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· Almanya tevkifleri 
pr()testo etmiş! 

Mevkuf lar arasında üzerlerinde şifre· taşıyan 
alınanlar da var 

Pa_ris, 8 (Hususi) - Fransız efkarıu • Demir muhafızların lideri Kodrcanunun 
mıımiycsi, Romanyadan gelen heyecanlı yerine bir avukat geçirilmiştir. 

haberler üzerinde dikkatle duruyor ve ha ·Hadiselerin en dikkate değer tarafı, ~ı. 

discler. h · ti k ...; 1 manyanın Bükrcş elçisinin son tevkifnlı 
ı e emmıyc c ·a. s-1 ıyor. · . 

. prote.sto ç(iişidir, elçi, protesto ile kalma-
Tclgraflar, DeI)'l.ir muhafız tcşkllatmm mış, Romanyayı ierketmiş ve ayrtlırk..cn. 

gizlice faliyetine devam etmekte olduğu_ 25 bine ·varan mevkuf Demir. muhiıf ız\ar 
nu bildirmektedir. Ge~nkrde öldürülen .serbest bırnİulmadığı takdirde. dönmiyc • 

ceğini bildirmiştir. • . . 

Siyonist lideri 
Vaysman 

Ankarayı ziyaret ve Londraya 
avdet etti • 

"Tayrnis., gazetesinin İstanbul muha· 
biri bildiriyor: 

Bununla beraber •. Alman elçisinin B.er. 
llne hareke! edişi, s'on hfıdisclcr etrafında 
hükumetine izahat vereceği y9lunda da 
tefsir olunmaktadır. 

Söylendiğine göre, te\•klf olunıınlar a.. 
rasında bazı Al)nanlar da vardır ve bu, 
Alman ""'. Romen mUnasebctlcrinde tehli
keli vaziyetler doğurabilecek mahiyette 
görülmektedir. 

11.AN IŞl.KH.1: Tel 20335 
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·Siyonist lideri Dr. Vaysman Ankaradan 

1 tanbula gelmiş ve Londraya hareket et· 
, Bükrcş Kale meydanındaki bUyUk Ya· 1....-~-_:..._,.....,.,,,.......~~~--.....,......: 

(Devamı 5 incide) :Romanya J\ralt 

anın • 
mi~tir. Kendr: ınin Ankara ziyareti hak· -.. ----------------~~. -..,"""', ---------

taı · p·ıeri 
<lünden güne 
. eoğalıyor 

l unus, Kosika ve Nisten başka Balear 
~'rtı adalarını da istiyor 1 
~ 4_

1 8 
- ltalyadan gelen haberler 1 nümayişleri ve gazete neşriyatı devam e· 1 

~.a~1"cı 1:'1nusu.n Frnnsadnn istenmesi dcccktir. 
tıtgıJriııın devnm ettiğini ve taleple Napoli, Torino ve Floransa şehirllerile 
l~ e &eni§lediğini anlatıyor.· diğer üç şehirde dün de Fransa aleyhin· 

• tiı· l-i!'1nıı · Korsika adasiylc Tunusu de nüinayişl,cr yapılmıştır. Torinocla nü· 
ıle.11.it b ~ehrini de talebctmekte, lapan (Devamı 5 incide) 
~o~~ Ulunan Balear adalnrmm askeri 

• Sli.v ltuııanması için kctıdisirıo ter- Al_..llllllWlllll..ıılllıllllı_..llılll~M..ıı"l 

ı:ı~d(lll ~" ka.naıx §irkctinitı1ıisse senet. Bugu··n· ku·· sayımız 
~~ ~ lr lllıkdar verilmcslni, Hııbeşis-
~ tı.ııl)01~81Zlara ait '.Adisababn - Cibuti · 11 ·a 

' da hissedar olma& istemekte· 
~ , .. 
~ ~ldı'" 
h~ ~h..~na göre Musolini bu talep· • Sayfadı' r 
\ tr~~~layne sonkanunda Romada 
~t~· O zamana kadar resmi ağız· 

tta bulumilmıyacak. halkın 

kında hiçbir resmi haber verilmemi5ti. 
Dr. Vaysman da matbuata beyanatta bu· 
lunmaktan çekinmiştir. 

ltalyada bir lngiliz 
öldürüldü 

1 

gencı 

Kabahati Musolini aleyhinde 
sözler söylemesi imiş 

.. 
Oldıiriildiiğii bildirilen bıgiliz 

karısile beraber 
ı:.- l'azısı 3 iincüde 

lstanb llu arın dertleri 
nelerdir? Ve 

Qir k 
·ıekleri 

~ i 0 uyucu yazıyor: 
tlıdiden çok şey istersek hiç 

~ bir şey yapılamaz 

Qkzrköglülerin ve Cihangirli-
lerin dertleri 

,(Yazısı 3 üncü sayfada). 

. . . 
Ileyazıttn tııklli'ıp Müzesine tesadüf eilen bu llülikllnlnrın yı'kıtınnsına l•arar ''erlltll 

ah Vali bu 
mezbahayı 

LO tf i Kırdar Bayezit ve 
tetkikat yaptt 

h 
di 

Sahur Samiye dair 
çıkar1lan tamim 

İşe başladığı Uç gündcnberi, bütün şeb· 
ri ve belediye ile vilayet müesseselerini 
gezip tetkikat ~·apan yeni Vali ve BcledL 
ye Reisimiz Doktor Lf.ıtfi Kırdar\ bugün 

erkenden mezbahaya gitmiş, sonra Şişli
deki süvari polis mC'rkezinf gezmiştir. 

Bundan sonra vilfıycttcki makamına 

giden valimiz, öğleye kadar mebuslardan 
blrçoğile, İstanbul merkez Kumandanı, 

Ticaret Odası umumi katibi, Türkofis mil· 
dürü ve daha birçok zevatın ziyaretlerini 
kabul etmiş, halktan bazı mUrncaatçıların 

isteklerini dinlemiştir. 

Bugün şehrimizdeki konsoloslardan bir 
kısmı, Lütfi Kırdarı tebrik 
gelecektir. 

Dünkü tetkikler 
Lütfi Ktrdnr dün de şelıi r lçindekt tct.· 

kiklerlne devnm etmiş ve bilhassa evvelki • 
~ Devamı 5 incide 

e 
Eminönünde 

Sabnr Sami 
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binası 

Mülkiye müfettişleri tahkikata l Aksu da ki 
vapurun 

3la.diseler., f.il!.iclec 

Nevzad Tandoğan 
Yazan : Nizomeddin Nazif 

Son dört yıld2nberi, meziyetleri etra· 
fında, hergün bir paı ça daha umumileşen 
bir hayranlık topladığını görüp işittiği
miz Ankara valisi Nevzat Tandoğarun' 
Jçbakanhğa yükseltileceği söylendi. Son· 
ra, evvelki gün bazı gazetelerin Ankara 
muhabirleri bu haberin teyit edilmediğini, 
bazıları da zamansız addedildiğini bildir
diler. 

• • • 
Nevzat Tando~aru yeni nesiller adalar 

kaymakamlı~ı ile Ankara valiliğinde tanı· 
dılar. Nevzat Tandoğan bu her iki vazi
fede ~erinden yalnız takdir, vatandaş
larından yalnız hayranlık topladı. Bu
nunla beraber onun en bfiyfik meziyeti, 
bence, benim neslimin bildiği mümtaz 
ımeziyetidir. 

Benim neslimin ille tanıdığı g(ln, Nev· 
zat Tandoğan ateş gibi bir gençti. Mem
leket hizmeti için heran canını feda et· 
meğe amade, Türk vatanının dil~man çiz
meleri altından kurtulması uğruna gözü
nü, Jrulaklannı, kafasını, bütün zekasını, 
ıençliğini ve her şeyini seferber etmiş 
bir genç. 

Bu genç ilk kanat oynatışları ve ilk 
kaynaşmaları sezilen inkılapçı Türk mil· 
liyetpe.rverlerini ast sayan bir padişahın 
ve müttefikleri olan Türk dü~manlarmm 
"eJtanat,, sürdükleri lstanbulda polis 
umum müdilrlfiğll ikinrli şube müdür mu· 
avini}·di. Sonra birinci §Ubenin muavin· 
liğine ve galiba müdürlağüne getirilmiş· 

ti. İngiliz, Fransız, ltalyan, Yunan. Er 
meni \"C "Tfuk,. hafiyelerinin Istanbulda 
vatanpen-er Türlt avma çıktlkları gün
lerde, temiz camlı gözlükleri ve munis 
bakışlı mavi gözlerile bu genci, o maka· 
ma, Nemrud divanı harbine maznun te
min etmesi için oturtmuşlardL Nevzat 
Tandotcln o makamı yalnız, vatan ve 
.inkıli.p saflarına münevver unsur yığmak 
için istismar etmiştir. 

Burada alenen beyan etmekten, bir ma
nevi borcu ödemek gibi husus! bir zevk 
duyarım ki beiÜ Arapyan hanını boylat-
duyanm ki beni Arapyan hanını boyla
ha dönmemek üzere Arıadoluya kaçma 
imkfutlannı bana veren odur. 

Yalnız bana mı ya? Sadri Elemi, Mu
hiddin Birgeni, bilAharc kimi bfiyilk mu
harrir, kimi fırka kumandanı, kimi hasta· 
ne baştabibi olan yüzlerce kalem ve kı· 
Jıç erini lstanbuldan hep o kaçrnnıştır. 
Eğer takibindeki polisleri o şaşırtmamış 
olsaydı Yunus Nadi aylarca lstanbulda 
saklı kalabilir miydi? 

Tandoğan bütün bu firarları en hurda 
noktalarına kadar hazırla~'IP tatbik etti
nr ve bu smıda "Beynclmüttefıkin polis 
kuvvetlerinin irtibat memurlan,. dirayet
ıizliğinden dolayı mütemadiyen onu taz· 
yik ederlerdi. Nevzat bu rolil cidden üsta
dane oynamamış o)saydı, eğer kafileler

54452 Ura harcanarak 
yapılacak 

Bir 6enedeı;ı fazla bir müddet evvel, 
bir gece yansı yanan Usküdar adliyesi 
binasının inşası için yangının akabinde 
teşebbüse girişilmiş ve arsa aranması
na başlanılmıştı. Bu binanın in§Clsına 

Adliye V ekaletl bUtçcsinden bu sene 
tahsisat ayrıldığından yeni Uskildar 
adliye sarayı için proje hazırlanmı§ ve 
Nafıa Vekaletince tasdik edilmiştir. Bu 
projeye göre Usküdar adliyesinin inşa· 
sına 54452 lira harcanacaktır. 

Yeni Usküdar adliyesi binası, eski 
binanın yeri elan Paşa kapısına yakın, 
fakat halktn daha kolaylıkla gidip gele. 
bileceği ve hem de denizden görillebi· 
lecek bir mahalde inşa olunacaktır. 

Yeni binanın ihalesi b uayın 27 sin· 
de ,Şehrimizde yapılacak ve toprak tcs.. 
viyesi ve sair hazırlıklardan sonra in
şaata martta başlanabilecektir. Gele
cek yaz aonlannda UskUdar adliyesinin 
bu modern binada işe başlayabileceği 

muhakkak görUlmektedir. 
tlsküdar adliyesi binası, memleketi. 

mizde hususi §ekilde yapılauı ilk adli
ye binası olacaktır. 

Galata yolcu salonu inşaatı 
Yılbqmda ikmali mukarrer bulu· 

nan Galatada yapılan yeni yolcu aaJo. 
nunun daha eau inpatı bile henüz ta· 
mamlanama.dığından bu binanın ikmal 
ve tefri§i işinin altı aydan evvel kabil 
olmıyacağı anla§ılmaktadır. Yeni bina
nın inp.atının bu kadar gecikmesine 
Denizbankın teessüsünden sonra inşaat 
hususunda bazı vaziyetlerin tahaddüs 
etmesi sebep olmuştur • 

Bu binanın Galata tarafındaki cephe· 
sinin tamamen meydana çıkarılması 
için hazırlanmıo bulwıan ve mimar 
Prwt tarafından tasvip olunan proje. 
nin derhal tatbikatına ıeçilecektir. 

Bu suretle deniz tarafından ıehrin 

kapısını teıkil edecek olan yolcu aalc
nundan ıehre çıkılırken gUzcl bir man· 
zara ile karşılaıılaeaktır. 

Yeni yolcu salonu §ehrin güzel bina· 
lanndan Çinili ve Merkez Rıhtım han. 
lan arasında bulunmaktadır. Bu han· 
lardan birinde Denizbank, diğerinde 

Gümrük ve muhafaza başmildürllıKleri 
vardır. Bu binalar manzumesinin bir 
tarafı nbtrm, diğer tarafı caddedir. 

Ca.ddenin karşısı Denizbanka ait eski 
un amban namiyle maruf antrepodur. 

Proje mucibince bu anttepo ile etra· 
f mdaki binalar yıkılacak ve bundan 
t:onra gelen sokaklar Galata tramvay 
yolu arasında da ger.iş bir koridor vü· 
cuda getirilere'lc buradan tramvay cad.. 
desine kadar bir otomobil parkı vücuda 
getirilecektir. 

Bu suretle tatanbula gelen bir yolcu 
çok zarif ve iki tarafı ağaçlıklı ~eniı bir 
bulvardan tramvay yoluna çıkacaktır. 

den birinin fıran fiyasko vermiş ol°S:ıydı, ,_,~Q.~' 
Nemrud divanıharbi, bu munis bakışlı 
halQk genci polis müdürlyetindeki maka-

mından alıp tahtalıköye göndennekte, ~~~~~iJİ~ 
tek saniye tereddüt etmezdi. !!: . 

Nizamcllin NAZiF 

Kongreye davet 
Türkiye sanal mektepleri mc.zunları ce

miyetinden: 
..-

• Yas dolayısile tehir edilen senelik kon· (';. 

ehemmiyetle devam ediyorlar 
Dolmabahçe hadisesinin tahkikatına 1 allere verilmiş olan cevaplarda mülkiye 

ehemmiyetle devam edilmektedir •. Vaka müfetti:Ierine verilmiştir. Bu cevaplarda 
gecesi derhal başl<lyan adlt tahkikat ile mealen ~yle denilmektedir: 
hadisenin bütün delilleri toplanabildiği "Sarayın inzıbat işi mahalli idare a
için mülkiye müfettişlerinin adliye dos- mirhğine. yani Beşiktaş kaymakamlığı
yaSJndan çok istifade edecekleri anlaşıl- na aittir. Ziyaretin ilk günü inzıbat işle-

' maktadır. rine bizzat emniyet direktörü, ikinci günü 

Saray kapısındaki vaka gece saat 22

1 

yani hadise günü de müdür muavini ~ 
buçukta olmuş, saat 23 te ise müddeiumu· ran balanıştır. Üçüncü günü inzıbat işi· 
ml Hikmet Onat nöbetçi müddeiumumt ne tekrar emniyet direktöril nezaret et
si ile beraber işe başlamıştır. O gece bü- miştir.,. 
tün alAkadarların ifadeleri alınmıştır. O zaman verilen bu cevaplarda. aynca 

Hadise sırasında yerlerde kınlan, kay
bolan yüzlerce baston, şemsiye. gözlük 

ve ayakkabılar muhafaza edildikleri yer 
Jerden müracaat eden sahiplerine iade e
dilmektedir. 
Diğer taraftan tahkikatın idart cephesi

Ie uğrasan mülkiye müfettişlerinden Ali 
Seyfi ve Saimle. emniyet müfettişi Serif 
Nimet dün eski Emniyet müdürü Salih 
Kılıcın maltlmatına müracaat etmişler 
ve Beşiktaş emniyet !miri Lutfiyi sor
guya çekmekte devam etmişlerdir. Evvel· 
ce Salih Kılıca tahrid olarak sorulan su· 

hadise sırasında vazife ile bulunan e.lli 
mtınunın ismi bir }iste halinde bilcliril· 
mektedir. 

Söylenildiline göre. Beşiktaş kayma
kam ve emniyet aminle, emniyet direktör 
muavini Kfunran Salih Kılıcn bu ifadesi· 
ni ve iddialannı reddetmişlerdir. Müfet· 
tişler tahkikatın bundan sonraki kısmın
da, o akşam vazife ile sarayda bulunan 
50 memur ile lüzwn görOlürse saray 
müstahdemininin de ifadelerine müracaat 
edeceklerdir. Müfettişlerin bu hadiseden 
başka bir i§e ait tahkikatla meşgul bulun· 
madıklan anlaşılmaktadır. 

Demiryolu Erzuruma 
200 kilometreye 
kadar yaklaşfl 

Sekiz dokuz ay sonra Erzurum demiryolu 
şebekemize bağlanmış olacak 

l.stlkrazma ait beşinci tertip tahviller!., bllyilk bir sllra.tle ilerlemektedir. Ba ayın 
nfn satlşt da pazartesi gUnU ikmal edil • 11 ndo Ba§b:ıka.n CollU Bayar tarafından 
m1ş olan Sn'D.Z • Erzurum hattınm ln§&Stl Erzincann kadar kısmının ldleadı yapılma-

lzmiffe büyük 
bir yangın 

Beş dUkkAn yandıktan 
sonra söndUrUldU 

hmlt, 7 - DUn gece sabaha karşı Ye
menlcllcr çarvısmda bir yangın olmuş ve 
bes dUkkinm tamamen kUl olınasm4an 

aonra gUçllikle e!SndUrUleb11ml§Ur. 

Yangın saat 3,50 de Yahyn Wlta namın 
da blrlnln lokantasıpdan çıknu§ ve kısa 
bir ı:amanda bll~1lk bir mmtaka. alc§lcr 
içinde kalııu§tır. 

Bu sırada gelen itfaiye BU bulamam.~, 

çocuk parkına su almağa giden arazöz 
yolda ma?'§andize çarparak ha.sam uğra -
mıe ve bu sırada bir ltfaiyo ncf'erl yara. 
ıan.mretır. 

f KAğıt fabrlkıuılle Den~ Komutanlığı • 
mn lt!alyelerlnln yardimlyle yangın nlha

yet s&ıdllrillmUetUr. 

sı mukarrer bu hattmuzuı muayyen mlld.. 
det! olan 1939 senesi eylUlllnden daha ev
vel Emıramdan Sıvua doğru ilerleyen 
kmnlle blrle§eceği muhakkak addedilmek· 
tcdlr. Bilhassa bu sene kııJm geç kalı~ı 
hat inşa.ntınm daha bll>1lk sUratle ilerle. 
mcslnl temin ctml§Ur. 

Sıvas • Erzurum hattmm en bUyllk in. 
eaat meselelerinden birini te§kil eden 
676 ncı kilomct:-edeki açık kArglr tünelin 
de ln§aatına derhal baelanacaktir. 720 ncl 

kilometredeki 9 bU~-Uk köprllye g8rlllen 
lllzum Uzerinc beş göz daha llAve edile • 
rek k6prU uzatılacaktır. 

Hat §imdi Emncandan sonra mb 
bir merhale t.eşkll eden A§kaleye doğnı 
ilerlemektedir. Bu klsrm 158 kilometredir 
ve 8,ri nıllyon lira earfedllecektlr • .A§ktı.le 

ile Erzurum arasmdaki mesafe ancak 52 
ldlometredJr. 

Tamamen Tilrk tekniği ve Tilrk işçisi· 
nln emeği olo.n bu hattmuzm da ikmaline 
böylece ancBk 8 • 9 aylık bir çalışma dev. 
resi knlniı~tır. 

gremiz 11.12.938 pazar günü saat 14 te . 
Eminönil halkevi konferans &alonunda Anhara cı!.ı'ldcsl asfaltmm §a~ılaeak clereceı1c az amele tnlr~tmlaratc iğne ne kuyu lcıızar ı1rrcce>slnılc hlr yn\'Rşlıkla ynpıl-
toplanacaktır. iması \'aU Liıtfi Kudaruı dikkatlnl pclomllJ Ur. Uıtfi K.ınlnr bu caddedeld l~ilerln çoğaltılarak lslcriıl bir an cn·cı yapılmasını 

l emretmJtttr. 

hadise el 
. . de işten Gemi suvarısıne 

çektirildi. en 1~ 
Birkaç gün ev\el Karad~ bir~ 

za gelmekte olan Aksu va eııuıütı il'l!J[! 
dise oldutrunu lrazrnış "-e ~1cuıard31'. t 
kaptanile başçarkçısına yo ecJeıtk 1~..ı 
kadını kamaralarına davet el~ Y 
lemi yapmak suçuyla i§~ gôfe ~ 
bildirmiştik. Haber al~ ile geıni sfl ft 
kikat sonunda bu Mcfıse anıa~ 
sinin de alakalı _oJduğ\1 nih3'·et ~ 
süvarinin vazifesıne de k~" 
tir. Gemi erkftnmdan baZI. ınişleıdif' 
disiplin cezasile tecziye~ 

~ I' er 1 
Dokuzuncu Y 

ma!lar haf tas~. 
vekırın 

Pazartesi gUnU Baş 
nutkile başlıyo~1 ~ 

Anlmra, 7 (AA) - Bar-:,erli ~ 
Bayar~ dokuzuncu ~tırrJl3 · giitıa~ 
haftasını ayın 12 ~cı, ~it ıı\1 
17 de halke .. ·inde so) ıı~ece . _Htf 
açacaktır. ıo da 't1 

Ayni gün akşamı saat 19: tsliJıl fC ıJI 
radyosunda maarif ,"ekru~ bit ıı 
biye heyeti reisi Jhsal1 S ~ 
söyliyccektir. "' on da :ir"t 

13 salı günü saat lDPV ~ 
Faile Kurdoğlu, t ıs,30 da / 

14 çarşamba gfinil saa ekonomi\;."' 
mUdafaa vekili ve ulusal e.-ıl lW" 
tmna kurumu ba~ gen ~ 
OzaJp, 'J'ilf'Jt?)-e ~ 

15 pe.~c.mbe gnna 22t de ınuaviıÜ 
bankası müdürü uınuın ~ 
Erçin, ııaridrt 

16 cuma günü s:ıat 21,30 ~ 
li Sarar.oğlu. 18,so ~.A 

17 Cumartesi g{lnü sa~ SilJP"'.,.'.J 
bank genel ciirktörü N da ~ 

18 par.ar gilnil saat ı9.SO ~ 
bakanı Şakir Kesebir, ·ıti ele~#' 

Ankara radyosun~ mı koııf er.ıı:ı5 
arttırma hakkında bırtt' 
ceklerdir. ~ 

T .. k. Frarıss, 
ur ıye ... desı 

dostluk. nıuah:ari~~ 
Tasdika daır u1yı:a edild~ 

Encümenine ıa 9 o>~ ':I 
Ankara, 7 (A.A.) -:)! ~ti'' 

Meclisi bugiln Fl~t.:erJtı ıı;ıe::s~ 
da toplanarak bazı 0> ıesııcre ~ P 
rine dnir riyaset divanı Jeti.ile ti) .ıee'İ 
eylomiş ve Adliye ve~~ edetl ~,&t· 
len Hilmi Urandan lnö~ ıcçıııı;,ıl 
ikinci RelsllğinO FJÜk ~ , 

Devlet oeı:ıtln'ollsrl çe uııa ~-ıJl'tS tt' 
mc idaresinin 1937 yıll so~ ~6"° ( 
muamelt'ıttnn doğan b,::

1 
ne or6~~ 

kinine dair kıınun lA> ııtf JıJ) ~ ııl 
kanlan 12 yaştnde.n )"ll~·e sııUJıtl )fU~,I 
köyluyo veya yctıııtı.rlc ?Jllı.r ""' t ~o ,,,. 
kmdaltl IAyiha bu çe rl nzcrft18 _# 
EncUmelerlnln taleple ııı:ıJ tit· ıır?'~~ 
cncllmcnlere g<'rl 'eri ııJn 156 11 ~ 

GilmrUk tnrlfe ceh•e ı!Llct cı ıııılııı' 
sııfi 5 e\~ ,.,.,,, 

na giren fnzlnJarın 9eıı ııı dtıı .,. 
resim veren eşyaya ıtı)'ll nJll rcsiıtl~tı'~ 
duklan z:ı.rf aınbal~J1~ tefsir )'o~ 
af olncaklBn hakkJ!ld tutıı,ıııe~ . 
kabul edlldikten sonrtl ~~rısJ ıı~ııl1e4 

'·'"C - ırr ....... 1t tıı 
bulunan ve Tilr.ıu.J dostlW" Jl ı:ııı 
Anknrnda hnır.ıı edilen aDlo ,-e ~t t;~ 
slle mUııterck beYnntı ~o t!f· ~ 
mUtedalr protokoJun tas gc~~Aı ~hl 

rcsfDC uıııev p··. 
lfı.ylhnsmm mUzalte eıyc elle tı!! ıı ııt· 

KUrsUye gelen bari Jl1e'<jUbJ ,,ııııııı ııı 
Hasan Saka (Trabzon) ~~ııttl Jİ)ıfl!,ıı ~ 
Uzerlnde yeniden batı nğilDdeJl ~~ 
ma.snııı lüzum görflld ~de~ t t• ;J
Hruiciyo EncQırıeninO l c]l~' .. ~eP 
Meclis bu talcbl ıtabU usıJll ~ 

Meclis gelecek topııı.n 
nll yapacaktır. ( 



1 

ki 

el 

~lKANUN - 1938 

~ctta dair:' -
t1alimizden 

bir rica 
~ ~?"1ZIN ne kadnr denli "•r
~•Ut ... l!er gUn gazeteler, yeni va
~ Un &Utun dilek listeleri takdim 

~ ~~ l>aJıa bir "Snfa. geldiniz,. de~ip 
-q 'ht~ ~trnadan, birnz dinlenip etra. 

"~11\ ta Vakit bırakmadan hemen, 
~ ~e Iar gibi, şunu isteriz, bunu is-

~ beı~Ye başladık. Hele durun baka. 
~ 1Yi "~Unıız bizim eksiğimizi hepi
~ görüyor ... 

eıtıı d 
tacıı:ı c aklınn bir ekısik g~liyor. 

~~Ut eden, kaldırımdan tutun da 
dal\ e, tenıız lokantaya, Karaköyde 

a~ıırn 
tf:.ljy asnıa kadnr her !i<'y! .. Bana 

1... Or t.ı w k ' } h . "lllıtı ~ çogu ımse er azır yem 
'dilt Uşkcn ondan bir şey isteyelim 

' bı1~11Y0rlar. Hani bir şeyini buldu
~ ka ahbaba gidip: ''Kayıp kayıp 

L.. ~l[ı? • _"IQ!' "• dı, c sorarsınız; onun gibi 
~ t.~ bu luiar da üçü be§i bir araya 

' ~a ' Utrcıe 11 olsun, yapa, alnız kaldıklnn 
"' ct<Jlsun: "Eksik eksik neyimiz 
~ ~e diişünUyorlar. Bu gldiııle 
~: bUnıecc vo bulmacnlarma ha. 

d llcak: bu Y<'ni eğlence onun ye
\ lalı!dJ ~l'acak, Herkesin valimizden 

d~ a;/ 0Iaun bC'nim niçin olma.sın? 
~~ dırn. Öyle saatlerce düşlinmeğe 
. ~ acır, eski bir "hlilyam,, hatırının 
~ ~~ Valimizden onu lstiyeceğim: 
, tıı aııe, yani radyonun, grnmo. 

l;:a' keman ve emsali aıetı~rin 
'1,'~"d a1c ediıccck bir iki sokak. Hani 

lı""' ~l trenford c sigara f çmeyenlere 

'lllı er 'Vardır, onun gibi eehrin 
~a da, çalgıya tnhammtHU ol-

e bit lara mahsus bir yer. 

d n!~UnUn, akşam yorgun argın 
U sUnUz; şöyle biraz uzanıp 

~ igli ltarıaınak, sessizlik içinde din
\.-~ h ~0raunuz. Çoluğunuza çocuğu. 
.~ alın· ı ı.._ -~ ız anlatıp gürültü etmeme· 
:·~ !!Siniz. Tam o sırada parazitli 

1' 
ilıı tnd~odur başlıyor ; yahut 

~ ıı :~lnofonu Suna mıdır? Esmer 

ll. a·'l'ı • işte onu çalıyor. (Bunlarm 
- \ r ayn ııeyler olduğunu iddia 

~lld~a ben ayırt edemiyorum; iki. 

~°"·) 1- hep bir nefret hissini uyan

)~ oııı.r:: ?enlnı istediğim gibi bir ma-
~' 1 te ondan kurtulacaksınız. 

~t~ll~~·~ lı.nıa ııiz çalgıdan, yahut şu 
~~ adı ile mlizikten §İkfLyetçl 
\~ • o mahallede oturmazsınız. 
\_~ t~e 'iın 
' ~. he:u kl benim istediğim gibi 
1\ l:ı,ı,_ • z dUnyanm hiçbir yerinde h. ·"ll ıyt 
~ka Ya! Evvelfi. lııtanbulda olur; 

Vehlr1c..ı .... :.d - d''kl . . . ' 1taı ... uu. o gor u eruruzı 

r, la kacağımızn biraz da başka 
~r. ~ıı iatıbulu kendilerine örnek e. 

'~e_ctlt 0~algısız mahalle fikrini ilk tat· 
\ı _ '"lııı el an "ali ve belediye reisi yal. 
·' eğ· ' 'le ıJ, eı:ntn olsun ki yer yüzünde 

\ taphea· fıısanlann duasını kazanır. 
ıı lt' 

~ l.ıtıaenln de bir ııikıtyeti ol-
~ 
~ "aıhn 

1 ~ ıııu? a· iz bu i§i yapmağr münasip 
"-,~t~~ı ~. lllUSikidcn hoşlanmıyan
~ lııe~ iz 1nsanlanzdır; öyle çok bir 

~ •• 'blzını için gehrin şöyle kö§e 
il~ d" 

'liattt. 0rt .sokak nyrılmasma ra. 
·~il <ı. bunun için, kes~mize uygun 

~ 'e"e , ... ~. bir sessizlik vergi.si verme
"'"'o • :ı:ncmnuniyetle kabul ede. 

