeç. Bir daha geri gelemezsin, bu 

adamlar katil insanlar ..• Kodreanu bile 
kendi eliyle birçok kimseleri öldürmUş

tUr. Casusları senin hakkında birçok ııey
ler uydurmuş olabilirler. Yahudi olduğu
nu öğrenmişlerdir. Ateşle oynuyorsun, 
gel sen vazgeç bu tııten ... ,, 

• • • 
Söylediklerini istihzalı bir kahkaha ile 

karşıladım. O zaman arkadaşım: 
- Pek AIA, dedi, sen bilirsin. OlümU

nU arıyorsan o başka. Sana Uç saat mil· 
saade veriyorum. Üç saate kadar senden 
haber gelmezse polise ve İngiliz sefare
tine mllracaat ederim ..• 
Bükreşin karanlık ve sessiz sokakların

dan giderken en korkunç gangster film
leri birer birer gözUmUn önUnden geçme
ye başlamıştı. 

Otomobilde iki tarafıma demir muhafız 
te§kllAtmdan yeşil Unlformalı birer me • 
mur oturmuutu. Şoför de, yine üniforma
lı bir Demir Muhafız mensubuydu • 

Bitmez tükenmez, bir türlü sonu gel
mez bir yolda gidiyor gibiydik. Otomobilin 
tekerlekleri karlan zorlukla yararak i -
lerliyordu. 

Nihayet, şehrin dış mahallelerinden bi
rinde, bllyUk bir binanın önünde durduk, 
burası Demir Muhafızların merkeziydi. 

Bir ik1 dakika sonra kendimi büyük 
bir odada buldum. Etrafımı yeşil Unifor
mab adamlar çevirmişti ve silahlarını, fa
şist usulil selam vaziyetinde tutuyorlardı. 
Bu selamlarına müphem bir el ve baş 
hareketiyle mukabele ettlın. Sonra, etra
fıma bir nazar attım. Duvarlarda çengelli 
haçlar, kamalar, bayraklar, siyah tilllc 
örtülil insnn resimleri vardı. (Sonradan 
öğrendiğime göre, bunlar Demir Muha -
fız "şehitleri,, idi). Musolinln, Bitlerin 
resmi ile beraber, Kodrcanunun da büyük 
bir fotoğrafı görülüyordu. 

Biraz sonra içeri fırtına gibi. biri girdi. 
Odadakilerin hepsi kendisine doğru yüz
lerini dlSndUler. Adamın lizerinde kayak 
sporu yaparken glyllcn elbise vardı. O· 
muzundaki ve kollarındaki karları silkti. 
San saçları bir çocuk başındaki saçlar gi
bi ka~ıktı. İri elmacık kemiklerinin üze
rinde mavi gözleri ateşle parıldıyordu. 

Bu gözler, etrafta bir döndükten sonra 
benim üzerimde durdu. Kodreanu, güzel 
bir fransızca ile bana ne istediğimi sor
du. 

l\odttano 

ketlerinde yaptığı gibi "temizlemeye,, ça
lışan bir katildi. 

Son seçimlerde yan askeri teşkilitı bek 
lenllmiyen bir galibiyet temin etmitti. 

Kral Karol ona bir vazife verecekti. 
Fakat Kodreanunun faşist devletlerin ma
li yardımı ve teşvikleriyle gittikçe bUyU-
yen "ordu" sunun verdiği endişeyle bu fi
kirden vazgeçmişti. Kral daha ileri gltmi3 
ve o zaman bizzat kendisinden öğrendi
ğime göre, bir giln Romanyanın idare -
sinde kendisinin rakibi - hem de tehli
keli bir rakibi - olabilecek olan bu ada
mın iktidarını elinden almaya karar ver
mfııtl, 

Yüzbaşı, iki saatten fazla, muasmda o
turmuş, karşımda mUtemadlyen konuş -
muştu. Evvell, bir kelime söylemeden bir 
kaç dakika gözlerini bana dikmiş, bakmış

tı. Gözlerinde müteassıb itikatıı adamların 
sihir kabiliyeti taşıyan bakışlan vardı. 

Sonra yüksek ve tannan bir sesle ko
nuştnaya başladı. Bana söylemiyordu, ha
yalinde gördüğü bü.> ük bir dinle.>ici küt
lesine hitab ediyor gibiydi. 

Kraldan bahsederken ııunları söylcml3· 
ti: 

- Bizim fikirlerimize karşı cephe al
mağa hakkı yok ... Çünkü o, mut}akıyeti 

idareli bir memleketin kralı değildir. 

Yalnız, bükllm vermek hakkı vardır. 
Yahudilerin vahşetinden de göyle bah

sediyordu: 

- Hepsinin kökUnden kurutulmasını is
tiyorum. Onlan mahvetmeliyiz ve edece· 
ğiz. 

Sonra, faşist gayelerini şöyle anlattı: 
- İktidar mevkiine gelir gelmez 48 

saat zarfında derhal Almanya ve İtalya i
le birer ittifak anlaşması yapacağım. 

Gitmek Uzere kalktığım zaman, elimi 
tuttu ve gözlerini yüzüme dikerek derin 
derin baktı, gülUmscdi: • 

- Farkında mısmız, dedi, siz benim ho
şuma gittiniz! Gelin sizinle beraber be
nim köydeki evime gidelim, bir kaç gün 
bizde misafir kalırsınız. 

Sonra, masasının Uzerinden bir fotoğra 
fını aldı. Benden mürekkepli kalemi iste· 
di ve resmine şunları yazarak bana uzat
tı: "Korneliu V. Kodreanudan bir hatıra . ., 

Davetini kabul edecek vaziyette değil
dim. Yalnız Uç giln sonra, beni çağırması 
üzerine, Hitlerin Münihteki "kahve ren
gi ev,, inin bir mukabili olan "yeşil ev,,e 
gittim, kendisiyle tekrar görüştüm. 

İlk mülakatımı anlattığım makalede §U 

satırlar vardı: 

Kendisiyle yalnız görüşmek istediğimi 
ve bazı suallerime cevab rica ettiğimi 
söyledim. Yanındaki bir adama döndü, 
bir şey soyledi. o da içerde bulunanlara 
sert bir emir verdi. 

* • * 

"Yüzbaşı 38 yaşında, çok güzel bir 
gençtir; Holivuda giderse bUyUk muvaf· 
!akıyet kazanabilir.,, 

Büyülü sarayı 
lngiliz şatolarının koridorların-

da ruhlar dolaşıyor . 
Kardeşinin sevgilisini manastıra kapayan ve h~:rern 
önüne duvar ördürerek onu canlı canlı gömen rahı en 
ruhu nan il , görülür ? 

İngiltere adalarında kral ve ailesi d
radı tarafından meskun bir tek saray 
'veya gato yoktur ki bir veya bir kaç 
ruh tarafından zaman zaman ziyaret e. 
dilmesin. Mesela Sandringham sarayın· 
·aa her sene Noel gecesinde Sandring
ham rahibesinin ruhu görünür. Yedin-

ci Edvardın eski bir manastırın ankazı 
üzerine yaptırdığı bu muhteşem sara. 
yın uzun koridorlarında il:ıer Noel gece
si bir rahibe hayalinin cörünmesi artık 
saray halkının alışık olduğu bir hadise
dir. 

Teymis nehri kıyısındaki Vin.dsor 
kasn tamam yirmi üç tanınmıı ruhun 
cevelangahıdır. Bin seneden fazla bir 
zamandanberi İngiltere krallarını sine
sinde barındırm:ı -clan bu kale gibi maz. 
gallı, tarihi ve muhteşem binada ikide 
birde bir takım hayallerin görünüşü a-. 
vam arasında ona büyülü saray adını 
taktırmıştır. Maamafih Vindsor sara
yında görünen ruhların hiç biri kor
kunç değildir • 

Orada en fazla görünenlerden biri 
kraliçe Elizabetin, diğeri de kral birin. 
ci Şarlm ruhudur. Bu her iki ruh da 
son iki yüz tıenedenberi muhtelif fa
sılalarla, krallar, bendegan ve hizmet
karlar tarafından görülmektedirler. 

Almanya imparatoru Frederiğin ka
rısı imparatoriçe Frederik, İngiltereyi 

ziyareti aısarında Vindsor kasrında mi.. 
safir edilmişti. 

İmparatoriçe bir gün öğle yemeğin
.den sonra mütalea için sarayın kütüp -
hanesine girmiıti. Kocaman pencere
lerden içeri süzülen güneşin ışığına ar
kasını veren imparatoriçe büyük bir 
maroken koltuğa gömülerek intihap et
tiği bir kitabı okumağa koyulmuş, bir 
müddet sonra kütüphanede yalnız ol
madığını hissederek birdenbire başını 
kaldırmış ve yanı başında, güler bir 
çehreyle sessiz ve sadasız kendisine 
bakmakta olan bir şövalye görmü.~tür. 

Bir an biribirlerine bakışmışlar, son
ra imparatoriçe karşısındakini iyi gör
mek için gözlerini açıp kapamış vı: şö

valyenin birdenbire rüyetinden .silin
diğini hayret ve biraz da korku ile 
görmüıtür. 

İmparatoriçe hatıratında, gördüğü 
bu hayalin, Kromvelin diktaörlüi;ü sı

rasında İngiltere parlamentosunun ka. 
rariyle kafası uçurulan genç kral Stu
art'm portrelerine çok benzediğini yaz
maktadır. 

Kraliçe Elizabetin haynlini sarayda 
bir çok kimseler müteaddit defalar gör
müşlerdir. Bunların hepisi kraliçeyi 
gayet kederli, bitkin bir vaziyette gör
müşlerdir. Prenses Bcatricc uakire kra-

bir adama film yıldızı denirse başvekil -
den daha büyük bir şöhrete sahih olmuıı 
kimse kastedilmiş olur. 

Kodreaniı memnun olmuştu ve gülUm· 
setli. 

- Şimdi anladım, dedi. O halde, yazı 
güzel... 

Sonra bir kitab aldı, bana uzattı: 
- İçinde size yazdığım bir ııey var, 

dedi. 

Kodreanunun zabitlerinden biri onun, 
el yazısyla yazmış olduğu kelimeleri bana 
tercüme etti: 

"Namuslu ve dllrilst bir gazeteci A. L. 
1stermana.,, 

Bir sır var ki, bugün bile izah edemi
yorum. Kodreanu bana bizzat' şöyle de
mfııti: 

- Ben ve bütün Demir muhafız men
supları mukaddes incilimiz ve Mikail üze-

liçenin hayalini bir gUn balkonda otu
rur bir vaziyette görmüştür. Hayal bir 
kaç dakika hareketsiz olarak balkonda 
oturmuş, sonra birdenbire gözden kay
bolmuştur. Bir defasında r'a prenses 
gene ayni sarayda, kendisine tahsis e
dilen odada otururken birdenbire Jışa
nda bir patırdı işitmiş, pencerenin i;in
de uyumakta olan ve .daima beraberin
de gezdiği siyah kedisinin pencereden 
dışarı bakarak korku ile sırtını kabart. 
tığını görmüştür. 

Hemen koşarak pencereden dışan 

sarkmış, o anda, karanlıkta beyazlar giy 
mit bir hayalin yürüyerek pencerenin 
altından geçip kaybolduğunu görmüş-
tür, , 

Sandringham sarayında görünen ra
hibenin bir de hikayesi vardır. Rivaye
te göre bu ruh, rahip ıelmak istediği 

halde bir kıza a11k olarak bu işten vaz. 
geçen erkek kardeşinin sevdiği güzel 
bir §Övalye kızınx zorla manastıra kapa
yan ve onun 'hücresinin methaline du
var ördürmek suretiyle onu canlı canlı 
gömen intikamcu Sandringham rahibe
sine aittir. Rahibenin ruhu daima ga. 
yet çukura batnuı gözler ve örümcek 
ağı gibi donuk ve bulanık bir çehreyle 
görünür. 

Şimdiki Vindsor Dükü, daha Prens 
Dögal iken emrine Londradaki St. 
James sarayı tahsis edilmişti. ~u saray 
sekizinci Hanri tarafın.dan eski bir 
miskinhanenin arsası üzerine yaptml
mıştr. Sarayın kocaman havlusunun 
muayyen bir köşesinde aras.ra görünen 
korkunç hayalet belki de yü.:lerce sene 
evvel ölmüş bir cüzamlıya aittir. 

Bu hayalet o kadar şekilsiz ve biçim
sizdir ki şimdiy~ kadar onu görmek 
betbahtlığında bulunanlar onu ancak 
"çok k~rkunç bir şey gördüm,, diye 
tarif edebilmektedirler. 

Sent Ceyms sarayında arasıra görü. 
nen diğer bir hayalet te kral ikinci 
Şarlın genç ve güzel metresi düşes dö 
Mazarine aittir. Düşesin, ytizlerce sene 
evvel işgal ettiği dairesinden, arasıra 

şeffaf bir tül geceliğe büriınere'k çıktı
ğı görülür. 

