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FRAN A y y 
İtalya 

BERLIN 

Tunus .Ve Cib o tide n Vaz Geçmiyor 
~~~~~~~~~~ 

- PARIS ARASINDA 1'1 ÜZ AK ERE BAŞLADI 
---~-·~~~~~~~-=-~~~~~~~~-

Seyrüsefer İşleri intizam ve 
Emniyet Altına Alınıyor 

Nakil Vasıtalarını 
Kontrol Etmeye 

Sivil Memurlar 
Başladılar 

Eroin ve Morfine Ahşan lar, F :\Zla Hızlı Gidenler 
Mevcud Nizamnamelere Aykırı Hareket Edenler 

Bir Daha Bu iş erde Çalıştırılınıyacaklardır 

Bir Avrupa harbine bile •ebebiyet vermeııi mub temel olan Tun us dan bir mamara 

Y 
eni Emniyet Direktörümiız 
Sadrettin Aka birçok şi!-a
yetleri mucip olan seyriis.,_ 

fer ve bilhassa daha fazla şıkl· 

yetlere yol açan otobüs servis • 
!erini intizama sokmak için çok 
şiddetli tedbirler almıya başla • 
mıştır. 

Mussolini Bu Akşam Sardunyada Mühim Bir Nutuk 
Söyliyerek Dünya Mese~e 'erinin Hal Şekli- Son günlerde bilhassa §ehir i· 

çinde işl!yen otobüslerin tarife
ye kat'iyen riayet etmedikleri. sa
bah ve akşamları ondalıkla ç.ılı

şan şoförlerin, otobüsleri yıldı -
rım sür'atile silrdükleri hallıu;.:i 

yolcuların az olduğu saatlerde 16 
dakikadd katedilmesi mümkün o
lan yolu bir saatten fazla bir za
manda bitirdikleri ve otob!J ,;e 
yolcu varken benzinci önü:ıde 

durarak benzin almaları; durak 
olmadığı yerde yolcu almak ve 
indirmek ve durak yerlerinde 

yolcu beklemek yasak oldujtu 
halde bütün bunlara kat'iyen ria
yet etmedikleri, ondalıkla ç1~

şan •oförlerin önlerine bakacak
larına sağa, sola bakarak yolcu o
lup olmadığını kolladıkları v' o
tobüs kazalarının sırf bu seb0 Jl· 
!erden ileri geldiği teshil edil -
miştir. Diğer taraftan taksi şcför· 

. Etrafındaki ltalyan noktainazarını Anlatacak 
ispanya Meselesi de Avrupanın Yeniden Ön Safa 

Geçen Muallak itler Arasına Giriyor 

L ondra, 18 (Hwıual) - Aıt

ıimlz 111.,.lesinln Roma gö· 
rü§Dl•leıine kadar bir ln

t,iıtar devre.ti ıeçlrmes1.ne ratmen 

Fransa - İtalya llıtlllfmdald Amfı. 
lerden biri olan General Franko 

Fransa - İtalya ihtilıliı son bir· 
kaç gtın zarfında yeniden alev
lenmiştir. İtalyanlar diğer m~sıt
lelerde biraz müsamahakar dav
ransalar bile Tunustan kat'i '.•en 
vazgeçmiyeceklerini ve HabeJıı.
tan demiryolunun başlangıcı ve 
Habeş imparatorluğunun ye1i
ne mahreci Cibuti üztTind b 
hemehal hak iddia edeceklerıni 

ileri sürmeliiri vaziyetin nezake
tini arttırmıştır. Fransadakı he· 
yecan yeniden artmış, hükumet 
bir taraftan umumi efkfirı tesk.n 
edici tedbirler alırken diğer h· 
raftan müdafaa tertibatını hız -
landırmıya başlamıştır. 

Bu arada Tunusa, yeni ve tıı.

ze kuvvetler sevkedilmekte ol
du/tu gibi Soma! mil temlekesin
de de askeri fevkalade tedbirlere 
te\· ssül eı.lilrr. ].,, tedbiı 1 'r 
Habeşistandaki İtalyan kuv\'!:t-

Itrinin muhtemel bir hücuml1 • 
rına klll'fI koyabilecek vaziyete 
lı:Afi bir halde görülmektedir. 
Diğer taraftan Korsika ve Ffa11-

ıu: sahillerinin müdafaası için de 
Fransız hüktimeti hava ve deniz
den icabeden çarelere başvur · 
muftur. Fransanın Akdeniz dıo· 

nanması her ihtimale karşı h•· 
zır vaziyete getirilmiş, İtalya hu
duduna tah~idat yapılmıya baş

lanmıştır. 

İtalyanlar tarafından da Ryni 

,.kilde mukabil hazırlıklar ve 

1 Filistin 

tahşidat yapıldığı a~,kiırdır. An -
cak salahiyettar kimseler va•'. - ı 
yet ne kadar vehamet kesbeder
se elsin Çemberlayn - Mussolini 
mülakatı olmadan önce iki hra
fın da kat'i bir harekete geçme -
!erine veya böyle bir harekete 
sebep olacak bir vaziyette bu -
lunmalarına imkan görmemektt
dir. O zamana kadar hazırlıklar 
tedbirler ve siyasi faaliyet ile 
vakit geçirilecektir. Bu arada Pa · 
ris, bir İtalyan • Fransız harbı 

(Devamı 6 meı sahifede) 

Meselesi 

ihtilafın Halli için Yeni 
Bir Formül Bulundu 

Münhal -
Mebusluklar 

General Kazım Kara
bekir'le Fethi Okyar'ın 

isimleri Mezuu 
Bahsediliyer 

FIU.ttn.ı. yerli halk sokaklarda bö yle kontrol edlllyor ve tereddlla 
altJnda dol8fıyor Ya.aıuı f ıtı.01 aayfada) 

Geçen gün Ankara muhabiri 
mi2ıden aldığımız hususi bir td· 
gratta, 26 birinci k~unda topla -
ıuıcak olan Halle Partisi Kurul • 
tayının içtimamı miltea.kip mün
hal mel:ı'usluklara yenllerinin 
namzet gösteril~klerini yaz • 
mıştık. 

Bu sabah çıkan Kurun ve Ak· 
pm refiklerimiz bu vadide yeni 

(Devamı 1 mcı sahifede) 

Zelzele 
Tekrar 
Başladı 

Kır şehirde Yeniden 
Hasarat Var 

(Yazw 8 ıneı sahifede) 

Seferleri emniyet ve intizam altına ııluıan ~il vasıtalarından: 

leri de müşteri almak yilzünddn 
sık sık kavga ettikleri ve bu kav
galar çok defalar fena şekiller al
dığı da anlaşılmıştır. 

Emniyet Direktörlüğü bütü.n 
bunların en kısa bir zamanda Ö· 

nüne geçilmesi için çok pratik ve 
tiddetli tedbirler almış olup bun· 
!ar bugünden itibaren tatbik ıre\'
kiine konulmuştur. 
Diğer taraftan otobüslerle 'w· 

yahat eden polis memurları §)· 

törle kat'iyen konuşmıyacaklar 

ve fakat şoförlerin nizamname -
ye riayet edip etmediklerini kon
trol edeceklerdir. 

Fakat resmi memurların k m-

trol vazifesini ne kadar sU. 
hemmiyetle riayet ederlerse "~ 

ıinler, yine matltib neticenin ha-
111 olamıyacağı aşikAr olduğun

dan Emniyet Direktörlüğü buna 
da bir çare bulmuştur. 

Bugünden itibaren sivil zabıta 
memurları otobüslerin güzerg·,h
larında alelade bir yolcu vaziye
tinde dolaşacaklar ve otomobil 
ve otobüs şoförlerlle otobüs bi -
letçilerini kontroldan geçirecek -
!erdir. 

Bütün bunlardan başka tra'll
vay vatmanlarile tramvay, oto • 
_büs biletçi ve kontrolları ve tak 

(Devamı 6 ıncı sah· iede) r---------------1\ 
Büyük Harbde 
RAHMi YAGIZ 

S0n Telgraf'a Yeni Ve 
Fevkalade Müheyyiç 

Bir Eserini Verdi 

B lR 
N1.ımaralı 

HALK 
• 

FiLOSU 
Yakın tarihin clzU tarafiarmı, Bü7üll Darbtn deniz ve hava kısımlarının 

tim.diye kadar el sUrülınemif parçalarını canlandıran bu e!;erde ittiha<1 \"l" 

Terakki nazırlarının entrikalarını, cuua Davst'ün alullar durdllJ'an faaliyet 

vf' maceralarını Ak.sakalhlar tabu.nıınm )larekibnı bütün tafsU3.ttle o~UJ•

caksınn:. 

RAHMİ YA!;IZ aylardır ut.,...rak ha21rladıiı hu eserle !.eve seve oku

du.tunu• yakın tarihin esrarını en mevsuk membalardan tedarik ettttı ma

lim.atı. deliller ve vesikalarla W;pid ederek okuyucularımıza en he;pttanh 

denlı Wrlkasını S O N T E L G it A F da veriyor. 

Bilhassa cuus Davst'a aid kısımda Türk kadın casusu I\lelt'k'le Davst 

arasındaki karşılıklı aşkı tebarüz ettiren bu yaıularda en çetin mücadele 

safhalarını bulaca1uuıu:. 

** 
BiR Numaralı HALK FiLO U 
Türk Gemicilerinin Heyecan Ve D.::h
ıet Dolu Maceralarını Size akledeu 

cektir. Sabırsızhkle Bu Es ri 
B E K L E Y i. N i Z •. 

~ ........ ııaı11111m:m:ı:zı::zı1!:ıı:ıll::::::::;:;:;:c=.zs:::ı:;.;:ı=ııiS!"!'!'Slô~ 
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IHADiSELER KA ŞISINDA~ ı 
--------Son T '2lgraf-· --

Tifo Ve 
Grip 

Hastalıkları 
İTALYANI.ARIN' 

ARZULARI - --
Tunw; ve Korsikadan sonn. 

şimdi de, İııılyani•r Fr ;ısız So -

maliai ile Mallayı ıstıyorlarmış .. 
Malta deyince, ış değışıyor. Çun
kü, malilm ya, bu ad .. J b'İliı:leı ~ 
alddir. 
Diğer taraftan Almar.ya da mü

temadiyen mus~emleke is~emekte 
ısıar ediyor. Bu ik. dPvlet, di.ın -
yada ne varsa 1'>.ıyece ıeı gali
ba ... Şimdıye kadar, her istedık
leri verildi. Yalnız, bu sder ist;>
dikleri verilir mı. verılmez mi?. 
Pek kestiremem. Çi.ınku bu se -
!erkiler biraz okkalı~• ... 
Dünyanın halıne bakınca, eski 

darbı mesellerden lıırçoğu mana
sını değiştirecek g;bı gelıyor. 

Mesel!, eskıden: 
- Ağlamıyan çocuğa meme 

vermezler, denırd i. 
Fakat §İmdi, a;lıyarak deği~ 

lıağırarak iatıyorlar .. O zamıL"ı ve
rilir mi, dersiruz?~ 

MUSA VE 

YAHUDİLER 

Yahudilerin hail malOm ... Dün
yanın blrqok memleketlerinde ra
hatsız oluyorlar. Onları kimse is
temiyO&'. Koekoca yeryüzi.ınde 
kendilerine bır vatan da buiuna
nıadı, ıtttt. Bütün dünya dıplo -
matları Yahudileri yerleştırecek 
bir toprak parçası ırıyorlar .. 

Dün matbaaya bir Yahudi dos-
tum gelmiftl Sordum: 

- Ne olacak, haliniz, dedim.. 
- Sorma .. 
- Sbııi neden latemiyorl.ar?. 
- Musaya aor .. 
- M\188 ne yaptı?. 
- Turbina'ya çıktı. Herkesin 

fllzüne battı. Şimdi de biz ber
ke..ln ııözüne batıyoruz. 

~1F.V!'\ İl'rfLER 

VE 1STA~DUL 

Arkadaşlar, odun, kömür flat
larııun plıahlığından şildi.yet e
dıynrlarnı .Biri diyordu kı: 

- Bırader, bır oduncu tanıyo
rJm. Yazın 2,5 liraya verdiği o
dunu şımdı 5 liraya veriyor. Ayni 
oG.ın .. Ilır mısl. fiat farkı olur 
mu?. ' ;ı gl1nı.i uzaktan getırtıyor, 
nakii masrafı çok oluyor, diye -
ceks.'1iz.. Hayır.. Aylardanberi 
deposunda beklettıği odun ... 
Bır &rkad&ş şu cevabı verdi: 
- Her~eyden şıkayet edersin ... 

Kış n gayet tabi! odun. kömür ilı

tikiırı olur Buz ihtikarı olmaz ya. 
Yaz gt-lince de buı !iatının narh 
iner• •len satılmad•ğından şil<J.~ 
yet edenın ... 

TF.NCEREDEN 

ÇIKAN DAVA 
ı-----

Gazeteler yazıyor: Bir kadın 
komşusuna verdiği tencereyi bir 
turlu gerı alamamış. Bakmış ki 
olacak gıbı değil, mahkemeye mü
racaat etmış: Tenceremı isterım, 
dıyur. Dava sürüp gidiyor. 

Dava edilen kadın da tuhaf şey
ler söylüyor: 

- Bana tencere mer.cere ver -
medl, diyor. 

Öteki de verdun, diye ısrarla 
dayanıyor. 

Tencereyi alıp da vermiyen ka
dının yf'rinde biz olsaydık: 

- Tencere öldü, derdik .. 
- Öiiır mü?. diye sorarsa, 

Nasreddin Hocanın meşhur kazan 
hiktyesini anlatırdık. Hil<Aye ma-
10.mdur, anlatmıyorum. 

Yalnız, ne var ki, tencerenin öl
düğünü isbat için, tıpkı Nasred
dln Hoca gib~ daha evvel, doğu
rabıleceğini de göstermek !Azım. 

AHMED RAUF 

IK'üçüK HAHERLEEJ 
* Nafıa Ve.klletlle Tramvay 

firketl aruındaki satın alma mQ
.ukıtrelerinde şırkıeti temsil ede

cek olan Spesiııl'in §ehrimize gel
mesi ıecikıniJtir. Spesial yarın 

f"hrimlze plecelrllr. 

* Atinada, Yunanistanla ara
mızda yeni ticaret ve klering an
laşmasını akt.eden Türkofls baş -
kanı Bürhan Sanus bugün şehri
mıze ı~lmiftjr. 

* Sivil ve uker talebelerin ku
lüplere cirm11mel.ert hakkındaki 
kararın tatbikine geçll~tir. 

* Eıniııönünde yıkılan binaların 
enbzını kaldırmak için mevcud 

amele grupları çoAaltıJ.mıştır. 

* İ11f8al ve tamirabn badema 
münhasıran yapı ve yollar kanu
nile ımar plinına uygun olması
na karar verilmiştir. 

* Doktor Şaht Al.manyaya av
det etmiştir. 

* Pa§lbahçe rakı fabrikasının 
fen işletilmeei mukarrerdir. 

* Fransa Suriyedeki nüfuzu
nu arttırmak ıstemektedir. Suri

ye - Franaa arasındaki muahede

ııin tasdiki bir müddet geri ka
Jaraktır. 

* Bütün vatandaşların ya be
"'nen, ya nakden yılda üç ay it -
laiye hizmetinde çalıştırılmalan 
mecburiyeti hakkındaki kanun 
projesi son ıeklini almıştır. 

* Bt.itün Çek fabrikaları Al -
manyaya silih yetiştirmek için 
geceli gündüzlü çalışmaktadırlar. 

* Kadıköy ve Haydarpaşaya 
kalkacak vapurlar için halkın şa
rırrnaması maksadile yeni tertı -
bat alınacaktır. 

* Piyasada balık bolluğu bat
lamışlır. Bu itibarla fiatlar da 
farke't'Yliştir. İtalyan ve Yunan 
motorleri mühim miktarda balık 
almaktadirlar. 

* Karacahisarlı Hüseyin bir 
vasiyetname ile bağının yarısını 
Kızılaya, yarısını da C. H. Par
tisine be/hşlamıştır. 

* Çin kı,aatı yeıııden umumi 
bir taarruza geçmıştir. Takviye 
kıtaatı alan Çinliler kanlı muha
rebelerden sorıra bazı şehirler zap
tetmişlerdir. 

* Okmeydaru cinayetinde ala
kaları ?ldui:ru zannııe nezaret al
tına .Jın:tn ıar serbest bırakılmış
lardır . 

* Bulgar Başvekili memleketi
mize yılbaşından önce gelecektir. 

GÖKYÜZÜNDE 
AŞK YARIŞLARI 

No62 

R~ar.I, izzeti nefsini her şeyin 
fevk:nde tutan enerjik bir gençti. 
Hakaretten farkı olmıyan bu ia
tis!caldan canı da sıkılmıştı. 

İstasyorla gıc.,n caddenin Ül -
tunde be~ on adım yürüdü. 

Bir ağacın dıbinde durdu. 
Artık herşey bitmtı; miydi? 
Cahıdeyi b:r daha görmemek ... 
- Hayır, bu kabil değil, diyor-

du. Benim suçum yok. Bir iftira 
ile bu ış bozulamaz. 

Cahidoyi seviyordu. 

R~ş•d nişanlısından böyle bir 
ifliril yiızünden ayrılacak olursa, 
bu, ölüne ye kadar onun ruhu
nu tazip edecek, vırdanını sızla
tacaktı. 

Yazan: İskende.r F. SERTELLi 

Reşad: 

- Hele birkaç gün geçsin an
dan. Elbette onlar da haki.kati an
lıyacaklar 

Diye söylendi. Fakat, insanla -
nn hakikat anlıyabilmesı için 
bazan aradan uzun bır zaman da 
geçebilirdi. 
Reşadın !stanbulda bir haftıı -

dan fazla beklemesine imkan vok
tu.. Annesi, babası, kardesl~ri 

dört gözle onun yolunu bekliyc.r
lardı. O, üç yıldanberi ailesıni 
görmemişti. tsviçreden gelır gel
mez. Sivasa gidecekti. 

- Keşke yengemin evine • uıı
ramasnvdım.. İlk önce Prihaııı 
sonra da Cahidyi kaybetmiş ~l-

lca b Eden Tedbirler 
Ahnıyor 

• 
Şehrimizde son günlerde bazı 

tifo vak'alarının görüldüğünıl 

yazmıştık. 

Yaptığımız tahkıkata göre Sıh· 
hat Müdürlüğü bu hususta lfu:ım 
gelen tedbirlerı almıştır. Diğer 

taraftan grip vukuatı da ehem -
miyetlı derecede çoğalmıştır. Sa
r olan bu hastalık, havaların ani 
tebeddülünden ilerı gelmektedir. 

Bunun için de tedbir alınmak-
tadır. 

Dokumacılar 
Kongresi 

Gelecek hafta ıçinde Ankarada 
toplanacak el dokuma tezgahları 

kongresine bazıl'lık olmak üzere, 
her nevı dokumadan birer metro 
Ankaraya gö~derilmiştir. Birkaç 

güne kadar dokumacılar tarafın
dan seçilen heyet de Ankaraya 
gıdecektir. Vekalet dokumacıların 
hazırlamış oldukları raporu umu
ıslah projesinden evvel tetkik • 
decektlr. 

Liselerde 
Yazılı 

Yoklama 
Yarından itibaren liselerde "'i

nenin bırinci yazılı yoklamasına 

başlanacaktır. Geçen sene M•a· 

rif Vekaleti tarafından taleb . ve 
sorulacak untihan suallerini ter

tib ederek gondermişti. Bu ll'!nt 

bundan vazgeçilmiştir. Her ı~.r

sin muallimı, talebeye sorularak 

sualleri arzu ettiğı şekilde inti!ı.ı.~ 

etmekte serbest olacaktır. 

lzmlrde Türk Ku,u 
Mektebi 

Türk hava kurumu, İzmirde bir 
Türkkuşu mektebi açmak tasav
vurunu kat'ileştirmiştir. Kurumun 
İzmir şubesi reisi avukat Nuri E
sen, bu hususta merkezle temaslar 
yaparak dönmü~tiir 

Mektep, Killtürparkta çocuk 
h•,tanesi cıvarındo inşa edile -
cektir. Beledıyt>. mektep için ucuz 
bir arsa bulacaktır. 