Nurullah ATAÇ 
il- ~~ 

·~eı 
~urrn 

aylar konferansmın 
t ~ı~ tehi iği 
~~ı , ' (A. 

ıı.._ ~~~~tblig ·A.) - Dün akşam aşa. 
~.,~ L~ /\ neşredilmiştir: 

ı.ı;ı.ı_ tıtanı 
~"'ıtnı 1 devletleri Genel Kur 

ite arını . '"t """cı n Atına konferansı 6 
)t,

1 
,lllcaai saat ıs de nihayete er. 

°t't 1~1Si:ı te Çok büyük bir kardeşlik 
t ı~ ecı· te.van etmiştir. 

1 t;ı.... •len b" .. 
le ·•ı bir . utun meseleler üze-

~ı. U ıttifakl .. k 
-.~ t " a ve en mu em· 

'lıllıtıı§: antant zihniyeti ile ka. 
ır. 

w: ===== i 

Istanbulluların dertleri 
ve dilekleri nelerdir? 

Bir okuyucu yazıyor : 

Çok şey 

Çok şey istersek hiç bir şey 

yapılamaz! 

istersek hiç bir 
yapılamaz 

şey 

Bakırköylülerin ve Cihangirlilerin dertleri 
Şehrin \'C :;ehlrlllerin dertlcrilc t':a.lma yakından nlik:ıdnr olınağ-ı cn baslıca Ya· 

zlfo bilen Jl~cr, lstanbulun yeni \ali \'e belediye reisine İ tanbullularm dertlerini, 
arzularını bildirmek üzere dünılcn ltiban:n sUtunlannda bir anket açmış bulunuyor. 

Fındıklı sccl UstUndcn İrfan yazıyor: Jlcm5erllcrhnlzclen sonıyoruz: 
Yeni vali ve belediye reisimizdcn yapıl· ı - Ynpılnıasmı Jstcdlf,rinb; ı?Chir l~lcri nelerdir? 

ması istenecek o kadar çok şey vnr ki, in- 2 - Yapılmamasını ist.ediğinlz hangileridir'? 
san evvclô. hangisini sayacağını şaşırıyor. 3 - Umumiyetle :;ehlr<le yahut mahallelerinlzdc, sokağınızda nelcrılcn şikayet. 

Şehrin pisliği mi, yolların berbatlığı mı, ı;:i~lnlz! 
ışıksızlık mı, susuzluk mu, otobüs, t.ram. Bunlan bize mektup \Cya :;ahı.i müracaatla bildiriniz ... ArLu edenler resim de 
vay dertleri mi, pahalılıkla, ihtikii.rla mü- göndcrobllir. 
cadele mi, sUt meselesi mi, çöp işi mi, 
yoksa mlkdarları yüzü geçecek olan ve 
senelerdir yazıla yazıla kJiııe haline gelen 
diğer dertler mi? 

Ieceği bir ısekilde haJ!13cfldi ve güğilmlerin ı 
üstüne "halis sut .• gi1,i iki kelimelik bir 
cümleyi ihtiva eden levhalar konmakla 

ve bunlan kullanan fena idareler istemi-
yoruz. Tramvay Şirketinin dilediği kadar 
birinci \'C ikinci me\·ki araba kullanmakta 

Doğrusu ben kendi eahsmıa, sayın vali fş bitP.Cek sanıldı. serbest bırakılmasını istemiyoruz. 
ve belediye reisimizin btltUn bu işleri he. Hal çareleri istiyoruz. Pazarlıksız salış kanunundan sonra bir 
mencecik halledivereceğinc fnanamıyo • Cihangiıdeki caJcie gibi, düşUnülmeden kısmı iki misline kadnr yükselen giyecek 
rum. Bir insan glicilnün bu kadar karr§ık ~e ?:ıaşlay:ıp sonrad-:ı11, eskisini de arata· vo diğer maddelerdeki fiyatlann kontro
rneselelcri kısa bir zamanda halledebil- cak şekle sokulan yollar istemiyoruz. 1Unü ve normal hadde indirilmesini isti. 
mesi için biraz da mucize göstermesi la. Şehrin lıtr ucunJ ın C.:bilr ucuna bir bi- yoruz. 
zımgclecek, dertlerimiz 0 kadar yilzUstü letlo gidip gelmek ve ntlkil vasıtaları ta. Fiyatlara narh konduktanberi, hal. 

rife1eri erasmda irt!~1t istiyoruz. Halkı ka istedikleri eti veren kasaplarla uğraşı!· kalmı6,ki... 

Uzun bir mUddet nefes almasına imkAn tahkir cdcıcck ka::lar hi~e sayan n dile- nıasmı istiyoruz. 
dikleri g·bl hareket ede.J. otobU.s biletçileri Ve en nihayet hilesiz su istiyoruz • 

verilmedikten sonra serbest bırakılan bir ----------------------""-:-, --------

insan nasıl bUtün gayretini ciğerlerine ha· R e ,· s ,· c u m h u r u m u z u n \'a doldurmağa hasredcrse gazetelerimiz • 
deki fıkra muharrirleri de bütUn güçleri-

ni dert saymağa harcıyorlar. Eğer, Lutfi k k h a 
Kırdar bütün bunlan okuyup halletmiyc t et •ı s ey a a t 1 
uğraşacak olursa sanının ki işi filiyata 
dökmek vaktini bulamıyacaktır. 

zahürat ile Dadaydan ayrılmış ve Kasta· 
monuya gelmiştir. İsmet Inönü saat 13,30 
da Kastamonu halkevinde Tosya ve Kar
gı kazaları merkez ve köylerinden gelen· 

lerle görüşmüş ve sonra vilayet erkanının 
takrirlerini dinlemiştir. 

ltalyada bir lngiliz 
öldürüldü • 

gencı 

Kabahati Musolini aleyhinde 
sözler söylemesi imiş 

Londra, 8 - Sicilyada Mark Flanagan 
isminde bir İngiliz genci ltalyanpoli!i 
tarafından öldürlmüştür. Bu mesele ln· 
gilteredc büyük bir asabiyet uyandırmw 
tır ve mebuslar bu hususta A 'ıun kama· 
rasmda izahat istiyeceklerdir. 

Zanncdildiğine göre Mark F1anagan 
Sicilyada, Pattideki bir kahvede Musolini 
aleyhine bazı tahkiramiz sözler söylediği 
için tevkif edildikten sonra öldürülmüş
tür. 

Markın babası "Deyli Herald,, gazete
sine mesele hakkında §Unları söylemiştir: 

"Ölümü hakkında fazla malumat ala· 
madık. Evvelft, Messinadaki İngiliz ikinci 
konsolosu tesrinisaninin 14 ünde yazdığı 
bir mektupla bize, Markın ayın, 2 sinde 
öldürüldüğünü bildirmişti. 

"Ayın 19 unda bir mektup aldık. Bun
da bize cesedi lngiltereye aldırmak isteyip 
istemediğimiz soruluyordu ve 100 İngiliz 
lirası masraf olacağı ilave ediliyordu. Bu· 
nun için cesedi buraya getirmekten vaz
geçtik.,, 

l\1ark Flanagan halı tüccarıdır ve A!ri· 
kaya gitmek üzere ltalyadan geçmektey
di. Norveçli olan kansı halen Osloda bu· 
lunmaktadır. 

--o---

Lübnanda hadiseler 

Aleviler arasında galeyan var 

Derut, 7 (A.A.) - .Alevi halk ile 
bazı SUnnl MUslUman rUesa arasında 
çıkan ihtUA.f neticesinde Alevl mm-Halimiz, kıtlık çekmiş insanlara ekmek 

dağıtmak isteyen bir adamın baııına üşüş
meğe pek benziyor. Bu vaziyette, hem bi. 
ze i)ilik etmek istiyen insanı şaşırtıtmış 
oluruz, hem de ynrımızdan fazlasr aç ka· 
lrr. En iyisi muntazam bir sıra olmaktır. 

Bence, gerek halkın ve gerekse gazete. 
lcrimizln yapacağı i", gunu isteriz, bunu 
istemeyiz gibi listeler tertibinden vazgeç· 
mck ve yapılan i§lerin iyi ve fena taraf
larını tenkit etmektir. Bu aradn unutulan 
kısımlar varsa tabir onlar da hatırlatılır. 

Kastamonu, 8 - Cumhurreisimiz İs
met lnönü, dün sabah Dadaya yaptığı 
seyahatte halk tar'afmdan büyük teza
hürat ile karşılanmı§tır. Ismet lnönü hü
kOmet meydanında toplanan binlerce köy 
lünün "yaşa, varol,, sadaları arasında 

hükfımet konağına girmiştir. Curnhur
reisimiz vilayet makamında memurları 
rabul ctmi~ ve arkasından köylülerle gö
rüsmüştür. lsmet Inönü kabul ettiği köy· 
lüleri kar§Isına oturttuktan sonra onla
rın dileklerini dinlemiş ve not almıştır .• 

takasında galeyan hasıl olmuş veba
zı mUsademeler cereyan etmiştir. Bu 
asayişsizlik karşısında hUkOmet ma
kamatı icap eden bUtUn tedbirlere 
tevessuı etmiştir. 

Savarona lneboluya gidiyor --0 -

cumhurreisıiğine ait olan Savarona ya· Yunan kabinesinde 
tr, Reisicumhur lsmet lnönünün lnebolu- • t•f I 
dan Zonguldağa kadar yapacağı deniz se- 1 s 1 a a r 

Bakırköylülerin istekleri 

Cumhurreisimiz köylülerle yaptıkları 

bu görüşmelerden sonra, muhtelif mevzu 
larla alakadar olan memurları da çağır

mışlar ve 'kendilerinden izahat almışlar-

yahati için hazırlanmaktadır. Şimdi Be-
bekte demirli bulunan yat hava mGsait 

olduğu takdirde bugünlerde Karadenize 
çıkacaktır. Hava f rrtmalı olduğu takdir

de lsmet lnönü seyahatini karadan yapa· 
cağı için yata lüzum kalrnıyacaktır. 

Balmköydcn Jlüsnll: dır. lsmet Inönü köylülere sorduğu sual
Benim, yeni valimizden yapılmasını ri. ler arasında bilhassa, ziraate hayvan 

ca edeceğim işler, kendi köyüm ve civar miktar ve cinsine, mektep ihtiyacına ait ---------------
semtler içindir. işlere ehemmiyet vermiştir. Reisicumhu· 

Hem bir .sayfiye yeri, hem de bir kaza rumuz, görü~tüğü muhtelif köylüler vasr 
merkezi olan Bakırköyde en mübrem ih· tasile bulunduktan köy halkına selam 
tiyaçlardan sayılan su ve kanalizasyon göndermişlerdir. Köylüler, lsmet Inö· 
tesisatı yoktur. Civardaki ve kuyulardaki nünden bilhassa Derelitekir köyü civa· 
sular içmeğe gayri salihtir. lçme suları nndaki kömür madenlerinin işletilmesini 
deniz vasıtasile geliyor. Ara sıra vukua dilemi§lcrdir. 
gelen gecikmeler yüzünden köy halkı sık Reisicumhurumuz köylülerle yaptığı 
sık susuz kalmağa mahkumdur. görüsmelcri bitirdikten sonra coşkun te-
Yeşilköyde de vaziyet aynıdır. Bundan------------~-

ba§ka her fki köyde ve kazamıza bağlı 

köylerde Hlzumundan fazla sivrisinek ve 
dolayısile sıtma vardır. Anadolu yakasında 
muvaffakıyetle tatbik edilen ıııtma mü • 
cadelesi nedense bizim taraflara pek iti
bar göstermiyor. 

Ev soyan hırsızlarla 
mücadele 

Yeni Polis Müdürü 
emirler verdi 

Yugoslavyada 
muhaliflerle hükO

mefçiler çarpışıyor 
Hadiselerde yaralananlar 

ve ölenler var 
Belgrat, 7 (A.A.) - 11 BfrincfkA

nundn yapılacak olan intihabat ari
fesinde muhaliflerin tahriki eseri o
lan ht\diseler, taalldUt etmektedir. 

Bollevas'da. hUkl'lmet fırkası men
supları ile muhalifler arasında çıkan 
bir lhtllU esnasında altı kişi yara
lanmıştır. Bu yaralılardan birisi 

Demiryolları nazırıyla iki 
müsteşar değişti 

Atina, 7 .(A.A.)' - Atina ajansı bildiri-
yor: 

Demiryolları nazın Spiridonosun bir
kaç zaman evvel verdiği istifasını, baş

vekil bugün kabul etmiş ve yerine 1917 
ye kadar ordu genelkurmay nakliyat ıu· 
besini ida.re etmiş olan mütekait general 
Yorgi Nikolaidisi tayin etmiştir. 

Ticareti bahriye müsteşarı Rediadis de 
tamamiyle §ahsi bir sebebten dolayı mü· 
teaddit defa istifasının kabulünü istmıiş 
ve bu kere yeniden keyfiyeti rica etmiş 
olduğundan başvekil Mektaksas bu isti
fayı kabul etmiş ve yerine, loniyen ban· 
kası merkez bürosu müdür mua,ini Tzi· 
fos tayin olunmuştur. 

Diğer taraftan Başvekil, iaşe müsteşarı 
Kritikosun istifasını da kabul etmiş n 
yerine mütekait iaşe generali Yorgi Zafi· 

lstanbulla Bakırköy arasındaki nakil 
vasıtalan da geceleri pek seyrek ve hele 
Yeşilköyde hiç yoktur. Otobüslerin, ge
celeri daha sık ve biraz daha geç vakta 
kadar işlemelerini temin etmek lazımdır. 

roplos getirilmiştir. Yeni polis müdürü Sadrettin Aka ala· ölmUştUr. 

kadarlara emirler ve:-erek zabıtanın hır- Garbi Sırbistanda kAln Bruce'de ---------------
sızlık vakalanna karşı Şehirde sıkı tedbir- de başka bir ha.dise zuhur etmiş ve 1-
ler almasını bildinniştir. Bilhassa ev ki kfşlnin ölUmUne sebebiyet vermiş
soygunculuğunun kati olarak önüne geçil-

tf r. Diğer bazı verlerde de bir takım rnesi için geceleri sabaha kadar bütün " 

Cihangirlilerin istekleri Halk opereti temsillerine 

başladı Oihııııglrden Hüseyin Ak~a: mahallelerde polis devriyeleri dolaşacak kimseler yaralanmıştır. 
Nazırlardan , ~ Kaballn, Belgratta d Aşağıda yazdıklarıma, sanırım ki bil • ve sivil memurlar da sabıkalıların bulun- Halk opereti bu seneki temsillerine ün 

tiln Cihangir halkı iştirakte tereddüt gös- duğu yerleri daima kontrol altında bulun· söylemiş olduğu bir nutukta muha- akşam, eski Çağlayan binasındaki tiyatro 

termez. Yeni valimiz bu işleri ne kadar ça. duracaklardır. Ayrca bütün sabıkalılar liflerin bu haltı hareketini takbih et- salonunda ba~lamıştır. Ra~it Rızanın 
buk ha1 imkanını bulursa, bUtlin civarda da daima gözönünde tutulacaktır. miş ve muhnliflerln tethlş hareketle- rejisörlüğü altında Ye Seyfeddin Asaiın 
oturanların o kadar çok muhabbet Ye sev- Sadrettin Aka bu sabah müddeiumumi- rlııe rağmen hUkOmeUn mcmlcl<elin besteleri ile temsil edilen Yusuf Sunıri· 
gisini kazanacaktır, Iiğe gelerek Hikmet Onat ve mua\'inlerile idaresini elinde tutacağını söylemiş- nin "lçiçe,, ismindeki piyesi, operetin bu 

Cihangirde yapılmasını istediğimiz ilk tam~mıştır. tir. seneki ilk eserini teşk,il etmektedir • 
iş çamurlu ve berbat yolların ıslahıdır. ---------------------------------------..._ ____ _ 

Şehrin en gözde bir ~e~ti olan Cihangir Kübik ve modern kafa! 
en berbat yollara maliktir. Fındıklıya inen 
'\'C yansı mükemmel olarak yapıldıktan 8 Ul~HAN Cahit "Moder· 

. . nıznm,, lı:ışlı~ı nllınd:ı yaz 
sonrn diğc>r yansı eskisınden de bet.er bır d w -

1 1 
.
1
• 

1 . ıgı l :ızıyı şoy c H ır lor: 
halde terkedilen büyük caddenin ill§ası "Kubizm Ye modernizın ınod:ı· 
vakti gelmiş ve çol:tan gecmi~tir. Bizim sı, kc.şki evlerimize YC kıl nreti
.:ırmtln en büyük derdi bu.. mize girmeden cvl"el kafamıza 

Umumt ihtiyaçla~a gelince, bunun ba- girmiş olsaydı 1,, 
~tnda muhakak ki gıda maddeleri mesC'. Aman. Hak korusun bu .Akibelil 

.. mıydı y:ımrı yumru hır kr.lle-
lesi ''an,ır. sut işi hrıınen her gün, duze· yi kiilıiklir diye hah edelim, 
lccck diye söylenirken kedilerin bilo gU. hnydi s:ıknlsız, lııyıksız, ondüle 

saclı, kalem Jrnşlı bir kıır:ıyı ıno· 
demdir diye mazur görelim. 
F:ıkat, la saçma s:ıpnn, .ilcr tutar 
l'Cri olmıyan ac:ıip fikir \'C ic· 
lihallara: 

Odun ve kömür 
fiyatları arttı 

- Kübik deha! R UZGA.R dünden itibaren 
Denilirse işte o zaman, ~·eni e· soğudu. Birkaç gündür 

dcbiyat, yeni resi~ \"C ~·eni s:ı· nezle Ye grilli artıırma~ına rağ· 
ıınt gibi yeni cemiyet tc rcknnde men havaların mü~ait gidişinden 
nlcşşnp l fakir fukara mcınnundu. Jşte 

mc\'sİnı tesir.ini icrayı bı~la· 
clı. Odun fırladı, kömür fırbch. 

Mnngal kömürünün L::ioıun:ı 
yirmi ıı:ıra daha zammohlu, cdu· 
ıı:ı cckidc yirmi kuru, Jahı ıam 
oldu. 

lstanbul muhabirimiz 'k!Sml\r· 
cülerlc .konuşmu, fiynllırdu! 
fazlalığın sebebini aormQf: 

- Soğuk haılıdı demı,ı~r. 
Anla~ıldı ya okuyuculı:": Xii

ınürcülerin ,.e oduııeular:r. da 
bir \'ergisi nr: 

- Soğuk Tersil 



, 
•• 
Ok ürük nereden gel·r? 

tÇERDE: Yazan: Ora G 0 P.• 
• Pazarlıksız satış kanunu önümüzde· ka1ıt1ı§tıt'· 

ki marttan itibaren Edirne, Samsun, Bur· Tabii, göğüsten gelir ama, öksürüğe a· göğsün içersini muayene etmek usulünden önceki zamandan vereındei\ 
sa, Kon)'a, Trabzon ve Sı\'asta da tatbik sıl sebep olan her vakit nefes yolunda bir Bu usul çıktığındanberi öyle denilen öksürüklerden çoğu~~". fotog~· 
delicektir. hastalık' değildir. Öksürenlerin kimisin. geldiği anlaşılmaktadır. Onun için, lüzumunda, göğsün içerısırıın 

• Şişlideki yeni telefon santralı binası .de hastalık yürektedir. Nefes yclunda frıu aldırmakta da tereddüt etmemelidir. da vcjetas· 
bitmek üzeredir. Santral gelecek sene ça· kan toplanır da ondan öksürür: öl•sürük Çocuklarda bademcikler şiştiği vakit, burunla boğaz .. a~asın lunur. J3U 
hşmaya başlayacaktır. bir bronşitten geliyor, sanılarak ona göre yon t>eyda olduğu vakit gene, hem de ($-Ck şiddetli, ökıurilk bU kaldırına1' 

• ls\'eçin ticaret anlaşmasını göriişmek göğsü yumuşatacak ilaç içilir. Bununla lıe tla yalnız öksürüğe karşı ilaçlarla geçmez, asıl sebebi ortadan görılle'lcte 
üzere Türkiyenin fahri kon5olo .u llolm raber öksürük haftalarca sürer, geçmez, lazımdır. Onu da burun ve boğaz mütehassısı bilir. Fakat .00~ çocugutl 
dün şehrimize gelmi~ ve Ankaraya git· Sonra yirmi dört saat yatakta kalıp <la acele etmek fena olmaz, çünkü öksUrük uzunca devam cdıp. e J3İr }lasta· 
rniştir. bir gün yalnız süt ve yogurtla beslenince yüreği biiyüyünce boğazının ve burnunun tedavisi de güçlcşı~· ol11'1l1Z· 

• Vakıflar idaresi tarafından te.,bit e· öksürük birdenbire kaybolur. O vakit lığ: başlangıcında, yahut birkaç hafta sonra tedavi ettirmek bı: ınanlıktai\ı 
dilen camilerın tamirine devam olunmak- insan kendi kendine, göğsümü bir gün öksürük • göğüs veremi hastalığına daha varmadan • şı~ da . şir 
tadır. Erüp, Yenicamı Sultanahmet, Teş· olsun yatakta ısıttım da öksürük ondan oynak yerlerinde iltihaplardan ve ağrılardan da gelir. Bu~lar.:li bir ııal· 
vikiye camilerinin de yeniden tamirıne ge~ti, derse de doğrusu öksüriığe sebep yüreğin yorgun olmasıdır ... Onun manl k dalııl . verem hastalığının başlangıcı yahut ilerlemeyı_P gı .zayınaı:nB· 
karar \'erilmiştir. içi:ı <levamh öksürüklerde yüreği bir kere muayene ettirmek hiç de .fena de kalması hatıra gelirse de öksürüğün geçmesi şişınanın bıraz: 

• tık tedrisat milfettişleri dün öğleden clmaz, hele öksürükle birlikte nefes darlığı da bulunursa... sına, oynak yerleri iltihaplarının da tedavisine bağlıdır. atı1 
sonra toplanarak, şehrimizde açılacak ta· Kimisinde <le öksürüğün asıl sebebi böbreklerde bir hastalıktır. Onu kta da de\' 

Bunların hepsi müzmin denilebilecek, soğukta da, sıca ~u ıı:11'1aıt· 
lebe barındırma odaları hakkmda görü~· 1 da idrar tahlili meydana çıkarır. Albümin varsa öksü.rüğün geçmesi de eden öksürükler, fakat scğuk mevsimde, grip hastalığı bulundug elellı gii 
müşlerdir. böbreğin tedavisine, perhize bağlıdır. Demek ki hekime gitmeden önce bir b' ıikte g j 

farda uzun düşünmeğe, şüphesiz, lüzum kalmaz, Ateşle_ ır 1 cl'ııror c.ıc· 
• ltfaiye efradının hastanelerde yatak de tahlil yaptırmak fazla bir şey değildir. - d rt g .1 

bulunmadığı takdirde geri çevrildikleri Bazıları da, arada sırada, kesik kesik gelen öksürükleri için, sinirler- rültülü, boğuk çıkan öksürük nezleden, bronşit hastalıg~n. ade ıcendi J<c; 
go .. rülrnilc ve itfai'-·e tarafından efrada d h 'd d k , 1 d 1 k d 1 k Al 1 . f d 1. mektir. 011a karşı hiçbir ilaç içmeseniz bile birkaç gün ıçın ,

1
A i""l1'1ek 

"' / en ya ut mı e en, aoın ar a o ursa, a m ı a et erı tara rn an ge ıyor dine gerer. Fakat göğsü yumuşatacak, bronşları temizliyecek ı .. ~ :ı 
mahsus bir re\•ir açılmasına karar \'eril· derler. öksüren insanın sinirleri, midesi yahut kadınlık aletlerin.den biri 3 1 
miştir. bozuk olabilir. Fakat yürekte, böbrekte bir hastalık olmayınca akciğerde elbette, yasak değildir. ek yiı1's.e~ 

• lstanbul sulan doktorlardan mürek- verem başlangıcı daima hatıra gelmelidir. Bunu anlamak için de yalıuz dr- Yalnız, soğuk mevsimde öksürük gelmekle berab~~· ateş ;abilecegıııı 
kep mütehassıs bir komisyon tarafından şardan muayene. göğsü kulakla dinlettirmek yetişmez. Sinirlerden, mide· olı.ırsa, halsizlik ve göğüste sancdar da bulunursa, zaturrce 0 A 
muayene ettirilecek \'e suların evsafı den yahut o aletler tarafından öksürük gelmesi sözü röntgen ışıklarile de büsbi.itün hatırdan ı;ikarmamalı<lır. -~ 
tesbi t olunacaktır. u-~~~~~~~~~!!:!!!!!!~~~~~~~~~!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!~~~~~~~::::!!!!!!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~==~:..-:;: 

• Yüksek muallim mektebinin Vefada Amerikadaki feci Romanyanın Londra 
}'aptırdığı bü>iik yurt binası bitmi~ ve 

talebenin bir kısmı buraya naklolunmuş· kaza elçisi 
tır . 

• İktisat vekaleti teşkilatlandırma mü· 26 Talebenin ölümiine sebe-
dürü Servet Ankaradan şehrimize gelmiş· biyel veren çarp iŞ ma 
tir. Burada bazı iktic:adi işler hakkında nasıl oldu ? 
tetkiklerde bulunacaktır. 

DIŞARDA: 

• Fransada geneli~ konfedera~yonu dün 
akşam parlamento azasına bir .mektup 
göndererek, şimdiki sosyal anla§mazhk· 
lara nihayet vermek için faydalı her tür
lü müzakerelere girişmeğe amade olduğu· 
nu bildirmiştir . 

• Danimarka hükfuneti tarafından ihraç 
edilip, beş milyonu evvelden ecnebi mem· 
leketlerde satılmış olan yüzde üç buçuk 
faizli \'e 25 milyon kronluk istikrazın 

tamamına alıcı bulunmamıştır. Bu hfidise 
memleketteki siyasi vaziyetin kararsızlığı 
na atfedilmektedir. 

• Belçika Hemitem fabrikasında bir 
asidkarbonik infilakı iki işçinin ölmesi· 
ne ve üç işçinin ağır surette yaarlanma· 
sına scbeb olmuştur. 

• Danimarka gazetelerinin verdiği ma· 
IQmata göre, dük dö Kent, bir Danimar· 
ka gazetecisine, Dük dö Vindsorun Lon· 
draya avdet ederek orada kati surette yer
leşeceğine kani bulunduğunu söylemiştir. 

• lngiliz hariciye nazırı Lord Halifaks 
Londrada bulunan Letonya hariciye nazı
n .Muntersin şerefine bir öğle ziyafeti 
vermiştir. Ziyafette terbiye nazırı I •)rd 
Stanhope ile harbiye nazırı Hare Belisha 
da hazır bulunmuşlardır. 

• Macar telgraf ajansının Munccak~· 
dan öğrendiğine göre Çekler, Karpatlar
altı Hetenyasmm Macaristana, ilhakı 

talebini mutazammın olarak macar hüku· 
metine göndermiş istidayı imza etmiş o· 
lan kimseleri kütle halinde tevkif etmekte· 
dirler. 

• Önümüzdeki sene haziranının 26 sın· 
da Amerika ile lsveç arasında merhalesiz 
bir u~~ yapılacağı resmen teyit edilmek· 
tedir. Tayyare, cihan sergisi müna ebetile 
Nevyorktan Stokholma mütc\•eccihcn ha· 
reket edecektir. 

• ltalran hariciye nazırı kont Ciano, 
Siyam maslahatgüzarını kabul etmiş \'e 
maslahatgüzar kendisine yeni Siyam sefi· 
rinin itimatnamesini ltalya kralı \'e Ha· 
beşistan imparatoruna takdim edeceğini 

bildirmiştir. 

Amerikada Nevyorka yakın Sclt Lo. 
ke mıntakasında feci ve acıklı bir kaza 
olduğunu, 26 mekteplinin öl..clüğünü 

telgraf haberi olarak yazmıştık. Kaza· 
nın tafsilatı şu.dur: 

50 kadar kız ve erkek talebeyi mek
teplerine döndüren büyük bir otokar, 
süratle gitmekte iken tren yolundan 
geçen bir geçitte birdenbire iki saat 
geç kalmış olan marşandiz trenile kar. 
şılaşmış, fakat makinist ile şoförün ak. 
si cihetlerde oturmuş olmaları kazayı 

pek yakma gelinceye kadar görmelerine 
mani olmuştur. 

Ilk dela olarak ateşçi kazayı görmüş 
ve derhal istimi kesmesi için makiniste 
haber vermiştir. Fakat artık iş işten geç 
miş olduğundan fokomotif bütün kuv
vetile otokora çarparak iki yüz metre 
kadar ileriye fırlatmış ve ondan sonra 
durabilmiştir. 

Kazanın vu:nıa gelJi~i bu ild yüz 
metrelik sah.ı irnn lekelı.ri, parçalan -
mış vücut azala:ı, ölen zavallıların kop. 
muş başları, kolları, bacaklar: ile dolu 
idi. 

Hadise ıssız Ur yerde vula.ı.a gelmiş 
olduğundan va!.a çabuk clu ~u1 rr.eıruş, 

imdat geç gelmiştir. Kazayı yapan tre
nin şefi vakayı şöyle anlatmaktadır: 

- Kaza pek ani oldu .. Tren durduğu 
zaman her taraftan canhın.ş feryatlar 
yükseliyordu. Hayatımda hu kadar feci 
bir sahne, bu <lcrece yürek parçalayıcı 
bir vaka ile kar~ılaşma.Jı:n.: 'feır.cnni 

ederim ki bir daha böyle vakalara te. 
sadiıf etmiyeyim. 