İskoçya dağlarından birinin tepesin
deki Balmoral kasrının da bir hayaleti 
vardır. Bu ruh daima şatonun mutfa. 
ğının ~lunduiu yerde görünür. Onu 
bazıları iri, parlak gözleriyle insana yi
yecekmiş gibi bakan eayet uzun bir ca
navar olarak tasvir ederken bir kısım. 
lan da bu ziyaretçiyi, yüzünde JStırap 
çekenlere has bir ifa.de olan ve göğsün 
den kanlar akan bir insan olarak tasvir 
ederler. 

Balmoral şatosundaki ruhun kime ait 
olduğu malUm değ.ildir. Maamafih İn
giltere kralının iskoçya dağlanndaki 

bu malikanesi eski bir Iskoç derebeyinin 
şat.osunun harabeleri üzerine kurulmuş
tur vt İskoçya derebeylik devresi tarih 
sayfalarına kıpkızıl bir renkle aksettiği. 
ne göre hayaletin neden ıstıraplı bir 
çehreyle ve kanlar içinde göründüğüne 
şaşılmamalıdır .. 

1skoçyada tek bir eski şato veya ka
sır harabesi yoktur 'ki toprağı, ateş, 

kan, cinayet, a§k, hiyanct ve facia ile 
yoğrulmam ş olsun .. Balmoral hayaleti 
bu eski, karanlık günlere ait olsa ge
rektir. 

Yeni 
Bir saniye içinde odadakilerin hepsi dı

şarı çıkmışlardı. Şimdi, {kendisinin dedi· 
ğine göre) 1 milyon 500 bin kiRilik ted
hişçi bir faşi~t lideri ile karşı kareıya bu
lunuyordum. 

Yanıbaşımdakl bu adam kral Karolun 
can düşmanı, kralın dostu olan madam 
Magda Lupcskunun ahdQ peyman etmiş 
düşmanr, yahudilerin biaman düşmanı, 

Romanyayı yarı siy2'.lli. ~arı dini müteas
sıb bir ~ llc ve kendisine U.tad say
dığı Hitlerle Musoliainin kendi memle -

Bundan dolayı gazete de makaleye 
"Romanyanm film yıldızı Hitler~,, başlığı 
konulmuştu. Kodreanu, elinde, makalenin 
çıktığı, "Deyli Herald" gazetesi olduğu 

halde beni karşıladı. 
Yazıyı beğenip beğenmediğini sordu -

ğum zaman kaşlarını çattı ve gazetedeki 

başlığı ve Holivud sözünün geçtiği cümlc-t 
yl gösterdi: 

rine yemin etmişizdir, müddeti ömrümüzce 
bir yahudi ile ne konuşacağız, ne de elini 
sıkacağız ... Bir yahudi odadan içeri girer 
girmez, içimden gelen bir hisle, onun ya· 
hudi olduğunu derhal anlarım ... 

Şimdiki kralın ikamet ettiği Bucking
ham sarayında da daima bir hayalet gö
runur. Bu, bir papasa aittir. Bucking
ham sarayının inşasına kral 'dördüncü 
Corc tarafından başlanmış, ı;aray onun 
halefi olan dördüncü Vilyam tarafın. 
dan tekmillenm:ştir. 

Hayalet, ortalık karardığı vakit bir
denbire sara}lJll garp cephesindeki ge
niş terasın.::la, parka focn uzun merdi. 
venlere yakın bir noktada belirir ve 
kaybolur. Sarayın arsası eski bir kili
seye aittir. Hayalet, belki de hayatında 
büyük bir günah veya cinayet işlediği 
noktaya ruhu gayri mer'i bir zir.cirle 

- Biraz alay ediyor gibi değil mi ? de-ı 
dl. 

O mavi gözlerini Uzcrime dikmişti. 

- Bilakis yüzbqmı, dedim. lniiltei'ede 

Ben yahudi aslından olduğumu söyle
memiştim. Halbuki, demir muhafızlarffı 
-easuslan Roman\ ada en ku\'Vetli bir teş
klllttı ••• 



~ kıyılarında 
arnsun Halkevi nası 

...ı

çahşıyor? 
Samsunun sosyal ve kültürel sevİ}fesinin yiikse
lişinde biiyük rolii olan Halkevi için modern bir 
sahneyi de içine ala~ak yeni bir bina yapılıyor 

,, 

San• un h:ıl la'' i lılnası ... 

'~<Z:ususi) Samsunun yük- Ar şubesi on beş kişilik bir bando la
b caddelerinden birisnide, kü- kımı ve yedi ki3ilik bir caz heyeti yeti§· 

Çc ortasında mütevazı edalı bir Urmcğo muvaffak olmu§tur. Miltehassıs 
.'~ır. Cösteri§i yok, mimari tar bir öğretmenin nezareti nltındo. musiki 
'4 