* R..,r,•aııyanm Ankara elçisi 
dPğı1t!ri!ecek, Bcrlin sefiri Cuvaro 
tayın edilmektedir. 

* Geçen yıl ıçinde teslihata 
sarfedilen para 2,400,000,000 İngi
liı: Jirasıdir ki bu miktar 1913 se
nesine nazaran üç misli fazl;ı.dır. * İktısad Vekaleti yeni teşki
IAt kanunu projesı hazırlanmış -
tır. Yeni proıe ile Vekalette iki 
müoteşar muavinliği, üç um~ 
müdürlük daha ihdas edilmekte
dir. 

mazdim. 
Diyor ve doğmca Sivasa git.l!e

diğine pişman oluyordu. 
Reşad artık aşkın öksesıne ya

pışmıştı. Tıpkı bir serçenin ök
seye düşmesi gibi. 
Reşad şimdi yengesıne de !)İt

mek istemiyordu. Yılmazın verdi
ği telgraf cebınde kalmıştı. 

Mütercddıd adunlarla istas)'o
na doğru yürürken, birden dur
du: 

- Bütün bunlar yengemin i-a
şının altından çıkıyor, dedi, or
talığı karıştıran, bizden intikdll' 
alan odur Benim istanbulda r 
bır düşmanım yok. Yengemin işi
ni bozduk .. Damadıle fınk atmak, 
gönı.il eğlendırmek ıs~ıyordu. Bız 

bunun farkına vardık. Kabah'lt 
bizimdir .. Böyle ince noktaya te
mas etmiyecektik Şimdi o da bi
zim ağzımızın tadını kaçırdı. l\fe 
olursa olsun, bir kere ona u~ra
yıp ağzını yoklarım. Eğer şüp

helerimden aldanmıyorsam. Ni -

l P O L i 
Ve .. Mahkemele . . . ~~ 
' ~ , . .... 

Gezmeye / Odasında 
Giderken ö l Ü 

Kavga Bulundu 
Buna Şaförün Benzin 
Alması Sebeb OlC.:u 
Nişanta.şında oturan Enver, Ta

hir Kılıç, Ali Fırtınalı, I dris Gül
lü, Tevfik, Hü.seyin Çınar isimLı 

birkaç arkadaş, evvelki sabah şo
för Ahmedın idaresindekı 1774 

numaralı otomobile binmişler ve 
Boğaziçine dajTU bir gezinti yap
mağa karar venniflerdır. Otomo
bil, bu nef'eli arkadaşlan alm!.f, 
Boğaza do1'ru gitmeğe başlanııf

tır. Fakat, tam Sanyere geldikl•
ri zaman, otomobilin benzinı biı

miştir. Şoför Ahmed, arabadan 
inmiş, o civarda benzin aatan /.
mailin dükkanına gitmiftir. Bu 
sırada arabanın içindeloi müşte· 
ri!er de inmlflerdir. Şoför, bt .... 
rinciden benzin alcı durıun, ara
banın müşterileri, o vakte kadar 
nef'eli iken bfrd•n içlerııı<i.m bı

ri kı.zıyor, arkadaılanna diyor 1d: 

- Bu şoför de gitmiş nereden 
benzin alıyor. Başka benzin ala
cak yer bulamadı mı?. 

Diğer arkadaşı cevap veriy.,,.· 
- Nereden al.tın? O benzincj.. 

yi beğenemedin mi? 

Derken münakaşa büyüyor. NI' 
benzinle, ne de benziııcı ile ald
kalı olmıyan bu yolcu arkadaf -
lar derken kavgaya tutuşuyor -
!ar. Kavga büyüyor. Tekme, to
kat başlıyor. Alt alta üst iist~ ge

liyorlar.. Bu manzarayı uzaktım 
gören şoförle benzinci hayret t

ç;nde kalıyorlar. Bu neş'eli arka
daşlann neden böyle birden kav
gaya ıutuştuklannı anlıyamıyor

lar.. Derhal müdahale Pdiliyor. 
Yolculardan birkaçının eli yüru 
kan içinde.. Bağrışmalar, fer-ı1ad · 
lar .. Az daha bıçaklar çekilmeğe 

ram ık kalmışken, k'lvga yatışı -
yor.. Fakat, kavgayı yatıştıran 

kavgacılar değil.. Onlara kaı,a, 

kimbilir, ne kadar devam edecek
ti?. O sırada derhal haber veri • 
len zabıta memurları geliyor, a
zılı kavgacılan toparlıyarak ka
rakola götürüyor. 

Hiç yüzünden kavga eden bıı 

Boğaziçi yolculan hakkında 
bıta tahkikat yapmaktadır. 

---o--

Kubbeyi Tamir 
Ederken 

Karagümrükte Sultan mahall~
sinde oturan Kastamonulu Mus
tafa oglu Cabi Güven Eyüp 
imarethanesinin kurşunlarını ta
mir ederken muvazenesini kay
bederek yere düşmüştür. Ağzın
dan burnundan kan gelmiye b8'
lıyan Cabi baygın ve ifade vere
miyecek bir halde Cerrahpıışıt 

hastanesine kaldırılmıştır. 

haddan gelen telgrafı kendisine 
gösterrek, damadının bütün re
zaletlerine yakından vakıf oldu
ğumu anlatırun. Cahide ile ara
mızı bozan o ise, bu işi yine onun 
elile tamir ettirmek mümkün -
dür. Kendisine: •Aksı takdirde ben 
de bu telgrafı bütün dostlarını -
za gösterir ve sizi maskaraya çe
viririm!• derim. 
Reşad geri döndü .. 
Penbe köşkün önüne geldi. 
Çoktan beri yengesine uğra -

mamıştı. 

Bir şeyden haberı yokmuş gi
bi davranarak içeriye girmek is
tedL Fakat, sinirleri gevşemiştı 

bir kere. Dizlerı hAlı'i titriyor, kal
bi kopacak gibi çarpıyordu. 

- En doğrusu, haki.kati söyle
mektir. 

Dedi.. Cahıdeye gelen fotoğraf
tan bahsetmeğe karar verdi. 

Ve kö~kün kapısı çaldi. 

Seh~r kapıyı açtı. 

iki Gün Dışarıya Çık
mayınca Kapısı Kırıldı 

Galatada Serçe sokağında 19 
numaralı evde oturan Tahır o:ı

lu Neşet adında bir ihtiyarın ikı 

gündenberı odasından çıkrnadıitı

ru gören komşular polise hab'ir 
vermişlerdir. Lalcin kapıyı k·r -
mak suretile odaya giren memur
lar Neşeti odanın ortasında ol!' 
olarak görmüşlerdir. Belediye 
doktorunca yapılan muayene n!!
ticesinde Neşetın kalb selctesin
den öldüğü anlaşılarak gömülme. 
sine izin verilmiştir. 

Dört Kişi 
Denize 

Döküldü 
Kazayı Yapan Metör 
Kaptanı Yaka landı 
Dün akşam üzeri Halıçten geç· 

mekte olan Salim oğlu Arifit. ı

daresindeki motör içinde Ahm'"<i 
oğlu Ali, Buhur oğlu Yasef, Ya
sef oğlu Manolin ve Ali oğlu 

M ehmed isminde dört yolcu ::ıu

lunan Mustafa oğlu Kadirin ida
resindeki sandala çarparak par
çalamıştır. Denize dökülen san
dalcı ile yolcular etraftan yeti -
şenler tarafından kurtarılmış -

!ar, kazayı yapan motör kaptanı 
Arif yakalanarak tahkikata baş
lanmıştır. --Rezalet 

Yapmış 
Kasımpaşada KovH sokağında 

21 numarada oturan ve Denir -
bankın Çankaya vapurunda ma
kinist olan İbrahim oğlu Nured
din kendini bilmiyecek derecede 
sarhoş bir halde sokaklarda re
zalet yaparken yakaLınmış, mah
kemeye verilmiştir --
Sarhoş'uğun Senu 
Fatihte Hocaidrıs mahallesın

de Sarıgi.ızel caddesinde oturan 
ve Taht•kalede şekercilik yapan 
Ruşen isminde biri sarhoşlukla 

sokağa düşerek başından yara -
lanmıştır. 

--·-
Ticaret Sarayı 

İstanbulda bir ticaret sarayı ın
şası hakkındaki talepler İktısad 
Vekilı Şakır Kesebir tarafından 
bizzat tetkik edilmış ve bu istek
ler yerinde görülmüştür. İktısad 
Vekili bu meselenin halli için i
cab eden tedbirler alınmıştır. 

Besleme kızın çehresı sapsa-
rıydi .. Reşad telfışla sordu 

- Yengem evde mi? 
- Hayır ... Sokağa çıktL 
- Küçük Bayan .. ? 
- O da !stanbula indi. 
Reşad müteessir oldu. Acabe 

besleme kıza daha önceden tm
bih mi etmişlerdi? Reşad gelirse 
yok desin diye .. 

Tereddüdle Seherin yüzüne 
baktı; 

- İyiler mi hepsi .. ? 
- İyidirler Bayım. Hastalılı: 

fi!An yok Merak etmeyin! 
Ve gülerek ilave etti: 
- Damada kışlık fanlli, pija

ma almağa gittiler. Posta ile Al
manyaya gönderecekler. 
Re~ad diflerinl gıcırdatarak 

söylendi: 

- Zavallılar.. hAli onu mem
nun etmeğe çalışıyorlar. Onu dü
şünüyorlar. 

Seher: 

- Bir kahw içmez misiniz, 

Gıda 
Maddeleri 

Fiatları 
Son Günlerde 

Yükseliyor 
Son günlerde bazı gıda madde

. lerı fiyatları birden yükselmiş

tir. Bilhassa bunların başında klf· 

lık yiyecekler gelmektedir. Zey

tınyağı fiyatlarında artış kilo ba

şı~a on kuruştan fazladır. Evvel

ce 45 kuruşa satılan zeytinyağl:ı

rı 55 kuruşa fırlamıştır. Keza, 

zeytinyağı ile birlikte sabun fi

yatları da bir miktar yükselmiş

tir. 

Pirınç fiyatları da kilo başına 

beş kuruş kadar zammetmiştir. 

Daha bir kısım maddeler de bu 

fiyat yükselişi göze çarpmakta -
dır. Bu maddelerin 

sının sebebinin ne 
değildir. 

pahalılaşma

olduğu belli 

Yün 
Çil~leri 
Eksik 

Alakadarlar Tecziye 
Edi ecek 

Pamuk ipliği çilelerinin noksan 

olarak satılması bir müddet evvel 

bazılarınca şikılyetı mucip ol -

muştu. Ticaret Odası biı· müd -

dettenberı yaptığı tetkikat neti -

cesinde yüz gram olması ve 100 

kuruşa satılması icap eden pamuk 

iplığı çilelerinin 70-80 gram ola

rak yine yüz kuruşa satilmakta 

olduğu anlaşılmıştır. Ha}k şim

diye kadar bu yüzden bir hayli 
zarar görmüştür. 

Oda bu hususta bir rapor ha· 
zırlamış ve İktısad VekAletine 

göndermek üzeredır. Vekaletçe 

kısa bir zamanda verilecek ka -
rardan sonra piyasada satılan pa

muk ipliği çileleri üzerine gram

larının yazılması temin edilecek -
tir. 

Ruhsat Ve Unvan 
Tezkeresi 

resirnlerinde1 muafiyet 
Teşviki Eanayi kanunu m '1Cİ

bince kazanç vergisi muafiyetin.

den istifade eden sınai müesses~ 

!erin bundan sonra ruhsat ve un

van tezkeresi resmine de tabi tu

tulmaması kararlaşmıştır. 

Afyon İşleri 
Türk - Yugoslav afyon anlaş -

ması müzakeratına dün de de -

vam olunmuş, tili komite yaptığı 
toplantı da tetkiklerini i.lı:ınal e

derek umumi heyetin yarın top

lanması takarrür etmiştir. 

Bayun? 
Diyerek kapıyı ardına ka1u 

açtı. 

Reşad girmedi. 
- Teşekkür ederim. Ev aah'p

leri yokken benim içeri girm,m 
doğru olmaz. 

Sonra birden cebindeki telsıra
fı hatırladı. 

- Sana bir ıey söylesem ıa
par mısın? 

- Yaparun Bayım! Yapıla -
cak bir şey ise .. 

- Zahmetsiz bir İ.f. Bay Nihad
dan bir telgraf geldi de. Fakat, 
bunu Pcrihanın eline verecek -
sin .. Anladın mı? 

- Pekı Bayım. Onlar da bir 
telgraf almışlardı. Çok sevindi
ler.. İkinci telgrafı alınca küçük 

Bayan sevincinden çıldıracak 

Seher okumak yazmak bilme
diği için, Reşad telgrafı emniyel>
te besleme kıza uzattı. 

(De,·amı var) 

Almanya ve üç 
Uk:anya M1' 

J<ril ES· Yazan: Ahmed Şü 1'.l·• 
k sıova 

P olonya'nın, Çe 0 !ıf:Y 
ı:: nra, 

parçalandıktan •0 ~,ıtu 
d t kO"~ · caristan'a hu ıı tı'.I" 

. rarıoııı LJ• olmak noktı.ınd kı ıs ııı!C 
nası, evvelki g.ın Polonya ıııd'~ 

bıı'ıar b'r sinde Ukraı ya me · n 
· ·lene 1 Nudrey taraiıPdan so~ rıudf(· 

nutuk ile anlaşılmı~tır{Jıcrırl.,ıı 
bu nutkunda Polonya '<te~~ 
için idari muhtarıyet " 
sorıra demiştir ki: af ndı b'r 

- Hududun öbfır tar .\ etııı~ 
Ukranya devletı teş~k1'U \'İZ. 
olmasından sevinç iç'.nd~krır~• 

Nudrey'in bah>ettıgı eı;en1ı·ıl 
tahmın edilecoki gıbı, g f .~.p 

rııarv ' kadar Ruteny• adivle ·ı·ı;' 
UJtO•• ~· da bugün Karpatlsr ·ıe b:rl 

1 
mini alan ve Slovakya 1 .,·ol' 
te Bohemya'ya bir feder~ ~ 
bağli olan menılckettır ~Jff' 

1aııw ıf-' koslovakya'nın parç• e~d 
'da !11 • · ~ dan sonra Avrupa 

10
n"2 , 

gelen yeni vaziyet. ro çcJ<rP' 
ış. ine elvermemrkt•dir. fllııfl 

l<U· 0-
lovakya yeni baştan 1~e) c .. r ,,. ~' 

üç kısım"•n terokkUP .;t j 
ırııuı ·I 

zere bir federasyon ° . dİ pU' 0 . ' iktıs• _,.ıJt manyanın sıyas ,.e i sn ~ 
. . . '{eıı 'fil 

zu altına gırmıştır. ~ ,; 
Cümhurreisi. Çekos10~eeeJ · 

Alrnanyaya karşı t~k.ıp. Al' 
yaseti izah etmek ıçUl· ıcıııtı-' 1 

- Bir defa hatav• b•·~itiJI 
l.Atırı..manya ile münase..,.. 

olabileceğini anlarsınıı. j\Jıfl'~~ 
Demişliı". Filhakıka af~ 

ile yeni ÇekoslovakY" dalı' . 
münasebetlerin bunda~ııııcuo !<"" 
liğ bir ifade ile izahı rıı bU Ç1

1 
J 

ğildi. Şimdi Almanya ıtır' 1 e• 
lovakya'yı himayesl a 3ınıı ı 
bulunuyor. Almanya Ylô"'ıı10r 
hemya'nın değil. sı0;r;n1~11~~' 
bilhassa Karpatlar ııo5101'1 ;C 

h • · idir' H ttA çe ~Aı0 ı amıs . a ıcll ,... (1 

konfederasyonunu teŞ ,.ıııııI'· · 
memleket arasırıda • 1'"·"' ·· tere•· .ı • 

en çok yakınlık gos •arP'tl .. dl, f 
lar Ukranya'sıdır. 1' l>'l 

·--d•ll o ranyası Karpat.- .• dt 
• ıııerı" " da Karadeniz sah. tJI<r'o) r' 

yetlenen büyük bır tJJ<fıJ' 
Bu •• ıo 

küçük parçasıdır. •da. "i 
!.ardan biri Polonv• ıriJI 

' ı 'çe de Sovyet hudutlar ,11111 ~ 
Bu vaziyette PoloııY' 1.311 1 

1 dıl< , 
lovakya parça an 11811'1 P 
Karpatlar UkranYası eden r• (?'~ 
da ayrı bir varlığa 11 ııt· ı'' el 
mal< istemediği anJaŞI 1,ıııll 
lar Ukranyası, A.[rııa;.d• ı~I' 
de diğer iki ~anY rııtl ~!JI' 
yapmak için ınük~o . t 
liyet merkezidir. Lc.nJ•f;l .ı 

h J<JV" flF 
ya'nın Ukranya 8 -rl • ~ 
l · · · ene e\l'I ..,,,ıı 
erı, yırmı s ıııu ... Jt 

Brest - Litovks su fr•";3 ~· · 
da belli olmuştu. 'le gırP ~' 
zaladığı anlaşma ı JdılguııV 11, 
dutlarının nihai 0 1< ııe 111 
eden Almanya, şat ve 1 rı' 
olmak kararındadır- ,.ıııı'0 1 ~ 

k. Ukr ya d• ;ıııl r yor ı an . salı• 111,~..tl' 
en büyük faaJıyet J<i A 
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·tır ,,.,~ · edecektir. Garıp ,.ııyir .1 ~ 
nın eskı Çekoslo~egeııto0' f" . 
orta Avrupa'da ııeııııer'11.,t masına dört sene ıd!. ıc 

1tte a) 
ya yardun etıne tıerille ııı 
run kenri menfaa -~ )çil' 

. iP'" 
lan bu vaziyetı ,,,ıdJ, 
kırı iki devlet ara "· _. ·' 

• d" ' ı .. "" rupa'yı araları?, i,ı.r an,;. 
çin çok şümu!lıı rl<ıe /> ı:ı~ 
pıldığını iddia etıll dı;rc ıoııı·, 

Ya ~ ~ 
ya bu anlaşma ı:pltı ,ıı~ 
koridoru ve bazı poJo111 ~ O ıl 1 

ketlerini alacak· leılt,.ı~Jl'· 
kalan Baltık de\ı:. A1 rir 
ya'yı ilhak edece iJlii1' 1, 1 
Polonya arasJ.Jl~~8o ıR' ~JI 
laşma mevcut 0 cı ı' 

• ıJI 
<De1'aJ111 



Yüz Kuruş Harç 
ile Kurtuldu Lifı ile mi Geçiniyor 

h il b . D""kkA d larYoksaSah:mi? . a a e icı u anın a A jans181', radyolar, ga,ete -
t.r ler hep harb lakırdısı edl -

; Geçen Hadisenin İç Yüzü _ fı:;;~· Tunn•u. Korsikayı, 
U• Maltayı ıstıyor. 

~ b ir ka~ ailn avvel Bııhçeko.- rak mii.!llüman yaptığını, nihayet - Almanya Ukranyaya doğnı 
·r Q plda bU mu.hallebı.ol dük- patronunun ku~ evlenmeğe ka- geni,lemek niyetinde. 
y kfınında bl:r bldise olmuş, rar verdlli için kendi.linl terket- _ İngiltere İtalyanın Akdenlz-

lı11veddet ldında bolr bı 18'Vgill- tiğlnl ve tazminat olarak ta ayda deki statükoyu bozmaoına taraf-
P ~ lırt~ Sadıka ı&banca ~e- ot.u lira vermeği kabul ettiğim, t81' değil. 

, ~ llldllrmek ı.temif, llllh a- bunun üzerine kendiılinin de 
·f "I lhn!Q'mc& da: Franauva adında blrile ni§anlM-
~ -.. Ne yuıll k1, IM!fll öldl1reın.- dı4ıru, fakat biraz ı;onra bu ada-

tlırı.ı dty b tabanoayı genaln mm da evli oldujunu öğrenlnc" 
ı. il~ ~- kendilinden ayrıldığını, Fransu-
.f l!u ı.. ... ~~- uh k · dün vanın kendiainden 572 Ura para ......__. nı a emeeı.ne . . . 