Yaralıların çcğu öldüler, dif;erlcri de 
ölmek üzeredirler, Metctep idaresi va. 
kayı haber alınca derhal yok1ama yap· 
m ş ve 61 talebenin namevcut olduğunu 
görmüştür. 

Fakat resmen öğren:ldığine göre o. 
takar.da 41 talebe vardı. Bulunup ta • 
nınması m:.imkün olan ceset Il"ikdarı 

beştir. Fakat kazanın blançosu yirmi 
altı yavrunun bu dikkatsizliğe kurban 
gitmiş olduklarını gösteriyor. Bununla 
beraber henüz kati ra'ltam elde edilme -
miştir. 

Romnnyn Kralı Karo!, lngiltereden dön 
dükten eonra Londra elçisi Grigorseayr 
BUkrcşe çağırmıştır. İngilizce "Sondoy 
PiktoriaJ,, gazetesinin yazdığına göre bu. 
nun sebebi, krııhn, Londra ziyaret inde 'ı:. 
rılnn neticelerden memnun olmamış bu-

l 
lunmasıdır. I 

G:ızcte şunları ilave ediyor: 
"Karo! Londrada. gördüğü kabulden 

memnundur. Fakat Romen buğday ve 
petrolilnc lngiltereden, umduğu kadar faz 
la talep elde edeceğine dair kat'i teminat • 
alamamı3trr. • 

"Kral .Londra elçisi ile bunu görüşecek. 
lir.,, 

Maliye Velıaletine 
daktilo alınacak 

Maliye Vekaleti, münhal daktilolu'k
lar için bir imtihan açmıştır. Bu imti
han bu ayın 24 ünde Ankarada yapıla
caktır. Daktilolar memurin kanunu 
mucibince, fakat ücretle alınarak hare. 
me itha ledileceklerinden orta mektep 
mezunu olmaları ve üç sene daktilo iş
lerinde çalışmıg bulunmaları şartları a
ranacaktır. Ücretler 70, 80, 90 liradır. 

TC'pclı:ışı Dram kıs· 
1111. 

10 hlrincikftnundtın i
lıharcn Vldsorun Sen 
kcıdmları, 

.. 'mıııımıınıım.111 HERŞEY TAKLİD EDILEBİLİ_R_f Ç1k!ıysıı 
Bir Buçuk Asırdanberi Tek Bir Rakıbı 

Hı\1,K OPERhTf 
ııu ak~am saat ll d:ı 

"fÇICE" 

HACI BEKiR LOKUMU MÜSTESNA • 

~i u • 1 

1 
Merkezi: Bahçekapı, Şubeleri: 
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A az K D. 
Fllmlnin ~ördüğü rağbet hasebiyle \' A 1.,NIZ 

A Sine ~ ı 

bir hafta dah ~ö~ler meğe karar 

• Almanyamn trok elçisi doktor Grob· 
ba, ayni zaman 1bnissuut nezdine de elçi 
tayin olunrnustur. Doktor Grqbba, önil· 
müzzdeki ay Hicaza giderek kfal lbnis
suuda itimatnamesini takdim edecektir. 

• Homanya hükumeti, Paris büyük el· 
çiliğine e ki \'ekil Tatareskonun tayini 1 ı 
hususunda istimzacda bulunmustur. mmmı:m!!llllDm•ml'i:iil&ımı•ıRSJ Gidiniz, görünüz ve candan gülünüz. 

G CEt:f: 
Mil( i İLf 

$iLYO 1c'41>.. 
TANl/ıı/ 

"'.q .s . 
MIS4Flll• 
0A.4A:i4.-< 1 

Ye.'M~E • . 
04VET1.I IDJ 

-tJ 

.Si'J.vo it~ D;şi 84ıltJ4-
NıN V~Rı'Ni 8vLDfJl{TA>I 
SOA/INl MESELE .KtiNDi 
L,.Gil'IDEN ~4l. OLOV
S/R8ı/(Lt:~ı'Nı' BuuıN• 

::\lJ~ .. 0~4''o1---~-
vıı '""' c. 

tı'cı "" (' zA )"! ~ıf. ıı' 
o!dılD ·ı;ifli c • 

933 senesi çıkıı~tınıt~rıt· )"cıı• 1 \ ~ 
. ~·ı et ı il 1' • .. 

elıliyC'tnnmcmı zaJ . ı•ııı JI ·• 
· ' tn JtU 

tacağımda.n pskısın 

tır. l v. p. 2Si1) 

~ 

~I 
it' 

Si 
t 
lı 



~İNCtfiAMJN - l938 

J~tif«ı - -d 

l,~n İtalyan h A diseleri ve Fransızlar 
8~1~~n - lngiliz anlaşması ancak Akdeniz 
r!lukosunun muhafazasile devam edebilir 
' •ı a ı · •:aı aıı ...otan gazetesinden: 1 bu larm ve bir takım ltalynn gazetecile· 

ıı: lk llarıaın ntosunda Kont Cinno· rin Tunus ve Korsika etrafında yaratmak 
'ttaıı :ıı 1 t~kıp C'dC'n ve bütün 1talj a- istC'dikleri havaj ı resmi bir mahiyette tc
lıı eı eıcthur• rin Aı;rupadaki akisleri lakki etmediği neticesi çıkarılabilir. lki 
.:atın rılıı ın naka!jası, bu i,.c faşist memleket• arasındaki siyasi münasebetle. 
~ "enn k i tediği buhranlı bir iş rin normal olduğu İtalyan hariciye neza
t~ t ~ı J a j ava§ kaj bC'ttirij or. rctinin Fransız sefırine derhal cevap ver 

lal a, .ırzuıarmı fahar etmekte mi olmaslle sabittir. 
for • u hl zuları 'eni de tllcrle 

'llaıa~ it i Uj orlar. B~ deliller iddl-
lu ın t nı küçültüyor ve ilmi 

.daııa 

1 r. Fakat buna mukabil 
uatınm lisanı gozc <;arpncak 

•. Meselenin bırdenbire 

ıı ı ı ı biltUn Avrupa merkezle 
11 Uz n zamanlardanberi hazır-

~ ~ bil' tiyatro sahnesi gibi idare 
ila.ııaatini uyandırdı. Fransız mil 

-u. .. ad"ı: sc-ıe kaqıısındaki si.:kiınu ve 
· ~ ı.l ti sulh taraftarları tarafından 

t ( c di: li'rnrsa hükumetinin mese -
llaca. dı olarak tetkik VE' bütun dün 

t d:ır eden nazik bir iş saynrak 
' llııdan takip etmesi beynelmilel 

<.'ili~ Cji çok mütehassis etmiştir. 
l'..onıa sefiri l'onsenin !tal)an 

l.O.t> nı" lca.a lracaati siyasi sahada ol-
~~t Inancvi sahada. da kendisin-
~ en ncUceyi tamamen ve~Ur. 

n ~tanııız sefirinin sualleri çok 
12 suallere müphem cevaplar 
\reru ... cek ,.cvaplarm hiçbir ilt:i.. 

~l'\ı.~nı~ anıaşılmıya mahal bırakma 
g <lir. İtalyan meclisindeki tezn. 

!'(\Jtae f~ist rejimin §iddetli 
tlbi olan ltalyan halkın Roma 

dalli nümayişlerinden çıkan 
:ea Vlıdur; Bu teznhfirlerin vu. 

r'dı 'lveı lt:ı.ıya hUkUnıeti bunlardan 
\'c bunıan tasvip etmiııti. De-

~ ki 30 ildncitcşrin hfi.diseleri

~aknndan da kıymeti vardır. 
un bunu böyle bildiği muhak. 

Ukt l"rıuıs:ı sefirine İtalya. hü

~ ~~- ~Udiselcrin mesuliyetini 
~dı~ ve bu teznhUrlcrin dev. 
~ sı;r~setınin resmi ifadesi ola

~~ • .'' 'iin <!~lemiyeceğini söylcmi§tir. 
11"~~dikten sonra hükumetin hat

~la diplomatik Mdiscler ve si. 
'e htla tamamen ifade edilmiş ol
~ nutukların her halda yan. 
~~ h ta meydan vermiyecC'k ka

b ~1tuıduğunu da ilave etmi§tir. 
attan, Musolininin, favist me. 

~llıanyada vaziyet 
Çok karışık 

~~o lı: .. (Baştarafı 1 incide) 
or. lt lubu hükumetçe kapatılmış 

b ı- lta 0ınan~a dahilinde her an kor 
lcte:1klığın cıkmıısı muhtemel 

~~- . 
~-~ tlıharp • • .k 
~l, reısıne suı ast 
~. ; Yakalandı 

r"l.s· <A.A.) - Cerruıutsido dlva. 
l 41b 

~ ~'-tl :ıy Cristescue knrşı yapr. 
liııla.ı- bııf bUtUn failleri ya.kalanmış -

ııh •. l' u • "<1.1\' nı, ersito ve iki lise tnle 
~~•)· 0tıit<' hocasıdır 
~. b• . 

tr şifre 1 
il~ (A.A.) - Alman ('kalliyctine 

11
11 r~1~en tabiiyetinde dört k'.,i 

iti( Yetı,ıindcn dolayı Alba ı;eh
; tı ~o ~hnfştir. Bunlardan biri U. 
"1%ttt l'aradığı anlaşılamıyan bir 

Ugtur. 

Fransız sefirinin milracaatine Kont Cia. 
nonun verdıği cevap, 30 ikinciteşrin hadi
selerinin beynelmilel cfkarıumumiye üze 
rinde uyandırdığı heyecam bir dereceye 
kadar tadil edecektir. ltalyanın son gün
lerdeki vaziyetine dair 1ngilterede uya_ 
nan akislerin, Fransadaki ak.islerden da -
ha heyecanlı olduğu ve istisnasız bütün 
lngiliz gazetelerinin İngiltcrcnin bu işte 
bütün samimiyetile Fransanın yanında o. 
lııenğını yazmaları lfJaret edilmeğe değer 
bir vakndır. 

lngiliz • 1tal~an münasebetinin !talya
nm mürac'lat ve ısrarı üzerine dostane 
bir §ekil afmıe olması lngilterenin siya. 
s! nokf.ianazanna İtalyanlarca dikkat edi· 
leceğini düsilnmcmize sebebiyet verebilir. 
İngiltere hükumeti Roma sefirine, Fran
sız sefırinin 1talya hariciye nrzaretine 
olan mürncatini takviye etmesini bildir
miştir. Londra kabinesi, Romııya ayrıca 
Akdenizi doğrudan doğruya veya bilva. 
sıta alakadar eden her mesele hakkmda 
İngiliz bükü.metinin hUı:ayit kalamıyaca • 
ğını gayet açık hatlarla bildirmesi husu
sunda talimat vermiştir. lngiltercnin Ro
ma sefiri Lord Persi, Kont Cianoya, bu 
günlerde m<>riyet mevkiine girmiıı olan 
İtalyan • İngiliz nnlll6masmm ancak Ak. 
denizde statokunun muhafazasile devam 
cdebllcceğini muhnkkak söylcmlştir. Akde 
niz statokosunun devamı demek Tunusa, 
Korsikaya ait İtalyan isteklerinin tatmin 
edilmemesi demektir. Bu hususta lngl -
liz • Fransız fikir ve iş birliği tam bir 
vakıadır. Bu iki drvletten herhangi biri
nin Akdenizdckt menfaatlerine en ufak 
bir taarruz iki devletin birden müdahale. 
sini intaç ediyor. · 

İtalyanlar İtalyan - İngiliz anlaııma.smı 
İtalyan • Alman ıınlaşmasmın tnbii neti. 
cesi telakki ediyorlarsa bata ediyorlar. 
Lord Pcrsi, İtnlyanlarıı. yanlı§ dUaUndükle
rlni hatırlatacak ve bir çıkmaza girdikle
rini anlatacaktır. 

Fraruıa ile ltnlyanm tamamiyle uyuş -
ması için tek bir temel vardır: 1935 deki 
Lnval • Musolini itilii.fı. Fransız sefiri, 
Kont Cianoya bunu hatrrlatmııı olacaktır. 
Müstakbel Fransız • İtalyan gorUşmeleri· 
nin temeli ancak bu olabilir. 

ltalynın talepleri 
( Baştarafı 1 incide) 

mayişçiler evvela Fransız konsoloshanesi 
önünde nüma};şJer yaptıktan sonra, Al
man konsolo.hanesi önüne gitmişler ye 

Almanya lehine tezahüratta bulunmuş
lardır. 

Floransada halk Fransız konsoloshanesi 
onünde Fransa aleyhinde nümayişlerde 
bulunmu~lardır. 

Napolide i e, ekseriyeti üniversiteliler
den mürekkep olan nümayi~iler "Tunus, 
Korsika, Cibuti,, diye bağırarak Fransız 
koncoloshane ine gitmek istemişler, fakat 
polis mani olmu~tur. Limandaki üç Al· 
man vapurunda bulunan 2000 yolcu ka
ra~ a çıkarak, nümayişlere iştirak etmiş
lerdir. 

Ccno\ a ve Palcnnodaki nüma~·işlere iş
tirak eden talebe, milli şarkılar söyliyerek 
sokaklarda dolaşmıs, Fransız konsolos-

' hanesi önünde de "bize topraklarımızı ve-
~~ ~f .rıg i ite reye riniz!,, diye bağırmışlardır. 

t" 1 "' İtalyanın protestosu! 
~j~~ıı 9ırıı ız Sİparic:.ler Roma, 7 (A.A.) - Tunustaki ital-

14QUk ~ 'I ~ yan General Konsolosu orada yapılan 
, loko .,,, yon Sterlinlik 41 ıtaıyan aleyhtarı nümayişleri bir kere 
I' ·~ıs hlotif alınacak daha umumi vali nezdinde şiddetle pro 

.... ı tcsto etmiştir. 
~. l~~·gı <lzctc inin \'erdi~i maluma- Bütün akşam gazeteleri bu haberi 
:ı ,_ ~ı tere . d 

l.\!tli nın Turkiyeye açtığı 10 büyük başlıklar altın a neşrctmckte ve 
. lllik k-..:ı· . . 
1~ •\.-uının 1 mılyon 819 bu nümayişlerin Fransız ma'kamatının 

tı İn rladığırnız ıı yolcu \'C yük çirkin bir tarafgirliği eseri olduğunu 
~ :?~ Şa ına "arfedilecel<tir Bu yazmaktadır. 
'r. a~ zarfında teslim edi~iş 0 - "Bir d iktatörün sözü" 
~erı ı Nevyork, 7 (A.A.) - ltalyamn müs· 

rı 7 l} on 500 bin terlinlikl tC'mleke me:;elesindeki hattı hareketini 
ır, nt; .. tcredcn '11 lokomotif mc\·ıuubahc; d"n l\'lcvyork Herald Tribu-

ne, "bir diktatörün sözü,, başlığı altında-

HABF:R - i\kşam posta.'" 

Valinin tetkikleri 
( Baştarafı 1 incide) 

günkü tetkiklerinde Eminönü meydanmm 
çabuk açılmnsile diğer işler hakkındı:ı. 

verdiği direktülerin yerine g('tirilip getl. 
rllmcdiğini anı.ştmnıştır. Lütfl Kırdar 

dilnltü tetkikleri sırasında Beyazıttaki 

1nkilap :&füzesini gezmiş ve müzenin ö • 
nUndeki eski dükklinlann yıkılarak bina -
nm meydana çıkması için emir vermlt§ir. 
Buradan beledıyeyc dönen Lütfi Kırdar 
belediye fen heyeti odasına gitmiş ve §e· 
hircılik mütehassısı Prost ile uzun mUd -
det görüşmüştür. Bu tetkiklerinde Prost 
tan ı;ıehir haritnl"n üzerinde izahat alan 
LüUi Kırdar Eminönü meydanının derhal 
açılması için lazımgelccek tedbirleri karar. 
laştrrmıştır. 

Şehrin temizliği 
Bclediy<'den vilayete giden Liıtfl Kırdar 

Polonya Hariciye vekaletine mensup Ye 
sureti mahsusa.da gönderilmiş bir memuru 
kabul ederek kendisiyle Polon('Z köyü 
halkının mllkiyetleri etrafında görüşmüş
tür. 

Bir milddet sonra tekrar belediyeye d!S
nen Uıtfi Kırdar bu defa da şehrin temiz
liği il(' meşgul olmuş ve lazımgelen ted. 
birlerin alınmasına nezaret etmiştir. lstan. 
bulun her eihetçc çok temiz bir ı,ıehir ol
ması için belediye temizlik işleri müdil -
ri.inden bıışka, sıhhat işleri doktorlarından 
Remzi de bu işe nezarete memur edilmiş
tir. 

Vali ve Belediye Reisi bütün bu meşga. 
leleri arasmda eski ııehreminlerinden Ope
ratör Emin ile Kızılay erkanını, Telefon 
ldaresi ve Kadıköy Tramvay Şirketi mU -
dUrlerini kabul ederek görüşmüştur. 

Sahur Samiye dair tamim 
Otobüs meselesi dolayısile vaktile çı· 

kan dedikodulara yeniden meydan veril· 
memesi için Lt1tfi Kırdar vilayet ve bele
diye teşkila.tına mühim bir tamim gönder
miştir. Aşağıda aynen dercettiğimiz bu ta
mim, öğrendiğimize göre, yeni bir Mdi e 
dolayısilc gönderilmiş değildir. Ancak ön
leyici bir tedbir olarak kaleme alınmış
tır. 

Tamim şudur: 
"Vilayet ,-e belediye şubeleri müdür

lf klerine: 
"Bay Sahur Saminin resmi dairelerde 

:ı.;ef Ye memurlarla teklif siz bir şekilde te
mas ve muamelelerde bulunduğu, şah~i 

dostluk vesilesiyle nüfuz icrasına çalı5tığı 
ö!;rrenilmiştir. 

Kanunlarımızın ve onları tatbikle mü
kellef memurlarımızın karşısında bütün 
vatandaşların istisnasız bir şekilde seyyarı 
muamele görecekleri tabiidir. Onun için 
bu zat da normal i~ takibi haricinde gelip 
odalarda oturmıyacaktır. Ye memurlar 
da bu tarzda bir kabul göstermiyecekler
dir. Bunun hillifında hareket edenlerin 
tecziye edilecekleri tamimen ve chcmrni
yetle tebliğ olunur. 

1 stanbıel valisi ve 
belediye reisi 

Lutfi Kırdar 
Temizlik işlerine d a ir tamim 

, Lt1tfi Kırdar te§kilata ikinci bir tamim 
daha göndeımiktir ki bu da şehrin temiz
lik ve imar işlerile alakadardır. 

"Vil:lyct \'C belediye şubeleri müdür
lüklerine: 

"Yeni yapılan binaların bazılannm et
raf mda hiç tahta perde yapılmadığı ve 
bazılarının da e~i ve çirkin manzaralı 
tahtaperde yapıldığı görülmektedir. Bu 
hal, yapı ve yollar kanununun 15 inci 
maddesine muhalif olduğundan her yeni 
yapılan binanın sokak yüzüne bu madde 
hükmü mucibince sıva işi bitinceye kadar 
temiz ve muntazam tahtalarla yapılmış 
tahta perde ile çevrilmesi hususunda mm· 
taka fen memurlarile belediye zabıtasının 
siddetli ve dikkatli takip ederek temin et
mesi icap ettiğini yayın olarak bildiririm. 

lstmıbıtl valisi ve 
belediye reisi 
Lul/i Kırdar 

Belediye reis muavini 
Bodrum kaymakamlığına tayin olunan 

Ekrem Se\·encanın yerine getirilen Çan
kaya kaymakamı Lutfi dün belediyeye 
gelerek vazife,;ine ba}lamıştır. 

ki yazısında ezcümle diyor ki: 
"Habeşı~amn ilhakı meselesinde, Mu-

·solini, bundan böyle İtalyanın kendisini 
tatmin edilmiş devletlerden addettiğini 
ve Italyan milletinin müstemleke bahsin
de statüko taraf tan olduğunu söylemişti. 
Görülüyor ki, ba~kasına ait bir maldan 
uf ak bir parçanın kendi elinde çok kıy
metli olacağım keşfettiği zaman, bir dik
tatörün verdiği c;özün kıymeti pek de kal
mıyor.,, 

Alman 
Nazırı 

Meçhul asker 

HariciyP. 
• 

Parisle 
abidesine 

koydu Çelenk 
Paris, 7 (A.A.) - B. Ribbcntrop, mümkUn olamazdı. Cihan hcnUz 

bu sabah (Göthe evi) ile (Alman klü
bü) nü ziyaret etmiştir. 

Fransa - Almanya komite&i, B. Rib. 
bentrop şerefine bugün öğle üzeri bü. 
yük bir ziyafet vermiştir. 

Paris, 7 (A.A.) - Almanya Harici
ye Nazırı B. Ribentrop, yanında Fran. 
sa Hariciye nazırı B. Bene, Almanya. 
run Paris büyük elçisi, Fransarun Ber. 
lin büyük elçisi ve Alman ataşem.iliter
lcri olduğu halde, Etuval meydanına 

halledilmesi icap eden daha birçok 
milhlm meselelerle karşı karşıya. tıu- .
lunuyor. Bu, lnkAr edilemez, n mll
IetıerJn anlaşması için, bu ıneselele
rin halll hayatı bir ehemmiyeti hnlz
dlr. Ancak, bu meselelerin Uzerlnde 
mUtemadl Fransız . Alman sultefeb-
hümUnUn ağırlığı artık lıulunmnmn
sı meşru hakların herhangi mfilete 
alt olursa olsun etrafiyle ve müsbet 
bir tarzda tetkiki ihtimallerini artır-

gitmiştir. Orada Cumhuriyet muhafız makta ve bu hakların artık nazarı l-
alayından bir müfrezeyi teftiş etmiş ve 
Zafer takının altında Meçhul Aıkcr 
mezarına gamalı haçlı kırmızı kurdele 
ile sarılı defne dalından büyük bir çe. 
lenk koymuştur. 

Alman - Fransız dostluğu 
cemiyeti ziyafet v e rdi 
Paris., 7 (A.A.) - Fransız • Alman 

dostluk cemiyetinin bugün verdiği öğ
le ziyafetinde, Alman Hariciye Nazırı 
B. Ribentrop ile mezkur cemiyet reisi 
Scapini çok samimi nutuklar teati et. 
mişlerdir. 

Scapini. söyledigi nutukta Alman 
Hariciye Nazırının Parise yaptığı bu 
ziyaretin iki memleket münasebatında 
mühim yeni bir merhale teşkil ettiğini 
ehemmiyetle kaydeylemiştir. 

Ribentrop cevabında, iki memlekette 
tesis edilmiş olan Alman • Fransız dost 
luk cemiyetlerinin muharipler neslinin 
bir eseri olduğu ve bu cemiyetlerin iki 
memleket halkının büyük bir kısmının 

harbi umumide karşı karşıya çarpışmış. 
olanların b:rbirleri hakkındaki muhab. 
betlerini telkin eylemiş olduğunu teba 
rüz ettidmiştir. 

Ribentrop, milletten millete olan duy 

guların ve münasebetlerin devletten 
devlete olan temayüllerde mühim bir 
siyasi rol oynadıguu beyan eylcmi§tir. 

Bonenin İngiliz Sefirine izahati 
Paris, 7 (A.A.) - Hariciye Nazırı 

Bone, bugün akşam üzeri İngilterenin 

Paris Büyük elçisini kabul ederek Al
man Hariciye Nazın ile yaptığı siyasi 
görüşmeler hakkında izahat vermiştir. 

Ribbentrop çok memnun 
Paris, 7 (A.A.) - Ribbentropla, Bo. 

nenin bu akşamki konuşmaları saat 

18.30 dan 19.15 c kadar devam etmiş 
ve bilhassa iki memleket arasındaki ti
cari münasebetleri etrafında cereyan 
etmiştir. 

İki H;ılriciye nazırı, Fra.:ısrz . Alınan 
ticaret m uahedesinin işleyiş tarzı hak. 
kında mütehassısların vardıkları ne
ticeleri tetkik etmiş ve ekonomileri bL 
ribirlerini itmam eden iki memleket a. 
rasmdaki mübadelelerin ru't:tırılması ar 
zusunu göstermiştir. 

Nihayet Ribbentrop ile Bone Çekos
lovakya hudutlnnnı:ı garanti edilmesi 
meselesini görüşmüşlerdir. 

Malllm olduğu Uzere Çekoslovakya 
Hariciye nnzırı ayni meseleyi görüş • 
mek üzere Berline gidecektir. 

Bu mül~katından sonra Robbentrop, 
Boneye Parise yaptığı ziyaretin ken. 
disinde mükemmel bir intıba bıraktı. 
ğmı beyan etmiştir. 

Alman matbuatı, İtalyan rabı
taları ihlal edilemez, diyor 

Berlln, 7 (.A.) - Alman matbuatı 
akşam nüshnlnrındn da Fransız - Al
mnn deklarasyonunu mevzubahls ey
lemektedir. 

Korrespondans Politik diyor ki: 
Bu deklarasyon, iki mllletln blrl

birlerlndcn hiç bir toprak isteklerin
de- bulunmayacaklarını ve bundan 
razgeçtlklerini resmen te)it eyle
melüedir. Cene bu deklerasyon, 
dllnyayı 1lerlde görebileceği zararlar
dan kurtnrmrştır. 

Hiç şUphe yok ki, bu deklarasyon, 
Fransız - İngiliz Ye Alman - İt4lyan 
do .. tluk rabıtalarını hiç bir veçhllc 
lhllll edemez. Bu dostluklnr her tUr
JU siyası mUJrthazalarm üstündedir. 
Gerek Fransız ve gerek Alman mil
letleri şuna knnidir ki, her iki tarn
fın bu eski dostlukları plmnsnydı va
ziyetin bugllnkU şekilde inkl~afı 

tlbarc alınacağını Umlt ettirmekte
dir. 
Diğer taraftan, Ammitağ şöyle di. 

yor: 
Fransız • Alman deklarasyonu Al· 

man • İtalyan mihverinin bir netice
sidlr. Almanya ile Fransa o.rasındald 
ınünn.sebatın gösterdiği mUsalt lnkl-
şaf Roma - Berlin mihveri siyasetiy
le sıkı sıkıya ala.kadardır. Eğer, bu 
mihverin siyaseti olmasaydı, dUıı 

Pariste imzalanan d .. klarasyon tarih. 
te kaydedllemez. 

Dört devlet arasında takip edllcn 
ve MUnlh anlnşmasına mUnccr olan 
siyasetin başkaca neticeler Yerip '\"e
remeyeceği merakla bekl .. nfyordu, 
İngiliz - Alman deklarasyonu, bu
nun Ilk neticesi olmuştur. Sonra, Ma
car - Çekoslovak ihtila.tı Viyanada 
verilen kararla, halledildi. Şimdi, 

Pariıı deklerasronu imznlandr. Oer('k 
Derlfn, gerek Londra için Fransrz • 
A lman anlaşması dllnyayı teskin \cin 
milletler arasında. yapılması icap e
den teşriki mesat yolunda haricl siya. 
set bakımından yeni yeni fikirlerin 
doi;'"lllnsına müncer olması çok makul 
bir tedbirdir. 

Belçika :rpatbuab memnun 
Brüksel, 7 (A.A.} - Belçika mat

buatı umumiyet ltfbariyle Fransız • 
Alman dcklerasyonunu çok i)1 karşı. 

lamaktadır. 

Bilhassa Standnrd gazetesi, bu dek 
larasyonun Fransa ile Almanya ara
sındaki birçok asırlık lhtilAfa niha
yet verecek tarihi hir hadise olduğu

nu n bundan sonra da Fransa ve Al
manya tarihlerinin bu deklarasyon 
zihniyeti içi:ıde yaşıyabileceğinin U. 
mit edUdlğinl kaydeyllyor. 

Ylngtleme Sleele gazetesi, Parls 
dekla rasyonunun çok daha geniş ma
hiyetteki Kellog veya diğer paktlar
dan daha mUesslr olacafım yazıyor. 

İtalyan matbuatı neler yazıyor? 

Roma, i (A.A.) - Yarı resmi Glor
nale D'ltalh. gazetesi, Fransız - Al
man deklarnsyonu hnkkmda diyor 
ki: 

!Ik mUza'kere snfhnsrndan son im-
za safhasına Yarıncaya kadar bUtUn 
teferruatından İtalyanın malQmtltı 

bulunduğu bu deklarasyon, Avrupa. 
da sulh siyasetinin yeni bir delilidir. 
MUnih anlnşmalnrnıdnnberi enter
·nasyonal mUnasebetlerde başgBstc
ren umumi teskin faaliyeUnin de ye
ni bir tezahUrüdUr. Vakıa, tarsin e
seri yavaş yavaş terakki etmektedir. 
Fakat, bunun devamlılığı barizdir. 
Birçok defalar, inkisarı hayallere uğ
radık. Ancak, müsait bir inkişafın 
hasıl olacağını Umlt etmek isteriz. 
Avrupanm ıımumt kalkınması ve u
mum! adalet ~crtevesl içinde iyi ne
ticeler bckleyoruz. Bunun için ye
gane şart, Fransa ve Jngilterenln 
meşru Alman ve İtalyan menfaatle
rini samimi bir teşriki mesaJ zihni
yetiyle tanımaları ve Avrupa ba,·ası

nm da fena entrika slynsetlerlnden 
kurtarılmasıdır. · 

lran Şahinşahı Al
. manyaya gitmiyor 
Paris, 8 (A.A.) - Buradaki Iran bü

yük elçilifı, l ran 5ahının Almanr::!.ı:: Ki· 
deceğinc dair çıkan haberleri J.ati surette 
tekzip etmektedir. 
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Dünyada nıilyar-~ ~•otwv.ı ı~!ı 
der 10 ·kadın var' ~11.11gününterzm@nrıdj 

• Trıko kumaş kauaı 
Fakat milyarlar bu kadınlara ne saadet, ne aşk '·· ı.ı· dı·r ı 

b · ı · t. muıı m . vere ı mış ır ~ 
Bir milyarder kadın, dünyadaki sefaletin en mühim sebebin 

dünyanın erkekler tarafından idare edilmiş 
olmasında •• •• goruyor 

Bütün dünyada ona yakın milyarder 1 
kadın vardır .. Fakat, sozumüze dikkat 
edin: l\lilyarder karısı değil.. Bu ona ya· 
kın kadının her biri şahsi sen et olarak 
milyonlarca liraya maliktirler Ye bu pa· 
rayı ze\•klerine sarfetmck için bin bir 
türlü şekil aramaktadırlar. 