1 
alnıı, her sınıftan, girip çı- sever gençler, istidatlarının inki§afma ça-

~~~ ar burasının, bir faaliyet yu- Iışmaktadırlar. Yine mülehassıs bir öğ-
btıı.ı anlamakta gecikmez. retmenin idare ettiği piyano derslerinden 

~ata~a, ~'üklcndiği vazifeyi hay- kadın, erkek on bc!iten fazla yurddnş fay 
\.ı...~la 11ıtıek için altı sencdenbcri dalnnmaktadır. 
· ''l t}~ Çalışan Sam.sun halkcvldir. Gösterlt §Ubesi bilhassa son yıl içinde, 

ı.. "'lle11 .. , 
., '"'lr ki cumhuriyet imarcılı- sahne tekniği bakımından başarılar gös-
S~ dan geni.'l miktarda hissc:-i- termfııtir. Bu işte büyük hjr samimiyetle 

" n llt Un gibi modern bir §ehirdc çalışan gençler arasmdn değerli sahne e-
~le defa görenler, belki de hay- lemanlan vardır. Rol alan arkadaşlar a
·• h~' halkevl olarak daha. muh· rnsmda muharrir, diştabibl, tacir, memur 

• ~ leııı ayn raslıyacaklannı umduk- gibi her sınıf ve hermeslekten gençlere 
b~kten kendilerini alamazlar. rasla.nılmaktndır. BugilnkU binanın mUsa

~ 18 d:~i sadece gecikmi§tir, dü- ndesizliği ylizünden temsillerini. Kazım 
t 'liıı:Udir. Çalışkan Samsun va paşa sinemasında vermek ıstırarında ka
htı hitı aı, daha Samsuna. gelir lan göstcrit şube.si, son sistem vasıtalar-
~h~eı göze almış, Karadcnl- .-Devamı 10 uncuda 
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ık an 
da ' • Elden 

serve~ 

ele dolaşan mikrop yatakları, aç1ı< gözlere nasıl 
getirir? Bitpazanna nur yağar mı yağmaz mı? 

Bugiıne kn ... ar bi .paz:ırma nur yat:;"ID.a· 
dı ama, ı:sklyc de i.ib:ır ck. ilmedi. Elbet
te çok defa, mahalle nrala rıncl:ın: 

- Eskiler alayım! 
Nazarlariylc geçen irili ufaklı vatandalj· 

Jarın, pek boşuna pala sallamıj acaklan
nı hesab ederek ~ J işin i~indc belli ol
mıyırn bir kür olduğunu diışiınmiişstınüz

dür. 
Bu yüzden geçinen binlerce aile, yüzler

ce müessese oldugu gibi bu yüzden ken-1 
1 

dilcrine ev ve giyim ihliyaçlarındu çare 
bulan binlerce insan vardır. lstisgar e
dilmiyecck nefis, b:ısit karlı ve karda 
nisbetl iş sahibinin kendi \'İCdanına kal
mış ve sırasında. çok şümullü ticarete sah
ne olan mis gib bir iştir. Evlerimizde es
kiyen pantalon, ceket, ş:ıpka ,ayakkabı ve 
sair eşynyı bir kenara atmaktansa, bun
lnrr mil!iteri olan eskicilere satmağı ih
mal eden tek bir aile yoktur denilebilir. 

Hele son znmanlardn cigara tnblasr, 
mangal, Ic-ğcn ,iskemle, hasır koltuk, 
mutfak eşyası almnğa yarryan eskiler, es
ki zamanlara nazaran daha fazla ilibr 
bulmuş sayılabilir. Kapalr çarşının Beyazı 
da açılan ikinci kapısından girip de iki 
sıra dükkanlara bakmak ve nihayet sa
haflara giden yol Uzerinde sıra sıra dizi· 
il ayakkabıcıları tetkik cbnek ve hırda
vat pazarını dolaşmak eskinin ne kıy -
metli ve giranbaha şey olduğunu anlat • 
mağa kafi gelir. 

Bunların yalnız alıcıları ve satıcıları 

değil, tellaları, borsncı~arı, ve biraz da 
da.ha ilcrsine gidersek tavcıları bile mev
cuttur. 

Yenlcamlin Mısırçnt1'ısma çıkan tarafın
daki elbise dükkanları, ayakkabıcılar, 

Tophane yolundaki eskiciler ve hemen he 
men her semtte görülen ufaktefek mobil
yecilcr bu işin ne revaçta bir esnaflık da

vası olduğunu gösterir. 
Sandal bedcstanı da bunun daha mo· 

dern, daha mütekfımil bir borsası halin
dedir. 

Her gün bol ve milhim miktarda. mua
mele görülen sandal bcdcstanmda biraz 
dolaşmak bu iş Uzerindc dönen muamele
lerin genişlediğine ehemmiyetli örnekler 
verir. 

Bu i'ln iki safhası vardır: 
1 - Alıcılık. 

2 - Satıcılık. 

Her ild bölümdede, temas edilince bir 

dokunU§Uı. bin ah çıkan lstanbullulara 

tesadüf etmek mümkündür. 
13cdcstanm emektarlarından birij le gö

rüşUtk. Du zat diyor ki: 
"- Sandal bedcstanı bugünkü satış 

muameleleri kafi gelmiyecek karlar dar
dır. Bedestana. öyle eşya gC'lmel.trdir ki, 
hayret olunur. Bunlıı.rm bazıları taı ihi 
kıymeti üzerinde durulacnk eserlerdir. 
Bazıları bUyük ihtiyacın ifadrsidir. Bazı 
lan kurnnzlığm icabıdır. Velhasıl bu is 
bambaşka bir alemdir. : 

Herhalde bcdc'ltan gibi munn en yer- 1 

lerdc s:ıtıl~cak eşya için hükumetin kon -
trolu altında yerler olmak lüzumuna ka
niim. Bu tnkılirde eskicilerin ellerine yok 
pahasına geçen csyanın hakkı \'erilmiş ve 
halk zarardan vlkayr olunmuş olur. 

Evdeki eskilerinin her ne olursa olsun 
satılabilecek bir pazarı olduğunu ve bura· 
da hükumetin murakabe ve konlrolu bu
lunduğunu bilen halk şuna \'eya buna ma
lını kaptırmaz. 

Eski alışvcri!)i ihtikara en müsait iştir. 
Hele tevarüs edilen eşyanın kıymetini tak 
dlr edcmlycn aileler bu yüzden büyük 
zararlar görürler. 

Eskicilerin bedcstandn olduğu gibi. eski 
eşya;>-ı bu pazarlardan müb:ı.yaa etmele -
:rinin ikl bü) ük neticesi olur. Önce 1rnlk 
faydalanır, sonra bir varidnt temin olu· 
nur. 

Bunların da müşterek netfuesi bu yüz
den kontrolsuz bir eskici snnalı bırakma
mak demektir. Hele hnlkın sıhhati bakı
mındnn bu mesele çok dikkate ııayan bir 
safhadadır. 

Eskiciler evlerden eşya toplarlar. Ufak 
tefek tamirlerle satarlar. Bu eşya etUv
den geçmemiştir. Halbuki bu eski eııya mik 
rob yataklarıdır ve halkı her türlü hasta
lıklara aşılo.mağa vesile olur. Binaenaleyh 
bu yüzden de eskiciliğin şiddetli bir mUrn
kabe altına alınması lUzumundn ısrar ede· 
rim.,, 

Her şeyin eskisi vardır ve satılmıyan 
eski yalnız kaynanadır. Yoksa yün parça
lan bile kilosu 30 kuruşa fiat bulur. Bu 
ticaretin içindeki esrarı da bizzat eski a
lıp satan asırdide bir vatanda.stan dinli· 
yelim: 

"Pazarlık kanununun giremiyeceği bu 
işte açık gözlUlük insanı zengin eder. Es
kisini satan ailenin vaziyetine bakarız. 

Eğer lüks aileyse az ticnrcte razı oluruz. 
Çünkü nihayet ihtiyacı yoktur, satmaz. Ve 

e ğer fakir bir aill';> se en a a;;ı fi atı vcıi
riz. Muhtaçtır, elinden çık:ırır. 

Yani i ın sırrı bızim ı:ıaııatımızın akj -
hinC'dir. Bunları alırız Ya ikinti bir elcı 

komis}onh satarız, \'P>nhut k(ndımiz ta
mir edip dükk:mlarn verim-:. Ekseriya bu 
dükkanlarla anla ·mış L ~ilcriz. 

~ıcs~lü biz bır ceketi 120-300 kuruş a
rasındn alırız. Bunu nz çok tamir ederiz 

· veya çe\•iririz ve 15 liradan a.::ağı olmn
mak üzcrı> satnnz. 

Bir do aramızda geniş manada bir an
la."?ma \'ardır. Mesela bir yerden davet o
lunduk ve bir mnla fiat \'erdik. Oradan 
geçecek bütün eskiciler bu mala daimıı. 

hiraz daha eksik fiat verirler. Çünkü böy
Jnce anlaıımışızdır. Eğer ısrar eden bir sn· 
tıeı)·sa, bu takdirde birkaç gün sonra 
uğrayıp bir miktar daha zam yaparız.,. 

Eskicilerin kendi itiraflarından da t.n
laııılacağı veçhile bu iş asl:ı ahlnki dcE','il
dir. Hakikaten bunları önlemek gerektir. 
Bir de eskiyi biraz dcğiştirpi satanlar 
hakkında do. bir tellfihn verdiği şu izahat 
çok mühimdir. 
"Bunların fintlarında ı.:alıcıyı serbest 

bırakmak çok yanlıştır. İki liraya satıla
cak \'e yan yarıyn kar bırakacak bir mnlı 
böylelerinin beş liraya, tutabildiğine sat
tıklarına ııahid oluyoruz. Bunun önüne 
geçmek için bu gibi yerlerin kontrolu şart 
tır.,, 

Şimdi görülüyor ki, hfıdise bir halk da· 
vası halindedir. Bunları maddeleştircrck 
neticeyi alabiliriz. 

1 - Önce eskilerin mutlakn ctüvden 
geçmesi icab edeceğine göre bunu temin 
meşruttur . 

2 - Eski alıp satanların kontrol altın
da bulundurulması ve yalnız fiatlarda de
ğil, çürüklükte de halkı ızrar etmemeleri
nin önüne geçilmesi icab eder. 

3 - Eskiler satılan ufak bedestanlar 
yapmnk ve buraları nimrcsmi mahiyete 
sokmak ve buralarda her türlü eski alıp 
satmak, eskicileri de teşmil ederek bu
ralardaki kontrola iştirak ettrimek gerek· 
tir. 

4 - Eski elbiseler, eski mobilyeler, 
eski kitablar velhasıl umumiyetle bir el
den diğer ele geçen bütün eskiler önce 
halkın sıhhati ,.e sonra menfaati bakı -
mmdnn sıkı bir kontrol nıtına alınmalıdır. 

Snndal bcdcstanmda her gün 100 - 150 
ye yakın satış olmaktadır. Bunların ara

C..-Dernmı 10 uncuda ------::ı bı . birinci sınıf halkevi bi-

~r lıl~t t t'ialne sahib olması husu• ı Knzıl '"'Ölg e HABER ' İ N RESİML İ Z AB 1 TA ROMAN 
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.~em bir halkevl binasına ya
~ t da kavuşacaktır. Proje ta' er 'ıı~~ }. erruat tesbit edilml§, her 

1 >, ~ b0~'Ulınuetur. Samsun valisi, 
~~ du 1~1 başarmağa çalışırken 

~· .ı.ı:ı.: tncmlckette bir toplantı 
, b adıfını göze almaktan geri 

~!ilı(!ı ı.ıgunku hnlke\i binasrna 
~~ Ve Vık bir konferans salo

' ~!!\ ~~ır. Bu salon birknç yüz ki 
~lrlılı\ lilklUktcdir. Halkcvi yeni 

~' llı11 ı lan sonra da pek tabii o· 
ıh 'e • lıı:ı .. _ l'arıyacnkhr 
~% ~n . 
tııı e~ <>Itnasrt her tUrlü vasıtalar-

ı bl.ıı. 
1
. ası sağılanmı§tır. Bu i§c 

1ıtaıı1n ~ra kadar bir para harcn
ht: ~ er kısmı başlı ba§ına mil

i' olacaktır • 
... 

~),il::ılı • * 
'ı.15 allevı 
to U~e:ve 348 i bayan olmak U-

'l~ it 11.ltı tnaliktir. Bundan başka 
lr.~ ''1-an ay içinde 3164 yurddaş o· 
1 }'1ı 'ltt a~ ~d~n istüade etmiştir. Yi

l'dtt~ !:inde verilen beş temsile 
'rtt f!<ıln.ı-

\tııı,. edn ~. açılan resim sergi
'ft '-'llle . 

~llr, llu rın sayısı 4150 yurdda-
~ a teı 88Yilarn dokuz balo ve 
~~ 13en 1475 yurddaşı ve kon

\(._'< i:QJL ~O dinleyicisini ilave et -.;._ 'lt ı <r, 'l" t 
~' l' ~ hl' ~ Un bu sayılar, Samsun 
~.,\b. tı11caı r alde iyi not "erdirte-
"11 "<; hb ardır. • 
'ı. ~ti () dcı f . 
-.~ lı, l'dcbı , aaiıyet halindedir. 
~ ~"'> lat §ubesinin ncşrettl-

· tı 'dh l) ~ l\litl'v· t'rgl üç yaşına girmek 
ltıta 1 ı:atısı altında toplanmış 

l' ark 
da t adaşlar, derginin yazı 

ıı-ı arn b' ar ır samimiyetle ça-
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l<I L Dl (:(iM 'iN 
