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SAYISI HER YERDE 3 KURUŞTUR CACALOCLU NURUOSMANİYE No. 54 
TELEFON:23300 -İSTANBUL 

Romada sulhtan bahseden bir tebliğ neşredildi 
ROMA TEBLIGi 

3 üncü 
SAYFAMIZDA 

Müstakil Mebusluk 
Yazan : Ağaoğlu Ahmet 

Biiyük milleti temsil eden Büyük Mecliste 

her ıey mütenasip olmalıdır. Nasıl ki ciddi
)'et oe vakarı bozan bir harekete orada yer 

verilmez•e öyle de compromis sribi hafif gö

zükebilecek vaziyetler behemehal bertaraf 

edilmelidir. 

Mllstakll meb'usluk? Bu ne de- yet 4e vakarı bozan bir harekete 

mektir? 
Den hiçbir zaman bu terkibi ne 

anladım ve ne de sevdim. 
Şark muhayyilesinin icat ettiği 

renksiz, tatsız ve manasız com · 
pronıis'lcrden birisi! 

Bir meb'us onu intihap eden 
zümreye, grupa, Cırkaya, halka, 
biiliısa onu intihap edenlere bağlı
dır. Umumi işlerde ve meseleler -
de onları temsilen hareket eder, 

söyler, rey verir. Onun için ken
disini intihap edenlerin arzulaTını, 
fikirlerini, ideallerini tahakkuk et
tirmek bir vazifedir, bir vecibedir. 

Başka surette hareket ise itimadı 
suiistimnlden başka bir şey de -
ğildir. 

iste bu mütalealardır ki memle
kete mühim bizmetleri dokunmuş 
sayın General Ali Fuatle General 
Rı!atın mevhum ve hiçbir şey ifa
de etmiyen •müstakillik• vaziyet
lerini terkedcrek Cümhuriyet Halk 
Fırkasına dahil olmalarını ben 
Lendi hesabıma biiyük bir mem -

ıni~·etıe karşıladım. 

Zaten onları kim intihap etmiş
ıi? Cümhuriyet Halk Fırkasının 
muntelıibi sanileri değil mi? O hal
de onlar ta o zamandan bu fırkaya 
fiilen girmiş oldular, manen onun 
ldenllcrine hizmet etmek borcunu 
Üzerlerine almış bulundular. Ha • 
kikatte de böyle yaptılar. Seneler· 
denbcri devam eden •müstakil• 
mab'uslukları esnasında Cümhu -
riyct llalk Frrkası hilafına hiçbir 
harekette bulunmadılar, onun hi
la(ına rey vermediler ve bizce böy
le yapmakla çok dürüst ve doğru 
hareket etmiş oldular. Mevhum 
•istiklal• meChumuna kapılarak 

ba~ka surette hareket ehniş ol -
sa idiler, kendi kendilerini garip 
ve içinden çıkılmaz tezatlar ara
sında bırakmış olurlardı. 

Şimdi artık suiteCchhüm ve 
coıupromis tamamen zail ol
muştur ve Kurtuluş savaşında 
kıymetli hizmetleri sebketmiş, ye
ni Türkiyenin kurulu unda mü• 
lıiın roller oynamış bulunan bu 
muhterem zatlcrin fikir ve reyle
rindeu fırka içtimaları da istifade 
etmek fırsatını elde eylemiş bulu-

nacaktır. 

Zira o garip coınpromis'nin mah
mrlarındon birisi de sırf üzerle -
rinde taşıdıkları mevhum bir 
sıfat dolayısı ile fiilen mensup bu
lunclııkları fırka grupunun içtima
larına iştirak ve tecriibelerindcn 
arkada}larıııı ıni.istcfit cdcmcnıe -
!eri idi. Şimdi bu rnziyet dün ber
taraf cdilnıi~ hulunu:vor. 

Bii)·ük ;\1illet Meclisinde balı . 
sctti~iıniz conıpromiı.ı; ile alUde 
başkaları da var n11dır? Bilcmiyo
runı. Fakat ·varsa kendilerine söy
liyccek söziirn şudur · 

Ben onların yerinde olsam, he -
men ve tereddlitsüz suitefehlıümü 
kaldırır, fırkaya intisap cdcrin1. 

Büyük milleti temsil eden Bü -
yiik ~fcdistc her ~ey mütena
sip olmalıdır. Nasıl ki harekete 

orada yer verilmezse öyle de com
promis gibi hafif gözükebilecek 
vaziyetler behemehal bertaraf e • 
dilınclidir. Hem fırka tarafından 

intihap edilmek, hem de fırkanın 

taşıdığı ağır yükün altıııa girme -
mek fırkanın meşguliyetlerine iş· 

tirak etmemek, biraz ciddiyet ve 
vakardan uzak bir tavırdır. Kimse 
Büyük Millet Meclisinin yüksek 
ahengini bu gibi vaziyetler ile boz-
manıalıdı~. 

AGAOGLU AHMET 

Tayyare kacakcılıöı 
' ' 

Adliye dün Aka 
Gündüzü dinledi 

Başvekil Celal Bayar'ın Parti 
Meclisi Grupu İçtimaında okudu
ğu fıkraları ihtiva eden ve Ekrem 
König'in o zaman mühim bir mev
ki sahibi, yüksek ve nüfuzlu bir 
~at tarafından hazırlattırılan sah
te pasaportla ve daha vapurdan 
tstanbula çıkmadan Romanya yo
lile Parise kaçırıldığını bildiren 
yazıların intişar ettiği Yeni Sabah 
ııazetesinden Cemalettin Saracoğ-

l\.Ialumatına müracaat edilen 
Ankara saylavı Aka Gündüz 

lu ile Murat Sertoğlu dün dinlen· 
mişlerdir. 

Öğrendiğimize göre, bu yazının 
Yeni Sabah gazetesine Tan ğaze . 
tes muharrirlerinden İbrahim 

Hakkı Konyalı tarafından yazıldı
ğı bildirilmesi üzerine İbrahim 

Hakkı da müddeiumumiliğe çağı

rılarak ifadesi tespit olunmuştur. 
Bunlardan başka, yine bu hadi· 

se etraCındaki neşriyat dolayısile 

yapılan tahkikatta ismi geçtiği an· 
!aşılan Ankara mebusu Aka Gün· 
düz de dün müddeiumumiliğe gel
miş ve bu hususta ma1Umatını tc -
pit cttirmi. t 

Bu mesele hokk,NI~ yapılan tah
kikat tamamlanmış olduğunda<; 
<.>vrak dosyası dün akşam müddei
umum lik tarafından Ankaraya 
gönderilmiştir. 

Roma mülakatı 
NiÇiN 

netice vermedi? 
Frankonun kazanacağı yeni 

zafere güvenen Mussolini 

taleplerinden vazgeçmiyor! 

Çemberlayn, Papa Pi, Bone 

FRAN5A 

.. 
: 

İspanya harbinin ~on vazi yetini gö!-ıtcren harita 

Londra, 13 (A.A. )- Havasa-/ bcrlayn ik yaptıgı mülak .. t hak -
jansının muhabiri bildiriyor , kında malumat >ermesini İtalyan 

Roma ile sıkı temaslarda bulu-ı Başvekilinin Rom ' Berlin - Tok
nan İngiliz siyasi müşahitleri İn- ya müsellcsinın mevcudiyctinı ye
giliz ve İtalyan devlet adamları a- nidcn teyit etmek ihtiyacı ı cluy
rasında yapılan noktai nazar tea- dugıın,ı .ıtfdmcktedırler 
tisinin yeni bir teklife veya arala- Bu ma"fEllerin kar .ıat !1C gore 
rında bir anlaşmaya müncer olma- bu t;:ırzı l,i.<rckct Mussoluıı'· ın İtııl 

dığını bildirmektedirler. yan taleplerını lngil z nazır!Jrıı " 

Siyasi mahfellcr, J\Iussolini'nin kabul ettir<.>medigıne bir delil teş
kıl etmektedir. dün Japonya ve Almanya sefirle· 

rile görüşerek kendilerine Çcm- (ArkMı 3 iincü sayfaa•ı} 
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Mekteplilerin 
spor teşkilatı 

projesi hazır 
Ankara, 13( Telefonla) - Mek· 

teplerde yapılacak 8por tcşkiliıtı 

nizamname projesi Maarıf V <'

kaletinde te•kik edilmektedır 

!'leden Terbiyesı Genel DırE ktor· 
lüğü iştişare heveti ayın on ycclı
sinde toplar"c klır. Toplantıyı 

l'laşvekil açacak ır Toplantı ruz -
namesi hazırlanın ştır Nizanıno.

me projesi dt gbrii,iilecck ıskr a· 

rasındadır. 

lnönü Fransız Elçisini 
kabul etti 

Ankan, ı:ı (A-A.) Fr1"· 
san111 Ank, r~\ Büy~k Elç ,ı 

Mas:: glı Llı 'tin saat 16 da RL
isiciımr.ur t~rafından ka'>:ıl 

edilPrek itınatn -nesin· tak
diın etm'ştır. Kabuldt' Hari
ciye Vekil Şükrü Saracoğlu 

da h.ızır bulunmustur. 
Büyük Elç:niıı muvasalat 

ve avdet!C'rindl• askeri mt:ı·a
sim yapıJrnı · \'t' bandv Fran
sız milli marsıı!l çalmıştır . 

Balkanlardaki 
Elçilikler büyük 
Elçilik oluyor 

Ankara, l l (Telefonla) iz. 
1 mir mebu'u Tevfik Rüştü Aras Ö· 

nümüzdrki günlrrde mebusluktan 
istifa ederek Londraya ycnı vazi
fesı oaşın gıdc-crklir. Londra se· 
forel heyetındr drğışıklik mevzu. 
ubahistir. Bolkanlardaki deilikle
rimizin büyük <.>lçiliğl' ı nhnlı bır 

aı ~onra yapılacaktır 

Anıl-Kabir 
AnkJra. 13 ('relcfonla) - A • 

nıt-kıJ>ir hakkındaki Parti komis
da mütalealarını tebarüz ettirmiş
lerdir Atatiirk hayatında Çanka
~·ad_.ı vapı'n1l:t;.nı istiyenlcr r.:ıpor

Ja n·u• 11."al·rını tebaruz ettirmiş
! r . Ataturk hayatında Çankaya
yadan nyrılmamıştır, 0 1nu ölü
ınünden sonra da oradan ayırma-
mak lazımdır. demişlerdir. 

(@) 
l r el•·ı ıdaıyonlarımıı aOk· 

lrre , .. kael17or 

=== c..._.'? 
VlEl.. 

Fatihte dünkü cinayet 
Mahkemede bir zabıt 

katibi karısını, kayna 

nasını öldürdü 

Katil cinayeti yaptıktan 

sonra pencereye doğru 

koşarken ayakları ceset

lere takılarak düştü ve bu 

sırada tabancası patlıya-

rak öldü ... 

Dün sabah Beyazıtta Askeri Tıb

biyenin arkasındaki Fatih Sulh 
mahkeme:: bınasında, mahkeme
nin kalem odasında, iki kadın ve 
bir gencin ölüm.ile neticelenen bir 
aile faciası olmuştur. 

Fatih Sullı mahkemesi zabıt ka
tibi Şcv!wt, kal~ odasında karısı 
Vildan la kaynanası Nazifeyi 8 kur 
şunla delik deşik ederek öldür -

ııkarıda: Fatih mahkemesi ve dnayetin yegane iahidi olan malık.e· 
me katiplerinden Neriman. - Aşağıda Müddeiumumi ile Polis 

Müdürü dün tahkikattan çıkarlarken 

müş ve kendı de ölmüştür. 
Hadise etrafında yaptığımız tah

kikatı sırasile anlatalım: 

Şevket kimdir ? 
Fatih Sull mahkcmesinın zabıt 

katibi olan Şevket 24 YO§ında lise 
mezunu bir gençtir ve henüz bir 
ay evvel zabıt katipliği vazifesine 
başlamış bulunmaktadır. Şevket 

eskı meb"uslardan birınin oğlu -
dur ve annesile babası Ankarada 

oturdukları halde kendisi İstan -
bulda bulunmaktadır. 
Şevket bundan iki sene kadar 

evvel evlenmiş, fakat çok sevdiği 
karısı bundan 9 ay kadar evvel öl
müştür. Şevket, iyi tahsil görmüş 
olan karısının ölümüne çok n ıi • 
teessir olmuş ve onun hatıralarını 
t~ıyan muhitten uzaklaşmak ıs

temiyerek Ankaraya gitmemiş ve 
Hasekide halasının yanında otur • 

(Arka.sı 3 iincil saııfııc'a) 

Sembol 
König tek ada ... değildir, König olur. Bu bataklıktan ortalığa Jayı· 

bir semboldür. lacak alıliık sıtması, vermudeıı de, 
König \:urguneuluğun scn1bo1ii~ frengiden de, kano;;;erdcn de, eliz • 

dür. zamdan da, koleradan da, vebadan 
Du diinyada bir değil, bin, bin ı da, zelzeleden dt", ta,·ftındaıı da 

değil, yüz bin König var. Fakat bu beterdir. 
dünyada König sisteınile n1lİcade- 1 

Bu batal--.lı;:!ı kurutalıın. 
le eden. milyonfardan n1iirekkep İşin poli~ tarafı a~rı; fuknt onun 
fazilet orduları da var iistiinde, ondan g"nis, ondan ~ a -

Bir nteınleketin bir König )·eti.-- ınan bir ahlak tar:ıfı 'ardır. Onu 
tirıncsi fcvko18de bir şey d<'ğildir; konu~alını. 

fakat o memlrketin biiJle bir S<'m· I' •nig bir scmboldüı·: Ne kaç • 
bolli öne katan ve :yükse)t("n ahlUk nıa~ ..ıu.• de ;yakalanınası drıva~·ı 
batakhğına karşı, kıyasıya bir ınii- sona g,l•tir..,11•1, 

cadde açmaması kötü bir alamet lr\LİST 
• 
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Bir l\iesele 

Denize.dökülen servet 
Musanın Hayatı 

Büyük bir insan kalabalığı 
belirdi, bu kalabalık birden 
mezarlığın önüne geldi 

Et fiatleri 
artacak mı? 

Narhın yükseltilmesi 
için müracaat ettiler 
Eti ucuzlatmak veya hiç olmaz

sa Belediyenin koyduğu narhın is
tikrarını temin etmek maksadile 
Devlet Ziraat Kurumunun hay • 
van alım satımına v~ et satışına 
başladığını yazmıştık, 

Bira fiatleri 1 O 
kuruş ucuzluyor 
Bir ş~e biranın fiati 
20 kuruşa indirilecek 
Biranın pahalı olduğu gözönün· 

de bulundurularak fiatının şişede 
on kuruş indirilmesi takarrür et • 
miştir, 

Halen biranın her şişesinden 9 
kuruş kadar inhisar resmi ve bir 
kuruşluk ta müda!a vergisi alın -
maktadır, Şehrimiz Ziraat Kuru· 
mundan aldığımı~ malıimata göre 
bakkallarda 30 kuruşa satılmakta 
olan bir şişe bira 20 kuruşa indiri· 
lecektir, Bu suretle istihlak fazla
laşacak, köylünün elindeki arpaya 
daha fazla talep çıkacak, arpanın 
kalitt!si yükselecek ve halk ta nis
beten ucuz bir içki kullanabile • 
cektir. 

Çemberi yn, birkaç ay ev· 
ve), Londradan Berline tay • 
yare ile gitti: Çek meselesi 
için! 

Birkaç gün evvel, yine ay· 
ni ihliyan Komada karşıla· 

dılar: Tunus meselesi için! 
Bugün Cenevrede Fransa 

Hariciye nazırile görüşecek: 

Sulh meselesi için! 
Amerika Reisicümhırru, 

yeni dünyadan eski dünyaya 
vahiyler indiriyor: Demokra· 
si meselesi için! 

Balıkçılığı himaye etmeliyiz. 
Enstitü tekrar kurulamaz mı? 

_ Bu mezarlığın etrafına duvar yoktu,, Bu yeni mi çıktı? 
Diyince Velid baçın miktarını 

Ziraat Kurumu yaptığı bu tec
rübeler neticesinde Belediyenin 
ete koymuş olduğu narhın az ve 
et fiatlarının yükselmekte olduğu 
nu müşahede elmiş ve bu narhın 
yükseltilmesi için belediyeye mü
racaat etmiştir, 

Belediye Reisimiz, sabahın 
yedisinden akşamın yedisine 
kadar o daireden o daireye, o 
sokaktan o sokağa koşuyor: 

çevireceğiz. 

- Sen delirdin mi Velid: Kar -
nımızı doyurmağa bakacağımıza 

ölülere duvar mı öreceğiz. 

artırdı: 

- Yirmi akçe vereceksiniz,. 
Adamcağız büsbütün şaşırmış· 

- Evet.. Mısırlılardan intika • tı. 
- Sen çıldrrdın mı?. 

Ekmek meselesi için, su me • 
selesi için, çam\.IT ıneselesi 

için, istimlak meselesi için, 
imar meselesi için! 

olarak hareket 
enstitüde toplıyarak balık müte • 

mımı ölüleri ile alacağım. 

Günlerce mezarlık etrafına taş 

taşıdılar. 

Akşamları Nil kenarına gidiyor· 
lar, hükümdarın Nil üzerinde o • 
lan sarayından atılan artık ye -
mekleri su üzerinden toplıyarak 
yemek suretile karınlarını doyur
yorlardı. 

Taşların. taşınması tamam o • 
!unca ikisi beraber duvan örme· 
ğe koyuldular. 
Mezarlığa duvar örüldüğünü 

görenler bu duvarın kimin tara • 
fından yaptırıldığını düşünmüyor

lar ve sadece' 
- Oob .. Ooh,. Bundan sonra ö

lülerimizi kurt ve köpek şerrin -
den muhafaza edilmiş bir yere 
gömebileceğiz. 

