
Son Havadisler 

tLAN tŞLER1 : Tel. 20335 

· Istanbul valiliğine 
1 ~ Manisa Valisi 

! Lütfi getirildi 

C>nanrnarnız 
anevraya çıkıvor 
~ manev mı yakında bafbyacaktır. Batta Yavuz olmak üzere, donanmaya S Sarıyer v e Büyükclere önlerinde beklemekt edfr. Fırtmalı bir havada derhal 

ilanen-aya başlanacaktır. 
~.~gün kadar evvel de manevraya çıkmak üzere bekliyordu. Fakat yu dola· 
--ur olunmuştu. 

&ribi Bir gün 
türk vasiyetnamesini 
asıl hazırlamışh ? · 
ftoterin saraya daveti, hastalığın teşhisinden 
lonra, Atanın uf ulünden 2 ay önce olmuştu 

Ye Dil 
azaları . . ~ 

ızıüze-' 
9ahşmak ~ 
ı sonsuz 
arıe bir 
daha 

~il,!lılar v..ı, ........ , • ..,..., ....... a.,:ıuatark'ıın ~ ....... ıe.ı ... ,.. 
1fada - Makbule n Hariciye l'ekllbnlzŞilkril Sara.çoğlu .. . 

l~ransada grev bu sabah · başladı --
lS} er de hükômeti 
l>rotesto ettiler 
etin asayişi bakımından bu hareket fevkalade 
&ayılıyor; hükOmet grev mıntakalarına müte

madiyen asker sevketmektedir 

' Fa.lnikalarda t"t bırakan grevci amele 

Emnıyet 
Müdürü 

Salih Kıhç 
Bir valiliğe tayin edilmek 

üzere lstanbuldan 
ayrıldı 

Ankara Emniyet Mlldürü 
Sadrettin, 1..tanbul Emniyet 

Müdürü oldu 
- Yazısı 3 üncüde -

Ataturkun 
Ebedt 

ıstı rahat 
mahalll 

Parti Kurultayı 
yakmda toplamyor 
Ankara, 29 (A. A.) - C. H. 

Pf,1"tial BUyUk Millet Meclisi 
grupu bugün Trabzon mebusu 
Hasan Saka'nm bqkanhğmda 
toplandı. 

Söz alan sayın Bqvekil Ce
lil Bayar, ebedi Şetbı daimi 
istirahat mahallinin tayinlle 
yaptınlacak anıt için tetkil o
lunan mlltehassuı komisyorlun 
tamha edeceil rapora srup 
tasvibine arzeylediktell acıaar 
tatbikatına geçlleceğlnl beyan 
etmlt, bu beyanat heyeti umu
mlyece tasvib olenmtlfbır. 

Bundan 30nra, Başbakaıi, 
Ebedi Şefin ufulil ile hldis o
lan Cumhuriyet Halk Partisi 
Reisliğinin intihabı melelesl· 
nin halli için Parti Kurultayı
nın yakında topalnmasma lU
zum hlsıl olduğunu bildirmiş
tir. 

Ruznamede başkaca g6rUtll
lecek bir madde bulunmadığın
dan celseye nihayet verilmiş
tir. 

3 
AYLIKLAR . 

Y armdan ltlbarea verilmeye 
bqlanıyor. - % Del •1facla -

Muhiddin Üs-. 
tündağ Vekitlet 

emrinde .. 
Yeni Valimiz Lütfi Kırdarın en 

büyük vasıfları imarcıhğı, dürüstlüğü, 
çahşkanhğı ve tam bir idare amiri 

bulunmasıdır 

llanlsa memleliet Jiufanesl 

Dı~iliye~e 
Mühim değişiklik· 

~er olacağı 
söyleniyor 

- Yazeı S ttncttcle -
Yeni \"alimiz Lttfl Kırdar ---

Is tan bul adliyesinde 
değişiklikler :.=:m.ı 

Rom~·n KraDo 
Otomobilini göz karartı-

cı bir hızla sürü.yor 

Bura<la muhtelif Uıılfo1'Dalan gl ymlı olara1i goriliiitlnlt lclll IR!bleldi Kıa Bt.l'OJ'an liGiaal lia.ı 
J&tma dair enterewı 1Jtt J'UQ'1 6 mcı •Jfammla ~ 
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Pars ajansı 
ve 

Cu nı !1 u rrel~I m iz 
• • 

ismet lnönü 
Tahran, 2{) ( A.A. )- Pnr· Ajansı 

blldiriyor: 
"İsmi hatırlardan silinmiyecek olan 

AtatUrkUn yerme Reisicumhurluğa Is. 
met lnönUmin intihabım büyük bir 
memnuniyetle öğrendik. Memleketi:ıin 
t.arihind~ pek yüksek bir mevki işgal <'. 

den fsmet lnönti pek haklı olarak ha
raretli bir vatansever ve mümtaz bir 
general olarak tanınmaktadır.,. 

Bundan sonra muşarünileyhln blog 

rafisini çizen ve yaptığı hizmetlerde:ı 
b:ıbseden Etelabat gazete.si. şöyle de. 
vam etmektedir: 

"lsmet lnönil, sonte~n 1924 ten 
mart 1925 e kadar devam eden kısa bir 
fasıla mUstesna olmak Uzcrc 14 sene. 

17 Yaşını bitiren 

1
1 ız ve erkek Türk 

gençleri J 
T rkku!;iu nıüracaalı· 

1tızı f <"kllyor 
Miı takbel hava kuvvetlerimiz için kısa 

bir müddet jçinde binlerce genci çalıştı· 
ran \•e sivil havacılık kadromuzu süratle 
zenginleştiren TOrkkuşu mezunlardan 
açılan kadro boşluğuna yeniden ve daha 
fazlasile gençler kaydetmek üzere faali· 
yete geçmiştir. Liselerle }'ilksek mektep
ler ve üniversiteye bu münasebetle bir be
yanr.ame gönderen Tlirkkuşu on yedi ya
şını ikmal eden ve boylan l .58 den aşağı 
olmıyan kız ve erkek talebeleri şerefli ha· 
\acılık c;tajrna davet etmiştir. 

Türkku.u, şimdiye kadar yetişen genç
lerle al.ıka), muhafaza ve şimdiye kadar 
k ydolunup da kampa gitmiyen azalann 
önıımiızdeki ilkbaharda kampa sevkleri
m tunin için A.B.C. \eya turizm brövesi 
alan ve) a kampa gitmiyen bütfin eski 
aım mı da Türkku~u şube ve merkezl~fr 
ne ınilracaate davet etmiştir. 
Türkkuşunun yalnız §ehrimizdcki a· 

zalannm sayısı bini geçmiştir. 
~o-

l1~-1nal <-emlyetlerl 
ye yakın bir zaman yeni Türkiyenfn A l k h Ik d w 

çı aca a san ıgı Başvekdlet makamını işgnl ederek A- .. , · •• 1 b ı d 
tatil k ta f d i ·ı bilyUk 1 munaseuetıle teşebbus ere aş a ı r rn ın a:ı ç zı en 13 a . . . . 
h t \ · I"-J "k 1 Esnaf Cemıyetkn heyctı ıdarC$i a 'e ımnr p c111 anm mu emm<: su. . . . 
rette tatbik etmiştir. BUUin bu uzun son zamanlardakı 1~ti~~lannda yeni 
"'ma.n .... rfı d ta 1 k h' kurulacak halk sandıgı ışıyle yal..'"lndan ._ ~... n a va nına par a ır. • 
metler ifa eden 1nCSnU, bllhn sa harfe.' me§gul olmuştur. 

siyaset sahasında bUyUk adım !arla i
leri em is ve czcUmle muhtelif Balkan 
mernleketlerile olan ihtil!flan hallet· 
mı,. Montrö konfera.nsı:ıı tam bir mu. 
va!Cnkıyctte netJcelcndirmflJ, 13:ı.rk mem 

lelcetlerile p3ktlar ~e muahedeler imza 
etmi& ve daha bir ~ok hizmetlerde bu. 
Iunmu§tur. 

Araplar 
Bir İngiliz kampını bastılar 
Berut, 21) lA.A.) - Filistinde Arap 

Jar Saffet civar.ndaki bir İngiliz kam

pını basmışlar ve bütün binaları tahrip 
etmişlerdir. On beş İngiliz ağır suret. 
te yaralannuıtır. 

Buna mukabil İngilizler de Rasah
marada 17 S Arap evini bomba ile at. 
nuglardır. 

Kahire, 29 (A.A.) - Buraya gelen 
.haberlere g8re, Filistin Arapları IA>n. 
dra 'konferansına ancak aşa!)ıdaki iki 
§ıırt dahilinde iştirake karar vermişler
dir: 

1 - Müzakerelerin esası evvelden 
tesbit edilecektir. 

2 - Filistin Arnplan, tngihzler ta. 
rafından feshedilen ve fakat faaliyeti
ne devam etmekte bulunan ylksek A. 
rap komitesince tem ... il olunacaktır. 

Alman gazeteleri ne c!iyorlar ? 
Bcrlfn, 29 (A.A.) - "Reuter Ajan. 

11nın muhabiri bildiriyor,.: 

Filiıtinde hüküm s:ircn nakliyat gre 
vi dolay siyle Jngilizlerin Arap köyle. 
rinc yiyecek taşınmasını menettikleri. 
ne dair Beyruttan vcı "len bir haberin 
Alman telgraf ajansı tarafından neşre· · 
dilmesi üzerine Alman matbuatı İngil. 
tereye tekrar hücum etmeğe ba§lamzı 
tır. 

Bu sabah çıkan gazeteler İngiltere. 
yi halka hcyratça zulum yapmakla it
ham etmektedirler. 

Arnavut uk 
23 ı 1cı istiklal yıldönümünü 

kutJuladı 
Tirana, 21) (A.A.) - Arnavutluğun 

26 ncı isdkiaJ yddön:.LmU, bütün ır.em 
Iekette parlak bir surette lrntlanmz~tır. 

Bu snbah ıaat ı 1 de Kral, yeni Ti· 
rana radyo po:otuını milletine Eöylcd'ği 
bir nutukJa açmııtır. 

o 

Halk sandığı, bilhassa küçük serma· 
yeli esnafa, muayyen ve ağır olmıyan 
kefalet şartları altında, kendi işi nis
betine göre ikrazatta bulunmak gaye
sini birinci dere(:ede tahakkuk ettire • 
eeğine göre, bittabi b-.ı, &naf Cemi· 

yetlerini doğrudan doğruya alakalan
dmın bir i§ mahiyetinde görillmekte· 
dir. 

Cemiyetler, kefalet iglerlnde kendi 
gahniyeti rnancviycıinin csaa telakki o

lunması iıi üzerinde de ım.cıgul ola • 
caktır. 

Bu münasebetle Esnaf Cemiyetleri 
Reisi diycr ki: 

''Sandık halihazırda açılmış değil • 
d"r. Bununla beraber esnaf sandıktan 

azami derecede yardım görecekleri i
çin bu igle yakından alakadanz. 

Sandığın tcşekk:llil münasebetile 
esnafa tailllfik eden ferdi i§leri lizerin· 

de de cemiyetimizin te~ebbüsleri var· 
dır.,, 

Haber aJd ğımıza göre, ufak serır.a· 
yeleri bulunması yüzünden piyasadan 
yavag yavaş kalkan esnaf, halk sandı· 
ğmın teşekkülü münasebetile cemiye 
tin tavasıutile yeniden faa!iyete ~
kolunacaklardır. 

-o--

Hazine avukatları 
Bir sene daha başka işler 

görebilecekler 
Ankara, 30 - Avukatlık kanununun 

beşinci maddesi bir sene ınilddetle te· 
bir edilmiştir. Karar bütün alakadarla
ra bilidirilmiştir. Buna göre, hazine a· 
vukatları bir &ene daha hariçte baı'ka 
i~ler de takip edeblleceklerdir. msyle· 
Jikle, hazin~ avukatlarının vcız:felerin· 
den ayrılması m~selesinln önüne geçil
miş .clmaktadır. 

Mütekait, dul ve yetinı· 
lerin üç aylıklar1 
Maaşlann verilmesine yarından itihareD" başianıyor 

(\lm•~r han ..!1 ;{Ünl~r, utArt-r~rd~n rnaaş 
Hlll bll~ct"k t'r '! 

Mütekaıtlerle dul, ve yetimlerin ilç ay-ı 
lık maaşlarının \'erilmesi iı;in defterdar
lık ve maaşların en mühim kısmını \'eren 
emlak ve eytam banka ı bütün tertibatı 
almı~ardır. 

Emlak banka ı üç a}·lıklann tes\ıyesine 
yarın ~abahtan itibaren başhyacaktır. 
Yalnız ilk üç gün ma!Cllere maaş \"erı!c· 
cektir. Bunun İ\!n cüzdanlara fış \'erıl
mcktcdır. 

Emlak ,.e Ertam bankası. tediy::ıtın da· 
ha bı.iyük bir mtizam altında cere\ anı i· 
çin yt'nİ bazı tertibat alm!;tır. 

~~m nönü t1a&k~vı 
hloas•nın 

inşaatı 
daş gÖ-tl(. .. , ~11 lehli"e 
liz.-rtne durduruldu 

Bundan iki sene kadar evvel, Cağa • 
)oğlundaki Eminönü Halkevi binası 
yanmda bir spor salonu yapılmak ilzere 
burada toprak kazılmış ve temel atma 

merasimi yapılmıştı. Fakat tam inşaata 
başlandığı sırada C. H. P. Genel Sek
reterliği gençliğin e.n ziyade tekasUf 
ettiği yer olan ve Universiteye en yokın 
bir yer bulunan Cağaloğlunun sa.dece 
bir spor saJonu değil gençliğin kültUreJ 
ve sosyal her türlü ihtiyaçlarını karşı • 
lıyacak bir büyiı1c Halkevi binası y;ıpd
masııu milnasip gördüğünden inşaat 
durdurulmuş, ilk bina için yapılan te· 
aisat ta kaldmlar~ civardaki binaların 
lıtimlikine girişilmişti. Şimdi bu bina
ların istimliki ve yıkılması 1§1 bitirlle· 
rek yeni bUyilk binanın temel 'kazma 
İiİ de tamaınalndığından inşaata başlan• 
mIJtır. 

Mal mildürlUklerınde maae tevzıatma 
ise pazartesi gününden itibaren başlana· 
aıktır. Bütün malmüdürl<lklerinde maa~ 
tevziatı öbür pazartc i gününe kadar 
(pazartesi dahil) devam edilecektir. Mal 
müdürlüklerince tediyata nwnara sırasilt 
devam cdıleccğinden gt.ınünde maaşlnrını 
alnuyan miitekaitlerle dul ve yetımler 
maa~ tediyatından sonra yani öbür sah 
gClnilnden itibaren maaşlarını alabdecck· 
!erdir. 

Emlftk bankac:ı da kezahk her zamanki 
gibi milracaat sırasile tedıyat yapacaktır. 

Havalarm müsait gitmesi 
Yurdun her yerinde 

Ekim işini fazlalaştırdı 
Bu sene, blitiln yurtta yeni mahsulün 

ekilmesi için ha\·alar uzun scnclerdenb ri 
göriılmernis dereCede müsait gittiğil'ldcn 
ekimin her yıldan fazla olduğu gorillmf>k 
tedir. Çif~I. her yerde büyük bir mem· 

nurıiyetle sabana ve E'kime de,-am etmek· 
tcdır. Havalar müstakar bir şekilde mü· 
sait gitt:ğinden bu iş de o nisbette süratli 
olmuştur. Ekimden sonra tohomun ilk 
olgunla~ması için elzem olan yağmurlan 
}'ı.;rJun ekser mmtakalannda düşmüs ve 
bu cihet aynca köylünün yüzünü guldilr
mü1tür. Yalnız bazı mmtakalarda heniiz 
hcklcnt'n > ağmurlar yağmamıştır. Bilhas 

sa Trakl anın hiç yağmur almıyan orta 
kı ımlarile Ç'.atalca, Silivri ve civan bu 
meyandı:ıdır. Buna mukabil Ç".ekmcce ve 

havalisi iki defa yağmur almıstır. Maa· 

mafih ynğı§ mevsüni gelmiş oldu~und?_11 

yeni ekimin bir tehlikeye girmesinden e~ 

vel yağmurların yağacağı muhakkak gö
rülmektedir. 

sanat 
Ticaret ve ı 
o;uııı öğreı111r;ı, 
ara:>ında ta1 ,; ' 

toııı•I .ıı 
Aakartt, ::ıı < ıeıe 

0 
;ıı•r~ 

site profesörlerınd~ ,ret o• 
yUk ek lktısııt ve ğcuıı•· 5ı1P 
torlulc-r profesörlU al tar!• 
llerl a vnl oku 1 sıras 11.ııtU• . a e " •" sörlUğUne. coğrafY l<lll yU 

1 oar ıret lcrlndeıı Bcs 01 tr• öe 
1 ret ekonomik coğrll dlre•tO~ 

ne, lstnnbul kUltUr gar•c• 
hnt mUCettlşl nag•P 

1 
do•1 

ekteb l'i eok tl<'nl'et aı ıııdell 

Anknro. ticaret ıtee~ıse ••' 
yar yUlcsC'k tıraret a}ııl 
nıf öğretmenllğinP. r 8aıı'1 

~nllb Zeki Dlyıır1>al<• ı1care 
Necntl GUrdln ızınlreJlf /. 
daktlloğrnfl öJ'tr t~ııa· J\ 
Adana ticaret ol{tl ı<cl I• 
okulundan Salın :ı;:;rııırııııtl 

on • okuluna, Kastnın ııııı 8 
rcktörU l{cmal Er\:e l 

1 
okulu ö~retmenıı;ur~ıı JC 
okulundan Sabri bili~ 

ıstaıı ~· enuat okuluna, ıııt s• 
d n va •' cnret okulun a rsa ı•ll 

0
, 

kı7. enstltusune. BtJJ{otl1ıı "o 
clnıı Cemil sumer kuııınd•, 
lunn, Tnrsus orta 0 ti aft ~ 

kş:ııll ,,o 
Peklr. Mersin n ~dırn• D• 
öğretmenliğine. tııt•11 

C n tıe ıo 
ıundnn Hnkkı 8 }.Okats d 
okulundan Keınal tııV"lll e 

il ve · ta okulunn nak 

dlr. -- f ar8 
-Dahtt!ye memd~~l~!r ,~ 
mUhım tebe ·yor 

söy\enı ' ,,,. 
Ankara 30 (Tel~:~ .; 

''ckfileti memurları... J1liı:ıer si 
şikliklcr hazırlandıgı ıncrı;cJ 

D~ği§iklikler )'aln!z~ 
arasında değil, aynı. 

11
#tA. 

k ~run \e 
tup:;ıı, a~m . ettedit'· 
ne de c'.'tmil mahıY _Aı:ıat 

:.~· ,.,.,3c<W '" ıMll 

Tekailde sc\'kO·"": er.>'?. 
Fakat, bu defa da baJka bir mesele 

ortaya çıknuıtır: Sptr salonu temelle· 
ri atıldığı esna.da Halkevinin yazunda 

bulunan sokakta heyel!n alametleri g8· 
rUlmUJ. sokak çatlamıı ve o eo'kak U
zerindeki binalar da tehlikeli görüldü -
ğiınden sokaktan nakil vasıtalarının 
geçmesi menedildiği gibi heyetina mi
ni olacak tertibat da aLnnuıtr. Llikin 
aradan ge;en müddet zarfında konul • 
mu3 olan payandalar &ô1ı:ülmilı ve na· 
kil vasıtalan da geçmeğe ba§lamı§ ol· 
duğundan bayramdan sonra şimdi bU
yUk bina yapılması dolayısile daha 
fazla derinleştirilmiş elan temele doA· 
ru mühim bir heyetin tehlikesi tekrar 
baıtamı~ ve inşaatı durdurmak mecbu· 
riyeti hfi.sı1 olmuştur. Ayru zamanda 
o sokak üzerindeki evlerin v.:ziyeti de 
yeniden tehlikeli görüldüğünden bunlar 
fen heyetince tetılnlc edilmi~ ve acilen 
yeni tertibat ahnmıttır. 

Bu seneki baslangıç ve havaların bu §e

kllde mOı:ait gidişi mOstahsile ö~ürnOz

deki sene için §İmdiden çok bilyük fimit· 
ler vermektedir. Geçen sene bu zamanlar

da yağan şiddetli yağmurlar dolayısile 
saban ve ekim ekser mıntakalarda )'apıln· 
mamıstr. 

-o--

gibi, terfiler, beC-3}'~~ :t"' 
de vardır. HenilZ ! eıı kU'" eıJ 
ler olmamasına r~iye ,-et-

. dı~ine nazaran ~ahi r \'ebb~ 
şarhğma ec:ki ınusteş3 ~ıır bCJl 

rnü~tG"' ~ 
nacak \'e elycvın .. {etti~ ' 

Uzun telefon kordonları 
Ankara, 30 - İstanbul telefon tari

fesine bir madde ilave edilmiştir. Şim· 
diye kadar normal uzunluktan daha u· 
zun kordonlar için tarifede bir Ucret 
yoktu. bundan sonra iki metre 'kordon 
için tesis veya tecrit ücreti .:>larak 150 
ve bir metre kordon ıçin de 50 kuru§ 
alınacaktır. Bu ücretler yalnız °Jir defa
ya mahsustur. 