ıı ~ 18 cı. "~"ftdl a.11 ce- aldığını ve nihayet bu iki adamın 

- Fransızlar Napoli, Vcnedik 
bizimdir .. diye bağırıyorlar! 

Bütün bunları okuduktan ve .• 
Çekoslovakya hiidiselcrini de giir
dllkten sonra in•an kendi kendi
ıioe cayrlllıtly81'i soruyor: 

- Bunlar muhar~bc lafı ile mi il'. '- .,, ..... ~t ...._ .. u.v-4 dil bıışbB.Ja vere.ek kendisJıden kur-
~..,,,..eme ......... " evam 8 • t lmak · · b h•d· · 1 • 1 k ah"d · • lıııttır u ıçın u " ıseyı tertip rt- geç nıyor ar, yo sa s ı en mı 

ı l' · . tiklerini ıöyliyerek bu iki ada • ıöylilyorlar?. 
f' l\ı( 'lban.~ı ıııııay•ııe eden •lıli mm gadrine ujramış zavallı bir Bilmem siz de benim gibi mi 

t, ııt tüf&k91 Hüseyin dlnlenmlf, kız sıfatile cümhuriyet kanunla- düşünürsünüz?. 
ı lıııı VaJ-dlğl muayene raporu '' · rının adaletine sığındığını bildı· 
~ "'ı ııı114tur. Hüseyin, tabancaııın riyordu. 

1 •iden bozuk olduğunu, yayı Müdeiumumi ehli vukuf ifade 
k 'lıı •dı4, gibi ırürünerek iğnesi • ve raporuna gÖre hadisf'de kaset 
. ~e kısa olduğunu, netice ltı- veya tehdit ve silfıh teşhirı de 
~ >tt bu ılllhın adam öldüremi· mevzuu bahso!amıyacıığını, çün-
~ "tini, hiç tabanca kullanil'& • kü bu sil1hın bozuk halile kanu-
~ lıır adamın bile bu sil.Ahı eli- nun tarifatına uygun s!Wı olarak 
>11ı llınca bozuk olduğunu anlı • kabul edilemiyelı:eğini söyllyerek 

lleoe"'-' ıöylemiAtlr. ti """ -. Müvedetin beraetin, Istem~tir. 
1 l<ııdan sonra Sadık bir istıda Heyeti hakime kısa bir müza-

1' ~tek davanın katle teşebbüs kereden sonra, Müveddetin su-

B'ÜRHAN CEVAD 

Disipline 
Riayet 

Etmiyenler 
1 ıt..~u, ağır cezaya nakli icap çunu ceza kanununun 466 ıncı 

~lııi, MüvedeUn tevkltuıi, ye- maddesine uygun görmüş ve kın- işlerinden Çıkarıldı 
\ııi bir ehli vukuf heyeti tef • disini bu maded hükmüne tevfı-
~ lle all.Ahuı muayene ııttlril - kan üç gün hapse mahkum atrnııı-
~ istedi. tir. Fakat bir daha böyle bir suç 
~V.ddet d<t, bir müdafaa ıs- lşlemıyece~i kanaati hasıl oldu • 
~ Verdi. Bun<la, Sadıkın ken- ğundan bu cezası tecil edilmiş ve 
tı,... ~ daha 16 yaşında iken kan - kendisinden 100 kuruş mahkeme 

1 ~~ bekrin! izale ettiğini, ken- harcı alınmasına karar verilmiş-
~! evl~elı: vadile oyalıya- tir. 

~açkadan 
Dolma bahçeye 

inen Yerler 
lviçin Bina inşasına 
~üsaade Edilmiyor? 
~ 't lfantaıı Vali konağı cad -
~ ~ deainden o.,lmabahçe gıız
~I hanesine lı:adar uzanan oos
~t: ~!Ak bankasına aittir. 

~ ' son zaamn!arda bu saha 
lı. \> lrlaları satılığa çıkarmıo -
htı. ~.ız müracaat edenlere, in
\ llıusaade edilınediii takdir· 

~Q~liyet kabul etmiyece~ini 
&.~ •Q~kte<11r. 
~"diye bu aahada inşaata 
\~.cı. etmemektedir. Bunun 
\ı~ '11dur: Eski Ebniye kanu· 

~ l.ir 0ıı altıncı maddesine gö

~ t~~•hanın mahalle haline if
'oı ebllınesi için mektep, ka-

ib Yerleri ayrılması, !Ağım 
~ ~tı Yapılması, yolların açıl· 
"'lıı-' kaldırun!arının inşası la-

kanununda eeski Ebniye kanu -

nunun 16 ancı maddesinin mer'i 

ve muteber olduğu bildirilmek • 

tedir. Emlak bankası burada JA-

ğım ve yol yapmadığı için Bele

diye inşaata müsaade etmemek
tedir. 

Maamafih son zamanlarda bu-

na bir ikinci sebep daha inzımam 

etmiştir: Şehircilik müteha8"ısı 

Prost n!zım plarunı hazırlarken 

bu sahayı park ve yeşillik haline 

getırmiştir, Burada bir lunap•rk 

yapılması da düşünülmei<tedır. 

Defterc'ar Geldi 
Bir müddettenberi Ankarada \" \,b,,1l'e kanunu lagvedılm~le bulunan Defterdar dün şehrimı-

,r, Yeni Yollar ve Yapılar ze dönmüştür. 

Denizbank fabrika ve havuzlar 
müdürlüğü usta kurslarına d~ 
varn eden talebeden 11 kitinin 
kayıtlarının terkinine karar ver 
miştlr. 

Bu 11 k~i, idarenin ihtarları -
na rağmen mevzu disipline ria
yet etmediklerinden, kendilerin • 
den istifade imkanı görülmeme
si üzerine haklarında bu kararın 
verilmesi zaruri görülmüştür. 

--<>---

Şehir 
işleri 

Y (j)l Yok, Her Şey 
Pahalı, Fakat Hepsi 

Y Gluna Girdcek 
Valı Lı'.ıtfi Kırdar dün gazete

cilere vaki beyanatında bilhassa 
dPmi~tir ki: 

-- Şehirdeki tetkiklerime ıie • 
vam t'Cliyorum. Henüz bu tetkik
k:ı tamamlıyamadığım cihetle 

ı;imdiden kat'i birşey söyliye -
mem. Maamafih ı;ehrin iç taraf • 
Jarında yol namına birşey olma
dığ nı gördüm. Acil tedbirler a
lıı m ası için emir verdim. 

Diğer taraftan · şehirde meyva 
ve gıda maddeleri çok pahalıdır. 
'9:Jhassa bu mesele ile ehemmi -
yetli surette mşgul oluyorum. 
~.11 yva ve gıda fiatları içın gerek 
m"istahsilin, gerek müstehlikin 
:neııfaatlerini gözönüne alarak 
1.izım gelen tedbirleri alacağım. 

BEYOCU MINTAKASINI 
TEFTİŞ 

Vali ve Belediye Reisi Lı1tfi 

Kırdar dün de tetkiklerine devam 

GUnUn Meseleslı 

Baro Dün Bir 
Toplantı Yaptı 

Yeni Reis 
Azalarını 

ile Meclis 
.Seçti 

Y 
eni avukatlık kanunu hü
kümlerinin tatblkatınd:ııı 

olarak İstanbul Barosu dun 
öğleden sonra ağırceza mahke
mesi salonunda bir heyeti umu
miye toplantısı yapmıştır 

Zabıt katipleri seçildikten son
ra, Baro reiıi İstanbul mebusu 
Hasan Hayri bir açılış konuşm:ı
sı yapmış ve bunda avukatlı~ın 

hak ve adaletin müdafaası yolun
da yorulmadan çalıştığını, r•14ci 
ve faziletini ishal etm~ olan a
vukatlığa nihayet bu kanuııun 

nur ve ilham aldığı ebedi Atanın 
hatıra~ının tazizi için beş daki
ka ayakta sükut edilmesini tek -
lif etmiştır. Teklü ittüakla ka':ıul 
edilerek ayakta be~ da.kıka slikut 
edilnnştır Müteakiben konuşma
sına devam eden Baro Reisi, ada
let cihazını tekeınmüle sevkeden 
bu kanunun meslek; ilim ve tah
sil adamlarına ve Türklere has
rederek tesadüfi avukatlığa niha
yet verdiğini söylem~. kanuna 
aykırı harek&t edeııl~rin onun 
hak ve vazifelerinden istüade e· 
demlyeceklerinl kaydederek sbz
lerıni bitirmiştir. 

Bundan sonra baro reisi inti
habına geçilmlf ve reylerin tas
nifi neticesinde Hasan Hayrinin 
ittifaka yakın bir ekseriyetle re
l• seçildiği anlaşılarak alkışlarıa 
karşılanmış müteakiben idare 
meclisi seçimi yapılmış ve bu 
meclise de şu zevat seçilmiştir: 

Meki Hikmet, Muharrem Nail, 
Rıfat Ahmet, Abdülkadir, hma-

Tekrar Baro reisliğine seçilen 
Hasan Hayri 

il İsa , Ali Galip, Suat Hayri. 
Meclise bir aza daha seçilr: c·sı 

lazımdı. Halbuki bu azalik u;in 
Ali Haydar ile Kıbrıslı Celal rrıi
ıavi miktarda rey aldıklarındnn 

önümüzdeki Cumartesi günü tek
rar toplanılarak bu ikisinden bı
rinin azalığa seçilmesi kararla~
tırılmıştır. 

Evkaf la Belediye 
Arasında Bir ihtilaf 
istimlak Edilecek 

Taviz Bedelleri 
Yerlerin Evkaf 
Ne OIF. a : ? 

E minönli lstlmIAk sahasın
da bulunan Eminönü ha -
nanın sahibi tarafından yir

mi senelik evka! taviz bedelinin 
Belediyeye ait olduğu iddiası ü
zerine Belediyenin mahkemeye 
müracaat ettiğin! yazmıştık . 

Belediye, istim!Ak edilecek oi
nalar yola ve meydana tahvil e • 
dileceği için kend~inln istikbal
de bu binalardan istüade edemi • 

yeceğini ileri sürmektedir. Bele
diyenin bu noktai nazarı, Bele -
diye ile evkaf arasındaki mual • 
lak m..,;eleleri halleden hakem 

heyetinin kararına da uygundur. 
Evkaf. vaktile arsa ve arazi ha-

etm~. bilhassa Beyoğlu mınta • 
hasını teftiş etmiştir. 

Öğleden sonra da şehir plftnı et 
rafında heyeti fenniye müdürü ve 
Prost'la görüşmüştür. Lı'.ıtfi Kır -
•lar yakında şehrin küçük ihti -

y~çlarını tetkik işini bitird i<ten 
•:oııra daha esaslı rr.eselelerle 

me~tu! olmağa başlıyacaktır. 

linde bulunduğu h..Jde yola kal
bedilen arazi için Belediyeden 
mukataa vergisi istiyordu. Bele
diye, mukataa ve icare vergileri

nin münhasıran arsalara ait ol
duğunu ileri sürerek umumun 
menfaatine açılan yollardan Be

lediyenin hiç bir intifa temin et
mediğini, bilakis Beledıyenin bu 

yollar ve meydanlar için bir çok 

masrafiar ihtiyar ettiğini ileri sü
rerek evkafın bu iddiasını red -
delmişti. 

Evkaf, senelerce noktai naza • 
rını müdafaa ettiği halde niha -
yet hakem heyeti Belediye lehi· 
ne kararını vermişti. Şimdi Be • 
lediye, hakemin bu kararından 

Eminönü hanı sahibinin ilerıye 

sürdüğü taviz bedeli etrafında da 
istifade edecektir. Belediye, E
minönü hanının da yıktırılar3k 

yola kalbedileceğine göre muka
taa vergisine tabi olmıyacak lıu 

arsanın taviz bedelinin de kendi

sine ait olmadığını ileri sürecek
tir. 
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Bozulan 
Fenerler 
Fırtınanın Yaptığı 

Hasarlar Tamir Ediliyor 
Mevsim münasebetile Karade

niz ve Marmarada vukua gelen 

son fırtınalarda bazı hasarat tes
bit edilm~tlr. Bu meyanda Çs. • 
na.kkale Boğazında Gelibolu ka
zası civarında zincir bozan şa • 

mandıra fenerinin, yüksek dal -
gaların teslrile üat kısmında bir 
arıza husule gelmiş \'e fener sön
müştür. Fenerler müdürlüğü ta
rafından gönderilen maklJ>ist • 
!erden mürekkep bir heyet tamir 
işile meşgul bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, Karadenizde, 
Bafra sahilindeki fenerin devir 
tertibatı fırtına yüzünden bozul
muş ve alakadarlarca derhal ta
mir edilmiştir. 

Karakulak 
Suyunun 
Menbaı 

M:;dern şekle s0kuluye1r 
Evkaf idaresi, Taşdelen suyun

dan sonra Beykozd,ki Karaliulak 

suyunu da esaslı surette ıı;Jiıh et

meğe kar r ,·ermiştır. Karakulai: 

suyu kısmen İstanbulda sarfe.iil

mckle beraber damacanalarla An-
• 

karaya da sevkedilmektedir. Taş 

delen su membaında olduğu gi

bi Karakulak membaında da o 

tomatik tesisat vücude getirilme

si ve suyun el dokunmaksızın 

kaplara doldurulması düşünülü

yor. 

Ankara 
Parti 

Kongresi 
Ankara Halk Partisi Vilayet 

kongresi dün sona ermiş, bu mü

nasebetle Vali tarafından kongre

deki delegeler şerefine bir çq 

ziyafeti verilmiş, ziyafette Baş -

vekil ile bazı Vekiller de bulun· 

muştur. Başvekil kongre delege

lerile halkın dilkleri etrafında 

hasbihallerde bulunmuştur. 

YurddB§! 

Türk köylüsü yurdumuzun 
eşsiz mahsullerini senin içw 
yetiştiriyor. 

Onları bol bol ye ki, 
Köylünün yüzü gülsün. 
Yurddaş! 

Yerli malını daima sev ve 
1 

kullan. 
Ulusal Ekonomi ve Arttır -

ma Kurumu 

5 ·v 
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Para ve Sıra 

i ki pndenberi J!:aradeniz 
Bo&azından balık akın edi
yor. Bunun neticesi bir çift 

palamut yüz p81'aya satılıyor. Ba
lık, biraz daha fazla akın etti!!! 
ırünlerde, denize dökülüyor. Dün· 
yanın birçok yerlerinde balığa 

hasret çeken memleketler var. Ya
hut mühim bir para mukabilinde 
balık almak istiyenlcr v2r. Biz, 
burada balıklan denize dökiiyo
ruz. 

Çünkü balık fazla geldiği za
man, bunları saklıyacak fonr i te
alsat yok Bu balıkları ı'7"n za
man dayanabilecek şekill~rc so
kacak fabrikalar yok.. Bu balık

ları, Anadolumuzun iç şehirleri· 

ne nakledecek ve oralarda sata· 
cak teşkilatımız yolı.. 

Belediye, muhakkak ki, yeni 
varidat membalarına muhtaçtır. 

İstanbul da bir dcni1. ~eh•i "ldu
ğunn göre, Belediye, bn balık işi
ni pekala üzerine alabilir. Bu su
retlt" heın \'aridat ten1in eder. hem 
servet denize dökülmez, hem de 
birçok Anadolu şehirleri ucuz 
balık yer. İtiraf etmek lazımdır 
ki, İstanbul B<'lediyesinin ~imdi
ye kadar en çok takdir <'demediği 
mesele, işleri sıraya koyııbilmck 

noktası idi. Şehirde birçok nok -
sanlar var. Fakat, bunların hnn
gbi daha evvel yapılmalı? Yani 
ehemmi mühimme nasıl tcrrih et
meli? Bu, bir türlü tayin edilemi
yor. Mesela son zamanlarda ya
rım milyon lira sarfedilerek İs

tanbulun bazı semtlerinde üç beş 
karış yol asfalt olarak yapılmağa 
başlandı. Herkes bilir ki, asfalt, 
bilhassa beton asfalt yollar paha
lıya malolur. Avuç dolusu para
ya üç beş karış yol yapılır. Fil -
va.ki. bu şehrin asfalt ve beton 
asfalt yola ihtiyacı vardır. Fakat, 
ondan evvel yapılacak daha mü
him işleri yok mu?. Sanki, şehrin 
diğer tarafındaki yollar çok mu 
ırüzel?. Bilfarz Belediyeden Vila
yqte doğru inen yol asfalt ) apıh
yor. Bu yol esasen lstanbulun 
düzgün, çamursuz yollarından 
biri idi. Diğer tarafla, kesif halk 
tabakalarının kaynaştığı öyle yol
lar var ki, asfaltı bırakın ama • 
vud kaldırımının veyn parkesi
nin tamirine muhtaç .. 

En saklam iş, hem pBl'a ile, hem 
sıra ile yapılandır. 

REŞAD FEYZİ 

Ziraat Kongresi 
350 Mürahhas İştirak 

Edecek 
Ankarada toplanacak olan zira

at kongresine 350 kadar murah
has iştirak edecektir. Kongreye 
evvelce seçilmiş olan heyetlerden 
maada konservacılar da iştirak e
derek kongrede konservacılığın 

himaye edilmeğe pek çok muh -
taç olduğunu tebarüz ettirecek • 
!erdir. Konservacılar bu dilekle • 
rini bir raporla tesbit etmişlerdir. 
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Birimizi:ı derji 
Hepimizi ı d9r 1i 
Mıçka 

Tramvayları 
Ve Belediye 

~ORBALAR 
SALTANATI 

~ 
O, l6 

!iti 
' l'l" ç b k' .. ·~ h: a u ... ışımız var._ 

v ''%.1
:· şey yok ... sıkılıyor • 

'h "· dedi. 
't, 1 ıı1ııdaki muhafızları sav-

1•11.;1ıı. kalmışlardı. Sualini 

l>l•k· 
~ \>:~.Ben Kabakçının yını-

~ııı ıt geldin? 
14t~ Yalnız kalınca açılmış
~'!\ ·<l ~l'Çesini kaldırdı . Göz
~~la11lı r~ gibi ya~ akarak şun 
.\~•tıı~ğa başladı: 

~ tııı,ııı; Paşam .. halimi gör -
\ ~ı~1 • • Ben ehli ırz bir ai· 

1•t hm.... Bavram günü 
~ evle . . 
'-•i rı dolaşıp zorla ku-

te hediye alırlar ikıııı 

ıuo.n : M. Samı KARAYEL 

babam ve anam her nasılsa Zor • 
halara verilecek iyi bir şeylari 

olmadığından bir entarilik Şam 
kumaşı vermişlerdi . Bu hcdiyc.vı 
beğenmiyen Yeniçerilerden biıi 
bağırdı: 

- Girin içeri... ne var, ne yok 
alın? .. Yeniçeriler kapıyı kıra • 
rak evimize daldılar ... Babam ve 
anam ne yapabilirlerdi? Hiznıet
çilerimlz ve erkek yanaşmaları
mız da elleri ve kolları bağlı kal
dı. Ben, anamın yanına kaçtım. 

Zorbalar sandıkları karıştırıyor
lar, ellerine geçen ne varsa alı 

yorlardı? Alacaklarını aldıktan 

sonra, bir ıvalık anamın olduiU 

odaya daldılar. Ben. korkumdaıı 
anamın arkasına büzülmüştiıın. 

Odaya giren üç Zorbadan !;:n 

beni gördü. Elindeki paslı ve 
kan pıhtısı kurusile rengini kay
betmiş palasını sallıyarak üz~ri

mize yürüdü. İri ve mülevves e
lini uzattı bileğimden yapıştı. Bıı 
hal karşısında ben, avazım çıktı
ğı kadar bağırmağa başladım. Ba
bam, deli divane olmuştu. Anam 
korkusundan ba~·ılmıştı. Ben de 
kendimden geçmiştim. Babam, 
elinde bir hançerle odaya daldı. 