Diye seviniyorlarılL , 

Haman bile Velidin maksadını 
anlıyamamıştL 

Ona her soruşta aldığı cevabı şu 
oluyordu: 

- Sabret. Ördüğümüz bu duva· 
rın her tqı intikamımızın teme • 
!ini kuvvetlendirecektir. 

Nihayet duvar bittL 
Mezarlığa bir de kapı yaptılar. 
Kapının iki tarafına da karşılık· 

lı birer kulübe inşa ettiler, 
Velid: 
- işte, dedi, işimiz bitti. Bun • 

dan sonra buraya gömülecek Mı-
5ırlı ölülerden baç alacağız. 

Haman gözlerini hayretle açtL 

- Baç mı alacağız! 

- Evet,, Baç alacağız, 
- Hiç öliı1erden baç alınır mı? 

- Elimde koskocaman fer • 
ınan olduktan sonra neden alın • 
masın,. Görürsün bak,, 

Bunlar böyle konuşurlarken U· 

Eaktan bir insan kalablığı belirdi. 
O devirde Mısır çok kalabalık bir 

şehirdi. Hemen her gün bu koca 
vehirden yirmiye yakin ölü çıkar
dı, Beni İsrail kavmi de, Mısırlılar 
da ölülerini buraya gömerlerdi, 

İ:ısan kalabalığı mezarlığın ö • 
nüne geldiler. 

Tabutu kapıdan sokacakları 11· 

rada Velid ve Haman yolu kesti, 
Cenazenin sahiplerinden biri 

&ordu: 
- Yolu neden kestiniz! Kapıyı 

niçın kapadınız? Açınız ki ölümü· 
EÜ gömelim. 

Velid: 
- On akçe baç vereceksiniz, 

Kapıyı öyle açacağız, Dedi, Cenaze 
uhibi: 

- Şimdiye kadar böyle bir şey 

DedL Velid: 
- Otuz akçeyi elime almayınca 

cenazeyi mezarlığa sokamazsınız, 

- Vermezsek ne olur? 

- Vermezseniz ölünüzü alıp e· 
vinize gidersiniz, Ve itiraz ettiği • 
niz için bu sefer otuz değil, kırk 
akçe vereceksiniz,, 

Adamcağızlar baktılar ki her iti
raz sözlerine onar akçe ilave edi· 
liyor ve mezarlık kapısı da bir ka· 
le kapısı gibi sağlam yapılmış, 

çarnaçar istenilen parayı ödiye -
rek ölülerini gömmeğe muvaffak 
oldular, 

Ve her getirilen ölüden, her ce
nazeden para almağa başladılar. 

Evvela soruyorlard1' 

- Bu ölü kimin ölüsü? ... 

- Filanın ölüsü,, 

- O filan dediğiniz kiıı:? Zen -
gin mi? 

- Evet.. 

- O halde yüz akçe, verecek • 
siniz .. 

- Çok değil mi? 

- İki yüz ... 

Ve itirazlar devam ettikçe de 
baç miktarı yükseliyordu, 

Velid tek bir akçe de olsa Mısı
rın fakir ölülerini para almadan 
mezarlığa koymuyordu, 

Buna mukabil Beni İsrail ölü • 
!erinden para almamakta idi, 

Garip değilmidir ki bilahare 
Yakup ve Yusuf evlatlarının baş -
lanna çorap örecek ve Musa Pey
gamberin en büyük düşmanı ola -

cak bu adam ikbal yoluna ayağını 
attığı bu ilk sırada sonradan eze
ceği Beni lsraili korumuştu,, 

Velidin neden Beni İsrail düş • 
manı olduğunu da göreceğiz,, 

Mısır halkı, Velidin bu ölüden 
baç almak usulünün hükümdarları 

tarafından konulduğunu zannet· 
tiler. Halk artık mezara gömüle • 
cek ölüler için mutlaka baç ver • 
mek lazımgeldiğini anlıyarak ona 
göre hareket ediyordu, Hatta pe • 
şinen Velide haberciler geliyordu, 

- Bizim bir ölümüz var. Fila • 
nın oğlu, kızı veya babasıdır, Ne 
istersiniz? 

Pazarlık evvelden yapılıyor ve 

para ölü ile beraber lamam olarak 
getiriliyordu, Çünkü cenaze me • 
zarlık kapısına dayandığı zaman 
yapılacak itirazlar daima baçı bi· 
rer misli artırıyordu. 

Böylece bir hayli zaman geçti, 

[Arkası var] 

Diğer taraftan celepler ve ka -
saplar da belediyeye ayrı ayrı mü
racaat ederek bu narh üzerinden 
et satmağa imkan bulunmadığını, 
kur etmek şöyle dursun bu nar • 
hın maliyet fiatını bile karşıla • 
madığını iddia etmişlerdir. 

Vali ve Belediye Reisi Doktor 
Lutfi Kırdar bu üç taraflı talep 
üzerine hayvan borsasında tet1ci · 
kal yaptırmış ve bu iddiaların 
doğru olduğu yani hayvan ve et 
fiatlarının narhın üstünde buldu· 
ğunu müşahede etmiştir, 

Bugün belediyede bu narhın 

yükselmesi hakkında bir karar 
verılecektir, Narhı yükselme • 
si ınevzuubahs olan bil • 
hassa karaman ve d~ğlıç olup ku • 
zu ve kıvırcığa şamil değildir, Zi
ra bu son iki cins et için zaten 
narh mevcut değildir, 

BELEDiYE 

Valinin ziyaretleri 
Vali ve Belediye Reisi Doktor 

Lütfi Kırdar dün üniversiteye gi· 
derek Rektör Cemil Bilsel'e, Tıp 

fakültesi dekanı Nurettin Ali Ber· 
kol'a, Hukuk fakültesi dekanı Ali 
Fuat Başgil'e ve İklısat fakültesi 
dekanı Ömer Celal Sarc'a iadei zi· 
yarette bulunmuştur, 

Vali yanında Rektör ve Tıp de• 
kanı olduğu halde Cerrahpa~a, 

Haseki ve Gureba hastanelerine 
giderek oradaki ihtiyaçlarla ala.• 
kadar olmuştur, 

Yeni ekmek çeşnisi 
Belediyece 7,5 kuruşa ikinci ne· 

vi bir ekmek ~eşnisinin hazırlan • 
dığını yazmış!ık, Yüzde otuzu mı· 
sır unundan ve yüzde yetmişi seri 
buğday unundan terekküp etmiş 

olan yeni çeşni dün belediye kim· 
yahanesine gönderilmiştir. Kim • 
yahanede ekmeğin glulen mikda
rile gıdai kuvveti tespit olunacak 
ve bir rapor hazırlanacaktır. 

Rapor müspet olursa ekmek dt>r 
hal piyasaya çıkarılacaktır. 

KÜLTÜR 

Rektörün çay ziyafeti 
Üniversite Rektörü Cemil Bil -

sel üçüncü çayını dün Hukuk fa • 
kültesi son sınıf talebelerine ver • 
miştir, Bugün Tıp fakültesi son sı
nıf talebelerine bir çay verilecek
tir. Tıp fakültesi son sınıfınaa o· 
kuyan talebelerin sayısı 346 oldu
ğundan merasim salonunun çay 
için kafi gelemiyeceği anlaşılmış 

geniş koridorlarda tertibat alın • 
mıştır, 

Kurum, fiatı indirmek suretile 
kaybedeceği karı fazla satıştan te
min etmiş olacaktır, 

Müdafaa vergisi yine baki kala
cak, yalnız inhisarlarca alınan re
sim indirilecektir, Bu da ancak 
yeni bir kanunla olabilecektir, 

Ziraat Vekaleti buna dair olan 
kanun layihasını bugünlerde mec
lise sevkedecektir, 

<>-----
Üniversitelilerin seyah:t ti 
Üniversite sömestr tatili bugün 

başlıyacaktır, Bundan istifade e
dilerek memleket dışına ve içine 
olmak üzere müteaddit seyahatler 
hazırlanmıstır, İlk kafileyi teşkil 
eden Yüksek İktısat ve Ticaret 
mektebinden 35 kişilik grup mu • ' 
allimleri Osman Fikretin başkan
lığında dün Transilvanya vapu • 
rile Pireye hareket etmişlerdir, 

Gençlerimiz, Atina, Belgrad, Peş· 
te, Viyana üzerinden Berline gide• 
cekler ve Köslence yolile döne • 
ceklerdir. 

DENiZ 

300 bobin kağıt battı 
Dün sabah saat 10,5 sularında 

Haydarpaşa önlerinde ağız, ağıza 

kağıt dolu bir yelkenli kayık su -
!arın cereyanına kapılarak bat • 
mışlır, 

Deniz Ticareti Müdürlüğünce 

yapılan tahkikat sonunda batan 
malın Zeytinburnu çimento fabri· 
kasına ait çimento çuvallarının 

içine konan 300 bobin kağıt oldu
ğu tespit edilmiştir., Bu malın yal 
nız gümrük resmi 36 bin lirayı 

btllmaktadır, 

Kayıkta bulunan beş tayfa yü • 
Eerek hayatlarını kurtarmışlardır 

MÜTEFERRiK 

Bir avcı geldi 
Avcılıkta beynelmilel bir şöh • 

ret yapmış olan Fransız avcıların
dan M, Maksim Dukrok dün sa • 
balı şehrimize gelmiştir-

Mümaileyhin geleceğinden ha • 
berdar olan avcılar cemiyeti aza· 
sından mürekkep bir heyet avcı . 
yı istasyonda karşılamıştır, 

M, Maksim Dukrok burada bu
lunduğu müddetçe memleketimi:! 
avcılığıııın yapmış olduğu inkişa

fı tetkik edecek ve ihtimal avcıla
rımızla birlikte bir iki av partisi 
yapacaktır, 

Gerçi, dünya bir mcseler 
düayasıdır. Fakat, hiç şüphe 
yok ki, bizim kadar mesele 
meraklısı az bulunur. 

Hangi iş var ki elimize dil· 
şünce mesele olmasın?,, Yak
tile: Bir çuval undan kaç ki· 
lo ekmek çıkacağı bile için -
den çıkılmaz bir mesele ol • 
muştu! 

Son haftalar içinde, ye -
ni bir mesele ile karşı karşı - ! 
yayız: l\lehmet Akif mesele -

si.... ı 

Türk münev\'erJtri &dctn İ· ı· 

ki sınıf olmıı~: İstiklal ~airi 
hayTanları, molla sırat düş -
manları! 

Ye galilıa, asıl mesele de \ 
bundan çıkıyor: Şairle mol i 
layı biribirine karıştırmak -
tan,,. 

Fikri milliyeti tel'in ediyor 
Peygamber! 

Diye haykıran cezbeli müs
lümanın laik ve ileri düşman
ları, artık ona, şair cephesini 
göremiyecek kadar uzaktan 
bakıyorlar. 

Safahat ~airinin dostları i
se, onu ynhıız milliyetçi bir 
şair değil, hafla en feragatli 
Türk ve Türkçü olarak ta • 
nınmakta ... 

Geçenlerde bir üniversite 
profesöriiniin: 

[Akif, Tiirkçiilük cereyanı
nın heniiz başlamadığı bir de
''irde Tilrk dilini en inca kıv
raklığı ile yazmış ilk san'at • 
Hrdır. Börle olduğu halde, 
Tiirkçülük iddiasını tenez • 
ziil etmedi, ondan istifadeye 
kalkmadı!] 

Diyecek kadar kendinden 
geçtiğini hayretle gördiik, 

Bir başka muallimin ise, o • 
mı, edebiyat hudutlarından i 
bile iceri sokmaya razı ol-. t 
rı adığıru gazetelerde olmyo -
ruz .. 

O halde bekliyelim: Elbet 
bu mesele de, diğer edebi me
selelerimiz gibi, yakında, bir 
lokantada, hafif bir zabıta 

vak'asile halledilir. 
Yusuf Ziya ORTAÇ 

Teşekkür 
İntlşarımızı haber vermek ne . 

zaketinde bulunan Cumhuriyet. 
Son Posta, Haber arkadaşlarımıza 
teşekkür ederiz, 

etti. 

Hep>. buzeJ,. Bolluk,. bereket 
yerinde .. Hatta o kadar ki deniz -
den kepçe ile hatta sepetle balık 
çıkardığımız günler oluyor, 

Fakat buna rağmen niçin balığı 
pahalıya yiyoruz? Niçin birçok 
günler bin bir emek ve zahmetle 
tutulan balıkları, temin edilen bir 
serveti denize dökmek mecburi • 
yelinde kalıyoruz? 

İşte iki sual ki yıllardanberi 1 
kimse cevap veremiyor, Yahut 
hiç kimse bu muammayı çözme • 
ğe, bu iki derde deva bulmağa ça
h,:;.mıyor .. 

Bizim balıkçılığımızı kurtarmak 
için aklımıza gelen tedbir şudur: 

Bundan birkaç yıl evvel kapan· 
mış olan .Balıkçılık Enstitüsü. 
nün yeniden ihyası, Balıkçılık 

Enstitüsünün son zamanlarda va • 
ziyetini hatırlayan pek alil bilirler 
ki enstitünün kapanmadan evvel 
üç talebesi ve buna mukabil Al • 
manyadan yüksek maaşlarla an • 
gaje edilmiş dört profesörü var • 
dı, Dört profesör üç talebe,, Böy
le bir enstitü, böyle bir mektep 
yaşıyabilir miydi?. 

Mektebin niçin talebesi bu ka -
dar azdı? Çünkü aranan şerait çok 
fazla idL 

Neyse olan olmuş, mektep ka • 
pamp gitmiştir. Şimdi eğer' ens -
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* Birkaç gündenberi Ankarada 
bulunmakta olan şehrimiz Maarif 
Müdürü Tevfik Hut bugün İstan• 
hula dönmüş olacaktır, * Haseki hastanesi civarında 
halen boş bulunan büyük ve eski 
bir mektebin tamir edilerek bir ilk 
mektep haline getirilmesi maarif 
çe kararlaşmışlır, 

* İstanbul Gümrükleri Başmü· 
dürü Methi dün İstanbul tarafın , 
daki bütün ambarları gezmiş ve 
teftiş etmiştir, 

Başmüdür bu arada Denizbank 
ambarlar şeflerile de temaslarda 
bulunarak bazı mesele etrafında 

lcendilerinden izahat almıştır, 

Methi bugün Kuruçeşme antre
Qolarını teftiş edecektir, * İstanbul Gümrük Başmüdürü 
iken Gümrük ve İnhisarlar Vekil· 
leti Heyeti Teftişiye Reisliğine 

tayin edilen Mustafa Nuri Anıl'ın 
Ankaradan şehrimize geldiği ma• 
lumdur. Mustafa Nuri bir iki güne 
kadar İstanbulda Vekaletçe lüzum 

hassısı profesörlerinin ders ver • 
meleri çok faydalı olur. 

Bundan başka yine balıkçılığı • 
mızın ihyası için bir deniz müzPsi, 

deniz mahsul • ------ ·rı müzesi, bir 
~~====1~ Akvaryum ve 

O bir balık otel 
ve balık lokan· 
tası açmak hiç 
te fena bir fi· 
kir olmasa ge· 
rektir. 

Bu mıi.essese· 
!eri bir arada 
toplıyacak en 
münasip yerin 
balık limanı ol· 

ması çok isabetli olur kanaatinde
yiz, 

Bir arkadaşımız İstanbulda bir 
balık '.<onserve fabrikasının kurula
cağını yazıyordu, Eğer bu haber 
doğru çıkar da İstanbulda bir kon 
serve fabrikası açılırsa artık ba • 
lıklarımızı denize dökmekten kur· 
tardık demektir- Yalnız bunun İs· 
tanbula inhisar etmesi kafi değil
dir, Diğer sahil vilayetlerimizde 
de birer konserve fabrikası kur
mamız lazımdır, O zaman ihracat 
maddelerimiz arasında kabarık 

bir yekıln tutan bir isim daha o • 
kuyacağız: cBalık konservesi>.,. 

SELİ!\I CAVİT 

iki motör çarpıştı 
Dün Topane önlerinde bir deniJ 

ltazası daha olmuştur. 
Kılavuzluk idaresine ait bir ro· 

morkör, Topane önlerinde, Ereğli 
limanında birçok vapurları kara· 
ya oturmuş olan Barzilay acente-
6ine ait Ayakapı adlı bir romorkö· 
ce şiddetle çarpmış ve motörij 
derhal batırmıştır, Ayakapı mo · 
t,öründe bulunan tayfalar yüzere)I 
giiçlükle hayatlarını kurtarmış · 
\ardır, 

Deniz Ticareti Müdürlüğü hadi
seye el koymuş ve derhal tahkika· 
tına geçilmiştir, Barzilayin kılavuz 
luk idaresinden tazminat istiyece· 
ği söylenmektedir, 

görülen bir kısım işler üzerind9 
tetkiklerde bulunduktan sonra An• 
karaya dönecektir. * İstiklal marşı şairi Mehmel 
Akifin gençlik tarafından inşa e• 
dilmekte olan kabrine yardımda 

bulunmak istiyen Edremitliler a· 
ralarında topladıkları parayı bu 
işle meşgul heyeti tertibiyeye gön 
dermişlerdir, 

rinin içi gülerek ellerini uğuştu- yüzlerine fazla dikkat etmemiş • rurken herkesi kendime güldürü- çe, beynim, damarlarım, sinirle • Ben, onların masasına nasıl gi· 
ruyordu: tim, Gözlerinin renklerini; ağız • yordum. rim hamurlaşıyordu. • decektim? Gidersem, ne yapacak· 

- İki yüz seksen kuruş, bizim Jarının, burunlarının şekillerini, Bütün vücudüme bir ateş bas - Ne garip, biribirini tutmaz şey- tım, ne konuşacaktım? Sonra, ya· 
için büyük paradır, Kasaya he - biribirine karıştırıyordum, mıştı, Şakaklarım zonkluyor, ku • ler düşünmeğe başlamıştım! Be • kın masalardan, bana, nasıl baka· 
sap vermeğe mecburuz, İki yüz Mırıltı kesilmişti. Fakat ben, ra- !aklarım çınlıyor, kalbim çarpı • k!r oluşuma. kızıyorum. Kendi caklardı? 
seksen kuruş, İki gündelik tutar, hat edememiştim. Duymadığım fı- yordu, kendime: Onların masasında otururken, 

- Nereden bıliyorsun? O 
ını tanıyor musun' 

acla· cak, bahçede rezalet çıkacaktı Biz de çoluk çocuk sahibiyiz- sıltılar, kafamın içini tırmalıyor • Artık orada duramazdım, Hesa- · - Evli olsaydım, bunlar başı • etraftan artık göz ucıle babnıya• 

- Tanımağa lüzum yok. Hız, 

her gün bu çeşit insanları ıı:•ri.ı -
) oruz. Karıları burada amarke 
mraktı, savuştu, 

- Peki, iki saattir, sen~ kadı~1ls.r 
;a ne konuşuyorsun? 