Zengin kadınlardan biri Japondur. Vo· 
na Suzuki i:ınıinde olan bu kadın sen·etı 
ni ha,·a oyunu ile temin etmiştir. Diğer 
bir zengin kadın da Amerikalı Ana Dof. 
Dilmandır. lngilterede de milyarder ola 
rak mis Mak Donald Buş,·an vardır. 

Fakat ne bu saydıklarımıza ne de biraz 
a~jıda bah:;edeceğimiz dığer zengin ka· 
dmlara bu servetleri ne saadet ne de ac;k 
temin edememiştir. ~ 
Bakir bir kraliçe ve bir kömür 
madeni 
Kardif limanı civarında Ronda \'adi:ıı 

\'ardır. Bu 'adi binbir çiçeğin açtığı, su· 
lann çağlayarak aktığı bir yer de~il. si
yah bacaların ylıkseldiği ,.e yüzlerce kö· 
mür ocağınm bulunduğu bir mıntakadır. 
Bu mmtakaya ismini vermiş olan mis 

Ronda büyük Britanya ada mm en zen 
gin kadınıdır .. Bu havalide bir hükümdar 
gibi ya,Şamaktadır. Bu vadi bakir bir kra 
!içenin idare ettiği zengin bir imparator 
luk manzarası arzetmektedir. 

Bugün büyük bir sen·ete malik bulu· 
nan ve madenlerinin başında bizzat çalış· 
makta olan mis Ronda bundan .elli beş 
sene evvel babasının idare ettığı bu ma· 
dende dünyaya gelmişti. Biraz büyüdüğü 

zaman her i5i yakından takibe başlamış. 
hayattaki sıkıntıları görn1eğe çalışmış ve 
büyük bir sen·etin varisi olduğu hald' 
zenginlikle fakirliği, refah ile se.aleti ' a 
kından tetkik etmiş \'e sebeblerini ara~aı 
btemiştir . 

Böylece içtimai mevzulara alaka göster· 
dikten sonra, mektep kitaplannda henfü. 
aklının ermediği formülleri bulmak arzu· 
şile tahsil hayatına atılmış ,.e Londraya 
giderek bir koleje kaydolmu5tu. 

Tahsilini bitirip madene dundliğü za-' 
man mis Ronda artık büsbütün coşkun 
bir ruha malikti. Londrada yüksek tah~ii 
yapmış siyasi ve ekonomik mevzular ü· 
zerinde uzun müddet çah5mıştı. Madene 
döndüğü zaman da hfıdiselerin sebebleri· 
ni ve sebeblerin sebeblerini araştırmış, ni· 
hayet dünyanın kadınlar tarafından ida· 
re edilmeyip erkekler tarafından idare e
dilmekte olmasını sefalet için en mühim 
sebeb olarak görmeğe başlamıştır. 

Ronda madenlerindeki müdürler, pat
ronlarının kızındaki bu fikirleri istihfaf 
ite karşılamı~lardı ve Mis Hondanm ba· 
bası ölünce madene tevarüs eden genç ' 
kıza bir heyet göndermisler, madenin ge· 
liri olarak ayda ne kadar para istediğini 
sordurmuşlardır. Bu suale hayret eden 
milyarder kadın: 

- Nasıl? ben mi tahsis olunacak iradı 
kabul edeceğim? Hayır efendiler, bundan 
sonra patron benim, sizi ben idare ede 
ceğim! demiştir. 

Bu şekilde iktisadi sahada büyük bir ça· 
h5ma fırsatı bulan mic; Ronda Lortlar ka· 
marasında da siyasi ve içtimai mevzular· 
da fakirlerini müdafaa etmiş, fakat fazla 
ateşli ve tecavüzkar hareketlerinden dola· 
yı müsbet bir le ir bırakamamıştır. Bun· 
dan sonra mis Ronda gene mücadeleye 
devam etmiş ve yazdığı e erler ile fakirle· 
ri \'e bilhassa güçlükle hayatlarını temin 
edebilen işçi kadınlan korumuş. yükselt· 
mcğe çalışmıştır. 

Berta Krup 
lsmini uzun müddet en müthiş harp 

silahı toplara 'ermiş olan Berta Krup. 
isminin verdiği deh.ete mukabil çok ince 
narin ,.e nazik bir kadındır. 

varils etmiştir. Babası. adı bugün bile( nın bir adım dı~rısmı bile tanımıyordu. 
meşhur olan Krup top fabrikaları sahi· O daha ziyade, kocasının. babasının bı-
biydi. raktığı işi yürütmesini istiyordu. 
Babası ölünce Bertaya bir çok meşhur Berta, ailesinden birkaç milyardan baş· 

kimseler talip oldu .. Bu arada Berta ken ka hiçbir şey tevarüs etmemişti.. ?\e ba· 
disinden on altı yaş büyük ve az tanınmıs basının lüks merakı, ne de büyük babası· 
bir diplomatla ni~nlandı. Nişanlısı, Ro· nm maceraseverliği Bertada hiçbir iz bı 
mada, Pekinde, \'aşingtonda vazife görü· r~:~mamıştı. 

Evlilik hayatları normal bir §ek.ilde de· 
yordu, halbuki milyarder kız ana \atanı· 

.. vam ediyordu. Kocası sabahtan akşama 
kadar fabrikada çalı~ıyor, Berta da evde 
işlerile meşgul oluyor ve iki kızının talı· 
silile uğra~ıyordu. 

Harp seneleri, Krup müesseselerine bil· 
yük bir servet temin etti. Fakat harpten 
Eonra, Almanya silahlan bırakınca, Krup 
fabrikaları da top imalini bir tarafa hıra· 
k..:rak makineleri başka bin türlü demir 
ve çelik alat yapacak vaziyete soktu .• 

Almanyada nazi teşkilatının yeniden 
silfüılarunası üzerine Krup müesseseleri 
yeniden buhrandan kurtularak altına gark 
oldu. 

Madam Krup, uzun senelerdenberi fab· 
rikalarma ayni kuvvetle bağlıdır. Bütün 
işlerinde kocasile beraber çalışır \"e hala 
Almanyanın, belki de dünyanın en zen· 
ı:,in kadınıdır, 

Aşk arayan bir milyarder 
Sla\•ia Vilks Amerikanın en zengin ka· 

dınıcJır. Onun ilk defa işittiği kelime . (pa· 
ıa) oldu .. Sonra bu hassasını para ka· 
zannıak, para biriktirme, zengin olmak 
!<elimelerile tekami.ll ettirdi. 

S!avia Vilks 1 ngilterede müthiş hasis 
olarak tanınmış mister Heti Grinin kızı· 
dır. Babası kendi menfaati için 1885 sene· 
sinde Amerika}'l büyük bir mali buhrana 
sokmaktan çekinmemi~ti. 

Sla\•ianın gençliği müthiş bir hasislik 
içinde geçti. Annesinden, çok zarif giyin· 
mesini öğrenmişti. Fakat ne güzelliği, 
ne de ~ıklığı hiç bir erkeği kendisine bağ· 
lıyamamıstı. Ancak, babasından milyar
lara varan bir miras yedikten SQnra birkaç 
tane talibi çıktı. Fakat çok sert bir kadın 
olan annesi hepsini kapıdan koğmuştu. 

Annesi de çok hasis tir kadındı. Bu iz· 
divaç tekliflerini hoş gö. müyor: 

- Anlıyorum hepsi de seni paran için 
istiyorlar. Sana layık bir insanın da hiç 
değilse bir milyarı olmalıdır! diyordu .• 

Bunun üzerine annesi onu cemiyet ha· 
yatından mahrum etmeğe, balolara, eğlen 
cclere gitmesine müsaade etmemeğe baş· 
ladı. Ancak çay ziyafetlerinde arakdaşla· 
rile buluşmasına müsaade \"ardı. 

Otuz sekiz yaşına kadar bu sıkı hayata 
tahammül ettikten sonra, nihayet Silvia 
gizli olarak altmış yaşında ve oldukça 
zengin ihtiyar bir çapkınla nişanlandı. 

Böyle münasip bir birleşme yaptığına 
kani olduktan sonra vazi}•eti annesine 
de anlatmağa karar verdi.. Annesi bu işi 
iyi bulmadı,,: 

- Büyük babasından kalan paradan 
daha az bir servete malik olan erkek ciddi 
bir erkek değildir. 

Diye tutturdu. Fakat kızının göz yaşla· 
rma dayanamıyarak kendi düşüncesine 

göre mükemmel (!) bir çare buldu. "Sen 
merak etme ben onu görür her şeyi halle· 
derim, evlenirsiniz.,. dedi. Sonra müstak
bel damadile buluştu ve şimdiki halde 
kendi sen•etine dokunmıyacaklarına, an· 
cak kendisi öliince kıziyle damadının u· 
mum servetten 5000 dolar almak hakları 
olacağına dair müstakbel damadına bir 
taahhütname imzalattırdı. İhtiyar zengin 
hiç düşünmeden bu kağıdı imzaladı ve 
Silvia ile birkaç gün sonra evlendiler .. 
Fakat bu evlilik hayatı pek uzun sürmedi. 
Birkaç zaman sonra kocası ölmüş oldu· 
ğundan Silvia yeniden dul kaldı ve hala 
annesinin bütün servetine tevarüs etti. 

Gayet şık giyinir, biraz durgun taı·+'t 
1i ve az gülen. fakat güzel bir kadındır. 

Berta. daha on altı yaşındayken ölen 1 
babasından üç milyarlık bir servete te-

Silvia Vilks bugün bir çok demiryollan· 
na, muazzam binalara, her türlü tahvila· 

JJ,u bura llııton, nrrta Krııp, .1stor l'ill:s, ta malik olduğu halde bütün kadınların 

lto11da malik oldukları en tabii hakka, saadete 

Eskiden kadınlar gergef işlreler, ten
tene örerler, fisto yaparlardı. Bugün bun· 
lar belki kaybolmadı, fakat çok azaldı. 

Makine, perl elleriyle l§lenmiı denecek 
kadar zarif el işlerinin ortadan yavav ya
vaş kalkmasına sebeb oldu. Kadmm haya
ta daha sıkı bir alakayla girl§f, her mes
lekte erkekle yanyana çalıaabilmesi onu 
daha kolay ve daha çok para getirir mes· 
leklcrc sevkeltl. Artık başkalarının hesa
bına göz nuru dökerek gergef işliyen, he
sab ve Antcb işi yapan kızlara rasgelin
miyor. Kendi zevki için uğra§an ince 
zevk sahibi bayanlarımız olmasa artık 

bunlarla meşgul olanlara rasgelmiyeeeğiz 
bile. 

Fakat kııdınm imrenilecek çok gUzel bir 
huyu var, boş oturamaz. Toplanıp arala· 
nnda. tatlı tatlı dedikodu yaparken bile 
elleriyle meşgul olmak isterler. İşte bu 
ihtiyaç yüzUndendir ki kadm örgüye ba
yılıyor. El işi ile her sahada rekabet eden 
makine kadının örgü meylini öldüremedi. 
Yirminci asrın kadını istisnasız örgü örü· 
yor. Her kndınm elbise dolabında kendi 
emeğinin mahsulü bir şeyler muhakkak 
bulunuyor. Hiç olmq.zsa bir yün şarpa .• 

Bugünün terziliğinde triko, kuma11 ka -
dar mühimdir. Tved ismi verilen !ngiliz 
kumaştan nekadar kullanılıyorsa. yün ör
gUler de o kadar kullanılıyor. İpek iplik· 
lerlc elde örülmüş elbiseler balolar için 
en yüksek fabrikaların mahsuliyle reka
bet ediyor. Hatta iş bu kadarla kalmıyor, 
sim ve sırma işleme yeniden bir ehem
miyet alıyor, eskisinden daha çok örtılil
yor. Bu senenin bütün ağır tuvaletleri 
gUmUş ve altın tellerle yapılan bu örgU. 
lcrle sUslUdür. Tığla örlilen örme şapka-

erişememiş, biran için olsun hakkiyle se· { 
,·ilip "oh,. diyememiştir. 

En güzel, en sevimli milyarder 
kadın 
Evvelce küçük bir tüccar olan Frank 

Vulvort, Amerikada ilk defa olarak tek 
fiyat sistemini kurmuş ve bu sayede bir 
çok milyarlar kazanmıştı. Bu para bu· 
gün üç kadının milyarder olmasına kafi 
gelecek kadar muazzam bir sen·ettir. 
Amerikadaki bu üç milyarderin isimleri 
Ilelena Vuvort, ]essi Vul\'Ort, ve Barbara 
Hu tondur. 

Bunlardan Barbara Iluton şüuhesiz ki 
dünyada me,·cut milyarder kadınların en 
güzeli sayılabilir. Bugün yirmi yaşında 
olan Barbara Huton zengin kadınlar ara· 
sında dünyayı en ziyade alakadar eden, 
zenginliği ve bilhassa güzelliği ve sevim· 
IHiği ile herkesin takdirini kazanmış olan 
bir milyarderdir. 

llk defa olarak prens Aleksinin caiibe· 
sine kapılmış ve bu anlaşmaları bir izdi· 
vaç ile nihayet bulmuştur. Balayı seyahat 
lerini yaptıkları sırada prens Aleksi Ve· 
nedikte karısına bir de şato satın almış
tır. Ondan sonra Parise dönmüşler bura· 
da da prens Aleksi bor çok ziyaf.etler ter· 
tip ctnıekten zevk duymuştur. 

Fakat koca mm hareketlerini beğen· 
miren rnil}•arder kadın kalbinin bu ilk 
romanının sayfalarını, sevdiği başka bir 
erkekle anlaşarak mesut bir şekilde kapat· 
mıştır. lkinci kocası kont Danuva ile da· 
ha mesut bir hayat sürmeğe ve kocasının 
çizdiği prensipler üzerinde yürüıneğe baş· 
lamış ve bir de oğlu dünyaya geldikten 
sonra artık aile yuvasının tamamen sağ· 
lamlaştığını zanneden giizel milyarder bu I 
fikrinde yanılmı~. oldl L..ınu anlamakta 
gecikmemiştir: 
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._ ımmı seyahatteyken seni öyle ozl edim ki smı;lllm". Aklmıila lıep &en \Vdm. 
- Anla51ldı yavrum. Teninin hesabım Hr bakalım. 

VaılnızDak R r 

1ki kardeg, Koh en ve· Mi§on, gecele~in 
tenha ve karanlık eokaktan geçtyorlar
clL K~e başında l!lerserl kılıklı Ud adam 
g8rdWer. Mtııon: 

- Kaçalun. Dedi, biz yalnım, halbuki 
bak onlar iki klel! 

Sual 
Kilc;Uk Mm:affer babaslyle ilk defa kon

sere gitmişti. Bir aralık sordu: 
- Baba, oradaki ndnm elindeki değ

nekle kadmt neden döğüyor? 
- DöğmUyor oğlum. Orkestrayı idare 

ediyor. 
- D8ğmllyorsa kadm neden öyle ava

zı ~tığ? kadar bağınyor?ı 1 

Soldaki sabofonca - Ne yaparsm 'bl· 
n.der, hugtln karım scyf rcller arasmdn.. •• 

- İngiliz karikatUrU -

Fransacta 
1 

- Baban çoktan luslzdl ta buldu mu? 
- Çoktan .. Dnn bulmuetu, bugUn gre-

ve bile baeladt, 

- l\lllzcnin l<apı!!mı mı so1"Dyorsmı ldl· 
~Ukf Gayet basiti 10 uncu fira\'UD sUlü1e

sln1 ''e Mlng dc''l'I porselen ı;alonunu Ye 

İtalya rönesan ı salonunu geçtikten son
ra sağa sn.p. 

- Ammikan karikatiırü -

Gör. doktoru - tık sabrı ~eblliyor 

musunuz'! 

llasta - Hayır hayım! 

-
rı~ 
r~~ 
-

~nır mektup 
''Dostum. 
Dün gece sigara tabakamı evinde unut

mu,um. Bu tezkere:,.1 get.lren adama tes
lim etmeni rica ederim. :Merhaba!" 

Not: "Zarfı kapatacağım sırada tabaka
yı paltomun cebinde buldum. Aramak i~ 

J 
çln zahmet etme.,, 

, Hesao meseıesı 
' !Ikın ktcpte muallim, lı<!!a'b dersinin en 

tembel talebesine, hayretle ıtıordu: 
- Nasıl oluyor da iki haftadır hesab 

mcselel<'rinl doğru halledlyonrun? 

- Babam seyahate çıktı, bana yardım 
cdcmlyor da ondan ... 

~ 

I 
.... -• . 

Bayan - Jlnberln \"nr mı? Rocrun kil· 
tlbcslylc bember knçh. 
Hlzmct~I - inanmam. Deni laskandır

mnk ı~tn söylUyorsunnz muhakkak I 

- İngiliz kıırikatUrU -

Varamaz 
- Niçin ağbyorsun oğlum? 
- Anneciğim. Necla camını acıttı. 
-Ne yaptı? 
- Suratmrı yumruk vuracaktnn. Bir-

den eğildi, yumruğum duvara çarptı. 

Paraıtit ıekortm?) (U~ lılıı nıctreden atladığı sırada). :=_:fopraj;"D. lnmcğo epcr, :\"Dklt ,·ar,. fiÖylc blr şekerleme yapsanı ! 
"11yan karikatUrü -

A~ulkDI DilOk8ıye 
lki nrkııdnıı seyahat için Amerlkaya. 

gıt:mir;lerdi N ·yorkta bir otele uğradı
lar. Otelci: 

- 88 inci katta bir odadan ba§ka ytr 
yok. Dedi. 

- Kabul. 
- Fakat nsansor bugUn işlemiyor, bo-

zuk .•• Şimdiden haber vereyim. 
İki arkadaş bakıgtllar ve kabul etmek· 

ten başka çare olmadığına karar verdi .. 
lcr. 

- Merdivenlerden çıkarız. Yolda da 
biribirimize hlk!yeler anlatarak vakit 
geçlrlrlz. 

-Hayhay! 
••• Ve yola dilzUldUler. 
82 inci kata gelince içlerinden. birl: 
- Şimdiye kadar ben hlkAye anlattım 

ve hep ne:;;eli eeyler söyledim. Şimdi st
rı:ı eenln ... Fak:ıt sen de biraz acıklı hi· 
kayeler anlat. 

Arkada§l ccvab verdi: 
- Acıklı hik:Aye mi? Odamızm ant.h

tarmı nlt knttıı unuttum! 

- Göbeğimin çıkması beni hl~ ae ft.• 

hatsız t>tmlyor ama C\'gfllmln )'tb.\l ba
kın ne lınle geldi l 

- Benlm bu y~nl ı;npkamla artık faıxı 
manasiyle blrlbfrlmJzo uygun btr )lan "°"' 
C.'\ olduk dC'ğll mi kocacığım f 

-ltkiyc çok dü_şkün, fakat Ic,·kaWle 
bir mi.ıhenclls ... Do gördüğün deliklerden 
hangisine analıtnn ok a kilidi n~ l~ln 
tertibat ynph! 

- Fransız karfkatürU -

rN!tYJlfilun ~emnsı 
Şlşm:ın adam tramvaya bindi. Yanma 

iki terbiyesiz tesadüf etti ve biri ynvll§
ça arkadaşına: 

- Hipopotam! dedi. 
Şişman bunu duymu§tu. Terbiyesize 

d5ndU: 
- Tramvay Nuhun gemisi glbldir. De

di. Her cins hnyvıın bulunur, eşeklere va· 
rıncayn kadar .. , 



Resimler: 
..___ --

Son çevirdiği 
kartal filminde 

yaralı 
Mirna 
kızlar Loy, Giinahkar 

filminin yıldızı Korin 
Lüşer, Jan Müra ve 

Anna Bella 

. ı 

Yıldız/at 
tehlik~.~~ 

Amerikan • 
sınema yıldızlan için 

En atı n -
re iD 

Mirna Loy : 
Katerin 

muhakkak tayyareci olurdumL diyor; 
tayyare ile dünyayı dolaşmaktır; 

"Sinemada çalışmasaydım 
Hepburnun en büyük arzusu 

Mima Loy "Eğer sinemada çalışmasay. 
dım muhakkak tayyareci olurdum,, diyor. 

Katrin HepbrunUn en bUyUk arzusu tay
yareyle dünyayı dolaşmaktır. Klark Gcy· 
bl tayyare pilotluğuna bayılır. 

Daha birçok Amerikan sanat.karlan i
çin en tatlı eğlence uçmaktır. 

Fakat umumiyetle stUdyolar, tanınmış 
ytlıhzların· uçmasına mani olurlar. İhtiras 
derecesine varan bu uçma arzulan acaba 
uçmanın mcnmu ilm:ısından mı doğuyor? 
Bunu kestirmek mUmkün değildir. Fakat 
sinema firmalarına, her iki mukaveleji im 
zalarken, yıldızlara filmin devamı müdde
tince tayyareye blnmeği meqeden bir 
madde koyduran sebeb gayet basittir. Bir 
yıldız, milyonforca dolar sarfı ile yapılan 
bir filmin mihveridir. Eğer film çevri
lirken yıldız bir tayyare kazası geçirir, ö
lür, yahut film çeviremlyecek kadar ya
ralanırsa, filmin çevrilmiş olan ](ısımlan 
mahvolur. Müessese milyonlarca dolar za
rar eder. lııtc bu endişe yüzünden yıldız
ların, bir film çevirirken tayyareye bin
meleri yasak edilir. 

Yıldızlar yalnız iki film çevirme ara
sında geçen kısa istirahat müddeti içer· 
sinde tayyareye binmek zevkini tatmin 
etmek hUrı'iyet!ni kazanırlar. 

Gökyüzünde dolaşmağı en çılgınca se
ven Klark Gcybldır. Çevirdiği filmin son 
sahnesi biter bitmez, derhal otombile at
tar, yıldırım hızıyla tayyare meydanına 
koşar. Hususi tayyaresine atılır ve gök
~'ilzünde canbazlık hünerleri yapa yapa 
uçrııağa başlar. Bu yıldızın en bcgendiği 
film hangisidir diye düşünmeğe ihtiyaç 
yoktur. O çe\'irdlği filmler arasında en zi
yade "Tecrübe pilotu'' nu sever. O bu film 

~vrflfrken ne tehlikeli sahneleri bile biz
zat oynamaktn ısrnr etmiştir. Halbuki 
Myte tehlikeli sahnelerde esas yıldız ön 
planda görünmiyeceği için fabrikalar bu 

v 

Klark Geybl uçmaga baydıyor 
sahneleri nsıl yıldıza değil, "eş'' !ne çe
virtmek isterler. Halbuki Geybl buna ra
zı olmamııı, kendisi uçmuş ve bu yüzden 
sinemn §irketi çok yüksek bir sognrta üc
reti ödemek mecburiyetinde kalmıştır. 

Mirna loy tayynre>ye binemediği gün -
lcrde tayyare meydanlnrmda dolaşarak, 

uçamamaktan doğan "ıstırnblannı avut • 
mağa çalışır. 

Katrin Hepburn, ni,anlısı Hovard Hü
gcsle tayyareyle devrialem seyahati yap
mağa giderken kendisini de beraber gö
türmesi için gilnlerce yalvarmış, saatler
ce gözyaşı dökmüştü. Fakat nişanlısı bir 
türlü bu talebi kabul etmemiş, yalnız 

sevgilisini teselli için me~hur kadın tay· 
yarcci Amelyıı Erhartın hayatına dair 
çevrilecek filmde He>pbürnün bu kadın 

tayyareci rolünü kabul etmesine müsaade 
etmiştir. Hepbürnün nL~ıanhsı iyi bir tay
yareci, meşhur bir milynrder, ve bir çok 
sinema şlrketleriyle alükadardır. Her si
nema §İrketi Hüg-esin arzularını yerine 
getirmek ister. Hepbum· yeni filmde tay
yareci kadın rolünü oynıyncnk ve bu su
retle uçmaktan bir parça hevesini almış 
bulunacaktır. 

Tayyareci aktrislerin c>n küçüğü güzel 
Joan Fontendir. O buglin yirmi yaşında· 
dır. Daha minimini bir kızken sık sık ev

den kaçar, tayynrc meydanlarında dola • 
şır, uçmağa hazırlanan her pilota kendi
sini de bernber nlması için yalvarırdı. Yıl
dız olduktan sonra hoşuna giden her !je· 
yi yapabilecek kadar para kazanan bu 
kızcağız arasıra uçmak imkanlarını elde 
etmiş bulunuyor. Joan Fonten iki sene i
çcrsindc 357 saat havada uçmuş bir yıl
dızdır. Son imzaladığı mukavelenameye 
tayyareyle uçm:ık memnuiyl'ti maddC'sl 
konmasın diye' kazancından 250 bin dol:ır 
feda ctmeği kabul eden garlb bir mahllık. 

Fransız sinema şirketleri çalıştırdıkları 

sanatkarları havada uçmaktan menetmez. - --------------
Galiba bu yUzden Fransadı:ı. tayyareye 
binmcğe ve hava sporları yapmağa merak 
eden yıldızlar çok değildir. 

Halbuki Holivutta sinema sanatkarları
nın yüzde otuzunun hususi tayyareleri 
var<lır. Buna mukabil Pransada uçan j,l. 
dızlar parmakla gösterilecek kadar na -
dirdir. 

Sadece Jorj Pekle ihtiraslı bir tayyare
cidir. Bu zat 1935 te sinema.,cılar hava 
kllibUnü kurmuştur. Bu kllibe Fransız si
nema fabrikalarının teknisiyenlcri girmiş
ler, fakat yıldızlar hiç rağbet etmemiş • 
lerdir. Fransada bu klübc giren yalnız 

Jan l\türn, Albcr PrC'jan, Andre Lüge, 
Danyel Mnndaydır. Fakat bunların da uç
mayla araları pek iyi değildir. Tayyareci· 
liğC' yalnız tayynrcd() geçen filmlerl daha 
tabii çevirebilmek için rağbet etmişler • . 
dir. 

Kadın yıldızlara gelince, bunlarda da 
tayyarccilfğe heves cdc>nlcr pek azdır. 

Yalnız Silviya Batay tayyareye binmeği 
sever. Tayyarecilik hakkında fikrini so -
rnnlara: · 

- Tayyareciliği bir spor olarak seviyo
rum. Nakil vasıtası olnrak şimendiferi 

tayyarC'ye daima tercih ederim! diyor. 
Daniyel Dariyö, Jan l\türa ile evliyken 

kocası sayesinde tayyareciliği öğrenmiş, 

fakat bu meslekten hiçbir vakit derin bir 
zevk almamıştır. 