Ve süratle ilerliyerek bileğimder. 
yapışan Yeniçeriyi kalbind~n 

vurdu. Ve yere düşürdü. Bu hali 
gören iki Yeniçeri babamın üze
rine atılarak param parça etti -
ler.... Bundan sonra; ne olduğu
mu bilmiyorum .. Gözümü açtı 

ğım zaman kendimi biraz evvel 
kafasını kestiğin hainin yanında 
buldum, dedi. 

Ali ağa; kadının bu sözleri ü
zerine çileden çıkmıştı. Bu, r? -
zaletin ü•t perdesi idi. Kadına 

sordu: 
- Sen evli misin? 
- Hayır; kız oğlan kız idim. 

Geberesice herif kanıma girdi 
- Seni, doğruca bu eve mi ge

tirmişler? .. 
- Hayır; Et meydanındaki Ye

nıçeri kışlasına götürmüşlerai. 

Ayıldığım zaman Kabakçıyı kar
şınıda buldum. Bir gün sonra , a
raba ile beni buraya getirdi. 

- Ne vakittenberi yanındasıl'? 
- Tam bir senedir ... 
- Bir senedir mi? Doğru, çün· 

kü; Sultan Selim tahttan ineli lıir 
seneden biraz fazla oluyor .. Ba
banın ismi nedir? 

- Balmumcu Mustafa ağa ... 
- Nerede oturuyorsunuz? .. 
- Taşkasapta. 

- Bir senedir ailenizin yanına 
gitmediniz mi? 

- Ne mümkün? .. evden kaçı
rıldığım gündenberi ailemden 
haberdar değilim... Yalvardım. 

yakardım... Ailemi görmeme ra-

zı olmadı 

- İsmin ne! 
- Vedia?.. 
- Kaç yaşındasın' 
- On sekiz ... 
- Bak bana; hiç korkma ... Na-

musun, ırzın bana teslimdir. Sa
na kimsecikler eldokunamaz ..• 
Seni derhal ananın babanın yanı
na yollıyacağım... Bu akşam .ı

damlarım seni muhafaza etsin -
ler ... 

Vedia; hüngür, hüngür ağla

mağa başlamıştı. Ağanın elleri
ne yapışmış yalvarıyordu. 

- Ağam; paşam ben, anamın 
yanına ve mahalleme hangi yüz. 
le giderim. İmk!n mı var buna ... 
Ölürüm yin egidemem ... Yalnız 
sağ olduğumu bilsinler kA.fi .. 

- Ananın yanına gitmez iaen 
nereye gideceksin öyle ise? Baş
ka gideceğin yerin mi var yoksa'! 

- Hayır; hiç gidecek bir ye
rim yok ... 

- Peki; ne yapacaksın? 
- ...... 

Ali Ağa; kızın ne demek iste
diğini anlamıştı. Sualini tekrar
ladı: 

- Neye susuyorsun! Ne ya • 
pacaksın? 

Kız; ağanın ayaklanna kapa
narak şunları mırıldandı: 

- Beni kimseye verme ... Se -
nin yanında kalıp kölen olayım, 
dedi. 
Vedianın babası çok zengin bir 

adamdı. O vakitler gaz nedir hi
linmediği için mum yakılırdı. Bu 
sebeple balmumculuk büyük bir 
i§ti. Mustafa ağanın Kasımpaşa
nın üst tarafında bulunan Ku • 
laksızda büyük balmumu fabrı

kaları vardı. Yemiş iskelesi cad
desinde de büyük bir balmumcu 
mağazası bulunuyordu. Mustafa 
ağa devlet işlerine karışmayıp 

kendi kendine çalışan ve para ka
zanan zengin bir adamdı. Taşka
ıapta büyük bir konağı, Anado
luda büyük çiftlikleri vardı. Ka
raman Türklerinden idi. 

Tramvay araba \.'C yollarında•l 

bo11:ulr:luk J'etmlyorm°' clbl son za
manlarda tramvay seyrllHferlerln· 
dt de biıyuk bir hıUza.nwzhk l'Ö· 

ze çarpmaktadıT. Bu. bilhassa l\laç
ka hattında kendisini aösıermek -
tedir. Bunun da tek sebebi •udur: 
Şlrkel ~açlı.aya u olobils lşledltlnl 
rOrerek çok otobil ı.nyen Şişli, 

Kurtuluş hatlarına fada araba tah· 
ıl!i f'tmlşUr. Elinde daha xlyade a
rabası olmad•tı clht"Ue bunları 

b1-1ka hatlardan tasarruf etmJştlr. 

Bu arada ~kenesi ıünden eüne fıs: .. 
lata~an Mackaya az araba iştetll • 
mekledlr. 

Bilhassa sab:1-hları ve &qam us .. 
tö halk saailcrce beklemek mecba
rlyttinde kalmaktadır. Nitekim düa 
sabah bir muharrlrimlz tam yarım 
i'iiaat araba belr:lrmtş, ondan ır10nra 

iki araba ırk:ı arkaya selmiş. bun· 
lar da bınc:alun(' dolu oldujundan 
btrcok mektf'plller tramvaya bine· 
mPmi'-l~rdlr. 

Brlrdi:Vf' Şirkf'Uer lıomJserlliinln 

bu işle mf"'g-ul olma.qnı ve . lrke • 
tin bll'az MM;ka haUına e.hf'mml -
3 f't •t"rmes-Jnl J"f~a f'dt>rlz. 



4-SON TELGKAF ,. 1 llM:l """" llliS 

1 
Son Vaziyetler Karşısınd~ 1 MeraklJ Şeyleri 

ngi tere asıl Bir 
acak? Yol ·Tut 

Avrupa'nın istikbali Nazik 
Karanlık Görülüyor 

Ve 
Frarua meb'u.san meclisi blnuıdır. 

Sadece (!Uı Done!') de denilir. 1121 de 
Burbon Dllf•-;i için yapılmqllr. bml 
de bundan ltalmqlır. 

·Roma Mülakatile İngiltere Sulh 
için Son kozunu Oynamış Oluyor 

nte el& mUU emllk •-uasını seott 
ve (iııltlll evl)lsml verildi. llq 71bler 
m .. ıı.ı burada lopllllll'dı. Teceddüd 
devrinde, meb'uaa.n m.~llll oldu. 

LUKSENBURG S~ 

Fransa i71n m .. ııııldlr. Bini, mimar 
Salomon dö Bros'u.n plbı üzerine .Ka
torlD dö l\tedlct için 71pıldı. i ngili% - Alman münasebatı 

bugünlerde iyi olmaktan u
zaklaşıyor. İngiltere al.ey>

hine A!manyada şiddetli nefrlyat 
oluyor. İtalyada da Fransa aley
hindeki tezahürat ve neşriyat ma 
liım. Bedin - Roma mihverinin 
b ir tarafı Londraya, diğer tarafı 
da Parise hücum ediyor. 
Ortalığı yatıştırmak politikası 

yer yer itirazlırra, tenkitlere uğ
ruyor Yeni gelen Londra gaze -
telerinde bunun etrafında neler 
yazıldığı görülüyor. Bilhassa mu
hafazakar fırkasının gazeteleri 

Almanyaya kar,ıı alınnuı uysal 
v~z yetin İngiltere için beklenen 
faydayı temin etmekten uzak kal-
dığını ileri sürüyorlar. ı 

Deyli Telgraf gazetesi artık Al
manyanın ve İtalyanın Avrupada 
ki gerginliği ortadan kaldırmak 

maksadi!e kendilerine düşen ha
reketi yapmalan lizım gl!ldlğini 

IÖylüyor. 

İngillzlerin cenubi Afrika do -
minyonu Milli Müdafaa Nazırı 
Pirov geçenlerde Avrupaya gel -
m iş, Almanyaya da gitmi§ ve 
müstemleke iıJler!nl konuşmuştu. . 

Cenubi Afrika Nazırının bu seya
ha ti ne o zaman c;ıok ehemmiyet 
verilmişti. Nazır memleketine gi\
mek üzere Londradan ayrılırken 
Başvekilin politlkasını çok mu
vafık gördüğünü, fakat fimdiye 
kadar Almanyaya ve İtalyaya 

çok müsald davranıldığını söyle
mişti. 

ingılız Ticaret Nazırı da cenu
bi Afrika Mlill Müdafaa Nazırın
dan sonra bu mevzua temas ede
""k şöyle demifti: 

- Bir ınlaf"la demek yalnız bir 
tarafın dalnıt surette vermesi, di
fer tarafın daimi surette a1maaı 
4emek olmasa gerek. Ş~ bek
liyoruz 1ı:i artılı: Almaıı.lar da bize 
ne verecıeltlerııe verııtnlerl• 

Bugllnlenle ortaya bir de Me-

Berlin . Roma mlhveriııin iki rüknü Bitler ve Musorıni 

mel mKelesi çıkmıştır. Südet Al- Deylı Ekspres ve Deylı Meyl gi-
manları alınd ıktan sonra Avru - bi gazeteler ise Avrupanın bu -
pada hiçbir toprak davası kalnu- gün pek karışık olduğunu, onun 
yacağı hususundaki teminat kar- için İngilterenin dikkat ederek 

İ kendini bir kavgaya kaptırmadan şısmda ngilterede bu vaziyet az 
çok hayret uyandırıyor ve bÜ hal bir tarafta seyirci kalması lazım 
ortalığı yatıştırmak için şimdiye geldiğini yazıyorlar . 

kadar İngiliz Başvekili tarafın _ Yeni senebaşı yortularına ha -
dan sarfedilen gayretlerin karşı- zırlık dolayısile bu gazetelerde 

bugünlerde tekrar edilen sözler 
!ılı böyle olmıyacaktı diyorlar. şunlardır: 

Deyli Telgraf gazetesi bu halle- İngiltere için hlll'b yoktur. İn-
ri anlatırken şuna benzetiyor: giltere Avrupa işlerinden uzak 

Bir yangın çıkıyor. Hemen ° - kalacaktır. Ne bu sene, ne gelecek 
ı..un söndürülmesine koşuluyor. sene, ne de daha ilerisi için İngil-
Derken diğer bir yangın da başka tere harbedecek değildir. 
bır taraftan kendini gösteriyor!. lşçi fırkasının gazetesi olan 

Şimdi öyle görünüyor ki gele- Deyli Herald da bu vaziye! kar-
cek ay Romaya gidecek olan İn- şısında diyor ki: 

giliz Başvekili orada yeniden bir •Neredeyiz? .• 
gayret daha sarfedecektir. Fakat DeyU Telgraf gibi mil -

Kavga yerine barışmak polıti- !etler arası politikasını dikkatle 
kası için yeni ve son bir tecrübe takip eden bir gazete de ıunları 
daha olacağı anlaşılan Roma zi- yazmaktadır : 

yaretinin ne gibi şerait içinde vu- Münihtenberi hAdisat endişe 

kua geleceği, neticenin nereye (Devamı 1 inci ıahifede) 
varacağı her tarafta olduğu gibi 

BllJ'llk lhWlldo hapWıono, nH do 
Dlrektuar idaresinin 111.erked olda. 
1879 danberl Ayan meelbtdlr. 

SORBON 

rarb tlniYe.niteet tallWLelulntn ... 
muma mah3us derı.lerl bu bınada \ 'e
rilir. Fakat Sorbon denllmestnn se

bep ne!. 
9 unca ı.iıl'nln k.iliıiie kayyunu Ro

ber dö Sorbou tarafından yaptırddJft 
1 

loln bu nam verUınlttlr. O znmanlar 
rUhbaoa mabsu~ bir koleJdl. Şimdiki 
bina 188f-1900 seneleri arasında bir 
çok kereler tamir ve tadil olunmu,ıur. 

KELEPÇE BULDUNUZ MU, 

ATINIZ!. 

BU,yük tehirlerde, buyuk caddeler
de, iskelelerde, lstaayonlarda hemen 
her ~ blrook ,e7ler bulunur. Fak.at, 
Mösyö Düpon adlı blr Fransmn bul
dufu şey pblııl pek endordlt. 

Viliyeiterden birinde bil.yük bir 
olfillk sabJbJ olan bu adam bir t• lobı 
Parlse &elm~. latasyondl.n fJtkarken 
rerde bir kelepçe •örmüş. Maliim ya 
keleı>0e, poltslerln yakaladıktilrL hır

sızların, katl1Jerln kaotnamaiı loin ht
leklerlne Cf'Çlrd.lklerl bir nevi halka
dır. 

Mösyö Dı.ipon buna polis lı:omkrt

Utlne rötürtlp .-erme1I kararla!tttt ... 
mq. Fakat, l>las7onun karş,.ıncı..kl 

kahvede kendisini bekU7en dostıartna 
cöstemıekten de kendlı.ıl alamamış.. 

Ke1ewentn bilete n.uıl tall:ıldılıw 
&arif ederken ınıstası kapanıvermif, 

kelepçe bUetlnde kalmıf. Çıkarmak 

kabU detu, drı anablan 1ok. 
Zavallı adam! Uzun müddet ufn.t

hktan sonra bu demtr halkada.tı ken
dini kurtaraml.J'acaflnı anla:ruıca ka
rakola ctbnq, vaka71 anlatım,. 

Fakat, komiser Ye poUıJer buna f .. 
nanmamışlar, k&9&k blr hırlu .-11:,.a 
katil oldufuna htlkmetmlşler, Yo bir 
odaya kapatmqlar. 

Mös1U Düpon, 71rml diri saat meY
kuf ltalmq. Nlhı7el, dofnı sil1ledltl 
anlaşılmıf, serbesl bıl'lktlınqlır. 

Londrada da merak ediliyor. 

Fakat if menfi netice verirse 
İngllterenln gayretle takip ettiği 
yatıştırma politikasını •tasfiye• 
etmesi icab edecektir!. 

TAKSİM SİNEMASI 
Büyük Rekor Filmi 

şkın Goz Yaşları 
BaşRollerde:ABDÜLVEHAP 

4
- .. uncu 
S!ID 

hı:ıftasıdır 
Bu filim yakın zamanlarda Beyoğlunda tekrar g!Ssterflmt~ndetı 
görmiyenlerın kaçınnamalamu bildir!rb. 

ÇenıbPrlayn, llallfab ve refikaları son Paris seyahatine çıkarlarken 

Yeni Ekler Jurnalda VON RİBENTROP Pariate 

Bugün saat 11 - ve 1 de tenzilatlı halk ve talebe matineleri 

HÖK 

ş 

K 
Ve 

Ana 
Sevgisi 

B 
ahçe kapısından içerı gır-.n 

Mualli, aru1esinin, ta d:b
deki çiçekli kameriyenin al-

tında Orhanla hararetli hararet! i 

Nakleden: FAİK BERÇMEN 1 
bir şeyler konuştuğunu gördü. He-

1 
yecandan kıpkırmı'1 kesilen genç 
kız vücudüne tatlı bir ürperme -
nU: yayıldığını duydu. Kendı ken-1 
dine: . Mutlaka benden bahsedi -
yorlar, dedi. Beni annemden IB
tedi galiba ..• 

yalnız kalamadılar. Birkaç akra
baları yemeğe geldiler. Yemek 11-

rasında Mualla annesinin çok 
neş'eli ve mes'ud olduğunu sez -
mekten geri kalmadı. Annesi bu
gün ne kadar da güzeldi! Beyaz 
muslinden çiçekli bir elbise giy
miş parlak sarı saçları yüzünü 
ışıklı bir hale gibi çevirmişti 

Bu düşünceyle onları rahatsız 

etmemek için bahçenin arkA ta -
rafından dolaşarak eve girmeğl 
kararlaştırdı. Çakıl döşeli yolun 
iki tarafında yeşil çimenl">r, şim
diye kadar gözüne bu kadar gü -
zel ve parlak görünmemişti . Köş

kün köşesi dönerken komşu -
nun oğlu Selimi gördü. Her vakit 
Selime soğuk bir tavırla sela'I• 
verirdi. Halbuki şimdi yüreği sa 
adetten taşkın olduğu için güfo -
rek hatta biraz da mültefit bir ta
vırla onu se!Amladı. 

Ne yapmalı ki gönlünü kendı 

akranı olan bu delikanlıya değil, 
olgun bir yaşta bulunan Orhana 
kaptırmıştı. 

Orhan gittikten sonra ana, in~ 

• 

Annesi gelen akrabalarından 

birinin hoşuna gitmiş olacak ki: 
- Bu akşam çok güzelııin Sa

biha, dedi. Sizi görenler ana, kız 
değil iki kardeş zannedecekler. 

Bu iltifattan annesi hesabı·1a 

büyük bir gurur ve iftihar duyan 
Mualla, •Zavallı anneciğim, dıye 

düşündü, çok genç bir yaşta dul 
kaldığı halde benim yüzümden 
evlenmedi.> Dört gözle misafir -
!erin gitmesini bekliyordu ki an
nesi, Orhanın bugünkü ziyaret se
bebini ona anlatsın .. 

Ay ışığının ortalığı pırıl pırıl 

parlattığı gece geç vakitte misa
firleri geçiren ana, kız köşklerine 
dönerken bir lıl.hza . epeyce derın 
olan havuzun hnannda durdular. 
Ansızın söze ba5lı yan Annesi · 

- Muallıl. . dedi. bugün sen ~v· 
de yokken , senin hakkında gö -
rüşmek üzere birisi ben i ıiyaretft 
gekli.. 

Bu söz üzerın• genç kmn yiı

reği nz daha duracaktı . 

Annesi sözüne devam etti: 
- Gelenin kim olrluğunu ve ni

çin geldiğini şüphP• i ı anl a mışsın

dır. 

Mualla alçak bu sesle sadec~ : 

- Evet anneciğım. diyebildi 
- Ancak kat'i bir şekild e cevab 

Yürüdüm. Arada bir başımı çevirip onu ~özet
.llyordum. Birçok şeylere bakıyordu. Kum~ top -
larını boyuna matmazele indlrtiyordu. Kıravat, 
çorap, mendtl, gömlek gibi fl'Yleri satan kIBma gir-
4.lğim zaman artık onu göremiyordum. Satıcılar: 

- ?fe iııtiyorsunuz?. 

Diye soruyorlardı. Amma, benim aklım fikrim 
Yos ------No. 16 ___ _ A 

Di •e sordu. Ferit gülerek: 
~Atalım . 
Dedi. Her atışta göz çukurları bıraz daha ufa

lıyor, gözbebekleri biraz daha süzülüyordu. 
Ferit yeniden anlatmağa koyuldu: 
- Adaya nasıl gittim, ne yaptım, nereleri gez

dim? Kimlerle konuştum? bütün bunları birer bi
rer ne ben anlatırım, ne sen dinlersin. Senin kısaca 
anlıyacağın on dokuzu beş vapurile İstanbula dö
nüyordum. İskele tıklım tıklım dolu. Kalabalığın 
arasına ben de sokuldum. Biraz ilerledim. Bir de 
baktım bizim küçük bayan da iskelede. Onu gö
rür görmez tepeden tırnağa kadar bütün gövdeme, 
ıinirlerime, duygularıma ezici, yıpratıcı, bayıltıcı, 
bir vurgunluğun yayıldığını duydum. Anlıyordum 
ki bir görüşte bu kadına tutulmuştum. İlk önce yü
züne bakamadım. Gözlerine bakamadım. Rengine 
bakamadım. Damarlarımda, ıinirlerimde bir ka
rışma vardı. 

.b.ep ondaydı. 
- Ya kaçırırsam?. 
Ya ben burada iken o çıkerııa. 
Bir daha onu nerede bulabilirim?. 

Dıye düşünüyordum. W olsun ... gibilerden: 
Kıravat matmazel... 

Dedim. Birkaç kutuyu birden H!tıcı kız önü-

- çıkardı . Birer ikişer aöııteriyor, ben hep: 
- Hayır .. 

Hayır .. 
Dıye geçirıyordum. Matmazel: 

Sizin istedikleriniz[ anlıyorum.. Daha !iz.el 
"lıirteyler arıyorsunuz!. 

Dedi, başka çeşitleri 9ı.kanna,ia davrandı. 
- Olmaz .. 
İ:;temiyoru m 1 

K•ısın .. 
BaK11'ı.v•cRğım. 

D:w• ,•<! · n Kızcağız bl!'ka9 kutu &ıhı ~ 

d.ı. Her kıravatı eline aldıkça: 
- Fabrika bunları birer tane yapmtf. En gij,. 