- Hesabı istıyorum, Bıraz lı~k · 
)c diyorlar, Neyi bekliyeceğim" .. 
ben, baıka masalarda hesop ~ i · 
1Lrken savuşurlarsa, ne yap1rın:'. 

Kadınların hesabını verip sınsi Sesi, beni rahatsız ediyordu: du, Ensemde, sırtımda, onların bı görüp kalkmalı, 0 kadınların ma gelmezdi! caklardı, Bıyık altından gülmiye• 
,,,ırıltıları susturmağı düşünm0mış - Peki,,, Peki... gözlerinin, musır bakışlarının a - yüzüne bakmadan, yakın masalar- Diyordum, ceklerdi. Başlarını çevirip par • 
cıeğildim, Faka! kadınların, fli•; Başını eğerek uzaklaştı, İnce ğırlığını duyuyordum. Her hare • dakilerin yüzlerine bakamadan, İçki, insana cür'et, cesaret ve • maklarile biribirlerine beni göste-
tanımadıkları bir erkeğin yardımı- dişli testere, artık sinirlerimi tör- ketimin kontrol altına alındığını oradan kaçmalıydım. rirmiş! derler. Bu, karaktere göre rek dik dik bakacaklar, belki de 
nı kabul edip edeıııiyecekleri şiıp- püleyemiyeceklL hissediyordum, Hayatımda, bu kadar utandığı _,değişen bir şey! İçki, irademi pel- kahkahalar atacak, gülmekten ka· 
J.elı, hatta biraz da tehlike::yd;, Bu ümit, bu hayal, beni, tek • Hakkımda ne düşünüyorlardı? mı bilmiyorum. İlersini gerisini t~le~tirmiştL_ ~~rg~n bir kararsız- tılacaklardı, 
Larson, kadınlar hakkında s~, ı - rar neşelendirmeğe başlamıştı; Yaptığımdan pişman olmuştum. düşünmeden yaptığım bir ,jest .. lik ı~nde'. ~ırını, bır şey beklıyor- Garson, tepemde durmuş, bek· 
: ış tarzından bir korku, tehF'<e 11- tekrar sinsi mırıltılar, kulakları • Küçük bir sinir bozukluğundan beni kepaze etmişti, Hareketim, muşum gıbı olturuyordum. liyordu: 
:oadığını nalayınca, sordum: · mı tırmaladı, kul'tulmak için, başkalarına, hiç kadın avlamak, iyilik etmek fik· Kulağımın dibinde garsonun fı. - Ne diyeyim, beyim?, 

- Hesapları kaç kuruş? Son mırıltıların, müjdeleme ol- tanımadığım, ve belki de bütün rile değildi. Fakat bunu, kime an· sıldıyan sesini duydum: Gitmemek te doğru değildi, 
Garson, cebinde hazır duran duğunu anlıyordum, Kadınlar, he- hayatımca tanımıyacağım kimse • !atabilirdim? Kim inanırdı? - Beyefendi, sizi masalarına ça- Onlar, bunu hakaret sayacaklar· 

- Paraları yoksa, nasıl 31'"""' puslayı usulca çıkarmış, önüme sabı, benim vermemi acaba nasıl !ere, benimle meşgul olmaları fır- Garson, masalar arasında, kayıt- ğırıyorlar. dı- Sonunda hakaret etmek için mi 
Garson. bıvık altından güld~; bırakmıştı karşılamışlardı? satını vermiştim, Bu vesileyi, ken sız, sakin sakin dolaşıyordu, Onu Silkinerek uyandım: iyilik etmiştim?. 
- Onlar, isterl 0 rse bulurlal' 
- Kadınları tanıyor musıın~ 

- Artık. biz de insan tanınıa7 • 
&ak,, 

Bu mese!Pnın kolay kapanxı • 

- İki yüz seksen kuruş, Dönüp bakamıyordum. Beni, ne di elimle hazırlamıştım, Bu üç ka- çağırıp, hesabı verecektim, Boğa- - Kim?. Kalbimi, yeni bir korku sarmış-
a dakikada, garsonu tukatlama- sanmışlardı? Ne sanabilirlerdi? dm kimdi? Nasıl insanlardı? On • zım kurumuştu, dilim damağıma Garson, eğilmiş, gözlerinin içi tı. Onların, ne kıratta, ne meşrep-

mak icin, kendimi nasıl tuttum, Benim bu hareketimi, cFırsatı ka- !arın hesabını ödeyişim, belki ya- yapışıyordu, sesimin çıkmıyaca • gülerek manalı bakıyordu: te, ne seviyede kadınlar olduğunu 
şa'ııyorum, çırmıyan• bir .zampara• kolpası kın masalardan da sezilmişti, Bu ğından korkuyordum. Çatalın u- - Hesaplarını verdiğiniz ha • bilmiyordum. Göründükleri kadar 

- Bu kadarcık hesap için mi gü- olarak kabul edebilirlerdi. yakın masalarda, benim için ne cuyla tabağı tıkırdatmak ta elim- nımlar. • sessiz olmıyabilirlerdi, Bu haka • 
ycc ~mı, g.ırsonun inadından . is- rültü ediyorsun?. Açık saçık, çiğ tuvaletli yaşlı düşünüyorlardı? Acaba, bana, ne den gelmiyordu. Felce uğramış gi- Bu, hiç aklımdan geçmemişti. reti nefislerine yediremezler de 
ı, rı,,dan anlıyordum, Sınsi mırıl - O, hesabı vereceğimi anlamış- kadının, bundan kendine pay çı • gözle bakıyorlardı? biydim, Bu cdavet., belki cbu gibi işlerin• şirretlenir, çirkeflenir, masama ge-
tılar, devam edecek, belki de km·· •ı tnkallamak değil, yüzüne tü • karması, hiç te uzak bir ihtimal Zevksizliğime gülüyorlardı, Mu- Kendimi toplamak istedikçe fel· tabii neticesiydi, Fakat, ben, cbu- lir, bir rezalet çıkarırlarsa ne ya· 
~ Iık1ı...Qltiı!J~~~1ar_m.~Jim<!~::.~~::;;.~~~~l:;:~~~~~::._=..~=ı....~=,;:.::=:..~;;.;;..:.::.:::.:..::.::..ı__:=.:.:=::...::;::,;:::.;;:~::.:.::.::.;:;::_ı.=:.::..:=:.::;;;;~.;..;;;;;,;;.;;...;,:;;::...;,:.:;.JL.:;,:.:..::.;;;-.;.=.;;...ı.;..;,;,.;..;,;,.._ _ __:;..._ ..... 
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Bakanlıktan Vekalete Nüfuz 
Büyük hamlelerin bazı taşkın • 

Mecıı·s du··n toplandı ,~R ~O ~m ~a~d-a~,~~ar:~:i;':~s;~:t~~~üh::k: 
ketlerin bazı kısımlarındaki mü -
vazenesizlikleri de bu cümleden 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
mağı tercih etmiştir. Şevketin Ö· 

len karısından bugün 14 aylık bir 

( 1 inci sayfadan mabat) 
ta ısrar etmiş, fakat Vildan, anne· 
sinin kendisini tazyık \'C ıcbar et· 
tiğini, ayrılm_fl2.Sa annesinin evine 
gidemiyeceğini ve bir gün Şevket 
le onu"bırakırsa halinin fena ola-

Sayın Başvekil Celal Ilnynr Ek
rem König rezaleti hakkında Fır· 
ka Grupunda izahat verirken hii· 
kumetin her nevi yolsuzluklara 
karşı olan derin ltassasiyetini 
kat'i ciiınlelerle pek giizel ifad<• et
ti. Bu memleketin sııiistimallcr Almanyandan yapılacak kredili 

mübayaat hakkında bir nıadde , 
Bugünkü toplantıd~ Kam~tayın 1 

birinci müzakerelerını yaptıgı ka· . 
nunlar arasında arttırma, eksilt • 

Ankara, 13 (A.A.) - B. Millet 
Meclisi bugün Refet Canıtez'in 
ba§kanlığında toplanmıştır. Dev -

let Şurası reisliği ile Beşinci daire 
reisliği ve on azalık için yapıla -
cak seçime gösterilen namzetlere 
ait mazbata Asliye encümeni tara
fından vaki talep üzerine mezkur 
encümene geri verilmiştir. 

me ve ihale kanununa muvakkat 
bir maddenin eklenmesi hakkında

ki layiha müstaceliyet kararile 
müzakere ve kabul edilmiştir. 

Askeri fabrikalar tekaüt ve mua
venet sandığı hakkındaki kanunun 
encümene verilen maddesi müs • 
tesna olmak üzere müzakeresi ik· 

mal edilmiş, Türkiye ile Almıınya 
arasındaki mübadelata ve tediya
ta ait 30 Ağustos 938 tarıhli an • 
)aşmaların tasdikine, Riyaseti • 
cilmhur dairesi teşkilatına mille -

dair kanunun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine alt kanun layiha· 
!arının birince müzakereleri yapıl 
.ınıvtır. 

Bu muvakkat madde şudur: 

28/4/938 tarih ve 3525 sayılı ka· 
nunla tasdik edilen kredi anlaşma 

mukavelesi mucıbince mübayaası 
icabeden eşya ve levazım 2490 sa

yılı arttırma, eksiltme ve ihale ka
nunu hükümlerinin tatbiki kabil 
olmıyan hallerde ait olduğu veka

letlerin teklifi üzerine Maliye Ve

kületinin mutaleası alınarak İcra 

Vekilleri heyetince teshil edilecek 
esaslara göre mübayaa edilir. 

Yanlış bir 
haber 

Ankara, 13 (A.A.) - Romada 
çıkan Trlbuna gazetesinin Lon • 
dra muhabiri, Daily Herald'da 
münteşir bir Şam mektubuna at • 
fen Suriye Baıvekili Cemil Mar • 
dam'ın Faris.ten avdetle vaki be • 
yanatnıdan bahsetmektedir. Mu • 
maileyhin bu meyanda cEylUI 
buhranı esnasında Ankara hükıl • 
met! harb olursa bitaraf kalmak 
;için Halep ve Cezair mıntakaları • 
nın Türkiye mandasına bırakılma-
11nı istemiştir.• dediği kaydolunu
yor. 

Anadolu ajansı, kat'iyyen aslı 

ve esası olmıyan bu neşriyatı tek
ı:lbe mezundur. 

Motör fabrikasının ihale 
edildiği haberi doğru değil 

Büyük Millet Meclisi Pazartesi 
günü toplanacaktır. 

Başvekil 
Sümer bankta 
Ankara, 13 (Hususi) - Başvekil 

öğleden sonra Sümerbanka gele
rek banka binasını Yerli Mallar 
pazarını gezmiş, Nurullah Esat • 
tan banka işleri hakkında malu • 
mat almıştır. 

Devlet şorası namzetleri 
hakkında 

Ankara, 13 (Hususi) - Müşte
rek encümen Devlet Şurası 

namzetler hakkında kanuni şart • 
!arı yeniden tetkike lüzum gör • 
müştür. 

iki idam cezası 
Ankara, 13 <Hususi) - Manisa

nın İsma!ller köyünden Mustafa 
Baltacının Ofuntorvel köyünden 
Mehmet Ersoyun i!lüm cezasına 

çarptırılmalıg-ı hakkındaki maz -
balalar Meclis ruznamesine alındı. 

Faydalı yağmurlar 
Ankara, 13 (A.A.) - Devlet me· 

teoroloji işleri umum müdürlü • 
ğünden aldığımız maliımata göre. 
1938 Birincikanun ayı bol yağışlı 

ve suhunet bakımından geçen se
nelere nisbe!le daha mutedil ve 
müsait geçmiştir. 

Bundan istifade edilerek kışlık 

zeriyat geniş mikyasta yapılmıştır. 
Ve umumiyetle ekimin arkası a -
lınmıştır. 

neşredilen 

resmi tebliğ 
Roma, 13 (A.A.) - İtalyan 

İngiliz görüşmeleri h•kkında 1 

bu gece burada aşağıdaki 
tebliğ neşredilmiştir: 

Son günler zarfında Duçe 
• Bay Çemberlayn arasında 
iki memleket Hariciye Nazır· 
!arı Bay Ciano ve Bay Hali· 
faksın iştirakile vukua gelen 
görüşmeler esnasında haliha
zırın en mühim meseleler' ve 
iki lmparatorluk münasebet
leri tetkik edilmiştir. 
Görüşmeler gündüz büyıik 

bir samimiyet içinde cereyan 
eylemiş, geniş ve açık bir fı
kir teatisi ile neticelenmiştir. 
İki memleket arasında mev
cut münasebetleri 16 Nisan 
paktının dostluk zihniyeti 
dahilinde inkişaf ettirmek ni
yeti bir kere daha teyit olun· 
muştur. Bu paktta mevzuu
bahs hususi anlaşmanın 
mümkün olduğu kadaı <; ou •. 
bir surette aktedilmcsi de ka
rarlaştırılmıştır. 

Görüşmeler esnasında İtal
ya ve Büyük Britanyanın 

müessir surette sulhün ida· 
mesini istihdaf eyliyen iki 
hükumetin gayretlerine ken
disi üzerinde cemetmiş ve 
cemetmekte bulunmuş olan 
politikaya devam azmi bir 
kere daha müşahede edilmiş-
tir. 

____, __ -- --
Roma mülakatı 

de çocuğu vardır. saymak lazım. Her akla gelen ve 
ileri sürülen kelime ve tabiri der .. 
hal kullanmaya başlamakla, kale
me alıp kitaba geçirmekle türk • 
çeye hizmet edilebileceğini zan • 
nettik. Teklinerin bir kısmını di
limiz, bünyesine pek tabii surette 
sindirdi. Fakat birçok kelimelerde 
türkçenin midesinde bir kayış gi
bi kaldı. Mesela mahsul yerine ve
rim, müzayede tabirine bedel ar -
tırma gibi kelimder asla yadır • 
gaıımadan yerleşmiş bulunuyor. 
Halbuki dünya karşılığı olarak 
bulunan acun ve millet mukabili 
teklif edilen boduıı bir türlü haz
medilemedi. Vekalet yerine teklif 
edilmiş olan bakanlık ta bu zünı · 
redendir. Eskiden kullanılan a • 
rapça nazır kelimesini bakan su· 
retinde türkçelc tirmek görünüşte 
çok makul bir teklif gibiydi. Fa -
kat dillerin teşekkiihinde man • 
tıktan başka birçok &millerin de 
müessir oldukları bu türlü tecrü
belerle bir defa daha sabit oluyor. 
Nazıra bakan demek bir m~~hur 
sözde olduğu gibi iğneye diken, di
kene batan, kazana kızan adını VCT· 

ınek kabilinden hayli sathi bir mu
hakemeye istinat ediyordu. Nite
kim tutmadı. Bütün vekaletler, ba
kanlık tecrübesinden vazgeçtikleri 
halde Maarif Vekaleti, idare ettiği 
müesseseler karşısında ağır ve ıttı· 
ratlı bulunmak lazııngeleceği dü
şüncesinden dolayı olacak ki, bir 
müddet daha Kültür Bakanlığı 

Villdanla nasıl tanışdılar? 
Şevket bundan sekiz ay kadar 

evvel, yani karısının ölümünden 

cağını söylemiş ve ayrılmalarının 
daha muvafık olacağını ileri sür • 

müştür. 
bir ay sonra Hasekideki halasının Bu görüşmeler mahkM1le cclse-
komşusu Vildanla tanışmıştır. İki . !eri günlerinde de devam etmiş vo 
komşu arasında_ yapılan ziyaret - Şevketin bütün yalvarmalarına 
!erle başlıyan bu tanışmada Vil • rağmen Vildan fikrinde ısrar et • 
dan Şevketin nazarı dikkatini çek· miştlr. Mahkemenin iki tarafı ba
m!ştir. Vildan 28 yaşlarıncı çok rıştırmak için yaptığı bütün te • 
guzel hır kadındır. Bır defa evlen- şebbüsler Vildanın ret cevabile 
miş, fakat kocasından ayrılmıştır. 1 k 1 d ğ · · ·ha et barı• . arşı an ı ı ıçın nı y , • 
On yaşlarında hır de çocuğu var-1 t bb .. ·· ·· k eı·ne ka ; tırma eşe usunun a am ı · 
dır. . rar verilmiştir. 
Şevket halasının teklıfi ve ısra- . 

rı üzerine beğendiği Vildanla ev- Cınayet nasıl oldu 
lenmeğe karar vermiş ve bırınci Vildan annesi Nazife ile beraber 
karısının ölümünden bir ay sonra mahkemenın bu kararını bildırcn 
evlenmişlerdir. •akamet tezkereslnio almak vo 

Delikanlı, zaman geçtikçe yeni sonra da Asliye Hukuk mahkcme
karısını, eskısini unutacak kadar sine boşanma davası açmak üzeN 
sevmeğe başlamıştır. Vildan da dün sabah saat dokuz buçuk sıra· 
yak!'ıklı bır genç olan Şevketin 1 ıarında Fatih Sulh mahkemesinC' 
sevgısıne mukabele etmekte gc - gelmişlerdir. 

cikmemiştir. Fakat bu evlen • Bu sırada Şevket le vazifcsin• 
me Şevketin Ankaradaki ai- yeni gclr(liş bulunmaktadır. Aka 
!esile Vıldanın babası l\lehmet Ali mel tezkeresi mahkeme kale • 
ve annesi NaZ'ifeyi pek memnun minden alınacağı için Vildanla 
etmemişti. Söylendigine göre, bil- Nazife kalem odasına girmişlerdir. 
hassa Vildanın anncsile babası <'V· Bu sırada Şevket te masasına o · 
ıenmenin üzerindtn bir müddet turmak üzeredir. Karısile kynana
geçtikten sonra kızlarını ŞL·vket • sını görıince tekrar konuşmağa ve 
ten ayırmagı düşünmeğc ve bunu barışmak için yalvarmağa başla · 
kıza da telkine başlamışlardır. m•ştır. Bir aralık odaya mahketne 

yüzünden çektiı:i nan,ütenahi ız· 

tıraplann ki.fi olduğunu, bu nnl 
cürümlerin şiddetle teuiye edile • 
ceğini söyledi. Bu derece şedit bir 
aksülamel kabiliyeti ile mücehhez 
bir devlet makinesi, hiç şüphe ok 
ki, hal ve istikbal için, vatandaşa 
iç rahatlığı ve emniyet verebilir. 
Ancak, bu nevi cürümluin, yalnız 
tecziyesi değil, fakat ib edil.,me
mesi için de kanunlar ve ni • 
zamlar çerçevesine girmiyen birta
kını manevi ve inzibati kdhir· 
lcr varsa • ki vardır • işte onları 
da almak gerektir. Bir taraftan 

hastalığa karşı kuvv"tli ceza •• • 
romları kullanırken, diğer taraftan 
memleketin vücudünü hastalı0ın 

aşısı ile de tec:biz etınek C'lzen1dir. 
Bu vikaye tedbiri, hayatının si illi 
her nevi mülevvesat ile dolu olan 
mesela bu Ekrem König ve em ali 
crazile, cemiyet içinde - teneffiis •· 
debilecek hava bırakmamnk im
kinsız olduğuna göre • hiç olnınz· 
sa herhaııgi bir dumanlı atmosfn 
müphemiyeti içinde işlemek imkıl
nını olsun vermemektedir. 