Maliyede yeni tayinler 
Ankara, 30 - Maliyede ba:ı yeni ta• 

yinler yapılmıçtır. 
Adliye Vekftleti muhasebe mUdUril 

Tevfik Rıza tktısat V ckaleti muhasebe 

müdu.rlüğUnc, Maliye V ekftleti bUtçe 

ve mali kontrolil umum müciürli:ğil ıu· 

be amirlerinden ibrahim Adliye Vckfi.· 

leti muhasebe mUdUrlilğilne tayin edil
mişlerdir. 

Maliye Vekaleti bütçe ve mali kont· 
rol umum mUdürlilğü merkez da.ires1 

muhasebe müdürlüğüne de eski Kars 
defterdarı Zihni getirilmiştir. 

--o--
Bu sabahki sis 

Bu sabah limanımızda kesif bir sis 

olmuş ve bu yüzden Boğaziçi ve Ada· 
Jardan köprüye gelen ilk vapurlar geç 
kalmıılardır. Sis bilhassa Jımcı.n içinde 
çok kesafet peyda etmiş ve sa~t dokuza 

kadar devam etmi§tir. 

de birinci umumi mu çorJs0_,,11 
ıunaaıktlf· 1 ter liğine naklo d \a)1~ı t , 

mOôdctinl ikmal 
0 

.... rı~t~ ..ı~ 
• e 1JaŞ1•· !tQUI 

koluruırak yerın tıc b8 
tayininden de kU'"'e 

1 11çıkt' -' 
sitelere " 

dır. Muhtelıf v~ n tafınlt~.ı 
murlardan ~ enıd-. 
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YENi iST NBUL VALİSİ 

İstanbul nliliğinc ta~ ini yüksek ta..ı;;ıllku il<hran eden Manisa 'alisi Liıtn Kmlıır 
bir nutuk t.iiylcrkcn 

Jslanbul Enınlyet MildUril 

Salih Kılıç 
Bir 

tayin 
Valiliğe 
ediliyor 

Müdür muavını Kamuranın vazifesi de Ankaraya nakledildi 

PoHs ômlrl~rl arasında d~ğişikllkle r 
Ankara, 30 (Telefonla) - Burada 

salahiyetli makamlardan duyduğumuza 
göre, İstanbul Emniyet Müdürü Salih 
Kılıç bir valiliğe tayin edilecek ve yeri
ne Ankara Emniyet Müdürü Sadrettin 
Aka tayin edilecektir. İstanbul Emni • 
yet müdür muavini Kamıran da Anka· 
ra emniyeti umumiye birinci §Ube mü· 
dürü Mehmet Ali ile becayiş edilmiş· 

*· 

Manisanın degerL Valisi 

oldu 
Muhiddin Üstündağ şiındiıil' ! ekalet 

emrinde kalacakllr 

LQtfi l<ırdar 

Yeni Valimizin en büyük va~ıf ı 
düriistlüjü, çalış :canlıJı ve tam bır 
bulunmasıdır • 

ima~cılığı, 
ı fare aır. iri 

Ankara, 30 (Tcll'fonln) - Eski mcbus-
l:ırdaıı !Uanba 'nlM Dr. l.ütfi l\ır<l:ırın 
İstanbul \'ali ,.c Iklı•di> c Heblii;iııc ta

yini hakkındaki karnnıamc ~ ül•scl> tasdl
kn arı.edilınl:;tir. İstanbul 'alisi ,lmdllik 
vekalet emrinde kalnıakhıdır. 

HABER: Doktor LQUi Kırdar büti.in 
hayatmca umumi hizmetlerde çalışmış \ e 
memlekete çok faydalı işler görmüş bir 
simadır. 

Kendisi 1888 senesinde Kerkükde doğ· 
duğuna göre bugün tam 50 yaşında bu· 
lunmaktadır. E' li ve iki çocuk babac:ıdır. 
Tıbbireden doktor olarak neşet eden 

LQUi Kırdar, az zamanda göz hac:talık· 
lan rnüteha:;sı ı olmuş ve epey zaman 
lzmir hastane inde gaz hekimi olarak ça· 
lı~mış, sonra Izmir SJhhiye müdürluğune 
tayin edilmiştir. 

Son intihapta Kütahya mebusu seçilen 
LQtri Kırdar, bir aralık Balıkesir halk 
partisi başkanlığını da yapmıştır. 

Birkaç sene evvel idari sahaya dönmek 
arzusile mebusluktan çekilmiş ve 1\1anisa 
valiliğine tayin olunmuştur. 

Doktor Lutfr Kırdar çok haluk, dürüst, 
fevkalade çalışkan ve vazifesini her şey· 
den üstün tutan ve SC\ en kı~ metli bir i· 
dare amiridir. 

Evvelce bir aralık eski Türk ocakların· 
da, Kızılay gibi menafii umumiyeye ça· 
h~an hayır müe eselerinde büyük bir fe· 
raı;~tle hayırlı işler başarmış olan Lutfi 
Kırdar, bilhassa 1\lanisaya vali olduktan 
~orıra bütün kıymetini göze vurmuştur. 

Manisa onun elinde baştanbaşa değiş· 
miş, bütün yaralarını sarmış ve birkaç 
sene içinde birçok birinci sınıf vilayetleri 
imrendirecek mamur ve müreffeh bir 
yurt köşesi olmuştur. 

ŞimdiJlk \"l'kllct f'mrlnde knlacak olan 
Yall l\lulıiddirı Üstümlnğ 

meydanları ve muntazam yollarile clekt· 
rik ışıkları içinde pırıldayan köyler, 25 
metrelik geniş parkeli, asfaltlı caddeleri 

ve yeryer yapılan büyük binalarile eged .. 
fışkıran yepyeni Manisa onun eseridır. 

Bilhassa asırların ihmalile harabe) e 
dönen şehrimizin imarına girişildiği şu sı· 
rada, en bariz vasfı imarcılık olan bu kıy· 
metli idare amirinin lstanbul vali \e be· 
lediye reisliğine tayini çok isabetli olmuş 
tur. 

Emniyet Umum Müdürlüğü, gerek 
İstanbul, gerekse başka vilfıyetler Em· 
niyet kadrclannda bazı mühim değ'i • 
şlklikler yapmış ve bu değişiklikler yük 
sek tasdikten çıkmıştır. 

Tr~kya Umumi Müfettişliği Emniyet 
müşaviri Hulusi Emniyet Umum Mü· 
dür muavinliğine, üçüncüı şube müdü· 
rü Şinasi üçüncü daire reisliğine, An· 
kara mıntakası emniyet müfettişlerin
den Hayri birinci daire deisliğine, al· 
tıncı şube müdürü Necip Kocaeli emni· 
yet müdürlüğüne, polis müfettişlerin • 
den Faik Afyon emniyet müdürlüğüne, 
İstanbul polis mektebi müdürü Meh • 
met Ali basın ve yayın tetkik mütahas· 
sıslığma, Balıkesir emniyet müdürü 
Saip üçüncü şube müdürlüğüne, Koca
eli emniyet müdürü Şerif polis müfet
tişliğine, umum müdürlük §Ube müdür 
muavinlerinden Halil sekizinci §Ube 
müdürlüğüne, Bitlis emniyet müdürü 
Ahmet İstanbul polis mektebi müdür
lüğüne, polis mi.Jfettiş1erinden Ata To· 
kat emniyet müdürlüğüne, pclis müfet· 
tişlerinden Ekrem Aydın emniyet mü-

Bugün 1\lanisa vilii.yetini baştanbaşa 
örümcek ağlan gibi ören muntazam şoseler 

bembeyaz ve tertemiz badanalı evleri, 

LQtfi Kırdarın bütün idare hayatında 

gösterdiği liyakat ve kazandığı muvaffa 
kiyetler, lstanbulun imarı işinde de mut· 
laka muvaffak olaca&rı kanaatini 'eren 
kuvvetli delillerdir. Dahiliye vcka!etinir 
bu tayinde gösterdiği yüksek isabeti tak· 
dirle kaydeder ve yeni valimize, yeni w 
hakikaten mü~kül vazifesinde muvaffakı· 

yetler dileriz. 

dürlüğüne, İstanbul emniyet müdür • 
lüğü altıncı şube müdUrü Faik Mardin 
emniyet müdürlüğüne, Urfa emniyet 
müdürü Fehmi Urfa polis müfettişliği· 
ne, Adana emniyet müdürü Necmettin 
Eskişehir emniyet müdürlüğüne, Trab· 

zon emniyet müdürü Nurettin Samsun 
emniyet müdürlüğüne, Edirne polis 
komiserlerinden Sadık Birecik emniyet 
amirliğine, Akhisar eski kaymakamı 

Halil İstanbul emniyet müldürlüğü al
tıncı şube müdürlüğüne, İstanbul em
niyet müöıirlüğü bCJinci şube müdürü 
Şükrü Emniyeti Umumiye matbuat şu· 
besi şefliğine, Manisa emniyet müdürü 
Tacettin İstanbul emniyet müdürlüğü 
dördüncü şube müdürlüğüne, Afyon 
emniyet müdürü Şükrü İstanbul cmni· 
yet müdürlüğü beşinci §Ube müdürlü
ğüne, Emniyeti Umumiye sekizinci şu
be müdürü Tevfik dördüncü şube mü· 
difrlüğüne, umum müdürlük müdür 
muavinlerinaen İhsan Trabzon emniyet 
müdürlüğüne, birinci umumi müfettiş· 
lik emniyet müşaviri muavini Tevfik 
Manisa emniyet müdürlüğüne, İstan
bul emniyet müdürlüığü dördüncü şu
be müdürü Fikri Çoruh emniyet mü· 
fdu;ıuğüne,• Erzincan emniyet müdürü 

Bir nliliğe fnyin e<lileccğl söylenen 

Salih Kılıı; 

Zekeriya Birinci Umumi Müfettişlik 
emniyet müşavirliğine, Mardin emniyet • 
müdürü Nurettin fçel emniyet müdür· 
lüğüne, Çoruh,. emniyet müdürü İsma
il Hakkı Adana Emniyet müdürlüğü
ne, Bursa seferberlik müdürü Edip 
Muğla emniyet müdürlüğüne, İçel cm· 
niyet müdürü Ruhi Balıkesir polis mü· 
fettişliğine, Gümrük Muhafaza Umum 
Komutanlığından İrfan Ankara üçüncü 
şube müdürlüğüne, İstanbul ı.ltıncı şu
be müdür muavini Alaettin Antep em· 
niyet müdürlüğüne, Kayseri emniyet 

müdürü Hilmi umum müdütlük dör • 
düncü sınıf emniyet müdürlüğüne. u· 
mum müdürlük emniyet amirlerinden 

Recai dördüncü sınıf emniyet müdür
lüğüne, müfettişlerden Sait umum mü· 
dürlük şube müdür muavinliğine, Ri· 

zc eski emniyet müdürü Behiç Kayseri 
emniyet müdürlüğüne, Çorum emniyet 
amiri Server Erzincan emniyet mü • 
dürlüğüne, İstanbul emniyet müdürlü-

ğü eminyet amirlerinden Zeki isparta 
emniyet amirliğine, umum müdürlük 
emniyet amirlerinden Atıf Bitlis em
niyet fünirliğine, İsparta emniyet ami· 
ri Tevfik Niğde emniyet imirliğine, 
Suruç emniyet amiri Mehmet Burdur 
emniyet amirliğine, Birecik emniyet a· 
miri Adil Muş emniyet amirliğine, Muş 
emniyet amiri Liitfi İstanbul ikinci şu· 
be müdür muavinliğine, umum mü -
dilrlük emniyet amirlerinden Vasıf ts· 
tanbul birinci şube müdürlüğüne, is· 
tanbul ikinci şube müdür muavini Tev· 
fik birinci sınıf emniyet amirliğine, 

birinci sınıf emniyet amirlerinden Maz
har Elazığ emniyet müdürlüğüne, Ela· 
zığ emniyet müdürü İbrahim emniyet 
polis müfetti§liğinc tayin olunmuılar • 
dır. 

:JtaSlµk 
Adalar arasında yeni ~emller 
D ENIZBANKIN, Adalar arasındaki mesafeyi kısaltmak için yeni gemi· 

lcr yaptıracağım elbette okumuşsunuzdur, affedersiniz, okumuş değil, 
ezbe,.lemissinizdir. 

Biz küçücüktük ldarei Mahsusa böyle demişti, bıyıkyanmız terledi Sey
Biz küçücüktük ldarei Mahsusa böyle demişti, bıyıklarımız terledi Sey-

dik. Denizbank da böyle söylüyor. 
Göçeceğiz, arkamızdan da böyle diyecekler. 
Çok şükür matbuat, torunlanna böyle bir haber miras bırakacak: · 
"Adalar arasındaki me afeyi kısaltmak için yeni gemiler yaptırılacak!, 

• • 

Vara<dlana çek şüklYır R 
D EDlLER: 

- 70 numaralı Edirnekapı - Sirkeci trarn\lllY arabası freni tutmamı,, 

101 numarah Bcsiktaş • Fatih arabasına çarpmış ve bes biçare Istanbullu a· 
ğır, hafif yaralı hastanelere kaldırılmışlar. 

Dediler: · 
- 54 numaralı Şirketihayriye vapuru bir sandala çarpıp parçalamış, içfo· 

• dckileri güç kurtarmıslar! 
Dedik: 
- Yaradana çok şükür! Her hilkatinde bir hikmet vardır: 
Ya vapurlar karada işleselerdi. nice olurdu bizim halimiz? 

• • • 

Olümü IMJarger veren makine 
H BER'de bir roman ismi gördüm ,·e bittabi gördunüz. 

"Ölümü haber veren makine.,, 
Biz okumadan bildik bu makineyi: 

-Tramvay! 
Hayır mı? 
O halde buna ne diyeceksiniz:!? 
- Otomobil!? 

• • • 
!Kahkaha 

S ES cuma günleri çıkan sanat, edebiyat ve so~yoloji gazetesidir. lkinci 
sayısında Asaf Halet Çelebi adlı şair ''Kahkaha,, adlı bir ~iir yazmıJ. 

Sondan dört mısraı: 
"l' alnrz bir kalıkalıa; 
Bütün odalarda .. 
Her boş odaya girişimde bir kahkaha; v 
l' e çıkışta bir kahkaha., 
Şiir bitti, ama, biz eksik bulduk. Bir mısra daha: 
"1/er okıtyıtşta bir kahkaha!,. 
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h,;E~IJt.: 

• Esnaf ha tanesinin genişletilmesine 
karar verilmiştir. Esnaf cemiyetleri yar
dım tahsisatına ilave edilen kırk bin lira· 
mn bir kısmile hastaneye yeni tesisat ya
pılacaktır. 

• Bir müddcttenbcri şehrimizde bulu
nan birinci Umumi müfettiş Abidin üz
men dün Ankaraya gitmiştir. 

• Şehir meclisi dün toplanmı~. bütçenin 
bazı fasıllarında münakale yapılmasına 
karar verilmiştir Meclis bugün de topla
narak bu devrenin son ictimaını aktedip 
.. ubata kadar tatil yapacak-tır. 

• Üniversite tarih enstitüsü bugun yeni 
tekli ile talebe)'e açılacaktır. 

• Üniversite yabancı dilleri mektebine 
girmesine lüzum olmıyan talebenin imti
hanı gelecek ayın 11-12 sinde yapılacak
tır. Muvaffak olan talebe derslere girme
ye mecbur tutulmıyacaktır. 

• Tramvay şirketinin satın alınması 
için • rafia vekaleti ile mı.izakerede bulun
mak üzere gelen Belçika şirket mürah
hac:lan bu akşam Ankaraya gidecekler
dir. 

• Avrupadan gelen yük katarlannın 
Yedikulede kalması ve burada bunun i
çin emtia depoları kurulması düşünül
mektedir. Devlet Demiryollan tetkikata 
ba~lamıştrr. 

• Denizbanl«n eski Mumhane antrepo
!U yerinde yeni yaptırdığı antrepo a~l
mıştır. 

•şehrimizde bulunan İran heyeti dün 
bazı 1ranlılann ziyaretlerini kabul etmiş
lerdir. Heyet yarından sonra şehrimizden 
aynlacaktır. 

• Baıı Alman firmaları tüccarlarımıza 
müracaat ederek elma, portakal, ceviz, 
kuru incir gibi meyvelerden külli:retıi 
miktarda istemişlerdir. Bu hususta icap 
eden hazırlıklara başlanmıştır. 

• Cumhuri:ret halle partisi kaza toplan
tılm bugün Eminönü, Fatih, Çatalca ve 
Silivrideki içtimalarla sona erecektir. Dün 
Sile ve Üsküdar kaza kongreleri ya
pılm.ıştrr. 

• 1nhisarlar umum müdürü Mithat Ye
ne! bazı idari i~er hakkında temasta' bu· 
lurunak üzere bugün Aııkaraya hareket 
....tecektir. 

DIŞARDA: 

• İran ile Efganistan arasında doğru
dan doğruya posta münasebetleri tesisi
ne matuf bir mukavele projesi evvelki 
gün tasdik edilmek üzere mebusan mecli
~ine tevdi edilmiştir. 

• Cenubi' Afrika müdafaa nazın Pirov, 
Romadan hareket etmi, ve istasyonda 
harbiye nezareti müsteşarı Pariani, hari
ciye nezaretinin mümessilleri ve daha 
birçok ZC\'at tarafından uğurlanmıştır. 

• Deyli Telgraf gazetesi yazıyor, •piro
vun Roma seyahati İtalyayı .. ve cenubi 
Afrikayı alfilcadar eden birçok meselele
r in anJaşmasıru kolayla~. Bunun 
nctiO!Si olarak yakında iki memleket ara
sında bir ticaret muahedesi imza edile
cektir. 

• Kaunastan gelen haberlere göre, Lit
vanyamn Moskova orta elçisi tekaüt edi
lecek ·;eyerine Paris maslahatgüzarı Nat
kievicizius tayin edilecektir. 

• İngiliz kralr, bir hafta kadar avlan
mak üzere Sandringham şatosuna gitmiş· 
tir. 

• Ademi müdahale komitesi ikinci reisi 
_amiral Van Dulm istifa etmiştir • 

Dünyanın en büyük 
molörlü gemisi yakında 

sefere çıkacak 
Dünyanın en büyük vapuru olmak üze

re "Kuin Elizabet,,i tezgahlardan indir
dikten sonra, İngiltere şimdi en büyuk 
motörlü gemiyi de yapmaktadır. "Domi· 
non Monark,, ismi verilen bu gemi 27 
bin tonluktur ve yakında İngiltere ile Af
rika arasında seferlere başlayacaktır. 

Bugün geminin son tertibatı ikmal edil
mektedir. Kızaktan indirilmiş olan gemi
de 2000 igi çahşmaktadrr. Geminin mo
törleri konulmuştur. Motör gürültüsünün 
dışarı çıkmaması için makine dairesi ses 
geçidmez tertibatı haiz bir dıvarla çev
rilmişti r. 

Gemi, yolculann rahatını temin edecek 
blltfin teclıizatr havidir. 300 ki~ilik bir ye·: 
mek salonu vardır. 

HABER - Ak~m po tn~ı 

lngiliz milyoneri 
Lord Naffild 

(X 9) un maceraları 
Film bugün gösterilmeye başlandı 

(X9) un macera arı kitabımızı 
mutlaka ahnız 

Billiln hastahanelere 
çell k ciğer hedl ye 

ediyor 

'Çclık ciğer,, bugün insanlık için en 
büyük Metlerden biri sayılan hastalığın 
yegane çaresidir. Çocuk felci ismi verilen 
bu hastalıklara ciğerler vazifesini yapa
mıyor. Bu hastalığa tutulan çocuk \eya 
gençleri kurtaracak tek çare, onlara bir 
makine ile suni şekilde teneffüs temin 
etmektir. Bazan, ciğerler bu makinenin 
yardımı ile tekrar faaliyete geçiyor ve 
hasta kurtuluyor; bazan da zavallıyı an
cak bu makine içinde yaşatmak kabil o
luyor. 

Çocuk felcine bilhassa bu son senelerde 
İngiltere ve Amerikada tesadüf edilmekte
dir. Muhtelif vesilelerle bahsettiğimiz gi· 
bi lngilterede bu hastalıkla mücadeleye 
bGyuk bir ehemmiyet veriJmektedir. Fa
kat, ~ büyük müşkülat, bütün memle
kette pek az miktarda çelik ciğer buJun
ması~hr. Bazan öyle oluyor ki hastaneler
deki çelik ciğerler yetişmiyor ,.e bu yüz
den bir çok kimselerin hayatını .kurtar
mak mümkün olmıyor. 