ul kıravatlar ... 

D.yordu. Bir iki tanesini beğenecek gibi ol -
dum. Fiatı sordum: 

- 475 ... 

Dedi. Zaten bahane arıyordum. 
- Oo ... çok pahalL 
Dedim. Hemen yürüdüm. Amma, bu boş bir yil

rüyüz oldu. Bizim bayanı koydunsa bul. Mağazadan 
bır ı'mşek gibi dışarıya fırladrm. Caddeye bakın
dım. V~karı aşağı, sokak kalabalıktı. Görmenin im
kdrıı yok. Galatasaraya doğru yürüdüM. Gözlerim 
her ya.u fellek fellk tarıyordu. Hepsi boştu. Onu 
ne görmek, ne bulmak umudu kalmamıştı. Çok üzül.. 
d:iın. ' 

Refet gevrek bir kahkaha 
- Kah ... kah ... kah!. 
Sonra l!Ave ettir 

.avurdu: 

Yazan: .ET.EM İZZET BENİCI: ---··--· 
- Vallahi meraklı şey. Peki kaybettin. Sonra 

nasıl buldun?. 

Ferit yine bütün andaçlarını zihninde derleyen 
bir çabalayışla yüzünü buruşturdu. Tane tane kali
meleri konuşarak anlattı: 

- Bir hafta .. on gün ... yirmi gün gözlerim 
hep onu arıyordu. Sokakta, tramvayda, dükkan ö
nünde, her yerde. Bir cuma günü sabahleyin erken 
kalktım. Canım sıkıldı. Düşündüm düşündüm, ya
pılacak hiçbir iş yok. Adaya giderim.. dedim. On 
vapuruna yetişmek için hemen sokağa fırladım. 

Refet sözü kesti: 
- Yine sokakta mı gördün?. 
Ferit: 

- Dur da sözümü tamamlıyay~ 
Der gibi dudaklarını büulü: 
- Hayır, vapurda gördüm! 
Refet: 
- Birer tane daha atar mıyız?, 

Refet gülerek: 
- Afalladın desene. 
Dc'<li. Ferit te güldü: . 
- Ta bil afalladım. Hiç ~ak ası yok. Bir bakışta 

eritiyor. Sen daha böylesile karşı laşmamışsın da 
vız geliyor. 

Refet önünde yarmı kalan kadehi de ağzına 
boşalttıktan sonra: (Devamı var) 

VE 

var .. 
- Nedir o anneciğim? iJll• 
_ Öyle bir şey ki senın bll'olJll~· 

~etkat "" ihtimama muht~ ı;ırı•· 
dığuıı anladığım eUn s~a :.eff·· 
ta karar verdilim bır 111 bıti 
MuallAcığıııı, beni de te"eııtl~ 
var; benimle hayatını birleŞ; 
istiyor .. Şimdiye lr:adar b~ 
ta bana yapılan bütün 
reddettim.. Fakat bu seter)ı~· 

Korkudan ödü pathy~aıı 1(1' 
kollannı anneoriııln boyn 
kerelr: sordu: 

- Kim bu anne T seıtı' 
- Avukat Orhan ... Oğlu ıııfd 

için seni istene.ta gelen ıco de' 
köşkün cablbi Atıfın ~dt!ıt' 
biraz sonra Orhan geımış 111' • 
o vakit benimle evlenmek 

diğinl söyledl ~ 1' 
Mualll, botazını tıkanan .ıır" 

ralı bir hayvarun iniltisini ~ ol• 
bir selli zaptetmeğe muvaff ıacai 
muştu. Aman yarabbi, ııoıu 
bir hale gelml§U. i 11" 

Bunun farkına varan ~ 
ııüntülü blrtresle: il • 

- Anlattıklarım boşun"~
Hiçbir medi galiba dedi .. 

vermiyorsun Mual!A? 
Genç kız ke•lk, kesile: or~,,ı 
- Siz.. Siz de.. Ann•·· cııı. 

seviyor muaunuz? diye .or.,jjdl"' 
- Şüpbeelz seviyoruın e L tr 

Hem de uzun zamandanbef 
(Devamı r inci sahifed•~ 

Radyo rrJ' 
L __ ..!.P....!r~o~r_a-= 

'" Ankara RadY0 
BUGUN" 

17.30 Müzik ( dlDI -ti) 'ıet• 
18.SI Saal ayarı ve bab<1' , ,.,ıı_!;,, 
18,40 Türk müzlfl (lıı~• ,,. 
ı 9,35 KOD9'1DI ( dolnuııtll ,,,,..,ıs 

nm haftası dolayısllo şa•lr ....:'' 
iklısad Veklll). ~ ........ 

19,55 Türk milzttl (•1~ • oY 
20 25 Müzik (oda ıııU• ti . . .. . 

llaşk. Blndosundan). • ... ... 
21.25 Saat ayarı .-e rar• 

toprallı: mahsulleri bor&a.51· ,il' 
21,!5 l\1üzlk (nryele) ,.,ııı-'' 
21,55 Konuşma (At t 

celerl). ti) ,.,ı 
22,05 l\lüzlk (rumbalar ~ •• t""" 
Z!,45. !I. Sen babhfleT 

pro.rram. 

YARm rı>· 
12,30 MUzik (kuartet ;

11
,, ,,, 

13 Saat ayan ve habe ~ •"' 
13,10. 14 Türk müzifl (il• A 
- Pi) --:-::v~I 

ITakvimve~t 
\fs'f.I~ 

Yurdda Ha va ••"~ 
JI tı1"'1 4P' ı! Vf'..şllkoy tnf't.eorolo ,.1•' ~ ~. 

·· eb•• "" alınan malüma&a ıor • ıud•1 ~ 
l(f'nin cenub kısımları bU p .,. 
bölcelerile do,fu Anadolu ıer•• 

·11• ~-" mevzJi yağışlı, dlJ;.-r bo tt"tJe ,ıı~ 
reçmi.ş, rüzl'Arlu uıruırı> tJDll~ " 
istikametten Kocaeli, Ef~• •ıf t ,~ 
orta, Trakya ve Karade;e b,rt ttf"'" 
kuvvetlice, difer yerler ,..,.a,..•• 
vt:tte, Karadeniz ve l\{a ~ 
seklinde esmı.ıır. ..p>U ~ ı_,,. 

Dün İstanbutda ha.,. ...,11 il ..-
1 rti•«ir ,1ma11 prkldeD ol 11 ;;,.,ı ti 

9 metre hula esnıı,ıır. ~:. sdı:, " 
nıelre 763.3 mllim•1'• d• ~.f wıJI' 
çok &11neşle 11.s. r•ııc 6..ırı"' 
S.O santiırat olarıtk 9".•f ,f 

ıı~~ 

1357 Hicri ri"C"' 

' 

135-f,~.~~~ 

Şe al Bı 5 vv ,, 

26 ·---:::; ıcasırı' 11 ms'Ay"'i2, gün 
352

· r""'" 
• •kpplJO 18 Birıocı ı 1 

"''o -- 1 . ,,-
vasıl• d· 

Vakıtler s''-' 
,~. d•· 1 51 

-----1-:7 20 ıı 
1 ·' 

t2 
11 9; Güneş 

Öğle 

İkindi 

Ak şanı 

Yatsı 

İmsak 

t4 30 ıJ 
16 42 54 

ı ı 
lg 21 ,ı 5 
s 34 



' . 

·ı • 
• 

Hukuk Ve .. Ruh 1 ş A K~ 
Tetkikleri, __ 

inayetler Niçin 
Çoğalıyor? .. 

Çinayetlerin Önüne Geçmenin 

En Kestirme Yolları -
Şehvetin 
Yarattığı 

Ve Tamaın 
Cinayetler 

İçtima halinde olan bir mahkeme heyeti 

iiıı. geçmez ki, elimize sa -' ı 1 
hahları gazeteleri aldığ.mzz Yazan: MUZAFFER GfiRAL 

Zaman, bir iki ve bazan da 
1llla cinayet vak'alarile ;;:ar- lüm cezasına çarpılmak şekil!~ -

·~ 1Yalım. Gerek İstanbulda. rinden tutunuz da suçun mahiyet 
b llıenıleket içinde binbir ça· ve derecesine göre daha hafifi o-
~an bu cinayetleri okuduk- lan müebbed ağır hapis, yirmı 

tun bütün insanlık hisleri dört seneağır hapis gibi muhtelif 

sir intibah meydana getirmif mi
dir sualine karşı kısaca maalesef 
demek liizım gelecek. 

Zira medeniyetin ilerleme~i, 

kültürün umumileşmesi ve art · 
masına mukabil cinayetler ma • 
kus bir nisbet halinde görülmek
hem de müessiri ibret olucu vas
fını taşımakta olmalarına raıtmea 

netice yine cemiyetin istediği hal
de görülmemektedir. Ceza kanu
numuzun birkaç defa tadili ile ih
tiyaçlara daha uygun bir hal alma
sının, meşhud suçların muhake

mesi usulü kanunu ve bu kanunun 
ağır cezayı istilzam eden suçhra 
da teşmil edilmesinin muhakkak 
ki hayırlı neticeleri görülmekti' -
dir. Bir suçun cezası nekadar ça
buk verilir ve işlenen filin maiıl
yetine nekadar uygun bulunursa 
efkarı ammede yapacağı tesir de 
o rütbe fazla olur. Cezaların mü
essiriyeti gibi ıslahhanelerin, ha
pishanelerin mükemmeleşmesi 

suçluyu cemiyet hayatına tekrar 
karıştığı zaman masum ve iyi 1'ir 
vatandaş haline getirmekte mües
sirdir. Ancak bütün bu tedbirler 

- Tohunıu tenine diktin gn 
liba7. 

- Hayatında bir erkeği sev -
mediğine, bır erkekle temasta bu· 
lunmadığına yemin et!. 

- Torunumun ba§ı üzerine ye. 
min ediyorum. İnandın mı?. 

~ 11e gayız ile §ahlıınıyor. n .. - nisbetlerdelı:i cezalara kadar şekil 
Ilı zaman evvelsi bir gazi- ve miktarı deg·ış· mış· tir. Ancak su"- · ı dikt · t f "li vııcnıdtımı• uülanmı anı 

ltıskançlık yuzun" •• den, dahc. • suç ış en en, emaye aı mu- suda 7ık&ma11 ıantoıııııı balhtum 
lulara verilen bu cezalar, heyeti (D 7 . . h'f d ) ı ıoln bu oare:r• mıı.._..te mecbur 

, sebebsiz yere, bir gen" üz . d ü wamı ıncı sa ı e e k·'d·-' v içtimaiye erın e tam ve m es- __ 
Renç bir kızın ve arkadaş - ı .. .:=:,.;;,~~=========:.:=="==============c=-==-..==:..-----~---=ı 

~~~!E§~: Çocuğunu, Halasını, 
~~~~r~~~~::ı;~an ih· K o c a s ı n ı ~ tı1ında bir adam müteca -
~daşının kaması altında..:ııt:. 

lli il Vak'alar çok yakın, geç- - 1 d •• K d 
~a~&~~ o uren a ın b k Çoklarını sayabiliriz. 
~lılar gibi daha geçmi§ gün-
~ Ve bu şekilde koca, ka-

~~ü~~:~~ı~~~b:ş:oc:~:e y~-
"llı ~. evde, sokakta, mekte!ı · 

~e kcridorlarında gündüz 
•r hayli cinayetler işıen

len i K' "k ·1 b yor... ın saı ası e 
tı ır vak'anın senelerden 
v~ikamını bir tabanca kur
~1, a ~ir bıçak darbesile :ıl
~daı . .zamanların yadigarı 
1e ıı gutme halleri öyle iç -

'dlerdir ki bunlarla çok 
tı~ı alakadar obnak işin .tcıll 
lecn. başka dığer tarafla

tı 1k•k tahlil eylemek v-ı. 
, l. .!açlarını bulmak bir 
~ Zıra adli c<>pheden a
a nçesi hemen canilerin 
'ı,~·apışıyor, onları adli -
~ kemeye, tevkifhaneye 
ı~l hapishaneye sürükliz· 

•ıı.ı Şekil ve usul bütün nıe· 
' b<'keterde tatbik ediliyo~
itı 11nunıa neticelenmiyor. 
ıı,. Vıcctanı belki tatmin e
a 1k.i suçlu cezasını çekı· 
llıutemerrid suçlu olarak 
''" ' 1 <aman kendini cemı-
~eeriyor. Tarihden evvelki 

eski asırlarda da ca 
ı 1" kalmıyordu. Yine 
er kUruI . 

Y;ı uyor, yıne mu· 
• llılıyor, bazı verde s•ıçl.ı ••q . 
~" 1 iyor, bazı memle • 
ı;ıe göz, dişe di§ diye 

1 tatbik ediliyor, başka e ,. 
~,j, ·1ncire vuruluyor, k1-

~or, bütün ömrünce 
~~'·kaya mahkum cdilı

ce,aı ''!ar", ar beşeriyetle he· 

1, ılerledikçe, inkılab
<\ ııev'ini, mahiyetin! 

rııı lllak, balta ile k• • 
• alt, kurşuna dizmek. 
le~ ~· elektrik sandal • 

lrıkJemek suretile Ö· 

Bütün Bunlar Mirasa Konmak - . 
ı 'r ı n Yapılmış 

Fakat Nihayet Kendisinin 
Kellesi Uçuruldu 

Nihayet keneli kellesi de uçan güzel, fakat eıı.ıll kadın 

G 
eçenlerde bir Alman dok
torunun cinayetlere dair tet 
ki.kat yaparak en ziyade 

böyle vukuatın iklnciteşrin ayın-
da olduğu.ııu söyleınJ;tir. Halbuki 
bu sene cinayetlerin en ziyade 
llk~rlnde olduğu iddia edllme:c-
tedir. • 

Teşrin ayları bu sene İngilte
rede evvelce görülmemiş bir de
recede ılık geçmiştir. Cinayetlerin 
çoğalması ile havaların sıcak ol
ması arasında büyük bir müna
sebet aranmıyordu. Fakat geçen
lerde Viyanada idama mahkum 
edilen güzel kadın için ne dene
cek? Kırmızı saçlı bir dilber olan 
Marta Merek kocasını zehirle -
mekle maznun olarak muhakeme 
edilmiş, neticede bu cürüm anla
şılarak kadın idama mahkum ol
muştur. Marta Merek'in kocasını 
öldürdüğü bundan aylarca evvel 
anlaşılmış, mayısta muhakeme 
neticelenmişti. Fakat idam hük -
mtinün tasdiki için aradan aylar 

geçmiş, nihayet geçen salı günü 
güzel kadın idam olunmuştur. 

Marta bu suretle otuz sekiz se
nedenberi A vusturyada ilk defa 
olarak idam edilen kadın oluyor. 

~i>evallll 8 ıncı sahifede) 

G - 8 O !'( T ~ L G R A F - 1 ft ı inci KanlUI 1931 

NasoD ~engön 
O o l\;J) na lb ü O ü rr? 

Bunu lngilterenin En Zengin 
Adamı Bakınız Nasıl Anlatıyor 

- ngilizlerin de meşhur mil-

i yonerlerı vardır. İngiltere
de birçok sanayi müessese-

lerine malik olan Lord Nufild bun 
!arın pek ileri gelenlerindendir. 
Lordun dört beş ay evvel başına 
birşey gelmi§, o zaman İngiliz ga
zeteleri kendisinden çok bahset
mişlerdi. Lordun başına gelen şu 
idi: 

Bu zengin adamı tuzağa düşü
rerek kaçırmak ve kendisinden 
:"0.000 İngiliz lirası koparmak su· 
retile bırakmak. Fakat bu planı 
tertip edenlerden biri işi gidip 
"Lorda haber verdi. Öbür arkadaşı 
~ ·nkalanarak senelerce ağır hapse 
mahkum edildi. 
Şimdi İngiliz milyonerinin adı 

yine İngiliz gazetelerinde çok ge
çıyor. Fakat bu defa böyle bir 
mP.cera dolayısile değil de kendi
sin:n nasıl milyoner olduğu nok-
ta5ındandır. Lord Nufild sade 
yaşamak ve halk arasında dola· 
şarak işçilerin sevincine ve keder
lerine iştirak etmek ve onların 
hayatile çok alakadar bulunmak 
suretlle tanınmış bir milyoner -
dir. Onun için İngilterede bu Lor
dun itibarı pek büyüktür. 

Londralı bir gazeteci geçen gün 
bu milyoner ile görüşürken ken
disine: 

- Gençken hJç hatırınıza gelir 
miydi ki bir gün böyle zengin o-

Lord Nuflld 

lacaksıruz? diye sormuş. O da: 
- Hayır. Gençken bunu hiç dil· 

üşnmedim. Yalnız kendi kendim• 
derdim ki: Bu dünyada ben de ba
zı şeyler yapsam ... Sonra işe gi· 

riştım,ı muvaffak oluyordum. Pa
ra gelme~e başladı. Yat, at alır 

satar, para kazanırdım. Fakat da· 
ima sade yaşamayı tercih ettim. 
Öyle ki benim sadelığiıne baka
rak parasız bir adam o1duğumu 
zannedenler de çoktu. Elline ge
çen pararı dalına işimi büyütme
ğe sarfediyordum, Daima uyanık 
bulunarak nerl!de ne iş olduğunu, 
hangi şeyin kArlı olacağını düşil
nürdüm. 

Muvaffak olmanın bütün sırn 
buradadır. Ne kadar para yapa • 
cağınızı düşünmekle işinizde mu
vaffak olamazsınız. Muvaffak ol
mak demek bir işi iyi yapmak de
mektir. Eğer işi iyi yapıyorsanu 
para da mutlaka gelir. Para bi
riktirmek eğer istihsal yoluna gi· 
dilmiyorsa insana büyilk bir yük
tür. Çok kimseler ellerine geçe
cek büyük bir serveti nasıl kul -
lanacaklarını bilemezler. Böyle 
olunca servet ağır bir yüktür. 
Parayı en iyi kullanmak çaresi o
nu vermektir. Halbuki zengin a
damlar Uızım olduğu kadar ver
mezler. Şu halde parayı ne yapa
caksınız?. Bir kat elbise yaptıra
caksınız. Fakat her gün elbise yap
tırılmaz. Yemek yiyeceksiniz. Fa
kat her gün birçok defa yemek 
yenmez. Gitgide paranın bir işe 

yaramadığına hükmedersiniz. O 

(Devamı 7 inci sahifede' 

Hayatını Hergün 
Tehlikeye Atan Kadın 

Arslanlarla Şakalar, Fillerle 
Oyunlar Yapıyor 

Bu Yetmiyormuş Gibi Sür'atlı 
Otomobilden Bir Lastik Top Gibi 

Giden Biı 
Yere Atlıyor 

Zavallı kız maişetini temin için İfle her ır\in bu bay vanlarla börle pençeltı§ınek mecburiyetindedir. 

J 
one Reed otuz yaşındad,~ 

ve Holivudun en kahraman 
kadınıdır. Tehlikeli sahne· 

!erde meşhur yıldızları duble &-

der. Yani onların rolünü yapar. 

Brodvey caddesinde yüksek bi
naların üzerindt'ki reklamla• da 

Joan Blondel isminin yazıldığını 

görürsünüz. Fakat, filmin en teh

likeli, en feci sahnelerinde onun 

rolünil yapan Jone Reed'dlr. raman bir kadındır. Cesur oldu: 
On sene evvel Teksas'dan gelen ğu kadar da mütevazıdır. 

bu kadın, Holivudun bütün sine· Jone Reed, başka artistlerin .\'~· 

ma direktörlerinin, artistlerinin rine yaptığı rollerden birkaçını 

takdirini kazanmaktadır. zikredelim: 

Bu rolleri hakkila yapabilmek Süratle giden bir otomobilden 
için hiç korkmamak, titrememPk, kendini yolun üzerine atmak, ya· 
herhangi bir tehlike karşısında hud otomobilde bulunanlar tara -
irkilmemek, itidalini kaybetme - fından kaldırıp bir paket gibi n -
mek mecburiyetindedir. tılmak, birkaç dakika baygın bir 
Jone Reed, cidden cesur ve kab· {Devıuı:u ı mcı aıdıllede} 
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No. 53 Yazan: KAHMİ YAÖIZ 

Bu Havada Ve Bu Saatte Bir 
Vazife, Hiç Akla Gelmiyen Şey .. 