Hijl(Q)e~'nlfll 'U:aifntnlTi ~©>malfilo: ~(§) Vaı;gcaffil: o~ mnm 

Ali paşa: Şevl<.etlU Hiinkô.rı zn 
kastleri nedir ? diye sordu 

Yıldırım Beyazld yine zc" k ''e sefahate 
dalmı§tı. 

Ellzabet kaçmsğl, Halll Ellzabeto ka
\"llşmnğı, Marya Ali paşayı katledip Do-

ı 
kaŞ3\'anın isteğini yerine gC'tirmeğl bek-
llyor1rnn hUnknr da Ellz:ıbctl etrafındaki 
şüpheleri çözmeğe çalu~ıyor, Ali paşa da 
Maryanın git ikçe çıkmaz:ı saplanan cs
nı nni halle uğraşıyordu. 

BiltUn bunları şeyh Buharl öğrenmişti. 
Ali paaa ona derdini açmııı, padişah da biri 
narhoşluğunda derununu dökmUştU. I 

Cereyruı eden hiidisell're karşı bitaraf 
bir göze! bakan şeyh Buharf Halil, EU
zabel, Marya zincirinin bir ucu olduğunu 
ve bu ucun Sırblstnnda bulunduğunu an
lamış, fakat ne padişah, ne paşaya bir 
eey söylc-memlştl. Hadiseye girmeden u
zaktan takip daha kolay olacaktı. 

Şeyh bu ısın sonunda bUyUk bir tehll
Jı:e sezınlş, bunu da kansına, yani Yıldı
nmm kızına söylemişti. 

Yıldırım Bayez.ld, Ali paşanın son gUn· 
!erde haremine çok dUstUğUnU, hattA sa
rayına ynptığı ziyaretleri bile se:,Teklcş. 
tirdiğirri görUyordu. Bir arnlık bu hfıdlse
l i lnhkik etmesi aklına gelmiş ve zaten 
karısı etrafındaki dedikoduların da boşa 
cıkması dolnyıniyle Ali paşayı biraz slga
ya çekmek istemişti. 

Paşa davet edildiği hllnkar huzurunda 
eUt dökmUş kedl gibi bir kenara bllzille· 
rek oturmuştu. Paşanm hayreUnl muclb 
olan padiııahın yalnız olmrunasıydı. Ya
nında da geyh Buha.rf vardı. 

O halde görUştilecek mesele mutlaka 
harbe, orduya, devlete alt resmi bir iş o
lacaktı. Korku yok demekti. Halbuki iş 
böyle çıkmadı. Htinkar derhal söze ba§la
dı ve Ali paşanın benılnde renk bırakmı
yan bir sual sordu: 

- PIL§a, knrmı çok sever misin! 
Bu sualin nltmda mUhim bir istlhzanm 

ıc dikkate değer bir lstizanm .izleri vardı. 
Ali paşa budala değildL Bunu anlamak 

lcln hattA pek zekt olmaya lüzum yoktu. 
- Beli hUnk!rım, ne CiUphe? 
- Ama, tabiatın bir kadınla yaııamn.ğcı 

mUsait olmadığımı göre diğerlerine karşı 
muhabbetin geçici mi olur pıışa? 

All paşa bu acalb suale ne cevab ve· 
recekU ! Şeyh Buhartye baktI. Buhart göz 
lerlnf yere eğdi. BelU ki o da bu işten 
matnmat sahibiydi. Padişah onu burada 
olup biteceklere hazırlamış bulunuyordu. 
Paea dayanamadı: 

- Şevketin hUnkıimnm kastlan nedir? 
dJye soruverdi. Bu kUalahane bir sualdi, 
ama, artık boğazına tak demfıtl. Korka 
kork& bu l§in sonu ne olacaktı? Sonro pa
dişah, madişah nihayet kendi haıimlne, 
hususi hayatına mUdahalcyc ne hakkı 
vardr! 

- Mtıknadım §U ki pa,ea, sende eski 
~'Urd muhnbbeU kalmadı. Sen kendini ha
remine bendetmişc benzersin. Bunun ae
bcblnl biz tahkik etmeden sen söylesen 
daha isabetli olmaz mı paşa? 

- Bir lrndcl pndiıınhiyl ifada kusurum 
mu oldu §c>vketırı hünkarım, haremime 
bağlantımı bir mesele telakki buyurursu
nuz? 

- Böyle olmns3.ydı p:ı.şa, sen bana ha· 

yntını kurtarmak için yalan söylemezdin. 
Sen hnyntını lstlhka .. etmeğı bilir bir ve
zirimlzdin ! 

Paşa şimdi işi anlamıştı. B•ı lsticvabm • 
sonu böylrce Ellzabcte bnğlanıyor<!u. 

Halbuki tii o zamandnrbc>rl paııa bu me
seleyi dUşUnmemiş, bir gün padişahın 

sorguya çekecf'ğinl hesab bile etmemiı:ıtL 
Vakit knzıınmak için sualler eormnğa ha
zırlanmıştı. Fakat eeyh Buharl de Ali 
paşanın çok mUşkUl tınlar geçirdiğini no
hut tane~i kadar döktUğU terlerdcn an
lamıyor değildi. 

Ali paşa: 

- HUnkılrım. Dedi. Kulun ne yalan ar
zetmlşlm? 

- Ellzabct hakkmdnkJ iftiran yalan de
ğil ml paşa? 

Ali paşa bu durgun suda bir mehtab ta

fam kadar ıınkin geçen mOIAkatm birden
bire kararan bulutların şimşekleri altında 
p<.'rlşan olacağını tahmin etmiyor değildi. 
Hilnktır hazan böyle bir kuzu gibi b~lar 
bir nslnn gibi bitirirdi. 

Ali paşa liCYh Buharfye cidden l~lik 
etmıııtL Ona öyle mcinl, öyle f.stlrhamkA
ranc ve iltica ederek baktı ki Buharl ar
tık ~e kendlslnln do mUdahale etmesi 11-
zımgeldiğini takdir etti. 

kınca bir çare bulmuıı olduğu zannolu -
nurdu. 

Ali pa§a, şeyhin bıyık altından gUIUaU
ne dikkat etmişti. Önce bunu, paşanın 
güllinç mevkide kaldığına karşı §eyhin 
bir istihzasına hnm'letmlş, tilyleıi ayağa 
kalkmıştı. Fakat bir aralık şeyh: 

- Pa!}a biraderimizin bilmediği taraf
lar hakkında da bi7im mnlfımntanız var
dır. Şimc'i acele bir ı:are bulup hUnkdn 
teskin g rcktlr. Dedi ve birdenbire çok 
ciddi bir tavır takınarak: 

- Paşam. Diye devam cttL Ne olursa 
olsun hünkarı zevk ve sefahate slirükU
yerek meme.ilki şahant' ahalisini canın -
dan bezdirmek derecesine \'ardıran zntı'l
dır. Üzerine Elizrıb~t gibi nasaradan bir 
kadının sarayı hilnklirlye girip ba.' tacJ 
olması da dini milbinl lslılmla kabilltelif 
nddolunrunnz. Bunlar hUnkarrn maazallah 
tanlil aatveti §ahnnclerini ihlal ve bittnbl 
yarını perleıın, nğyarını dilead edeyazar. 

Once matrımlnn dOafinellm: 

Deli Halil denilen şaki ile hUnklir zev
cesi Elizabet anısında. bir milnasebet ol-
ması hakikaten akıl ve kc.rineye mutabık
tır. ÇünkU Ellzabet ne yapıp yapıp şev -
ketıCıdan Halill earnya aldırmasını temin 
otu. Kaldı ld bu aakinin memleket dahi-
linde kendine bir melce bulduğu da aııi
lıı1rdır. Yalnız halk dilinde de~'il, bizlerin 
de müşahedcmiz cUmlC'sinden olduğu veç
hile bu şakinin ) emediği halt, kırmadı~ 
pot, desti tecnvUzilnü uzatmadığı mesele, 
tıöhret salmadığı cihet kalmadı. 

Halkın ağzını bıç~k açmaz. Sarayı hün
kar etrafında birçok seralr dönilp dur • 
maktadır. Bizo.ns gibi bir düşmanla dahi 
alelade bir uzla~ma yapılarak Osmanlı ta 
rilılne geçecek sahaifi kahramanane de 
unutulup bertaraf edildi. Bunlar hUnk!-

- ŞevkeUlı hilnkurun. Dedi. Ali pa[!a 
kulun ve biraderimiz nıiz hayat ve ailen 
hakkında bir iftira; a asla teşebbüs etmi
~ccek kadar ıı!ll k6lendir. Belki huzuru 
eahanende hicnb duynr ve belki değil mu
hakkaktır hUnkar:m. UM huzurunda ter rın arlık sefe.hate mUstağrak olduğunda 
döken paşayla bir kere hususi bir halde şek brrakmu. Bittabi saik Ellzabettlr. 

benim müldkntıma izni şahanen1 ibzal bu- ( Deı•amı var) 
yur. Ondan ııonnı birlikte bu davayı hnl 
ve faeledeıiz. İrade hilnk~nmındır. • ""!> ·~ •~• ~ •o 

- PekJ §cyh efendi, öyle olsun. Siz 'Ha herin veni tarihi tefrikası : • 
görUaUn ve neticeyi b:ına nı-~edin. Bu ı:ıUp- t _...,, ----------
henin artık bir nihayete ermesi maksu • t KAR 
dumdur. f 
Pndlş3h çekildi. Ali paşa ııeyhin elleri. t AB D u R H AN 1 

nesan~rnk: t t 
- T"şckkilr ederim aeyhlm. Böyle blr • 

mildahaleden başka tUrlU padişahı teskine • Va g a lril : fi IJ::t 0 ffl n ffi. 
imklın mutasavver değildi. t Padisa.h Orlınnm hııynt ,·c sııllanntı 9 

- Şimdi bunlan bırnk paş:ı efendi. Şu t lclnde ı;~eo gfıli 'e hc:-y-ecnnh tarl.i t 
meseleyi bir de ben öğreneyim. t ''akalan .. f 

Ali pa§a baŞTndan goçcnlerl ve ô.n! bir,. Pek yakında t 
muhakemeyle aklına gelen tedbiri anlattı. ,. ••• •• 4" a ~•••••ı 
Şeyh Buhart gUIUyor \'C onun yilzUne ba-

il • ~"Jm1[;] urnv f!l!J;9'ın[3 mu;m?011• 
Arbdaşlarun beni, müstehzı olmakla beraber, gene tebrik ediyorlar. 
Hakikt dostlanm ellerimi samimiyetle sıkıp tebrik edirorlar. Demek 
ki evlenmekle iyi bir iş yapıyorum. Reminin de çok güzel, çok sevim· 

·~ 
AŞK 1'A 

Jerar hn)TeUe bağırdı: 
- Bu falcılık! 
- Hayır, illin! 
- Haydi canım! çok zamandır muaye-

ne ve tedavi ile me§gul değilsin, herhalde 
teşhisinde yanılmış olacak.sın. 

- Hastruannı ben muayene etmedim 
ki! Hatt.iı. nabızlarına bile bakmadım. 

- O halde nered n hükmediyorsun? 
Ciddi konuı;ıalun dostum. Ama hakkında 

söyledik'N'inin doğru olduğunu kabul ede· 
llm, ya qteki? 

- Amtı. hakkındaki hUkmUmil neden ka.
bul ediyorsun? 

- ÇilnkU senin yanında yeis buhranına 
tutulmuştur herhalde. Sen de blöf yapı
yorsun. Onun bir hafta, bir ay sonra, 
batta bclkJ yarın intihar etmesi muhte
meldir. 

- Muhtemel filfln değil. Sana riyazi bir 
kat'iyetle söylUyorum: tam ayın on ikJ. 
sinde ke.ndiainl öldürecek, ne evvel, ne 
sonra! 

- N (lreden biliyorsun? 
- Bu söyledi! 
Eliyle makineyi işaret ediyordu. GaJlua 

makineye bakarak hayretle sordu: 
- Bu makine mi? 
- Evet. Huyat kudretimizi ölçen ma· 

kine! 

Arkadşının şüphPyle kendisine bakbğı
nı ı;örerek de\'am etti: 

- MakineyC>, verdiği neticelere göre 
hakikaten 11yık olan ismi Je buldum: 
''ÔIUmU haber veren makine!,, 

- Vah dostum vah! 

Unu ıresti: 
Jan onun söz 

1 
ınyıtn· rd 

- Otur §Uf8)1'8· An 
8 a. otu 

kar1Q 
1ki arkadaş kar1ı . . pıt 

Muh~ri söze b:ışlndı · _, 5ors)1111· t 
,,,. bir su~ .... ııt 

- Sann evveı.a . es:ı.98 iSIP"' d 
mak izlerinin Uml bil' , ırabil 

usun. d \'f 
ğinl kabul ediyor ın tzi 8~'%1 ır 

mi? Her ferdin parın~[lleı:. 1 
ğerino kat'lyyen benz aıa.ke.!' ııe (? 

- Bunun bnhsııntz!c tJııt!aıtl~ 
_ Bırak da sözleri~~ nok~ b (!l 

Blriblrlne benzer on ~ardall raıl• tt' 
mek itin on yedi ıniJ) .A.frİ zııbıtl ~ 
muayene etmek l!izlJll· b ı;ebC ıe 
lAtı parmak izini i~O u 

15UY nıyor. t.ırınfk ~ 
- SözU nere} e gt e }'8(0 

d .. n,nı ı .rı 
Bunlar sndrce zabıı.o 

ler. i bJ!Çoıtttfl 
- Senin ve s nln ~: nnıuU)-or?~ 

öyle. Faka~ ben ö) le b8url• ~~ıM' 
k bir şeY .. ı .. t JY. 

Şimdi sana bil§ a mi tali"' ,td' 
İnsan vUcutları dar ve 

8~t°'ıerl ?ı ~ 
leri mudblncc teşckkUI e eı:ııetIC'• ~ 

t, . .._.en bE'IlZ .. ııl~ r 
rlblrlerine ka J~.; • tıror· .ıv-~ 
bize morfoloji ttrnl agreyııan blt f 

ki bazı 111imler yeni ~cd3,1ye ç,l I 
snslnrma dayanarak Udi~ gl 

• dP b c 
lar. Bu ilim s nı.n 
roscoplc> mı!dlc le,, dlr. 

- Bıli~ orum. dln ' 
hat f tP ııi 1' ' 

- Bend n ıL:l n fıkh l rl . 
Lc>princr il 0 u dn tB 