* 

Bu sıralarda Şevket sağdan sol- katiplerinden Neriman girmiş w 
dan veni karısının mazisi hakkın- karı kocanın münakaşalarını d n · 
da b~zı dedikodular ışitmiş ve ka- !emeğe başlamıştır. Vakit heı iİ1 
dının kocasından boşandıktan son- erken olduğundan odada başka 

ra birçok erkeklerle düşüp kalk - kimse yoktur. 
tığı iddia edilmiştir. Bir aralık Şevket Nerimanı gö· 

rünce cebinden üç mektup çıkar -
mış ve ona: Kıskançlık ve geçimsizlik 

Bu dedikodular Şevketi karısı • - Neriman, senden bir rita. 

na karşı itimatsızlıga scvke!liğ! Ben bu akşam Ankaraya gide • 
gibi sevgisini de körüklemış ve o- ceğim. Annem ölmüş ... Şu mek 
nu dehşetli kıskanan bir adam yap· tupları postaya veriver, benim 
mışlır. Kıskançlık gcçimsızl :k do- vaktim olmıyacak. 

(Baş tarafı l inci .<ayfadn) 
ğurmuş ve hatla hır gün Vildan Demiştir. Üstleri pullu olan mek
saçlarının ondüle şeklini degişlır- tupları Nerıman alarak cebine 
diği için şıddetli bir kavga cere • koymuş ve yine münakaşayı dın -

Mahut Staviskiden. bu Ekrem Kö
niğe kadar beynelmilel sahtekar· 
!ıklar merdiveninin muhtelif ba· 
samakları üzerinde yeri mi lıü· 

tün bllyük dolandırıcılar, vurn1a -
ı.ın evvel, yavaş yavaş ge

lirler, sokulurlar, ve evveli, 
orünıcekler gibi ağlarını, lu • 
zaklarını kurarlar. Bu tu • 
zak, mahviyetkar vekilharç ta • 
vırlarile nüfuz erbabına sokulma· 
ğa çalışarak onların samimiyet 
dairelerine g.rmck. arkalarındaki 

pahalı kostümlere, ıpe k gön .. k • 
!ere, ceplerindeki altın tabakaıara, 
banknot dolu cüzdanlara rağmen 

en sefil uşaklıktan hatta kadın tel· 
lillığma kadar her ı cvı hizmc<kri 
güle güle • hangı gul guie • uueta 
şeref ve iflıhar du~ r k ve sanki 
mukaddes bir vazı! ıfa cdı r • 
!armış gibi görmek, ve bu al yış 
ve gösteriş hav"sı ıçın!i , saka la· 
rını kendıler!ıle kaptırmak hıfflt 

ve haınakatinde bulun nlar.n gaf
letinden b ' r gıin mutlaka ist f .de 
etmekten ibardlir. Mesela bu Ek-

Siyasi mahfelkr, henüz doğru

dan doğruya Roma'dan haber ala• 
madıklarını beyan ederek her tür

lu tefsirde bulunmaktan iptinap 

etmektedirler. 

İyi haber alan mahfeller, Mıısso

lini'nin İspanyol meselesini he -
men hiç münakaşa etmediğini söy-

yan etmiştır. !emekte devam etmiştir. 
Bu kavgayı hıç te ho gormıyen Münakaşa gıttikçc şiddetlenmiş, 

lemektedirler. Mussolini, askeri 

şeklinde ısrar elmisti. Nihayet dil 
meselelerinde ciddi bir salahiyeti 
ve emeği bulunan yeni vekilimiz, 
samimi ve açık bir karar ile Kül
tür Bakanlığını bırakıp l\laarif 
Vekaleti şeklini tercih etti. Bu ka
rarı biz de samimi ve açık bir li
Gan ile tebrik etmeliyiz. Çünkii 
Maarif Vekaleti kt'ndini bulmuş 
demektir. Çünkü bu tercihin ila
nı, yekfıletin dil işlerinde şuur ve 
temkin ile, ilmi ve akademik yol
da yilrü)·creğini gösteriyor. Yeni 
hazırlanan teşkilüt kanununda yö
netger, ispekter, sekreter, işyar, 

okul, bitik, beti, öğretmen, da) ra 
genelge, özclge gibi halk nra>ında 
ancak garip bir trsir uyandıran, 

\·ekiıletin muhabere ,.e tamimle -
rindcn baska hi(bir yazıda ve hi( 
bir durakta izi bulunmıvan kelime 
karikatürlerine de clhctte yer ve
rilmiyecektir. Şu mühim nokta) ı 
da derhal kaydetmeliyiz ki bakan
lıktan vekalete ge~işi, lisan inese
lelcrindr cski~·i old!.lğu gibi ımiha 
fazaya doğru bir tema~·ül olarak 
tcliıl~.ki edcnlerinıiz \.Orsa bu zan .. 
nı derhal düzeltmek inkılaba hür-

Vildanın annesi Nazik bunu bir Şevket Vildana çok yalvarmış, bil
fırsat telakki ederek hAdiseyi po- hassa annesinin de öldügü bir za
lise haber vermiş ve karı koca meş- manda kendisini yalnız bırakma
hut suçlar mahkemesine kadar masını rica etmiştir. Fakat yarım 
gitmişlerdir. Vıldan annesinin !q · saat kadar devam eden bu yalvar
vikile bidayette kocasından davacc malar bo a gitmiş, Vıldan barış • 
olmuş ise de. bilahare karı koca yı- ı mak istememıştir. , 

ne bansmışlördır. Şevket birdC'nbire hıddetlenmış 

rem König, umumi h rpte bir ne
vi yaverlığinı )aptıgı Al n Ko • 
nig paşa ile berabH vagon t gon vaziyetin yakında halledileceğini 

ve İtalyan kıt'alarıııın Franco'nun 
zaferinden sonra geri çağırılaca • 
ğını söylemekle iktıfa <'imiştir. 

Fakat Nazife boş durmamış ı ve karısına: 
mak.,adı u runda en ufak hadi • _ Sana son defa soru • 
eyi isti mar ederek kızını ayır • 

mak fıkrı~d ·n vaz g~memı l!r 
yorum. baru~ac-ak mısın, va evet 
veya hayır? Söyle' dcmiştır. 

Ankara, 13 (Hususi) v Bazı ga
zetelerde yeni endüstri planına 
göre yapılacak motör fabrikasının 
Karabükle kurulacağına ve fabri
kanın ihale edildiğine dair haber
lerin intişarı üzerine Sümerbank 
Umum Müdürlüğü tesisi düşünül
mekte olan motör fabrikasına, ait 
tetkiklerin yapılması vazifesi Sü
merbanka verilmiş olmakla bera • 
ber bu tetkiklerin henüz ilk saf • 
hasında bulunduğunu ve bu iti • 
barla ihalesinin henüz mevzuu 
bahsolmadığını söyledi. 

Ekim bakımından, kış mevsimi- . m<'tin ve rejin1 di~iplinine riayetin 
ne giriş umumi surette müsait şart• Vatıkan, 13 (A.A.) - Çrmber • <'mrcttiği bir vnzifedir. A'1rlardan
lar dahilinde vukubulmuştur. Ye- l~yn il.e Lord Hnlifaks, berab.erlc- beri ihmal edilmi!;, her türlii ~·a-

Şevkete birkaç defa avrı rnak 
teklifinde bulunulmuş, fakaL genç 
bulun işittiklerine ve geçims;zli .e 
rağmen karısından ayrılmağa razı 

olmamıştır. 

Vı'dan bu sual kar ısında anne
si Nazifenin yüzüne bakmış ve o
nun kaşlarını yukarı kaldırması 

üzerınc kocasına dönerek: 

eker vesikaları alıp sattığı, • . c
lerdenberi B ) !unda an • a. 
dolandırrnadık addm bırakın 
boğazına kadar içkı, kadın k.u r 
rezaletlerin batt malum ıken, 
bunlara rağn:ıl'n, gunun bır r.de 
cemiyet ortas ı Ja ve heri.es' a y 
edere sine cllerıni kollarını Ilı-

---00---

Belgraddaki toplantı 
Ankara, 13 (AA.) - Belgrad'da 

17 ve 18 İlı:incikanunda yapılacak 
Üçüncü aBlkan Antantı mcrke7. 
bankaları güvernörlerinin toplan-

1'çüncü Balkan Antantı merkez 
Bankası Umum Müdürü Kemal 
Zaim Sunel, bankanın mali mü a
vlri Namık Zeki Aral ile birlikte 
bu akşam Ankara'dan hareket ede
ceklerdir. 

. .. k 1 ki . . k""kle rındc Ingıl!erenın Papa nezdınde- b . 1 . b k 1 1 r1ne gore ış ı ar. ıyıcc o Ş - ancı tesır ere csır ırn ı mış o an 
· k d 1 1 k y ki elçisi bulundugu halde saat 

mış ve ar aş anmış o ara u • . , . , 
h ti k ı ıkla 11.55 te Vatıkan a gelmışlerdır. 

gunsuz ava şar arına o ay ı 

mukavemet edebilecek durum Papa. İngıliz Nazırlarını hususi 
varmış bulunmaktadırlar. kütüphanesinde kabul etmiş ve 

Ziraat Vekaleti müsteşarlığı :~;Ü~~ 0 nısbette şiddet göster-

Ankara, 13 (A.A.) - Ziraat Ve- Çemberlayn ile Halifaks mütca-
kaleti Müste<arlığına İstatistik U

kiben Papa'lık Hariciye Nazırı 

güzel tiirkçcmizi a,·ıklamaya. zen· 
ginll"ştirmrğc, nıükemmel~stinne

ic miıte\•ec:cih olnn gayretlere el
bette devanı t'docrğiz. Yalnız bn 
işte uluor!a değiştirmek he\·esini 
değil ilmin ve hnlkın sesini dinli
y<'rek şuuT ve temkin ile yilril)•e
ccğini, işte !bakanlıktan vekalete) 

mum Müdürü Celal tayin edilmiş. 
K d 1 Pacelli'yi zıyaret etmiş - geçişi Bu husustaki kararname milli ira- ar na 

biz böyle anh:voruz. 

İbrahim Ala<'!tin GÖVSA 

Boşanma davası 
Nazifenın kocasından ayrılması 

için k zına ) aptı/!ı telkin ve ısrar 
o karlar artmıştır ki nıhnyet yırmi 
gün kadar evvel Vıldan Fatilı Sulh 
hukuk mahkrmcsine müracaat e· 
dcrek kocasından bo anmak ıçin 
bır dava açmıştır. Vt bu arııda bıt· 
tabi karı koca da ayrı yıışam ğ~ 

başlamıslardır. 

Şevket, karısından ayrılmamak· 

- Ha) ır!. 

Dcmiştır. 

İşte bu cevap üzerine yıldırım
la vurulmu a donen Sevke\ bir • 
dcnbir~ elindeki çantasını açmJ" 
ve içınd n çıkardığı tabancayı 

kavrıyarak kapıya kosmuş ve ar • 
kasını kapalı olan kapıya vererek 
s1liıhını karı,,ına ÇC'Virm -~tir. 

Bu vaziyet üz rine mahkeme kiı 
tibı Neriman hemen Şevketin o • 
nüne geçmiş ve: 

. arak dulaşmnk ımkfınını bu 1 nı · :l, 
az çok me,·kı ve n·ııuz salı b ın
sanlar tarafından iltifat gfaılr. ma· 
salarına oturur ve hatta evi r .ne 
kabul olunursa, onun bu man r • 
!ardan ist'fade ıl~ mc. !" o;u 

hariciyedeki bedhahı Ruh v' n
den hamakat abide! rıne kendile· 
rlnı çok nafız ve ç k kadır adam-
lar gıbi göstermC'krıne nas•! miıni 
olunab:lir? Devlet daırclerinin iç
lerine girmelerine - bılerPk, bıl • 

mısin? miyerek - imkan bırakılınca za • --· Aman kardeşim, deli 

deye iktiran etmiştir. !erdir. 

====================================== 
l ıarını almaya başlamışlardı. Mıl ı diye i15ve etmişti. ı hasta oldukları için bu vak'a üze • Gençliğine yazık, vazgeç. 

.. aşirin tok sesi yint duyuirlu Zabıt katibi sustuğu zaman her- rinde pek az konuşmaları gayet Demiştir. Fakat Şevket: 
_ Sususnuz, ses yok .. Susurm1 I kes başını suçluya çevirdi. O, önü. tabii görülebilir. Şimdi aradan on İ _ Neriman sen çekil, gençsin, 

·liyorum. Sesler kesildı. Yc·rırırte ne bakıyordu. Yanaklarında hafif h<s güne yakın bir vakit gççmış • daha yaşamalısın. 
heyecanla kımıldayan safoıı •a . kızıltılar belirmişti. Müddeiumu- tir. Bize dahi iyi ve etraflı mallı • Diyerek kızı kolile itmiş ve ta-
ı<•nleşti. Ortalığı biraz evv~lki d~· mi reise dönerek: mat verebileceklerini sanıyorum bancasını ateşlemeğe başlamıştır. 

No. 2 
· ı·k · k ı d R Ak'f C ı b · ve ikinci bir ifadesinin alınmasını ı ı ın sessız.ı yıne ap a ı. essam ı ema eyın ver • Çıkan ilk iki kurşun a yere seri -

Reis önündeki kağıtlara bir r« diği ifadeyi pek kısa ve muhtasar lüzumlu görüyorum. len Vildan~an sonra Şevket sila· 
Herkes susmuştu, gözler kıi•.U· ı - Ortada inkar edilen bir cü · attı. Sonra kürsünün önündelti kü buluyorum, dedi, hasta olduğu i- Reis döndü, azalara baktı, onlar hı bağırmağa başlamış olan 

krinde çok heybetli bir mana alan rıim yok, yapmadığım şey; zorla ~ük masada oturan pbıt k5tıb! çin kendisine sorulacak birçok muvafıktır. demek ister gibi baş • 

manını kollayıp fırsatını buldukla· 
rı zaman senclerdenberi pC'sinde 
dolaştıkları vurgunu avlamalarının 
nasıl önüne geçilebilir? Mani olu· 
namaz. Olunamayınca, cıirüm işle
nir. Cürüm işlenince, cezaS?nı ver· 
mek kalır. Cezası da, ele geçerse 
verilebilir, bulunmazsa verilemez, 
ki şimdilik Köniğ'in vaziyeti d~ bu 
merkezdedir. 