Bu suni teneffüs makinesi çok pahalı
ya mal olduğu için her hastane kendisi· 
ne "çelik ciğer,, temin edememektedir. 

( X 9 ) un maceraları filmi bugün -
den itibaren Alkazar sinemasında ye
niden gösterilmiye başlayacaktır. 

Vaktiyle gazetemizde tefrika edil -
miş olan polis mii'Iettişi ( X 9) un 
muhtelif maceraalrr çok rağbet gör • 
müştü. Bu münasebetle baştanbaşa re· 
simlerle yazdmıı olan bu eseri yeni -
den kitap halinde tabettirdik. ve 20 
kuruş gibi ucuz bir fiyatla sahşa çı - • 
kardık. Matbaamızdan satrldığı gibi, 
filmin devanu müddetince sinemada da 
satılmaktadır. 

Dünyanın nüfusu 
Geçen seneye naza
ran 18 mllyon fazla 

Milletler cemiyeti statistik dairesinin 
bu seneki raporu ncşredilmistir. Bu ra
porda dünya nfif us vaziyetine dair yeni 
ma!Omat 'erilmekt ::dir. 

Buna göre, bugün dünyanın nilfusu, 
2 milyar 134 milyon olarak tesb"t edili
yor. 

Bu. evvelki rakamlara nazaran fazla· 
dır. Bu da, dünya nüfusunun gittikçe art· 
tığım göstermektedir. Geçen seneye naza
ran 18 milyon, yani binde 11 nisbetinde 
l;ir artış vardır. 

Çok rağbet kazanan ( X 9 ) filmi
ni ckuyucularımıza tenzilatlı biletlerle 
göstcrmeği de temin etmiş bulunuyo -
ruz. 

Aşağıdaki kuponu 'kesip kişeye ver
mek tenzilatlı bileti almak için kafidir. 

(X 9) un macera farı 
filmi için 

renzifat kuponu 
nu kuponu kesip sıncına kişc ine 
veriniz. Tcnzillıtlı bilet alırsınız. 

.uikkııt: Bız kı1pon ualrıı: bııoürı 

(1· 12-938) tarihi için muteberdir. 

-----~-----.ı·-

Hötün lston~uı ~ol~ı 1 
~azırıonınız ! 

Avrupa ve Amerika gazetelerinde 
tefrika edilen !stanbulda HABER 
gazetesinde tefrika halinde çıkan 

büyük casusluk filmi. 

Onun için, meşhur İngiliz milyoneri ve Yalnız, statistiklerde Çin hakkında .,. 
büyük sanayi fabrikaları sahibi lord Naf- rnübbem malfunat \'erilmektedir. Çünkü, 
fildin verdiği bir karar bütün İngiltereyi crada tam bir nüfus sayımı yapmak ı;im
çok memnun etmiştir. Lord, fabrikaların- diye. kadar kabil olmamıştır. Bununla 
da 5000 çelik ciğer yaparak bunları bü- beraber, Çinin nüfusu 450 milyon tahmin 1 
tün tngilteredeki ve İngiliz toprakların- edilmektedir. 
daki hastanelere dağıtacağım bildinniştir. Avrupanın, son sayımlara göre, 397 

Tanesi bizim paramızla 700 liraya mal milyondur. 
olduğuna göre, 5000 makine 3-4 milyon Son ilhaklardan sonra Almanrarun nü· 
tutacaktır. fusu 79 milyon olmuştur. · lngiltcrenin 

nüfusu 47, İtalyanın 43, Fransanın 42 
Lord Naflildin Oksforddaki fabrika • milyondur. 

smda çelik ciğerlerin yapılmasına ba~lan- -------------
mıştır ve ilk parti oıarak yakında birkaç Asa m m a yanardağı 
yüz tanesi hastanelere gönderilecektir.. Faaliyete başladı 
Diğerleri de önümüzdeki marta kadar Tokyo, 29 (A.A.) - Karuiva kap-
bitirilecektir. Lord, bulundul:ru bir bcya- -n.< nwcssv ıreuncnq npuu1?Ap ınre=>ıı 
natta, ondan sonra da çelik ciğersiz bir nardağı .dün gece birdenbire faaliyete 
tek ha tane kalmayıncaya kadar bu ima· başlamı§ ve §iddetli sarsınhlar hisse · 
lata devam edeceğini söylemiştir. Büyük dilmiştir. 
hastanelere dört, beş tane göndt'filecektir. -----:---------

Bu çeik ciğerler, elektrik olmıyan yer- Ertttlml Sadi Trk 
lerde elle de işletilebilecek bir şekilde ya- TiyalroS'.t 
pılmıştır. Çünkü makineler Kanada ve Taksimde (Bu gece 
Afrikanm en hücra köşelerindeki hastane- (KUDRET 
!ere bile gönderilecek-tir. l IELVASI) 

• 

• 

Ba~rollerde: SCOTT KOLK -
JEAN ROYERS - Munte Blue 
Bu film baştan aşağı heyecan, hare
ket, ölüm ve sergüzeşt dolu büyii'k 
macera ve casusluk filmi. 

n 
1 alinelerden itibaren Çin 

R 
Lord Naffild bu büyük teşebbüsüne, meşhur vo<h'il 3 d b 1 

g~m~~e~rett~~rum~~~kr_~~~~~~P-~_&~~~~~~~S~in_e_n_ıa_s_ı_n~a~a_ş~ıy_o_r_~~ 
rar vermiştir. Oksford üniversitesi tara· 
f mdan hazırlanan bu filmde çocuk felci 
gibi hastalıklara karşı mücadele te~vik 
ediliyordu. Lord, makinenin faydasını 
ve birçok hayatı nasıl kurtardığını, göre
rek, böyle bir filetin insanlık için çok lii· 
zumlu olduğunu düşünmüş ve kendi i 
hastanelere bunu hediye etmeye karar 
'cnniştir. 

-N AT 
Acentahğı 

Nevyork Sergisine 
QUEEN MARY - NORMANDIE 

Trans tlantiklcrile .Arncrika.mn en 

muazzam otcllcrinde yerlerinizi hnzırln clı. HeaJcn müracaat ediniz. 

elma t@pDlyor ı T7;~al NATT A: Galatasaray - ı A : Pi~=~~!~s 
''~~~ ... -~ıaam::ms::r:ıcmı:mm~--



3o lktN 
DABP.:n - Akşam 

onıa Ebedi Atanın 
çŞ~IN-ms e layn 

A n k o n u ş a c a Ebedi Ata.ım, ş:ıh ına :ıait nUt>ul \'e hıs· ? vasiyet na • 
esı 

lııı\I ~ se senetleri ile emvallmenkulc ve gayri-

~ 
11 aan ara ö e konuşmaların esası : menkulesi hakkında hazırladıkları va i· 

• 

r yetname kendi el )'azılarile 5·9·938 pazar · 

a • • • t • 1 a f te i gUnü )'tmlmıs ''c notere te,•dı n g 1 ! 1 z 1 I • a 1 e o a - olurunuştur. Atatürkiln. hastalığının teş· 
hisinden (8) ay sonra \'C ebediyete intika· 

B • h • ı linden iki ay önce hazırladığı vasiret· ' n m 1 ve r 1 o a c a namesi, hastahğımn hiçbir suretle vahim 
h~llt · bir akibet göstermediği zamana müsadif 

''U z ~azetelerl bu ziyaretten memnun: ---------- olmaktadır. 

ınuını SUihun tarsini kolaylaşacaktır!,, Parlak bİinr ·alfeİr lkaezanra'1lar ul~s~!:r::~;~~~a,~n h~~~~ ~~ 
.. ebedi vedama biztat kanaat getirmi~ bu· 

~~ 29 d i y o r 1 a r 10.000 Japon askeri imha lunduğunu gö.teren bir tarih vesikası hn· 
· . .., (A.A d ld' !indedir. 

~ ' tfc1e ıa .) - hi hnber nlnn 1 An&riff, eöyle demektedir: 8 l 1 1 Ebedi Atanın vasi)•ctrtameJni hıfza 
~ ıı. l.ord Haınnedildi~ine göre Ç.ember- - Bu iki zümrenin mevcudiyeti uzun Hongkong, 29 (A.A.) - Yungşavcy.1 memur edilen Beyoğlu altıncı noteri ts-
~ ~onı Ifaks ile birlikte 10 son· f mUddet de\·~ edecek olan sıynsi bir ha· de Çinliler parlak bir muvaffakıyet ma=ı Kunter Tem}·iz mahkemesi azalığın· 

h, ltaı aYI tlYarct t<fucektir. Mu· kikattir. Romada yapılacak görüşmeler ~azanmışlardır. Çin kıtaatı Japonları cJa bu\uıımuş adli)•c.nin eski emektandır. 
1 kaı ~an hükQmet merkezinde esnasında bu sahada yer değiştirilmesi bir taraftan sararken diğer tnraftan Hakkında icap eden tahkikatı yaptır 
t ~ taıe~ır.. . mevzuubah o1amaı. Ancak bugün bu iki Çin tayyareleri bu kuvveti ri:ı gerile. dıktnn sonra ı mail Kuntcri yüksek hu· 
t ;a. ~De ~nın büyük bir kısmı kuvvetli grupları a)'tran hende~in üzeri rini bombardıman ederek takviye kuv- zuruna davetle taltif eden ebcdf Ata. ken· 

... bu 21 i'li M }il, Deyli Telgrah ve ne bir köprü in~sı imkanları tetkik edi· vetlerlnin gelmesine mani olmue ve böy dislle biraz müşavere etlikten sonra va_i· 
C. ııııa:areı dola}'J~ııe memnuni· lebilir. Çemberlaynın Roma seyahati icin lece ilç e:ıat sUrcn kanlı bir çnrpı§ma· \ )'etnamelerini kendi ine tevdi ederek icap 

1 ~ ij t. e~eğe devam etmektedir- en iyi temennilerde bulunuror. Umumi dıı.n sonra Jnponlnr hemen hemen to.. eden knnunf muamelenin ifaı1ma emir 
Yancı U iJ Ziyaretin anane\i lngilız • bir anlaşma temini için mlizakereler Ber- mamUe imha olunmuelardır. ,•ermislerdir. 

4 \e Um Uğı11!u tamamile tekrar tesis linde, Romada, nerede yapılırsa yapılsın Diğer tnroitan Çin kuvvetleri knro. MUdavt tabibi olan profesör Neşet O· 
~1 k 11nıl .sulhün tarsinini kolay· bunun hi,bir ehemmireti yoktur. Hnliha· ve deniz yollarile Japo::ılnrın Riyangsi.

1 
mer ve umuml ktitibl Haı:an Rıta Soyak' 

~l rn~aau umumidir. zırdaki meselelerin cevabı daima aynıdır. Hupeh-Hunan cephelerine umumi bir trırı ba~kn kim enin bulunm:ıdı~ı anlaşı· ı 
~ı <li}'or ki· l\asebetile yazı yazan Tay· Romada memnuniyet taarruzda. bulunmuelnrdır. Tungşengi ) ıan bu tnriht gUn, cbecır Atanın §ahsl bir 

>ttt ~Uiı • İtaı Roma, 30 (A. A.) - Stefanl ajansının geçer.ek Blnkln.ng ve Şang lstiknmctln· ı ı,ıni biltUn usull~rc tnm bir itina göstere· 
tt(ı ırınesi Uz ~an anlaşması~n mcrl· diplomatik muharriri )'azıyor: de ilerlemek istiyen dUemnn kuvvet. i rek ve Ha :ın Rıza Sornka \'e profesör 

Ncset Omere icap eden ımzalara da ~ 
~nret buyurarak ve bizzat kendileri de im 
za cclcrek cumhuriyet knnunlarma bır 
millet fcrdı halinde mutn\-aallarmın ) ük
&:k bir tezahQrü halindedir. 

Vasiyetnamenin altı maddesi içinde. 
kendi kudret \'C dehac;ının aydınlattığı il · 
mt prcn ipler Qıerine biııat kendi inm 
kurduğu dil ve tarih kurumlarını koru· 
yan vüksek ''c taltilK!ir bir i,.arette bu· 
tundu. 
Vasıyetnamenin mahlreti. mu\'akkat 

şartların bitişinde mevcut nukmi. hi~"{' 

senetleri ve m nkul \'e garrimer.kul em· 
valinin cumhuriyet halk partisine intikali 
bulundu~una göre \'3 iretname. benliği· 

ni millete vakfeden elx>di Atanın tP.ma· 
men ahsmn alt ser'\'etini de millete ha· 
ğıslama.ı gibi bir yüksek tezahiirdilr. 

Ebedi Ata. va iyctnnmcyi nltm<'ı noter 
J mail Kuntere te\·di ederken tutulan 

mu~lnr \'e zaptın altını krndıleri de imza 
etmişlerdir. 

zaptı tam bir huıur içinde takip buyur-
Vn~iretname muhteva~ hükUmleri me

riyete geçmi~ bulunduğu için 1§ bankacın· 
ca icap eden muameleler de ikmal olun· 
muştur. Bu mUnascbetle Dil ve Tarih ku· 
romları fevkallide içtima aktederek va.i· 

yetname münascbetile tezahliratta bulun· 
mu~lar ve Atanm ba~ladığt isi bitirmeye 
çahşacaklarım söylemislerdir. 

tı la!ra İçi etine gerek lngıltere ge· Çcrbcrlnyn ile Jord Halffaksın Romo:vı !eri tam zamnnında. durdurulmuş ve : -------=-----
~\. t~. Sun~~:~ bidr taktım ~.e7.leüller ziyaret cdeccklorino dair verilen h:ı.b~r geri pUekUrtUlmU tur. DUemnn Huruı. j F ransada umumi grev bu sabah başladı 

· 'lUn!arı er 0 ça goruş e- ltaıyan efkln umumlyesl tarafından nı:ı elma.lindcn mUtcmndiycn taanıal 

F n ara ında bil ha sa l~pan· som pati ile knrııılıınınratır. Efk/ı.n umumi· edta.m:ı.kc~e cotmlanckçtedinirk. uvvetlcrl kare ısın· p o ı ı• s 1 e r h u• e k u.4 m e t ı• 
ı< ~ ran ız • ltalyan münasebet ye iki memleket arasındakl mllnasebet· ~ . "' 
&aıe ka_nah davaları vardır. lerin aydınlanması için lngiliz bıı§veklll ÇinlUer Çonyangı istirdat ettikten 

ne; . ~ bu münasebetle Ingil· tarafından sebat ve cesarcUc sarf edilen sonra Heri yUrUyUelerine dovam etmi l t t t • 
ne ~ ı~e Romanın araı:ım acmak gııycrtlerl unutmamaktadır. Çembcrllyn lcr ve bu echlrden 4 mll mesafede bu p r 0 e S 0 e 1 

r 1.1aır v l t h · 1 • "d 1 K 4.J _.apı an a mın en ~ı · ın nüfuzu nnzan sayesinde lı:ıgiliz siya· ur.an ıvanşann vannıelardır. 
~ llıanı~'nektedir. seti tehlikeli vaztycıtıerdcn ta.m zama • Kıvang.Sclu demlryoltı boyunca an. Pariı 'SO (Huıuat) - Bu sabah Pa· bu knı ar:ıame mucibıncc hUk\unct bu 

'n, 30 ne diyor ? nmda kurtulmuııtur. İngiliz • ltalyan cak mUdafııa tci:ı bir kaç Japon gar·, ri tc Akayon Franıez mUsteıına olmak fevkıılMe salnhlycU kullanmağa ka.. 
~ h,,: ~1u;.~mbcrlayn tarafındnn mUnıısebeUerl 16 nıııan tnrlhll itilMla ay. nlzonu kalmıetır. Japonların asli kU\'· f üzere hiçbir gazete intişar etmeml§tir. rar verdiği takdirde gerek mülki, ge· 
~\t1nda lınıyc yapılacak olan ziya· dmlanmnmış olsaydı, 28 eylülda çıkan vetl~rl ~n.ntonda topltınma~tadır. 1 Umumt gtcv baılamı~ bulunuyor. rekse askeri sabada bUtUn mestiyi ve 
ta t'.:, ln~ıı~ef İrlerde bulunan Angriff beynelmilel buhran Avrupayı her cephe· Şımdıyc kadar Kanton cıvarmdn yo, Ba§vekil Daladye, i~çi federasyonu memleketin la esini yilks k ne1.areti 

lldq t r ız bawekili ile Musolini a· de lhtil!f halinde bulacaktı \'C bu tak • pılını§ olan muharebelerde Japon or • tarafından verilen grev emrinin geri altında. bulunduracaktır. 
il bu ~~elerin Roma· Berlin mih·ı d!rdc bir harbin önUne geçllemiyecckti. dusunun ölü olarak zayiatı on bin kil"I alınması şartllc müı:akcrelerc girişebi· HUkümet, memleketin elftmcU içiD 

a
' Ilı l'iı~~~~Jerin me,·ıuunu teşkil Milnlh sulhilniln mukaddemesini Roma tahmin edilmektedir. Mütemndi l ''<. leccğini söylemi§tir. lüzumlu gördUğil takdirde her nevi hu. 
!ıı _-1,1~tadır. itilafı tcekil etrniatlr. vlye kıtaatı gcldfğinde:ı mUhinı ve u-, Pariı, 30 ( A.A.) _ 21.000 azası °'" su.si teşckkUllerin lmfrlerine kuma.n-
qŞ~ek"I zun sUrecek muharebelerin olması bek· lan vatan ve mUstemlekc polisleri bir· da cdeccktlr. 

.. r etaksas Alman Yahudı"lerı· lenlyor. liği hükumetin kararnamelerini pro • Fabrikaların daha çok miktar6a fie) 

"lla 'f VJ u SO 11 n 1 test o etmi§, fakat umumi greve i§tirak l'&.r muhafız elde bulundurmak makea. 

~ela:e'ı· ve mezhepler Milli t esa n Ut MU nü Fransız büylik elçisile görüştü etmcmeğc karar vermiıtir. <ine ssk~rt xıtaıar tarafından i5gat et 
" 11. ınj Uzerine aldı Nasyonalist mahfeller.de söylendi&i· tirildiği bildirilmektedir. 

""l, 29 SOli 8 X.8 flJk&mlY8C8'' Rcma, 29 (A.A.) -Musotini bugün Ö~:ıildlğine glSrc Nord vll&yetin. 

1 
, ~ <A.A.} - B""Vekıl ,.,c. ,.; ~ • M ne göre, polislerin bu tarzı hareketi 6"'" 

- .ı.u öğleden sonra Venedik snravuıda Fran- d" varın amelcnı·n fa." elm"-"Sl i,.l .. o-A."' l'lf •· M zh ı ti Bcrlin 29 (A A ) - Resmı· ga•etc " grevin aleyhinde olmakla beraber, pek "" !ıl"' g ....,,., .. u 
""·1:~ıtıl ve e ep er neznrc • ' • · .. ' sız elçisi François · Poncet'yi kabul et· tobUSlcr kasten Uıhrip edilmiştir. 

~- t•~ ""ıa tnuvakkatcn ele nlmıoı VL> Alınan tebaası Yahudilerle tebansı.ı Ya· . . K vahimdir. Çilnkil bu hareket aııayi'i te· 
"( , "" v '"' mıştır. ont Cianonun da İ§tirak eyle· HUkCımet. bUtUn mnh emelerle hl . 
~ ' ,.;ı l'ctln Uk k 1 hudileri milli tesanüt günü, sokağa mine memur olanların bile fesat ecre· 

"- ~;ı l'eJt Y se memur arını diği bu görilşme yarım saat sUrmUştUr. kimleri seferber hnle koymuştur • 
..,. teıe"d kendilerine bazı mühim çıkmaktan meneden bir kararnameyi yanlarının muzır tesirlerine kapıldık • 
1:1 • e b GörUşmenin mevzuu hakkında hiçbir Paris, 30 (A.A.) - Baıvekil Dalad· 

tlto .. Ulunmuştur. ncşreylemiştir. tebliğ yapılmamıştır. Esasen bu gö _ larını göıtermektedir. 
aı-d' .. eıarct c kli d Bu kararname aleyhinde hareket e • Reno fabrikalarında çahpn 28.000 ye, dUn <iğleden sonra hUk\imet tara· 

a b r :ıın an, son rilşme, ilk teması teşkil eyleme'ktedir. fından yapılan vaziyet muameleleri -
4 

dıı~l ~t tahrikftta sahne olan den Yahu.diler, cezalandrrılacaklardır. R d iıçinin yaptıfı hasaratın 'kati surette -... ~ı ~ lil K b db' b omanya a teıbit edı'len mı'kd·- 2 mı'lyon fran~ı nin kanunt olmadığı iddialarınl cevap 
·~ " • ., Me'·J nıesi ve diğer taraftan aramamc, u te ıre ee ep olarak .... • 

llMA_:;ı ıı; t d" cı j 1 1 t 1 İ k 1 } b vererek hUkQmetin 1877 VC 1955 sene· _~ip,._ cdrfsatın milli prensip "Yahu ılerin milli tesanüt bayramına U Ün Ve r S, e S bulmuıtur. şten çı an an ame e er 
"" ~·e °U"d • • kl · • ı.r. •. 6 • f k · 1 • terinde parlnmeto tarafından verilen ~~"<lda ... ~ uruımasına devam ıştıra erı ımttc.ınsu:lıfıru,, ileri sürmek· r e k t örU gun milyQn ran tutan yevmıyc en· 

.-...ıe l... ""'UU b. d. · ka be k d' ı A l · a a hükilmler mucibince hareket etti~ini "Ulıı .. ~ ır teşriki mesai ta- tc ır. nı y tme te ır er. m: enın .ı r rı 6 
ı._ -~ııef. Ik' t l b t f d · d" k d 6 ·ı b ı t :ıöylemiıtir. Bu hUkUmlerde bUklime· "'· "as ""'il .. ur. Katı'lı· evı~nde sakllyan mahku· m ı n e e ara m an §ım ıye a ar a mı yonu umuş ur . 