G·zli Duran ingiliz Dritnoluna Hücum Edeceğiz 

Donanmada gece harb vaziyPti 
alınırken uyumayan, mürettetat 
yeni bir vazifeye hazırlanan tek 
gemi, binbaşı Rıza kaptanın süvari 1 
bulunduğu YadigArımillet des -
troyeri idi. 

Gemilerde yemek ve yatma 
kampanaları faaliyete geçerken 
Yadigarın süvari kam.ırasında da 
bambaşka bir sahne cereyan e -
diyordu. 

Saat 9,20 (1) gece Rıza Bey ge
mi ikincisını yanına çağırtmış, b'r 
ıeyden haberi olmıyan ikinci kap· 
tan kamaraya girince kapıyı ka
p&m'i onu üzerinde bir haritanın 
açık bulunduğu mas:ının başına o
turtmuş.karşısına geçmiş, esuren
Jlz bir tavırla konuşmağa 1iri1 -
inişti: 

- Saffet Beyi 
- Buyurun beyimi 
- Bu gece bir talih denem~ıl 

yapmağa karar verdim. 

- ..... . 
- Harbin batlangıcındanbPrl 

henüz muvaffaklyet aayılacak bir 
iş görmemlf olan donanmamıza 
ıc • ili bir tarih l&hlfeai ilAve ede
ce!· bir macera.ya atılmağa lı.azır-
1.rıyoruml 

Ne Bfbi beyefendi? 
Saffet kaptanın bu nfça .v.ıru· 

' ' a Rıu Bey zehirli bir gülüciilc- ' 
le cevab vardi: 

l\fidillinin fedakar başçarkçısı 
Binbaşı Nureddin 

- Fırbna, denizcilerin eğlen • 
cesidir. Usta gemiciler kurdun 
dümanlı havayı sevişi gibi futı • 
nalı, boralı denizleri tercih ed'!r• 
ler. 

İyi materyele arka veren, mo
dern silahlar la mücehhez tekne • 
lerin kumanda köprüsüne çıkan 

kaptanlar ancak malzemenin kud
retine sığınan insanlardır En nıa
hir deniz kurdları deniz kıyamet· 
koparır, fırtına sahil halkını kor
ku ile bunaltırken iş gôren gemi
cilerdir. Ne ise, bunları bir tarafa 
bırakalım. Bu akşam mühim bir 
vuUenln başarılmasına memu • 
ııız. 

- Bu havada ve bu saatte bir 
vazife ..• Hiç akla gelmiyen hPsa-
1?& uymıyan bir şey . .. Devam edin! 

- Morto limanında gnli duran 
İngiliz dretnotuna hücum eda • 
ceğiz! 

- Golyata mı? 
- Eveti .. 
- Bu havada!!., 
- Evet... 
- Bu gemi ile?! .. 
- Evet ..• 
Saffet kaptan sustu. EndlŞE>le -

rlni tek hecalı üç cümle ile ifa<le 
eden YadigArımillet ikincisi, 3Ü • 

varinin kat'! .evet. leri karşm".• 
da sükuttan başka sığınacak yer 
bulamamıştı. Rıza kaptan devan 
etti: (Devamı var) 

Hiç Bir 
Mütarekeya 

lht'yacımız Yoktur 
(1 inci sahifeden devam) 

ve böyle bir ihtiyaçtan daima va
restedir. 

Ömr!in ve muhtelif hldiselerin 
tasfiye ede ede bugüne bıraktığı 
böyle birkaç ıiına ve isiın varsa 
bile bunlar kendileri için mu -
kadder olan istikbali de kendile
rine tayin edilen hudud ve çer· 
çeve içinde başarmıya mahld1m
durlar. Bunun dı~ındaki herhangi 
bir harekete müsaade etmek ve
lev bir tek kişi hakkında bile olsa 
ancak bir zaôfın ifadesi olabilir 
ki, hiç kimse rejimin ve Türk mil
letinin inkılibcı bünyesindeki 
yüksek kudretin ve yekpareliğin 
böyle bir zailfa müsaid olabilece
ğinden bir anın yüzde biri içinde 
bile şüphe edemez. 

lllemlekettelı.i ahenk, umumJ 
görünüşteki vifak, bütün Türki
yenin tek kalb gibi çarpışındaki 
ve tek baş gibi düşünüşündeki 

hikmetin tek kaynağı da bu milli 
ve siyasi reşidliğin apaydın ifa
desi olmaktan başka birşey de
ğildir. Jlugün için Türkiyede es

kiden kalma birkaç kişi dışında 

rejime ve onun m!ıselsel bütün 
hamle ve safhalarına aykırı kal

mış tek kimse bile tıö•terilemez. 
İnkılilb n .. onı(n adı nam)na 

memlekette nıcvcud ne varsa hep· 
sinin muhafızı ve niırehbanı da 
yine millet ifadesinin bütilnlüğtl
dür. 

B1l takdirde de bazı avukat va· 
tanılaşın müsaadelerile arzedellm 
ki, böyle bir bütüniük hiç bir za
man: 

- Geçen ıeçti.. 
Veya; 

Hayatımın tehlikeye koyacak -======,=-===================! 
- Zaman herşeyi unutturmak 

için en mü;,;lr vasıtadır. Eskiyi 
unutmuş bir hava içindeyiz .. 

fa t mı.mleket namına, ıu kanlı 
• ' 1 rda dftlüten kardeşlerin' iz 
he J bma fıı7dalJ bir harb vazifui. 

l Fransa T ahşidat 
Yapıyor 

(1 inci ıahlfeden devam) 
karıısında Berlinin vaziyeti ne o
lacağını resmen sormuştur. Al • 
manyanın aevabı Hltlerin riya • 
setinde yapılan ve bazı askeri ve 
ııivil Alman ricalinin iştirak y
lediği bir toplantıda tesbit edil· 
miştir. 

Cevap kat'i mahiyet aldığınclan 
Hitlerin mutemedi ve yaveri yliz· 
başı Vldman bu cevabı hAmilen 
Berlinden Parise hareket etmiş
tir. Bugün Parise varan Vidman 
cevabi notayı Daladiyeye vere • 
cektir. 

Henüz kat'i bir malfunat QleV· 

cud değilse de cevabın Alman • 
yanın Berlin - Roma mihverine 
daima sadık kalacağı ve böyle 

bir ihtilüf karşısınd aİtalyaya her 
suretle müzaheret etmek mevkı
inde bulunacağı zikredildiJ.-ten 
sonra bu ihtilafın halli için Fron· 
saya bazı mahrem tavsiyele~de 

bulunulduğu söylenmektedir 
Bu arada Frankoya muharib • 

lik hakkı verilmesi ve İspanya işi
nin de foluna konulması için ba
zı ttıklifler serdedildiği sanılmak· 

tadu. 
Londra, 18 (Hususi) - Dün bır 

harp gemisile Sardunyaya hare
ket eden İtalyan Başvekili Mus
solininin bugün Sardenya ada
sında irad edeceği siyasi nutku, 
büyük bir al!ka ile beklenmek • 
tedir. Mussolini bu nutkunda, İ· 
talyanın Akdenize ait talebini i· 
zah edecektir. Maamaf!h Musso
lininin bu nutkunda mutedil dav· 
ranacağı kuvvetle tahmin edil
mektedir. 

Romadaki İngiliz sefiri Lcrct 
Uerth ile İtalyan Hariciye Nazırı 
Kont Ciano arasında dün uzun 
müddet devam eden görüşme es
nasında Romadaki İngiliz sefaret
hanesi mahafilinden sızan bütün 
haberlere göre, Tunus meselesi 
görüşülmüştür. Bu konuşma, 

Kont Cianonun Budapeşte hare
ketinden evvel vukua gelmişt , r. 

Münhal Meb' usluklar 
(1 inci &ahifcden devam) 

haberler vermektedirler. Bunlar
dan Kurun gazetesi aynen şöyle 

yazmaktadır. 

- Eski kumandanlardan Gene
ral Kazım Karabekir birkaç gün
denberi Ankarada bulunmakta -
dır. 

Genetdl K!zım Karabekir dün 
akşam Curnhurreisimiz 1smet !nö
n!ı tarafından kabul edildiği ve 
mebusluklardan birine namzet 
gös•e• !le(eği söylenmektedir. 
Akşam gazetesi de şu haberi 

nc~retmektedir: 

Zelzele 

-- Haber aldığımıza göre, Lond
ra buyük elçisi Fethi Okyar, mün
hal mebusluklardan birine nam
zedliğinin vazı için Halk Partisi
ne müracaat etmiş ve Par~iye da
hil olduğuna dair olan beyanna • 
meyi de imzalamıştır. Fethi Ok
yarın bu talebi kabul edilerek fır
kaca meb'usluğa namzed gösteri
lecektir. 

Yine öğrendiğı!"'Ze g6re müle
kaıd General Kuzım Karabekir'in 
de Halk Partısi tarafından mün
hal mebusluklardan birine nam
zetliği konulacaktır. 

f i!istin 
Meselasi 

·' ::.->' 

Almanya ve Ü 
Ukranya . 

d devaııtı 
(2 inci sayfa an . ·nıa> 

laşılınıştır. Münih anbŞ ıl 
' n p:ı.-c; 

dan sonra Polonya ~ı k ia" 
dımından da m üs tagn' ı 

· IernC' :-.ı' manya, şarkta genış ' 111. 
• h şl•ın1' 

ni tatbik etmege a " tnıa 
d nrı u Çekoslovakya' an so ' p 

tediği ilk adım k"ndi>in•ıirn• 
ya ile karşı karşıya ge· ;.--r 
Fransanın şark ve art•,., po 
ile alakası devam ettık,-, ,. 

. . lit·k nıaııt' ras • ya ıçın po ı a • 3 ı 

mak kolaydı. Fakat Fran~ra 
tan sökülüp atıldıktan so .ıır 

rla<lll'• nevra pek ziyade zo ' jj 
anın n 

koslovakya Alm<WY :ııutc 
altındadır. Macarıstan. ,.3p 

· · ın " nın ilhakını temın ıç n .
3
ya 

yardımdan dolayı Polo l ııcr· · 
şı müteşekkir olmakla ~nıe 
bu teşebbüs bir netice v~k· 
ten sonra Almanyadan ç rr. 

. disırıe 
tedır. Romanya. ken ın ~I 
sus sebepler le Rutenyan ,a 
ristana ilhakını h Ç bıf •va . ı ·a, 
terviç etmemiştir. Ita YA,-ruP 
lince bu devlet, orta ,

3 
.ı 

ait her meselede Al111an~ğille 
rasında ihtilaf çıkabıJec s 

·1e 
timal verilmesınden bı t* 
Bu zorluk içinde PofonY3~.,ıı. 
ya meselesine karşı ayııı "ar 

R )·a'ı"" . te olan Sovyet us nırı 
mıştır. Filhakika Fran: ~ ,-e 
taki altıkaları baki kal :;~ı ol 
ki Çekoslovakya da 111" yel -
ğu bir zamanda bu s.~v uJla o 
lonya yakınlığı ço kşU~sl<i Ç 
bilirdi. Fakat PolonY_a ;çın eli' 
koslovakya'yı yıkmak ı.ıııı 
den gelen her şeyi yaP~rsıı~' 
bu direk yıkıldıktan ve nrs ıı 
sahneden çekildikten soğırlıf 
di büyük Almanya'ııın 8.,tiJf· 

··1<ıııu, 
lonya'nın üzerine ço da so" 
lonya bu tazyik altın ııılt• 
lere dayanmıştır. Filh

3
1<iP ed: 

bugün Polonya için tafak•' ~ 
bilecek yegane yoldUT· ... , ol 

]< bU ·_f\ 
le olduğu, yani açı ;ya>' , 
!ışı dahi Polonya'nın 5 111rrı"' "'Z e 
yetindeki zatı tebaru :JI 
dir. ts~'f. 

J\. ş. ,. 
Sa.Jht lraptaA, ıttvarinln bu 

mı hem lzahatmı bot bakı§lı irl
le~mi.J gözlerle dlnllyor, Rıza Be
fİn mühim bir lfe karar verdiğini, 
değeri, pahası uğrunda can vere
oalt insanların ıayuile ölçülecek 
w ife ıırı.zneğe hazırlandı~nı 
pekAll hlued!yordu. Fakat, Bal
lı:an deniz muharebelerindenberi 
beraber bulunduğu, fevkalade iL)
mad ettllt süvarinin yine iyi bir 
tuarla)'lfla yeni bir harekete ha
cırlandılını hil!eden Saffet kap
tan bu fırtınalı gecede nasıl bir 
hareket tarzı seçti~inl merak eden 
bir tavırla Rıza Beye sual tevcih 
etmekten kendini alıkoyamadı. 

Çocuğunu, Halasını, Kocasını 
ö düren 'adın 

(S bıd oahilcden devam) bundan sonra çok yaşamam1ş, üq 
ay sonra ölmüştür. Marlanın ci

nayetlerinde iimil olan şey dai
ma miras ve sigortadır. Yani ken· 
dısine parası kalacak olanları bi
r~r suretle zehirliyerek ortadan 

kaldırdıktan sonra bunların mira
rına konmaktır. Bu maksatla Mar
ta kocasını, halasını, küçük bir 
kızını Öldürmüş olmakla maznun

du. En son cinayeti olarak kocası
nı öldürmüş olmaktır. Kırmızı 

saçlı bu Avusturyalı dilberin ba
şı vücudünden ayrılmıştır. 

Demiye elverişli bir zihniyete 
müsaid bir iatldad içinde değildir. 
Memleketteki hava unutganlı&uı 
havası değil, bfitünlüğün ıuurlu, 

vllaklı, birleıik, milli ideali ber
l"Yin üstünde tutan varlığının 

ve .. yine bunun içindir ki bu hava 
içinde, asla ıafra tatımaya mü
said bir hava değildir ve muhak
kak ki, Baronun umumi eberlyetl 
de bizimle bir kanaattedir. 

Kırşehir 18 (Hususi muhabiri
mizden)-- Evvelki gün vukua 
gelen bir zelzeleden sonra, dün 
burada yeniden şiddf.>tli zelzeleler 
oldu. Bu zelzeleler tekmil vila • 
ı etimiz dahilindeki halkı tekrar 
korku ve heyecana düşürdü. Nü
fusça zayiat kaydedilmemesine 
rağmen zelzelelerin binalarda yap 
tığı tahribat oldL:kça mühimdir. 
Zelzele daha ziyade Çiçekdağın -
da duyu.arak bu havalide ehem
miyetli tahribat yaptı. 

Beyrut 18 (Hususi)- Filistin 
meselesi henüz bir hal yoluna gi
rememiştir. Londrada yapılacak 
konı;rede Filistini kimlerin tem
sil edebileceği keyfiyeti bugün • 
lerJe halledilecektir. 

M3amafih müftinin bizzat kong 
rde lııılunmayıp Filistin heyetinin 
kendi seçeceği ve itimadını haiz 
bır k'mse vasıtasile temsil etti • 
rilmesi cihetine gidilmek husu • 
sunda yeni bir formül bulunmuş 

_H_a_y_a t-1-nı_J-l ___ ergıı 

T ehlikeYe ıı 
Atan ı<adı #ı 

sordu: 

- Düşünceleriniz her zama.1 de
lil ı:ade bizim, Osmanlı donanma

Martanın cinayetleri bir değildir. 
Bundan on üç sene evvel sigortalı 
olan kocasının ayağını kesmiştı!· 
Bundan maksadı da büyük bir 
miktara varan sigorta parasını 

almaktır. Marta daha on dört ya

§ında iken altmı~ ikı y~larında 

.htiyar bir Yahudi ile tanışmış ve 
maksadına muvaffak olmuştur. 

Çünkü bu ihtiyar Yahudi çok zen 
g;n bir adamdı. Bütün paralarını 
Martaya bırakmak üzere bir va
siyetname yapmış olan Yahudi 

sının şerefini koruyan hareketine -
matuftur. Bunu, birbiri ardına de
nemelerle öğrendik. Yalnız, gü • 
vertelerde gezmeğe bile meyd~n 
vermiyen ve kudurmuş denizJe, 
bu fırtına sırasında nasıl bir işe 
hazırlanacağımızı dehşetli merak 
~diyorum. 

Rıza kaptan güldü... Armad~ 

ıslıklar çalan korkunç rüzgarın Baş, Dtş, Nezle.Grip R omatizma 
mıitehakkim çığTıklarile alay e • 
der gibi devam etti: 

(1) Şamdiki saatle 21,20. R. Y. 

., 
· .. ~. -

No. 31 

Birine bıraz dikkatli bakışında, 
bıraz dalgın duruşunda bir mana 
a ı \'Orurn. • Baktığın kimdi, niçin 
durgunsun, kimi düşünüyorsun?> 
~' 1<1ı 11d başlıyan sualler, kafa -
nı"l bu zamanlarda mebzulen istih· 
sal ett.ği ihtimallerle birleşiyor, 

şıiphenin de üzerine tuzu biberi 
serpilerek bır kıskançlık fırtınas• 
pa tlıyordu . 

Bazan günlerce dargın duruyo
ruz. 

Umum•yetle dayanamıyan yine 
ben oluyorum. Barışıyoruz. 

Birbirimize söz >reriyoruz: '3'r 
daha manasız kavgalar yapmıya
cağız. 

Bu söze ancak üç beş saat aadık 
kalab!lıyonız. 

nevralji.kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal kese' 

• • cabınde gUnde ü ç k • • • alınablllr •• • ... 

Yazan: Nusret Safa COŞKUN 

içimde öyle bir his var ki.. 
Bir çok şüphe zerreleri kolkola 

girerek bu hissi şişiriyorlar: 

Belma bana ihanet ediyor! 
İşte böyle bir his iğneliyor beni. 
Onu bazan bir polis hafiyesi gi-

bı meharetle takib ediyorum. 
'l'akiblerim müsbet bir netice 

vermiş değildir. 

Fakat of bu insanlar! 
Ya benden iyi görüyor, iyi işi

tiyorlar; yahud maziden aşırdık -
]arı malumatı istikbalin malı yap· 
mak istiyorlar. 

Belma başkalarile konuşuyor • 
muş! 

Duyduklanm beni deli ediyor. 
Hırpalanıyorum. Ben d~ hırpa • 
lıyor, hırpalıyorum onul 

- Sermed artık çekilmez ol - 1 
dun! 

Diye ısyana başlıyor. 
- İnan, diyor ... Sana bağlıyı'TI. 

Yalnız seninim!.. Fakat bu gidişle 
aşkımızı öldüreceğiz. Her gün Ka; -

ga hergün münazaa; ikimiz de 
mahvoluyoruz. Yalvarırım yap • 
ma .. Hırçınl~ma bu kadar. Yalnız 
seninim, kimse ile konuşmuyc • 
rum. 

İnsan bir defa kendis:ni a• .. a. 
aşkın içinde de şüpheye ve kıs -
kançlığa kaptırmasın 1 Yoksa hali 
feci.. İlk kaybedeceği şey: Yaşa -
mak zevki.. 

İşte ben!. Ne gençliğimi anlıya
biliyorum, ne de yaşamaktan bir 
tad alabiliyorum. alamın içinde 
h~r şeyi ezip kıskançlık tohumu 
haline getiren koskoca bir değir
men dönüyor. 

Zekam yalnız yıne kendi kendi
ne bulduğu ihtimallerin tahk;l:a
tını yapmak lçbı işliyor. Zaten içe
rislm? ondan bafka bir mevzuıt'1 

Etem İzzet BP.NİCE 

Romanyada 

Tek Pa tinin Başına 
Kral Karo! G:çiyor 
Bükreş 18 (A.A.)- •Milli Re

nessans cephesi• ismini alan Ro
manyanın tek parlisı, dün ilk defa 
olarak toplanmıştır. Parti nizam
r.awesinin tanzimi için dört aza
dan mürekkep bir komisyon te
şekkül e!mıştir. Gelecek hafta 
azd kaydına b~lanacak ve bütün 
Romanyada propaganda toplantı
ları tertip edilecektir. Dolaşan b.~ 
ş&~iaya göre Kral Carol bu parti
ııın fahri riyasetini deruhde ede
rek ve Dahiliye Nazırı Calineseo 
p~rtinin umumi kiitipliğine tayin 
l'{l:lecektir. 