· .... t d. •. "d'I y 1 ·f d · · kaynanasına çevirmiş ve onu da l iıkimlere, sonra bu narın. ,.,.. çı -:·ap ım. ıyemem. Size iı•: za · 1renç kıza: Yaralının ifadesini or.ı;- noktalar sorulmadan geçilmiştir. larını e15 ı er. ara ının ı a esının 

çek kadar güzel genç kıza g;dı~ ıran hakikatı söyledim ve söyle · ~ .ınuz, dedi. Yapılan ilk tahkikat ressamın Fer tekrar alınmasına karar verildi ve kanlar içinde yere sermiştir. Bir 
,:eliyordJ. Fotoğrafçılar mok•ne· ,. cceğim: Onu ben vurmadım. Zabıt katibi kız ince sesle ifade- da hanımın Mecidiye köyündeki e- şahitlerden korucu Hüseyin ağa ı müddet te yerde yatan iki kadına 
l~ri ellerinde bir köşeye sinırişler- Durdu. Derin bir nefes aldı. U- deyi okudu. Doktorlar ressamın ve küçük kahvede sık sık birleşe- çağırıldı. tekrar birkaç kurşun savuran Şev· 
cı ve şimdi gazetecilere iş düşrn~ş 1un kumral kirpiklerinde boncuk- pek fazla konuşmasına müsaade rek resim yaptıklarını göstermiş- Hüseyin ağa şahitlik mevkiinde ket ne yapacağını şaşırmış bir hal
tü. Defterlerine eğilmişl~r, dı.rnıa· anan iki damla kadar gözyaşını etmemişlerdi. Yaralının söylediği tir. O gün de ressamın Ferda hanı- ki yerini aldığı zaman, bu sefer de bulunduğu kapı arkasından 
am not al_!l2rlardı. ı•armaklarının ucu ile silerek tit- kısa ifade şunlardı: cSöyliyecek mı beklediği anlaşılıyor. Her za • gözler merakla ona çevrildi. Bu a- pencereye doğru giderken lo/ağı 

Mahkeme-salonu der·n b'ı sii· rtk bir sesle tekrar etti: hiçbir şeyim yoktur. Vak'a olduğu man kaşta buluşuyorlardı? Sonra dam vak'anın en yakın şahidi idi. cesetlere takılmış ve düşmüştür. 
Hın içinde idi. Bu sesshliğir. ıç•n· _ İnanınız bana, Valbhı onu zaman ben resme bakmakla meş- samimiyetleri ne derC'ce idi? Ya - Ressam onun Mecidiye köyündeki Bu düşme kendisinin de hayatına 
ce reisin gür kalın sesi duyuıdu guldüm. Birdenbire vurularak ·""'- kın zamanda aralarında bir kıs • kahvesinde ağır yaralı olarak bu- malolmuş, elindeki silah pa!lıya-hn vurmadım. Sesinde öyı~ muz· ,-

- Yıne geçen celsedeki gibı cür . re yuvarlandım. Katil arkadan gel kançlık kavgası gibi filan bir mü- lunmuştu. Yine 0 kahvede genç rak çıkan kurşun onu da cansız 
~rip bır ürperı vardi ki büluıı Sl 

ı~ıinilzü inkar <'lmekte, ress.ım A- •vn heyecanla dalgalandı. ü·nleyı· diğl için kimseyi görmedim. Za • nazaa geçmiş mi? kızla sık sık buluşuyor, resim ya- bir halde yere s rmiştir. 
kif Cemali vurmadığınızı söyle • etler yüksek ses'e konuşmaya bış ten hemen kendimden geçmişim. Genç kız müddeiumuminin bu pıyordu. Hüseyin ağa uzun boylu, Biraz sonra bizzat milddeiumu· 
mekte israr ediyor musunu7'' ;odılar .• zavallı kız. dıye, g0zıe • Gözlerimi hastanede açtım.• <on sözleri uzerine bir şey söyle • pos bıyıklı, kırk yaşlarında hır a- mi Hikmet Onat ve polis müdürıi 

Genç lrmn iri kahve rcngı gvz · • 'ni kurutan kadınlar .Ne gü·"'' Yaralı - Kimden şüpheleniyor- mek ister gibi bir hareket yaptı. damdı. Önündeki parmaklıklara Sadrettin Aka hadise yerine gel • 
ı.rı daha ziyade bilyıidü. Parmal<- 10 ı yapıyor. diyerek gülüı~.seyu• sunuz? Fakat avukatı mani oldu ve müd- dayanarak sık sık yüzünü suçluya mişler ve tahkikata nezaret etmiş
iıkları tutarak vücudünü yay gibı •!kekler vardı. Fotoğrafçıınt ru Sualine de: - Hiç kimseden! deiumumi ayni ağır sesle devam doğru çeviriyor ve ona endişeli ve !erdir. Adliye doktoru Salih Ha -
!'eri uzattı. Dudakları tit;eyerek .-ültilden istifade ederek genç kı· demiş, sonradan cFerda hanım da etti: milşfik nazarlarla bakıyordu. şim de cesetleri muayene etmiş ve 

L------------------.&--------------....ıı...-._ ..... _.....,_...._....,._,,_,__...__.....a. __ ,,,_ __ _.,_,....u.,,..._ _ _ \_ır.....ı..~-------' ··....,n1m,.1-... nw:. i7.in v""""i!ıı:tir_ 

* İmdi, bir ellerinde kadın, bir 
,.,~Jerindç hediye, r.ı""yuna ,,,. ·y1 1 nız 

nüfuz kapılarını çalan bu ees!t ııı· 

·"·nlık enkazına ka•şı deııı .'k, rl~v
·etU!n evvel, cemıyet içir.rle "ıl • 
ı assa mevki ve nıifuz sah bi K·m
., lerin bütün man. vi kap• lar• ka· 
t•amaları, yüz verı~emelc-•: :e -
kir. Halbuki, böyle mıyd.? Bu 
Fkrem König, daha dıine k ·tar, 
~er yerde ha7.tr ve nazır oir h ıı\ 

v~ haysiyet ve •'amus erb b.• ın 
k<'nd!sıni gördükleri yerde • r•i· 
ne 15net! . divcrek ve bı<h.-,na 

!'ir bela getirmesin korku•lle s A 
ktpıdan girerken .ol kap"1dn . ·ç· 

(Arkası 5 inci sayfada) 
Ali Nael KAKACAl'ıl 
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KELEPİR 
Nakleden : Zahir G OV EM L İ 

Kapıaan gırdıgım sıracıa, ouıun

duğum yerin kederlendirici hali 
dolayısile va ığım kanaatle •bu
rada oturanlar pek te mes'ut in
sanlar olmasa gerek. diye düşün -
düm Uzun müddettenberi bir yazı 
makinesine ihtiyaç duyuyordum. 
Bir gün evvel gazetelerde, böyle, 
istediğim gibi portatif bir yazı 
makinesinin acele satılık olduğu -
na dair ufak iliını görünce, daya -
namadım. Her işi bırakarak gös -
terilen adrese, belki de elimden 
kaçırırım korkusile, hemen mü
racaate karar verdim. İh -
tiyar bir hizmetçi kapıyı açmıştı. 
Beni yarı salon, yarı yemek odası 
mahiyetinde bir yere soktuktan 
sonra çekildi. Bir müddet yalnız 
kaldım. Adetim olduğu veçhile, 
zamanımı boş geçirmiyerek ttıa -
fımı tetkike koyuldum. Kar~:mda
ki duvara asılmış, büyük bir fotoğ
raf dikkatime çarptı. Bu, uçu
cu bir şekilde gülümsiyen, iri ve 
mahzun gözlü, kumral bir genç 
kız resmiydi. Fotoğraf, daha so -
kak kapısından girerken üzerim
de uyanan tesiri kuvvetlcndirdL 
Bu güzel yüze dalmış, muhayyi
lem işlemeğe başlar bir halde iken 
kapı açıldı. Yaşlıca ve solgun yüz
lt bir kadın girdi. 

- Affedersiniz hanımefendi, 
dedim, gazetelerde satılık bir yazı 
makinesi ilanı gördüm de onu 
için rahatsız ettim .. 

- Evet efendim, göstereyim 
Zavallı yavrumun makinesiyd; .. 

Diye cevap verdi. Zavallı yav
rusu ... Kadıncağız hakikaten bir 
fetaket geçirmişe benziyo"du. Gay
riihtiyari duvardaki resme baktım. 
Kadın da bunun farkında oldu ve 
dertli dert! sözüne devam etti. 

- Zavallı Neclacığun almıştı. 

Üç ay evvel tüyler ürpertici bir 
şekilde ölünce ... 

ıaoııırcıun. Masamın üzerıne yer
leştirdim. O sırada uzun zaman -
daneri tasarladığım bir h;kayeyi 
yazmak üzere masamın başına 

geçtim. Doğrusu iyi işliyordu. Bi
raz kendimi yoklayınca, bir kabus 
gibi, makinenin eski sahibine ait 
ölüm hadisesile farkında olmadan 
kafamın dolduğunu gördüm. U
ğursuzu bir mal, bir ölünün tereke
si olması dolayısile, bir türlü ısı

namıyordum. Yavaş yavaş beni bir 
hiddet kapladı. Bu manasız histen 
kurtulmak için birtakun kıyaslar 

yapıyordum. Öyle ya, böyle kul -
!anılmamış denecek kadar yeni 
bir şeyi Sandalbedesteninden, 
hatta Bitpazarından bile almağa 
kalksam hiç olmazsa verdiğimin 

lki misli bir parayı gözden çıkar
mak icap edecekti; fakat benim gi
bi evhamlı bir adam, her türlü ni
meti bile birtakım şüphelerle kar
~ılar. Nitekim şimdi de kadının bu 
yazı makinesini uğursuz sayması 
ve bir an evvel elden çıkarmak 

için değerinden kat kat ucuz bir 
fiat istemesi fikri musallat olmuş
tu. 

Sıkıntıdan patltyacak bir hale 
gelerek tek kelime yazmak imkan
sızlığı karşısında masadan kalk -
tığım zaman, yaptığım işe hemen 
hemen pişman olmuştum bile. Sa
hibi meçhul bir şekilde öldürülen 
nesnenin bir felilket getirmesi ih
timalile üzülerek erkenden yat -
tım; fakat uyumak ne mümkün ... 

Vehimler, ihtimaller, içinden 
çıkılması imkanı olmıyan birta -
kım karışık hesaplı aklımı başım

dan alacak şekilde uykumu kaçı
rıyordu. Saat kimbilir gecenin ka
çı olmuştu. Hayallerime, muhtelif 
acaip tasavvurlara o kadar dal -
mıştım ki, bana hayatımın sayılı 

korkularından birini yaşatan o fa
sılalı ve hafif tıkırdıyı, evvela, 
duymadım. Uzakta bir baykuş 

- Nasıl? .. diye kendimi tutamı- dinliyordum. Pencereden hafif bir 
yarak sordum. ay ışığı pencereden giriyor, ka -

- Bilmiyor musunuz?. Maslak ranlıkta ürpertici gölgeler, şekil
civarında ölü bulundu. Kalbinden !er çitiyor, her şeyi hakikiliğinden 
bir kurşunla vurulmuştu. Polis uzaklaştırarak korkunç bir hüvi
bir türlü yavrumun katilini bula- yete bürünüyordu. 
madı. Bütün gazeteler yazdılar... Uzaktaki baykuş bir kere daha 

Gazetelerde böyle bir hadise o - öttü. Bir köpek havladı. Bunları 

kuduğumu hatırlamıyorudm; o takip eden kesif sükutun ortasın
sırada siyasi meseleler ve spor ha- ·da yakından, ta yanımdan, sesleri 
berleri cinayet havadislerinin ye- büyülten bir siyahlık içinde, ma
rini almıştı; maamafih acıklı ana- deni bir sada kulağıma çrptı. Bir 
ya bir şey söylemedim. şey anlamadım. Sonra, fasılalı bir 
Yazı makinesinin bulunduğu o- şekilde iki defa daha tekerrür ettL 

daya geçtik. Ne felaket... Kadın _ Birdenbire hatırıma gelen ihti -
cağıza duyduğum merhamet cina- maile titredim. Yatağımda büzül -
yetin failine duyduğum merakla düm. Tıkırtı iki üç defa daha tek
karışmıştı. Kafamda bir burgu rarlandıktan sonra durdu. 
vardı. Acaba? .. Alnımdan, şakaklarım-

Denemek üzere harfle~e rast - dan süzülen terin soğuk temasını 
gele bastım... Kağıdı çıkarınca, hissediyordum. Ses, tekrar büyük 
farkında olmadan •Necla ... Nec - bir vüzuhla duyuldu. Artık şüp -
lii ... Necla• yazmamış mıyım? ... heye mahal yoktu: •İçeride, birisi, 

* makinemle yazı yazıyordu.• 

Yazı makines· Arkası 6 ıııcı say ada 
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Dan~ve alhlcenk Evli yıldızlardan hangisi 
* mesut, hangisi bedhahtır 

• 
İnsan vücudün 

den yapılmış 

bir gül demeti 

• 

Dans deyince biz, yalnız salonlarda, balolarda, 
.ııusamerelerde çiftlerin Fokstrot ve Tangosunu bili
vor ve görüyoruz. Halbuki Avrupa ve hele Ameri
kada kadın vücudünün bütün ahengini, güzelliğini, 
kıvraklığını gösteren sonsuz bedii danslar vardır ve 
ounlar daima çoğalmaktadır. Yalnız bir kadın vücu
dünün ahengi de kiifi görülmiyerek birçoklarının bir 

Vahşiler arasında 

Çıplak ve styaıı vucuaııne Deyaz 
kombinezonu ve etekliği yakıştır

maya çalışan kadın 

Kafatası ile cephesinin teşeKkıilü zeka ve kabi
liyetlerinin inkişafına mani sanılırdı. Vahşilerin ge
ri kalmaları bu teşekkülün tabii bir neticesi te
~akki olunuyordu. Hakikatte bu teşekküle sebep te 

ikliın olarak gösteriliyor ve medeniyetlerin vücut 

bulmasında, bir takım 

• • • 
araya gelmesinin de göz için büyük bir zevk ve hilz 
uyandırdığını Avrupa ve Amerika pek iyi bilerek 
bedii danslara büyük yerler ayırmışlar, bunların 
terbiye noktasından ehemmiyetinı görerek mektep
Jere bile sokmuşlardır- Yukarıdaki resimler bir İn
giliz mektebi kızlarının danslarını ve oyunlarını gös
termektedir. 

de yepyeni bir tor

pil tecriibesi 

Bununla beraber bizim vahşi dediğimiz kabile
ler arasında zeka ve idraki dar olmıyan insarlar da 
eksik değildir. Bunların gördüklerini kolayca taklit 
edebildikleri, hatta medeni kiyafete alışmıya başla
dıkları bile nazarı dikkati celbetmektedir. 

Resimde gördüğünüz Kameronlu aralarında 

Serbest olarak gaşıgan ve 
birlesen/erle bekô.r yaşıganlar 

Mesut çiftlerden Gar r i K o o p er 

Rahat ve mes'ut yuvalar * Gary Cooper - Sandro Shaw 
mesut sakin bir ev hayatı ve sem
patik, iyi uyuşmuş iki insandır. * J oel Mac Crea - Frances Dee 
'ki artistin nasıl me.s'ut olabilece -
ğini ispat etmiş sevimli bir karı ko 
ca! ... İki çocukları var. 

* Jean Arthur - Frank Ross -
Çok münzevi bir hayatları vardır. 
Dışarıda pek az görünürler, kendi 
kendilerfrı.e kafi ~eldikleri mu -
hakkaktır. 

* Bing Crosby - Dxie Lee -
Dört çocukları ve neş'e içinde bir 
yuvaları var. 

* Marlene Dietriche - Rodolf 
Steber - Biribirlerini ancak senede 
bir ay görebiliyorlar. Kavuşurken 
memnun, ayrılırken menundurlar. * Frederic March - Florence 
Eldridge - Bir tiyatro turnesinde 
biribirlerine tesadüf ettiler. İki 
çocukları var. 

* Myrna Loy - Arthur Hornb
low - Myrna'yı sinemada daima 
ya Clark Gable'in yahut William 
Powel'in kolları arasında görüy<>
ruz. Bununla beraber o uslu bir 
kadındır ve kocRSına sadıktır. * Fred Astaire - Phillis Potter 
Birlbirlerine kuvvetle bağlıdırlar. 

Bir oğulları v1rdır. 

Serbest birleşmeler * Carole Lombard - Clark Gab
le - Clark henüz karısından ayrıl
mamıştır. Boşanmak üzeredir. Bu
nunla beraber her yerde Carole 
ile beraber görünüyorlar. 

* Robert Taylar - Barbara 
Stanwyck - İzdivaçlarını şiddetle 
inkar ediyorlar. Kimse onlara i • 
nanmiyor. 

* John Barrymorre - Elaine 
Barrie - Erkek 60 yaşındadır. Ka
dın 25 ..• Hafif bir fırtınayı atlat -
tıklan sonra şimdi sakin görünü -
yorlar. * Errol Elynn - Lily Damita -
Biribirlerine hiddetlerinden tabak 
ları kırarak, dişlerini gıcırdatarak 

devam eden bir izdivaç!. * Stan Laurel - Ver&. Shuvalova 
Üç dört kere ayrılıp tekrar evlen
diler. 

/ 

/ 

M••ut bir lıarı lıoca Jo11l 
Mac Cr•a oe Francu Dee 

rışınlar arasında tereddüttedir· 
Bir türlü karar veremiyor. * Merle Oberon - Bir kaç aY 
kadar David Viven lle flört yap
tı. Fakat sonra birdenbire bu mü· 
nasebete nihayet verdL 

VEFAT 
Emekli eczacı Binbaşı Nizamet· 

tin Mehmet Mire! bir senedenııeıi 
müptela olduğu hastalıktan kur • 

tulamıyarak 13/1/1939 Cuma sa • 
bahı vefat etmiştir. Cenazesi bu • 
gün öğle vakti Çemberlitaş karşı· 

sında Diyabekir kıraathanesi ys.· 
nındaki 13 numaralı evinden kal • 

dırılarak, Beyazıt camiinde cena· 

ze namazı kıl~ndıktan sonra Edir· 

nekapı Şehitliğine defnedilecektir· 

iRTİHAL 
İstanbul vilayeti sabık Sıhhiye 

Müdür m:ıavini Doktor Bay Sami 
uzun bir rahatsızlığı müteakiP 
Kız,ltopraktaki hanesinde irtihali 
daribeka eylemiştir. 

Merhum Şehremanetinin 42 se
nelik afif, vazifesine son derece 
merbut emekli memurlarındandı· 

Cenazesi 14/1/939 tarihine mü • 
sadif Cumartesi günü Kızıltopra~ 
istasyonu arkasındaki hanesinde!l 

Bekar olanlar saat 11 de kaldırılacak ve namaz! * Mae West - Bu kadın kendi] Sahrayicedit camisinde eda edil • 
kendine kafi geliyor denebilir. dikten sonra defnedilecektir: 

* Nelson Eddy - Esmerlerle sa-I Allah rahmet eylesirı 

BUGÜN 
MELEK'te 

Senenin en hissi ve 
en mileısir şaheseri 

~ Oc Arkadaş 
' ,. 