ıtlıiı. d<!-1 A"' I d tin kararnameler lsdar etmek suretile 
...... ten "' 3tlr ki: d gır SUr0tlB yara an 1 Pnris, 29 (A.A.) - Harp halinde hU ı...- Çlik t ol u vuıyed muam•lelerine tevcssU1 edebi· ,lt .. '. "U, k C§kllô.tı benim ese· . .CluJ' cıehrinde bir ihtilal havası kOmete fcvkali.de sallhiycUer veren 

~"'bil!. b endtsıne bUyUk Umitler Pans, - Mahkeme bugün Von Rat· . Y \'C bilhassa kabineye bUtUıı vatandae • lecc~i tasrih edilmektedir. Bu ~ektlde 
1 t ... ~ltt""llr devlet teşckktilildür. hın katili Grunzpianın amcası ile yen· esiyor lar tarafından ytıpılan servielcro vaz'. bir kararname Blum tarafından teıki1 

\. ~~·ı ""' rd d gesini, memleket haricine çıkması lı:a- BUkreş, 29 (A.A.) - DUn akşam edilen blrincl sosyalist hükQmetince 
11~ .ı ltrn b e e tatbik ederek her . iki talebe tarafından tabanca ile mü • ıyct etmek hakkını veren bir karama· 

~ıı-.,, lrlbirini tllmamlanması ran verılen bir phsı evlerinde sakla· me imza cdllmietir. iııdar edilmiı ve o tamandanberl fes • 
dıklarından dolayı do"rder ay hapse ve kerreren atecr. edilmek suretiyle yarala· hedllmemı'cr.tı'r. 

~ 
' ll' Daladye, grev ildn eden bUtUn hil. ___ ........,._= ......... _____________ ___ 

1ı ...___ - .. f nk kdi m.ahkA t nan Cluj üniversitesi rektörünün sıh· 
, , Pi -o- yuz ra na cezaya um e • kf1met mcmurlnrının, grevden so:ıra \'C 

'I l) · t'r hi vaziyeti pek vahimdir. Rektörün kur 

a. o c .x., n d _m_ı_ş_ı_.___________ ı b kendilerine istife. etmeleri hakkında 
~ tarı a ileceği Um!t edilmemektedir. 

2 f r ~ k 1 ( '! f K 1 Polis tarafından verilen malOmata tebligat yapılmadan evvel işe başlamıe 
2 ı,.. . yangın ~s ngı z r a 1 olsalo.r bile müstafi addedil~ceğlni be· 
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\ kırıkhl< ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 
ca.bında günde 3 kaşe ahnabilir. 

Bundan başka Transilvanyada Timis· 
cioare nahiyesinin tiyatrosunda geçen 
cumartesi akşamı bir bomba patlam ş · 
tır. İnfiliik neticesinde ilç kişi ölmüş 
ve birço~ kişiler yaralanmıştır. Mat· 
buat lağvedilen "demir muhafızlar .. te· 
şekkülUnU bu suikastlardan mesut tut 
maktadır. 

Cluj hükQmet makamları Universi· 
tenin kapanmasını ve inzıb:ıt memurla· 
rı tarafından işgal edilmesini emretmiş· 
]erdir. 

Tıp fakültesinden bir cok talebe tev· 
kif edltmiıtir. 

Bu tehirdc akıam saat 9 dan s~nra 
sokaklarda dolaımak ~·asaktıF. 

Katilleri haber verene 50000 
Ley verilecek J 
Bükres. 30 (A.A.) - Cluj üni\'ersite':)l I 

rektörü Stcfanesoo Gonga}'a kar~ı yapılan 
suikast Rumen elK5rıumumiyesinde bü· 
yük bir infial tevlit etmiştir. 1Hik0met 
makamları faaliyetle katilleri aramakta· 
dırlar. Elde edilen del-illere hazaran bun· 
!ar ·•nemir muhafızlar .. Cf::miyetine men· 
suptur. Dahiliye nezareti mücrimlerin 
yakalanma~ma medar olacak malOmat ve
renlere 50.000 ley mükfıfat \aadetmiştir. 

Cluj üni\'ersitesinde dersler tatil edil· 
mi$ \'e üniversiteye ait biltün binalar tah· 
!iye ettirilmiştir. 

Yeni kanuna göre, suika tın faili nazır
lar meclLinin tasdikine iktiran etmek ~ar
tilc ölüme mahkQm edilecektir. 

lstanbul adliyesinde 
değişiklikler 

Müddeiumumi ve hakimler nrnsındaki 
deği iklik· \0e terfilere ait li te rükse~ tas· 
dikten g~ınietir. 

I Uınbul adliye ine ait olan değışıklık· 
!er de bugün mUddeiumumiliğe hlldiril· 

miı:tir. Buna göre. 1 tanbul ar.alı~ına ı ... 
tanbul müddeiumumi muavinlerinden \h 
met Hcmzi, İstanbul icra ınemurluğuna 

Erdek müddeiumumisi l lilmi . • dliyC' mı.i· 

fctti~liğine I tanbul sorgu hakimi Hahmı. 

Ma13tya Mkim namıetliğinc Hukuk me· 

zunu HUseyin. Ltanbul mUddcıumumi 

muavinliğine CPklıdar miiddeiumumi--ı 

mum·ini Hicabi. t tnnhul sorgu hak•m· 

liğine Ankara .:ulh hfıkimı Salfilıaddın, 

l ... tan bul aza muavinliğine Kaoıtamonu 

Mkim mua,•ini bayan Saadet. Üsküdar 

icra memurlutruna Diyarbakır sorgu M· 
kimi Suat, Ankara a Iİ}"C mahkemesi aza· 
lığına 1 stanbul a;:a~ı T:ıhır tayin edilmi~· 

lerdır. 
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<dl~lfifil©lkır~t lkırc§lU o Her kadın için 

Halkın ihtigaçlarile yakından zaruri olan eşya 
alakadar bir devlet reisi (/~ 

Kralın hayatından birkaç safha · 
Caddeden korkunç hızla ilerliyen otomobil, apansız bir tramvayla karşılaştı. 
Şoför, misli görülmemiş bir maharetle, muhakkak olan kazayı savuşturduk
tan sonra kaldırımın kenarında durdu. Hadiseyi çığlıklarla seyreden halk, 
sarı bıyıklı bir zabitin direksiyondan indiğini gördüler: Bu kral Karoldu! 

Romanya kralı Sa Majeste Karo! 
Avrupa.da oğlu prens Mişel ile birlikte 
seyahat etmektedir. 
Kıymetli kral evvela İngiltereyi sonra 

Fransayı ziyaret etmiştir. Halen Alman· 
yanın misafiri olan dost memleket kralı· 
nın milleti nasıl MiHl.ne idare ettiğini, 

hakikt bir demokrat ve kıymetli bir deV'" 
Jet adamı olduğunu tebarüz ettiren bir 
çok hadiseler vardır. Bugün okuyacağınız 
bu vakalarm hepsi kıymetli devlet ada'" 
mının icraatına nisbetle bir hiç mesabcsin 
dedir. Ancak sevimli kralın hususiyetle
rini göstennesi noktasından şayanı dik· 
kattir. 

• • • 
Bükreşte büyük bir caddede nokta vafr 

cesini gören bir işaret memuru köşeden 
bütün hızıyla bir otomobilin çıktığım ve 
ilerdeki köprüyü de ayni süratle geçerek 
son süratle memurun bulunduğu dörtyol 
ağzına doğru geldiğini görür.. Herhangi 
bir tehlikenin önüne geçebilmek için yol· 
!ardan gelen tramvayları ve diğer vesaiti 
durdurur .. Oto.'1lobil yanından seksen ki· 
.ometre süratle geçerek yoluna devam e
der .. lşaret memuru. direksiyonda san 
bıyıklı ve dudakları arasındaki sigaraı;ı

ru soğuk.kanlılıkla içen sarışın bir zabit n 
arabayı idare etmekte olduğunu görür. 

Bu sırada karşı cihetten bir tramvay 
çıkar, bunu bir ikincisi takip eder, artık 
tehlikenin önüne geçmek imkansızdır. O· 
tomobil cehennemi bir süratle tramvay· 
ların istikametinde ilerlemektedir. Fakat 
tam kaza vuku bulacağı sırada otOmobil 
mahirane bir manevra ile tramvaylara 
sürtünerek geçer ve kaldırımın kenarın· 
da durur.Tramvaydaki ve htldiseyi gören 
hallan çığlıkları arasında otomobilden 
hiçbir şey olmamış gibi gayetle soğuk 
kanlı, san bıyıklı, dudakları arasında si
garasile genç bir zabit çıkar. 

lşte bu zat Romanya kralı Karoldur .. 
lşaret memuru kral arabasına çabucak 

yol açamadığından az daha feci bir tehli· 
l!enin husulüne sebebiyet verecekti. 
Arabanın durduğunu ve içinden çıkan 

zabitin kral Karol olduğunu gören m~ 
murun ödü kopmuştu .. Fakat işin fenası 
kral ağır ağır polise doğru yaklaşıyor, 
kalabalık bir halk kütlesi de kralı takip 
ediyordu. Memur gözlerini dikmiş, kor
kudan hareketsiz bir halde kralın yam· 
n3 gelmesini bekledi .. Herhalde çok fena 
bir vaka cereyan edecekti. Polisin bütün 
ümidi kesilmişti. Kral yam9a geldiği 

zaman artık işaret memuru kendinden 
geçmiş bir halde neticeyi bekliyordu. 
Kral memurun yanına gelmişti .. O sırada 

sanki yerden çıkmış gibi bir sivil memur 
kralın yanına sokularak: 

Kral Karol ,.c oğluntlil son :Avrupa. 
" 

Jiayret bir çalışmanın en güzel nümunesi· 
dir .. Sabahleyin saat altıda kral sarayı
nın Önüne gidiniz. Şafakm alaca karan· 
lığında saray derin bir uyku içinde· 
dir. Bütün pencereler simsi~·ahtır. Herkes 
uyuyor .. Yalnız kralın çalışma odasının 

penceresinde ışık görürsünüz. Kral Karol 
saat sabahın altısı olduğu halde hala ça· 
lışmaktadır. Masasının üzerinde öir
çc;k vesikalar, raporlar, mektuplar sıra· 
lanmıştır. Sağ tarafında daima basit bir 
Blok • not bulunmaktadır. 

Kral Karo! sıkı bir şekilde çalışmakta· 
dır. 

Sigarası daima dudakları arasındadır. 
Mektuplarını şayanı hayret bir süratle 
gözden geçirir .. Postayı tetkik eder. Ge· 
celeyin gelen bütün raporları ve vesikala· 
n elden geçirir.. Her vesikanın tetkiki· ı 
ni müteakip sağındaki küçük Blok-notun 
bir sayfasını ufak, sık ve asabi yazısile 
doldurur. 

Sabahleyin saat dokuzda bütün saray 
uyanırken, Romanya kralı memleketin 
bütün işlerini tanzim eden direktif
lerini hazırlamış ait olduğu makamlara 
yollamıştır .. Geceleyin gelen raporların 

cevabı sabahleyin erkenden hazır olmuş· 
tur. Kral J{arol memleketinin bütün iş· 
terini ayn ayrı tetkik eden bir devlet ada· 
mıctır. lşte size sevimli kralın memleketi
nin he: derdine koştuğunu gösterir bir 
misal daha: 

fakir köylü açlıktan ölmek derecesine ge
lince, bizzat krala bir mektup yazarak va 
ziyeti anlatmağa ve herhangi bir sebebten 
Jolayı uzun zamandanberi verilmiyen 
harp malCilü maaşlarının verilmesi için 
emredilmesini rica etmeğe karar vermiş· 
ti. 

Kral Karol çok samimi bir şekilde ya· 
zılmış ve tamamen imla hatalarile dolu 
olan bu mektubu okuyunca derhal yazı· 
hanesinden kalkmış ve otomobilinin ha· 
zırlanmasım emretmiştir. 

Beş dakika sonra iki lüks otomobil bil· 
yük bir süratle Romanyanm bir köşesin· 
d(: kalmış küçük bir köye doğru yol al· 
nıağa başlamıştı. 

Köylü karşısındakinin bizzat kral ol· 
duğunu anlayınca şaşkınlı&rı bir kat daha 
artmıştır .. Kral meseleyi anlamak üzere 
köylüyü isticvap ediyordu: 

- Son olarak ne zaman maaşınızı al· 
ımştınız! .. 

- Bir senedenberi on para vermiyor
lar .. Maaş memuru da uzun zamandan· 
beri kasabamıza uğramıyor .. 

KöylOye sual so:an kibar zat yanında· 
ki arkadaşına no~ almasını ~ylüyor. 

Sonra tekrar soruyor: 
- Peki ne zamandanberi kasabanızın 

yolları yapılmadı .. 

- Yollar mı? Harpten döndüğümden· 

beri bu caddelerde bir işçinin bir taşı a· 
lıp öbür tarafa koyduğunu görmedim. 

Diye köylü bütün dertlerini anlattı .. 
Yarım saat kadar süren bir hasbihalden 

Ckçen günkU bir yazımızda. bir kadınm 
elbise dolabında. bulnuması lazımgelen 

roblan, mantoları, iç çe.me.eırlan aay -
mı;, ve idaresini bilen, zevk sahibi bir ba· 
yanm u masraflı birkaç elbiseyle bir se
nelik ihtiyaçlarını temin edebileceğini ve 
bir takmı elbiseyle yine pek ııık, pek 
milmtaz kalabileceğini anlatmıgtık. 

Şık bir bayanın ihtlyaçaln tabi! yalnız 
roble.r, mantolar, jç çamaşırlan değildir, 

Şık bir elbiseyi g<Sze çarpar ve modaya 
uygun bir hale getiren bir taknn tefer
rllat vardır. Vakıl bunlara teferrllat di
yoruz, fakat bu bqka blr kelime bula.· 
madığmuz içindir. Çünkü teferrllat imni
nl verdiğimiz bu u!aktefek e,ya her ba
yan için amırldir. 

TeferrUat kelime.sinlıı içendne girecek 
e§ya gunl&rdır: el çantası, eldivenler, 
şemsiye, m~on, ııarpa, kilrk, ayakkabı
ları. Bunlar meVBim~, yapılacak ziyaretin 
me.hfyetine glSre Jımllanılırlar. 

Eskiden çok ucuz olan bu eeya seneler 
geçtikçe pe.halılaşmı:vtrr. Bir el çanta!.I, 
yahut bir bkarpbı bugün qağx yukan: 
bir rob fiatme. muadil ibir ha.1 alm.qtır. 
Hakikf hayvan derisinden tabit renkll bir 
kUrk, bir robde.n hatta bir mantodan on 
.defa daha paha.lıclır. 

lktısat yapmağt bilen bir :De.yan bun· 
lan satrnalrrken §U prensip! gözönUnden 
ayırmaz, çok basit, çok sağlam i:>i cnis 
eııya almak prensibL ~ze çarpacak renk
te, eksantrik şekilde eeya almak hiçbir 
vakit :iyi bir hareket değildir. ÇilnkU 
bunların modası çabuk geçer. Modası 

geçtikten sonra da tabii kullanme.ğa im
kan kalmaz, ve daha yeni denecek bir 
haldeyken kaldırıp atmağa mecbur olur
sunuz. 

Bir bayanın, en az ihttyaçalrı ıunlar
dır: 

3 çift ayakkabı ... İkisi gündelik, birisi 
ağır ziyaretlere ve tuvaleW gece çıkış
ları için. Eğer kış sporları yapıyorsa

nız veya tenis oynamak itiyadmız varsa, 
aynca. spor ve tenia ayakkabılan da e 
dinmek lAzmıdır. Fakat bunlar bir defa 
almdıktan sonra ııenelerce kullanılacağı 
için ailenin senelik bntçesinde dalnıt bir 
mnsraf olarak görünmezler. 

İki el çantası.. Birisi çok sade, fakat 
çok iyi cinsten. Bu her g11n kullıuulacak· 

tır. İkincisi balolar ve gece çıkışları için. 
Bu daha. kıymetli bir çanta olmalıdır. E
li, el işlerine yatkın zevk sahibi bir ba
yan bunu kendisi de yapabilir. LA.me, ya
hut Perle bir kumaştan yapılmış, yahut 
elde örlilmUş eski keseler u~kllndcki bir 
çanta birkaç senedenberi çolt modadrr ve 
bu moda daha. birçok seneler devam e· 

- Efendim, bu işaret memurunu nü· 
mune olacak bir şekilde cezalandıraca
ğız .• dedi.. 

Romanyanm bir köşesinde unutulmuş 

küçük bir kasabaya doğru uzanan yolda 
iki otomobil bütün süratlerile gidiyorlar. 
Yollar f evka18.de öozuk ve çamur içinde· 
dir .. Kasaba}'a henüz girerken bu iki 
lüks otomobil küçük bir e\;n önünde bir
denbire duruyorlar .. 

sonra meşhur Blok • Not yarıyarıya dol· ================ 
Kral uzun zaman karşısında bitap ve 

hareketsiz duran polisi süzdükten sonra: 
- Onu şimdi bırakınız .. Ben ona müs· 

tabak olduğu cezayı vereceğim - dedi -
Kralın arabasının seyrisef er kaidele· 

rini bozamıyacağmı ona anlatacağım .. Bu 
onun işlediği son hata olacak .. Artık her-
şeyi öğrenecek.. · 
Yava~ yavaş kendine gelmiş olan polis 

krala hürmetle teşekkür ettikten sonra 
mesele kapandı. 

O gün kralın arabasına yol veren işa
ret memuru, kralın söylediği gibi haki· 
katen son hatasını işlemiş oldu .. Bugün 
meşum (veyahut da mesut) vakanm üze· 
rinden iki sene geçmiştir. Eski işaret me· 
muru kıymetli kralın yardımile pek çok 
çah~mış ve §İmdi Bükreşin en kıymetli 
bir polisi olmu~tur. Hayatında büyük bir 
değişiklik yapan bu hadiseyi bugün saa· 
detinin ilk adımı ~ayıyor. 

* • * 
Kral Karolün normal hayatı da şayanı 

Otomobillerin kapılan açılıyor. lçcrden 
çıkan çok şık iki erkek küçük evin kapı
sına doğru çamur içinde bata çıka iler
liyorlar. Küçük evin kapısı da açılmıştır .. 
!çeriden çıkan bir ihtiyara çok şık giyin 
miş olan ziyaretçilerden biri soruyor: 

- Nasıl, ne var ne yok? .. 
lhtiyar bu kibar misafirlerini seHimla· 

dıktan sonra: 
.- Ne olacak ki beyim, halimiz sefalet., 

dıyor .. 
Köylü bu şık ziyaretçilerine hayretle 

bakmaktadır .. Ziyaretçiler de köylünün 
sefil haline acımaktadırlar .. Ayni genç a· 
cıam devam ediyor ... 

-- lşte biz de sizin bu sefaletinizi öğ· 
renip, ~izi kurtarmak için gcldık .. diyor. 

\'aka Romanyanın demokrat kralı için 
geıyetle tabii bir hadisedir. Bu zavalh 

muş olduğu halde kral Karol sarayına 
döndü. 

Bir buçuk saat sonra Dahiliye veka· 
Jetine şu telgraf gönderilmişti. 

"Kral tarafından verilen emir üzerine .. 
memleketin harap olan mıntakalarını ge· 
zecektiniz.. vazifenizi niçin yapmadı· 

nız?,, 

ı-;afia \'ekalctine de şu telgraf yollan· 
mıstı: 

"Ne sebebe mebni, bozuk yolların ta· 
mamen tamiri hakkındaki karar, lllisti 
kasabası civarına teşmil edilmedi..,, 

Bunlardan baska, ma!UI maaşlarının 
,·eıilmesi .. lllisti kasabasının da diğer ka· 
sabalar gibi temiz tutulması için muhte· 
lif emirler verildi.. 