Mari Bel Frnnsada hususi tayyaresi o· 
lan biricik j,ldızdı. Vaktiyle en küçük se 
yahatlcrini bile tayyareyle yapan bu sine
ma ve tiyatro !':ınatk:in günün birinde 
tayyaresini sattı ve bunun sebebini so -
ranlara da: 

- Motörün ikide birde pan yapmasın -
dan bıktım , dedi, tayyar(' nazik bir ülc>t
tlr. Onu ~ alnız bu i~l meslek cdinınlş o· 

Devamı 14 üncüde 

Karol Lombafl go ak 
uğraşan 1ıatk1k:ır:oaO 
aksırtıcı gaz" t bildi 

zabıta dagı a ıtır·~ 
. ·u gilzel ı;nıııı ı;ıı 

Sinema nktörlüg r 0ıınaSll· ol'r 
.. .. ··nmcz kazıı.Ja bin d 

nur goru b"rkaÇ ~ 
1 !ekte insan haftada ;.\•uttan b 1' ıJf' 

ı zannbiliyor; faknt ao ı jnanJJl• .. ~ 
haberlere . ıxıSJ " 

kagı sıra gelen h'b)erini.ll ~ 
gelirse, bu meslek sa ~nden gilııe ~e 
duklnrı tehlikeler de g d ;ı;., jl1' teli ...ıır 

z kal ıb· ııı~ 
Yıldızların ınaru brııtl • 

• sinir bU rdjğl • 
gunluktan dognn . nln \·e ııJr' 
yorgunluk film çc\•ır~cb 11ta td "' 

d·sinı 11 iÇ"' gunluk değil, ken ı oı:ıun 
. •. . _,ınJuktur· ~· 

nın vcrdlgı ~O•t>- Jdızıar ıı t~ 
zamanlardıı birçok .~ filınin il1' ğS ~ • 
mek istemiyorlar ' buıun!Jl11 ıt 

!onunda tııll "' rinde sinema sa h kkınd• \'6 , . 
bur tutulmıyacaklnrt a rııyortat• -er 

. ddC kO) ~ ) 
lelerine bırer ma b ıundlltı-
oldu"u kadar halkın u 1 

b • rlnr. t~"' • 
bulunmak istcmıyo . dda bit J 

b Hohvıı 1ıı 
Karo! IJom ar, biriken ıııı t e 

tururken ctrııfındıı nrıı~ ı.tıf 
k •vctine ın 1'11..,. 

mak için polis U\ UtJıİŞ (. 
Jazımgelmlş, polis bu k:ııanlXl';lt ~~ 
nnc:ık aksırtıcı gaz J.{olbcril1 t 
dağıtabilmiştir. l{iodet yııdızttl'r!PI 
Holivutta göstcrilirke~, ikin elle ~ 
hazır bulun~n b_utU;cı:;~iştl. O~~ 
birer sıkacagt nan iJl53ııııı 

binlerce \j; 
dız salona dolan -uzunden 
mıı:ı, fa\cat yorgunluk :..ıstıf· •t

ıkaınnu•"' · ili' gece yataktan ç r·ııninill ·s 
si son ı . ı:ıv • 

Spenscr Trns .. undelô ~r:r" 
rildiği gece slncın:ı. ;~vaın• 14 11

' 
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4şkın derecesini ölçen makine 

. ., .. 
~· holior \'lliya~ Mullon Maslron'un yalan. mry<lnna r•kamn bir makine foaJ elflj;lnl \•c bu maldncnl: Amert. 
\ te ~ llıahkemcler tarafından kulla nılmııktn olduğunu yazını tık. Bu doktor bu defa öpüşmenin heyecan kıymetini öl
~ı.'llt Ydcdcn bir makine icad etmiş tir. Ilu fılct fıdetil n~kın barometresi gibi kullanılmaktadır. Resmimiz hu aletin 
~ ~detinl nası1 kurtnmuş oldui,'11 nu göst~riyor. Resimdeki kadın doktora m liracnat etmiş \ e Jrncnsını artık eskisi 
L"'llıı ,.1 Cdi'Pfni söylemiştir. Dol.:tor b onun lizcrino bir tccrül.ıo :rapmıs, l.:adını !:Dk güzel bir dclilmnlıyla fıplistumıü,5tilr • 

• ~dı~ 
~o gı !;rafiğl muayene eden dok tor genç knclının n.k Jıcyccnnlarınm norm al oldu~na karar \ermiş, \"C bir defa da 

'tıııJ Clısiylc öpU ürken heyecan der ecesini ölçınliştür. Makhıo, kadının koca l nı öperken daha çok Jıcyccanlantlığını 
~. hlnacn:ılcyh kocasını sc\'dlği ne lmni olan kaılın sc,ıncrcı, <loktorun atölyesbıdcn nyrılmı~tır. 

~·-d .. 
\ 4e ı....t:lar, th:rupalılann ak ine olarak, ellerinin ıleğil, nyn'klarının pamlalilo.rı nı boyarlar. Bu iiılef bunılan btn sene cv-

~e lt~ 11' edJllrdl, bugün de ele\ nm e dilın C'ktcdir. Buıulau başka, l.:ollarına ,·o uarmaklarına olduğu gibi a) nk bilekleri. 
llarnıaklnrına da bilczili \ 'C y üıilk takarlar. 

mllis n.slforilc sııımta~ol'lar. 

llinılistanm en zengin rniJırnoosl olan Knpurfala ınthraccsinin torunlıı.n U~ 

pren c Loudrayn gclmi. Ur. 'Üzerlerinde ki Ilintıi clbi clcl'.ino rn~'Tllen aı;lannı 
Londrn tu,·alctlnc uydurmuı; bulunuyorlar. Bunlardan en ~üzeli ortndnld.pren es 
Suşila sayılıyor. 

rrensc Suşila artist olmnk arzu siyle 1-o ndraya gelml tir. liendi ine Londnıdnki 
bir tiyatroda, ilk defa olarak, "Kalbi gömülmemişti,, f mlnılckl piye te bir Slav 
km rolil nrilmlştlr. 
Prensesin babasr kızının artı t olmasına ı:ol< munnzdır. Falmt prense , babasını 
dinloıncmlş, luıll<mış lnglli<'reye gelmiştir. Bo!!iin l.onifra<la bir npartıınanda o

.turmaktadtr. A~ağıılakl resim, ıacnsesi AHuııalı kılığıyla gösteriyor. 

Barsctonaita. IWlmtar Fransaila )'apılıı'I't\Ji gelen ve Rus Upl Jia'°g muılataıwııh kul 
tanılan mermileri boyur.orlaı: ~re üzerıe.. , ~ sımr.orla.r .. 



Sporcular 
Yalnız Spor genel direktörlüğü 

tarafıadab 

Cezalandırılabilecekler 
Hakem raporlan doğru merkeze 

gönderilecek 

ltalya· - Fra a maçının 
bütüım tafsi atı 

h&ke!ı~U:C~~~~ıa:~~~:k:=~: O linıplyat şampiyonu ltalyan 
hazırlanan raporlar eimdJye kadar ait t k bu·· tün maçta kat kat 
oJduklan mıntakalara verilmekteydi. a 1 rn 1 

Beden terbiyesi umum müdUrlfiğU ta- 1 \ t Ü b • d 
rafmdan \•erilen bir emir muclb!nce mem- u s n 1 r oy u n o v n a 1 
leketimlzdekl bUtlln mmtakalarcia yapılan 
resmi mUMbaknlarm hakem raporlnrı Ancak müdafaasının fevkalAde gayreti sayesinde Fransız takımı işten bu kadar ucuz kurtuldu 
bundan böyle mmtııknlara değil, doğru. 
dan doğnıya umum mUdUrlUğe g5nderlle
cektlr. 

Bu ımreUe hakemler tarafmdan ceza· 
landmlması btenen futbolcular hakkmdn
kl kararları umum mUdUrlUk verecek' ve 
Türk Spor Kurumu zamanında mmtııka
Jarda mevcut dJafplln dJvanlarınm vazi
feleri de bu surcUe nihnycUenml3 olacak· 
trr. 

Mınfaka reisleri 
Hazirana kadar 

Vazifelerine devam edecekler 
Ankara, 5 (Hınıuat) - Evvelce neşre· 

dllm1e olan kanuıı mucfllince Tilrk Spor 
Kunımu lAğvedllerek yerlne bcd~n terb!
yesl umum mUdUrlilğilııD.n kurulduğu 

ve umum mlidllrlUğt.ln blrkaç gündcnberl 
lae başladıj;'l maırımdur. 

MemlckeUn blltlln spor mıntakaJarmda 
lae Tilrk l!!por kurumu tarafmdan tayin 
edilm13 olan mıntaka reisleri elmdJye 
kadar vazife görmekteydner. 

Beden terbiye~!! mlldllrlU~nUn tefek· 
lrillllnden sonra bu mmtakı\ başkaıilarmm 
vaılfelerlne nihayet verilip verllmlyece
ll ve memleketimizde mevcut altmıg fkJ 
mmtakanm ne r;ekilde ldnre edileceği 

aon gllnlerln en mUhlm dedikodularm
dan birini teşkil etmekteydi. 

BugQn öğrendJğtme garc, umum mU· 
dllrlük blltnn bölgelere bir tamin'l g8ııde
rerek esld mmt.ata reislerinin, önllmQz. 
deki haziranda tatbik edilecek olan yen! 
kadronun neşrine kadar eski vrızifelerl
ne devam ctmeJerl rica edilmektedir. 

F enerbahçenin yıldcnümündt

Bir lngiliz takımı geliyor 
• lı"eıterbahço klUbllnUn yıldönUmU mllna
seı. tiyle bazlra.n hldnyetlndc ı;ehrimb:de 
Ud maç yapmak üzere davet edilen Lon
dnu:ım tanmmış klllblerlnden Middlesx 
Vandercrs İngiliz futbol tnk.mıı lstanbu
la geleceğini kat'I olarak bllclirmlştlr. 

ni toplayarak şuurlu bir oyun oynamağa 
başladı ve ltalyan muhacimlerini çabu· 
cak durdunnağa muvaffak oldu. Maama
fih oyunun merkez siklcti daima Fransız 
nısıf sahasındadır. üstOste Fransız kalesi 
beş tehlikeye maruz kaldı ve çekilen şüt· 
ler kalecinin elinde eri;iverdi. 

Bundan sonra Fransız takımı ltalyan 
tesirinden kurtularak müessir bir akın 
~-aptı. Venantdan N ikolaya geçen top 
fiddetli bir şiltle ltatyan kalesine yollan· 
dı. Fakat avt. 

Oyun müthiş bir hızla devam ediyor. 
Evvela Biavatı sonra da Piola sakatlandı

< Jar. Fakat bu küçük kazalar oyunun şid· 
detini arttırdı, ltalyanlar daha hakim oy
nuyorlar. Fransız kalesi daimi tehlike i· 
ı;inde her an yeni bir tehlike ile karşıla• 
ı;ıyor, ltal~·an takımı gittikçe hakimi}·eti 
eline alarak oyunu tamamen Fransız nısıf 
sahasına intikal ettirdi. 

Halk büyük bir heyecanla oyunu takip 
ediyor, her taraftan feryatlar yükseliyor, 
Fransız müdafaası müşkülat içinde fakat 

il I t kı ·-"- •ıA,.t•-n y-l .. • ov- Fransız mcrktz mwzvini Gıtsti Yordan o yan a mu-ıau " <.U .. u,., .. , •tt> ., kalelerini çok mükemmel müdafaa edi· 
nayan De Maria yorlar, arasıra parlayan Fransız muha· 

- . • cimleri saman ale\i gibi çabucak sönüyor. kika sonra Italyan takımı da Fransız te-
Ayın dördünde ltal}-a • Fran.c;a mıllı İtalyan muhacimleri üstilste iki korner ~irine mukabele etmeğe ba§lryor .. İtalyan 

talamlannm karşılaşt.ıklanni ve ltalyan· J -t.ti"l h ik' . d d top Fransız kale- hücumları gene Fransız kalesini tehlikeye 
1 cak b. ek 11 al 'b' t' t · !.~ er, er ısın e e km ğ ba 1 d Fak k b h-arın an · ır t go e g ı ıye ı emın . . ek . t ld" f"'kat her iki so · a a ş a ı. at artı • u ucum· · · · . . - sıne gırec vazıye e ge ı .. 
edebildiklerini pazartcsı günkü nushanıız- r . d d V do e tehlikeyi defedebil· hırda eski sürat görülmilror, Fransız mil· 
da b"ld' 'sti"k 'ile enn e e an r n d f t hl "k · d h k 1 ti t 1 ~l> • • • 

1 
• di. Bütün Fransız müdafaası çok güzel a aası e 1 eyı ::ı a 0 ay a a ıyor. 

Bu muhım maçı seyretmek ıçın Napoiı b' . teml tehlik .· atlatmaır;a ralJc:ı,-or- Yordan geçen haftaki yarasının acısını 
tad 50000 . . elmi . n...... ır sıs e e~ı t; :ıı :; J '-"1 d l'b ak ba .. ı dı S ma seyırcı g §tJ, VJ wıun '14 a Uyuyor ga 1 a, sama ~a • 
hasılatı l,300.000 franktır. ta~yunun }irmi beş dakikası böylece geç· Fransız milli takımı kaptam Hatler ar-
Maçı idare eden Belçikalı Langenüs ti. Bu sırada Fra."'lsız kalecisi Lens kale- kadaşlanna biraz canlanmalan için ses

bundan altı sene evvel gene İtalyanın bir sini bırakarak dışan çıktı, Kolosinin bir len1yor. Kaptanlannın sesinden kuvvet 
maçmı idare etmiş fakat çıkan bir dedi· ~til az daha gol olacaktı, bereket direğe alan takımda büyük bir deği§iklik görül· 
kodu yüzünden altı sene Italya milli ta· çarparak dışan çıktı. Oyun ayni hızla ve dü. Hücumları sıklaştırdılar. Bilhassa 
kını maçlarını idare etmekten çekinmişti. ltal>-anlann hakimiyeti altında devam e- Aston ile Nikola bütün gayretlerile ltal· 

Her iki millet bu karşılaşmaya çok bü· yan müdafaasını }'3rmağa çalışıyorlar .. 
yük bir ehemmi~·et vermiş olduğundan diyor. Artık bütün Fransız qıuhacimleri durma· 
takımlannı en mükemmel f.Ckilde hazır- Otuz dördüncü dakikadayız .. Lens to· dan Italyan kalesine tehlikeli hüctımlar 
lamı.Jar-dı .. ltalya milli takımında hasta pu kapmak için kaleden fırladı, fakat yapıyorlar, def edilen tehlikeler, yeniden 
olan Meazza oynamıyordu .• Avrupa· In· yctisemedi. Demarke bir vaziyette olan Fransız muavinleri tarafından hazırlanan 
giltere maçında sakatlanmıs olan Piolanın Bivati topa yetişti, Lens ayaklanna doğ· muntazam bir hücumla tazeleniyor .. Ni· 
takımda yer alabilmesi bütün İtalyayı ru uzanırken top Bivatinin ayağile ilk ve kola bütün caJışmasma rağmen netice el· 
derin bir memnuniyete garketmişti. son defa Fransız kalesine girdi. de edecek >'lrlıcı hücumu bir türlU göste-

Daha ilk dakikalarda Piola Fransız Tribilnlerde ha\-aya uçan şapkalar, men remiyor .. Aston, Ben Barek Venant ast· 
müdafaasını zorlaınağa başladı ve halkın diller hattA ceketler paltolar ... Her taraf· liste İtalyan lcalesini ziyaret ediyorlar, ~id 
c.oş.ırun tezahüratı arasında ilk saniyeler- ta derin bir uğultu, büyük bir feryat! 1- detli şiltler fakat netice al'namıyor. 
de Fransız kalesine şilt çekti fakat top talyanlar takımlannm galibiyetini alkış· Oyunun sonları yaklaştı. Diannın bir 

Arsenal Rasing ma"tnm Yordanm kanuna çarptıktan sonra Fran· Jıyor.. hatasından istifade ede.'l İtalyan Beraveti 
• '1 sız kalecisinin elinde kaldı. Orun yeniden başladı, İtalyanlar çok büyük bir hızla Fransız kalesi önüne in· 
hasllAh BütOn İtalyan muhacimleri topu Piola güzel top kontrol ediyorlar, itiraf etmek di. Topu Piolaya ondan da Serantoniye 

Harp malfllleri menfaaUne yapılmıu ya geçirip muahkkak bir netice elde etme- Jazrmgelirse Fransızlarla aralarında klas geçti. Bunun çok şiddetli bir şütü de üst 
olan Arsenaı • Rasing maçı 353000 frank sine çalışıyorlardı. Fakat Fransız müda· farkı var .. Süratleri daha fazla, pasları direği yala;-arak dışarı çıktı. 
hasılat temin etmf§tfr. faası ilk ~skınlıktan sonra derhal kendi· çok daha isabetli, \ı.ıruşlan yerinde, hü· Aston muttasıl İtalyan kalesine tehlike-
--------------~~--~-~k~------- cu~an~~u~~~~~~tlanhl·ıi~~ar~~~~~~~liw 

Diska 1 ifye edilen bo sör ribirine gayetle sıkı bağlı, gerek müdafaa· Rava tarafından çok iyi marke edilmiş ol· 
da gerekse hücumda büyük bir ahenk ve duğundan bir türlü gol yapmak imkAmm 

İngtJtere ağır sıklet eamptyonluğu için geçen gUn J...ondrada yapılan boa maçm
da bobarlerde.ıı EddJ Fillliı, rakibinin memnu olan bir mmtakasma yumnık indirdiği 
iGID dlıskalltye cdOmI3Ur. Resimde, bacağından muztarlb olan Len Harvey acıyla krv
ramrke:ıı hakcuiln diğer boksör hakkmda dlskalifyo kararı vcr<µği görWüyor. Maç bu 
suretle, dördllncU ravndda yarım kalmı§tır. 

temkin göze çarpıyor.. bulamıyor. 

llk haf tayının sonlannda}''IZ. Güzel bir Fransızlar daha hakim oynuyorlar ve 
Fransız hücumu ... Ben Barek topu ltal· İtalyan kalesi fistüste tehlike atlatıyor. 
yan müdafaasına kadar indirdi, Venanta Son dakikalardayu, gene Fransızlar As· 
güzel bir pas verdi; sıkı bir şüt, yerden ton vasıtasile §İddetli bir hüc:Unı }-aptı· 
avt.. !ar, üstilste iki korner kazandılar. Fakat 

Gene geriden tazelenen bir Fransız hü· her ikisinde de Nikola topu ağlara tak· 
cumu Aston hemen ilk defa top silrüyor. matcı muvaffak olamadı. Oyun Fransız· 
topu NU.olaya geçirdi, İtalyan müdafii lann üstün10ğu altında ve ltalyanlann 
Burbot yetişerek tehlikeyi atlattı. 1-0 galibiyetile neticelendi. 

ltalyanlar gene hucumda. Piolo başta ltalyan milli taknnı ilk haftaymda çok 
olmak üzere Mario Serantoni. Fcrani çok mükemmel bir anlaşma ile daima Fransız 
tehlikeli hücumlar ve şiddetli şiltlerle kalesini zorladı. Bilhassa Piola heran i· 
Fransız kalesini sarsıyorlar.. Fakat her çin bir tehlike yaratıyordu •• llk haftaym· 
şütte top cazibeye kapılmış gibi Lensin da ltatyanlann klas üstünlüğü göze çarpı· 
ellerinde kalıyor. Oyunun ilk kısmı ttal· yordu. Ba~t.ın başa Fransız nısıf saha· 
yan hakimiyeti altında ve zaman zaman sında o;-nanan bu haftaymda ltal}·anlar 
parlayan Fransız hücumlarile sona erdi. hücumda, Fransızlar mü'dafaada çok gü· 

1KtNC1 HAFTAYl\f: zel bir oyun gösterdiler. Başta Mailer .ol· 
Fransız muhacimleri ikinci haftaymda mak üzere Fransız müdafileri ve merkez 

daha müessir bir oyun oynuyorlar. Niko-l muavin Yordan, kaleci Lens çok şuurlu 
la l~yıkile muvaffak olamıyor, fakat As·' bir oyun göstermişler ve şiddetli ltalyan 
ton ilk partiden daha çok hilcum ediyor. hücumlarına muvaffaldyetle ka~ı koy
En tehlikeli Fransız hücumları Venentin mu5lardır. Bu de\rrenin bir te kgolle bit· 
ayağile geliyor. Ben Barekin şiddetli hü· rniş olması Fransız müdafaası için bü· 
curnlar yapıyor. Fakat netice yok. On da· yük bir muvaffakiyettir. Fransız muha· 

l·k nıaç" 
Bu haftaki 1 

anıı 1 arı p roQ r ~ flld'C1 
. . bul bôlst.Si 

Beden terbıresı lstan ak 
ajanlığından: . 1111,,ü ya# 
10-1N938 cumartcsı 6 

maçla1· ~ı 
Taksim stadı: 13 ıaıarniat! 
Galatasaray· Beşiktaş 

14,30 hakem Nuri 130sut. ~' 
Beşiktaş stadı: B tak11111arı 
lstanbulc:por ·Beykoz: 

14,.10 hakem Necdet Gcıef1• ti., 
Fcncrbahçc stadı: taıaıniarı. sal 
Fenerbahçe • HiUll B al .M 

30 hakem Halit OzbaYk , '"ctJk ,,ııw-· . ~ yaP'"' 
11·12·1938 pazar gunu ~ 

Taksim stadı: A ~ 
Galatasaray • TopkaPI yarı ~ 

at 13 hakem Adnan ~din Oz1"1)-:ı 
Halit Ozbayakl. S:ıl ~l:ıt1 533~ 

Beykoz • Vefa A _.,tt .~n 
uhi·ıu·n A~·· ,--

hakem Jzzet M . 
lcri Şevki Çanka. Bektr• tJ 
Beşiktaş stadı: . • A t~~JIJ' 
Hilal - Süleyır';lIU} e bak~-

13 hakem Şazi Tezcan. yan tJJ 
Jit Uzer ve Neşet, A ~ati ~ 
Beşiktaş· lstanbul~engin· ~ 

14,45 hakem Tank Zi>'3 J{1JY"'" 
kemleri Fikret Kayral ve t ıı 
Fencrbalıçc stadı:. . ıaıaınJatl sı' 
Altmordu • Boğazıçı A fJS' 

hakem Rıfkı AksaY. A tak1D11at1 
Beylerbeyi • Anad~lu 

13 hakem Galip Ez~, _ _..ıjfl 
Süleymaniyc stadı. rııınaz B,. 
Karagümrük • Feneı1 . ~ 

saat 9 hakem Şevki ~er JJ 
Anad luhisar • Galatag · ~:A 

o fa}ıretun fP" 
lan saat 11 hakel11 rıtnı:u J. 

Anadoluhisar • Fen~eridlll1 ~ı.t:l 
lan saat 12,45 hakem çıer A ı' 
Kasırnpaşa • C:alatagenMutJu. 

saat 14,.'30 hakem Eşref ~ 
hiçbir iş >'3 

cimlcri bu devrede I 
tardır. . ;ade f~ '1 

lkinci partide daha ~~ oze yu~t 
ti takımının ııat-.lıniYetı ~·~ illi~ tf. 
bilhassa Astonun s~~~ bir teıılil': . ..ıtı 

• · · daınu "1it.'...r 
ltalyan k~esı ~ın ıuıtundB .ı'-..ııı ti" 
kil etmiştir. Hucum k ti netıeo..-
biraz durgun olması a .. ı.tı 

. · ımu~tur· · · tıY:.t «lilmesıne rnanı 0 ~ 'fetert111 '1" 

Venant, Ben Barek '~~afa3c:~ ,r 
yapmışlardır. ttaıyan mıu ıent°' ~ 
rede Fransız hücuml1~iııniS• Jll~ ~ lat:nağa muvaffak 0 a hil~ 
. ·• tektük ynptıklart . ıerdi'·- • ..JI n 13e • ..5ıermış ~&I 

bilyü.'c bir intı~ !umh-esi ttslf. 
O:r.ınun hcyetı. ediyors3• v~ 

bir t-eY söylemek ıcaP milli t ~ ı 
milli takımının Fran~u tesliJll e ...r 
muhakkak faik o!dub-- ~ r: 
caç edtr. birinci de\ td'~ 

Fransız milli t,akınU nu ıatbilt _,,13 > 
güzel bir mfidaf 33 0?"1J ek s:Jff fafY ~p 

ekild bır t · retı 
miş ve b ı ş e . brodt111l ıı! ~ 
nilmiştfr. Eğer ltal)ail yraJlSlZ eOt 
takım "-"'3va~adı~ zaın311,1·~i e!dC . Jilt~ 

J berLl beT • b elde e<>" ~ seri oynasaydılar . kadar _...,, ı~ 
· dıye -l{py 

Ierdi. Bu netice şilll ıniJli ti:ll' 
neticelere göre Fransız ~ıı ~ 
'ok ümitvardır. genas O) 

Hakem Belçikalı L3Jl ıııutı' 
gfızel idare etmiştir. t1 ,re st'°~ıe!· 

Bütün Fransız rnat~u;örül11'1eı,-t 
bu neticede.'1 ınmentı lk. ınaçlar 

Bundan evve 1
• ~ 

Buııdan önteki nzaç~ 0:-a • f~$!1 
'Bu müna~bctle ~~e ~-adat ~c(I 

li takımlarının ~ım?'~eritıi ,-e 
on yedi maçın nctıcc , 

. . ~ 

verıyoruz. 
6 

yranS3 " 
1910 ltal;-a S3 ı 
1911 ltal)-a 1

4
F;:)11 3 

1912 Fransa ıtab'll O 
191'3 Fran~ l 3 O 
1914 f talya 2 :::c:,3 ı 
1920 ltaı;ra s ... ıw>-a ı 
1920 Fransa.) rans3 1 
1921 ltal~-a 2 F sa O 
1925 1tal;-a 7 Fraı:ı~ 3 
1927 ftal)'3 3 f~ 3 
1928 Italya 4 f ns:ı O 
1931 ttalya 5 F~ 1 

1932 ltalya 2 ~raJls3 ı 
1935 ttaıya 2 d O 
1937 ltatya O Fran:'s3 ı 
1938 Jtaı:va 3 rran 
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Şikayet toptancıhğl 

~kültür 
Yeni lnönü mektebi 

700 Bin nüfusun 
müşterek derdi! 

yakında bitiyor 
BugUn Kayseride okuma çağında 37 bin çocu
yun ancak 12 bini okutulabiliyor. En son 
nümuneye göre yapılan yeni mektep büyük bir 
ihtiyacı karşılıyacaktır. 

Mütevazi, masr~fsız, gürültüsüz 
yapdacak işlerin 

pahrdısız, 
bilançosu 

parasız pulsuz 

Röportajcı gözüyle lst:ınbulun dertleri· 
ni yazmak da bize düştü. 

Fakat, bizim istiyeceğimiz şeyler ne pa· 
ra ister, ne pul. Yeni valimiz Kırdardan 

herkesin bir şey istediği şu sırada müte-ı 
vazi, masraf sız, gürültü patırdısız bir 
işçik de biz istemişiz çok mu? Aklınıza 
gelebilir ki, münhal bir memuriyet, mese· 
ıa, (dü~künler e\i) müdürlüğünü iste· 
mek de parasız lıir ııey talebidir. 

"Kürkçünün dönüp dolaşıp geleceği yer 
kürkçü dükkanıdır.,, derler, dilim varmı 
yor, ama, biz emektar gazeteciİerin de 
galiba dükkanımız nasıl olsa orasıdır. 
"Bugünkü işini yanna bırakma,, derler. 
ama, yarın gelecek bir nasibi bugün iste· 
meğe ne hacet! Memuriyet değil, istiye· 
ceğimiz 700 bin nüfuslu lstanbuhın müs· 
terek dileğidir. 

lmar pla.nı devam ettikçe lstanbullula 
rm, yerde bir kenara sıkışmış kayıp para 
arar gibi, başlannı biraz yukarı kaldıra 
rak rahat ''e sela.metle yol almalarına im· 
kan yoktur. 

l~a3 eride in5n ı lıitmck üzere olan "Jsmet İnönü'' mektebi ..• 

Bu itibarla valimizden istediklerimiz 
hep (sathı arz) üzerindedir. Biz lstanbul 
§ehrinin orta katından, biraz semasına 
yakın yerlerinden talepte bulunacağız. 

< l'i, <llusust) - Kayseri vilflye
~7t~a nçğında bulunan çocuklnrm 
l'l "9 Olduğu halde bu çocuklann 
~ıss 

< di sının okutturulması temin 
r. l3unn nazaran okuma çağm-

e çOctıkıarın iiçte ikisinin mektep
t ~UalHınsizlik yüzünden okuttu· 
"' bu olanıamaktadır. 

ııe ~I':· 
t 61lınenler kursundan diploma 

e U talebeden yetmişi vilayet 

İstihdam edilmek üzere tah

~ ~ Clhctıe, vilayet çevresindeki 

01ac ~le ikisinin okutulmnsı temin 
~ aktır. 

l'i 
~ehrı içinde okuma çağında 

: bulunmasına rağmen ancak 

' tıUn okuması temin edilebilmek

~Oc>.ı1t1nrın mühim bir kısmı da 

~ ••hl mekteplerde okumnk· 

Mekteb ihtiyacım karşılıyabilmek Uzere Önce yeni valimiz Dr. LCıtfi Kırdara 
bu sene ilk ynzda inşasına başlanılmış ve §Öyle bir Istanbulu gezdirelim: Şimdi tam 
yedi yüz elli çocuğu istlnba kafi gelecek mevsimidir, her e\·de sobalar gürül gürül 

yanarlar. 
olan İsmet 1nönU mektebinin ikmali inı;ıa-

Bu yüzden şapkalarına, elbiselerine 
atı kuvvci karibeye gelmiştir. Bu mckleb ''devlet kuşu .. konmamış kaç İstanbullu 
Ankarada yapılan mcktcb modellerinin 

, sayılabilir? Soba boruları garip bir usul 
aynidir. Mektebin çok muntazam bir kıı;ı- icabı olarak caddelere sokaklara, uzatı· 
lık teneffüshancsl ve yazlık geniş bahçe- Jır ve damlara doğru yükseltilir, diplerine 

si olduğu gibi nyni zamanda gayet geni~ de bir konserve kabı konarak artık bu· 

ve tam tnrifatı dairesinde zehirli gazden nunla meşgul olunmaz. 
korunma salonunu muhtevidir. Bu yıl ic;:in- lçeridckiler emindir. Fakat dı::cırıdaki· 
de bu inşaat mutlak surette ikmal edile· ler, bu konserve kutulannın sobanın ko· 
ccktir. Bir taraftan dn kalorifer, tesisatı yu ve yağlı sızıntılarilc dolmu_ş olduğunu 

nereden bilsin? Altından önüne bakarak için hazırlıklar yapılmaktadır. Bu bina 
geçtiği için başının üstünde ne benzinle, 

hem Kayseri şehrini süsliyecek, hem de ne eterle çıkmaz bir sıcak rnayiin büyük 
okuma çağında olan !(Ocukların kısmı kül- ve lüzucetli damlalar halinde yere dökül· 
lisinin ihtiyacını temin edecektir. 1nşaa- düğünü nasıl anlasın? 

tın bir an evvel ikmali için vali Adli Bay- Bunun acısını e\•indc çeker. Şapkasının 
man sık sık kontrollar yapmakta ve çok muhtelif yerlerine bu sobadan 
yakın alfı.k:ı göstermektedir. yağlı ve mülevves mayi damlamış, elbi· 
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sesinin ötesine berisine yayılmış, biçare· 
nin canını yakmıştır. 

Sokaklar, kaldırımlar, e\•lerin dı\'arları. 
camlar, bacalar ve nihayet kapılar bu ko· 
yu ve çirkin kan renginde suyla müstek· 
reh bir şekilde görünür. 