deni rln tnharriY t nd n r 

d crtdf) t C' 
arsın. ter ne• tt6 
İnsan VÜ('Ud.1 mC C UI1lcJl t 

- Hnyır Jerar, merhamete !Uzum heırkesce kabul cdi~rn!;~tt5. ~t!lll 
yok; aklım başımda GördUğUn eu maki- '·"·at. .ı:>.. 9 s...-

lunmu bir ha!U'> t.i1 r· 1 
ne için bpn aylarca ç:ı.lr§trm. ProjP.sile do mevclınizi bile hesab et e ' ~et 1' 

seneicrdenberi uğrnşıyorum. Faknt nl - tıJleııJ ,., 
h rf>... dikkat c ,IY 
ayet muvnf!nk oldum. Şimdi şu noktaya ba~c 
- "ÔltimU haber veren makine,, ha? ter sıh derim: bu me,•cc ..rlllf 
- Evot. ır•-
- Peki ama bu nasıl olur? Prensiple· dardır. tabıkıt sarı 

- Bunda da ınu 
rin nedir? h:ah et. d 

- Evet. şu 11nl ~~ - Sın·ınu öğrenmek istiyorsun demek? 
- ÖllimU evvelden haber vereblleceğl-

nl zannediyorsun ha? 

Muhteri omuz silkti ve heyecanla an
İatlı: 

- Zannetmiyorum, eminim ve knl'i 
bir sarnhntle iddia C'diyorum. Şu gördQ. 
ğUn makine lıer ferdin akıbetini, ö!Um 
gUnUnU saati ve dakiknsmn varıncaya ı~a
dar bildi,rlyor. 

- Nasıl olur? 

Aynğa kalku, makinenin yanma gide
rek yakından brıkt: ve nrkadnşrna döndU: 

- Jan, rica ederim anlat. Keşfinin e-
8::!! prensiplerini olsun Ö} le. lnanmak 
istiyorum, çUnkU ilmine IUmııdım var, fa. 

- Devam cdiroruın. le ııfçltl d 
bit etıne ~co 

celı:ri zabt ve te" rdiJl ' ._od 
ki her fc 11ıı1J'· ~ ma m? :M-ıd m dıt' b t' 

. c tı)Tf , 1< ' 
intıc:ar ed n mo' ırı oıına oıııt· t1 
ıaıct ettiği mnna da n) falcıııl' ~e 

_ t buraya gl'Jlnr ddil Jtl~ 
. r ırı in an - liayır. 'l' s n f 

d nır Jll1 • ı11ıı • .» pıyor. MııkinC al n ir ro1' ııd~~ 
- Hnrlci hiçbir tcs rcrdit1 ,.ucııtıf"i 
- Yok. MaklnC, ııer eıcrtııfıl e d 

ınc\l'C .ı~I O 
infüıar eden ııua t1 kudre~....fı tf. .r 
yani o ııahsm ha)"8 . iJlllP':_ tt t' 
bf zapt ve kayaedi> 0

1
r' .. -ani aıtı-ıt 

kesfli11 , " , 
h!U'l!llıklnr vo e6f 1; 
ber! roe,aırt'19,I' 

11,tı ~ 
rd' nar.sraI' • ~-~ ı (1) JJıUthnın 11 ~·11111' 6", 

• • rnr ra:ınınmm m~r! :!1l!l'.:1BC! 1~:ın3 ~,,~~ 
l r 13unll lefl ,,ııtl''. 

kat. .• 

m.ne sorayım .. Remin şekerlemelere b?yı 1 
• ~erle.l11e ı111ıuv:. ; 

ikinci defa gidişimde söylemic;ti. Şimdı ona kOçüciil< ~teri b tı 

li olduğunu ink~r edemt'm. O, içi binbir §eytanlıkla dolu iri gözle· 
rini bana çcvirdiğı, o inci gibi dişlerini göstererek giılduğü zamanlar. 
içimden mini mini güzel başcağızım ellerimin arasına ıılaynn, öpeyim 
hep öpeyim gibi geliyor. Her zaman için güzelliğinden ba!;ka, altın FEDAK LIK 

bülbül kesilir, hepsini anlatır. Şekerlemeler soıtf3• şekef tlıııJ 1' 
arasına girme!!ile yokoluvermec:i bir oltıYor. ı.tan b0)

11 ~,ı) 
sanki daha yok mu der gibi na ıl dn yalancı ıam' 0>1e ııı cı.l 
kendine a~ndmr! Şu kızın hali ba<:kadır' 

1
.ce sırt31'11111 ~ a g ı 1 t ı.tıı. uri"ll o)·le se\i} orum ki! .. Ara sıra da kııia ıın b3c:.ıoı )ile; 

1 (<lrıııt-ül ~-· 
gibi bir kalbi, ruksek bir scciye<ti var. Ne§eli, uysal, akacı ... küçük 
bir l'aramaz çocuk gibı ~erazat. gamsız, ka~·gısız; daima en .. Bu hu· 
sıısta tam biribirrrn ze U) acağız .. Doğrusu ben de oyle ciddi bakışla· 
ıa - bilhassa se,diğım kımc;elerde olursa- tahammül edemem. Ba· 

na öyle gelir ki, b<>~ le mızarlann altında bir keder r.ıaklıdır. Öyle bir 
keder ki, ben ıhiç tanım3!I'ıc:ım; hatt.1i tahfif etme ini bile becereme· 
mişim; yahud da i temirerek sebebiyet verrni~im .. l\Iü~takbel baldı· 
zım Güzinde de beni çileden çıkaran bu hasl<:t fazlac:ile mevcut. 
\,özilme göründüğü anda beymmin içi ~anki sıkılıronnu~ gibi olu
yor. Tebt' üme hazırlanan dudaklarım bir kan~ c:arkıyor. O gün. 
ilkbahann en g'ızel, en pa,rlak bir günu bile olr:a benim ı;in ka \etlı 
bir kış günune doniı}or. Artık oyie oldum ki Remın ile bile ~akala~
mağa isteğim. ce•a~etim k<.ımaclı. Şu Güzin hınzırı bütün neşemi 
boğazıma tıkıyor. Üzerimde bıraktığı nahoş tesırin herhalde o da 
farkına \Clrmış olacak ki benimle konuşurken yüzüme bakmıyor, eli· 
mi sıkmıyor, suallerime mümkün olduğu kadar kı"a kelimelerle ce-

\-ap \eriyor. Herhalde kendi inden ho~lanmadığımı an1am15 olacak. 
Kimbilir, belki de güceruniı:;tir .. 

:Remin ise, daima gillü}or; çok da genç .. Ağzından bir !\elime 
bile ciddt, ağır başlı bir laf çıkm13or. Ciddi bir şey söylemek istese 
bile alay ediyormu~ hissini veriyor. Beni seviyor, fakat pek de çıl· 

gmca bir muhabbetle değil .. Doğrusunu soylemek l~zımgelırse ben 
de onu pek çılgınc"" sevmiyorum. Hem böyle olu,,u daha jyi.. Zaten 

benim kafama İ} ice yerlc~lirdiğim iki nazariyem \Cll'. Birincisi: Ni· 
şanlı bir çift daima ayni kafada olmalıdır. lkincisi de; Bidayette 
hiç bir zaman biribirlerini kuvvetli bir aşk ile sevmemelidirler ... lşte 
biz de böyleyiz. Binaenaleyh çok mesut olacağız demektir. Balayı· 

mızı A\.TUpada scrahatle Se\İreceğiz; fakat acele etmiyeceğiz. Her 
c:ehre uğrıyacağız, gezeceğiz, tozacağız; nerede canımız isterse orada 
}:alacağız; böylelikle üç ay - nediyorum? daha fazla! - hatta dört 

:ıy geçecek. Bu suretle Remini, Güzinin ka \'etli muhitinden - kısa 
bir zaman için olsun - uzaklaştırmış olmakla memnun olaca~ım. 

Fakat bu kızın da bu yaşta o kadar mağmum ve durgun olması doğ· 
ru mudur? Yinni iki yaşlarında var. Çirkin de değil... Bilakis çok 
güzel. Gözlerinde ve halinde bir kraliçe ihtişamı var. Eğer o kadar 
durgun olmasa cidden hoşa gidecek .•. Fakat bahse girerim ki, o J.m; 
e\de kocayacak. Bclki gizliden gizliye kendini kemiren mesele de bu· 
dur. Yahud da, bir gönül macera ı .. 

Mesela ümitsiz bir aşk!.. Her ne hal iı:.e bu durgunluğunun se~ 
bini mutlaka anlamak istiyorwn. Yalnız kaldığımız zaman §unu Re· 

C',ök gürlediği zaman ödü hopannı : g•dc~011;rı beyat ttJ1'3~'> 
ı:::aklarmış .. Ga) et uzun etcklı, ) aka ı 'e '' . oımnsını t 1c:; ~ 

. · t ra}etı lll1ç!ll ' • ., 
yah kadıfeden gayet muhteşem bır U' kadar kt~ ııçerıe 1J .ıı 
miş .. Gayet kıskanç. bir lspanrol kadını fak b r fl3.gtı:ı3tlt ~ ~ 
~ini aldatacak olursam, sapı altın ic;tcroelı ~e snf bir k bile o~~ 
mım alacakmış .. Bu çocukça Uıkırdıları Ö) 0 abl:ısı ·rı, fl.ı,. 
rişi var ki k~ısındakini hayran edıyor. B~ jit1 ~i.l~b'?··•: 6f 
sözlerine tebessüm etmeğc mecbur oluyor.. ~bilecek a )rfl~ 
ruhuna kim nüfuz edebilecek. onu kinı anla) ııÇ :ıd3~~ tJ.1'~ 1 

' ltÜ i)c !(C tf'1l{Jı..- t1 ~ 
Kitap dizinden yere düştü. Çıkı:ı.n gl~~ ba'·retlc e al>ıtl3ıı:ı 

c:ıçradı. Kendi kendisini tanı) amamış gtbı Ô~tıınde > • el1 ~ 
Demek böyle dalgın dalgın dü~uniırken c;UÇ $oı;t 
se bizzat kendisi, Ekrem Rıfattı! .. · _1 k ~1 

1, 
ı.;ı:ı.rnrııı ı: ~ .. 

Yavaş yavaş ortalıtrı kaplayan alaca :ıb-1tı •01( ~ h' . . . d ~! A. il 
yagıyonnuş ıssını verıyor u. rt11ıı; -iiJ1tr"" ~ôir 

• ' nde dll r:ıl'll ) d \ efl. Al ıı 
Güzin balkona açılan pencerenın onud irili ıı tt111"1 

11
., 1\6>' 

rultUlı.i pıddeyi seyrediyordu. Bu s.1~tler h~~ ~bi ~~.~c'' 
mobil ve tramvay, durmadan akan bır ne dde ıerv 
gelerek azami faalıyct gbstcrdiklcri içın. ca 

lırdı. (De ı 0 ıı 
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'd,\i,...._, 
... JOan: 

~~.a<;ivük babam ! 
'oıı • Dobrı Nomirov -2- • Çeviren: Suat Derviş 

Yazan: !kimim -23- Hatıraları anlatan ve vesikalara veren: A.K. 

Cevahirciyan padişahın 
rundan çıkınca derin 

nefes almışfl 

huzu
bir 

u uyand 
ırman.a hazırlandıg·ım lamaz Sualenik kasabasına iner ve 

~ b 

iıe hllıkl . "-.c ı.. ar ... Taze balıklar dıye 
b 41>Ctıd' ' 
"Uy. 1 •eıisyle uyandı: 

"gor 
1 t bab uyordum, dedi. 

~ hrip ~rn nıuhakkak ki dünya. 
" uyıu ada 'd' ''llıe1t1 . . mı ı ı. 
tcnı erını annem hazırlardı ... 

~ 'taba tarzı da kimseye benze
•l:cıı~ 'bahçe sıralarından ·biri

-tJc bir e~ Ufak bir' hareketle 
ty~ §ckılde bırakır ve kendi
~ o~ durarak: yemeğini yerdi .. 

. ıoturına . . - . · sını tavsıye ettıgı 

~0,lc 
ot) dilJıa •• 

'llıc1t d ıyı yiyorum, derdi. 
Clcrd aha hoşuma gidiyor. 

lilt:ltıc en sonra gene bu incecik 
Ot lızan 
ıı:a~ d ır ve orada uyurdu ... 

ar 'd' c Yere 1 ı ki en ufak bir ha. 
.\nn Yuvarlanmak tehlikesine 

t:ltr, l?a.Jtcrn Yatakta yatması için 

t.ıı b' at o bunu redderedi. 
. ı2· 

~a d ırn bahçeye bir kedi girdi 

~il İç~ Oradan sıkmadı. Çöp te 
doıa de Uyuyor, erik ağaçları 

'ııılııt !tyrodu. Artık bizim evin 
l lt, 
ıı:bab 
A aırı ked' . b' • d k •ıı ı..· ının ızım ev e a· 
.ırıııtç te memnun olmamıştı .. 
İ"t~ıı l!c karar verdi. Fakat za. 
lrı ~lı g·· d" .. . og or uğu zaman 'Sanki 

tenmiş gibi ondan kaçı
*>~ 

) :ar'tdırn. 
~ baba 

~ . ~e • rahat bırak şu hay • 
''ııi11 • Yaptı .sana?. 
· ~ usr ~da Une vazife değil.. Sır-
"ıliy0r l!Ü2e1 bir kalpak bulun -
q~ le t musun?. 
h . aıPak? 
"ll ~ . 1 • -aıPa 
. cıİıııc k, ne demek? Şu hay

ı... ~c .• 
ıı "<lljıa· Çırırsem postundan ne 

Yitya_< ~apacağrmr göreceksin. 
'u kıskanmasından deli 

'< b 
<t,. aııalll b. 
l.ı tıı..: k ır kere kafasına bir 

" ~;ıll llı 1~se onu oradan çıkara. 
~ ~ rı ha Uddet peşinde dolaştık
t IS!dıı;;~ betbaht hayvanı ya· 

t,ıı 1.1, 
~~ 

11ıı ,~eye in<liği 'zaman kedi
tor "'U}'r ~ 

l/t •.:. O llgundan yakalamış 
>~ }'c hıııı na darılır gibi: 
(a~ \re 

2
\J. Yaptın? dedim, Çok 

t."-)t1.. a.,,aııı k d' · d" .. d "k ·~, ·rdurn e ıyı uşun u -. .. 
: fak 

-.:ı at b" • tela Uyük babam da bu 
't: Jcaı sın, Çekti. Tam bir haf. 

~ ltz. J'l~~.ı~~ ~.ikti. Bu bir kal
~ ~-taı.: b uçucuk şapkamsı bir 
~il, '1nn aşının tepesini kapa-

r• cm. 
ılı • 

~~ tepe 
11 

%, 13 ndcki garip nesneyi, 

'1• ~ 1lııen ne kadar gülünç 

\ ~ırı 
~tı.~ (ada Onu kendi dikmişti .. 

c • ~ .... t 0 nu başından çıkar
ııı· '''"en· · 

'~~ b liaaad ın ışlcrine müdahale 
aballl e. edemezdi.. 