Birkaç sene evvel çok müşkül bir ,·a· 
ziycltc olan Romanya, kıymetli devlet 
ad?.mı kral Karolün ve Rumen hükCime· 
tir.in devamlı ve feyizli çalı~mal:ırı neti· 
ccsincle bugün refaha kavuşmuştur. 

Kral Karol milletine karşı ne kadar mü· 

l~yim, ne kadar müzahir ise milletin za
rarına hareket etmek istiyenlere karşı 
o derece sert ve merhametsizdir. 

Bugün Romanya tam bir emniyet için· 
de ilerlemektedir. 

Kral Karolün vazetmiş olduğu ilk pren· 
sip. umumi hayatın tasfiyesidir .. Kral 
Karol memleketteki hayatı bizzat tetkik 
etmek için muayyen olmıyan zamanlarda 
birdenbire herhangi bir şehre gitmekte, 
halkın ihtiyaçlarım, şikayetlerini dinle· 
mcktedir. 

Kral Karolün hakimiyet ile samimiyeti 
mı:zcJlen çok glizel idaresi bütlin Rumen 
halk1 üzerinde derin ve müsbet bir tesir 
yarntmaktadır. Kral Karol milletin sıkı 

rrjime alı~mış olduğunu ve bu şekilde 

dü~iincn bir kütlenin intizamla çalışma· 
sınır. memleketi refaha götüreceği kana· 
atindedir .. Birkaç gündenberi Avrupayı 

c:cııa~n kırmetli kral yakın zamanda 
memleketine a\·dct edip her zamanki de
vamlı çalışması başına geçecektir. 

...,-yı 

decek gibi görUnUyor. ~ ,:il 
Manto giyildiği zaDl ll bir ~ 

cak iki şarpa: Blriai ytııı~01, dlle~'bl 
yapıl.mi§, yahut elde l5r0 t ~ f 
rah, emprime krep, kfa\'S 
pekli bir lrumqtan yapıUI'• tı ıob,; 

Muhtelif mantolara, hat ,eııel~ 
kılabilecek bir kllrk· soıı. od~etf 
fa.kat iktmada uygun~ d ,.ı 
Bunun için en çok kU t11'1 defi"" 
demidir. Fa.kat her bUtçe oııull I~ 
lanmağa mUsait değildir· ~ıll 1t 
bil renkte, yahut boyalı uır sı.se • , 
derlleıi de bu işi göreb ' ~ !? 

bir ?Ja) ııır qm bir matl§on, vık ant~ 
rurldir. Son senelerde nı de de )11 

ilA.vesiyle el çe.nta!I balitı .~J 
lıyor. gfbl ~ ~ 

Moda sahasından çe~0ydfll~-/ 
kışlık şemsiyeler tekrar ~ 
ml§tır. Bugün şemsi)'eıer ı:uıtut· ~ 
lanılmast lA:mn bir ~ey 0 

' 

Eldiven, kadmm hiçbir)# t 
çemiyeceği bir geydir· 1;: etdf~e 
bir deriden maron renk "2fl el ' aztıt· P:..Ae 
de ederlerse hiç yanılIJl utlJll• 
ler klAsilt biçhnde oldufu ııı b~ 
elbiseyle giyilebilir· Gece !~di~rı ı' 
sfyah keçi der!stnden bir bUJ!' t' 
bir tuvaletle bile kUllanrla 01dıtl0 htBÇ 

lşte, bir bayanın nıu retdt· 
fen1latm listesl bundan Jba 

reJi. bD1 J 
1i peııe-e J;ll "' . 

Yeni mimari zovkl ço -ttı- -" .fı r•· ~ çor "" eıkh odalar ve salonlar ıerl de ~ısıl' 
larm ve salonların gec~1arl• •> w~ 

.-ı.u ıa~ dab• ~-_,,., 
dmlık olme.!ı ve ı> ...... ,.ıclere ııı ~· 
mıg olması bugUnkU ze kli ab•jıJt'~ ,., 
geliyor. Parlak ve ren ııat atU ,.eri 
lambalar taktlınIŞ aırıPU oııull1 tıl-' 

..:ı· ·ot· "' /t yava§ evlerden çcıı.ul) 18rctaıı 11o~t# ıJ 
Ramplar \'e ~ıklı ta''an .... tıe bil' ı;ıll t' .J 

B su• v ,.ıo 1ero 
aydınlık geçiyor. u buıuıı 9 ıı6#e 
dan çıkmıyan aydınlık rııııtı1' 

. • •ot ıca o' 
bir renkte göstcm ' 11~.r~ ıJ ortadan kaldırıyor. _,,,.ede ) ctıtl 

1 de•"'- -111 t • Odanın tavanı kafi ,. ıew- ılt : ... 
ir ışı.. ....ı8 Jı.ır 

!ursa bu şekilde b ıceııııw· 4111 , 

kolaydır. Tavanın dör! aıııPıııls.tpfll Jı~. 
le biribfrinc bağlı ufa J3ll rıs.ıtl ,cç 

·nur. ıııs.ş ret bir Ramp geçı ·ne ıcıı ,,
11
1 

uzerı ro· 
narı kontrplak ve Jabilir· t' 'ot ,.ıJ 
miş bir kornişle kapat_ı bU rıs.ıı1 elC~t ef 

Oda kilçUksc o ,.aıcıt ııf111' ıcft Jı ı 
dört ,., ,ç 

her köşeye konulıın . Jet· O e it 
• . bJllt Jı6C 

ampulu bu işı göre bit • 
k .. Uk f 

ampulün önüne uç ı:ıı 111· 
koymak kab!ldir. c cıırı1 1 ı r ~ r 

fçfnS pil 
Çok geniş odalar . pli ıı~ 1 11 6' 

"erisine yerleştirilnııŞ •t c ' 
" . ıen' 1 1~11 lnnılıyor. Bu şekılde . el< 

.k. cdınJJl 
hakkında bir fı ır 

bakmak kafidir· 
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Tı.t· Karadeniz ve Marmara 
~............_notları~~~~ J it d h . f 
''ig"d k .. 11 .. h su arı a ın a arp. 

e u ur sa a- k b f. l ~lflda çok ilerledi Balı borsamız ecne ı ırma arı-
; ~iF;ı············~: ~ ·····~···· .. ····~·········: nıvn el~nt!-e_ . buluvnu_y_or .. 
j~dırınık ~s~un •. Nıgdeye yemden . 60 ılkm~kte~ : Türk bahkçıhgının genış hır ıstıkbale dogru ınkışafı ıçın küçük 
,~de bı ş, vılayetın sosyal hayatını bırçok şehırlerı : ·b. f d k" 1 k k,. f · ı· 
........ rakan bir seviyeye çıkarmışllr. : . ır e a ar 1 a 1 ge ır 

•• •• •• • • • • • • • • • • • • •• •• • • •• • • • • • • • • • • • • .. • • • • ••: Denizaltı gemilerinin harbi, birkaç 1 Çift hesabiyle muamele gören ba. k- ı mele gören balıkalnn tazelcrinl !talya 
gUndenberldir Karadeniz ve Marmara ların piyasası dilne kadar torik 30, sh•ri ve Yunanistan çekmektedir. Fıçılnr için
suları altındaki kanlı harb yanında ma· 70 kuruş olmak üzere mUhlmce bir dü- ne konulmak surctile hazırlandığı tak

Di'f4N4 
7H6JsU. 

SÜNÜ 
Yl/ll~Mİ'll 

llEK ' 
MASl<f'li 
\.f/KAllMA· 
,. )<::'4 1~~1'17"'-~ 
t /)IJ V/llfll~ 

oı .. 
OC> 

nevra gibi kalır. Fakat garlb bir tecelli~ 1 1iil" göstermiştir. 
dir ki bu harbin de aeyyieslnl yine biçn- Perakende fiatlarda bir torik 20, sivri 
re insan cemlyetlerl çekiyor. Bugün akın 45 kuruş olarak müşteri bulmaktadır. 
halinde Karadenizden Marmara sularına Balıkçıların vcrdiklC'ri izahn'n nazaran 

dirdc bir miktar da Romanya almaktadır. 
Dahile az sevkolunan balıklar, Anadolu • 
muzun birçok yerleri.ne hiç gönderilme
mektedir. 

seller gibi hUcum eden Torik ve Sivrl'ler bu altm böyle dcYam ettiği takdirde Yine emektar bir balık borsacısı diyor 
tam mevslml olmasına rağmen Marmara· yalnız uskumru dC'ğil, nadide balıkların ki: 

ya çıkacak uskumrulara öyle aç bir latl- da !!atlarında milhim bir tereffil hA.sıl o- "- Ben buradayım ve bu sanattmdir. 
hayla saldırdılar ki, bir avuç uskumru lacak vo şehir uzun mUddct kUçllk ba· Böyle olduğu halde altı ayda bir balık 
blle avlamak imUnı kalmadı. lıktan mahrum kalacaktır. 



Ha~eır'DIFil ~aJırEIFilô ~(Q)mana: 30 Vazaırn: DkDmDm 

Bun z ğa vurunuz, gözlerine 
~ zz z -sirke dökünüz 

Dört aaat içinde şchlrd isyan eden
lerden tek i:ısan knlmam1 , kaçan ardan 
gayrlsl hep yakn'nnnrak zincire vurul -
muştu. Babalar, şc) hler, mollalar, boca
lar, ha.tızlar ve daha bunlara benzı>r bir
çok şerintçilcr yaknlanmıştr. 

Ali paşa hiddetinden bı:> ıklarım ;}iyor
du. ~manm ''nn~a kadar "cıkuldu: 

- Ha>-van' \' lınim •ın" de el kn'dı
rncıı.k kadar na4kör m l'un ! Bunu knzığn 
vurunuz, götlerinc kızg n sirke dökilnilz. 
H!lnkfıra leyan C'den bu şeriri taşla öl -
dUrmc.>k cnizdir. Dcgil ml k:ı~t cf ndi? 

Kadr, fehayı verenin :;·Uztine bnkrnCll 
titremişti. Aksini söylem k ne ınUkUn
dll. Ancak: 

- AUa?.UlUcnı bLscvnb. Ayni kcra • 
mettlr paşam, diyebilmişti. 

Oıurıanı aldılar. Ktrık kolu fazla bir et 
ve kemik pan'ası gibi Utrlycrck sallanı
yor ve yilzU gözU tnşlnra çarptıkça inli
yordu. 

Pa!Ja kadı ve ikl zabitten toplu bir 
mahkemecik yapıverdi. Ve bu mahkeme
nin tinllnden geçenler birer birer asıl -
dılar. Asılıınlann arasında halkm elındi· 
ye kadar keramet yaptığını sandıkları d~ 
vardı. Fakat Ali paşa bu kerametlerin 

neye mUnccr oldut'Unu fillen görmUe bir 
Hkerdl. 

Hic eUphesiz birkaç Amasya isyan et-
11eydi, yine rAl.6aya VIZ ge.llrdi. O bir an 
evvel lşlerint bJUıip de Bursayn dönmc
fe can atıyordu. 

İsmlnl sordu unu amyordu. Haklı veya 
haksu:. Ona neydi? 

Pqa, kendislnl vurmak istlycn Osmn
nm kazıktakl hallnl Bel-T fçin meydana 
y{lrlldll. Ama, birdenbire bir kenara SYç
rıyarak bir kapı 5nUnde mper almağa 

mecbur oldu. At Uzcrindc acafb elbiseli 
sUvarller ellerindeki mızraktan atnrnk 

J!&~anm önUndcn doludizgin kaçıyorlardı. 
Ne olmu§tu, ne \'nrdt, ncaba ruıker de 
ml Uıyan etmişti? 

Bağrışıyorlardı: 

- Hey. Yaknlym, vurun bre, Osmanı 
kaçırdılar. 

Pap dudaklarını ısırdı. Garib gey. 
Osmanı kazıktan kurtaran kimlerdi. Bu 

ne lı:Ust.ahlık, bu ne cesaretti. Aclrnr ve 
halt araamdan bir mUcrim nasıl kaçınla· 
bilirdi 7 Koşarak meydnna Girdi, zabitler 
yer verdiler. 

- Beceriksiz katı tıynotli herifler. Bir 
mtlcriml muhafaza etmekten lclı: hay -
vanlar. Hcpinh:f satırdnn geçireceğim. 
Söyleyin, Osmanı kim kaçırdı'! 

Hiç klmse cevab vermemişti Zabıtlcrtn 
11ankl dlllerini kedi ycmlştl. Böyle ateş 
pUskUrcn haı:metlQ vezir lm.rşısınd:ı dile 
gelmek ne cesaretti. Ilnngl babsyeğft kel 
l sini koltuğu altm!I. alır da bu haltı fş
Jiyebilirdl. All paşa ya~lı zabitlerden biri 
rıf omuzlnrmdan yakn!ıyarak sarstı. 

- Hey. Size eoruyorum. Osman ne 
oldu? 

- Kac;Il"dılar pa3am. 
-Kim? 
- Bllm.Iyonız ki. Bir arahl: Uzcrl!nlzc 

bir hUcum oldu. Siper nldı'k. 1kt ııUvarl 
ortaya at sUrdUler. Gcni3 omuzlu, ba!Jl 
açık, uçlan dağınık &Uz<'l bir delikan!ı 
yabancı dilte bir şey :haykırdı. Gözleri -
mfze kili yağdı. Ne oldu/h.ımuzu bile an
lamadık. Bu dclikonh O manı iki cel· 
l!dm ellnd"n alarak kayboldu. 

- Nerede rcllAdlıır? 
- İktsf de beyninden bıc;ııkla öldUrUldU 

paşam. 

Ali rıa"a nP yapacağında mUtcrcddfd
di. Filhakika tcdb"n-izlik le nditindc>ydl. 
Ne olursa olsun böyle bir 5eıirl hiç ol
mazsa. birkaı: yUz kisinin muhafnzruu al
tında kazığa vurduracaktr. 

- Kimseyi tnt,ibe gBn rdinlz mi? 
- E~:et par'lm. 

1htirnr ,;ab;t su yolu M"1' rm:ı dönen 

yeri onrmağn·I:ı 1'11\rct eder':<'n sevinçle 
du:-du. 

- lşte paşam. o taraf•ap bir sUvnrl 
takfnc;l geliyor! 

Hep oraya döndtıl r. 

Jloynu stı UzE'rlne dilşmU'i, omuzundan 
s•n:ı kru:ı 15zengll .. ıi ktrmızt reng boya· 

mış yaralı ve hem ağır yaralı slh-..rl pa
şanın yıınmn gelince kendini btıabtlUln 

bıraktı. 

Kucakladılar. Dudakları aramıda bir
takım kelimeler geveliyen ve BUlm tlze
rinde bulunan sUvarlji paşanın yanma 

getirdiler. Ali paşa diz çökerek kulak 1 
verdi: 

- B n1 de Halil vurdu. Kastamonuya. 
doğru kaçWar. 

Ve biçare sllvarl can verdi. 
Ali paşa bal1Ulı kaldırırken dUştlnceU 

ve muztarlpti. Demek bir de Halil adlı 
fak! tUremiaU. Hem ne kilstnh, hem no 
ct'sur, ne bUyUk i~lere el atan bir adam. 

- Halil kimdir ağalıır? 
Hepsinin yUzlerlnde bir korku parla

>,P sönmUş, bu paşanın gözUnılon kac;r:ı.a· 
mışt:ı. Demek Halil korkunç bir ndanıdı. 

- Söylesenize, kim bu mel'un T 
- Bursada türedi paşa. 
- Bursada. mı? 

- Evet paşam. Kırdılı cevialer bini 
aştı. Yalnız Bureada değil, hemen mem
lekeUn her tarafmdıı korkunç e6hreti 
\•ar. 

Bu adama sllft.h ialeme:ı:mlı p*! 
Paşa haykırdı: 

- Susunuz. Bill:>oru.m. Heplnlz birer 
budalasrım. Silah eUemJyen fnsa.n olur 
mu hiç? Gölgenb:den korkacaksnuz hanl! 
Demek Hallli görünce diz bağlarınız çö
zUldU ve Osmanı da elden kaçırdınız. 

Ses çıkmıyordu. Hemen hemen paşa 
tasdik edlldlğinl görünce bllsbUtOn kllp
lere biniyordu. Ağzına gelen en mUsteh
cen kllfürleıi savurmaktan çekinmiyor ve 
zabiUcri, asker! cavuşlarr yerlero batın· 
yordu. 

İhtiyar r.abıt All pqaya doktu birkaç 
adım atarak: 

- Paua. Dedi. Biz hUnklr kullanyu. 
Kastımız ve amalimlı: eevkeun padJ§ahr
mızm sadet ve lkbalidir. Allah ve padf. 
6ah Ut'nlna harbederlz. Gıdamız biraz 
buğday, si!Ahnnız bir kuru mızrakla bir 
kılçtan ibarettir. Ben bu yaşa kadar a

tm:ıdan inmedim. Eğer mcrdsen HalUle 
sen sn\•nş. Bl%e küfretme. Heyılm.1z merd 
Eivlli tı ar:ıyız. 

Paşa bozulmuştu. Gözleri yere diklli 
zabitler ve asker kafalarını kaldınp kinle 
paşaya baktılar. Bu pnşn Jçin iyi bir ne. 
tice değildi. 

Ali paşa sers~leml§ bir haldeydi. O 
yaştaki bir dcvleUQya aşk yara§Dlazdı, a
ma, ne yapsın ki bir defa yakayı kaptır

mrş, sakalı güzel Mnryanm eline dllf • 
mllı:ıtil. Şimdl de devlet lşlerlnl bir yana 

atarak Maryasma ait dalavereler pqlne 
dilşmü~Ui. Elinden gelse tcıkaUUUğ{lnU ts
tlycrek bir keı:ıara ccldlecek ve topla
dığı nkG-OCikleıin! gUıcl Sırp dilberi ile tı
tır çıtır yiyecektL Ama, Yıldırmı gibi bir 
hllnk!rn bunu sl5ylemek her babayefitJn 

klin değildi. TeknUUllğilnU isterken kel· 
Jeclği de gldebillrdl. 

All pnşanm huzuru taçnue, yilzt1 g111. 
mez olmuştu. Şimdi de böyle satvetli 
bir padişah zamı:.nmda Bursa gibi bir ıe· 
lılrde acaib ve korkunç bir eıı.kl tnreınJt. 
ti IIem garibdl ki bu fJakinln gUzcl Mar
yacığryla da bir milnasebet.1 varm11 gibi 
diller dlnliyordu. 

Ali paşa bJr taraftan da .f5hı padfphm 
kulağına. gitmemesine gay1·et edccekU. 
Biçare vcz.Ir kalbini kaptırdrğı bu kahpe
nin göğsilnde beslenen vo fırsat bekli
~ en bir yılan olduğunu nereden bilecek
ti? 

Son zamanlarda da Silivri h!ldm.1 An
dronlkostın oı;ıu Jruı'm birtakım dealse· 
lcr çevirdiğini haber atıyordu. Harbin 
arkası dinmlyecek, AU ~a da bir tUr
lU rahat yatağına uzanamıyacaktı g&liba. 

Yine oimdl de bu Jan olacak sahtckAr 
bir Bizans davası ortaya çıknrmağn uğ: 
~ıyordu. Ali ı>a§a hllnkArrn zayıf ta • 
rafl:ırıru biliyordu ve ;>ine biliyordu ki 
bu Jnı:ı p:ıdl3ahın bu zayıf taraflarına o

nun knd:ır vtıkıftı. Binaenaleyh mutlaka 
yeniden bir hlidlse çıkacaktı. Halbuki pa· 

§'\ Marya etrafmda dönen eıırar perdeEl

nl yırtmak ve bu fate bir ruh ıUlı:fınet.ine 

kavuşmak istiyordu. 

Ali p&f& Maryaya hic;btr ıey acma -
mıvu. Onun boynuna sanlmasma mll.lla.&
de etmif, ve tendi de sanlarak )§ittilde
rlnden, blldikle.rlnden renk vermemiet.L 
Fakat padiaahtan gelen bir irade<ie ken
diıı.I bekleniyordu. Fazla kaJamıyacakt:t, 
bu i&ıl çözemeden, lSğrcncmcden gitmek 
pek glran geliyordu. Hem idam 11ehpaam· 
dan kaçırılma vakasmı da padl~aha ııa
&ıl s8yllyccekti? Velhasıl Ali paşa. hfı.dl
selerin gebe olduğunu ve pek yakında bir 
çok meseleler, mUhlm, glıift., ncalb dert
ler doğuracağını biliyordu. Allnh vere de 
bu hiiqiseler ikbalinin sonunu getlrmig 
bulunmaaaydı. 

Yal.ıuz Ali pa§a gizlice a.damlarmda.n 
birin! Manocle göndererek Jan'm birta
kım d~lerle me;ıgul olduğunu ve kcn· 
düılyle gizli bir muhabere temin etmem 
için tedbir almumı bildirdi. Yani All pa

ea da attık b8.§l11ID careslne dl1§1nl1§, ra
hatı i9ln her ıeyf göze almıett. 