Büyükler, küçükler, belediyeciler ve 
halk gelir, geçerler.kimse bu soba boruları 
nın dışarıya çıkarılmasından hasıl olan 
bu kötü mukadderata bvan etmez. 

E\'lerin içinde soba deİiği yoksa bize ne? ı 
Hala.sı olmıyan ev sakinlerinin sokak· 

bara üşüşmesini mazur mu görüıiiz ki, on, 
dan mülevves olan bu şeye göz yumalım. 

lmar plfmından önce para ile olmıyacak 
nezafet planı gerek, 

Biraz yağmur yağıyor. Yayalar işe ya· 
ramaz olur. Herkes kapandığı şemsiycsı 
altında yolların ortasından yürüyerek na· 
kil vasıtalarının tehlikesi 'karşısında ka· 
Jırlar. Yaya kaldmm üzerinde yağmurdan 
kaçmağa çalışanların oluklardan sokakla· 
ra birer çeşme hızıyla bo,alan sular altın· 
da kalarak doluya tutulduklarını görürüz. 
Borulann aşağıya kadar indirilmemesinin 
scyyiesini biz neden çekiyoruz? 

Hava kuru, mükemmel bir güneş var. 
Tam bir emniyetle yayalar kaldırımı üze· 
rinden gidiyoruz. Ensemize doğru su bo· 
şaldığını görünce ayılmak değil bilaki~ 

baygınlıklar geçiririz. Nedir bilir misiniz? 
Cadde üzerinde!d odaların pencereleri, 

balkonları, cumbaları, pencereleri önüne 
saksılar dizilmi~tir. Hizmetçi veya ba· 
yan suluyor. Utanmadan da küfrümüzc 
cevap veriyor: 

- Temiz sudur! 

nü, altını kaplayan sinekleri 
bile! 

göremeyiz 

Bütün bu tenezzühümüz esna.mda rast 
ladığım1z dilencilerin de artık bir çaresi· 
ne bakmak lazımdır. 
Caddeler üzerinde, şu yapıldığı günden· 
beri. yüzü su gormemiş insanın soğuk \'e 

jğrenç görünüşü gibi badana yüzü görme· 
miş çirkin ve murdar veçheli evler nedir? 

1~te şöylece yaptiğnnız kısa bir ge%inti 
parasız pulsuz olacak nic.e i~cr bulundll'" 
i:,runu göstermeğe kMi gelmi~r sanını.. 
Gazeteler hep perakende litiyct9f ik Y1IP 
tılar. Biz ilk defa elklyetçllilde toptancı· 
lığa cesaret ettik. 

Her zaman bir kişinin derdi yazılmaz a, 
bugün 700 bin kisinin mü~terek dertlerini 
yazdık. Bu işler yel üfüıiip su götüre
rek olur. 

1 stanbul muhabiri 

Şarlonun son sevgilisi 

Polet Goddar 
"Rüzgarla uçup gitti,, isminde 

bir film çeviriyor 

'Umumi halaların bulunduğu yerlerden ıı. 

geçmeyiniz. Ve mesela Harbiye durak 
yerine sakın uğramayınız. Baş ağnsına 

birebir olmasına rağmen iştiha kesici bu 
koku orada, meydan ortasındaki saç ku· 
lübeden gelir. Ve bu sızan sular beşeri 

mayilerdir. Onlar da oradan gelir. Bura· 
SI Mlfıdır. 

Dar sokaklara girelim. Çöp sandıklan 
konulan yerlerin biraz yanından geç 
meğe kalkmak bir babayiğitliktir. Ek~i. 

tatlı muhtelif ve anla~ılmaz bir kokunun 
etrafı sard~rım duyarsak sandıkların üstü 
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Polet Goddar 

Holivutta bir stüdyo bir senedenbe. 
ri aradığı yıldızı nihayet bulm~tur. 

Bu, Şarknun "karısı,, Polet Goddar. 
dır. • 

Malumdur ki Polet Goddar, Şarlo ile 
beraber ''Asri zamanlar,, filminde rol 
aldıktan sonra bir daha hiçbir film çe
virmemiş, Şarlonun yeni bir film ha· 
zırlamasını beklemiştir. Halbuki Şarlo 
ancak dört, beş senede bir film çevirir. 
Bu suretle, şöhretinin unutulacağın. 

dan korkan Polet başka bir ı;tüdyoda 
çalışmağa karar vermiş, bundan dolayı 
da Şarlo ile aralarında ihtilaf çı'kmı§tır. 
Hatta, Şarlodan hcşanmak üzere oldu. 
ğu da haber verilmi§ti. Esasen Şarlo 

ile Polet Goddarm resmen evli olma
dıkları da söyleniyor. 

"Rüzgarla uçup gitti,, ismindeki film 
için aranan artist stüdyoyu tam bir se· 
ne meşgul etmiştir. Bu hususta halk 
arasında anket de yapılmıştır. Evvela, 
filmdeki baş rolün Miryam Hopkins 
veya Bett :Pavise verilmesi ihtim2li 
kuvvetli idi. Sonra Katerin Hepburn 
ile Margaret O'Sullivon'un isimleri 
başta geliyordu. 

Nihayet gerek sinema seyircilerinin 
teklifi, gerek stüdyo sahiplerinin inti. 
habı ile "Rüzgarlarla uçup gitti,, fil. 
minin baş r.clünün Polet Goddara ve· 
rilmesi kararlaştınlmıştır. 

Film, iki milyon satmış olan bir ki. 
taptan alınmıştrr, kitaptan daha büyük 
bir şöhret kazanacağı ümit edilmekte. 
<lir. 



12 JIABEB - ~am poa 
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Elizabet, O manlı sar ylarında 
olabilir! Sırpların bir haf iyesi 

Elbette bu kUirenin vUcudu nap:ıkini i- hC'leri yok dC'ğildir. Bunlnrı hır taraftan hemşiresini alarak blriblrlnc enişte vo 

z:alc gerek olur. 
Ali Paşa, şeyhin biribirl arkası· 

na sıraladığı ve hiçbir yerde konu
şulamıyacak kadar korkunç muhakeme -
lerini hayretle dinliyor ve ağzı açıldıkça 
açılıyordu. Demek ki paıı:ı yalnız p:ıdi-

3ahm değil şeyhin de bnmtellne basmış
tı. Anlaşılan şeyhi de karısı teş\'Jk et
m~tl. Yoksa emir :mltan ili.kah ve mcv
kilyle altanatı senlyc içinde mevkii ve 
kıymeti, 38brcli ve itibarı dubalA. olan Bu
hnrfye olup bitenden neydi 1 Varıp o da 
herkes glbl Ahır 8mtünU sultanmm koy
nunda itmam edebilirdi. 

EllzabeU yadırmagamış kimse yok de-ı· 
nlleblllrdi. 
Şeyh Buharl bir mllddet teemmUldcn 

ıonra dedi ki: 
- Pqa bu lain iç yüzünü saraydan zi

yade hariçte aramak evlalbittarik olsa 

gerek. 
Ali paısa bu jşin kendine de dayanacağı 

korkusuyla hemen sormuştu: 
- Ne gibi ueyb hazretleri? 
- Ne gibi olacak? Tekrar hftdiseleri 

müteselsilen muhakeme ve tefekkür e
dersek görürüz ki Elizabet Sırp dilberi-
dlr ve Etiyenln makamı kralide bakasma 
kurban edilmiştir. Ne olursa olsun bir 
baeka millet ve ırkın kanından olan Eli
:ı:abet her 11eyden önce kendi vatanının 
sellmetini tercih eder ve netekim kendi
n! bu uğurda hilnkı\ra teslim eltirmlııtir 

dctll mi? 
- Evet ama, bundan ne çıkar? 
- Bundan §U netice çıkar. Elizabet 

Sırp krallığının Osmanlı saraylanna so -
kulmuş bir hafiyesi olabilir ve bunun par
mağıyla Sırp ukallisı ve vükelası Oımuın

h satvetini daimi surette kuvvetinden tec
ride gayret etmekte olabillrler. Halil de 
bunun bir lgaretf olabilir. 

- Buna daha kuvvetli delillere sahlb 
C!cğlliz aeyhim. 

- Böyle dUgUnme paşa efendi. Miloş 

Xaplloviçln intikamını Sırpların unutacak
larını dU§llnmek bir hatadır. Osmanlı bUn-

n babası Muradın ııehndeUnln intiknmı
ııı, o havallyi kana bulıyarak ve tnş taş 
üzerinde btrakmıynrak aldı. Sırb milleti 
;ib1 lntiknmmn sadık bir milletin Miloş 

bl kahraman tellkki ettikleri bir asil-
zadenin ölUmUnU bize ucuzca bırakacak-

tarını mı ısanıyorsun ? 
- Haklısm geyh efendi, ama, Mla 

bnğlıyacağınız neticeyi kavnyrunadım. 
- Biz, asıl Elizabeiln bir alet olarak 

tedvir olunduğu cihete düşsek ve mücrim 
teri, gilnnhldi.rlnn dışardıı arasak, hem 
hUııkArr, hem de saltanatı seniyeyi tehli
kelerden dabn. beri kılmıg oluruz fikrin
deyinı. Hünklnn Elizabct hakkında liÜP-

takviye edC'rkcn, diğC'r taraftan da hafi- kninbiradcr oldular. 
yelerimlz yolu) in Elizabetl tccessUs altı- - Evet. 
nn alsnk nice olur dersiniz? - Bu hemşirelerden birinin adı Dokaşa 

- İsabet olur şe>him. Fakat önce htin- vaydı ki Miloşun karısıdır. DlğC'ri bugün 
karı bu meselede tatmin edip beni tC'bri- Sırb krnlı hünkarımızın metbuu Eliyenin 
ye etmek şarttır. Sonra bu ciheti bnşbaşa yerine geçmek istlycn ve hor şeyi yap -
daha çok teemmül eyleriz. mağa muktedir tabiatta bir herif olan 

- Öyle değil paşa. Burada karar ve- Brankoviçin karısı Maryadır. 

rip ahdetmemiz Hizımdır. Ancak bu su
rette hünkar nezdinde tavassutumuz ola
cnktır. 

Ali paşa görüyordu ki şeyh, kendisin
den taahhüd istiyordu. Şeyhin paşaya i
nanmamakta hakkı vardı. Bu vartayı at
lattıktan sonra yine zevk ve sefahate da
lar, işler yine yüz üstü kalırdı. Halbuki 
şeyh Buharl bu vesileyle halkın da hissi
yatına tercüman olarak hünkarı bir var
tadan, saltanatı da düştüğü bu badireden, 
Lu scyyielcrden, zevk ve sefahatten, bu 
peri masallarını geçen gece safa ve eğ
lencelerinden, içki alemlerinden kurtar
mak istiyordu. Maksadı da bir taraftan 
karısını tatmin etmekti. Çünkü Yıldın -
mın kızı, babasını çok seviyordu ve sara
yın kendi kulağına da çalman bu rezalel
lerindc-n bıkmış usanmış, babasının şöh
retlerini, kahramanlıklarını, şert'fli tari
hini kapıyan, unutturan bu rezalellerl ar
tık bitirmek için kendisinin de mUdnhale
sine lilzum görmUş, kocası şeyhi bUtün 
ricali devleti aliyeden üsttln telnkkl ede
rek onu bu işe sevketmişti. Şeyh, sultanı
nın arzusuna hUnkfı.rı bile fedaya. amade 
idi. Bu IUbarla şimdi sahnede ba§ rolti 
kendi Uzerine almağa hazırlanmıştı. 
Şeyh dedi ki: 
- Ahdmıza sadnkct zaten müsellem 

olan sadakntinizdcn beklenir. Aksi tJıkdir
de haremi alinizin de esrarı elimizde 
müeyyidedir paşa efendi! 

İşte bu tehdidi tedhiş müthişti. Hakl
ka,ten içleri pırıl pırıl yanan gözlerine ba
kınca şeyh Buhnrlnin flaka etmediği, he
le bir hud'a kullanmadığı, paşanın hare
minin içyUzUne vakıf olduğu görülUyordu. 

Ali paaa beyninden vurulmuşa dönmU~
tü. Eğer 5eyh bir hançeri kalbine sapla· 
saydı bu kadar müthiş olamazdı. Sarardı, 
sallandı, arkaya dayanarak boğuluı-cası
na sık nefes aldı. Şeyh bunlara hiç aldır-
mıynrak devam etti: 

- Marya, kız kardeşinin intikamına 

vasıta olmaktnn çekinmedi. 
Paşa ellerini kaldırarak bir harharn 

halinde söylendi: 
- Sus şeJ h. Ne isti>orsun, yapmağn 

hazınm. 

- Öyle değil paşa. Senin hayatın 

mevzubahstır vo bunun arkasında §İmdi
ye kadar tarihlerde görülmcmiıı bir de-
sise ve bir denaet saklıdır. 

Marya haremine lntisab etti. 
- BUtUn bunları nereden öğrendin? 
- Manoeldcn. Yunanlstana çekilen Bi-

zans hiiklimdarı Jan Paleolog'un yerlTJ.e 
gelebilmek için dönen bu hud'alardan ha
ber vermeği tercih etti. 

Ali paşa perl§andı. BUtün hayatr taru
mar olmuştu sanki. Şeyhin bir yalan uy
durması da muhtemeldi. Fakat ne olursa 

olsun bu hadisenin içinde elbette bir doğ
ru tarafı olmak gerekti. Demek koynuna 
masum bir dilber gibi sığınan Marya o
nun haj•ntına kasdetmlş bir hafiye, bir il.· 
let, bir şerirdl 

- Hayır, diye haykırdı. Buna imkan 
yok şeyh! 

Şeyh tedbirli ve akı~lı adamdr. Ali pa5n
nm ne buhranlar geçircceğinJ önceden 
takdir etmemiş değildi. 

(Devamı t•ar) 

Paşıı. için tehlike birken iki oluvermişti. ' • 

. . ········~·· . HUnkardan bu münasebetle nekadnr kor- H b . . t 'h 4 t f 'k 
kuyorsa şimdi do sakalı yine böyle bir • a erm yem arı 1 e rı ası:. 
korkuyla şeyh Buhaıiyo tevdie ltizum gc- ! KARA :· 
rcklyordu. 

- Peki eeyh efendi. Dedi. Ahdeder ve 

namusuma kasem eylerim. Burada ve a- O ABDURRAH AN t 
rnmtzda ittihaz ettiğimiz mukarrcrab har-

fiyyen tatbik edeceğim. • va z a n D 8 lk n n ~ • 
Şeyh ellerini uğu9turdu. İşte asıl dana- a u u u t 

nın kuyruğu eimdi kopacaktı. t PııdJ~ııh Orhnnm hayat ,.e ~nltanntr 
- Paı.ıa sen DUk Brankoviçi taıur mı- t içinde geçen gizli ve heyecıınh tanlı' 

sın? ' • ''aluılıın t 
- Hayır ucyh efendi. t Pek yakmda t 
- Brnnkoviç, Miloş Kapiloviçin rak.ıôi f • • ••• • • o• • ... 

idi. Fakat buna m6'mcn kral Lnzarm iki 

Güıinin halinden, caddede gözlerile birisini ara~tırdığı anlaşılı
yordtı. Birdenbire yüzü kıpkırmızı ke ildi. Baışile birı ine hafıf bir 
selam verdi. Sonra yüzü gene ant olarak sapsarı kesildi, içeri, odasİ
na kaçtı. 

K1 .. A 
Bir dakika sonra Remin, acelesinden kapılan çarparak iskemle

leri devirerek, önüne gelen her ::eri yıkarak, rüzgar gibi odaya dal
dı. 

- Bııırada ne yapıyorsunuz, muhterem bayan Giızin! 
Kitap mı okurorsunuz? - Sen de on:ı sel.im ,·erdin mi? 

=-- re ~· 
d 

• ır il ti 

- 1 l - 1 H k J e e ~;rbal bal'~!r.ı 
Jan ayağa kalktı. Makinenin bir yerine dince otomatik olarak _..,ıı tıbi 0 ~~d' 

1 daraba.ı..ı- uıer..-
dokundu. geçer ve kalb n ,. drtıı:ı ıı•• 

. - Solda '"3 
·Ull 

Daktlloporoskopik detekör üzerinde ışlemrge başlar. 'hiill u~u .. r J> • 
derhal morurnlrak ı;emrelcr bC'lirdi. , gördüğiln ibre bu m~cdc i§3ret edC ' 

- Şu levha bizim rnevcclcrimlzi zapte- yat kudretini ~u 53
:., crt' 

diyor! lamıyorsun dcgtl m · kiJıCniD taııı ~ 
J crar Gallua alakayla dinliyordu. Fa - Şimdi şuraya bak· ?ı{a }Ju!!usl bir 1 • 

. b' .:er var. ııe ili 
kat ı:ilphedeydi: Jan dog·ru mu söylüyor- sında tepemsı ır " ,. bbccik ..el' 

" 1 bU '"U ' btt-
du? Diıhi bir muhtcriin mi, yoksa Mim lf.tttan yapılmış 0 an bonittlrı ı • 
bir delinin mi kal"§tsında bulunuyordu. den ne porselen, ne do e .. ıen be~ 

' h sulc g .. 
Jan devam etti: nin karışrruuıiyle u 
- Emin olmak. için ben daha ileriye dım bir halitadır. ey ınt! ôtrt ( 

gittmi. Sen tctebbü eden bir doktorsun. - Şu çıı.na benzer ~ da ı50n ... c• n attın tdt r 
"İrldolojl'' den haberin 'ar mı? diye so· - Evet. Şu çant ·ırn~ bir b8 

• 

rnrak seni tahkir etmek istemem. Tabii bi- de dikkatle tecrUbe celi ru var: saı:tr& 
Ii\.·orsun ki her hastanın gözUnUn kuzahi- klnenin en mühim unsu .Al' 

J t• ! ~ 
ye tabakasında (1) hastalığı ile alakadar tör - transfornıa or... uhtrll ,,.,,.P 

ak. enin ın . vı· 
bir leke bulunur. Bunu inkar edemezsin Bu unsur, m ın ,.rke ıı V 

larlnm kavdcttiklerini :C· o i_ ... ııııı .. 
sanırım. Macar Alimi tgnnce Pcczely'nin " ıec ,..,.. ..ııo ~· 

•u ekrana aksettirir. BöY l< -ill'.l'.I"~ arnştırmalıırını znmanımı:r.:da bilmiyen var ... d görınr ·~ 
mı? yat hattmt ekran a ~ 

Arkad14ıı ccvab vermeyince hararetle lur! ttını gliff11~ f$ 
anlattı: Sen de kendi hayat ha gösle~ 

- On dokuzuncu asır baıımdıı bu Ma- tersin tabii ... Otur §Ut'S~t' ,·er. lJ tı• 1 

car aliminin bir tesadüfe borçlu olduğu dürbüne daya. ı:;ııeri~ de ıı:ııı:ı 
ğ f şeklin 

müşahedesini biliyorsun. Yakaladığı ve röntgen foto ra 1 fit' 
bu esnada lslemiyerck bir bacağını kırdı- hattını göstcrf'ceğim. \ vakalaJll14

' ,~r 
ğı puhu ltu~unun gözünde kuzahiye ta· Arkadaşının eııcrın • 1< onu ııı ıı.r' 
bakasında bir leke gördü. Ku§un ayağını kınlıf;'lnd:ın islifad<' cde;i~detli bit 
tedavi elti ve leke do yava§ ynvq geçti. nln önüne oturtm~~tu.ve g<'ri)' çc 
Tecrübe için hııyvanm bu sefer öteki a- ketle Jerar kurtu u t · 
yağını kırdı. Gözde gene leke ııeyda oldu. J an gülmeğe başlad~: Niçin? ıııet'~ 
Tedaviden sonra birer birer kanatlarını - Korkuyorsun ha· rUbcıı1°~ 1 yok tec 
kırdı, gözde leke gene belirdi. mc, hiçbir tehlikcs .... ~ 

Peczcly'den sonra başka alimler bu es- Doktor mırıld'ln~ı: Ö- entJ!ClC ı~t 
rd ini k ıd w al 1 - Onun için değil. gr ı.t ''' rar pe es a ırmaga ç ı:ıtı ar ve v ~·; 

böylece gözlere bakarak hastalığı teşhis rum! ı.ı seniıl '1 
- Sn.• de mi? .Bartar: d ilmi (iroskopi) doğdu. ..... 

rcnmektcn korktu. • 
Gözlerimiz sıhhatimizin aynn-'3ıdır. Has- t dl· ı.f il' 

Ekranı gös er · dV' ~ 
talığımızı onlara bakarak teşhis mümkUn ın keııarıll ı:" 
olduğuna göre ömrümilzü de onlardan an- - Bak Jcrar. Ekran., Mubaf)-cl b1' t'f 
lamak neden mUmkün olmasın? retleri görUyor ınusun · ttı:nı ifte 

Dikkatle onu dinliy<'n Jerar mırıldandı: dediğin adamın hayat ha ~ 
ran Üzerı.ndc gördüın. _., " ·I - E\'Ct mümkün! ıw o 
Arka~n"rna baktı. Jertl t 

- Daha bitmedi. Mtlkinrnin şurasında- ~ 'bi oldU· pııt 
ki garib şe>killi lambaya bak. Aylarca uğ- bir şUphe okur gı dl ·oı'1!UJ1· 

- Ha• ıa· aUphe nıl e ) • ra§mn neticesinde prensiplerini bulduğum s "' 

bu lamba benim verdiğim talimata göre ya leyse... kard' ,-c 
P ld ŞI d• k d bil' i b' • Bir •arftan i.k·ı pelikül çı ısstc--'''~ ı ı. . m ıye a :ır ınm yen ır gazı .. I1P 

k dw.ıınn ı; 
muhtevi bulunan bu liımba sayesinde mu- karşr tutarak ar 8 t bnttI·.. • ıı 
ayonc olunan şahsın gözlerinden kudret - Bak. Amanın ha): 

0 
dU~il>or· " 

müvellidi ve hazine-si kafatası muhtevi .. yükseliyor ve sonra bir e r1rf oıe.ı9 bat ıu,.. · .ıı1 
yatmnı neşrettiği şuaları zapletmek mUm- de yaralanışı ... Sonra t fakıı.t ıP' I. 
kUn oluyor. Uımba bu şunları şu gördü- liyor: hayat avdet ctın ş, ı.rnıı.1'~ 

dUtndUZ o ~ 
ğün ekran üzerine aksetliriyor. tir. Sonra bak bat 1 ıı!I)-or ~ 

bir bB JcC 
Şimdi sruıa makinenin başka bir nokta- rak gayrimuntnza.ın d' cıu·ıınıJJ ~ ~ 

sı hakkında izahat vereyim. Eğil Jernr, den kesiliyor. B~~ ~1::aınetc d0rı 
dnktiloporoskopik IC'\'haya merbut kUçU- na haltın kesi!dıği is rındalti~: 

• kcnıı • 
cük fı.leti görüyor musun? IUm tarihini ekranın . cdcb _,J 

en ta>'ln ''IJ' 
- Evet. işaretlerden kolo.Y 1 oevtııt'

1 tf 
- Bu, son derece hassas bir munzam ayın on ikisi... deld fttı"ıısl 

detektördür. Ellerini şu levha Uzerinc (]) Jfcrkc in goıllıl 
koymuı; olan şahsın nabızlarına temas e- ''eren talmka. 

d r 
- Hemin! • sana o 1;a ı.ı' 
- Doğru olmadığıru biliyorum, fakat Ekreın do~f'\l ~ 3~ ı,:österirken, senin ona öyle yabancı, roi,;ruk durIIl~k )-3.1131'~ ıı 
Gtizin, kollannr Jıem~iresinin bo)'TlUna doln ttukt:ıll !O 

optu. Hemin ablasını biran kollanmn ara ındn tu 
fik bir sesle mırıldandı: 

-.. Ne için, Ekremi biraz olsun sc,miyorson? . 1.c1if11e 
· bır J\ 

Güzin, ant bir hareketle kollarını çekerek, hıÇ . 
meden odanın öbür köşesine gitti. . 111 s0rd~1• · tirn1ck ıç · eeet< , .. 

Remin, omuzlarını silkerek, mevzuu değış bet gclı:P'> 
1 

rs ıı. 
- Evet, okuyordum . - Beni, selama mutabele etme~·ccck kadar kaba mı zannedıyor 
-Hiç olmazsa balkonnda otursaydın ya! .. 
- Otursaydım, ne olacaktı? 

- Hiç! Sen bana bakma; aklıma eseni söylerim! Terzi bu akşam 
giyeceğim elbiseyi getirmiş. Yukanda onunla bcraberdım. Bir turlu 
i~ini bitiremedi ki aşağıya ine) im .. Sıkıntıdan, sabır ızlıktan çatlı
yacaktım. Dün akşam Ekrcme, gri pardösüsünü ~iymesini, otomobi
line binip altı buçukta buraya gelme ini ı;öylcmi)im. Acaba atlatır 
mı dersin? 

- Ekrem, şimdi otomobille geçti. Arkasında da gri pardo usü 
vardı. 

- Şa~lacak şey doğrusu! Sen bunlan nereden biliyorsun? Hani 
kitap okuyordun? 

- Pencerenin yanında oturuyordum. 
- iyi ama, yüzüne hiç bir zaman bakmadığın halde Ekremi na-

ili tanıdın? Cidden şaştım! Sana sernm verdi mi? 
-Evel 
- Sapkasını nasıl çıkardı? 
- Ne demek? Her zaman yaptığı gibi işte! 

~un. 

- Tebessüm ettin mi bari? 
- Hayır ... yani, pek bilemiyorum. 
- lyi yapmıyorsun, Güzın. Dün akşam da Ekrem bana scnder 

bahsetti. 
- Jyi yapmadığımı mı söyledi? 

- Hayır. Senin bana taban tabana zıt olan mağmum \e sükuti 
halinin sebebini sordu. Ben de uzun uzun senin meziyetlerini anlat· 
tım. Benden daha iyi, daha scvilmeğe layık, daha hassas... Yalnız 

bir kusurun van,a. onun da bu meziyetlerini gizlemek olduğunu söy
!C'Ciim. Beni, sonuna kadar çok büyük bir alaka ile dinledi. Düşün: 
Ona karşı ne kadar soğuk davranıyonnu~n ki adamca~ıı nihayet 
h:ıyreUe: "Peki ama, ne diye benden o kadar nefret ediyor?,, diye 
sordu. 

-Nefret mi? 
-Öyle dedi.. Hem, biliyor musun? Böyle söylemekte hiç de hak· 

sız değil. Ona öyle soğuk muamele ediyorsun ki! ama ben bu nokta· 
tfa bile seni müdafaa ettim. Bir yalan attım. Senin onu çok se,·diği· 

ni, çok takdir ettiğini söyledim. 