~~~~ hc1tı~t: ~öyle bir hayat 
t tı<l' ~lin ç lıgı yaptığı zaman-
~ t:ccl:i dogmadan uyanır .. 
r. t' Yerde k l"b . . .. 
"~•t ıray u u esın:n o-

adal'lı a Oturur ve susardı. 
11 tallı b~fakları, yerinden kı

ır " k t•) su ün içinde seyre-

t ~i. )ı. 1tat 
h. «;ı"d ctrncg· i d . .. .. a·· , ...,. .. e uşunur u .. 
,1 ~1hııtn/aPacagı işlerin prog

\~t t c~ıJ. .~ hazrrlardı? Hayır! 
~~·ıır Ulubcs' . .. .. d k ' 

1 ~.'1 tıtıır ının onun c ı 
~, lı a'l'ıa tl'taz Yarı kalan uyku-

~~~ ~}'lıkıar~a başlardı. Gözlerini 
" "lt1 ı. Ot d -~ ırtt c nas 

1 
ur ugu yerde 

t:tlı"o ı olur da dü.:mezdi 
~ ,, rs.u :r , 

1t lır iılacak ~uz, degil mi? Bu 

"e ttıu~;r §~Ydir. Başı ileri 
~ l § bır şekilde hor-

aba 
l :tt t 

ıı,_ • ı. anı ın . , 
~ı 1•1aht anasıle mes ud 

( ıc • ında bu 
~ , lflıan kadar degi-

~1lldc a.z bulunur. Artık 
il Bık l 1 ınağa başlar baş 

Rangcl Kartalı bulurdu, değirmenin a
sırdide kapısını vururken: 

- Hey .. Kartal diye bağrırdı. 
Dışarısı zifiri karanlıktır.. Gecenin 

serinliğinde, $eyahat onun daha hoşu
na giderdi .. Kapıya dehşetli bir darbe 
daha indirirken: 

- Hey, Kartal.. Kalkasan a.. diye 
bağnr.dı. Nihayet içeriden aya'k ses
leri duyulur, bir kibrit parlar ve niha
yet bir petrol lambası yanardı .. 

Bu Kartal ismini duyduğunuz zaman 
!belki gözünüzün önüne dev cüseli bir 
adam, bir kurt başı ve muazzam eller 
gelir .. Halbuki Kartal kara kuru, ince
cik boyunlu, hafif bıyıklı küçük bir a. 
damdı .. 

- Söyle bakalım, Kartal, burada ba-
na göre iş var mı? Eğer varsa söyle 
gireyim, yoksa gideceğim . 

- Ha, sen misin? Gir içeri, gir .. 
- Vaktim yok.. Çabuk söyle, bana 

göre iş var mı, yok mu?. 
- Canım gir içeri bakalım!., 
- Girmiyeceğim !.. 
- Şimdi gece yarısı yeniden yola 

çıkacak değilsin ya ... Gir içeri de sabahı 
bekle., 

_, Anladım .. Burada bize ekmek 
yok.. Ha~·di hoşça kal.. 

Ve Kartal daha cevap vermeğe vakit 
bulamadan büyük babam üç yüz adım 
öteye gitmiş bulunuyordu. Kartal ka
pısını kapatıncaya kadar karanlık bü. 
yük babamı içine almış ve ayak sesle
rini boğmuş olurdu. 

Uzaktan: 
- Kuştriava !.. diye bağnrdı .• 

Bir yığın amele Kuştriavanın değir

meninde çalışmakta idiler. Kuştriava: 

- Ne o, nereden çıktın? derdi. Bağ 
bekçiliği işini bitirdin mi?. 

- Söyle bakalım Kuştriava, bana ve. 
recek bir işin var mı? Yoksa söyle gide

yim, kaybedecek vaktim yok .. 

- Hay Allah canını alsın! İşin bu ka 
dar acele mi? . 

Eğer sana burada iş olmadığım söy
lersem ne yaparsın?. 

- Katselovoda Madaroya giderim. 
- Gel buraya, gel .. Sen de başla 

çalışmıya ... 

(DıH·a11ıı var) 

r 

._ 

- Şcı.•keth1 hünkarım. Vaadinizi ha· 
tırlatırun. Bunları benden şimdilik irade 
etmemeniz gerek zatıhaneniz \'C gerekse 
Devletialiyyeniz menfaati muktezasından

dır. 

Eğer ısrar buyrulursa if~ada biran tered 
düt etmem. 

Ropen O:vahirciyan bütün tecrübesiz· 
gençliğine rağmen zeki bir adamdı. Bu 
mülakatta hünkarın yalnız olmadığı dü
şünrnü~tü. Hiç olmazsa bir senedenberi 
vazifedar bir adam sıfatile saraya girip 
çıkan Cevahirciyanın, Abdülhamidin giz· 
li mülakatlardan ne olur ne olmaz çekin· 
diğini bileceği aşikardı .• 

Abdülhamit sır muhafaza ederdi, ama, 
perde arkasındakiler kimlerdi ve onlara 
nasıl itimat edilebilirdi? Bir küçük gös· 
teriş hareketleri veya ifşalarr i~i altüst e
der, bir çuval inciri berbat ederdi. 

Abdülhamit güldü: 
- Ben tez canlıyım. Bu işin hayırlısı 

ile bir gün evvel meydana çıkarılıp ~e
rirlerin tecziye edilmelerini isterim. Başı
mızda bin bir gaile me\'Cut iken bir de 
emıeni tebcamızdan sadakat harici böyle 
hareketlere şahit olmak elbette bizi ren· 
cide etmiştir. Düveli ecnebiye matbuatı· 

nm hakkımda da hezeyannameler neşret· 
mesi keyfiyeti gizli teşkilatın beni ileri 
sürerek Avrupayı tahrik etmek istedikle· 
rine bir delil teşkil etmez mi? 

- Hünkarım alemdir. Filhakika teşki 

ıatı hafiye iki hedef üzerinde ~alışmakta

dır. Biri şahsı hümayununuz aleyhine 

teşvikatta, diğeri, dcvletialiyye ricalinin 
ermeni cemaatine zulmetmekte bulunduk 
larıni uydurma vesikalarla tahrir ve ilan 

etmektir. 
- Asıl hedefleri nedir? 

- Devletialiyye~·i zayıf 
haşft zatı hümayununuzu 
ederek milli gayelerinin 

minidir. 

düşürerek ve 

tehlikeye ilka 

tahakkuku te· 

Abdülhamit dişlerim gıcırdatarak sör 

lendi: 
- Habisler! Milli gayeleri neler gerek 

bunların? 
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Du hareketle maske kalkmış ve 
altından kanla dolu iki oyuk 

ve sarı bir yüz çıkmıştı. 

ihtiyar Kandiyano, arkasına 
bir kayışla bir tcrba bağladık

larını ve eline bir baston tutuş

turduklarını hissetti. Cellad vazifesini yapmış, 

kanlı eline teslim edilen gözle

ri oymuştu .. 
O vazifesini doğrusu hak. 

'kiyle yapmıştı.. Oyulan göz
lerde hala canlıymış gibi yaş 
damlan parlıy~rdu. Henüz 

kuvvetini kaybetmiyen adale
ler göz kapaklarını oynatıyor. 

du. 
Oyuk, kanlı iki delik üzerine 

oynayan iki deri parçası.. Ne 

müthiş, ne korkunç, ne içler a
cısı bir manzara . . 

ihtiyar can acısiylc ayağa 

kalkmış ve yürümiye başlamış

tı .. Kollarını uzatmıştı.. Etra. 
fı araştırıyordu. İki adartı. o
nu kollarından yakalayarak 
düke mahsus olan saraydan çı
kardılar. Büyük hir sandalın 
beklediği rıhtıma götürdüler ... 
İhtiyarı, bu lıekliyen sandala 
bindirmişlerdi. 

Sandal uzaklaştı .. ileride ka. 
raya yanaştı .. iki iri at koşul

muş bir arabaya bindirdiler. 
Uzun bir kanal seyahatinden 

6onra belki ondan daha uzun 

bir kara yolculuğu başlamıştı. 

Nihayet araba. bir köyde 

durdu. Amayı burada indir-Oi
ler. 

O sırada kendisine bir ses: 
- Arkanızdaki torbada kafi 

derecede ekmek; belki on ekü
dcn ziyade para var .. önünüz. 
de bir köy var .. Belki orada size 
acıyacak adamlar bulununuz .. 

Haydi gidiniz ... Allah yardım· 

cınız olsun 1. 
Kandiyano, çok müteessir. 

di. işte böylece himayeden 

mahrum bir halde yol ortasın

da kalıvermişti.. 
Kendisini getiren arabanın 

sür'atle uzaklaştığını işitti. 
(: • ı;c 

Rolan Kandiyano, babasına 
yapılan işkenceye tahammül e
dememiş bayılmıştı.. Genç a
damın etrafını ihata eden Fos. 
kari ve adamları, genç adamın 
kendisine gelmesini bekliyor

lardı. 

Yirmi dakikalık bir fasıla. 

dan s?nra Rotan gözlerini açtı 
ve etrafını korkulu gözlerle 

süzdü .. 
Foskari seslendi: 
- Rolan Kandiyano ! 
Genç adam, hiç cevap ver

meksizin kendisine bakmakla 

iktifa etti. 
- Rotan Kandiyano 1 Size 

- Bir Ermenistan cumhuriyeti kur
mak hünktirım. Ülkelerinin en mühim 
kısmı devletialiyycden ifraz olunacak bü· 
}:ilk bir parçadır. 

Abdülhamit gorü~eği kafi bulmuş ola· 
caktı ki, böyle hallerde mutadı olduğu 
veçhile Cevahirciyana bir sigara ikram et· 
ti ve: 

- Muvaffakiyetini dilerim. Son aldı· 
ğımız malQmata nazaran lngilterede 
:<Glordiston) Amerikada (Ccymis), Ati
nada da (X) işaretli ve ismini henüz öğ
renemediğimiz üç muharrir Ermenilere 
bir muhtariyet idaresi verilmesi hakkında 
yazılar yazmakta imişler. Bilhassa gerek 
devletialiyye ve gerekse :;ıahsımız aleyhine 
yazı yazan bu kftfirlcrmiş. Bu ciheti bir 
iyice tahkik imkanını bulursan memnun 
olurum Cevahirciyan. 

Ropen Cevahirciyan padi~hın huzurun 
dan çıkınca bir derin nefes almıştı. Aşa
ğı yukarı bu işte koskoı:-a Abdülhamit 
bile onun fikrinden, tasavvurundan Ye 
kararından dışarı çıkmamaktaydı. 

Bu yoldan yürüyerek istediği gibi at 
oynatabilecek olan Ropen Cevahirciyan 
bir taraftan Hınçaklar arasında büyük bir 
mevki ve şöhret hazırlarken, diğer taraf
tan da devlet nazarında büyük bir yer a· 
lıyordu. 

Ben uzun müddet beklediğim mabe· 
yinde bir iki tanımadığım saray mensu
bu ile tanışmıştım. Ropcn Cevahirciyan 
biraz alıal morumor gelince ürkmedim 
değil. 

- Ne o, dedim, paparayı yedin? 
Güldü: 
- Zatı~ahancnin bana itimadı vardır. 

Her iş yolunda. lki güne kadar hareket 
edeceğim. Sen benim yerime bakacaksın. 

Cevahirciyan beni birkaç adama tanıttı. 
Birkaç haremağasile görüştüm .. 

Çıktık. !çimde §idedtli bir merak vardı. 
Cevahirciyanın uzun müddet padişah ya
nında kalmasında elbette çok mühim se· 
bebler olmak gerekti. Kafamda muhtelif 
muhakemeler yaparak Cevahirciyanın 
yanında iyice dalgın yürüyordum. 

Her şeyden fazla da fstanbulda kalmak 
gibi bir vazifeden dolayı canım sıkılmış
tı. lstanbul daima ve en tehlikeli yerdi. 

Osmanlı ülkesinin hemen her yerinde asa· 
yiş berbat bir halde olabilirdi, fakat, ls
tanbulda buna imkan yoktu. 

Bazan insana öyle geliyordu ki, sanki 
bütün lstanbul halkı hariyedir. Kimse
nin kimseye itimadı yoktu ve en sarnimt 
sandığın adamla görüştükten mesela bir 
hafta sonra yakana yapışıp sorguya çeki· 
yorlar ve konuştuklarından binbir mana 
çıkararak seni ya bir zindana atıyorlar, 
ya dövüyorlar ya öldürüyorlar, ya sürü· 
yorlardı. 

Böyle bir yerde, böyle bir zamanda 

Hmçak gayesile bulunmak ve çah~ak 
do&'TUsu her babayiğitin karı olamazdı. 
Nitekim ben de bu va?\f eden doları fena 
halde üzülmüştüm. 

l\faahaza zihnen kararımı Yermiş, ne o 
!ursa olsun hududu geçmcği temin pc~in· 
de koşmağı hesaplamıştım. Belki de ls· 
tanbulda bulunuşum buna yanyaca.ktı. 

Ropen Cevahirciyan benim meşguliye
timin farkına varmış olacak ki; 

- Hazret, dedi. Mutlaka benim padi· 
şahla ne konuştuğumu merak ediyorsun. 

-Elbette! 
,_ Bunu şimdi öğrenmek doğru de~-il· 

d' t, hem de vazifemin kabı bunu if~a c
d ~em. Yalnız bir miktar cephane teda· 

riki imkanına bile padişahı ikna ettiğimi 
söylemek isterim. 

Bana verdiği vazife bu tarzda dilekleri· 
min isahna müsaittir. Padişah ne kadar 
açık göz olursa olsun büyük gaye.mızın 

tahakkuku için biz ondan daha açık gö· 
züz. 
Şimdi sen de şu ves\'eseli ahvalini tadil 

et. 
lş başına geçiyoruz. Pek yakında çok 

mühim hadiseler meydana gelecektir. 
Bunlara karşı hazırlıklı olmamız lazım· 
dır. Bir de daima metanetimizi ve itidali· 
mizi muhafaza mecburiyetindeyiz. 

(De\·amı \'ar) 
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neticesinde bu çatışmada 

mahvolacağınI anladı. 

Fakat hayır... Bu düşünce 

boştu.. Dayandığı duvar bir 
denbire açılmıştı .. Gizli bir ka. 
pı ortaya çıkmıştı.. Kendisini 
açılan deliğin karanlığına sakla· 
dı .. 

Zırhlı adamlar ve mızraklar, 
Rolanı takip etmekte geri kal. 

rnadılar. Ağır adımlarla dehliz 
içinde yollarına devam ettiler. 

Rolan çıldırmak üzere idi. 
Mızraklardan kurtulmak için 