Ma.noel Bursadan kaçtıktan sonra hUn
klr Yıldırımın kl1p1ere bindiğfnt tahmin 
etmtyecek kadar budala değildi. B!nae 
naleyh pelt yakında taç ve taht bqma 
bir corab ~rUleceğlnl bflyiordu. Ja.nm run 
CUt oluyordu. Fakat taht davasmda baba 
evlldı, evıtıt babayı dinlemiyordu. Ma.no
el Ali paşn.nm uçurduğu bu haberi alm
ca tehlikenin yakınlaştığım anlamıştı. 

Acnba Ali paşa bu f§te samlmt ve riyasız 
mıydı? ÇünkU paşanın ipiyle kuyuya ı. 
nenlerln ne hale geldiklerini bilmez de • 
ğUdL 

Bir taraftnn BlzaruJ sarayları içinde 
bayle esrarengiz h!dlseler cereyan eder
ken diğer taraftan Yıldrrnnm da hare
minde glzll gizli blrta.knn de..q\seler h8%lr
lanıyordu. HUnklr Yıldınm zaferden za
fere ulaştılı:çıı Avrupa kml1armın da g6z 

lerl yılmağa b~almış ve bu isUIA hare· 
ketlerinin nerelere kadar varacağı endJ
eelll saltanaUannm tadım kaçırmıştı. 

HUnklr Yıldmm zaferin tadını sefahat 
te bulacak kadar benUz dil~memlşt.t Ya
ni All paşayla btlrada ayrılıyorlardı. Pa· 
ea znfer ve kahramanlıklardan fazla 

zevk ve sefahate dUşkUndll. HQnkAr bi': 
zan baremlnf, hayatını, her şeyi unuta • 
rnk bütfln dünyanın gözlerini knmaştını
cak yeni muwferlyetlere atılıyordu. Pn· 
eıı hUnkAn bu huyundan ~e\ittbllmek için 
çok Çalıştı, ama, bUyUk Nfğbolu muzaf
feriyeti padişahı yeniden hızlıındırmıştJ. 

Hilnkar bu bUyUk muzafferiyeti bUtUn 
hUkllmdarlara, Mısır, lrak ve Acem hU· 
kUmdarlarıyla Tatar banma, Ermenlstan 

ve ha\"8.1.is4lde bllkflmet kuran sUlalele
re elçtler göndererek blldirınlş ve bir ta

raftnn da &va nehri Uzcrindekf :Metro\i· 
çeyf zaptederek fstirya üzerine nkm et
ml§U. 

Le.ıkovfç bir hUnklr OrdU!!µnun b8§tna 
geçerek Slrmfye glrd1. Petoda on altı bin 
esir hUnkArm otafl 6nUnde zlnclre vurul
dular. 

ldlrte§e bUtnn kuvvetlerini toplıyarak 
Efllk ormanlarında Evranoa befe karşı 
h&Zlrlandığı mukavemette muvaffak o -
tamadı. Evra.nas bey bu muauam Efllk 
ordusunu perlp.n ederek bUtUn mc.mle
Jı:etf !ııtill etti. 

Za!erlertıı ~yte yafmur gibi hUnUr 
ordularına. yağmaaı pndi§:ıhı yeni bir sev
daya dlişOrmO~. 

Etlzabete dlSndQğU zaman bu muza.t!er 
htlnk!rm mesrur \'8 ea.dan kansmm be
yaz g8ğsUnde geçireceği tatlı gUnlerl dtl· 
~Unmeal elbette haldnydı. Yilıı binlerce 
kuvvetlere hUJmıoden ihtişamlı kralların, 
hwarm, ıahlarm, prenslerin ayağına 
kapandılı:lan Yddınm, Ali paıayı yeni bir 
vazifeye Bevki dOıştlntıyordu. Hem böyle
ce biraz da payitahtta uzun müddettir 

hasret kaldığı haremJnde aram edecekti. ı 
O gUn hllnkflr bir geyik avmda paeayı 

yanma çekerek: 

- Manoete ders vermclt ıamanr geldi 
pqa. Demişti Ali paşa bu s8ziln albn
dakl manayı anlamamış değildi, fakat, 
bu suretle korktuğu başına gelmiş olu • 

yordu. HUnkAr yeni bir zaf *"r lhtlrıısiyle 
ııaeayı yine ate, içlne aevkedecektJ. 

(Devamı var J 

- -= ::::=c::-~ 

Nakleden: IF. K. 

•• •• 
oıomu 
Haber 
veren 
Makine 

s 

Ja' 
fan, dudaklarının ucuna kdae,J 
gelen bir küf ürü güç zapte 

kapryı açtı seni~; 
Kekeme arbk titremiyordu. Efendisi • ( konu11acak değtUın• s#; .ıı 

n.ln heyecanı ve merakı ona da llirayet ru: gcveı:ellk eunek i ~ 
etmi§tl. Göılerlnf dUrbUne yaklaetırmııı, ziyaret... a}tUltede ~ 
dlkkaUe bakmaktaydı. lçerde rengi mU- Genç Alimin f .~ 
temadiyen değl§en bir I§ık görUyordu. E· J erar Gdlua birkaQ eri # 11 

lektrik cereyanmm te8lr1yle odayı ozon ko~usu oıduğundaJlb ~ 
kokusu kaplamıgtı. rinde dostunun C"ine 

Ja.n DUraıı, makinenln emettar kumu· daydı. 
na amud vaziyette olan alu:I :tımnma Jan mırıldandı: J 
koştu. KUçtık bir ekranm ka!'§ısma re· - Çok iy yapt.JD.sl!Y101°~~ 
çip oturdu. KomUtatfrleri çevirdi. bazı - Yanın ağtı.la d 9tııı" ..J 
manivelllan çektL Ekran parlak bir ı- hab!nz ettim galiba 

0 
ff' 

Dıkla aydınlandı. le. zııestltfle 
K!şif bir dllğmeye dokundu. Hafif bir - Evet. Nazik b1r 

çatırtı f§lWdi ve bu seııle beraber ekra- yordum. ik''e ,yıt" 
nm Uzerinde kızıl bir çizgi bcllrdl. Zikzak Jerar ltıboratu\f311 ıdu: 
bir ııekHde yUl:seldi ve birden kayboldu. ye doğru yUrUdil ve ~ 

- Doktor? - BakabiUr ınJylın · 
Jan irkildi: 1 soıır' tıe:;.ı' Bart.::ı.z kımıldıyor, bir 12eyler 115ylemek 

istiyordu. Jan hiddetle doğrularak bağır
dı: 

- Hayvani kımıldadm ve her eeyi 
bozdun. Yeniden baıılamak llmn. 
Dahıı devam edecclttJ. Fakat Bartuı 

heyecnnlandıran şeyi nihayet farkedebll 
rek sustu: kapı çalınıyordu. 

lilddetle homurdana homurdana, keke· 
menin ellerbl baglıyın kayıılan ç8zdQ. 
Uboratuvarm makine bulunan ktsmmt 
8rten perdeyi eiddeUe Çekti. Sonra kapt· 
ya gitti: 

- KJnı o! 
- Benim, Jerar. 
Jan, dudaklarının ucun!. kadar gelen 

bir kUfUrU gUç zaptederek kapıyı açtı. 

Gelen genç blrlsiydL Neşeyle l!l~ylen
dl: 

- Hayır bayır.... ın\'ltlc.' 
taJJ18l11"'· bitirip keşfinıl f)-ortJ!l" dl 

- Peki, ısrar ctın ustllP 
Geri döndll. ?Jasail~11uııde 

genç kız rotoğrafıJllll ı:nU1'ctılıı: 
• .,, k b ktı ve ktZl - _.\ .JI guere :ı . ık çats-ı..-- '4". 
ğunu anlatan bır ıs1 ıreb~ 

- Çok gtızel! dedi· 

- Nişanlıymı. f 
- Sen nışantı ı:nı!1D 
Jan cevııb verdi: wn on~ 
- MUstakbel haj-a ~, 

geçecek. Bir aile )'11~.1111" ti 
nn1 aJ1lŞıı> ~ ııı' ' - Peki, fe ffe.k o ııtt 

.. Keşfimde nıuva J{eş(~:ı 
Franslıı evleneeeğtın· 1 .. şebtb 

'çin bıo f 
vel tamntaınanı 1 0ycıeıı · -•~ 
ise elmdi başka bir a ,,..et .y-

, tlJlek ıır • .• .1 
- Kulnklarm ama da ağır fşıtiyonnug Bana bir iyilik e ~-

ha J - Ben ml? tiınİ udi ede I 
Evin yabancısı olnıadığmı belli eden - MuvnffakIYe ğtıl1f ~ 

bir tavırla salonu geçti ve peelnde Jarı, - Peki, ne y~p:c:ırıcflcııı' 
lAboraluvara girdl. - Hastntnrınan ~ 

- Uyuyor muydun! derebUlr mieln 1 
1 
ğ& !>Si 

- Hayır. - Brovo! doktoru JOl 

- Burası tuhaf kokuyor, Ozon değil tlndesln demek? bit' te~ 
mi'! Elektn'lt tecrUbclerl mi? Çalışıyor - Hayır. Sadece dığıttl1 

fktldarmda olup oıınıı muydun? 

- Evet. Affedersllı. tlyorum. b o.ııwıır·tıııııJI> ıe 
Ziyaretçi, IAboratuvan g8zden gP.Çlrl- - Olur a.ına, ~ oı' tıtf e 

yordu. Burnuyla kokladıktan sonra de • tecrübelere krılk~ blr tet'rU 
vam etti: 

- Koku perdenin arkasmdan geliyor 
değil mi? Bu ne esrar? PC'.kJ sen çalı§t
yordun anladık, kapıyı Baba. açamaz; mıy· 
dı? 

seni mahcub edecek ~det. 
blls etmiyeccğicl wnıı ~uJ 

- Yemin ederim· ds bit' 
- Teşhis hususU~1ıırıııı ~,.ıı' 

- Baba bana yardım ediyordu. 
Preparatör perdenin arkıısmdan 

Ziyaretçiye gU!UmsedJ: 

mak lsUyorwrı· UaS J1JliŞ gı'bl t 

tas yon için glinderl e1:11 sli) l ~jl 
çıktı. Evvelden bsna ~irnıt 15ııccdC~~-

lıklannm ne oldğtl ıı:nııdeıı 
IA.znn. Muayene1c~11'Şurı~ - Hoe geldiniz doktor. 

- Merhaba Baba .Nasılsm? 
Yaklqtı ve kekemenin boynunu mua

yece etti. Şehadet parmağıyla gu-tlağma 
dokundu. Zavallmm gn-t.lağmda bir ur 
vardı. 

- Dedı'klerlml yapıyonıun değil mJ? 
- Evet doktor. 

Jan, milstebıl llta kanetı: 

- Merak etme, taV!!lyelerin o::ıun için 
peygamber emri gibi bir ııey. Seninle 
btn onun nazarmda .• 

Bartaz kekelemeden uzun bir ctımle 
a5ylemeğe muva!t'ak oldu: 

- HUrmet edilecek ve .ıılSzlerf dinleni
lecek ycglne adamlardır. Ostad beni 
konuşturdu, doktor Gallua da boğazım
daki uru i>i edecek. 

Jan şefkatle: 

- Haydi dostum, dedi. llcnl mUstak
be1 halhk&.rmla yalnız bırak. 

Bra-taz giderken arkadaşına dönerek 
devam etti: 

- Benimle konuşacağın hir IJ"Y 
galibL 

- Evet ve ha 

neUcelerl ı;onrn Jt 
- Anlaşıldı. 



\'azan: lklmDm 
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1Herifin ağzımızı araması 
çe aln.na vurur; karı&ının odaya girdi
ğini ve duymamazlıktan gelir.. Yü
zünde, eskisi gibi, hakarete uğramış 

bir masumun ifadesi var. 

. " 
ter.ıeldi. Uçümüzün de üzıe ... 

Krosnuhin, tıpkı kendisine kıymetli 
bir yelpaze hediye edilmiı genç bir 
kız gibi, yazısının serlevhasını koyma· 
dan önce, uzun müddet, kırılır, dökü
lür .... Şakaklarını sıkar, kah a.deta bir 
sancı çekiyormuı gibi büzülür, ayakla
rını, oturmakta olduğu koltuğun altına 
kıvırır, kah, kanapenin üstündeki kedi 
gibi gözlerini yumar .. Nihayet, uzun 
tereddütlerden sonra elini hckkaya u
zatır ve, adeta bir ölüm kararı imza· 
lıyormuı gibi, yazısının serlevhasını 

koyar! .• 

rimizin sarardığı. ı itiraf ederin .. 
Nihayet bütün bu hareketlerden komi· 

te mesuldü, yani başta Tomayan oldutru 
halde şimdi yanyana oturduğumuz Kaya· 
yan ve diğer mesul idareciler buna sebeb 
olmuşlardı. Bu itibarla sonuna kadar Ka 
yayana da ısınamadım gitti. 

Birdt:ıbire oğlunun sesi duyulur: 
- Anne, ıu ver 1. 

Ben bunlara dost gibi görünerek biran 
evvel hudut haricine kaçabilmek imkan· 
larmı anyor, bir taraftan da Hüsrev pa· 
şanın işlerini takip ederek zaptiye neza-, 
retile temasımda de\ am ediyordum. 

Epeyce dost kazanmıştım. Bunların 

sırasında bana yardunı olabileceklerini 
düşünüyordum. 

Çocuğun annesi: ·ı 

- Susss 1 der .. Baban yazı yazıyor 1 
Susss .. 

Baba, acele acele, durmadan çızıp 

bozmadan, sayfaları çevirmeğe zorluk
la yetişerek mütemadiyen yazıyordu ... 
Meşhur muharrirler?tn büstleri ve port
releri ,onun sür'atle hareket eden ka
lemine bakıyorlar, kımıldamry.crlar, ve 
galiba: "E, kardeş bugün ama da faal
sın ! . ., diye düıünüyorlar. 

Kalemin ucu gıcırdıyor: 
- Susssl .. 
Dizlerin çarpışıpndan, bütün masa 

ile beraber kımıldayan, masanın üze -
rindeki ınuharrir portreleri: 

- Susssl. 

O akşama kadar Istanbuldaki mesaimi· 
zin neticelerini ve Gülbenkle temas ve 
münakaşamızm izahatını yazarak Toma
yana gönderdik. Istanbulda bir tek Hın· 
çaklı gömıekten sarfınazar bu vadide bir 
musahabeye mütehavvil Ermeni bile bul· 
mak güçtü .. Bittabi bu vaziyeti de ko· 
mite)•e bildimıiştik. Henüz (R.C) ile 
karşılaştığımızı komitemize yeni girecek 
bu meşhur adamın kim olduğunu hata öğ· 
renemediğimizi, henüz tahkik menbaları· 
mızın çok az olduğunu ve belki Avrupa 
ihtilat şubelerinden gelen mütemmim 
malUmatla komitenin bu adam hakkında 
bizi tenvir edebileceğini de yazdık ve ay
rıldık. 

Diye sesler çıkarıyorlar .. 
Birdenbire Kraanuhin doğruluyor; 

kalemini bırakıyor, ve kulak kabartı • 
yor .. Kulağına, hiç ~oğahp eksilmiyen, 
ayni ahenkle devam eden monoton bir 
fısıltı çalınıyıer •. Her halde komşu oda
daki kiracı Foma Nikolayeviç Allaha 
ibadet ediyor. 

Her ihtimale karşı ayn ayn yerlerde 
yatıp kalkıyorduk. Abdülhamit saltana· 
tının en şiddetli zamanlany<lı. Kardeşin 
kardeşe hafiyelik ettiği böyle korkunç 
bir de\•irde ele geçmemiz çok mümkündü. 
Yalnız ben kendime daima bir hafiye sil· 

Krasnuhin sesleniyor: 
- Bana bakın 1.. Biraz daha yavaş 

sesle ibadet edemez miıiniz? Yazı 

yazmama mani oluyorsunuz!:.: 
Foma Nikolayeviç ürkek bir sesle 

cevap veriyor: 
- Affedersiniz!.. 
- Sussssl .• 
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bir derecede cld1;unu kolay
lıkla anlarsınız. 

Rolan kadının be sözlerin· 
den ne demek istediğini an
lamıştı .. 

- Buradan, sizden bir Al
laha ısmarladıkla ayrılmam, 

bende, size karşı büyük bir 
hatıra bırakacaktır .. 

Emperya Rolamn önünde 
durdu... Çıl!J'n kadıniar gibi 
aşkının bütün hararetiyle bir 
ıstırap sayhası kopardı. Sesi 
değişmişti... Aşkına, kalbine 
böyel birdenbire indirilen 
darbelerin tesiriyle boğazına 
tikanan hafakanlarını men -
etmek için artık kendisinde 
kuvvet bulamıyordu . 

Salim konuımasını altüst 
eden bir takım caniyane dü· 
§Ünceleri arasında : 

- Sizi sevdiği:ni hisset
miyor musunuz? dedi. Kal
bimin ve ruhumun heyecanını 
görmiyor musunuz?. De
mek siz hiç bir şey görmek 
hiç bir şey hissetmek iste· 
miyorsunuz.. Demek üç ay
danberi sadık bir köleniz gi
bi arkanızdan adım adım sizi 
takip ettiğimi anlamak iste. 
mi yorsun uz. 

- Madam rica ~derim ken· 
dinize geliniz .. 

- Romayı, sarayımı, şair
lerimi, artistlerimi, bir kelime 
ile bana tapınan -o halkı neden 
bırakıp geldiğimi biliyor mu
ıunuz? ~ Bunun~ son defa Pa .. 

pa nezdine sefaretle geldiği· 
niz zaman ufak bir mülakatı· 
nıza nail olmak için oldu~unu 
anlamadınız mı? Şu kanalın 

'kenarına şu koca sarayı yap
tırdığımı neden biliyor musu
nuz? Bunun hergün önümden 
geçen güzel gondolünüzü 
seyredebilmek için olduğu· 
nu .anlayamadınız mı? Şu 
evi süslemek için, niçin sayı· 

sız milyonlar aarfettim bili
yor musunuz? Burasını aşkı-

ıruzın ebedi bir mabedi yap
mak için .. Rolan gözlerinde c
kuduğum o dehşetli hakaret 
neden? .. Ben; öldürüyorsunuz, 
.Rolan !.. 

- Sizi tahkir ettiğim yok ...• 
Fakat size acıyorum .. 

Kadın bağırdı: 

- Bana acıyorsun değil 
mi?. Oh!.. İşte bu kelimeyi 
söyleme... Çünkü ben baka • 
reti acımıya tercih ederim. 
Hayır .. Hayır ... Bana hakika • 
ten acıyınız .. Bana acıyabilir-
siniz .. Çünkü hiç bir betbaht 
benim kadar acınmıy.. layık 
değildir. Çünkü hiç bir aşk 
benimki kadar zalim değildir. 
Bana acıyınız .. Ruhumu ezen, 

parçalayan, kıskançlık hisleri 
beni öldürüyor.. Hele o sizin 
Leonorla evleneceğinizi dü· 
şünmek vt bunu tahayyül et
mek ... 

Rclan bağır.dı: 
,. - Bet baht!. ı 

sil vererek \"e mümkün olduğu kadar etra· 
hına, bulunduğum yere, oturduğwnuz 

yerlere bu hissi telkine çalışarak yanımı· 
za bir yabancının musallat olması önü· 
ne geçiyordum ve tedbiritnden arkadaşla 
rımr da haberdar ederek onların da bu 
vaziyeti ihlal etmemelerini temin ediyor
dwn. 

Ertesi sabah Reştuninin dukkfınına ge· 
len yabancı bir adamın biraz mütecessis 
olduğunu görmüştük. Gene bir kenarda 1 
hep beraber sabah kah,·altısını içiyorduk. 

Bu adam tereddütsüz bir iskemle ala· 
rak yanımıza oturdu ve et meselesinden 
başlıyarak Abdülhamit saltanatına, Ana
doludaki yeryer şekm·et hadi elerine in· 
tikal etti. Dikkatle dinledik 'e biri biri
mizi ayaklarımızın u~lanna basarak bu 
tehlikeden haberdar ettik. Bu herif kim o
lursa olsun behemehal bir hafiyeydi. Uç 
kişi bir yerde oturduğumuzu görmek ha· 
!iyelik etmek için kafi \ec;iJe teşkil ederdi. 
Velevki bizi tanısın, tanımasın. Fisebilil· 
!ah hafiyelik edenlerin bile haddi hesabı 
yoktu. 

- Arkadaş, dedim. Sen kımsin, önce 
bize hü\•iyetini anlat. Ne ben, ne arkada~· 
lanm seni tanımıyoruz. 