- Ey, sen sahihten bu akaşm bizimle bera bCf gıdcbı 1 d~ 
- Hayır; baı;ım ağrıyor; sen annemle ber3 bCil gı 

• . . oısıın. 
- Her zaman olduğu gıbı .. ı. re otursa 

Herhalde eğlenceli bir vakit geçinni~ olurum. l:Jtl fıf' 
- Ekrem de sizinle bcıabcr mi? :ı;en de -ııff-

arnı1;· Geet) 
- Harır. O kliıbünc gidecek; içtimalarl ' 'deCf~ıtı1· 

~attan istıfade edip bir arkadasımın çayına sı citı· 
na kadar danscdeceğim. 6~~ıı: 

- Ya oraya gittiğini haber alırsa?.. btr3~ .1~ tal'~ 
- Alırsa alsın! Bundan sonra beni serbest dinıı1csıt1 

Onun kıskançlık, tahakküm gibi fena Adetlere fll' 
'l'lt) 

~~~ . ~ 
- Artık sevmiyorsun galiba? 

0 
gidC)111' •ııı 

- Kendime göre çok bile seviyorum. Aın3 • 
111

., ~,ı. ı 
O da en aşağı iki saatimi alır, sonra g'7 ~a~~~n arıı1'3 ~ p-1' 

Güzin bir müddet, annec;ilc kardeşını gotu tti~ gıt>1 f, 
stinü dinledi. Yalnız kalmıştı. Her zaman arı{;cı·of1ıı ıa 
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ınbn~an: Yazan: /kimim -24- Hatıraları anlatan ve ı:esikalorı rıtrc11: A.K. 

~aıa .B<;ivük abam ! 
saıı n. Dobrı Nomirov -3- Çeviren: Suat Derviş 

11Yor .. . 
Simdi en büyük dert Avrupaya 

aıcat ~ nıutemadıyen çalışıyor- Çamaşır gibi bembeyaz olan büyük ba-
tiın andıgı paraları ne yap- bam: 
İtı '; bılıniyordu, Bayram günle- - Arkadaşlar, diye bağırdı, daha ne 

~•ıcatcb lcndıgi herkesçe malum- kadar zaman burada böyle hareketsiz 
c,..gi Utun parasını da böyle sar- duracağız? Bu su geçtiği her yerde in-

kapa" ı ·ımekti 
' llara~Uhakkaktı. Kuştriavo: san, hayvan ne bulursa sü:ıürecek .• 

? d" arınz hangi bankada saklı- Bu sözlerini bitirir bitirmez yerin. 
Yt;Jt ~c 0na takılırdı. den fırladı ve ovaya doğru lcoşmağa 

aba.... h · · · nı b 1 d dııg .... n angı nev1 ınsa ar. a~ a ı • 
lldc ~u anlamağa imkan yoktu. Bu büyük babamın son hareketi ol-
llı11t cna bir adam .degildi. Fakat du .. Çünkü, sellerin sürüklediği bir çok 

clllad· 
~lar 1Yen değişen karakteri, insan ve hayvanları kurtardıktan, yan 
oJı,., sırasında da gösterilmesine boğulmuş kadın ve ç.xuklarr sırtında 

a~. JOtdu 
~t b • taşıdıktan sonra kuvveti orakla biçil-'i aıoıa gelen h§diselerin en mi~ gibi kesilerek yere yıkıldı .• 
~ttr, "'c sonuncusu onu bize daha Bir gün ve bir gece onu içinde taşı. 
~:!ar yan bir öküz arabası nihayet eve getir-

t ~~ Çalıttığı sıralarda olan mü- diği zaman ölüm halindeydi .. 
~" ban sırasında geçti bu - :Nen var, büyük baba?. 

dıac • - Ne var? ••• 
Yı · 

'i tlb· 11zc kendim de içinde bu- - Ne var?. 
l bır ~ an~atacağım. Bu suretle ya- Herkes ona ayni suali soruyor, fa. 

1 
tglllıe ~~~yi daha iyi canlandıra. kat bUtün bu sualler cevapsız kalıyor-

!~ a ıım. du .. Nihayet akşama dogru bir kaç ke. 
arda~üncşli ve pek boğucu idi. lime söyleyebildi .. Babama, söylediği-
s~, taharnmuı edilmez bir sıcak ni .duyabilmek için kulağını onun ağzı-

l "<it d"• 
~acın °rde dot!ru Madaro bir e- na yaklaştırmıştık .. Nehirden boğulmuş 
~ \'a~n altında .durdu ve semaya insan ve hayvanları çıkardığ sırada için-
t tıı• lı YUıünde korkunun dolaş- d~ bir yeri kırılmıştı. Babam: 

a/"Yordu, Yanından geçen ara- - öleceğim, Lambo, .demişti. .Nere. 
nu a'- ye gittiğimi anladım .. Sana ısöyliyece-

ltfa:n . . . l ~ b 
1 dcd epey ışımız o acaga en- ğim şeyi muhakkak yapacağına yemin 
\, 1, 
·~a,11 .'. et ... 
Deh 1!1ıniz?. - Yemin ederim. 

ıcu· iıQg 1 'bir yağmur yağacak ve - Yemin ediyorsun, fakat sen pek 
~ta ac:ak, dedi.. te güvenilecek bir adam değilsin ki .. 
<t'o da gözlerini kaldırdı ve - Müsterih ol, diyordu, yeminlerimi 
t tittcd.lın içinde olan ka§ları çatıl- daima yerine getiririm. 
~~b~· ~ - Pekfilıi •. Dinle beni .• Yann sabah 
~ dC\> ır? dedi ve tembel tembel evin arkasına gidersin .. 

\ a~anı etti. Ağrılan gene şiddetlenmişti. Sustu ... 
, t~o arasında konuşulan bu bir Kimse ölümünden evvelki bu son vasi-
'0~ıı Qo lkısa bir zaman sonra haki
~~ ~k YÜzü kalın ve korkunç 
~ ~aplandr.. Ameleler bazı 
~dan muhafaza edebilmek 
~ladr. ğ~ vakit bulamadan yağ
'aıııt· l3ır kaç dakika sonra bu. 

~:ı~ 1 <lelinmişti ve su, dibi olmı
C~ ~aın bir fıçıdan dökülür gibi 

-.t ~ladı. Her şey kararmıştı. 
~~,rlak günü hatırlatacak hiç 

k bltatı arnıştı. 
t '-• ldı lJ . . d ki . 'l . "'lfib· • n ıçın e ışçı er endı-
k 1tlen b~ bcJt ne bakışıy.crlardı. Yağ-
hı:t ba,~cnrncdiği bir sırada bir
~~ bQI rtıuıtı .. Herkes bunun ge
k ~t ;t olmasını temenni ediyor
,~Ct<J 01u da yağmağa başlamış. 

yetinin ne olabileceğini kestiremiyordu. 
Hepimiz sabırla ağnlarının biraz din
mesini bekliyorduk. 

- Erik ağacının yanında'ki taşı kal. 
'dmnız .. Orasını ibiraz; kazınız.. Orada 
para bulacaksınız .. 

Bir an nefes aldı ve acısına taham
mül cdebiİmck için büyük bir gayret 
sarfederek devam etti: 

- Beni iyi dinleyiniz .. Bu para ile 
Sualenik köyünde bir mektep yapılma
sını istiyorum. r Devamı 14 üncü de 

.. 

Ben Merzifona gider gitmez meclisi u·ı 
murni içtımamı hazırhyacağım. 

Cephane, silah, para vaziyetimiz hak· 
kında henüz kati malQrnatım yok. Fakat 
bittabi Mcrzifondan öğrenirim. 

Ropen Cevahirciyanla aramızda ikimi
zin anlayabileceği bir şifre hazırladık. 
Bana öyle geliyor ki Ropen Cevahirciyan 
Tomoyan Karabeti istirkap ediyordu. 
Belki de en mühim dava bu iki canbazın 
bir ipte oynayamamaları olacaktı ve be
nim de en büyük korkum, kavganın bi
zim postun başına kopmasıydı. 

Tecrübem çoğaldığı zamanlar bu kana
atimde belki Ropen Cevahirciyan ve To
mayan hesabına değil, ama, diğer Hınçak 
lılar namına birçok müeyyideler elde et
tim. 

Değil gayeleri için sırf kendi §ahıslan 
için ne adamları feda edivermişlerdi. Hal
buki teşkilata girerken yeminlerimizden 
biri ve en mühimmi (tesanüdü) muhafa
za etmek ipe dahi gitsek (ketum) olmak, 
her ne sebeble olursa olsun komiteye ita· 
at etmek, milli gayenin tahakkuku yolun 
da (hayatı feda) etmeğe daima amada 
bulunmaktı. Biribirlerine kıymaksa bir 
tesanüt hareketi değildi bittabi. Ropen Ce 
vahirciyan pazartesi günü Merzifona ha
reket edecek ve ben de saraya giderek ha· 
reketini bildirecek ve zatışahaneden bir i
radeleri olup olmadığını ıstizan edecek
tim. 

Üzerime verilen vazife pek hafif değil· 
di. Fakat, geçinmeğe gönlüm olmadığı i· 
çin bunun derecesini, ehemmiyetini mu
hakeme ebneğe bile lüzum görmüyorum. 
Şimdi en büyük dert~ Avrupaya kapa

ğı atabilmekti. Tomayandan gelen malQ· 
matta (Anlqıra) ve (Sıvas) 'il ayetlerin· 
de de birer şube tesis olunduğunu, Jira· 
nn protestan vazıı Kisupi ile temas ede
rek muhalefet mevzularını izale ettiği, A
leksandr ile Gülbekyan Dikramn Hacı· 

köy ,Tokat, Ama ya, Sungurlu mmtaka· 
larmda da birer şube teşkili için uğraşWt· 
lan, Ye pek yakında şubeler adedinin on 
beşe iblağ olunacağı bildiriliyordu . 

Ropen Cevahirciyanm ne zaman hare· 

" f\_ en biri· 
-,ı \"Jcı.ıtıa • 
>~ ~r~ diyordu, tarlalar ha
~' ınsanlarla dolu. Yağmur 
~ b~~~ .fena .• Baksanız a, yu
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~lc tndi ugunde dolu yağıyor .. 
$otı.ıltı Şc etmekte haklıydı. Ge

~ ~dt ariylc iberabcr tarlada ça-
\ t~' 
~ . ._. tll fırladı 'ki da d . w 
~· .,c n ve 1 ım a eşıge 

~tı, :& Pacağuu kendi kendine so. 
t~~ toı ı.ı dolunun altında yGrümek 

irıı \ alnıak demekti.. :Sunun 
b tt ~ Cklemeğe de imkfin yoktu. 

\ ~ 01
tt lt0r \lha'kkak öleceklerdi. 
~ td~!i bir giddetle dökülmek-

çt'iil 1Y0rdu. İşçilerin çenelerini 
' /\ c~iııt· 

lıt tele :ı: ı.. Madaro: 
~ :t o;, tbncyiniz, diye bağırdı, do
.~· ...,_illa b ~ l: lra n u §iddetle devam et-

\ 'orı "tt ~a ~dakikaya kadar geçer. 
t;ı, ~ 1

•• Dolu yavaşladı ve bi. 
~llldaıı, taznamiyle dindi. Blutlar 

~ l ti llc:j buralarından yırtıldılar. 
1 ıı~nn a ?crtken gümüşi oldu.. Fa-
tı. "det . . "llada ctmedı. Herkes böyle 
~C>td n sonra ne gekceğini pek 

tıııdaıı. ~· Yukarıda, tepede nehir 
~· l>tdc a§ttuştr. Su çılgıp bir sür

~ 'U ıı. cı~~ 
• ti,j b·· gıya doğru iniyordu. 
'~tr b" Uyiık seller teşekkül et-
~ ır· 
hcllı ındcn aç kurd sürülerinin 

btotdı:ı, er k~kunç homurdanışlar 
.,~~c11 i . 

de tı Çın bir tehlike yoktu; fa_ 
' ~ltıı~ "arsa mahvolmuş derııek
d 1 •Uru~ı :v ankazrnı ve hayvan 

t bir d uyordu. Bir ara suyun 
e ınsan ölüsü gözüktü. 

Bu küçük odanın bir köşe · 
sinde de Hergül vücutlu biri o
turuyordu. 

Yataktaki kadın Düşes dö 
Silviya, genç kız o evin kızı, 
köşedeki adam da haydut ıs
kala Brinydu. 

Acaba Silviyayı neden öldür 
memiıti? 

Münasip bir vaktini mi bek. 
liyordu? 

Yoksa, zavallı kadının hali, 
lbu haydut ruhta bir merhamet 
havası mı yaratmıştı. 

Uzaktan akseden bir çan sa
atin üç olduğunu bildiriyordu. 
İskala Brino pencereden giren 
aydınlıkla gecenin sona erdiği. 
ni anladı. Odayı aydınlatan 

kandili söndürdü. 
Silviyada hafif bir hareket 

göriindü. 
iskala Brino vahşi bir tavırla 

yatağa yaklaştı. Birkaç dakika 
yaralı kadının solgun yüzünü 
tetkik cdere'k hafif bir sesle 
sordu: 

- Ne dersin juana? Yarası 

o kadar ağır değil değil mi? 
Hele başındaki yaraların hiç 
ehemmiyeti yok sanırım. 

Genç ktz başını çevirerek 
mırıldandı: 

- Başındaki yara c kadar 
değilse de kalbindeki yara mü· 
him. Zavallı kadın. Sayıklama. 

!arından büyük bir kederde ol 
duğu anlaşılıyor. 

Haydut titriyerek başını 

pencereden yana ~evirdi. 
Dudaklan arasmdan ağır a

ğır bir şeyler mırıldanarak ge
zinmiye başladı. 

Ayaklan çıplak olduğu hal. 
ele yürüdükçe tahtalar gıcır

dıyordu. 
Silviya bu seslerle gözünü aç 

tı. Yatağı yanına yakla§ması 

için tskala Brino i~aret etti, 
Haydut yaklaştı: 

Silviya: 
- Sizi tanıyorum, dedi. Ha. 

yatımı siz kurtardınız. 
Silviya sakin ve müsterih 

görünüyordu. Belki .de kendisi 
ni sakin görünmek için cebre
diyordu. Sabit bakışlarında, 

bir damla yaş bile yoktu. ih
timal oğlunu, ve onu nas·l kur 
taraca~ını düşünüyordu. 

Hasta yavaş yavaş söylenme 
sinde devam etti: 

- Söyleyiniz. Bilmiy.~rum. 

Buna ihtiyacım var. Her şeyi 
öğrenr:ıek istiyorum. Alnıma 

yediğim darbeden sonra beni 
siz kurtardınız değil mi? 

- Evet madam bendim. Fa. 
kat bu mesele hakkında azıcık 
izahat vermem tazım. Sizi sa· 
raydan çıkarken görmüştüm. 

Yarabbi, ne müthiştiniz. Ben 

ket edecelTi soruluyordu. Derhal telgrafha· Hüsrev pa~dan şiddetli tahrirat aldım. 
1 

nere gıttim \ e ""pazartesı hareket ediyor. Kendisine "hususi işlerim maksadile Is· 
Eski ermenı kıli esi için bazı tadilat ta- 1 tanbulda bir müddet daha kalacağımı,, 
sawurundadır. Satın alınmac;ı istenilen l bildirmiştim. P~"<i "vazifenin ihmal mahi
emtia için ümitli görüşneler yapıyoruz. L yetinde,, gördüğü bu vaziyeti tenkid ede-
Selfı.m.,, 1 rek "biran önce Sıvasa dömnemi,, emredi-

T d b' l f k · yordu. arzın a ır le gra çe ·tıın. K f" ti" R Cevah' . . ey ıye open ırcıyana bildir-
Hakikaten Ropcn Cevahirciyanm Ana· dim ve milmkünse pa§a ile bir temasta 

doluya geçişi, teşkfüitımızm süratle inld- bulwıarak başıma is çıkarması önüne geç 
şafına yaramıştır. O zamana kadar içim- mesini istedim. 
de ufak tef ek şüpheler de zail olmuştur. 

Burada Mındrkranla birkaç kere g5rüş
tfun. Ay sonunda bu ermeni de Kayseri 
mahalli belediyesine seçildiği için yeni va· 
zifesine hareket ettı. O zamana kadarki 
faaliyetimi hülasaten komiteye Mındık
yan yoluyla bildirdim. 

Ropen Cevahirciyanın mektuplarla gös
terdiği yollan takip ederek bir miktar cep 
hane ve silah temin ettim ve Merzifona 
teşkilat adına manifatura sandıklan için
de gönderdim. 

Anadolunu!l muhtelif yerlerinde artık 
apaçık ve korkusuzca yapılan şekavet, 

soyguncu!Jk, cinayet gibi Yekayie lstan
bulda da zamanın en mühim dedikodu
ları ara ma girmi. bulunuyordu. 

Avrupa gazetelerinde hükfunet at,eyhine 
birçok yazılar intişar ediyordu.. Bilhassa 
büyük de\ letlcrın bu \'aziyet karşısında 
laka) t kalmamafan hakkındaki neşriyat 
gerek ricali devletialiyyc ve gerekse 
Padişahı çileden çıkarı~ordu. 

Doğrusu tarihin hiçbir an ve zamanın
da eıınenilik davası peşinde bu kadar 
kuvvetli bir te~kilat yapıldığı görülme
miştir. Haftada belki iki defa sat'3Y3 uğ
rıyarak padişahın bir iradesi olup. olma· 
dığım soruyor daima "şimdilik bir şey 
rok., cevabile dönüyordwn. 

Şimdiye kadar cephane tedariki mese
le inden baş_ka mühim bir talimat telak· 
ki etmemiştim. 

lki buçuk ay geçmişti. Hemen hergün 
aldığım mektuplar da seyrekleşmeğe 

ba5lamıştı. llattft haftalarca mektup al
madığım oluyordu. Yalnız birkaç kere 

Bu adamın ya sayanı hayret bir nüfuzu 
ve.yahud da elinde her kapıyı akan sihir
li bir anahtarı vardı. Bir hafta zarfında 
Hüsrev pasayla temas ederek üç ay daha 
mezuniyet almıştı. Dedim ya, biz Ropen 
Cevahirciyanın Abdülhamidin casusu ol
duğunu ne bilelim! Onun sihirli anahta
rının ve bitmez tükenmez nüfu.."'UnUn bu· 
radan geldiğini nasıl tahmin edelim?! 

Hüsrev pa§a bel~sı da savulduktan son 
ra bana düşen bolbol verilen tahsisatı 

haydan alıp buya sarf etmek ve bir taraf
tan da teskilat bahanesile l ngiltereye ka
pa&rr abnak için planlar hazırlamaktı. 

Tam bu sırada Tomayandan çok mü
him bir mektup aldım. Ağustosun 17 inci 
günüydü. Şiddetli bir sıcak lstanbulu ka
sıp kavurmuş, kimsede can ve mecal bı
rakmamıştı. Benim de hafif bir kırıklı

ğım vardı. O gün de saraydan menfi bir 
cevapla dönm~ ve Avrupa şubelerinden 
gelen gazeteleri okuduktan sonra postane
ye giderek bu mektubu almıştım. 

Ayasofya avlusundaki kahYede kulpsuz 
fincanla kahve içmeğe bayılıyorum. Hem 
~n tenha \'e sakindi, orada oturdum 
okudum. 

Gayet kısa yazılmış bu mektup, mu
kadderatıma yeni bir veche verecek kadat 
mühimdi. Yalnız benim l;in değil ermeni· 
lik İ\in de, Hınçak davası için çok ehem
m~yetli görünüyordu. 

Tom.ıyan bu m ktubunu numaralı yaı 
mış ve resmi bir mahi~et \enn~ti. Vı 

kağıt fifreliydi. 
Yukarısında "l tanbulda Ropen Ceı.:a· 

h!rriran vekili A.K.,, diye yazılıydı. 
( Dct:amı ı·ar) 
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sesleniyorum, ışıtmiyor mu. 
aunu.ı? 

- Beni çağıran kim? Baba 
sen misin?. 

- Rolan Kandiyano ! Mec
lis:n sizin hakkınızdcı. da mü.. 
nasip gördüğü kararı tebliğ et
mek istiyorum. 

Delikanlının cludaklannda 
hafif ve acı bir tebessüm be
lirdi: 

- A.... Leonor.. Görüycr 
musun baba, ne kadar güzel, 
ne kadar cana yakı=ı. değil mi? 
Hele bak .. bak ..• Ne kadar gü
zel bulacaksuıız onu. 

Büyük engizitör cevap ver
di: 

- Rolan Kandiyano.. Tah
rik ettiğiniz isyanı, Allahın ina· 
yetiyle nihayet bastırdık .. 
Mahkeme asil ve necip Altiye
rin"n israr ve ricasiyle senin 
de hayatını bağı~ladı. Sizi 
yalnız, müebbet kalebentliğe 

mahkum etti. 
Rolan bunları işitmemiş, an

lamaıruş gibi göründü. Şaşkın 
şatkın bir çocu'k saflığiyle kol
larını, bacaklarını sıkan zincir
'leri oynat yordu. 

Foskari birdenbire bağırdı : 
- Haydi bunu da götürü • 

nüz. 
N ::reden çıktığı bilinmeyen 

bir süratle birdenbire ortaya 

~ıkan zindancı sordu: 
- Zincirlerini üzerinde bua-

kahm mı? 
- Hacet yok! 
- Hangi zindana koyalım? 
Foskarı bir müddet düşün -

dükten ~onra: 
- 17 numaraya ... 
Foskarinin birer hendesi o.. 

lan bu adamlar, taş yürekli, 
demirden adamlardı. Bununla 
beraber yüzlerinde korkuyla 
karışık merhamet izleri görü ~ 
nü yordu. 

Rolarun zincirleri çıkarıldı. 

Zindancılardan biri kolundan 
yakahyarak siırüklemiye baş -
ladı. Bu sırada Rolan hiç 
danladı. Bu sırada Rolan hiç
bir şey söylemiyordu. Köprüyü 
tamamiylc geçtikten sonra zin .. 
Janlara daldılar. Küf kokan, 
bunaltıcı bir hava ile dclu 
mermer sofalardan geçtiler. 
Rolan kekelemiye başladı. Di§
leri biribirine çarpıyordu. 'Müt 
hiş so~uk iliklerinı:. kadar işle. 
mişti. Dudakları arasından ıu 

kelimeler döküldü: 
- Uşüyorum ... Çok üşüyo· 

rum ... 
Biraz daha indiler. Yavaş 

yavas yerin dibine iniyorlardı. 
ilerledikçe Rolanm şikayetleri 
art·yordu. Onun: 

- ölüyorum, donuyorum! 



Dünyanın en kıymetnı 
posta pulu 

E CER pul koleksiyoncusu iseniz, koleksiyonunuzu dünyanın en kıymetli 
posta puluyla zengişleştirmek için elinize gayet güzel bir fırsat geçmiş 

bulunuyor. Bu üzerinde 13 rakamı basılı olan bir lngiliz Gine puludur. Çok 
nadir olan bu pulu 1872 de on iki yaşında bir lngiliz mekteplisi arkadaşına 
25 kuruşa satmıştı. Çocuk büyüdü elli yaşına geldi ve pulu müzayedeye çıkar
dı. 1922 de yapılan müzayede bu posta pulu 7350 İngiliz lirasına Amerikan 
koleksiyoncularından Hinde satıldı. Aradan 16 sene geçtikten sonra Amerikalı 

· koleksiyoncu kıymetli pulu tekrar müzayedeye çıkardı. Pul şimdi 1,600.000 
frank bedelle bir lngilizin üzerindedir. Bu İngiliz bizim paramızla takriben 
80.000 lira kwmetindeki bu pulu lngiltere kralı namına almak istediğini söy
lüyor. Fakat bu fiyatı kafi görmiyen mal sahibi yeni mü5teriler anyor .• Heve
siniz , ·arsa siz de arttmmz, belki üzerinizde kalır. 

Veni snstem çongorakOı saatler 

E RKEN kalkmağa mecbur olan insanlar için münebbihli saat çok faydalı 
bir icattır. Fakat insan kendini tatlı uykusundan ayıran ve sıcak yata

ğından çıkmağa davet eden saate ilk uyandığı zaman küfürü basar. Bir Ame
rikan talebesinin icat ettiği yeni sistem münebbihli saat, daha doğrusu makine 
istikbalde herkesin en iyi arkadaşı olacaktır.' Çünkü akşam yatarken kurulan 
bu makine istediğiniz saatte yalnız sizi uyandırmakla kalmıyor; kalorifer rad
yatörünü açıyor, ha' agazini yakıyor ve radyoyu harekete geı;iriyormuş ... 

Bu yeni si tem münebbihli saatleri Amerikan leyli mekteplerinde kullan
mağa başlamışlar ve çok iyi netice almışlar. Talebe artık derse hiç geç kal· 
mıyormu5 ... 

Çahşma kabDOUyetı ve sıcak 
ECER uzun uzun dü~necek, tetebbü edecek, kafa yoracak mevzular üze-

rinde çalışıyorsanız kış gelmeden evvel işinizi ikmal etmeğe uğraşmak 
J~zımdır. Çünkü insan beyni kışın iyi çalışmazmış .• Fransız doktorları sıcak 
ve soğuğun dimağ faaliyeti üzerine olan tesirlerini tetkik etmişler ve insan 
beyninin sıcaklık 10 derece iken gayet güzel çalıştığı neticesine varmışlardır. 
Şu halde sonbahar çalışmak için en güzel mevsim olmuş oluyor. 

lıtanbul 2 ne/ icra Dairesinden: bulundurulacııkıır. 

Kurt oğlu ~ylnln lbr:ıhimden istik
raz elliği 1516 lirnya mukabil 1Jirinci de
recede ipotek gösterdiıli Kasımpaşadu Si
nanpaşa mahallesinde Pamuk \'c Mumhane 
sokağında eski 10-10 mükerrer 10 mükot"· 
rer yeni 2-4 12-14 numaralarlıı murıı.'Daa 
eb·c,·m Mumhane kondura ve dükkla rA
yevm ahır samanlık ''e hııne ııtık arthnna. 
ya konmuştur. 

Birinci arllırm:ısı 12-1-939 tarihine mü
saclif perşembe günü saat 10 dan 12 ye 
kadar lsl:ınhııl ikinci icra dairesinde :ra
pılıır:ık en tok ıırttır:ına ihale edilecek
tir. 

Evsafı kt\glr )'emllkli inek ahırı ittisalin
de samanlık vardır. Hane Jıısmı toprak bir 
aVlu bir mutfak \ ' O bahçede helası nr
dır. 

Ancak o gün verilen en çok yerin mu
hammen kıymetinin % 75 f hulm:ızs:ı art
tıranın teahhüdü baki kalmak şartiyle art
tırma on beş gün temdit edilerek 27-1-939 
tarihine müsadlf cum:ı gfinü ayni mahal 
''e sıı:ılle ikinci ıırllırmnsı icr:ı ve en çok 
nrllırapın ilstüne bırakılacaktır. 
İpotek sııhibi alıkııklılarla diğer alaka

darl:ırın bu g:ı)•ri menkul üzerindeki hak
larını hususiyle f:ıiz ,.e ın:ısra!n dair olan 
iddialarını il:in tarihinden itibaren yirmi 
gün fclnde enakı müsbileleriyle birlikte 
daireye bildirmeleri aksi takdirde hakJ:ırı 
tnpu sicilinde kııyıllı olmayanlann satış 

bedelinin ıı:ıylaşmasınd:ın hariç bırakıla
cakları mut:ılip ol:ı nl:ırın muhammen 
kı~mctin r;, i,5 11 pey ııkçcsl ,·cr:ı mllll 
hir b:ınkn tcnıln:ıl mcktulm ibr:ız etme
leri 'e f:ııl.ı mal(ırnat almak istiyenlerin 
her z:ım:ın 037/1520 numara ile dairemize 
ınürpennl cdcbilccckleri il:in olunur. 

Mutfağın zemini topraktır. Dükkün ma
halli yıkılmıştır. Umum mesahası 1800 met
re olup bundan 300 metre murabbaı ahır 
,.e samanlık 1G metre murabbaı bir katlı 
mutfak 18 metre murabbaı iki kallı kagir 
hane ve mfilebakl kısmı b:ıhtedir. Dalıçc
nln etrarı duvarla mnhduttur. Ahırın so
kafia nazır cephesinde ctrarı du,·arla mah
dut havlusu ''ardır. 

işbu gayri menkulün tamamına 2G5 lira 
kıymet takdir edilmiş olup şartnamesi 2-1-
9~9 t:ırihlndcn Hlb:ırcn herkesin görebil
mesi itin dairemiz divıınh:ıncsindc açık 

• 
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~özl.::rine mermer duvarlar • 
dan akseden : 

- Ölüycrum, donuyoram t 
~:slcri cevap veriyordu. 
~indancı bir iskelet sürüklü.. -yormuı gibi, Rotanın kolunu 

Cıırakmıyor. Rolan üşürken o 
i>atiyyen umursamıyor, baykuş 
~özleri kafanlrğı yarıyor, reh 
berlik vazifesini hakkiyle ya· 
pıyordu. 

Nihayet durdular. Zindancı, 
Rglanın sıkı sıkı tuttuğu kolu. 
nu bırakmıştı. Bulunduğu ye
rin havası daha berbattı. R-;
Jan kendinden geçmeic derece. 
lerindeydi. İki demir çarpışma 
ımın çıkardığı bir sesten son
ra daha karanlık, daha rutu • 
betli b:r yere şiddetle itildiği
ni gördü. Arkasından büyük 
ve demir bir kapının kapandı
ğını duydu. Şimdi Rotan 1 7 
numaralı zindandaydı. 

Burası oldukca geniş bir o. 
daydı. Zemini Malt.ı taı::larile 

döşenmişti. duvarları mücella 
büyük mermerlerle kaplanm·ş· 

tı. 

Odanın karanlık ve r:ıtıp bir 
köıesine dar bir yatak sıkıştı • 
nlmııtı. Bu yatak da mermer· 
di. Yataktan çok teneşire ben
ziyordu. O.danın kilpı duvarın. 
da, tavana yakın, hem hava, 
hem aydınlik: verme vazifesini 

gören demir parmaklıklı b:r de 
lik vardı. Bir köş• )' e su ile dol 
öurulmuı bir desti, üstüne ku· 
ru bir ekmek parçası konmuş. 
tu. 

Odada nereden geldiği belir 
siz müthiş bir su gürültüsü var 
dı. Bu sesi, mahbesin dış du 
varlarını yalıyan kanalın kor -
kunç dalgaları çıkarıyordu. 

~olan zindanın bir köşesine 
çekilmiş, su sesleri, uzaktan 
gelen birkaç bedbahtın ıztırap 
seslerini dinliyordu. Rotan h 'ç 
bir şey düşünmüyor, hiçbir şe
yin farkında değildi. Zin-;irle
rin kollarında açtığı yaralar n 
bile. 

-8-
HAYDUT 

Düşes Kand:yanonun bir 
çılgın gibi kalabalık içine koş. 
tuğunu görmüştük. Sen Mar1t 
mey.danı mahşer gibiydi. Bağı
ran, çağıran, koşuşan ... Tüfek
ler patlryor: 

- Yaşasın Rotan Kandiya 
no !.. diye bağırmalar duyulu
yordu. 

Düşes dö Sil viya: 
- Yaşasın Rolan Kandiya. 

no 1 diye bağıranlara doğru koı 
tu. Bunlar, çehreleri tczdan, 
topraktan simsiyah olmuş, ter
lemiş, üst ve başlan yırtılmış 
yirmi kişiydi, Aralarında iri 

(\'. P. 28G9) 

Hlk6ye 

Büyük babam ! 
Dünyada mily~ırder 

10 kadın va." 

8 B1R1NC1KANU~ 

Yıldızlar 
( Baştararı 13 üncüde) 

telıliked~ 
W"' Baştarafı 6 Mcıda Baltaraft 8 Cfll' , 

cak malQmata malik olmadığını söyle- ~erce bekleııılf. cı)• Büyük babanın bu ıözleri hepimizi 
ıaşırtmıştı .. lçinden yalnız bir tek kişi· 
yi - ki bu adam Kartaldı • tanıdığı bir 
köyün kültürüyle bu kadar yakından 

alakadar oluşuna hepimiz hayret edi
yorduk. 

mekten çekinmezdi .. lsmini değiştirip kenl dağılması için saa ra ~ di"" 
. . . . b k saat san _,,, )eJl 

disine daha cazip bir ad takmaları L\&rıne .aliden Uç uçu bir ıı.- .ıırilt' 
t - h ld ·ne korkunç •ır&rl »" 

şiddetle itiraz etmiş ve: ıgı a e yı tle saııaı.- JJ1I 
le kar§ılaşmııttır. Bu ki 0ıınııJard11'· ıtri 

- Basarbovo köyünde de bir mek· 
tep yapt1rrrsınız .• 

- Büyük baba, her halde hezeyan 
halindesin .. 

- Benim annemin adı evlenmezdt·n görmez derhal UzerJne ~ duğııletıt' 
evvel l\1ari Fiçcr imiş: babamın ise An.· hUcumda Spenserin ceke pksSl ıı• ~ 
dre Sirerdir .. Bunlar faziletli insanlam~ kopmuş, mendili, kravatı, ~ur. ıcor at• 
taşıdığı namlardır. Ben bu isimleri değiş- meraklılnrı tarafından •!Ju: g11rUltU>

11 rtol 
t iremem. Halk beni severse bu ismimle bir adam olan Spenser b tendi fuısıle 
Sevsin! demiştir. Jattıktan sonra bir dah• ~ı·tiı"· ..o~· 

- Hayır, hezeyan halinde değilim! 

- iki mektep yaptırmak için ~o:>k pa-
ra lazım . • 

- Orada çok para var.. Korkma .. 
Sonra .. Babovo köyünde uşak Nenko. 
nun bir oğlu var. Onu mektebe gönder
sinler .. Bu çocuğa yardım etmek istiyo
rum. Bu çocuk öğrenmek istiyor .. Epey 
akıllı bir çocu1c .. Kitapları da seviyor .. 

Büyük babam belki başka vasiyetler
de de bulunacaktı; fakat artık haleti 
nezie gclmiıti .• Sahaha karşı öldü. Ba. 
bam, ölüsü ~ömülmeden evvel paraya 
d-:>kunulmasını mmetti. Öldüğünün ü
çüncü günü evin arkasındaki elik ağa· 
cının dibinde b111ı1:ıan taşı kaldırdık 

ve oradan içi para dolu bir küp çıkar

dık .•• 

lçi gümüş para ile dolu idi. ;, raların. 
da altınlar da vardı 

Büyük babamın .son arzusu hakikaten 
garip idi. Bıraktığı para yanm mektep 
inşa etmeğe bile yetmiyordu. Büyük 
babamın bu vasiyetine biraz güldük. 
Fakat babam çok ciddi idi: 

- Mühim olan bıraktığı paranın 

miktarı değildir, diyordu, asıl mühim 
olan şey ruhunda sakladığı ve bizim bir 
türlü anlayamadığımız iyi, güzel ve par
lak hisleridir. 

Bu mirası ile büyük baba arkasında 
parlak bir ııık bırakmııtı. Bu ııık u
zun zaman lcrvılcımlandı. Hila da kı· 

vılcımlanryor. Mektep yaptıramadık, 

fakat Nenkonun oğlu Laçkoyu ckuttuk. 
Büyük baba yanılmamıştı. Bu çocuk ha
kikaten ço'k temiz ahlaklı ve :zeki idi. 

• lı.'onııa Şirrr 

Altı sene muvarrakiyetsiz geçen sapat 
haratmdan sonra ismi yavaş yavaş kü· 
çük puntularla afişlerde görülmüş, sonra 

bu puntolar büyümeğe başlamış nihayet 
Norma Şirer herkesin tanıdığı ve sevdiği 
bir şöhret olmuştur. 

Sessiz sinemada ~öhretini yaptıktan 

sonra sesli sinemanda da "Mari Düğan 
davası,, isimli kordeli. ile herkesin nazarı 

dikkatini celbcderek yıldızlar sırasına gir
miştir. Bu sıralarda Şirer çok muktesit 
hareket etmiş ve kazancının ancak onda 

birini yemiştir. Bütün sinema fileminin 
sevgisini kazanan Norma Şirer l'lihayet 
Metro • Goldvin - Mayer firması sahibile 
evlenmiş 1936 senesinde kocasının ölü

mile de yarım milyardan fazla bir servete 
tevarüs etmiştir. Ancal Norma Şirerin 
kazancından muntazaman ayırmış olduğu 

Sınrflan adeta atlayarak geçiyordu. 
Tah •1· • "k 1 t k .. b" paralar ile bu meblağ bir mih~an tecavüz 

sı ını ı ma e me uzere ccne ı . .. .. · . 
1 k tl •· d d'k M"'k 1 etmış, guzel yıldız da dunycının mılyar-mem e e ere gon er ı .. u emme ~ 

b. "h d" 1 k d" d" 1 k b" der kadınlan meyanında say:ılmaga haş-
ır mu en ıs o ara on u ve par a ır 

1 
ısti a ı o u. . "kb l" ld 1 anmı5tır. 

ı b ... .,, b b b .. 1 .. 1 .. t" İşte böylece sanat kuvvetile bir tek ka-
şte uyu a a oy ece 0 muş u. dm da sen·et, daha doğrusu milyarlar 

• t SON yapmağa muvaffak olmuştur. 
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boylu, haydut kıyafetli biri de 

vardı. 

Askerlerin şiddetli hücumla· 
rı karırsında mukavemet gös
teremiyerek geriledikleri anla
şılan bu yirmi kişinin, bu iri 
boylu adam kumandanları gi • 

biydi. 
Kalabalık arasında, birdenbi

re bir baıkasr peyda oldu. Hay 
duda yaklaıarak: 

- Artık boıuna gayret 
iskala Brino. Görüyorsun ki 
halk, her tarafta dağılıyor. 

Haydut etrafına bakındı. Fil 
hakika ihtilalciler taraf taraf 
silihlannı atarak dağılıyorlar, 
'kadınlar korku sayhalarile ka· 

çıııyorlardı. 
Boğuk bir sesle s-:rdu: 
- Fakat Monsenyör Rotan 

ne olacak? 
- Sen üzülme: O şimdi ya

pac:ı~mı yapmıştır. Sen kendi· 
ne baki 

- Gidelim öyle mi? 
- Evet .. Bir dakika geçir. 

meden .. Her şey mahvoldu ... 
f.zıcık dur hele ... 

Meçhul adam, Düşes dö S!l
viyayı görünce haydudu dur
durmuıtu. Kolundan yakalıya
rak: 

- Gördün mü bu kadını? di 
ye sordu. 

- Evet gördüm. 

- Tanıyor musun onu? 
- Hayır. 

- Şu kad.nı yarına kadar 
öldürürsen sana yüz ckü .. Dü· 
şün. Kararını süratle ver. 

Süratle kaçan bir grup hl\ i. 
ki adama çarparak onlan biri· 
birinden ayırmıştı. 

İskala Brins mırıldandı: 

- Yüz ekü ! İyi para .. 
Birdenbire Silviyanın üzeri· 

ne atıldı. Silviya kaçamıyarak 
yere yuvarlandı. 

iskala Brins derhal yakaladı. 
Sürükledi ve hemen bir gon -
dülc atlryarak gözden kaybcl

du. 
Sen Mark meydanının heye.' 

canı söndü. Sakin bir gece, 
meydanı dol:luran cesc1lerin 
üzerine çöktü. 

Rolanın 17 numaralı zindan 
Rolanın 17 numaralı zindana 

atıldığı dakiada. Adriyatik sa
hilinin bataklık bir kısmında, 

rıhtım üzer:ndeki harap evin 
odasında, adi bir yatak üzerin
de b:zle sanlmış bir kadın yat-
mıştı. 

Yatağın başıucunda, memle
ketin b:.itün kızları gibi güzel 
b'.r kostüm giyinmiş bir kı%, 
ara sıra, yaralı kadının sıcak 

duda!:larını gözya~lariyle u:la. 
tarak ona derin derin bakıyor
du. 

- t .. be euw" dal'~-. ~örmeğe gltmegc ov ak )ti 1"" 
Bu hadlııeler sayıJantI)'llc 'l'•'·ıorl• 
' • Rober • r.,... 

tu-r:. Barbara Stanvık, .,1,,e gtre_ ..., 
• teJ21Sl"'" dW'" 

ral\6'r bir filmin ilk ış, ar)a ~ 
ayni ,ııekilde bUcuına uır;;osu attrl s6"' 
kayl;ctmiş, çantası ve ın ve fuıııi ııı: 
yere dU~-nUş, bileği çıkJJtlf dönınUft .~ 

w 1 •a e.vtne J d'• ,,, 
mcden ağlaya ag a) aou"'1 'il': 

Key lfransis Nevyorktan ~rnaına) ..tr 
U nıuna ue;•- e.-r 

nerken halkın h cu tnıni!f ve t fi' 
ters tanrttan vagondan .... iJd ~jd' 

ınd• t..- 111...-
sin tekerle\'clerl aras r 1 dJ111 

ra )coşa tıt· 
kit geçirdMrlen son 'Jine atlaınt'.,ı rf 
yondan çık:U'8k oto~~:~ıcen de ''\'fı fi 

Bir y1ldız ev dcgtŞ Dik J'O d( 
ısit tehlikeleı•c maruzdulrrl. rken )l).,ıe I" 

değlşt ~eıı 
Jonn Blondel ev buna ra•~ ~ 
rini değiııtirmlı'1er, fakat ·an Jtaıııl ...,ı 

, • ....., 1 taşı) ı-"'" ""' 
nınmışlar, eııya ..... • ·~ ıneraJtll ... ,;" 
hücuma uğramış. hatıra ıştır. JJ~ ~ 
çok ufaktcfck e~ ·a aşırın -uınruJt!JI"" 

.d halkla ~ 
smı kurtarmak fı. .. 'l ~' 
ğa mecbur olmuş~·r. aoli\1\lt '° ~ 

Klark Geybl bir ~n fakat al' , 
nnda yürUmek istenılş, ırıu~ ... ut 
takılan halkın tazyn :ı ile rncudıl e~ 
kaybederek dUşmUş, bUtUn ' ·e ıcaJdtr' 

b• cıezane) 
içersinde olarak ır ıfl , 
tır. a ,11~.1, 

Demek otuyor ki sl'Jl~·dejil""'' 
i 11eslek 

dört başr mamur b r ı 

Amerikan ~~ineına 
Ytldızları 1 , i~~ 

BOlttTfQ • ŞPt 
,,.- 1 a bllit· ı• ~ 

lan birisi mebaretle kul an 'b'-~ ,;• 

birçok ijlerlın var, bir '~aıı1ıı)~ 
raber düaUP ahreti b<>Y , ~ 
ııatmağr daha klrlr buıauın· 'tUteJl ~ 

Fransızların bir de ıtolankt~ }it fll' ' 
de bir aktörleri var. Bu 

8 
ida&re t (.11' 

bir tayvareyl başlı batın• hi v'" 
mtııtir. °Fakat dUnyanın en • ~ 
bazlarından birisidir. n ın.,u-e__.1' ti 

Bir tayyareye takılan o wlt ol,rr j-
- clJln b•g tte J/ 

uzun bir ipe ayaguı Y>·are s .. eli r-
a11ağr kendini asıyor, ta kPl uç•~ ,rıJdo 
kilometre hızla yere ~~e yaıcalO'' ~ 
den bir mendili di§lerı> g~ ~ 
Şimdiye kadar iki tazardr ~1" 

ktJrta , Jık r . 
clslnde yakayı ucuz gUn ar....-~ 
de bir bacağı kırıldı. Bu 

mıyor. a 1aı;eteC 
Tuten bu kazadan sonr re c~ 
- Benden UstUn taYY~ortJıtl• t ';/, 

rak bir Amerikahyt tanı~ cJiier bi' JJ 
. t "'·areden ~J 

bu zat uçan bır a.," n·ordU· SU_ ,J 
yare"·e atıamağa çalış·. de ırıu"sd 

" ·sın 
iki defa :vaptı. Birincı "ldU! • u ve u 
du. lklnei9inde dUşt ' • cı-ıa: ,/ 

- !I rnurıui'JO ,.ıJJl1l' 'I 
Bc-.şlkta.' tcra e hacze 1erl 
Borçtan dolayı tahtltı"• k•rsr 11~~ 

tile sa ., i/O 
arltırmma sure ıu gorıı ıU"',J 
(5) lambalı ve granıor; tarlhiııe JS1 ~ 
kalı radyo 13-12-916 ,,,, ııad~d"' ~ 
salı glinil s:ı.nt 14 " b~ınıııeıı ~tfll 
arttırma suretile ,.e 1!1u takditÔe -~~ 
vilzde 75 şini buJdugu rtuı? ~VI 
• rık 8 tiJS 
Sandalbcdcsteninde 8 " Jtn-ırıe • .11 

h :ınınen ~v> .... 
satılacaktır. Mu _a takdirde ~ ; ıp' 
75 şini bulmadıgı gUnU •>_,.pt:~· 

. .. di! salı ııacv 
tarlhıne musa . >-sP -~' 

jhale51 iJı"" 
en çok arttıran& ıni ~e ;J; 

d' ·e res ııı 
Jip olanlar Bele ıy k uzere ast• "~ 
rı müşterisine ait olırt• ırıu ve { ıııJ,sı,r" 

1 rı ıuzu s10 
hazır bulunma a • 938 ııııııf• 
mat almak istlycnterın ııırı 01 

tıart 
dosyasına mUracaa 

erıtı>r k•I 
lll'lllKll Ririncl sınıf oPar ~·" 
1 Dr. 'C!!~~}!!!;· ,,,ı;:~: 

ı · dil11~ '11•5~ ıt • 
l;nıunıl <'errıılğ '111 111ul~oder şıı~I 

si, 'c k:ıdın '~0• ~tarı ':c lı"ı:ıı>• 
,.e kadın :ııntlı) ~ ·r 'ıı~ ,ı0, f!.. 
yallar, dimd. sın:k;ı;ııJd•" .!..ı iO_ 1 
meme karın "farı ıo ırıırtV"f"ıefO' 
Muayene: ~abılı ~e cU ,ııel'l·ı ıe il 
dar, salı. nerı1cın ~cı'r f11t<'c rO"° 4fDt 
1 O dıı n 12 ye 1\~ııııcli Jı!lll 
l'ıı rnı:ıkkııpı 
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Danalı:, ltaneller " midenin lı:u~urlu ı,ıeme!'il demektir. Bu Oç 
uzvun iyi ı,tcmesini (emin için muhakkak gece :>atarken H MAZON Meyva Tuzu 

nun ısuu taküd edilebilir, 

iakat ne terldb, ne de ttılld 
taklid edilemea. Muon W. 
ve boro7. mar'kasma dikkat .. 

sabah ac karnına bir kah•e ka$ılı MAZON MEYVA TUZU 
ahnır. Ahnman pyet IAltf. le!'ilrl tabii ve kolaydır. 

__ ,.._l .... ~ ebat ve miktarı yazılı 54 metre miklbı çıralı tahta ıle ıo 
~ d'4z beyaz tahta pazarlık usulile s:ıtm alınacaktır. 

llUnen bedellerile muvakkat teminatlan hiıalcunıda gösterilmi1-

~h.k 12-12-938 tarihine rutlryan pazartesi gilnü saat 14 de 
t .... . ._ ve mübayaat ısubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır . 

• . ~·-...___ killerin pazarlık için tayiJl edile:ı gtln ve saatte yUzde 7,S gUven
birlikte yukarda adı geçen komJıyona gelmeleri nan olunur. 

(8897) 

• • • 
!'-.1z1ıı kutu fabrikalDda halen m8"Cllt olanlarla birlikte mayıa 
'-•kadar birikeceği tahmin odllen 20.000 kflo dUz kapak tahtuı açık 
k:~ Batılacaktır . 
..;""l&llhnen bedeli beher kilo1u 3.68 Jruruı heeabile 732 lira v~ yibde 

ııo.ao liradır. 
~a 15-12-938 tarihine rastlıyan perşembe gilnU saat 16 

bazım ve mubayaat p'>ealnde mUteeekkll satış komiıyonunda 

er Ciba.Ude kutu fa brikasmda görillebflir. 
111911111!!1'ln arttırma içln tayi :ı edUen gün ve uatte yUme 15 temi-

1Ukarda adı geçen koml8yona gelmeleri il4n olunur. (8664) 
••• 
Kuh•mmen B. c;{, 7.5 Eksiltmenin 

MJktan Beberl Tutan teminatı Saati 
Ura K. Lira K· Lira K. 

1500 Kilo -32 480.- 36.- 14.-
400 Litre ı.ao 800- 45.- 14.30 

evsafmda 1:500 kilo mtllıOr kureunu ile prtnameei mucibin. 
&Çıt eksiltme uuJUe 1&tm alınacaktır. 

~ bede11er11e nnın.kbt temlnaUan hizalarmda göeterllmiş-

1939 YILBAŞI 
urumu BüyUkpiyangosu 
BQyQk ikramiyesi 

..... ·-00.000 Liradır 
• 1 I0.000, 100.000. 70.000. tO.OOO, IO .000, 30.000, 20.000. 15.000 
rle (400.000 ve 100.000) nrahk iki adet mUklfat vardır-. 

K9fide yılbqı pce li yaptlacakttr. 
Biletler (2,5), (5) ve (10) lirahktır. 

'laJcit kaybmneden he men blletinlıi alınız. 

. ~ 

Utercim a~ınacak S!· Umumi MDdDrlOtfUnden ı 
11~6dürlük emrinde çalıştrnlmak ve tebeyyün edecek f'hliretint 
-en kadar ücret \-erilmek üıere müsabaka ile. fransııcadan. turkçe

fransucaya bihakkm ter~ ve tekellüme muktedir bir mütercım 

fllirak edebilnB için isteklilerin nüfus, mektep, askerlik \-esika· 
• boterden tasdikli surdlerile aşı kqıdı. iyi hal kağıdı, Adliye vesi
-..._~ vesika fotolrafile dilekçeleri 1'·12-938 tarihine kadar Ankara
~ IDUamellt mildilrlülQne. lst.anbulda P.T.T. mildürlüiüne m-

IDU\-affak olanlar arasında franmcadan başka bir ecnebi lisana 
fesınr ıstılAhlaıdan anlcanlar trcih edilett.ktir. (8906 

Snhırsızhkla beklenilen 9;19 modeli 

• M 1 NERVA Radyoları 
Her tipteıı mebzuJen gelmiştir. Radyo tekniğinin ŞAH eseri olan bu markayt gormek mahiyetı hakkında bir 

fikir edinmeğe klfidir. 

Uİnumt Veklll ABOURRAH\tAN lmre-lstanbul Babçekapı 
Hasan lleposu U!iılUnde - rrrlefon: 2852 t 

Obürenlere ,,. 
ıötüı nezlelerine KATRAN HAKKI EKREM 

fUrklye Cumhuriyeti M~rlıez Bankası S ı 11! ı tD38 vazlvet.I 

A K T 1 F Ura ' Sumaue • ~ ~ • ~ ~ F 
Altın sarı klogramli 1387 1 24.tS.~.180.M /lıliyal akreıi: 

Banknot ' • • • • • • 13.r.16.230. Adi ve fevkalt\de • 

Kcua: 

~.712.~.11 
e.000.000.-Ufaklık • • • • • • • 886.276. 38.687.68&.&ı Huııuııl 

Dahildeki Muhabirler: 
Tlirk !ırası • • • • • • 

l/arlrltl. I Jlulınblrtu: 
Altın: safi kligram 9 O!ı4 f:?t 
Altına tah' ili kabil st'rbest 
dö•lıler • • • • • • • 
Diler dlh·iıler ve borçlu 
klirlnı hnki~ eteri 

l/a:fnt lalwillf'rl· 
Deruhte edılen t'vrakı nak. 
diye karşılıAı • • • • • 

J\anunıın 6-8 maddelerine 
le,•fikan Hnıine tarafından 
vaki tedlyat • • • • • • 

Sen edat cu:danı: 
Hazine bonoları • • • • 
Ticari senetler • • • • 

Eıham VI' lalıvilô.I t'u:donı: 
Deruhle edilen evrakı nak. 
tiyenln karşılıih esham "e 

ı 2.786.038 ., 

ıs.648. 

R.99S.4M.OO 

1:">8.748.363. 

US.212.868. 

70.808.0M. 

tahvil 1 ıtıbarl kı)"melle 30.6'4.:181. 
Serbest Pııham Te lahvilnt: 41.'760.088. 
Auanılar: 

Haıine)e kısa •adelı a,·:ıns 

Allın Te rtöV"iz uzerıne • • 
Tah"rilAt bzcrınc • • • • 
Jli~§erlarlnr .. • • ~ ~ • 
Muhteıır • • r • , ~ • 

Yekıln 

71~.007.7~ 

2l.74ff.l2ft.!U 

J-'3.580.685. 

70.808.006. 

48.413.SOO 

15.4l'S0.03.1.S.1 
4.300.000.

ı•.ae·uı&o.6% 
8ii. rie.oee.a 

Tedaı•üldek( Banknollar: 
Jeruhte edilen eH:ıkı nııkll)c 
l\nnunun 6.8 inri m dde-
lerıpe tevfikan hazine tara. 
fından vaki ı~dlyat - . . 
Oeruhte edilen nrakı nnk-
ılı) e bakı) esı . . . . . 

l\ıırşılıJı tamamen :ıltın olnrıık 
ıl:ivcten leda~ule v:ızedılcn 

Hceoı;konl mukabili ilCıvelen 
teda. '!17.cd •• . . . . • 
Tur/.: llNUı Jlevdualı 
Diivl: Taahhüdatı: 
Allına lah•ili kabil dö•ııler 
Di!'ier dovizler ,.e alacaklı 

ldirıng h:ıkl)c!leri • 
Muhlelıf . . • . . • 

._ _____ k 

1 Tt'mmm: 1938 l:ırihinden ltiharrn: İskonto haddi ~ 4 Altın üzerinf' :ı\":ıM ~ 3 

1ö8.74H.563.-

tUUt.818.-

ı 43.63.1.693.-

ı e.ooo.eoo.-

34.000.000.-

8..U0.81 

30.87l).öl ı.20 

Ura 
tG.000.000.-

8.712.SN.1 l 

l NJSS3.GOzıi.-
1tl.'l80.788.l8 

30.919.101.01 
93.'108.298.!3 

388.'118.008.48 

TüRKiYE iS BANKA'"'SI 'NIN 
KUi 



16' 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra günde 3 defa 
dişleri niçin fırçalamak lazımdır. 

Çünkü unutmayınız ki: 
Baınınsızlıktan çürüyen dişlerin difte

ri, bademcik, kızamık, enfloenza, ve hat. 

ta zatürrieye yol açtı.klan, iltihap yapan 

diş etlerile kökleriruıe mide hummaıs, a 

pandisit, nevrasteni, sıtma ve romatizma 

yaptığı fenncn anlilillmıstır. Temiz ağız, 
ve sağlam dişler unr.ınıt vücut sağlığının 

en birinci şartı olmuştur. Binaenalt:yh 

dişlerinizi hergün kabil olduğu kadar faz. 
la • ıaakal 3 defa • '''Radyolin .. cilş macu 

nile hrçalıyarak sıhhatinizi garanti ede
bilirsirjz, ve etmelisini:. Bu suretle mik. 

roplan imha ederek dişlerinizi korumu~ 
olursunuz. 

ile ıabah, öğle ve ak§am her yemekten sonra 
~nde 3 defa disleri"":~i fırçalayınız. 

' ' . . . ', ... ' .,. -. '.. ' 

AD•IATICA 
SOC.-AN. Dl NAVIGAZIONE-VENEZIA 

• 

"'} .1·"11 7« .. Jti,, .. , .... ;.:..: t .. .. !·t ,, . ~ .· • .«ı '"h.,,.~ •· .!· 1 ,./, ~· .. , , 
T L F E 
Şimdiye kadar muhtelif marka 

bir çok radyo dinlediniz. 

Bugftn de: 

r E EF 

a larını 
939 modeJlerlol dlollyerek

1 
ıılJlıı 

kat'i kararınızı verebil r 

Beş kıl'ada 70 den fazla memleketle 
( 

TELEFU KEN 
Radyoları ın 

Büyük bir rağbet ve itimad göt mesi 
- sizin, için en kuvvetli teminattır. -

Türkiye .Vekili: 

f lettron lür~ Hnonim ~irteti 
Ankara Satış Yeri:. 

[lettrofen mt Hnoniın ~irll!~ 
U tra yautıan JJmanJaı Vapurlarm iafmlerl Hareket gfinJ~ı ! Galata Voyvoda caddesi No: 58 62 

Telgraf : Elektron - İstanbul 
Telefon: 41460 

Anafartalar Caddesi No: a 
Telgraf: Elektrofen - An kar 

Telefon: 1287 
-

EKSPRES HATLARI 

Pire, Brlndlal, Venedik 
Trieıte 

BUtlln Avrupa için eupree 

RODt 
PALESTİ~A 
F. GR1M.L~l 

~ 
2/12 ~ B ~ 
9/12 :ı ; ~ 

16/12 ~ ~ i 
23/12 ~ .. 

Anadolunun bütün mühim şehirleriiiCle 
trenler! PALESTİNA 

F. GRİMAN1 
Oi ,:; 30112 CJ 

bayilerimiz vardır. 
Ue te1lk1 ederler. • 
~~~~~~~~~~~~~~----:-:-:~~ .............. ,191 ........................... . 