bir gayretle öne doğru atıl
dı. 

Bu şekilde yürüdüler. Bir 
merdiven indiler.. Nihayet 
fevkalade aydınlık bir mağara
ya benziyen üstü kapalı bir 
tak, bir kemer içinde bulun
duğunu gördü. 

Korkunç bir sesle bağırdı: 
- Ölüm köprüsü, ecel 

'köprüsü .. 
Şimdi, kendisini nereye gö. 

türdüklerini, ne sefil bir ha
rekete tevessül ettiklerini an
lıyordu. Şimdi, ecel köprüsü 

üzerinde bulunuyordu. Birden

bire köprünün öbür ucundan 
.da ,arkasından gelenler gibi 

bir alay sefilin geldiğini iÖr
dü .. 

İki kuvvet arasında kalmı~ 

ve ecel köprüsünün ortasına 

kadar sürüklenmişti. • 

Bu sırada, birdenbire bir kaç 
kol Rolanı yakaladı .. Göğsü hi. 
zasına kadar çıkan kuvvetli bir 

zincir ile kollarının, ayaklarının 
bağlandığını gördü .. 

Az sonra kalabalık kendiıini 
yalnız bırakarak gitmişti.. Et
rafına bakındığı sırada, işkence 

sandalyesinin yanında bulundu

ğunu gördü. Oh ne acı bir inti
kamdı bu yarabbi ... 

Ile olacağını düşünmiye va. 
kit bulmadan köprü ba~ından 

yeniden bir alay belirmiş ve iş
kence sandalyesine doğru iler
lemiye başlamıştı. 

Beş altı adam, yüzü, siyah 
bir örtü ile kapalı bir başka 
mahkumu getirip o meş'um san. 
dalyeyc oturttular Onu, bu 
taş sarıdalycyc bir zincirle ııkı 

sıkı bağladıktan sonra, Rolanın 
iyice r,öı ~bilme,i ı~ın etra. 
fındaki adamlar açıldı. 

Bir ses 
- Örtüyü açınız! diye ba

ğırdı. 

Bu ses engizitör Fos'lcarinin 
sesiydi .. Rolan bunu anlamakta 
gecikmemişti. Yanında duran 
adam da muhakkak celladdı. 

Cclad aür'afü siyah örtüyü 

kaldırdı. 

Ro1an gördüğü manzaradan 
ürkmüştü. Hatta başı döndü, 
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Tan are Jabrikalan ihtiyacı içın ~Hl 

kalem avadanlık kapalı "'ar. - eksiltme
ye konulmuştur.Tahmin edilen bedel (45) 
bin beşyüz lira olup ilk teminatı 3412,50 
kuruştur. F .. ksiltmesi 26· 12·!':!8 pazartesı 

günu saat ıs de vekalet saunalma komis
yonunda yapılacaktır. Şartnamesi 230 ku· 
ruş mukabilinde Ankarada Ko. dan ah· 
mr. İsteklilerin ihale saatinden bir saat 
evveline kadar. M.M.V. satmallna ko· 
misyonuna vermeleri. (623) (8167) 

Nafia Vekaletinden : 
28-11-938 tarihinde münakasasının yapılacağı alelusul ilAn editmit olan Sı· 

vas. Erzurum hattının 676 ıncı kilometresinde yapılacak bir a.det açık kirgir tUnd 
ile 656 ıncı kilometresinde bir ve 667+550, 671, 674 lincü kilcmetrelerde dört ame
le barakası ve 720 inci kilometredeki köprüye beş adet göz: ilivesi münakasasma 
talip zuhur etmemiş olduğundan bu işler aynı şartlarla yeniden münakasaya ko· 

nulmuştur. 

ı - Müııakasa 28-12-938 tarihine müsadif çarşamba günU uat on be1te 
Veklletimiz Demiryollar İnşaat Dairesindeki mlinakasa 'komisyonunJa yapılacak. 

tır. 

2 - Bu i~lerin heyeti umumiyesinin muhammen bedeli yüz doksan Uç bin 

liradır. 
3 - Muvakkat teminat ınikdan on bin dokuz yUz liradır. 
4 - Mukave:ic projesi, eksiltme şartnamesi, Bayındırlık l§leri genel prtname· 

.ı, fenni ıartname, köprü projesi, açık ti.in el maktaı, dört adet bina projesi ve va. 
bldi kıyasii fiat cetvelin.den ibaret bir takım münakasa evrakı dokuz: yUz altmış 

beı kuruş mukabilinde Demiryollar inşaat dairesinden tedarik olunabilir. 
5 - Taliplerin bir defadan en az yüz bin liralık bir yol ve yahut şimendifer 

i§İni milteahhit s.ıfatiyle yapmış olmaları şarttır. 
6 - Bu işe ginnck isteyenler, referans ve diğer veaikalarıru bir istidaya bağh

y_arak mUnakasa tarlhiru:len en az sekiz gün evvel V ckalete vermek suretile bu io 
isfn ehliyet vesikası isteyecek ve bu ehliyet vesikalarmr milnaku komhyonuna 
ibraz edeceklerdir. Ehliyet vesikası için münawa tarihinden ıekiz gUn evvel yı· 

püm.ryan mllracaatlar nazan itı'bara alınmıyacaktır. 
7 - Münakasaya iştirak edecekler 2490 numaralı arttırma, eksiltme ve ihal 

kanunu mucibince ibrazına mecbur oldukları evrak ve vesaiki, muvakkat teminat. 
Ja.mıı ve fiat teklliini havi kapalı ve mühllrlil .zarflarını mezkOr kanunun ve eksilt· 
me ıartnamesinin tarifatı daire5inde hazırlanarak 28-12-93.8 tarihinde 11aat on 
dörde kadar numaralı makbuz mukabilinde Demiryollan İnpat daircai münakasa 
:Komisyonu reisliğine teslim etmeleri Jhımdır. (4977) (8854) 
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Türk 
B ü YüK 

Hava l{urumu 
PiYANGOSU 

ikinci ke§ide: 11 ~ Blrincik!nun Z 938 dedir. 
,. 

' . 
Büyük ikramiye 45.000 liradır. 

Bundan bqka: 15.000,, 12.0001 10.000 liralık ikramiyelerle .(20.000 
te 10.000). liralık iki adet müklfat vardır, 

Y ni tertipten bir bilet alarak iıtirak etmeyi ihmal etmeyiniz:. Siz de 
P.fyangonun mes'ud ve bahtiyarları ara51na g{nniJ olununuz. 

KAHRAMAN HAYDUD 

f'iUU balmumu rengini aldı .• 
Dudakları arasından tiz, titrek 
bir feryad koptu: 

- Baba.. :Ah... Babammış .. 
Rolan babasını tanımıştı. Ar. 

bk kendisini 'kaybetmişti. 
DU§Unemiyordu.. Kollarını 

bağlıyan zincirleri unutmuş, 

babasına doğru atılmak iste
mişti. Fakat boşuna... Zincir
ler, bir canavar gibi kollanna, 
bacaklarına sanlmıştr. Onu en 
küçük bir hareketten bile 
menediyordu . 

İhtiyar Rolan da oğlunu tanı. 
mıştı. Boğazın.da ooğuk bir 
inilti hırladı. 

Ölü bir meş'alenin aydınlat 

tığr bu mal:telde, baba oğul, 

biribirlcrine bakıyorlardı. Bel. 
ki de biribirlerini son defa gö
rüyorlardı. 

Foskarinin sesi yeniden yük· 
seldi: 

- Kandiyano ! Mahkemenin 
karariyle hayat:nızı bağışlı. 

yoruz:. 
Rolan titredi.. Gözlerini ba

basından ayırarak cngizitöre 
dikti ..• 

İhtiyar başını ağır ağır kal
dır.dı: 

- Mahkeme beni dinleme
den hakkımda nasıl bir karar 
verebiliyor. 

- Mahkeme cumhuriyetin 

yüksek me.nlaatJnl lionımak1a 
mükelleftir. 'Sizi mahldmı etti. 
Fakat hayatınızı bağışladı .• 
Siz:i hudut haricine çıkamuya 

karar verdi .• 
İhtiyar Kandiyano acı bir 

tebessümle cevap verdi. 
- Kararınızın ne olduğunu 

anlıyorum .• SöndUrdüğünU:ı: o .. 
calclara iHiveten beni de hudut 
haricine çıkaracakmış gibi 
görünerek bir daha dünya 
yüzünü göremiyeceğim bir de· 
liğe sokmak niyetindesiniz. A
la.. Öyle olsun... Fakat kendi. 
nizi koruyunuz.. Cinayet ve 
cürümlerinizin tahammül olun
maz bir deceye geldiğini unut
mayınız .. Hırsınızı tatmin ve 
cmellerinizi yerine getirmek 
için yaptığınız zülunılcr had· 
sizdir. Bana yaptıklarınız 

cah:ı halkı istediğiniz gibi 
menfaatleriniz için kullanma· 
nıza müsaade ctmediğimden
dir, değil mi?. Pekala Bana 
istediğinizi yapınız.. Fakat 
ofluma ne yapacaksınız? Yir. 
mi yaşındaki bir masumdan ne 
istiyorsunuz? Eğer kalbinizde 
insanlıktan en küçük bir eser 
kalmışsa, merhamet nedir bi
liyorsanu:, bu çocuğu koruyu
nuz .. Karşınızda ıümttsb.: inle
yen şu masuma acıyınız:.. İJte 
benim sizden ricam bundan 

Sams n n • 
VI 

(Ba§ tarafı 7 incide) 1 
la teçhfz edilmJu kendi sahnesine ve ken
di salonuna kavuutuğu gün muhakkaktır 
kl daha geniş bir çalışma imkanı bula • 
cak, çok daha bUyilk bir program tatbik 
edebilecektir. Gençler, mUtehnssIS bir re
jl.sörlln nezareti altında sahne tekniği, ı

§ılt oyunlan gibi işlerde de bilgilerini 
kuvvetlendirmeğe çalıamaktadırlar. 

Kuralar oubesl muhasebe, daktilo, ste
no, ve muhtelif sınıflara ayrılmış fran
ısızca, almanca olmak fizere dokuz kurs 1· 
dare etmektedir. Bunlara devam edenle
rin sayısı 101 dir. Yalnız daktilo kursu 
20 genç kiz mezun verml", diğer §ubcle
re de 29 bayan devam etıni§Ur. 

Sosyal yardım baa:ınlan arasında, i§· 

sislere Jo bulmak da evin plAnmda yer tut 
muetur. Tahsile devam edebilmeleri için 
birçok gence blrcr lira yevmiye ile iş bu
lunmuş, yalnız son aylar içinde 21 kadın 
ziraat bankasına yerleştirllmlştir. Sosyal 
yardmı etıbeslnce her ay 39 yurddQ§a pa· 
ra yardımında bulunulmaktadır. Bundan 
ba§ka 124: kişiye muntazaman elı.."lllck da
ğıtılmaktadır, MuhtaQ olduğu tcsblt edi
len yul'<ldqların reçeteleri şube tarafın
dan meccanen yaptmldığı gibi köycUluk 
eubeslyle de el ele verilerek bu )nrdrm
lar en uzak köylere kadar teşmil edil -
mektedlr. 

Bilhassa köycillilk blerl halkevinin 8n 
plAndnkl değerli başarılarından sayılabi
lir. KöycülUk §ubesl, muntazaman yaptığı 
gezilerde köy kalkınma blcrinde değerli 
yardımlarda bulunmaktadır. Son bir iki 
yıl içinde bu snhnda iyi bir varlık göstc· 
rilmiştir. Mesele yalnız köyhiyU konfe -
ranslarla aydrnlatmağo. mlinhasır ko.lma
mnkta, sağlık, ziraat, 'hayvan bakımı iule· 
ıi hususunda bllgllerinin ziyadele!imc.slne 
çal~makla beraber ameli olarak da yar
dımlarda bulunulmaktadır. Cilmhuriyet 
buğdayı hakkmda köylU tam bir fikir e
dinememiş bulunuyordu. KöyclllUk ııube

slnin Kadıköy mevkilnde vücuda getirdiği 
numune tarla, bire beş yerine nn.sıl bire 
otuzdan fazla mahsul alınabileceğini köy

lUyc bilfill gösternıiıı, şube tarafından A· 
dnpaznrından cclbedilcn tohumluk bin ta
neli cUmhurlyet buğdaylarından iyi neU. 
cc nlındığrnı gören köylil hemen bu :işe 
sarılmıştır. 

Köy gezilerinde halkevi doktorlarmm 
hastaları muayecn ctmnleri, muhtaç ol
lanlara hC'r tUrlU yanlnndıı bulunulması, 
köylüyU halkevine büsbütün yakmlaşbr
mcıktadır. Şehre gelen kö~ liılerin bir ço· 
ğu, mesela mallarını hi satamayınca he
men köycültik ~ubcslnin irşacllannn baş
vurmnktn. istid larını yazdırtmak için bi
le, çok namimi bulduğu bu ktiıtür hadimi 
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h>uett!r •• Jlunu yaparsanız ibu 
civanmertliğinize kar~ hak
kımda verdiğiniz hükümlere 
itirazsız: ba§ eğeceğim.. Ha. 
yatmu istediğiniz: gibi harcaya
bilirsiniz .• 

F.oskad cevap verdi: 
- Kandiyano, bir saate ka. 

dar serbest kalacağınızdan e
min olabilirsiniz .• 

Rolan sevindi.. Gözlerinden 
dökülen yaşları mcnedemiye
rek zincirli kollanru uzattı ve 
bağırdı: 

- Baba... Sevgilı babam ... 
Demek artık serbestsiniz:. Tc
gek'kür ederim aziz Foskari... 

Engizitörün dudaklarında 

esrarlı bir tebessüm belirdi. 
Kandiyano ise ürperdi .. Çch· 

resi sarardı ve mırıldandı: 
- Bunu yapmıyacaklar .. 

Onlar böyle bir karar vered1c.z
ler .• 

Kandiyano .doğru düşiinü -
yordu. Çünkü o biliyordu ki 
"1 O" lar meclisi denilen ve is
tipdadın mücessem bir timsali 
olan bu engizisyon yuvası tees
süsürı.denberi lbir defa bile böy
le bir karar vermemişti. Nite· 
kim Foskari baykuşlan titre
ten korkunç sesiyle bağırdı: 

- Cellad vazifene başla!. 
Rolan 'kekeledi: 
- CelHid mı? Bwıun artık 

ne işi olabilir .. '.Babam serbest 
değil miydi? Bu müthiş bir şey 
yarabbi .. Affediniz onu efen