- Ben dedi. Aslen Burgazlıyım. Malı 
mutpaşada çorapçılık ediyorum. Adım 
Mındıkyan Bedros. (1) 

- Bizi nereden tauıyorsun? 
- Ben Panosun ahbabıyım, o tavsiye 

etti. 
Bu herifin ağzımızı aramac;ı muhtemel· 

di. Üçümüzün de yüzlerimizin sarardı!;,rı· 
m füraf ederim. Üçümüz de korkmu5tuk. 
Panosun zaptiye eline düştüğünü ve bu 
adamın zaptiye yoluyla bizi isticvaba 
geldiğini sanmakta haklıydım. 

- Panos kim? dedim. 
Güldü: 
- Hmçak Merzifon icra memuru! 
Ve ayağa kalkarak omuzuma eliniı koy· 

du. Eğer bir dakika zarfında hakiki hü· 
viyetini öğrenmeseydim herifin karnına 
kasap bıçaı;,rını geçirip korktuğuma uğrı· 
yacaktım. Ben de bir katil olacaktım. 

Nihayet can çok tatlı. Ele ge~memek i· 

çin en fena tedbire bile ba, , urmaktan 
çekinmiycccğimiz a5ikardı. 

- Mac;karalığı bırakalım, dedi. (R.C.) 
sizi bekliyor 

Ve parmaklarım açarak elini } ;ı !Üne 
götürdü. 

- Panos, Gülbcnk, Mihircan Merzilo· 
na (Rupen Ccvahirciyan)ın emrile gitt:· 
!er. 

Kayseri zaptiye kumandanı Istanbula 
malfunat vererek arabacı Hasanı boğan 

bu üç Hınçaklıyı Istanbulda tevkif etme
lerini bildirmiş. (R.C.) nin aldığı mütem
mim malumat üzerine kendilerini Merzi
fona gönderdi. 
Reştuni sordu: 
- Bunlar boğmadık diyorlar ya! 
- (R.C) den hakikat gizlenemez. Ara· 

bacıya süratle çekmelerini söylemişler, 

herif şüphelenmiş, ısrar etmişler, inat et· 
miş, üçü de ba5ına iişüşerek biçareyi 
boğmuşlar. 

HMisenin Hınçak gaye i!e hı~b:r ala
kası yoktur. Adi bir şekavet vakac;ıdır. 

Şimdilik bunlar bize lazım olduğu için 
Ropen Cevahirciyan kendılerini rnuvak· 
kat bir zaman için gene ayni \'azifelcrdr 
istihdamı tas\ ip etti. 
Adının .Mmdıkyan olduğunu söyliren 

ve gözlerinden ateş gibi zekft hşkıran bu 
ermeni Hmçaklmın (Ropen Cevahirci· 
yan) denilen adamı mütemadiyen bizim 
gözümüzde büyfütüğünü ben hissediyor
dum. Acaba başımıza bir rakip Tomayan 
ayarında bir beta mı türemişti. 
Mındıkyan bize (R.C.) hakkında kısa· 

ca malOmat verdi. Kayseriliymiş. Neıa· 
ret adında birinin oğlu} muş henüz 21·2;) 
yaşında bir delikanlıymış. 

( Dc,·amı var) 

(1) 308 de bu adam Kayseri sancağı 

idare meclisi aza51ndandı. Kalpakçıyan 
Keğork ve Talas zaptiye kolu vekili Ah
metle birlikte llınçaklar lzakkında hükü· 
mele biiyiik yardımda b11lımm11şla1d11. 

Mındıkyan ileride göreceğimiz ~fhtblt Js 
tanbula gelmiş ve bl4roda çalışmıştır. 
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ıudan bir fırsatını bularak 
arkadaşlariyle birlikte fırla

mış ve o sene evlenen 12 bi'
k;ri yakalayarak seri bir Kor
sika gemisine atmış, kendisi 
de bu gemiyle açılmıştı. Ar
kasından giden hükumet ge. 
mileri onu yakalamak şöyle 

dursun, göremediler bile .... 

varlandı. Rolan geniş ıogsü· 
ne dizleriyle ?l::ı arak hançe • 
ı ini kaldırm:şt •. 

Ukala Brinc olcc.ekti.. O 
bunu anlamıştı .. Adetti.. Böy. 
le zamanlarda mağlup, ga
libe teslim olurdu .. Onun ya
şayıp yaşamaması, galihin e· 
!inde sayılırdı .. Kollarını ka
vuşturarak ve heyecar.sn: bir 
sesle: 

Neden sonra bakirleri, is
metlerine halel vermeden Ve
nediğe göndermiş, fakat üst
ler:ndeki mücevherlerin he
men hepsini gasbetmişti .. 

Rotan, İskala Brino ismini 
bu hadiseden dclayı biliyor -
du. Bu adı işidir işitmez, kı

lıcını cesur bir harel:etle tek
rar kınına soktu. 

Rolan bu hareketiyle: 
- Senin için bu kılıca 

lüzum yok. tek bir hançer 
darbesi kafidir! demek isti
yo .. <lu • 

Haydut hançerini kaldırdı. 
R-:>lana ı;iddetle hücum etti. 
Fakat daha ifk ıında bacak
darbcsi indirmis. yuzunun 
bnlar icinde kaldıV,ınr gör
dü .. Çünkü Rolan adeta bir 
yıldırım sür'atiyle iki hancer 
darbesi i.dinrimşi, vuzunu 
parçah'Ilıc:tt. fskala ~rinonun 
hançeri elinden düşmüştü. 
Haydut son bir gayretle, Ro
lanın kolundan ve belinden 
yakaladı. 

Şimdi sessiz bir mücadele 
batlamıştı.. Nihayet haydut 
kaldmm taıları üzerine yu • 

- Benden kuvvetlisin .. 
Öldürebilirsin 1 dedi. 

Rolan, kalktı.. Hançerini 
kınına yerlettirerek cevap 
ver.di: 

- K6rkma 1 Sen: öldüre
cek değilim, affediyorum . . . 

1skala Brino şaşkın bir hal
de yerinden kalktı .. Ve Rota· 
run önünde hürmetle eğilerek 
selamladı: 

- Monsenyör, dedi, size 
bütün hakikati söyliyeccğim .. 

- Haydi git ... Seni söyle· 
mek zahmetinde de bırakmak 
istemem .. Anlatma 1 •• 

- Monsenyör! . 
- Sana git demedim mi ? 
Haydut delikanlıya acıya. 

rak baktı.. Sonra likayd bir 
tavırla uzaktaıtr ve gözden 
kayb::ldu. 

Rotan haydutların elinden 
kurtardığı kadının .izerine e
ğildi. Yerde yatan Jr: dın gii
zeldi. 

- Ne güzel yarabbi.. 
Bu sırada 'kadın gözlerini 

açmııtr .• Rclam •örünce vii -
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- Aman Allahım, saat Uç olmuı, 
diye inUyıor .. Hcrkea uyuyor, halbuki 
ben... Galiba eadece lben çalıımağa 
mecbur oluyorum .. 

YorulmU§ ve bqını bir yana eğmlf 
olduğu halde yatak odasına gidiyor, 
ve karısını uyandırarak boğuk bir ees
le: 

- Nadya, diyor, bana biraz daha 
çay vcrl Yoruldum., 

Sut dörde kadar yaı:ıyor, tasarladı
ğı mevzuu bitirmcmiı olsaydı, aeve 11e
ve, ıaat altıya kadar da yazabilirdi. 

Bu canıız eıyalann karşısında, ya· 
banc:ı g8zlerden uzak, kendi kendine 
bu kırılıp dSkülmeler, kaderin ayağı 

altına attığı kU~Uciik karıncalar kar§ı
ıındald bu istibdat ve Donkişotluklar, 
onun Adeta, mevcudiyetinin tuzu ve bi
beridir. 

Bu müstebit, evinde bulunduğu za· 
mantar, raı:ete idarehanesinde görme
f e alııtığmuz, o kilçilcük, o sessiz, o 
kabiliyetsiz:, o alçatıruı insana ne kadar 
da az benziyor r. 

Krunuhln yatağına yataru: 
- O kadar yoruldum ki uyuyabile· 

ceJim gilphelidir, diyor. Şu bizim ve· 
rimsiz, linetli, ağır işimiz vücudumuz
dan ziyade ruhumuzu yoruyor. Şimdi 

biraz brömüral olsa .. Allah ıahidim ol
ıun ki, ailem olmasa b~ işi çoktan br 
rakırdım.. Ismarlama yazı yazmak! ... 
Ne feci bir ıeyl .• 

O, gilndlizün, saat en ikiye, hatta 
bire kadar uyuyor.. Hem de deliksiz 
bir uyku uyur .. Ah, meşhur bir muhar
rir, veya gazete redaktörü, hatta bir 
tabi olabilse ldmbilir ne kadar daha 
iyi uyur, ne güzel rüyalar görürdil ı.. 

Kanar, yil%Une korkunç bir ifade ve 
rere'k fısıldıyor ı 

- BUtOn gece yazı yazdı! .. Susss !. 
Kimıe, ne konuımağa, ne yürlime -

fe, ne de patırdı, etırültll yapmağa 
cesaret edemez! Onun uykusu, öyle 
mukaddes bir nesnedir ki, bunu ihUJ e
denin, mutlaka büyült bir cezayı gö. 
zUne almaaı lizımdır. 

' 
Erin içinde : 

- Susss Sussıı I .. Fısıltıları dola~ır ı. 

1940 Olimpiyatları 
Yapılan hazırlıklar ve oyunların 

programı 
Helsinki, (A. A.) - 1940 olimpiyat o

yunları organizasyonu komtteslııln atmd!
llk tesbit et.mi§ olduğu programa göre, 
133 muhtelit müsabaka yapılacakb:r. Pro
gramda, eltopu, hokey ve polo mtlMbaka· 
lan yoktur. Buna mukabil kadınlara mah
llWI 1000 metre yUrllyUe, gUlle atma ve 
200 metre surat ko§U.Su ilAve edilmiştir. 

Bunlardan başka iki tane plAnör müsaba
kası dn vardır. Berlin olimpiyatlarında 

129 mUsabaka yapıldığına göre, 1940 o
llmplyatlarmda 4 mUsnbaka fazladır. 

"' il " 
Enternasyonal olimpiyat oyunlan emıtl-

tilsU 0 Şefi Dr. Kari Dim buraya gelmiş ve 
olimpiyat oyunlan hazırlıkl::ın için görUg· 
melcrc başlamıetır. 

••• 
t A. A. F. in genel sekertert lsveçli 

Bökelund, buradaki ziyareti esnasında 12 

inci olimpiyat komltesl ile temas ederek 
1940 olimpiyadındaki hafif atletizm pro
gramını da tesbit etmigtir. Bu programda 
mUsab:ıkalnrın gUnlerc tevzlnde Berlln o
limpiyatlanna nazaran büyilk bir fark 
yoktur. Bu farkın en ehemmiyetli ciheti 

tekmil ilk kargılaşmalarla eliminasyonla
nn saat 11 de başlamak ilzere öğleden ev
vel yapılmalarına karar verUm!ş olmasıdrr. 

Gülle almada, <:>liminasyondan finale 
kadar biltiln müsabakalar üç muhtelif 
yerde yapılacaktrr. Sınkla yüksek atlama 
iki gilnde netlcelery?cektir. Sırıkla atlama 
müsabakalarmr ilk gUnU seçmeler yapı· 
lacak ve ertesi gilnü, en iyi atlamış olan 
6 spor.cu arasında final müsabakaları ya
pılacaktır. 

Teknik mUaabakalarm a.sgaıi hadleri 
8nUmUzdekl yıl tc.sbit edielcckUr. Öyle 
sanılıyor ki, bu hadler 1936 Berlin olim
piyatlarmdaklnden çok daha yUksck ola
caktır. 

Program ııu suretle tesbit edllmiııtlr: 

eliminasyonu, 17,30 da disk atma mUsaba- r 
kalan (kadınlar arasında). 400 metre ma· 
n!alr koeunun ilk serisi, .saat 18 de. 100 
metrenin ikinci serisi. 18,30 dn 10.000 
metrenin finali. 

tK!NCl GUN: 
22 Temmuz pazarlfsl gtlnU saat 11 de: 
Uzun atlama ve çekiç atma, sırıkla at

lama, sant 16 da cirid atma (kadınlar a-
rasında). ı 

16,30 da 400 metre manialı koşunun i
kinci serisi, uzun ·atlnmnnın final), saat 
16,4l5 de 100 mt'trc sUrat kOŞU8unun ik!n
cf scrlsl, saat 17 de 100 metre eUrat ko
şusunun Hk serisi (kadınlar arasında). 

17,30 çekiç atmanın finali, 800 metre 
koşunun ikinci serisi, saat 17,45 de 3500 
metre manialı koşunun ilk serisi. Saat 18 
de 400 metr<:> manialı koşunun finali, sa
nt 18,30 da 100 metre sUrnt koşusunun 
finali. 

OçUNCü GüN: 
23 t4-mmuz salı gUnU sna.t 11 de: 

Saat 11 de disk atmanın finali, saat 16 
dn 200 metrenin ilk serisi, sırıkla yUksek 
atlamanın flnall, saat 17 de disk alma
nm finali, 100 metre silrat koşusu, (kadm 
Jar arasında) ikinci seri. Saat 17,30 dn 
200 metre koşunun ikinci serisi, saat 18 
de 800 metrenin finali, saat 18,15 de 5000 
metre koşunun ilk serisi, saat 10 da 100 
metre sUrnt koşusunun finali (kadınlara· 
nısındn). 

DÖRDÜNCÜ G'ON: 
24 Temmuz tnrr;ıımha sant l1 de: 

üc adnn atlamanrn flnnll, saat 17 do 
M kilometre yUrllytişiln startı. Sant 16 
da 800 metre manialı koşu (kadınlar ara
smda), ilk seri. Saat 16.30 da 200 metre 

BEŞtNcl G'ON: 
25 Temmuz perşembe saat 11 de: 
Cirld atınanm finali, saat 16 da 88 m&

nlalı ko§unun kadınlara mahsus finali 
110 mette :manialı koşunun ikinel scris, 
saat 16,30 da 400 metre koşunun ilk se
risi, saat 17 de cirld atmanın finali, 1500 
metrenin finali, uzun atlama (kadınlar a· 
rnsında) saat 17,15 de gUllc atmanın 

(kadınlar arasında) finali, 17,30 da 110 
metre manialı koşu (final). Kndmlar a
rasında. Saat 17,30 da 110 m tre manialı 
ko§unun finali, aaat 18 de 100 metre ko
şunun ikinci serisi. 

ALTl\"NCI GÜN: 

%6 Temmuz cama aat 10 da: 

Dekatlo:ıun 100 metre koşusu. Saat 11 
de dekatJonun uzun atlaması, saat 16 da 
dekatlonun gUllc ntması, saat 16.30 da 
200 metre koşunun "kadınlara mahsus,, 
ilk serisi, dekatlonun yilksek atlaması, 
400 metrenin ikinci serisi, s:ıat 17,115 de 
~00 metrcnln finali, saat 18,30 da 400 
metrenin finali, 18,45 de dekatlonun 400 
metre ko .. usu, saat 19 da 200 metre ko
şunun (kadınlara m:ıhsus) ikinci scrls1. 

YED1NC1 GÜN: 

27 Temmuz cumartesi saat 10 da: 
Dekatlonun 110 metro maninh koşusu, 

saat 10.30 da dekatlonun disk atma mu. 
sabnkalan, saat 16 da sırıkla atlama (de· 
katlon), saat 17 de 4X100 metre bayrak 
yarışının ilk serisi, saat 17,30 da clrJd at
ma (dekatlon) 200 metre koşunun (ka
dınlar nra.smda) finali, sant 18 de 3000 
metro manialı koşunun finali, saat lCl.30 
da 4X100 metre ha) rnk yarışının ikinci 
seriJC'rl, S!lat 19 da 1500 metre koşu (de
katlon). 

koşu, ikinci seri Uç adım atlamanın fina· SF.K1ZfNC1 GÜ?\': 

ll, saat 16,45 de 110 metre manialı koeu- 28 T<>mmuz p:ızar saat 15 tc: 
nun Jlk serls.i. Saat 17,15 de 1500 metre. Maraton koşusunun startı sa:ıt 15,15 
koşunun ilk serisi, saat 17,30 da gtille de. 4Y 100 ba;Tnk yurt mm (kadınlara 

~ G'ONO: atma eliminasyon ve finali. Saat 17,45 de mahsucı) ilk serisi, saat 15,30 da ~iiksek 
21Temm~1940 pazar gUnO saat IG dn: 80 metre manialı koşunun ilk serisi (ka. ntlam1tnrn kadrnlara mahsus finali. Saat 
100 metrrı silrat koşusu, ilk clfmlnasyon dınl::ır).Dlkkat: İkinci scri.91 olacak. Saat 1,45 de 4' 100 mrtrP banak yo.rı~ının 

!O UONCtT 

gelir. 
Kokusunu ıslah .,,,.ı 

yağlarına yakm c 
ve hl yağı, Trabzon 

lanılmaktadır. ~ 
Yunusun saydın 

l{UçUk ve kıynıetll 
5ınr nusun avıanına 

lar, saat 17. Yüksek atlama eliminasyonu 18 d.., 200 metre koşunun finali, saat 18,10 I (karlınlnrn mahsus) fin::ıli. Saat 17 de 

________________ ın: __ se_rı_v_e_r_ın_a_ı._8_o_o_m_e_t_re_k_oş.:.u_n_u_n __ ıık __ d_a_5_o_k_i_ıo_m_e_t_re~y-ü_ru..:y:...ü.:.ş_il_n_m_u_vn_s_,a_ın_t_ı. __ 4..:.X~l O.:...O~m:.::.:t:.:.r1:1:._:b-.:.:_a; rak yart'?Jnın finali. -----
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cudu titred.J .. Saramu§ çch
reai pembeleşti. Rolamn u· 
A~fı ele tutunarak biraz 
dofruldu .. Elleri hissolunur 
blr derecede yanıyordu. 
Kadın Rolana baktı.. Bu 

balapylc sanki Rolandan ye
ni !bir tecavtlze uğrayıp uğ
rırmyacağını öğrenmek isti -
yordu. 

Delikanlr itimat verici bir 
ıeıle; 

- Emin olunuz, madam .. 
Az evvel ıize hücum eden o 
alçaklar bir daha böyle bir ha 
rekte cesaret edemiyecekler. 

Karanlıkta daha füsunkar 
ıörilnen gözlerini delikanlıya 
dikerek: 

- Size te~ekkilr ederim ... 
Hayatımı siz kurtardınız, de-
di. .•• 

- Madam .. 
Delikanlı, bu kadının he· 

yecanını tehlikeden doğan bir 
heyecan ve helecan eanıyor
du.. Birdenbire kcllarının 
yakalandığını ve kadının 
kollarına asılarak: 

- Korkuyorum, oh kor. 
kuyorum.. Beni evime kadar 
brrakmınınız, .değil mi? Size 
yalnnnm.. Beni bırakmayı
nız! .• dediğini duydu. 

- Madam, benim adım Ro
lan Kandiyanodur... Taşıdı· 
ğım bu ada layık olduğumu 
iııbat etmek isterim.. Hima
yeme 11fmmanızı reddedecek 
olursam vazifemi yapmamış 

olurum. 

Gen~ kadın delikanlıyı sU
rükliyerek cevap verdi: 

- Teşekkür ederim.. Te· 
şekklir ederim .• 

Kanal sahilinde iki yüz a
dım kadar yürüdükten scnra 
durdular .. Orada muhteşem ve 
mutantan bir gondol bekliyor~ 
du. 

Gondolun, altın yaldızlı, 
ipek tentesi altına oturdular. 
Bol ipek gömlekli gondolcü, 
kanalın kıvrımlarını takip e
derek açıldı. Gondolün hare· 
ketindenberi daha konuşma· 
mışlardı. 

Rotan yarını, V enediğin 
bütün kibar ve necip zadeganı 
önünde Lccnorun parmağına 
geçireceği yüzüğü düşünerek 
tatlı hülyalara dalmı:ı:tı. 

Yanındaki kadın da ıehva
nt hissiyatının esiri olarak 
kalb çarpıntılarını dinliyordu. 
Bu genç kadının adı Emper· 
ya idi. 

Evet bu Emperya idi. Ve
nediğin en me hurlarından 
(10) lar meclisinin en kud
retli azasından bulunan Davi
la tarafından Venediğe getiri
len muhteşem, meşhur, şuh 
Emperya idi. 

O, b:lki de Lukres Burjuya
dan daha güzeldi. 

O, Emperya ki zamanında, 
onun glizellik ve lltateti adına 
Romalılar tarafından bir hey-

• 

KAHRAMAN HA YDUD l ı 

kel blle dikilmişti 
Bu iıte o Emperya idi. 
Fakat Rotan bu a~ın kazan

dığı şbnret ve tantanarun da
ha farkında bile değildi. 

Gond~l sahile yandştı. Ka
raya ayak bastıkları: .zaman 
belld yirmi kadar hizmetçi ile 
ka11ılaşouştr. 