3/12 
ctITA' di BARt 17/12 ~ ~ 

Pire, Napoli, Marsilya, Cenova 31112 ~ ~ .8 . 
tstanbuLPJRE saat 24 h. ~ ...!! 5 lf'D -~ 

,, NAPOLİ gün 3 jours ~ <3 e AKS 1R1 
,, MARSlLYA gün 4 jours 

Pire, Napoli, Marsilya, C~nova 

Fenicia 

Merano 
Campidoglio 

Kuıla, Sellnik, Goloa, Pire, Patraa. Diana 
\yuranda, Brindisi., Ankona, Vcnedık Abbazia 

Tricıte 

Selanik, Midilli, İzmir, Pirt", 
Kalamata, Patras, Birindisi, 

Ven edik, Triestc 

Burgu, Varna, K8ıtcnce 

Sulina, Kalas, lbrail 

lseo 
Al ban o 
Vcsta 

Albano 
Abbazia 

Campidoglio 
Vcsta 
Quirinalc 
Fe:ıicia 

!seo 
Mcrano 

Abbazia 
Campidog-lio 

1/12 ~ 
15/12 ::; 
29/12 j 

8/12 ! ... 
22112 : 

J. 

Q) 

"O 
1/12 00 

15/ 12 : 
29/12 ~ 

3/12 
7112 

14/12 
17112 ~ ... 
21/12 : 
28112 ~ 
31/12 

1111/39 

"O 

7/12 ~ 
14/12 ~ 

.'1 

Türk 
BüYüK 

Hava Kurumu 
PiYANGOSU 

1 Bütün göğüs 
Hastailkların 

Km ~o~ercisi~ir 1 

Hastalık ihtlmallP.r!nl 

RiPi 
alarak yok edebilirsiniz. Gripin, Radyo
.in müesseselerinde fevkalade itina
larla hazırlanır. Rahatsızlıkları, ağrı. 

ıarı defetmekte bir panzehl r kudreti 
; österlr. Kalbinize, midenize ve böb· 

• 
.... ıımıllml .. mll ..................... l ........... ~~-;;,ı~MP 

,•taınınslf.I>"" 
kemik ha~tnlıkları, dimağ yorgnnluklan ne ') J\:tll!-.IZlık, 

doğma biitün zayıflıklara karşı 

KUVVET şuRueLJ 

1 

; (j: 
.... 
:::~ 
::n .... .... .... .... .... .... 
:::: .... .... 

i L i 
llcr annenin b;ırucsl lcnp eden bk kuwet ,nrubndur· :-~::~ 

\'italin kunet ı:urubu ,·ermekle onlıın sağtıırn, ı; r 1 

ViT ALiN KüWET~n"·şuRUB~ 
1 ıı.rın ıııır• l'llcl.tcıı çağındaki gençlerle emzikli kadm \'cya Jhtfynç 

1...'°G1LtZ 

:::ı 
:::: ""~ ••• • ıs..ı • Jm · j]titı8P btl>:t11" •••• ....erne• •o :m Her mrıu yanıkh .. r, kan çıbanları. traş yaraları, ... kl"rıo ~ "" •••• cu p. m: ~atlcikları, koltuk altı çıbanları, dolama, akneler, ço f 
~m erin her türlü deri iltihapları. • eder• · 
~:: VIROZA en çabuk ve en emin bir surette tedavı ~ .. :~ .. :: . ~···:::-:::;,::.-" , •••• --~· ·••!!!.••· .. , 

l 

İkinci keşide: 11 /. Birincikanun / 938 dedir, 

Büyük ikramiye 45.000 
ceklcrinize yorgunluk vermez. 

I • d 1 icabında 3 kaşe alınabilir. İsmine ı r a f r • likkat, taklidlerinden sakınınız ve Gri· 

Bundan başka: l.>.000, 12 000, 10.000 liralık ikramiyelerle (20.000 lı oin yerine başka bir marka verirlersP • 
n 10.000) liralık iki adet mükafat vardır. ·ld-ietle reddediniz. ~ 

.................................... :!t:•••••••••••••••••r••••••••••----:=-•n•s:••::: •• .-... ~ •• • ~ .............. ,..................... ··-·····......... .............. .. . ... r ·-::::::·· .. ••• ········-············· ··-·· ... ··:.c· ... ı·······-····--·::-......... .. 

-ll~~Xl~~~~y~~~~Kf i1~~~n~=~·~r~~ 1 ~ 
U Tesiri kati alımı kolay en iyi müshıl şe et:'' ./ 

'. - •, J. .. ' 'ı • .. • t . ""!: • • • • .Ata· ' •• • ... 

Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal etmeyiniz. Siz clt 1 ~.31--
,ciyangonun mes·ud ve bahtıyarları arasına girmiş olursunuz. Ü~--=-===-..:.~~~:~::~:~:~~~~~~~~~~~~;,.,,~--