Fran•ızca •ÖZ ıı 
Saat 12.4S ve 1 d< 
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inkişaf halinde milletler 

Son zamanlarda futbol maçlarının DÜNYA DAR MI GELİYOR? 
kaçıran iki mühim vaziyet 

1 • Güneşin lağv yüzünden oynamıyan futbolcular 

2 - Beden Jerbiyesi direktörlüğünün verdiği karar 

riste adım ba -
şına bir falcıya 
tesadüf etmek 
mümkündür ve 
bu falcılar is -
tikbale ait keşif-

N©ı~oD cdl©ı<ğoUmo~D©ıırcdloır? 
Güneşin kendi kendini Uğve • 

derek ortadan çekimesile zaten 
ehemmiyeti eksilen futbol karşı • 
!aşmalarının bu sefer Beden Ter• 
biyesi Genel Direktörlüğünün ver• 
diği son karar ile büsbütün tadı 
kaçtı. Bir geçen seneki lik ı 'çla • 
rını düşünün, bir de bu 'cnr le • 
ri ı Geçen ~ bir Fener - (.. ..ıneş, 
bir Fener - Beşiktaş, bir Güneş • 
Oalatasaray karşılaşması on binler 
le genci toplıyan ve büyük alaka 
uyandıran mühim birer spor ha • 
dısesi idi-

[ :ndi ise bu takımların karşı • 
la~ması seyirci olarak mahalle ta
kımları kalabalıklarından fazla bir 
~ey topl.yamıyor. Ve hatta bazan 
karşılaşıp karşılaşmadıklarından 

haberimiz olmıyor! 
Niçın? 

Çünkü dört senelik sistematik 
çalışmalardan sonra Tü·'dye şanı· 
piyonluğunu kauınacak kın-"e1\e 

bir ekip vücude getiren .neş'in 

dağılmasile oyuncuları tamamen 
muattal kaldı. İlk zamanlar bu O• 

yuııcuların şu veya bu takımlara 
girerek spor yapabilecekleri zan· 
nedHiyordu. Halbuki Federasyon 
nizamı mucibince bunların dokuz 
ay geçmeden oynıyamıyacakları 

meselesi ortaya çıkarılınca işin 

rengi değişti. Netice şu oldu ki 
Güneş klübünün lağvedilmesile 

yalnız bu klüp ortadan kalkın~ 
olmadı, onun sporcuları da hiç bir 
sun'u ve taksirleri olmadığı halde 
spor yapamaz oldular. Böylece Ci· 
hat gibi en iyi bir kaleci, Faruk 
ve Reşat gibi en iyi iki müdafi, Rı
za, İbrahim gibi değerli muavin • 
leri ve Niyazi, Vehap, Salilhattin, 
İ{ebii ayarında kuvvetli müha • 
cimleri göremez olduk. Hele Melih 
yalnız fütbol oynayamamakla kal· 
madı, bu genç ayni zamanda atlet 
olduğu için o şubede de çalışmak· 
tan mahrum kaldı. 

Türk Mili! takınunın bu mühim 
oyuncuları meydandan çekilince 
futbolun tadı kalmadı ve maçlar 
alelfide karşılaşmalar halini aldı. 

Derken, Genel Terbiye Direktö
lüğLi, belki makul mülahazalarla, 

< 

lerini gazete sü
tunlarına bık geçirirler. Yılbaşı 

gelince her falcının yeni yılda ne
ler olacağına, memleketleri, nasıl 

saadetlere veya felaketlere uğrı

yacağına dair kitapları çıkar, bun
lar kapışılır. 

1939 yılına girerken Fransanın 
meşhur bir falcısı diktatörlerden 
birinin yılbaşında öldilrilleceğini 

haber verdi ve tabii dediği olmadı. 
Şimdi bir Fransız meslektaşımız 

şöyle diyor: 
•Falcılığı yasak edelim. Her gün 

başımıza gelen felaketler için o 
gün ve ondan sonraki günler çek
tiğimiz acılar kafidir, bir de beş 
.on ay evvelinden mukadder veya 
varit olmıyacak feliiketler için ka
ra kara düşünmemize mahal yok
tur.• 

* Fransız Başvekilinin 
seyahatı 

Mösyö Dalad
ye İtalyanın is
tediği yerleri bir 
gözden geçirme 
ye lüzum gör -
dü: 

Korsikaya, Tu
nusa gitti. Mak
sadı bu yerle • 

Güneş Klübü spor şubelerim li~ ettikten sonra a_çıkta kalan Rebii rin Fransadan /·-;ı"'!{.......,..; 
ayrı düşünme • 1 - Güneş'li oyuncular klüp de· 

ğiştirme vaziyetinde olmadıkları· 

na ve intisap edecekleri klüplere 
mensup oldukları Güneş'in lağvi 

neticesinde gireceklerine göre ni

çin spor yapmaktan menedilsin -
!er? Böyle bir kararda asla isabet 
yoktur. 

2 - Beden Terbiyesi Direktörlil
ğünün kararına gelince, mektepli· 

terin spor klüplerine girmemeleri, 
kendilerini kavrayıp çalıştıracak 

teşkilatı beklemeleri belki çok ye

rindedir. Ancak şimdilik kurul • 
muş teşkilat yok, kurulacak teş· 

kilat vardır. Minaenaleyh teşkila

tın kurulmasına intizaren bunların 
kendi klüplerinde spor yapmaları-

diğini ve Fran • 
;adan ayrılamıyacağıru dünyaya 
>östermektir. Fakat Mösyö Da -
~ 

ladie henüz seyahatte iken Su
riye feryada başladı. İstiklal isti
yor. Fransız başvekili, her tehli
ke görünen müstemlekede bir se
yahate çıkacak olursa kurtarır. 
Fransada oturmak fırsatını bula -
mıyacak. 

• 1 

• 
Kadın sırtlarında reklam 

Amerikada kal

mekteplilerin spor klüplerinden na niçin müsaade edilmesin! 

dırımdan başla -
yınız da gökyü
Lünde hava se -
!erlerine kadar 
'ıer şey bir rek
:ı.m vasıtasıdır. 

HatU. güzel ka
lın vücutleri da 

çekılmelerine karar verdi. Bu kara Tesis gayesi memleket gençliği-
rın ilk neticesi Beşiktaş klübünün Güneş müdafii Faruk ni spora alıştırmak olan bir teşek-

kuv~etli bir ekibinin belkeıniğinl 1 Bizim bu !adsızlığı gidermek 1 • külün memlekette bu karar yüzün
teşkil eden Hakkı gibi bir oyun - çin ve futbol hayatına biraz daha den ve intlzaren binlerce gencin 
cudan mahrumiyeti oldu. Hele b.lm k . in d'" .. düğü. .. spor yapmalarım tstenu· e ği kıl 
Galatasaray klübü gibi Galatasa • c~ v~e 1 e ıç uşun • Y ce a 
ray mektebini şimdiye kadar ha • muz ikı nokta v_a_r_: _______ a1ır __ i_ş_d_e_ğ_ild_ir_. __ _ 

zlne gibi kullanmış klüpler istiruıt 
nrıktalarından mahrum kalarak 
büsbütün zafa uğradılar. İşte bu 
ikinci karar futbol hayatını büs • 
bütün tadsız ve manasız bir hale 
getirdi. 

O derece ki, mesela bu kararlar 

AVRUPA 

ı kib! burada Sporpalas'da hr~ı -
Berlin, Goeta İsveç buz lıokeyl 1940 olimpiyatları 

!aştığı Bcrlin patinaj klübii ekibi- Helsinski, 1940 Olimpiyadlarına 
ni 7 /l, 3/0, 1/0, 3/1 mağlup etmiş- ;~\irak etmek üzere şimdiye ):adar 
tır. y.rmi millet kaydolunmuştur. 0-

Yüzme 
Berlin, Alman dünya rekordme

'li yüzücü Artur Hayna, Pazar ı:ü 
"Ü yaptığı bir tecrübede 100 met
re kurbağalamayı 1 dakika iO.ö 
saniyede, 200 metre kurbağlama
Yt da 2 dakika 40.7 saniyede yüz-
~~ıü.ştür. 

1'mpiyat oyunlarını tertip eden 

Finlandiyadan mada, Belçika, Kos 

tarika, Danimarka, Almanya Y'u -

ı.•nistan, Büyük Britaııya, Hayti, 

He.landa, İtalya, Yugoslavya, Lük 

semburg, Norveç, Filistin, Porte -

k!z, Romanya. İsveç, İsviçre, <; e -
~ rslovakya. 

FİLİSTİN MESELESi 
Kudüste çarpışmalar bütün 

li ... 

San Fransis -
koda yeni bir 

se:-1,..;. .c.ırlanıyor. Bu sergi için 
Amerikanın güzel kızları tutul -
muş, sırtlarına resimlerle serginin 
rekJamı temin edilmiştir. Bu gü
zel kızlar bugün hfilA birçok plaj
ları dolup dolup boşalan Amerika 
da sahillerden sahnelere kadar do
laşarak sergiye müşteri toplamak
tadırlar. 

Nüfuz avcıları 
(Baş tarafı 3 üncü sayfada) 

ı:aya çalıştıkları l:ravatlı ve tam 
ır-analı bir şehir cşkiyası idi. 

* Demek istiyoruz ki bu cinsten 
t·ir tipin elini sıkmış olanlar. ç~lc 
,:Prefli v~ çok temiz insanlar oh<
r.'lirler. Ancak değil mevk; sah:t..i. 
fakat asgari idrak sahibi her insan, 
gibi, kendi eli ile sıktığı el ansın
daki ahlak nisbetini - herhangi bir 
'!cticesinden sarfınazar - ne de (ll
sa ölçmek zaruretini mutl&l<a dııy· 
malıdır. Fada, bu insiyakın by
tulmasındadır. Yoksa, bu nerifl~r. 
t u derece ileri gid~bilmek cür'et i
ni, asla kendilerinde göremezler. 

Ali Naci KARACAN 
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AV~UPA 

Umunuyetle, bazı memleketler· 
deki nüfus kesafetinin harp tehli· 
kesinin amillerinden biri olduğu 
kabul ediliyor. Bu gibi hallerde, 
halk boğuluyor, memleket arazisi 
ahali besliyemiyor, bu memleket -
terin genişlemiye ihtiyacı vardır, 

deniliyor. Anlaşılıyor ki, bir do -
ğum fazlalığı, komşu memleketler 
yahut uzak müstemlekeler arazi -
sinden ilhaklar yapılmasına hak 
verdiriyor. 
İtalyanın Habeşistanı zaptetme- • 

si, J aponyanın Çini istilası böyle 
babanelerle vukua geldiği gibi Al
manyanın, müstemleke istemesin
deki iddia da bu esasa istinat et
mektedir. 

Asıllarında fena vesileler olan 
bu gibi iddiaların mucip sebepleri 
zamanımızın hususiyetlerinden 
değildir; bu nazariyelerin esası, 

çok uzak mazide, hatta tarihten ev 
velki zamanlardadır. Hemen bü -

• •• • • tı 

AFl\lKA 

A'tıLAMA 

• 
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tün muhaceretler ve hemen hemen 1:==============:::~~~~~~~~~=~ bütün harpler, eski zamanlarda : __ 
gıda maddeleri, son devirlerde sı-1 
nat membalara el atma yüzünden 
zuhür etmişlerdir. 

Nazariyeciler, henüz anlaşama
mışlardır. Bunların bir kısmı nü -
fus tezayüdünü, refah artmasının 
en emin alilmeti addediyorlar. Di
ğer kısım ise, kontrolsüz bir nüfus 
ıırtmasının, fakre, kıtlığa ve te -
reddiye sebep olduğunu iddia edi
yorlar. 

Küreınizin nüfusu 
Küremizde, 300 sene evvel 500 

milyon nüfus varken, bu nüfus, bu 

Bu sütun, İkdam okuyucularının bize soracakları suallere ve 
bizim vereceğimiz cevaplara, gündelik hadiseler arasında okuyucu
larunızın merak etmeleri muhtemel olanların izahına haırredilmİ§· 
tir. Halledeınedil:iniz her müşkülü (İkdam, sualler ve cevaplar mu
harririne) adrcsile bizden sorabilirsiniz. Ayrıca biz de günlük ha· 
diseleri takip ederek okuyucularıml1.t aydınlatmaya ~alışacağız. 

gün, 2 milyara yakındır. 1 
Büyük devletlerin hava kuv • çıkmıştı. Bu seyahatten Halk Fır

Bu nüfus, küremizin nerelerin-
vetleri hakkında biribirini na - kasının tesisi lüzumuna tam bir 

~e ve ne kadardır? Kürenin üze -
kız rakamlar ve iddialar var. kanaatle avdet· etmiş ve fırkayı 

rindeki beş kıt'amn nüfus kesafe-
Bugüo tayyaresi en çok millet 1923 senesinde kurmuştur. 

tini yani bin kilometre murabba-
haogisidir~ * ına isabet eden insan adetlerini 

şekildeki vuzuhtan anlıyabiliriz. - Bunu kiıru;e bilmiyor. Yal- * Deniz yollarının yeni eeten 
Dünyada mevcut 2 milyara yakın nız muhakkak olan şudur ki, en vapıularından bazıları yollarını 
nüfus, küremizin umum! heyetine çok tayyare imal eden Alman - kaybetmişler. Bıırsaya gitmek 
)uyas edilirse beher kilometre mu- yadır. Londranın resmi rapor - istiyorum. Trok vapuru kaç sa-
rabbaına 15 nüfustan daha az in- !arına göre Almanya 1'anunuev- aite lltudaııynya gidiyor? 
sanın isabet ettiği görülür. (Bun- ve! içinde bin tayyare yapabil - - Trak bugünkü halile inç hır 
da, denizler dahil değildir). miştir. iskeleye uğramazsa iki buçuk sa. devam ediyor 18 yaşındaki kızın Devlet laksimatına gelince: En * atte, uğrarsa üç saatte bu seyahah 

Kudüs, 13 (A.A.) - Galeyan de-j dolayı üç Arap idam edilmiştir. büyük nüfus kesafeti Belçikada- Halk Fırkası ne zaman le ekkill tamamlıyabilir. 

şiddetile 

Beşiktaşlı Hakkı 

yüzilnden yarın yapılacak Beşik • 
taş - Vefa maçı bütün ehemmi -

yetini kaybetti. Çünkü Beşiktaş 

mekteplilerin oynayamaması yü • 

vam etmektedir. Dün akşam Sa • * SİyaSİ Va2:İfeSİ dır; kilometre murabbaına 275,9 etmiştir? 
marya mıntakasında askeri kıt'a - Londra, 18 (A.A.) - Londra İngilterenin Roma sefiri Lord nüfus isabet ediyor. Ondan sonra Halk Fırkası, Mılli Mücadele se-
larla çeteler arru;ında vuku bulan daki Arap merkezi, Harbiye Neza- Pert'in zevcesi hastalığı dolayısile sırasile: Felemenk, İngiltere, Ja • nelerinde faalıyette bulunan ve 
bir çarpışmada birçok asiler yara- retinden efkarı umuıniycde İngiliz İngilterede bulunduğu için, sefi - ponya,·Almanya, İtalyan, Çin, Çe- mücadelede büyük bir hissesi olan 
lanmış ve mühim miktarda silah kıtaatının bir guna mezalimde bu- rin kızı 18 ya§ındaki Ledi Gllyan koslovakya, İsviçre, Macaristan, Müdafaai Hukuk Cemiyeti yerine 
ve malzeme ele geçirilmiştir. lunmanuş olduğu kanaatini tevlit sefarethanenin ev idaresine bak - Polonya, Danimarka, Portekiz, İn- 1923 senesinde teşekkül etmiştir. 

zünden zayıf kaldı ve bu suretle Hayfada eski bir Arap polis me- edecek surette bir anket yapılma • maktadır. giliz Hindistanı, Fransa, Romanya, 1922 senesi sonunda Ulu Önder, 
iki klüp arasındaki muvazene de • muru çarşının ortasında öldürül - sını ve diğer taraftan parlamento- İngiliz Başvekili Çemberlayn i- Bulgaristan, Yugoslavya, Yunanis- iki Ankara gazetesinde Halk Fır -
ğişerek Vefa biı·denbire ve bu ka· müştür. Bir kamyon kafilesi Lut nun vücude getireceği diğer bir le Hariciye Nazırı Halifaka, Roma- tan gelir. Yunanistanda kilomet- kasının tesisi lüzumunu izah et -
rar ile Beşiktaşın ayarında bir ta· denizi civarında taarruza uğramış- komitenin bu baptaki tahkikatı de- da bulundukları müddetçe bu genç re murabbaına 51.9 nüfus isabet miş, sonra memleketin reyini ve 

...... ıılılıllıılilila~liil"1nı· ~aı~dı~! .............. .:,,:ıt~ır•. ~1~[c~m.:::,:n~u..,::s~iliı:'~h..,:t:aş~·ı:d~ık~l:ar~·ı~n:d;an:.:.!.~ri~n~lc~ş~·tı~·r;ın;e:s:in;i~ı~·s:te:m.'..'..'..:iş~ti~r~.-~~...!.k~ı~z~ın~m::,:::is~af~ir~i~o~l:ac~a:k~l:ar~d~ır:·:...~....:~e~d~i.Y~o~r~.----------_.!.~f~ik~r~in:'.'....i almak üzere bir seyahate 

• * İspanyadaki harpte iki tara-
fııı kuvvetleri hakkıııda ınaHl • 
nıat \.'ar ınıdır? 