Rolan, beyaz mermer cephe
siyle, muhteşem heykelleriyle 
kırmızı somaki sütunlariyle 
lp-'t dantelalı perdelere gömül
müş bu koca binayı gördUğü 
ıaman yanında bulunan ka
dının ı.;m olduğunu tanıdı. 

Genç kadın, Rolanın elin
den yakal:ıyarak: 

- Beni hayran bırakan u
Jm ucen;ıbmızı, şu fakirhaneyi 
şereflendirmek suretiyle ta
mamlayınız .. Beni burada si
ze teşekkürC:e bulunmadan bı
rakırsanız. beni tahkir etmiş 
olursunuz. 

Genç kacl:nın ateşli ve şeh
vetli sesi adeta yalvarıyordu . 

Dclikanl içeri girdi. Şuh 
Fm eryanın yardımiyl: met 
hali bey:lz ve ktrmızı çizgiler
le siıslti biıyiık bir perde ile 
örtülü mermer bir dehlizi 
geçti .. Sonra her bi:: başka 
bir iklimin mahsulü bulunan 
çiçekler, kıymetli vazolarla 
süslü mermer bir merdivenden 
çıktı. 

Aşkın, bütün güzellik ve 
Jetafeti esen bu raray ,insa
nın gözleri önünde yeni bir 

hayal ufku yaratıyordu. 
Empcrya, Rolanı, çiçekler

le dolu bir salona götiırdli. 
Hind kumaşlariyle örtülü du
varlariyle, güzel hind hahlari
lc siıslcnmiş bu salonun deb
debesi, diğerlerinden üst um ü. 
Altın yaldızlı çerçeveleri içın
de parlayan aynalar, altın 
kUlçeleri içinde gözleri ka
maştıran avizeler ve güzel 
san'atlann bir müzesi halin
de bulunan bu salon, Davilaya 
ait büyiık bir servetin bel
ki dörtte üçünün harcanma
siyle mey.dana gclmiştı. 

Rolan ayakta duruyordu. 
Emperya, Rolanın hemen 

dönmiye hazırlandıgını his
setmişti.. Hafif bir işaretle 
kendilerini takip eden hizmet· 
çiyi savdı .. Ve saklamıya mu
vaffak olamad ğı bir heyecan
la: 

- Biraz oturmak 1C'1tfunda 
h !unınaz mısınız? - dedi . 

Rolan cevap ver.di: 
- Madam, göruyorsunuz 

ki artık hayatını7dan tama
men emin bir haldesiniz .. Bu
rada fazla kalmamdan belki 
taci,. olursunuz .. Bundan baş· 
ka n.r. vvel hayatınızı kurtar
mak suretiyle gördugum Hz
metı •ıiistimal etmiş olurum. 

- Taciz etmek mi? Siz mi 
mösyö? .. Ah .. Eğer gözlerime 
dikkat cdcn:cniz, kalbimde 
size karşı duyduğum yakın

lık ve heyecanın ne dehşet1i . 

mi,, tir. 
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".azla yer ve içer. Fakat çok gcçrr.edcn vilcudda ağırlık, MİDEDE EKŞİLİK veya kJsma, elhasıl 

bir keyif bozukluğu bis:scdilil. O zaman derhal yarım bardak taze suya bir kahve ka§tğı: 

..,...._ ... ...;,,. 
Meyva l'uzu 

ı m~\kll Zliı. 

ulur. i\;ılmc~ı 'li.).:l iıılıllıı. [wri Hıt, 
liolay, tabft "C bt'ldir. MAZON lllm .. 
ıumos nmrkn~nıı dlkkııt 

·· -=.--.' • Eınlak ve Eytam Bankası ilAn'!!.....J Güzelliğini~ . 
1 

_ 
inhisarlar U. Müdürlüğünden 

E: ıçın: 

' . -~ ~ _____ .,.... --..........-----.... ... ... - ._._ ... --- . .--,.. ... 

M uhrunınl!nDcl.icl ı 
Beheri Tutarı 

Lira K. Lira K. 
70.- 1540.-

200.- 1000.-

Mu..-ak.kat E:ksıltmenin 

-Q '>ı/Qr, ııe Eytam Bankası lstanfnıl Şubesinden: 

1

18kaidin dul ve yetim maaşları hakkında: 
~rt, nfsan, mayıs 939 Uç aylıklan 1-12-938 tarihinden itibaren 
~ 2 ... lık 1~konto edilmeğe ~lanacakttr. 
iti\~ ?tıaıuıı~~ gUn harp malfilleri:ıe tahsis edilm~Ur. Bugfinlerde müracaat e 
~ llıalfıl i !ionto muameleleri ayni gUnde yapılacaktır. 3-12-938 den 

n,h..~ ...... ~r de umumi sıraya girerler. 
~::~e gös . lnrnu bankaya vererek numaralı fiş ala.nlara ancak bu fişler 
~~esi ~rilen gün ve saatlerde tediyat yapılacağr.ıdıın bu tarihlerin de. 
~.~alınUd~in Vski olacak müracaatlar kabW edilm!yecektir. 
~l'ttıı ilrlUklerinde vizelerini yaptınnadan maag sahiplerinin bankamıza 

ı..;.-... ~ethıncmelerL 
~ •ıı;,..,;,~lplerinln soyatlı mUhDr ve lmr.alermı malmUdDrlilklerinden 
~ ~getirmeleri sayın mUeterllerimlzden rica olunur. (8652) 

l"-:cb.'ll.~ 
~ 'a~Panın bayat, kurtlu çocuk gıdalanndan 

rqnınız ! Y avrulannızın mide&ini abur cuburla 
doldurmayınız! Tabii aaf, lezzetli 

~ 

~ ~a: bayılıyor, çok istahlı ve severek bUyürler. Bu saf özlü unla

tı '~nı bol, gıdası çok ve kalorisi yük.sektir. BUtiln çocuk doktorla· 
ğ~~det eder. Avrupada daima diplomalarla musaddak birincili· 

1 <ııannuş~r. Bu kadar yüksek evsafa malik tabii gıda ancak 

J>• HASAN OZLO UNLARIDIR. 

t:ıirıç, Yulaf, Mercimek, Buğday, irmik, Pata
a, lVlısır, Türlü, Bezelya; Badem; Çavdar Özü 

~~lnlarını Çocuklarınıza Yediriniz. 

\' 
~ ttıı <>ldıığu 
~ takdirde muhammen bedeli 50.720 lıra \·e ecnebt malı olduğu tak· 
~~ .3o <la kaen bedeli 28.350, - hra olan 170 :ıdet baskül 4·1·939 çarşamba günü 
cltıec &ıttn Palı .zarf usulü ile Ankarada idare binasında satm alınacaktır. 
a 2.126.25 ~ ıstiyenlerin yerli olduğu takdirde 3.786, • ve ecnebt olduğu tak· 
~~ &Un lıratık muvakkat teminat Ue kanunun tayin ettiği vesikaları ve teklif 

. ,er 
1 

at 14,30 a kadar komisyon reisliğine \'ermeleri IAzundır. 
40 kurusa Ankara ve Havdarpa§a veznelerinde satılmaktadır. 

t~. (8520) 
··11 • • • 

~ ltk llıa.tı 
~~ dırcıe Olduğu takdirde muhammen bedeli 35720 Ura, ecnebi malı oL 
"~ r.ııa.rı ~Uharnmen bedeli 186155 lira olan 15 kalem elektrik çıplak tel 
~~ 1~dare b· 

1
-1939 perşembe gUnU saat 15.30 da kapalı zo.rf usulil ile An

~ ~ ~ ~rtnırıasındn satı.:ı alınacaktır. 
~ ltııtvaltk ek ieUyenlerin yerli matı için 2679 ve ecnebi malı için 1396.13 

bA~a~ at l 4a.t teminat ile kanunun tayin ettiği veslkalan ve tekllfiert:ıJ ay. 
'il\ ~rtıeıe ·30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lfi.zımdır. 

llUııı t P~rasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Haydarpa. 

~ 8evk ııefiiğinden dağıtılacaktır, (8518) 

B 
·Balsa 111 
Kanzak 

Bütün dünyaca takdire· 
dilmİ§ 8ıhhi güzellik 
kremi eridir. Gece için 
yağlı, gündüz için yağ
sız halis acıbadem çeşit
leri hususi vazo ve tüp
lerde satılır. 

tNGtLIZ KANZUK 
ECZANESi 

ISTANBUL-BEYOGLU 

~OlANT 

Cll\!f 

Elektrik motörtl 
Elektrik mot6rU 

22 adet 
5 adet 

temlnn.t 
L. K. Şekli Santi 

115.50 Açık eksilt 14.-
75.- pazarlık 14.30 

ı - lda.remlzb trmtr tiltUn fabrikası sigarn makineleri için 22 adet elek. 
trik motötil ile taııhhUdUnU ifa etmıyen müteahhit hesabma Cibali TUttın fab· 
rikası için beş acfot redUksiyonlu elektrik motörü şartnameleri mucibince ve 
hizalarında. yazıtı usullerle ayn ayn satın alınacaktır. 

ll - Muhammen bedeller:ite muvakkat temi:ıatlan bir.alarmda ge>!tcrit· 
miştir. 

m - Eksiltme 9·12-938 tarihine rasthynn cuma gUntl hizalarında yazılı 
saatlerde Kabataeta levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonunda ya· 
pılacaktır. 

IV - Şartnameler parasıı olarak her gün sözü geçen oubeden alınabilir. 
V - Eksiltmeye ietirnk etmek istiyenlerin fiyatsı~ fe:ınt teklif \'e kata· 

loğlarmı eksilt.me gününden bir harta evveline kadar inhisarlar umum müdür. 
JUğfi tUtUn fabrikalar şubesine vcnneleri ve tekliflerinin knbulünti muta
za.mınm vesika almaları lb:ımdrr. 

VI - lstcklllerb eksilbııe için tayin edilen gün ve saatlerde yüzde 7,5 gil. 
venme paralarile birlikte yukarda adı geçen komfsyonn gelmeleri IIAn olunur 

(7856) 
• • • 

1 - !da.remizin Yavean tuzla.sına getlrilecek tatlı suyun tuilaya isalesi f. 
çin şartnamesi mucibi:ıce entm nlmcıcağı ve 19-X-938 tarihinde ihale edile
ceği Ufuı edilen ve eksiltmeden kaldırılan 25.000 metre inşaat tulUnde 60 M/M 
kutrunda font boru ve listesinde müfredatı yazılı hususi aksamı:ıa ait şartna· 
medc tadillıt.yap:ldıi;ından yeniden k:ıpalı zarf usulitc eksiltmeye konmugtur. 

II -:- Muhammen bedeli Sif Haydarpaşa 25.000 lira \'e muvakkat teminatı 
1875 liradır. 

lll - Ek iltme 4-1-939 tarihine rastlayan çarşamba günü saat 15 de 
Kabataştn levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonu:ıda yapılacaktır. 

iV - Muaddc; ~rtnnmeler paraJız olarak her gUn İnhisarlar Umum Mü· 
dilrlüğü levazım ve mubayaat şubesile Ankara ve lzmir BaşmUdUrlüğünden a. 
lmabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek istiycn firmaların fiatsız teklif ve katolok· 
lım:ıı ihale gUnUnden 7 gün C\'Yelinc kadar İnhisarlar Umum MUdürlilğU tuz 
fen EUbesinc vermeleri ve tekliflerinin kabulUnü mutaznmmın vesika almaları 
Ul.zımdır. Bu vesikayı hniz olmıyanlar mUno.knsnya i§tirak edemezler. 

VI - MUhUrlü teklif mektubunu kanıcl vesaik ile beşinci maddede ~·:ı · 
zıh tuz fen eubesinden alınacak eksiltmeye iştirak \'Csika.sı ve ylizde i ,5 gil\'en 
me parnsı mııkbw:u veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı 
za.rfları:ı eksiltme gUnU en geç saat 14 e kada.r yukarıda adı geçen alıın ko 
misyonu b~kanlığına makbuz mukabili verilmesi lft.mndır. (8499) 

••• 
I - Idattmlz.i.n kutu fabrika.scıda halen mevcut olanlarla birlikte mayı 

939 gayesine kadar birikeceği tahmin P.dilen 20.000 kilo dUz kapak tahtası a"ı 
arttırma usulile satılacaktır. 

II - Muhammen bedeli beher kilo~u 3.66 kuruş hes:ıbUc 732 lira ve yüzdı 
15 teminatı 110.80 liradır. 

ın - Arttırma 15-12-938 tarihine re.sthyan perşembe gilnU saat 16 
da Kaba taşta levazım ve mubayaat şu ~sinde mUte kklt satı komisyonunda 
ynpılacaktlr. 

IV - ?\ilmuneler Cibalide kutu fa brikasmdn görUleblUr. 
V - Isteklitcrin arttırma için tayi :ı edilen giln ve saatte yüzde 15 temi· 

natlnrlle blrlikto yukarda adı geçen k omisyonn gelmeleri illin olunur. (8664) 

Cinsf Miktarı 

• • • 
Muha.mmen B. 
Beheri Tutarı 
L.K.S. I ... K.S. 

To 7,5 
teminatı 

I .. ira K 

Ekıiltmenin 

Şekli Saati 

195 Takım 21.- 4095.- 307.13 Açık H.-
69 Adet 15.- 1035.- 77.72 Açık 14.30 

fskarpln 213 Çift 4.10 873.30 65.SO Pazarlık 15. 
1- idaremiz mU!!tahdcmini için yu '·mrda c1ns \'e miktarı ya~h 3 kalem eş. 

ya nUmune ve eartnnmelerJ mucibince hizalarr:ıda gösterilen usullerle satm a· 
lmacaktır. · 

IJ - Muhammen bedellcrile muvalt kat temlnatlorı hizalarında gösterllnıiş. 
tir. 

llI - Eksiltme 1~12-938 tarihine rasUıyan pcr~embe gilnU hiıala.rmda 
yazılı saatlerde Kaba taşta levazım ve mubayoat şubesindeki ahm komhıyonun 
da yapılacaktır. 

IV - Şartnameler paruız olarak her gUn sözU geçen ~ubcden ahnabile · 
ceği gibi numuneler de görillebilir. 

V - Ieteklileri:ı eksiltme için tayin edilen gUn ve saatlerde yüzde 7.s gu • 
venmc paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. 

(8662) 

Cinsi 

Toz tlltiln çuvalı 
3/8 200 m/m boyunda 
Yuvarlak bş.şlı cıvata 
3/8 120 m/m boyunda 
Yuvarlak ba~lı cıvata 
3/8 demir pul 

• • • 
Miktarı 

2000 Ad· 

'4000 Ad. 

8000 Ad. 
12000 Ad. 

Muhammen B. % 7,5 
Beheri Tutan teminatı 
Lira K. Lira K. Lira K. 

-.26. 75 535. .- ~0.12 

60 kilo 440. - 33.-

Eksiltmenin 
Şekli Saati 

15,15 

15.15 

1 - 2000 ndet ince şeyler konabilen Standart. :ıormat sık örgUIU toz tütiln 
çuvalı ile Cibali bnktme\•inc yapılacak pllt!ormlara lüzumu olan ebat ve mik 
tan yukarda yazılı yuvarlak başlı cıva ta ve demir pul lbı:ıle edilemediğinden a. 
c::ık eksiltmeler! 10 gUn temdit edilmiştir. 

n - Muhammen bedelleritc muvakkat teminatları hizalarında gösteril. 
miştir. 

m - Eksiltme 1-12-938 tarihi:ıe rastııyan perşembe giirri.i hir.a.lannda 
v 1.ılı san.tlerde J{obataşta levazım "'' mubayaat şubcııindcki alım komisyon-..ın 
da yapılacağındn.:ı isteklilerin yüzde 7,5 güvenme parahırilc birlikte a.a1 ge· 
çen komisyona. gclmclcrt ilAn olunur. (8663) 
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Sizi günlerce ıstırab çekmekten kurtarır 
En şiddetli bat. dit ağnlannı, üıütmekten mütevellid bütün 

sancı ve ıızılan keser, nez.leye, romatizmaya, kırıklığa kartı 

çok müessirdir. 

Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri yormaz ! 
hmine dikkat: Taklidlerinden sakınınız ve Nevror.in yerine 

başka bir mar.ka verirlerse ıiddetle reddediniz. 

Hafif bir üşütme bazan büyük bir hastalık 
çıkarabilir, derhal bir kaşe 

SEF ALiN allnız 
{;RIP • NEZLE • HAŞ ve OIŞ ve bütün ağrıları 

derhal geçirir. 

1 • •• • .' t ,, .. .. , ..... .. .... ili;, 
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rvCni Valde l!..okanta ve ıaıraha"e~~
Slrkecl Ankara Caddesi No· 

• 3 YEMEKLi BiR TABILDOT 37.5.0 KURUŞTUR . ~ıetli 
Birinci Yemek: BeY,in Haşlama ,Levrek Tava, Hindi Dolma, Bursa ;yahn!ıı, 

Fınn Kebabı. pe!' 
11dnci Yemek: Etli ~'y§e, :lspanak, Pırasa, İşkembeli Nohut, z. Yağlı Bezelye, Eıınes!, 

nirli .. Kıymalı Börek, Pillv. 
UçUncü Yemek: Kaymaklı Ekmek Kadayıfı, İrmik Helva, Elma, Ayva, Kayısı Koın_postO· 

Evler i~in ~bone Kabul Edilir. 
Her Akşam Mükemmel ince Saz.· ((Fiyatlar çok ucuz:dı.ır.) 111•---~ 

·ı-... ADEMi IKTiDAR ~ 
1 

ve ~ [E L ~ ~ V/ ş IE IK L 1 G n INJ IE IK A ~ ~ 

HORMOBiN 
Tablctlcrl her ccznncdo amymız. Posta kota50 1255 Hormobln 

1 

DENiZBA'NK 
Istanbul şehir vapurları 

Kış tarifesi 
Ada.la.r - Anadolu - Yalova hattı kış tarifesi 1 Birincikfuıun 1938 tari. 
hinden itibaren tatbikine başlanacaktır. 

Tarifeler iskelelere asılmıştır 

1.,elslz Cihazlarına alt 
Teklif kabul müddetinin uzatılması 

Bankamız: gemileri için satın alınacağını evvelce gazetelerle ilan ettiği· 
miz telsiz cihazlarına aid teklif kabul milddeti 15. 12. 938 gününe kadarı 
uz:atrlmıştır. -
---··----··~--·-····-·---·---····-.. ··-..... -·-·· ... ···--·· ... --====-=· ft •-- - -• ... w ...... .._.., ıa ---•••••• .. •••• •••••••-,., 

ii CAFER Müshil Şekeri~ 
u " 

1
.. Tesiri kati alımı kolay en'iyi mfüshil şekeridir U 

BiUlmum eczanelerde bulunur. n 
====::..--=:::::::::::::::=::::::::::::::ı::::ı:ıı.-a====::.-:::::=:.-::m:-.::::::ı 

Malkara mal mildürlUğUnden : 
Malkara hükumet konağının 938 yılı içinde yaptmlacak 17547 lira 84 kuruş ke· 

, 
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Levazım Anıır t"I ..... 
tısıı~~ 

Komisyonu eı1 " 
ııetl 41 

• • Jdıtl}'& .1· ..t1' 
Orta okullar ıçı.n •;e J.IP' of 

eczası ile tıbbiye ~ ~-:s ~ 
aletlerinden ikişer ~s-r ~~ 
re açık eksntmesı ıı.nede ttJ')" 
günil saat 14 de r.ropb aJtll• JC07, 
Levazım Amirliği saı;e~ tjfJ il' 
nunda. yapılacaktır· teıııJll•~İ 
bedeli 2677 liradır. llk JJle ~e ;ı&l~ 
ra 77 kuruştur. ~-artn~. 1st ;t; 
komisyonda göruleb ber ~ı;gtB 
kanuni vcsikalarile be: •cs28> 
te komisyona. geınıele · 

• 111ek 
Sık elbise gıy 
. istiyenıere r 
s o rıı e arlal' 

Terzi evine ko~ o~ 
(~tı /!-·~ ele: ) ., 

VercsJ,·o ınuıun se.Se§f 
" üeS f·· 

tldls ve ortakları JJ1 11 ri"' 
b <;l )ltl 

lınınnm Cnnıcı 8 • 

sif bedeııi kaba in~aat kısmının ihaıe günü olan 3· ı ı-938 tarihinde talip zuhur etme- D r. 
diğinden 2490 sayılı kanunun 40 mc.ı maddesine tevfikan bir ay miiddetle ve pazar Dahiliye 
hk suretile yaptırılmasına karar verildiğinden talip olanların 1 inci ve 2 inci il:l.n da· Diva~olu. 
iresinde 3·12·938 tarıhine müsadif cumartesi günü saat 11 de ~falkara kaymakam· l.~;.;;;-.--~....-
lık makamında toplu bulunan komisyona müracaat eylemeleri ilan olunur. :(8529)j 