diler .. Babama acıyınız 1 Rica 
ederim. Oh alçaklar! Katiller!. 

İhtiyar Kandiyano, ölmek ü
zere bulunan bir hasta gibi 
derin bir sük\ınetle bagırdı: 

- Rolan 1 Rolan ! Artık bu 
tarafa bakma 1 

Rotan bilakis bakıyor ve 
bütün fecaat ve şenaatiyle iş· 
lcnen cinayeti görüyordu .. Ba
kıyordu. Gözlerini ayıramıyor
du. Alnından iri ter taneleri 
dökülerek bakıyordu. 

Dehşetten fırlamış göz:leri
le şu faciayı gormüştü: 

Fc-skarinin emriyle ccllad 
hemen işe koyulmuştu. Kan- • 
diyanoya yaklaşmış ve yuzu-
ne madeni bir levha yapı§tır

mıştı .. 
Levhanın iç tarafında, gö:z:

lcri hizasında iki kısa ve iğ
ne inceliğinde çelik çubuklar 
vardı. 

Cellad kuvvet alabilmek için 
sol elini mahkumun başına 

dayayarak kuvvetle bastı. 
Birdenbire boğuk bir inilti 

ve onu ta'kip eden bir hırıltı 

işidildi. Bu hırıltıyı, gördüğU 

manzaraya tahammül edemi .. 
yen Rol~n çıkarmıştı .. 

Ccllad elini Gür'atlc çevireli. 
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r [BiZMıS-iNIZ? Bu akşam bir ka~ık M A ZON M ,- J mı taklıd l!uılcbılıı. f<akat ne tertt· 

neMti~Nnı· alınız. Yarın ey va uzunun bı. ne de tesıri taklid edilemez. MAZON 
......... görilrstlnilz. ısım H O R O S markasına dikkat. 

l HACI BEKiR LOKUMLARI ~ •ı 
atlarmdaki Hususiyetle Başkalarmdan Ayrılır 1 1111•-G•O•ZE•L•:L ·•6·-~·ız_ ... ._ 

.\Li MUHiDDiN 
IIACI BEKiR 

Merkezi: BAHÇEKAPI 
Şubeleri: BEYOGLU, KARKöY, KADIKÖY. 

lt.... 
''becllU-19a8 tarıhındekı cksiltmeş} feshedi.lmi§ olan 2W5U hra muhıım 
~ lleeıu 1000 adet deri palto 20-12-1938 salı gUnU Mat 15 te kapalı zarf 

'u A.:ıkarada idare binasında. sa tm almaca.ktrr. 
~: .. girmek lstiyenlerln 1646,25 liralık muvakkat teminat ile kanunun 
'ille ll ğt Vesikaları ve tekliflerini ayni gUn saat 14 e kadar komisyon reisli. 

Bı!.._tnıeıerı Iazmıdır 
~eler parasız 

0

01arak Ankarada malzeme dalresinde:ı. Haydarpaşada 
~ Bevk eefliğinden dağrtılacaktır. (8807) 

Ebadı 

-.ooxsoxso 
400X28X!O 
400X25X3 
400X28X8 

MnhammenB. 
M1ktarı Beheri Tµta.n % 7,5 teminatı 

18 M3 
8 M.3 

10 M8 
18 M.3 -

Lira K. Lira K. Lira K. 

54 45.- 2480.-
400XSOX30 10 M3 39.- 390.---2820.- 211.50 

l, 
'tıı.il°'Ulı:arda ebat ve mfkta.n yazılı 54 metre miklbı çıralı tahta ile ıo 

ll icabı düz beyaz tahta pazarlık uaulile satın almacaktır. 
· 'l.iUbanunen bedcllerile muvakkat teminattan hizalarında gösterilmiş. 

ltu..~ .... l> ~ flza.rlık 12-12-938 tarlhlne rasthya.n pazarteei günU saat 14. de 'l\> ..... levazım ve mllbayaat §Ubealndekl alım komiByonunda yapılacaktır. 
~BteklUerin pazarlık için tayin edile:ı gUn ve saatte ytizde 7,5 gUven· 

le birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri nan olunur. 
(8897) 

KREM BALSAMiN 
KANZUK 

Bütün dünyaca takdir edilmiı ırb· 
hi güzellik kremleridir. Gece için 
yağlı, gündüz için yağın ve ba1U 
ncrbadem çeıitleri ve huıuıi vazo ve 
tüplerde aabhr. 

İNGıLtZ KANZUK 
ECZANESi 

ISTANBUL-BEYOCLU 

r- Saç Bakımı -, 
1 Güzelliğin en birinci şartı 

-~ Dr. Suphi Şenses 
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Elbiseye d&ir ihtiyaçlannrzı şimdiden Galatada meşhur 

EKSELSYOR 
Büyük elbite mağazasında her yerden ucuz, 

ırk ve teminatlı alabilirsini~ 

K A D l N L A R A MAHSUS: 

EN SON MODA ve LUKS !PEKLİ MUŞAMBALAR. YUNLO 

MANTOLAR, GABARDiN PARDEStlLER, HER CİNSTE 
MUŞAMBALAR. 

E R K E K L E R E MAHSUS : 

HER CtNS 1NG1LtZ MUŞAMBALARI, 

PARDESOLER, HER CJNS TRANÇKOTLAR, UCUZ, ŞIK 
ve DAYANIKLI HER NEVİ HAZIR ve ISMARLAMA 
KOSTOM ve PARDESOLER. 

Ç O C U K L A R A MAHSUS : 

HEll NEVt KOSTOM, PALTO ve MUŞAMBALAR. 

REKABETSiZ FIATLARLA GALATADA 

El(SELSYOR 
Büyük Elbhe Mağa7.a!mda Bulacakeıoı7 

ıredlyatta ıreshlBAt 
Telefon : 4 3 5 O 3 

@
KAGlfHANE KOYO iHTiYAR MECLiSiNDEN. 

anc \töy köpril•ünden Çağhyan bendlerine kadar olan derenin toprağı 
kasaya 'konulmuıtur. Talip olanlar mezkOr köy ihtiyar meclisine mü. 

racaatltrı ilan olunur. (V. P. 2865) 

Teknik Okulu Sntınalma 
Komisyonu Başkanlığından : 

Cinai Milcdan Tahmin Fi Tutarı tik teminat Ekıilta.e 

Lira K. Lira K. Saati • • • 
Muhammen B. 
Beheri Tutan 
Lira. K. Lira K. ' 

idrar uolları lıastalıkları mattlıa.sım 
Beyol!la Yıldız sinemıısı karşısı Lek· 

ler npartunan. Poklrlerc parasız. Kumaş kahve rengi 
~·--•-Tel. 43924 • •-mıiif ,, lkivcrt 

440 m. 420 
640 

1848.00 

Miktarı 

800 Kilo 
300 Kilo 
180 Kilo 

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

-

% 7.5 teminatı 

l ..... 218•- 163.80 
'~aıne ve nfimuneleri mucibince yukarda cl:ıs ve miktarı yazılı ka.. 
\ tl ...... '!( lk eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 

• Ubanımcn bedelleriyle muvakkat teminatı hizn!n.nnda gösterilmi§· 

'~ l!:Qutme 23-12-938 taıilıine rıuıtııyan pervembo günll 88Jlt H tc 
fy...., ~:e~azım ve mUbaynat şubesindeki Alnn komisyonunda yapılacaktır. 

tı"bı lı.llttı~ameler parasız olarak her gün sözU geçen eubedcn almabilece. 
\1 ...... ~eler de görUlebilir· 1 

~llri klilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte yllr.de 7,5 güven. 
le birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri 119.n olunur. 

(8895) 
Ilı l, t • • • 
~~ ~:trernizin Ye.vşan ve Çamaltı Tuzlalan için memur, ameie ve lUzu. 
·~ ,~e eQiı it Yilk naklinde kullanılmak üzere satın alınacağı ve 26-X-938 
~den. eceği ilan edilen 2 adet kamyonetin muhammen bedeli tez;>it edile. 
~' li "e pazarlık usuliyle eksiltmeye konmuı;tur. 
~ er ikisinin muhammen bedeli ()000 lira ve muvakkat teminatı 450 

~b,.~ıılltmc 19-Xll-ro8 tarihine rastlıyan puarteııl gUnU saat 14.30 
?\, Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapıla. 

~ ::: ~meler parasız olarak her gün sözU geçen Şubeden alınabilir. 
~ ~tillnıeyc iştirak etmek istiyenlerin kataloklaryile karoseri §ekli ve 
~ ilıaıe ~tını gösterir bir plan ile benzin sarfiyatını gösterir fenni teklif. 

b .. ~tı.ıgunUnden 5 gUn e\'Veline kadar İnhisarlar Tuz Fen Şuoesine ver. 
~~l ......_ İJit dır. 
·~~le b~k_Uler pazarlık için tayin edilen gUn ve saatte yüzde 7 ~ güvenme 

lıkte yukarda adı geçen Komisyona gelmeleri ilin olunur. 

ı (~) 
l~' ld ••• 
3 { SQo~~Cmizin Cibali fabrikası için kadranlı Ve otomatik tartan ci:ıııten 

lt ~kUJ adet 300 ve 1 adet 200 kilogramı tartablle<:ek kablliyette cenlfln 

' ' l:le §~rtnaınesi mucibince açık eksiltme usu111e satın alınacaktır. 
~ ltz • Psinın muhammen bedeli 2500 lira. ve muvakkat teminatı 187.50 

'ha ....... ~ l\t' 1 ilt.nıe 30-12-938 tarihine :rastlıya.n perşembe günU saat H de 
, 'l -..... ş e"azım ve mubayaat §Ubesindeki alını komisyonunda yapılacaktır. 
~"' ~k {=1aıneıcr parıısız olarak her gUn sözü geçen şubeden almabilir. 
~1:ltıııt

81 tnı:ye iştirak etmek istiyenlerin fiyatsız fenni teklif ve katalok. 
'~~ "e~e ~tinden bir hafta evveline kadar inhisarlar tütün fabrikalar 
\i' elerı ve tekliflerin kabulünU mutazammi:ı vesika almalan li· 

~ ..... letekın 
tile birlik er ekeiltme için tayin edilen gUn ve saatte yüzde 7,5 güvenme 

te .IUkarda adı g~n komisyona gelmeleri ilan olunur. 
'8760) 

- - ... 

,, Siyah 
,, Gri 

265 " 
390 .. 

92 .. 
,, Kumlu siyah 82 ,, 

D.pn 
Gl>mltk 
Fanili 
Çorap 
Mendil 
Havlu yüz için 
Havlu ayak için 
Bornoz 
Pijama 

iskarpin 

489 
326 
326 
978 
978 
326 
326 
64 

326 

197 

650 

560 
380 

55 
175 

60 
25 
11 

100 
30 

475 
450 

525 

1696.00 
2535.00 

423.20 
311.60 

6813.80 

268.95 
570.50 
195.60 
244.50 
107.58 
326.00 

97.80 
304.00 

1467.00 

3581.93 

1034.25 

511.04 

268.65 

77.57 

14,SO 

ıs.oo 

Teknik okulu ihtiyacı olan yukarda cins ve miktarile tutarı \"e ilk te
minatları yazılı malzemeden çamaıırlar ile 'kuma§lar kapalı zarf, iskarpinin 
iae açık eksiltmesi 8.12.938 tarihine rastlayan perşembe günü GümUısu· 
yunda Y. Mühendis mektebi muhasebesinde toplanacak olan komisyonda 
yukarda yanlarında yazılı saatlerde §artnamcsinc göre ynpılncnktır. 1&
teklilerin 2490 sayılı kanunla eartnamc tarifatı dairesinde tanz.im edecek. 
!eri teklif mektuplarını eksiltmeden 1 saat evcline kadar komisyon başka:ı. 
lığına makbuz mukabilinde vermeleri. Şartnameyi, numuneleri görmek \•e 
ilk teminat yatırmak Uzcre eksiltmeden bir gün evveline kadar Yıldızda 

bulunan okulumuıa ve eksiltme gUnü de Gilmüşsuyundaki komisyonumu· 
za gelmeleri. Posta gctl'ltmelcri kabul edilmez. (8597) 

500.000 Liradır 
Ayrıca: 200.ooo, 1so.ooo, 100.000, 10.000, 60.000, so .ooo, 30.000, ıo.ooo, 15.000 

liralık ikramiyelerle (400.000 ve 100.000) liralık iki adet mUkafat vardır ... 
Kı9lde yılbaşı gecesi yapılacaktır. 

Biletler (2,5), (5) ve (10) liralıktır. 
Vllllt .. ,...., lll1n ....... Wletiwlli ,......_ 

.. 
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Avrupanın bayat, kurtlu çocu'K gıdalarmCian sakınınız.! 
ı cuburla doldurmayınız! ifabii, ~af, 

'l'f avrularınızın midesini abur 
lezzetli 

s 

Buna çocuklar bay1lıyorlnr. Çok iştahlı \"c sc\Crck bUyUrlcr. Bu sar özlü unların Yltamini bol, gıdası çok ve 
diploınnlnrln musaddak birinciliği kalorisi yüksektir. BU tun çocuk dok torlnrı buna şahadet eder. Avrupa.da 

kazanmıştır. Bu kadar yüksek evsafa malik tabii gıda ancak 

HAS rıdır •• u n 
Pirinç, Yulaf, Mercimek, Buğday, İrmik, Patates, Mısır, Türlü, Bezelya, 

Çavdarczü unlarını çocuklarınıza yediriniz. 

·-~ ADEMi IKTiDAR 

H 
. ' . . . . . . .... ..... • fablctlcri her ccuıııcdc arnyını~ l'o ln 

Nevralji® Nezle 

Ur. rfan , ayra 
RÖNTGEN MOTEHASSISI 
Türbe, Bozkurd kıraathanesi kar 

şısında eski Kl~d Farer sokak No. 
8 - JO. öğleden sonra 3 ten 7 Y" 
kadar. ............................... 

Baş VP Diş aA"rı ları . 

Dindirir 

rCAi~i~=Mrr;ı;Tr=::~ı~:k~ril 
:ı •• 

l
:İ Tesiri kati alımı kolay en iyi müshil sekeridir H ! ~ ·: 
1 

....... ~-· .. - .. ~~~?.~.~~.:~~-~~~~~~~~:~~:ıu1r: .............. ·-······-·····--···· .. ·· Ü "_._ ...... _ ......... _______ ._................................... . ................................ ..-..-... 

KASE 

Sizi günlerce ıstırap çekmekten ~urt;~~ 
En §iddetli baş, dit ağnlannı, üşütmekten mütcvellıd b karı' 

sancı ve sızılan keser, nezleye, romatizmaya, kırıklığa 
çok müessirdir. ı 

1 b b ki . yornıaı ·. Mideyi bozmaz, ka bi ve ö re erı . yerııt• 
ismine dikkat: Taklidlcrioıc:en snkmıruz ve Ncvrozın 

baika bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. 

Nezle-Grip
B aş Diş 
ve bütün 
ağrıları 

derhal 
keser 

o 