- Tam ve kal'i malumat yok -
tur. Ancak Franko ordusunun 500 
ila 600 bin kadar olduklarını ve 
bunun içinde 20 bin kadar İtalyan 
bulunduğu söylenmektedir. Cüm
huriyetçilerin kuvveti ve mater -
yeli ötekilerden azdır • 
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HÜRREM SULTAN 
Kınında istediği gibi hareketine musaade 
olunan ve halen gözü doymıyan bir Han 

No. 3 

İşte, Kefeden yılda iki kere Bey gönderiyor, 91 bin 250 akçelik altın 
ı.ıbeyi Kasım paşanın hedivelel" arıyordu. Kasım paşaya, her yıl 
ı•diyordu da şeyhülislam efendi dört taksitte ödediği bu para doğ
b~zretleri bir nice demdir u>ıut - rusu pek ağır geliyordu. Bu belıl
ınuş bulundukları bazı geııçlti< dan kurtulmak için çalmadık kapı 
duygularının, biiznillahi teiıliı bırakmamıştı Lakin kendisini hi
kendllerinde depreştiğini his<e'ii • maye edenlerden hiçbiri bu işi ba
yorlardı. şaramıyordu. Zira cep harçlığının 

Oh!. Doğrusu bir Kefe hecliyesi Kefe hazinesinden verilmesini biz
rir müft!i konağına, bir vezir sa - zat padişah irade etmiş bulunu -
rhyına yeni bir h'.ll"em kurulmuş yordu. 
;adar tat veriyordu. Bunların hep- Padişah ... Tahta çıkalı henüz iki 
si canlı ve cana yakın şeylerdi. yıl olmıyan padişahın huyu, suyu 
Ve şu Kasım paşa cidden y1n>an hiç belli değildi. Neye kızar, neye 
a.iamdı vesselam!. kızmaz, neyi yapar neyi yapmaz, 

Kefeden gemiye yüklediği r~di- kimi sever kimi sevmez, bu cihet
ytlerin pek azı delikanlı idi, çoğ•ı leri anlamak henüz mümkün ola
genç kızdı ve her biri bir başka mamıştı. Bir kere şeyhulisliım e -
uur parçasıydi. fendi işi açmak istemişti. Fakat 

Kefe eyaleti valisinin hediyele- padişah işitmemezliğe vurmuştu. 

:;ni getiren gemiler İstanbula gel Elhasıl bu Kırım Hanı paşanın 
oikçe vezir konaklan ve saraylar yanında bir dert olmakta devam 
nur yağmışa dönüyorlardı .Bir ara edip gidiyordu. 
Kubbealtındakiler ona karşı malı- Son yıl içinde bu işi kestirme 
cup olmağa başlamışlardı, Böyle yoldan halletmek istemiş, cep 
'>li açık bir adamın Kefe gibt bir harçlığından vazgeçmesi için hana 
.;-.rde mıhlanıp kalmak isterr.iye- yarı rica yarı tehdit kılıklı bir 

iKDAM 

' T. iŞ BA 
• 

1939 K. Tasarruf ikramiye Planı 
n 

32,000 
---============·l============~-

K UR AL AR • \ 1 Şubat, 1 Mayıs, 26 Ağustos, 
------· l 1 lkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir. 

1 Eylul, 

1 K R A M 1 y E L E R ınıııııııııuıııııııııınııııııııııııııııııııııııııııııııımıııııııııııııuııııııııııııııııınııııııııımııııııııııııuııııııııuııımınmıııııııııııııııııııııınnı" 
1 Adet 2000 liralık, 2.000 lira ~ 
5 il 1000 il - 5.000 il § 

8 il 500 il = 4.000 " ~ 
16 il 250 " 4.000 il i 

,~bJlllUlllD 

1 

60 il 100 il 6.000 il ~ 
95 il 50 " = 4.750 il ~ 

250 25 = 6.250 " i 1§1 il ,, = 
; 435 32.000 ~ 

'1iırıııııımıııı:ııııııııııııııııııııııııınıııııııııımınııımııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııımuııııııııııııınıııınııııııııııııııııııııııııııınımııııımııııııııııııııııııııııımnıııı11111111111111ııınıııı111nıııııııı1111111111111ınıı• 
T. iş Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmiş olrııaz, 

ayni zamanda talihinizi de denemiş olursunuz. · 

SAYFA 7 

Dünkü tulmacanıızın halli 
1 ~ 3 .ı 5 6 7 8 9 10 11 

-K A R A H A-ı B E 1 R il 

·~~~~~ ~ ~{~I~~ 
KES.K

1

A ,.-.Kı·A R 
-IRAN •T•MAŞA 
K A 'f'_ A N • R A s rA 1:_ 

ıt ~ k~~ ~ :i:ı;} 
A T • Ş E R i IK .. N E 
R. F E p A ı<:A R. L 
• K A R A H I JM A R. 

Bugünkü tu'macamız 
ti 7 8 9 1•) ı l 

- Soldan sağa -

l - Tarihte bir devir. 
2 - Kumandan. 

3 - Asmaktan emir, Baba, no
ta. 

4 - Teşdit edatı, kı§ın yağan 

şey, ben değil. 
ceğini sanmışlar, onu varidatı h'Jl mektup göndermişti. Bunda •No - .,....,llıııııi 

bır eoyalete tayin etmeği düşün - gay ve Kazan hanlıklarından ve 
.. üslerdi, Llkin Kasım p1~a ilıti- Moskova büyük dükası İvan oğlu 
~·arhğından bahsetmiş, daha bü • Vasilden hediye namile bol bol 
yiık bir eyaleti idare eden>iye • haraç aldığını, bunlardan İstanbul 
reğini söylemiş, Kefe havı.sınır. sarayına bir zerre koklatmadığını 
mizacına iyi geldiğinden dem vur- bildiğini, hani arzusunu kabul edip 
:rıuş, bulunduğu yerden kımıldan- bu cep harçlığını almaktan vaz
mnk istememişti. geçmezse bildiklerini Kubealtına 

Tiyatro 
5 - Kolumuzun kökü, yeni do

ğan çocuk. 

Bunun için rahatını bozmuyor- bildirmekten çekinmiyeceğini• a -
fardı. Amma doğrusu hepsi hay - çıkça yazmıştı. Lakin Kırım Hanı 
ret ediyorlardı. Kefe Osman1' İm- Mehmet Geray daha üstün çık -
paratorluğunun en az varidatı o - ınıştı. Öyle tuzlu biberli bir cevap 
lan eyaleti idi. Hatti buna eyalet vermişti ki o gün bugün Kasım pa
adı vermek te pek doğru değildi şa uyku uyumaz olmuştu. 
ya .. · Meğer Mehmet Giray Han neler 
Nasıl olmuşsa olmuş, adı devlet neler biliyormuş! 

teşrifatına eyalet diye geçmişti İşte gönderdiği cevaptan birkaç 
Yoksa Kasım paşanın idaresi altı- parça: 
na verilen eyalet kefe ile Kırım •Biz Ali Osmanın kuluyuz ama 
yarım adasının Azak denizi kıyı- Cengiz sülalesinin tahtında otur
•ındaki çürük çarık birkaç kale - duğumuzu da henüz unutmamı -
clkten ibaretti. Beylerbeylnin bü- şızdır. Onun için tehdit edilmek 
tün geliri altı yüz yetmiş dokuz kanımıza dokunur; ancak tatlı dil
bin akqe hesap edilıyordu. l ] Kı- den anlarız. Bize yalvaranlardan 
rım hanlığına padişahın b~ettiği şimdlyedek merhametimizi ve lıit
günde bin akçe cep harçlığını da rumuzu esirgemedik. Bu cihet böy
bu gelirden terketmek icabediyor- lece malOm olduktan sonra cep 
du. harçlığını almakta niçin ısrar et -

Saat 13.30 Müzik (müzik hol 
parçaları), Saat, Ajans haberleri, 
ve meteor (Ankara). 

Saat 14.10 Türk müziği (Pi). 
Saat 15, 15,30 Müzik (Operet -

ler - Pi). 
Saat 17.30 Müzik (Dans saati -

Pi). 
Saat 18.00 Konuşma (Dış politi

ka hadiseleri). 
Saat 18.15 Müzik (Dans saati 

devam). 
Saat 18.30 Saat, Ajans haberle

ri; meteoroloji ve Ziraat Borsası 
(fiyat). 

Saat 18.40 Türk müziği: İnce saz 
Nihavend faslı. Tahsin Karakuş. 
Hakkı Derman, Eşref Kadri, H. 
Tokay, B. Üfler. 

Saat 19.40 Nedim gecesi: Tamsil 
Şiir, Müzik, Ekrem Reşit, Ruşen 

Ferit, Mesut Cemil (Türk müziğı 
küme okuyucuları, radyofonik ten. 
sil kolu iştirak edecektir). 

Saat 21 Saat, Esham, Tahvilat, 
Kambiyo - Nukut Borsası (fiat). 

Saat 21 ,15 Müzik: (Oda müziği) 
Piyano: Cemal Reşit, Keman: Ne-

cip Aşkın. Viyolonsel Edip Sezen. 
2 inci tertip Si bemol matör (Mo
zart) Allegro, Larghetto, Alleg -
retto). 

Saat 21,45 Konuşma (haftalık 

posta kutusu). 

Saat 22 Müzik (Küçük Orkes -
tra), 1 - Ormanda aşk (CI. 
(Schmalstich). 2 - Küpidon ve 
Psişe 5 kısımlık aşk hikayesi (Sch) 
ı - Yaklaşma, 2 -Aşk v&lsı. 3 -
Başbaşa, 4 - Gezint,i, 5 - Kavga• 
cılık ve barışma, 3 - Barbele -
Folka (H. Munkel). 4 - VeQedik 
hatırası - Sercnad - (H. Mun -
kel), 5 - Die Mydropathen Cals 
(J. Gung'I) Op. 149, 6 - Aşk ha
beri balet müziği (L. Siede) Op. 
68 Weninger ter. 7 - Esmeralda 
baletinden ağır vals (R. Dr!go) 
Pol K. ter. 8 - Ninni (A .Gret) ve 
i spanyol dansları. 

---'>----
SİNEMALAR 

İpek * Marko Polo 
Saray * Ormanlar perisi 
Melek * Üç Arkadaş 
Sumer * Dalavereciler Kralı 

Halk Opereti l\lodem Kızlar< 

temsile hazırlanıyor 

Beyoğlunda, kış temsillerine mu 

vaffakiyetle devam eden (Halk 
Opereti) nin yeni hazırlıklarla 

meşgul olduğunu öğreniyoruz. 

Değerli yeni artistlerin iştiraki 

ve Macar baleti ile kadrosunu bü
yültüp kuvvetlendiren (Halk O -
pereti), üçüncü temsili olan (Yu
suf Sururi) nin (Üç Yıldız) ın -
dan sonra (Mahmut Yesari) nin 
(Modern Kızlar) operetini temsile 
başlıyacaktır. 

(Modern Kızlar) senenin en ne
şeli opereti olacaktır. 

Bu yeni operet için yepyeni de
korlar, kostümler hazırlanmakta 
ve artistler hummalı bir faaliyet

le çalışmaktadırlar, 

(Modren Kızlar). Halk Opereti-

8 TAKVİM e 
1357 HiCRİ !il51 RUMi 

Zılkade ~ ınciki.nun 
23 l 

linci AY KASllt 68 

SENE : 1939 
v.sati Ezani 

Gunr~ 2 inci Günı·ş 
7 24 2 22 
Ôgle KANUN O~te 

12 23 7 20 
ikindi lkintll 

14 49 

14 
9 46 

Ak~am Ak.ırn 
17 03 12 00 
Yatın Yat~ı 

18 39 1 37 
İmsak Cumartesi fmRAk 
5 38 ıı 36 

Bir izah 

Kanuni bir hak olarak değil 
meslekdaşlık tesanüdü olarak şu 

nin yıllardanberi devam edegelen kısa tavzilıimin neşrini rica ede -
muvaffakiyetlerinin en güzidrle

rinden biri olacağı kuvvetle tah -

min edilmektedir. 

t ', 'ın Hekimleri toplantısı 

rim. 
Ekrem König meselesi etrafında 

istenilen bazı izahatı vermek için 
Müddeiumumiliğe davet edildigim 
doğrudur. 

6 - Fırtınalarda gemılerin ba· 
rındığı yer, milli bir yemek. 

7 - Komşu devletlerden biri, 
şans. 

8 - Mahal, temenni, içki. 

9 - Sayı, deniz, hücce. 

10 - Çatılarımıza yaydığımı1 

şeyleri yapan. 
- Yukarıdan aşağı -

1 - Fransızların meşhur bir ku· 
mandanı. 

2 - Şişmanlıyan. 

3 - Beyaz, para ile oynanan o· 
yun, rabıt edatı. 

4 - Pişmiş yumurta, sanmak, 
durmaktan emir. 

5 - .Mesai sarfetmek, nehrin kü· 
çüğü. 

6 - Yüzümüzdeki azamızdan bi 
ri. Ocak isi. 

7 - Bayıltıcı bir mayi, şekli bir. 

8 - Yokun aksi, tufeyli insan • 

!arda yaşıyan bir hayvan, 

üst değil. 

9 - İki tara{, saygı aliımetı, baş 
taraf . 

10 - Ağız ağ;za. 

11 - Görünmiyen kuv\'et. 

Cep harçlığı dlyip te geçmeme - tiiimizi izah edelim. Acaba bizim 
liydı. Bu para yılda tam 3~ bin Kefeden gönderilen 365 bin akçe
akçe tutuyordu. Yani Beylerbeyi ye büyük ihtiyacımız mı vardır? 
Kasım paşa, eline geçen paranın Elbette yoktur. Biz yalnız iki yüz 
yarısından fazlasını Kırım Hanına bin atlı bf5iemekteyiz. Bu 365 bin 
gönderiyordu. akçeyi bu atlılara dağıtmağa kal -

============= '1illl • Alemdar * Manu calla Lo Türk Ginekologi Kurumu bu a
yın toplantısını Dr. Ahmet Asım 

Hab~rin 9 İkincikanun sayısınd~ 
ikinci sahifede çıkmış olan imzasız 
bir yazım etrafında sorulan bazı 

Bu mel'un Kırım Hanı başında kışsak her birinin hissesine ancak 
bir dertti. Koskoca Kırımda iste- birer buçuk akçe düşer. Bununla 
diği glbi saltanat sürmesine mü • at neyler, atlı neyler? ama biz yi
saade edilmifti de ha!A gözü doy- ne Kefeden gönderilen cep harç -
muyordu. Civardaki b!itün han - lığımızdan vazgeçemeyiz. Zira bu 
lıkları haraca kemniftl. Kazan han- bize Ali Osman padişahının bir 
lığını, Noıı:ay hanlığını ve kendisi· bahşişijir. Madem ki biz onu biz
ne yeni yeni çar denmeğe başlan- den üstün tanımışızdır. Bu bahşişi 
m14 olan Moakova büy!ik dükası- almak boynumuzun borcudur. Bo
nı sızdırıp duruyordu. Böyle oldu- vun eğdiği büyüğün lUtfunu ı:ed -
ğu halde padişahın !Otfettiği cep detmek kadar kul kısmı için bü
harçlığını aramaktan vaz geçmi - yük nankörlük olur mu? Şimdi be
yordu. Her üç ayda bir adamlarını hey Kef p Beylerbe,·i Kasım p1şa. 

Sır Kral~.· 
0 

7 ercüme eden : M. Raaim Özgen No : 3 

- Ne yapacağım, ben evlı hırı /aten bu gibi şeylerin bıze d~KU· 
adamım. nar yeri yok. 

- Zannederim, o zavallı Marki - İş öyledir, amma .. T.fah\c(, . 
b, kardı. l:"Un tamamile kaoahatli olduğu 

- Evet ... Fakat bu gibi şeykrden o'U bilmek insana, iş başMda, dıı· 
s~kınmak mecburiyeti var. lıa çok kuvvet ver;r. 

- Sevahatten mi? - Peh .. Bu hakimlere ait bir 
- Seyahatte d~. her yerde de .. r:esele .. Bu Desja;denin ne yaptı· 

Mösyö Denis. hükiımeti te!'Ils;ı el- ğını mı merak ediyorsunuz? Mah
t.ilimizi unutmıyaıım. f·eme kntibi Lanhleni öli'ür"';;ş 

İkı ahbap. yemeklerini >,itirmış. ilk zamanlarda, ortada biraz de -
•;ene çalıyorlardı. idamlar gün a- C:ikodu yapıldı; soııra baş~a şey•~r 
r~rırken yapıldığı için, Önlerinde, araya girerek, mesele unutuldu. 
caha yirmi oakila istirahat za - Mösyö Denis, gars;ınun bizi unut· 
lf'anları vardı. tuğunun farkında mısınız·: 

Mö>yö Drnıs, g1lıba, ır.lışt.erısi· - Çok doğru ... Halbukı ben bl· 

'lı hatırladı: raz peynir istemtı,tım. 

Sen bize niçin ahuvah eylersin? 
Biz senin nereden ve nereden ne 
gibi bir eyaletten niçin ayrılmadı
ğını beheri dört kuru balık kıy -
metinde olmıyan o Azak kalelc 
rinde nelerle uğraştığını bileme>. 
miti.z? [Arkası var] 

[*] 120 akçe bir kuruş hesap e· 
dilirdi. Bu kuruş bugünkü kuru · 
şumuz değildir. Bu kelime o zamar 
bir hayli yüksek bir kıymet ifade 
ederdi. Bir kuruş 12 doka altını iti 
be- edilirdi. 

ı '-'P• ona, dıkkatle bakıyo~lardı. O 
çekildikten sonra, Mosyö Prosper 
.-kadaşının nazarı dikkatıni c0 ! • 

b.tti: 
- Tuhaf şey .. G:.rsonun başt de

ı,. şmiş gibi bana g(ıründ.i.. 

- Bana da öyle geldi. 