gi~digi yok ki.. 
Acaba niçin bu kadar şüphele

niyorum. 
Her kadından bu derece şüphe

lenilir mi?. 
Evet! 
Ben her kadından şüphelenecc

ğim. Fakat Belmadan biraz fazla .. 
Çünkü onun vaziyeti daha başka. 

Evvela dul bir kadın. 
Sonra maceraperest.. Bir takım, 

irili ufaklı sergüzeştler geçirmış. 
Bunların tecrübesi ve tadı, de

vam cesareti verebilir. Bu yüz -
den şüpheleniyorum ve kıskanı • 
yorum. 

Ruhuna gün geç!ıkçe biraz daha 
nüfuz ediyorum. 

Hareketlerini, neçeşid olursa ol
sun, cemiyetin teliikkislne, ya'll 
ayıba, dinin yasağına, yani güna
ha, duyuşlarının sesine yani vic· 
danına bağlıyan bir insana ben • 
zemiyor. 

Onu sevkeden bir 
Gönül .. 

kuvvet var. 

Kızılayın geçen sene büyük 
zelzele felaketinden sonra açıkta 
kalan köyliiler için yaptırdığı ev
ler, dünkü ıiddetll sarsıntılarla 

hasara uğradı Akpınar köyünde 
de yeni inşa edilmiş olan evlerin 
altmışının tehlikeli suretle çatla
dığı ve Tosunburnu köyünde de 
15 kadar evin tamamen yıkıldığı 
haber alınmaktadır. Daha uzak 
köylerden henüz hiçbir haber alın
mamaktadır. 

Hu yeni zelzeleler üzerine icab 
eden tedbirleri almak için Çiçek· 
dağ kaymakamı, fen memurları, 

KırşehiF Kızılay başkanı derhal 
zelzelenin tahribat yaptığı mm -
takaları teftiş ederek bir taraftan 
icab eden tedabiri almışlar, diğer 
taraftan da halkın ihtiyaçlarile a
lakadar olmuşlardır. 

Çankırı 18 (Hususi)- Burada 
gündüz ve gece üç zelzele olmuş
sa da hiçbi.r hasarat kaydedilme
mektedir 

Yaln1z bunda buluyor, bütıin 
kuvvet ve saadeti .. 

Ondan ötesi bir sürıi saçma .. 
Ne korkunç değil mi? .. 
Bu tip insanların ufak bir sar -

sıntı devrilmesine, uçuruma yu • 
varlanmasına sebebiyet verir. 

Onu kurtarmak istiyorum. 
Hislerini tamir ederek, telakki· 

}erinde açılan gedikleri kapıya • 
rak, fena arkadaşlıkların açtığı çu
kurları doldurarak onu iyi bir in
insan haline getirmek arzusun -
dayım. 

Bunu yapacak maddi ve mane
vi kuvvetlerden mahrumum. 

Fakat kendime tamamen bPğ!a
dığım takdirde bu güzel kadını 

sendelemekten ve yuvarlanmnk
tan kurtarabilirim. 

Seviyorum; bundan daha bü • 
yük ne sermayem olabilir ki.. İn
saniyet çok süratli dönen bir atlı 
karıncadır. Bazan içindekiler J~n 
birinin ba§ı dönüverir. 
İçimizden birinin başı döndı\ 

Bu, iki tarafça kabul edildiği 
takdirde ihtilaf halledilmiş ola
raktır. 

ili!Jer taraftan bugün İngiltere 
leh'ne Filistinde muazzam bir nü
;ı,•yiş tertip edilmiştir. 

Seyrisefer 
JŞ/eri 

{1 inci sahifeden devam) 
si ve otobüs şoförleri gece ve g:.ın
düz sivil memurlar tarafından 

tetkik altında bulundurulacak • 
lar ve bunlardan afyon, eroin kul· 
!ananların bir daha bu işte istih
dam edilmemek üzere vazifele
rine nihayet verilecektir. 

Yeni Emniyet Direktörümü7. l>u 
inzibatsızlıklara kat'i surette ni
hayet vermeğe azmetmiş ve biz
zat kendisi sık sık verdiği direk· 
tiflerin tatbik edilip edilmedil\iııı 
kontrol etmeğe b~lamıştır. 

midesi bulandı diye diğerleri ıl.ı

rurlar mı?.. Hayır .. Ayni süratle 
dönüşe devam ederler. O başı dö
nen, midesi bulanan zavallı bir 
kenara atılıverir. Büsbütün ezil
mek, büsbütün insanlığın dış·M 

çıkmak için ... 
Belma Hadisatın baş döndiırc>n 

sürati içinde mecburi sendeleır.e
lere maruz kalmış bir kadın. 
güzel. 

E, güzel demek, cemiyetin düş
maıı olduğu, hep birden üzerine 
atılıp boğmak istediği insan de -
mektir. 

Koca bir cemiyet hışmına bir 
kadın nasıl karşı koyar? 

Koyamaz. 
İşte bunu niçin Belmayı mazur 

görüyorum. Mazisini kapıyor, ba
n·ı • d olanı benimle b~layanıdır, 
dl yorum. 

Kadınların hepsi şehvet hastP
sıdır 

Onları iyi etmek lazımı 

(Devamı var) 

ıJtf: 
(5 tncl sa'/ı.ifed"'. def> : 

ıar bit "' halde durmak, bUJl ğiJ. f!0 tıl' 
olsa ne ise, fakat de ıeJc!şr ~ 
bunları bir iki defa 11urı . ,c 

da 0 cır 
~~zımdır'. ~u .:~~a kol~ JJl bu 
otesi berısı çürUr, çare i' p 
ayağı burkulur. )'lez;aJıl"et$ vur 
san'atının iktizası· ıııı !-" 
ra kazanmak kolaYtıııedi· if 
nuz, işleri daha bı 8ıı1•rı ~. 6 

Mesela bir başka! z yaprt13 çeı· 
lanla beraber ro t ba~·r . 

na ··• d Losangeles hayva Jak' . ·f 
ndall ı•' .ı 

. en uslu aslanları ozufl• f" ' 
kilo ağırlığındadır.dır· trirıır· 1

1 
leri, tınakları var ibi p3 ~urıi ~ 
elektrrik lambası g ]<01 rı ~ 
homurtusu ... Etr3f_t

3 ]<3Jb~tt 1 
tirıı, eıı· 

kisler husule ge ürJ<rı' ~ 
retir. Heybetinden oi"e, 
b ·1 d - 'ld. . J ııı' ı egı ır. .. biid'.,. ·et r 

Jaki; bazan asa ;bi vaıı~. fi 
üzerine atılacak g yetı; ,1 r 

diyaıı eJ• .ı 
Bu sırada, gar ·kiJI ı11rl"' 

· · te> :ıo· 
vanın hiddetını 

0 
]<ilO ,.oı .,ı 

6.50 . jrı • ' 
Anna May, . fildi!· oı.>' • 

da kocaman bır de ~1 
k t pe iJlde " alışkındır. Fa a .. bir ..,orı ..r 
·· uıı ıo•·· "' hayvandır. oun ııor ·rıil' J' 
asını. 30tıc .Jı" 

vanlığı tutın ['11lesi, se"'-
raz fazla sı kıve .. :;ne _,, 

··1uııı• ı· 
lini kumaya, 0 Jorı' ( 
m1ya kafidır. ..,,en ıııır~ 

raıı· ~o ı 
Bu tehlikeye 13r, o. ,.11 

. · ı şal<a .. rı' 
caman fıl ı e_ dcııı~r~5~ 
par. Jimnastıl< U~/ı 
muş gfüi h~tulil ıer 
·---:-rr::-ser . 

veni ı::.- ·· ıe'' 
ı_..:...~-:'f::-i.İ. r "iJ t ~ 

Halk ı-ı~ı~ ~ 
t var · çı ,r 

Konserva u ·pciS' 1' 
beşı ~1 p 

kitabının on . ·iPdc ,,P 
rş 1' "' ı servatuvnr 8 ·~ti"~ ~ P 

nı '" .•. o:t' ' niz havaları l''"" ı ~ 
]ardan müesseôC c;,,ı:ıP ~· ı 

d arı • ı~P ı 
mualJimı /\. ıı nı' 0 ı"'..,ı 
dan notaya al•"-'~c ıııt .. t"' 

.. ·'!JI' ·y" 
k · Fnlkloı ·ntı 

musı ı . (le ı 

çok tetkiI<Jrrı 

tedir. 
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SONYA HENi ARTiST 
Patinaj 'l)r mpigor:u Nasıl Yılaız Otdu 

S onya, yMin y~:nda , mbı 

mini, beyaz bır kelebek gıbi 
çocuk iken eğlenmek ıç ın 

p ~linaj yapıyordu. Sekiz ya.;ında 
§a.tnplyonluğu ald ı. Yir• 1i yil.

~~a aıldlğl zaman, mü•abaka -
">1a kazandığı kupaların . m~ı:ıal
tııarın sayın yüzü aşmı.ştı. 

A:leai, Oslo'nun en zengin aile
~ rindııa biri ldl.Sonya refah içır
t Yaşı.yor n müsabakalarda pa
l alrıuyord11. 

ı 
1 

F'•kat, yinnl Uç yaşına geldiği 
• '~ ıt İf dei!lıtı: Sonya'nın Pa -
;11lerinden altın yağmıya ba.1la-
11· lfoUvud sinema şirketlerirdt'n 
·t· tarafından vaki olan bir ttk
~ı kllbuıa ruı oldu. Sened~ en 

1 'ki filim çevirmek şartile be

r li!inı için 150,000 dolar istedi. 
'<.Şlrkıt derhal kabul etti. So:1ya, 
ıq fl11Jnde büyük bir şöhret ka
~· ltafkıda 5,000 dolar ilcrett 
h etmiyordu. Bu kadar para-
llh~ :Karol Lombar, ne Beti Devis 

1 llıeşhur yıldızlll kazanabill - ' 
Qrdu 
!{ . 

\ı ~çU:.: yıldıa, ,,..nede 250 ,000 
·~ara ra"' oldu. Bu, 52 hafta y&
~.' 20 haftaya taksim edilınce 
te •ltcta 12,l!OO dolar eder. Bunu 
~itl&y, ne de Şarlo kazanabll -

it>, 

~ tıtJAZZA.M BİR BüDCE 
~u ita.dar para ile Sonya'nın 
~ bıt hayat yqadığıru zanne -
ııı~tıanız yanılıyorsunuz. Sonya 
~ 81de bir hayat ııever ve pek 
~~ sarfıtder bir artisttir. 
~. 321,ı>OO dolar, lldnci se

~l 8oo,00o, ü~ncll sene 2,000,000 
'r kuandı. Radyodan aldığı 

l11r ıfa blfka ... 
BAHŞiŞ YOK! .. 

• 

sisli.it... Evet, bu sevimli yıldız 

hasisdir. Hollvudda Parla kahvesi 
garsonlarından birisi: 

- Matmazel Sonya hiç bah§it 
vermez! .. 

Der. Hakikaten, güzel san'ıtt -
kAnn ne lokantada, ne kahveha -
.nelerde bir ııerıt bahşiş bıraktııtı 
görülmemlttir. 

Sonya, geçenlerde Avrupaya 

aeldi w Normandiya vapurlle A
merikaya döndil. Vapurda bir kra
liçe muameleei gördü. Fakat, ka
marotlardan birine bir tek mete · 
l!k bile vermedi. Yolculardan biri, 
sinema firketine telefon etti. Bah
şişi kumpanya verdi. 

Nevyork'tan trenle Holivuda 
giderken vagon restoranda, gar -
sonların bahşişlerini de dostlarır· 

7- SON T 1: J, G K A 1' -1A l incı rı.anun ım 
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Madelen 
Robenson 

Görüyorsımu a çalışıyorum ... 

- Sevım!i arıi.•t be"' bu söz -
lerle karşılamıştı. Hakıkııt en onım 

bi rıcik meşguliyeti çalışmaktır 

Zira hayatını temin için buna mec· 
burdur. 

- Hangi rolümü ezberliyorsu
nuz? .. 

- Hangi rolü mii.-. OrijiMI bir 
rolü Katerin Hepbür'nün rol
lerinden bırini Sinemada yak -
lapnak istediğim büyük bir san
atklir var: Şarla ... Fakat bu htıl
yadan b~kıı bir ~ey değil... 

- Hangi artistlerle birlikte ça
lişmak arru ediyorsunuz? ... 

7 akiba 

.~. 

• dda ır ezalet 
a Uğrayan Yıldız ar 

- Hepri ile Bilhassa Jan Ga
b::n, Moris Şövalye, Piyer Fres -
nay, Andre Liiget, Fernan Gervey, 
Lui Juvet ... 

Sustu. Gözlerini, duvardaki ar
tistlerin resimlerine dikli. Sonra: 

- Ne güzel san'at bu, değil mı?. 
Dedi. 

t.rakibata uğrıyan yıldızlardan Miryam Bopkin pllljd an çıktıktan sonra lstlnıhat edlyer • 

F 
iJipın adaları şimendiferleri yıldızlarını kullandığı iddia olu- Loreta'nın değil, daha bir çok 
meselesi büyüdü ve büyült nuyordu. yıldızların meselede alakadar ol 
bir rezalet şeklini aldı. Bu meyanda, Loreta Yınıg'un d~ dcıklan meydana çıktı. 

Vilyam Brüken adlı birisi, ge- ismi geçmişti. Loreta, Bruki ta - Ve bunun üzerine Losanjele•'de 
isimleri aşağıda yazılı yıldızhm. 

dan birisi verdi. 'çenlerde Nevyorkta tevkif olun - nıdığını, fakat ilerile alakadar 'll- ifadelerini almak için bir he:ret 
Sonya, kendisi gibi patinaj ;e- muştu. Babası zengÜ1 bir banger madığım söyledi ve kendisine is-

d stlarlı b. {J \ olan bu adam, Fılipin şimendifer- teşekkül etti: 
ven genç o e ır um yor nad olunan cürmü şiddetle red - Miryam Hopkin, Ronal Kolman, 
Olempik) kulu .. b 'ı' tesıs· etti Bu ku Ierı' tahvı· ıa· tile büyük bir dolan -

' · · detti. Bink Krobi, Herber Marşa!, Gari 
lü'-- aza olmak ;•tı'yenlerÜ1 bir dırıcılık yapmakla ittiham olu -

"" ~ Halbuki Nevyork polisinin •ıap- Gran, Frank M~rgan, B!nni B~r-
kartla isimlerini ve adreslerıni nuyordu. Bazı nüfuzlu kimselerin 

· d · tıaı tahkikat neticesinde yalnı~ nee ve Şenele. .. 
bildirmeleri kıi.fl idi. Buna muka- =~y~a;rd~ı~m~ı~n~ı~t~e~m~in~ı~·ç~ın~!:e~;:;sı~n~e~m~a~~;"~;;;;~;;;,;;,;,;;;;,;;;;;;;;;;;~==~~"":'.:============-:-=:"".~ 
bil kulübün rozeti, bir hüviyet "a- H r - A y "· 1 1 N 1 1 

ak lı 1 dı casını sokakta gördüğü zaman "' ngı' \ere ası ır 
r S:y~ ~::a~la;ı tetkik ederke:ı kasketin i çıkaran, milli marş ça- A k v A l 

lınırkcn ayağa kalkan, bir san - ş n a 
posta puluna vıırilen paraları çok , • k" 

k 1. cak. bir ölü gördügü zaman ~e - ..., Yol Tuf a"a gördü. Azaların badema u üoe J 
1 Iiı.mlamağa alışan bir çacuk, ı 1 e- 1 1 

gelip rozetlerini almalarını kaı·ar- s v g 
1 
s 1 !aştırdı. ride suç işlerr ekten her halde ka- e 

PARA AŞKI çınır. Bu basit görünen hayat t~r-
biyesini vermek çok yerÜ1dedir. <' iincii ı.alıifeden devam) 

Bir radyo tirketi mlidürü Son- Göz, kulaktan daha mütekamil bır kat bu mevzu üzerinde konuşma.k-
ya'yı bir lokantaya davet etmiştı . uzuv olmak itibarile göz hafıza· tan onu menetmi§tim. İlk günler-
Yemekte, kendisine verilecek ile- sı kulak hafızasından daha kU\" - de biraz miltereddid idim. Çünki' 
ret! müzakere Miyorlardı. vetlidir. Bu itibarla da çocuklar8 onu kendime göre genç buluyor-

Sonya, karşıki masaların bırln- her ilk ve orta mektepte bulun - dum. Fakat 0 ayni yaşta olduğu-
de oturan Barbara Stanvild i.şa - durulacak sinema makti1esi ;Jp muzu ve bir arada mes'ud ve bah-
retle sordu: haftada bir kere terbiyevi film - tiyar ihtiyarlıyacağımıza beni 1 

- Ona nekadar veriyorsunuz?. !er göstermek çok faydalıdır. On inandırdı. Tıpkı seninle Selim gibi. 
- 10,000 dolar!.. altı yaşına kadar olan çocukların Ben kendi hesabıma karı koca a-
- O halde bana bir milli fazla umumi sınema ve tiyatrolara gıt- rasında büyük yaş farkı olan iz-

vereceksinizl.. mesÜ1e miı.ni olmak ilzere çıka - divaçları sevmem. 

(( llncll wablfeden d~,·am) 
verecek bir tarzda aksi bır istika
mete gidiyor. Halbuki ümid cdi
dilen bu değildi. 

Hukuk Ve ... Ruh Tetkikleri 
rılacak kanun çok büyük bir lh- Mualla derin derin içini çekti 
tiyaca cevap verecektir. Saf di - ve: Evet benimle Selim gibi, di-
mağlar iyiden ziyade fenaya mli- ye düşündü, annemin hakkı var .. 
temayildir. Netekim sinema sa - Dışarıdan birbirimize uygun ve 

Diğer taraftan Deyli Telgraf 
cenubi Afrika Nazırından bahisle 
şimdi onun derin bir endişe ile 
memleketine gitmekte oldugunu 
ilave ediyor. Bu nokta mühıın -
dir. Çünkü Avrupada ortalığı ya
tıştırmak için İngiliz Başvekili -
nin takip ettiği politikanın haki
katen netic .. izliği anlaşılacak o
lursa biltün İngiliz imparatorlu -
ğunda bunun takdir edilerek im
paratorluk efkarı umumiyesinde 
şuna kanaat getir!ecektir: 

\ (1 lacl aahlfeclen ••vam~ 
~~ c~nınız sıkılınağa başlar. 
~ htçblr şeye ihUyacınız kal
~· tj_"· 

'· ier birşey için biraz yorulınu-1' •. 
1 ' UıiiJmezseniz, o şeyi ko -
·'• l 'ti 'l~ e t gevtrtrseniz ondan ıa -
'.lııı ltvkindıın de mahrum ka -
tt·ll. Birçok kimseler elbıs• 

ııı llıden bendıın zengindir. Be-
1 .. ~l'l'dan daha az elbisem var 

, "•blarımın bir kısmı da on 
i :""el yapılmıştı. Çünkil ar

•ha fazluını istemez ol -
~ . 
~k zenginler vardır ki ha
li Zevk almayı unutmu§lar

' ~~!lir daha çok para kazan
-"'uneeaile zihinlerini yo -
~~ahut ta.biriktirmiş olduk

( -Yı . nasıl muhafaza ede -
a 1\1 dti.şünürler. Bu suretle 

ile k . ~k . endi aralarına bir du-
111 ita llıış olurlar. Böyle zengın

littlbıeri iyi olabilir. Herke
:~lbı et.~k istiyebi!İrler. Fa-
~l~ ~ının bu arzusunu yapa
t tla~ .. <ltr ·•a sonunda zarar go-
ı~ ita diye korkarlar. Bunlar 
'1-a~llıağa, ba~kal~ile temas 
l~t Yalnız kend.ı alışmış 
a ~ birkaç kişi ile yaşa -
l!i[jz hktim<!urlnr. 