Biraz süküttan sonra, 
Prosper sözüne de,am etti: 

- Sövlend;ğine göre, lıu Des -
; rdi çok iyi, çok kibar b'.r adrı -
ırış. Bu da bizim taliimize. Öyle 
::damlar var ki tu,·alet zal'lanıT'na, 

boyunlarının pisli~i insaı•ı tiksin· 
-.iriyor. Gazetelerde okumuştnr:,: 

Bıı adamın bir kızı .. çok ;;üzeı bır 
'<ızı varmış; mehkemede. kem!'.si
nin dinlenmesini .stemiş. ma'lke
meden kapı dışarı edilmi~ Snrra 
Krahn ayaklarına lqapan"llak is
lemiş. Hiç ~üphesiz Tüileri sarayı
t!:n kapıcısından oaşkast"'.' g?re -
rt>emiştir. Hep bo, şeyler .. 
Kızın istediği ne idi, acaba~ 

- Hikayes•ni iy'ce hatırlıyamı· 
forum .. Bu bızimkı neler yapn'1Ş' 

Tam bu sırada, garson, acel'.! a· - Babasının masum ddui\unu 
ede peyniri ıı:etlriyordu. ıddia ediyormuş. Halbukı herifi, 

- Böyle şeyleri dü~iinmeJ..h Garson, masanııı üstündekı ye· hris müddeiumumisi ile Hırlıi; e 
lrendimi yormak edelim değii.. mek tabaklarını toplarken iki ah· Nezareti kalemi mahsus müdürü 

rel - Hardi İş arıyor. 
Azak * Uçan Donanma, Asri 
Evliler. 
Alkazar * Casus Kadın 
Kadıköy Hale * Şahane çılgın 
lıklar 

Akın Pangaltı * Bufalobil, Linç 
Kanunu, 

'iuat Park * Aşkın gözyaşları 
Tan * Zoraki Asker, Endülüs 
Geceleri 
Ferah * Pamuk prenses, yedi cüce 
Yıldız * Ne şeker şey 
l'aksinı Sineması * Kadın Hırsızı 
ı·urmü meşhut hal:nde yaKala"t·ış· 
!ar. O halde ... 

Oda kapısı açılmıştı. Mö.<yö rr,·s 
per ile Mösyö Denis hayretle, gar· 
•onun yerine bir toprak amelesı -
ıı;n içeriye gir~iğini gört>ıüşlcıdi. 
Bu amele, sesiszce yanlarınd,ıkl 

tııasanın önüne otucdu. 
Mösyö Prosper, (an s·kın'ı;i!e 

: kadaşına fısıldadı 

- Şaşıyorum... Patron, O'İaya 

h•zden başka kim9~yi sokmıyat~ • 
ğını, bana, kat'iyeıtle vadetmi~'.ı 

Mösyö Prosper sözüne devar, e· 

drmedi. Çünkü ikinci bir amelen.ir: 
d~ içeri girerek diğer bl~ ma;gya 

<1turduğunu görmi.ı~tü. Açık hpı -
c'an biribiri ı·rkas.ndan l;irç~.t a
meleler daha girdiler ve hiltün mı 
<•!arın etrafına sıralandılar. Öyl~ 
'ken ortada ı;ıt bile yoktu. 

-3-

G. K. 

kün bazı şüphe ve tereddü ti ere ış-

Onur'un başkanlığı altınt.ia yaptı. suallere cevap verdim. Fakat bu tirak etmemek titizliğini göster • 
Bu celsede Dr. Hadi İhsan Gediz· 

yazı gerek Başvekilin nutkunda miş bulunuyordu. Yazılarının me
röntgenin ginekologideki tatbikatı 
hakkında tebligatta bulundu. Dr. bahse<lilen esaslara, gerek bugün - suliyetini kabulde hiçbir zaman te-
Zeki Tektaş ameliyatla elde ettiği kü gazetenizde çıkan yazıya mev- reddüdü olmamış bir meslekta • 
dış zürriyet aletlerine ait bir Mol- zu teşkil eden esaslara temas eder nızm yazmadığı ve temas etmediği 
luscum pendulum piyesi g&terdi. neviden değildi. Yalnız.Ekrem Kö- mevzulara iştirak ettirilmemek ar-

Bu mevzular üzerine Dr. Ahmet 
Asım Onur, Ha.eli İhsan Gediz, Nuri 
Süleyman Canbakan, Zeki Tektaş, 
İhsan Arif, Şükrü Fazıl İlkel, Ha
lis Sarıkadıoğlu, Leontiyadl>i ve 
Abraham Salomon söz almışlardır. 

omdaki eski bir evin kapısı arka
sında bırakmıştık. Bu adam, es -
rarengiz G. K. harflerini söyler 
söylemez, gizli bir fenerden taşan 

ışıklar karanlıkları yırttı ve alt 
kata inen bir merdivene giden bır 
koridoru aydınlattı. 

Meçhul adam, bu merdivenden 
kuyuya benziyen bir yere inmek 
mecburiyetinde olduğunu anlayın 
ca, biraz geriledi ve rüvelverini 
yoklamak iÇ'in elini cebine götür
dü. 

Feneri tutan adam bu harekein 
manasını anlac!ı: 

- Müserih olabliirsi:niz, efen 
dim ... 

Hiçbir tçhlikeye maruz de -

ğilsiııiz, dedi. 

Ve önden inmeğe başladı, Mer
divan dik olmakla beraber çok u
zun değildi. Az sonra ~ir m,hze • 
nin zeminine ayak basmışlardı, 

Fenerli adam, dalma Qııden gide -

niğ'in bazı maceralarından hah -
sediyor ve resmi vazifesi olan veya 
olmıyan herhangi bir vatandas 
etrafında bir •ima• ve •ihbar. da 
da bulunmuyordu. Bilakis pasa 
port mselesinde belirmesi müm -

ı'liveni tırmandılar. Birdenbirr on
Jerinde bir kapı açıldı Meçhul a· 
dam, birdenbire şardır, çünkü ö
nünde ışıklara boğulmuş bir sa
lon, salonda gülüşmeler, şen bağı· 
rışmalar vardı. 

- İşte bize bu 8Ürprizl hazırlı
yan müddeiumumi geldi! ... 

O, bu gülen yüzlere, bu elmas • 
tarla bezenmiş kadınlara, dostları 
olan bu fraklı erkeklere, bu mu -
tantan sofraya, Pompadur istilinde 

olan bu ışıklı salona, bütün bu 
süslere, zinetlere bakakaldı. Son
ra, bir izbeye gireceğini nasıl dü
şündüğü hatırına geldi ve ağzın -
dan şu sözler döküldü: 

zusunda bulunmasını ve bu arzu

sunun tahakkukunu kolay'aştır • 
mayı tabii sayacağınızdan eminim. 

Saygılarile ... 
Nizamettin Nazif 

ki kolunu germiş duruyordu. Müd
deiumumi, bu manzarayı daha 
fazla seyretmekten vazgcÇ'ti ve 
perdeyi elinden bıraktı. 
Arkasında bekliyen, çok cıddi 

tavırlı bir uşak, derhal paltosunu 
ve şapkasını adı. Müddeiumumi, el 
divenlerini çıkarırken, karşısın -
daki beş kişiye soğuk soğuk gü • 
lümseyerek: 

- Bunun bir müziplik olacağını 
düşünmeğe hakkım var .. Neyse o 
kadar gülünç değil ... 

Bu sözleri söyliyen adam, elli 
yaşlarında kadar görünüyordu. 

rek ziyaretçisini, kapıları kendi 
Diksmerin hürmetle karşıladığı kendilerine arkalarından ~apanan 

ve kendisine yardım etmek iste - bir çok mahzenlerden geçirdi. Son 
diıtl meçhul şahsı, Roket mevda- ra otuz kadar basamaklı bir mer· 

- Sürprize uğrıyan benim!. 
Oradaki misafirlere ehemmiyet 

vermeden bir pencereye yaklaştı 

ve perdeyi kaldırarak dışarıya bak 
tı: Roket meydanı, pek seyrek fe
nerlerin soluk ve titrek ziyası al
tında, kasvetli bir manzara halin
de uzanıyordu. 

Birisi piyade askerinin, diğeri 

atlı jandarmanın teşkil ettiği iki 
cember arasında idam maklnesi, i-

Vücudü iri, endamı mütenasip, 
omuzları biraz fazla genişti. Baıı 

iri, alnı, hemen çatlıyacak gibi, 
azim ve irade ile dolu bir mahfa
zaya benziyordu. Müddeiumumi
nin her halinden, yüzünün her 

çizgisinden kuvvetli şahsiyeti ta
şıyordu. Onun, bir çocuk gözleri 

kadar berrak, (Ok sevimli mavi 
gözleri olmasa idi, ondan korkmı • 
yacak, önünde titremiyecek kimoe 

tasavvur olunamazdı. 

<Arkası var) 



• 
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SAYFA 8 

r;ğ_11k.f,f 
diyip geçmeyin 

Aksırır, aksırır, aksırırsınız; 

geçer gibı olurken veniden geri gelir. 

işte • 
rıp 

böyle başlar ! 

Vakit geçirmeden grip, soğukalgınlığı ve ağrılara 

karşı emniyetli ilaç A S P 1 R 1 N alınız! 

ısrarla 

isteyiniz! 
Asplrln'fn . tesirli ve hakiki olduğunu EB markası garantı eder. 

Satınahrken dı~ında ve tabletlerin üstünde 
ffi markasının bulunmasına dikkat ediniz. 

SÜMER BANK 

Birleşik Pamuk ipliği ve dokuma 
Fabrikalan müessesesiden: 

PAMUK İPLİGİ SATIŞI: 
Kayseri bez fabrikası malı 12 No. paket 415 krş. 

16 " " 480 " 
Nazilli basma fabrikası malı 24 ,, ,, 580 ,, 
Ereğli bez fabrikası malı 24 ,, ,, 580 ,, 
Yalnız Ereğli Bez Fabrikasında: 
10 Balyalık siparişler ıçın 

" .. 
.. .. " • ,, 
.. .. " " " 

15 
25 
50 " " " " " Fiatlarla fabrikada teslim şartile sahlmaktadır. 

575 
570 
565 
560 

" 
" 
" ,, 

iplik müstehliklerinin yukarıda yazılı fabrikalara gönde· 
recekleri bedelleri mukabilinde ihtiyaçları nisbetinde iplık siparişi 

verobilecelderi ve 24 numaradan ince ve muhtel:I maksatlara 
yıu-ayabilecek pamuk iplifi müstehliklerinin de ih ti yaç·arını yıne aynı 

şartlarla yalnız Ere~li fabrikasına sipariş edebilecekleri i!iın olunur. 

ilkbahar mevsimine mahsus yeni gelecek 
mallar için yerlere ihtiyacımız olduğundan 

15 Sonkônundan 15 Şubata kadar 
Bir ay müddetle Stoklarımızın büyük bir kısmını her 

yerden müsait şartlar ve mutedil fiatlarla elden çıkarıyoruz. 
Bütün dairelerde meosim sonu fır:ratlarını bulacaksınız. 

Beyoğlunda BAKER Mağazalarında 
bir mevsim so nu fırsatı: istenen fiat için en mükemmel cins~ir 

Türk Hava Kurumu 
BÜYÜK PİYANGOSU 

DÖRDÜNCÜ KEŞİDE 

11 Şubat - 1939 dadır. 

Büyük ikramiye 50.000 Liradır. 
Bundan 15,ooo 

B k 12,000 Liralık 
aş a 10,000 ikramiyelerle 

20,000ve10,000 
Lirahk lki Adet '-1ükifat Vard~r. 

Bu tertipten bir bilet alarak İJtirak etmeyi ihmal 

etmeyiniz. Siz de piyangonun mes'ut ve bahtiyarları 

arasına tirmiş olursunuz. 

114 120 80 
MODEL YERLi. ÇELİK DOSYA MOBLESI 

Metin - Zarif - Ehven 
ZİYAEDDİN SAiD ERİN 

Galata, Voyvoda caddesi No. 40 · 42 

Telefon : 43225 

• 

• 8U/1UADELE 
/MKİINSIZ ~IJRiiNiie 

llAJ.SUKi .... 

MARKONl'nin gayet müdekkik 
ve mükemmel yapılışı dolayısile 
bu cihazın bir lambası diğer 

Radyolarda iki lambadan alınan 
neticeyi verir. 

VERESİYE 
.J'ATl.J 

SAMiBiNiN SESi 302 İITİl<LAt.CAQ 
1J'EYOOLU 

' VE ACENTELERİNDE 
TİYATROSU 1 

Dram kısmı 

14/1/939 Cumar -
tesi günü akşamı 

saat 20 - 30 da 
HAYDUTLAR 
dram 5 perde 

KOMEDi KISMI 
14/1/939 Cumartesi gündüz saat 

14 de ÇOCUK TİYATROSU 
14/1/939 Cumartesi günü akşa

mı saat 20-30 da OÔLUJUUZ 

• 
HALK OPERETİ 

Bu akşam saat (9) 

da yeni operet 

ÖÇ YILDIZ 

Pek yakında 

senenin en şen ve 
kahkahalı opereti. 

<Modern Kızlar) 

• E Sadi Tek 

Taksimde 

Bu gece 

HİSSEİ ŞAYİA 

vodvil 3 perde 
Yazan: Cclfıl Miisnhipoğlu 

Yakmda İNS~ , IAB l:T 

' '' ] .;. . ~ . ;;~--- - #.;:-- ·~ ~ . 

ile SABAH, OGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra muntazaman dişlerinizi fırçalayınız. 

' .. ·~ -;. ol" • • ' - • - • • - t . . . 

BÜYÜK EDiP 

IF'aODlliı Ro1fll<o Ataıy•an 

DENİZ AŞIRI 
1,oıinde kıymetli eseri bu defa REMZi kiltüphanesi tarafından 

ikinci ve kati şekilde tabedilmiştir . 

Yine aynı Kütüphane Üstadın 

TUNA KIYILARI 
laimli bir eserini daha tabettirmiştir. Tuna kıyıları eıı eakl 

znmanlnrdan şimdiye kadar Yugoılavyadan bahsetmekte ve Yugus· 

la vya •eyahat mektuplarından teşekkül etmekte olan çok kıymetli 
bir eserdir. 

~.ııı;;;:sı--------------.... ----------

IPI 
Bütün ağrılara, hastalık 

başlangıçlarına karşı 

tesiri yüzde yüz olan ve 

hiç zararsız en kuvvetli 

müsekkindir. 

GRİ PİN 
N,.zle, sotuk algınlı/!ı, grip rahatsızlıklarında boş diş , "'" 
romatizma, cisab ve adale agrılarında icabında günde 3 k 
alınabilir. /smfoe dikkat, · taklitlerinden sakınınız ve Gri 

yerine başka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz 

• • . ~ • ,~.. '.ti' l -- • ~. • ....... , .. _ ·°' ~-.-~ ........ ,,r • .. ·~ "V"·.~t.-.-..r~ 

• • 
İstanbul Beledivesinden 

Keşif bedeli 839 lira 80 ku~ş olan Üsküdar İl.saniyede Al 

kakla yaptırılacak istinat duvarı pazarlığa konulmuştur. Ke :! 
rakile şartnamesi Levazım Müd ürlllğünde görülebilir. iste 

2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan başka Fen İşleri Müdürllll' 
• 

den alacakları fen ehliyet vesikasile 62 lira 99 kuruşluk ilk ıe 

makbuz veya mektubile beraber 19/1/939 Perşembe günü s~" 

buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) (Zsl 

* Eminönü Kaymakam ve Belediye Ş. Müdürlllğünden: sara 

hak mahallesinin İbrahimpaşa yokuşunda 4 - 6 No. lu maha11 

gerisinde ve lbrahim pa§a camii duvarının arka kısmındaki 3~ 
ve maili inhidam hanenin 15 gün müddetle mahzurunun izale5· 

bulunamıyan sahiplerine yapı ve yollar kanununun 44 üncü nıad 
sine istinaden ihtarname makamına kaim olmak üzere tclıliğ ,. 

olunur. ·257> 

Dr. Hafız Cemal 
1

1 

(LOKMAN HEKiM) 
DAHİLİYE MÜTEHASSISI ' 

Divanyolu 104 
Muayene saatleri: Pazar hariç 
her gün 2,5 - 6, S~ Cumartesi 

12 - 2,~ fıkaraya. Tel: 22398 

İstanbul üçüncü İcra memurlu -
ğundan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup 
paraya çevrilmesine karar verilen 
250 lira değerinde tuhafiye eşyası 
18/1/939 Çarşamba günil saat 9 
dan 11 e kadar ve % 75 ini bulma
dığı takdirde ikinci arttırması 20/ 
1/939 Cuma günü ayni saatte Sul
tanhamam Sai.diye hanında açık 

arttırma suretile satılacağı ilan o-
lun ur. <13904) 

Dr. Feyzi Ahmet Onaran 
Deniz Hastahaneai cildiye 

zühreoiye mutahaırırısı 
Pazardan maada bergün 3 den 
sonra hastalarını kabul eder 
Adres: Babıali Caddesi CaJ1a· 
loiJlu yokuşu köşebaşı No. 43 

Emsali arasında en güzel 
şık mobilyalar satan 

(Eski HAYDEN) Yel11 

BAKER MA~AZALA 

" Ziyaret ediniz. SALON; ) 
l\IEK ve YATAK ODASJ 1' 
kımlarının zengin çeşit! 
her yerden iyi şartlar ve 1l 

fiatlarla bulursunuz. 

Emniyet sandığınd-' 
Gazetemizin 5/1/939 tarihl1 

hasının 4 cü sahifesinin soıı 
nunda çıkan Emniyet sandığı1 
!usu ölü Bay Faik mirasçı 'İ: 
937 /496 No. lu dosya ile ).ş 
son ihbar tebliğinde borç ııı~ 
1/2/938 tarihinde 360 lira 5 ~ 
baliğ olduğu yazılacak yer~; 
lış!ıkla 1/2/939 diye ilan 
tir. Tashih olunur. 

Sahip ve Müdürü: Ali J'<scıl 
RACAN - Umumi Neşriyat~ .. 
eden Yazı İşleri Müdürıl· 

Rasim ÖZGEN 
Basıldığı er: İKDAM :aaS 