· ı., lıazetecıierınin dediğine ,;d ~tıfild ışte böyle olmı

e tnlerden imiş. Zengin ol
~1:-eı na~ıl u;e şimdi yine 

\. alt istiyen bir milyoner. 

"'ilb • 
~, "ştt Alınıyor 

ıı.. "~1 
"" -,. llıahı.emel eri ve daire-
ıı,•tq 'it bulun1n mübaşirlik-

. ~tin , h" k " br ~anununun u um-
' ~ talipler arasından im-

ltıü . 
·~ ~ nasıpleri alınacaktır. 
"-.t 1~ ayın yirmısinde sa -

cı.., yapılacaktır. 

(5 inci •ahifedım devam) 1 
hakeme edilip mahkfun cdildlkt.en 
sonra tatbik edılen usul ve ea...ı-
lardır. ( 

Cinayetlerin önüne geçebilmek 
için suç işlenmesine mimi olmak, 
cinayetlerin önünü almak 18.zım
dır. Suçu realite sahasına çı -
karmamak, doğacağını hissederek 
onu doğmadan öldürmek şüphe -
siz ki suçluya karşı ittihaz edi -
lecek tedbirler kadar kolay değıl
dir. 

Bunun için da, doktorların has
talık yok, hasta vardır. dediklerı 
gibi suç yok, suçlu vardır diyerek 
işe başlamak icabeder. Nası! ki ay
ni hastalığa musab iki hasta hak
kında bünyeleri ve sair şeraiti na
zarı itibare alınarak tedavi tan -
!arı arasında fark gözetılirse suç 
işlemeğe milsteid olanlaiı da etiıd 
ederek bu suretle tedavi etmek -
kat'! bir zarurettir. 

Kanaatimizce işe mektebden 
başlamak doğru olur. Bir mekteb 
açmak bir hapishane kapamaktır. 
diye meşhur bir söz vardır. Bu söz 
yalnız kuru bir mekteb binası bu
lup talebeyi toplamak ve hatta 
başlarına öğretmenler getirmek 
demek değildir. Bu sözün sakla _ 
dığı büyük bana okulun tam bir 
terbiye müessesesi olması ve iil!
retmenin de mükemmel bir mil -
rebbi bulunması suretile anlaşı -
labilir. Bugün ilk tahsil mecburı
dir . Yedi yaşına gelen her vatan
daş mektebe gitmeğe mecburdur. 
İlk athsilden sonra üç sınıflık or· 
ta tahsil de hemen hemen umu -
mileşmekte ve ilk ınekteb kadar 
orta tahsile de revaç artmaktadır. 
Yediyaşına kadar ailenin çocuk 
üzerinde çok büyük rolü vardır. 
MuhitÜ1 ve aile terbiyesinin bü -
tün mevcudiyetimiz üzerindeki 
tesirlerini inkar edemeyiz, ancik 
yedi yaşında bir çocuk henüz ha
mur kadar yumuşak ve isteııdi4i 

şekil ve kalıb verilebilecek bir hali 
de olduğundan muhtelif terbiye 
muhiıtlerinde yetişmelerine rai
men kuvvetli bir mürebbi elti1de 
milkıımmelbir tarzda işlenebilir b·r 
vaziyettedir. Cezacılar suçluları, 

anadan doğma, ve sonradan huy 
edince; diye ikiye tasnif ediyorlar. 
Anadan doğma, yani taşıdığı ir
siyetin fenalıklarile dünyaya ge
len bir çocuğu suçlu yapmama'< o· 
na iyi huy vermek suretile müm
kündür. Sonradan huy edinme 
suretile suçlu olacağını kabul et

memek kabil olamıyacağına göre 
iyi huy edinerek suçlu olmaktan 
kurtarmanın da imkan altında o
lacağını tanımak icabeder. Bu ıs
\itraddan sonra biraz evvel mü
rebbi elinde işlenecek çocuklara 
mevzuumuzu tekrar intikal ettı. 

rirsek çocukların bir tasnif~ tabi 
tutulabileceğini düşünmek müm
kün olur kanaatindeyiz. Çocuk -
!arı geldikleri aile muhitine, akli 
melrkiıtının normal inkişaf edip 
etmemiş olmasına ve çocuğuıı 
alakalarına göre bir tasnife U•bı 
tutmak ve daha ileri giderek a
na ve h:ı.basının hususi hayatl:ı -
rını anlıyarak çocuğun manevi ve
rasetini de bu suretle öğrenmek 
çok iyi olur. Bu ilk merhale aşıl
dıktan sonra normal ve anormal 
çocukların muhakkak yekdiğerın
den ayrılması iktıza edeceği nok
tası üzerinde durmak lazımdır. 

Zira muallim nekadar azimkfır o
lursa olsun, bütün talebe ile ne 
kadar çok uğraşırsa uğraşsın biran 
gelir ki anormal çocuğu, hissinin 
tabii sevkile ihmal eder. Kendi 
haline mühmel kalan çocuk da 
bir kere kendisile uğraşılmad:ıtır.ı 
velev tahtaş~uuri olsun farkeder 
se bunun verdiği gayri iradi nev
midi ile kötü huylar peyda etme
ğe veya meknuz olan huyları in
ki§af eylemeğe başlar. 

Muallim anormal çocuklarla 

fazla uğrQfırsa normal olanlara ya
zık olur. Bunlar günbegün kayui
sızlık içinde !nkifaf edecek zıt -

kiıları ve sair melekelerile fena -
lığa mayledebilirler. Zaten çok 
kalabalık olan sınıflarda pek farklı 
kabiliyet ve terbiye seviyesinde
ki çocuklarla ayn ayrı uğraşmak 
güçtür. 

İlk mektepte öğretmenin f'lfü 
yalnız okutmak, muhitini tanıt · 

mak dej!il, bilhassa onların mele
kelerini iyi bir şekilde uyandır 

mak, hareket ve faaliyete geçir
mek ve onlara iyi va sağlam ter
biye ve ahlak prensipleri ver -

mektir. Salaklar, budalalar, ia -
yankar ve küstahlar da iyi b•r 
vatandaş olabilir. Şu halde h•m
ları behemehal iyi bir pedago -
jilı: süzgeçten geçirerek diğer -

!erinden ayırıp ayrı sınıflarda ay
rı mekteplerde toplamalıdır. Be
lediyen.in . çocukları Kurtarma 
Yurdu. namındaki müessesesi 
en feci katil, en müthiş esrarkeş, 

en korkunç ırz düşmanı ola~aı< 

anormal çocukların iyi bir vatan
daş olabileceğini göstermiş v" 

onları cemiyete kazandınnıştıı". 

İlk ve orta mekteplere hayat v~ 
yurt bilgisi dersleri yanında bir 
de ahlak bilgisi dersi koymak ta· 
ze dimağlarda, iyi duygular u . 
yandırmak, aile, vatan, mill·~t, 

ilim, güzel san'at, tabia setvgisi

ni kazandırmak çocukların ma
nevi varlıklarını yükseltmek i 
çin milessir bir tedbir olur. Sev
gi ve hürmet mefhumunu öğre
nen bir çocuk, hocasına bıçak çe
kemez. Hayata atıldıf; ı zaman tıa

sit bir kavga sonunda karşısın
dakıni yaralamağı aklından geçı

remez. Sevgi ve hilrmet öyle me
deni mefhumlardır ki, bizi bü 
tün hayatımızda, bütün mesleki 
faaliyetimizde, bütün beşeri mil
nasehetlerimizde idare eder. Ho-

bipleri müşteri bulmak için çok mes'ud bir çift görünür; doğru ... 
kere yaptıkları reklıi.mlarda ÇO - Birka çsaat evvel istikbal halc-
cukları kandırabileı:eklerini bil- kında tallı hulyalara dalmışkoer 
diklerinden on sekiz yaşından kü- §İmdi bu acı hakikat karşısınJa 
çilklerin gelmesi memnudur. di- çıldıracak gibi olmuştu. Önünde 
ye bazı filmler için kayıd koyar- duran havuza kendini atmamak 
lar. için çırpındı. 
Yarının bilyüğü olacak çocuk- Annesi ürkek bir sesle ve korka 

lar için tatbik edilmesti1in biz:e korka: 
faydalı olacağına inandığımız bu - Mualla bu projeyi beyenme-
usullerden sonra biraz da göıle- din mi? dedl 
rimizi hayata atılmış insanlara Birden boşalan hıçkırıklarını 

çevirelim; suç işleyen insan ek • tutmağa vakit bularqıyan Muall.l 
seriyetle ruhen, fikren basit, ı;ör- cevab verdi: 
gil itibarile geri bir adamdır. İn - - Hayır anneciğim, böyle bit' 
san yükseldikçe kendi kötü huy- ~y beklemediğim için hayret, se-
larını ikinci bir şahsiyette oldu - vinç hepsi bir arııya geldi de ,a-
ğu gibi anlıyarak tashih edebilir. şırdım. Şüphesiz ki bahtiyar ol -
Bunun için mesela fabrikalardı mak senin hakkındır anneciğim .. 
çalışan amelelere fabrika dahi _ Hem sen bahtiyarlığa o kadar ii
linde heftada veya on beş günde yıksın ki.. 
bir, bir saat faydalı ve anlıyabı- Bütün benliğini kendi saadetine 
leceltleri şekilde konferans vet - hasredip koyuveren anne, çocu -
mek, cinayetlerin fenalığını ve ğunun bağrına taş basarak mUt
neticelerÜ1i anlatmak, ahl!k pren- hiş vıı ıztırablı bir hayat geçirdi
siplerini ~ılayıcı filmler göster- 1 ,,.A,.ın_in_h_i_ç_r.,a.,rk...,ın.,a...,v_ann __ a_dı_ . .,......,,,,,,,.j 
mek müessir tedbir olur. Geri şünceleri uzaklaştırır. Cinayet -
muhitlerde, içtimai seviyesi yük- leri ekseriya boş, i§siz insanlar !ı. 
selmemiş halk için gece derslni ler. İş hayatı haricÜ1de heı1<ee 
açmak ve onlara halkevlerinde kendine bir meşguliyet bulabilir. 
konferanslar verlnek her halda Bahçe il~ uğraşma, kümeı hay -
faydadan hali değildir. Şimdiye vanı yetiştirmek, okumak zev -
kadar böyle bir şeye raııtlam11 - ki bu meşguliyetlerdendir. Ken -
dık. Herkes bilgisini ve görgüsü- dini okumağa alııtırmak en h:ı
nü münevver halk üzerinde tlnıt- yırklr bir usuldür. Cinayetlerin 
mak hevesindedir. FedakArlık bir kısmı da şehvani hisler net · e 
yapıp ta en basit halkın seviye•i- sinde meydana geliyor. İnsanları 
ne kadar inmek, onların da gl>r- hayvanlardan ayıran yalnız konus
gilsünü yükseltmek borcumuz - mak değil, belki hissine ve sinir-
dur. lerti1e bakim olabilmektir. Bunun I 

Cinayetlerin fenalığını göste- için de kadın ve erkeğin cemiyet 
recek cinayet müzeleri tesis ey - hayatı lçti1de, cemiyet Adabına 1 

!emek, iyi tedbirlerden sayılabl· uygun yaşamajı öğrenmesi ve o
lir. Cemiyetin, yetişeceği ve yetif- na al~ması, erkeği hayat arkada
miı nesiller için bütün bu vazi- şı, karıyı can yold8§ı bilmesi ve 
felerden sonra ferdlerin de kendi- ahbaplık ve dostlukları da temiz 1 

!erini yükseltmek için mesai sar- hisler altında arkadaş olarak ta
fetmesl icab eder. Herhangi bir nıması insanlığın meziyetlerin -
şeye karşı alıi.ka peyda etmek, / dendir. 
bir şeyle meşgul olmak kötü dıl- MUZAFFER GRÜAl 

İngilıere sulhu korumak içın 
herşeyi yapmıştır. Fakat buna 
:nukabil beklediği hareketi gör· 
memi;;tir. 

Loid Corc'un gazetesi olan 
Deyli Kronik! diyor ki: 

Netice neye varacak? Avrupa 
haritasını yerinde tutmak zorlaş
l' Almanya ile İtalya Avrupada 
mukavemeti en az olan yerleri a
rıyorlar. Onlara anlatmak lazım
dır iti aradıkları mukavemetsiz 
hatlar herhalde İngiltere ve Fran
sa tarafında değildir. 

Tayınisin Roma muhabirinin ga
zete~ıne bildirdi,;ine göre, İtalya 1 

efHırı umumiyesi lngilterenin al
mış olduj!u vaziyeti bilmiyor. İ
talyanın Fransadan birşeyler is
temesi karşısında İngilterenin de 
!l'ransaya müzaheret edecğinden 

İt~ ·:yada halkın haberi yoktur. 
İtalya meclisi meb'usanındaki 

tezahürat üzerine İtalya ijariciye 
Nazırının her türlü ms'ullyeti ü
zerinden atmak suretile İngiliz ve 
Fransız elçilerine izahat vermi~ 
olduğu halka blldirilmerniftir. İ
talyanlar kendı dediklerinin ola
cajını bekliyorlar. 

İngiliz muhabiri istikbalin ha
kikaten nazik olacağın• ilave edi
yor. 

Sultanahmed sulh hakimli
liğinden: 

ŞÜYUUN İZALES: 
için Cibalide vaki 

KORPI DEGİRMENi 
ve müştemilatı her türlü tesı 

satı ile satılmaktadır. İhale tl· 
rihi 21 kanunuevvel 938 çar -
şamba günü saat 14 - 16. mü
racaat yeri İstanbul Divanyo • 
!unda Sultanahrned sulh mah
kemesi başkatipliği. 

Satış ilanı: 19/11/938 tarihli 
Tan \'C Son Telgraf gazetel~ -

1 
rinde intişar etmiştir . 

• 1 
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K•n•ıallk, kemik he•talıklere, dhnot yorgun· 
lukl•re il• vltamln•lallktan doO"'• bUtUn 

aarıtllklare kartı 

KUVVET ŞURUBU 

ViTALiN 
Her •nnenln bllmeal lcab eden bir 
9urubudur. Çocuklarınıa• Yltalln kuvvet fU• 

rubu vermekle onları ••Olam, gUrbUa ve 
1tet'•ll retı,tlrlr•l!'lla. 

VITALIN KUVVET ŞURUBU 
M•ktep ç•Aındekl gençlerle emzlkll kadın va 
lhtlyarl•ren har•tl kudret ve kuvvetlerini erterer. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 
Beıooıu • l•tenbul 

Teknik Okulu Satınalma Kemisy9nu 
Başkanlığından 

Clnıl Mlkdarı Tahmin F. Tutan 
• Lira K. Ura K. 
ElblH imali 195 takını 12 50 3687 110 
Palto • 197 ad•t 12 00 2364 - -6051 ~ 

Yıldızda bulunan Teknik okulu ihtiyacı olan yukarıda cins ve mil<

dar, flatı, tutarı ilk teminatı yazılı elbise ve Palto dikimi 19/12/938 ta

rihi.na rutlayan Pus.it.esi günü aaat 10.30 da kapalı zarfla ihal ... ı yapıl

mak üzere ,.rınamesine ııöre ekailtıneye konmuştur. İlk temınat 453 
lira 86 kuruş olup okuldan alınacak l:rsa,liye ile Yüksek mühendis mu-

• hasebesine yatırılır. İ&teklilerin ıartnaıneyi ve OOnıımeleri görmek ü

zere okulumuza ve eksiltme günü de Gümüşsuyunda Yüksek mühen

dis muhuebeslnde toplanacak olan komisyonumuza gelmeler!. 2490 sa
yılı kanun tarlfatı dairesinde tanzim edilecek teklif mektubJarı eksilt

meden bir ıaat evveline kadar makbuz mukabilinde komisyon başkan

lığına verllmJt bulunmalıdır. Posta gecikmeleri kabul edilemez. (8812) 

~hisarlar U. Müdürlü2'ünden: 
I - Şartnamu! mucibince 3000 kilo arabaabunu eksiltme usullle 

utın aluacıktır. 

ll - M•ıhammen bedeli beher kilosu Hı kurut heaabiyı. ~ lira 
ve muvakkat tamınatı 31,ao liradır. 

m - Eksiltme 20/Jtll/938 tarihine rutlıyan aalı günü ıaat Hı de 

Kabat.,ta Levuım ve Mübayu.t ıubes!ndekl Alım komisyonunda ya
ptlacakt~-

iV - Şartnameler paruı.ı olarak her gün .ılrı:ü ııeçen şubeden alı
nabilir. 

V - :t.teltlilerin ekıılltıne için tayin edilen gün ve saatte % 7,11 gü

venme paralarlle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri UAn 
olunur. ·8833• 

* * 1 - İdaremizin J'ord kamyonları için Zafer, Dunlop, Gudyer, Fay-

ri.ston markalardan biri olmak üzere 32X6 eb'adında 8 aded dl§ ve 8 

ıdet iç !Aıtlk açık: eksiltme U1Ull!e satın alınacaktır. 

II- Heyeti umumiyeeinin muhammen bedeli 944 lira ve muvakkat 
teminatı 70.80 liradır. 

III - Eksiltme 26/12/938 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 16 

da Kabataıta levazım ve mübayaat fUbesindek! alını komisyonunda 
yapılacaktır. 

IV - :t.teklllerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatle % 7,5 

güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri 
ilan olunur. ·9011> 

'

Devlet Demlryolları ve Llm.enları ı 
ı,ıetme U. idaresi llinları 

ı--~~~..;.~~~~~~--------,~~----~.;_~=--> 
Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı !ki grup 

malzeme her grup ayrı yarı ihale edilmek §artlle 26/12/938 pazartesi 

günü saat 10,30 da Haydarpaşa gar binasındaki komisyon tarafından 

açık eksiltme uaullle $alın alınacaktır. 

Bu işe girmek iııtiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve her 

grupa ald hizalarında yazılı muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme 
ııünt.i saatine kadar komisyona müracaatları lazımdır. 

' 

T. iŞ BANKASl'nın 
939 KUM BARA 1KRAM1 YE PLAN 1 

32.000 Lira Mükafat 
Kuralar: 1Şubat,1Mayıs,26Ağustos,1 Eylul 

1 ikinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

iKRAMiYELER 
1 Adet 2000 Liralık-= 2.000 Lira 
5 .. 1000 .. ""' 5.000 Lira 
8 ,, 500 ,, ""'4.000 Lira 
16 ,, 250 ,, '""' 4.000 Lira 

60 ,, 100 ,, :ııc 6.000 Lira 
95 ,, 50 ,, -== 4.750 Lira 

250,, 
435 

25 ,, = 6-250 Lira. 
32.000 

T.iş Bankasına para yatırmakla, yalnız para 
biriktirmiş olmaz aynı zamanda talihinizi de 

denemiş olursunuz. 

• 
AAT BANKASI 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablarında eı: az 50 lirau bulunanlara aenffe 

4 defa çekilecek kur'a ile ••aktdakl plftna ııöre ikramiye dakttılı\caktır: 

4 Aded 1,000 LıralıH. 4,000 Lira 
4 . J) 500 )) 2,000 J) 

4 J) 250 J) 1,000 )) 

40 J) 100 1) 4,000 
100 » 50 /) 5,000 il 

120 )) 40 I> 4,800 » 

160 )) 20 /J 3,200 " DİKKAT: Hesablarındaki paralar bir sene 
takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 

içinde 500 liradan aşağı düş>nlyenlere ikramiye çıktılı 

Kur'alar senede 4 defa, 1 EylQl, 1 Blrinclkln un, 1 Mart ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

·Her işin bir saati i 
var, Herkesin 

bir işi var. 
Bir İ§e vaktinde yetişmek için 
saatinizin ayan tam olmalı, İs -
viçrenin dlınyaca meşhur fabri-

kasının tam ayarlı . 
''MOVADO,, 

saatinden 
Siz de bir tane edininiz. Kadın ve 
erkek için altın, gümüş ve metal

kol, ceb ve otomatik - saatler. 

1 I Unutmayın~: 
sılı· 

Bir dişin çı.karılınası, d ~ 
hatin temel taşların 8 

birinin çıkarılın8" 
demektir. 1 6 ay veresiye 

1 • 

ı 15 sene garantı 
8 -Bu akıbetle karşılaşnı I 

1 . . e it • 
dan evvel diş erınız iJ· 

OSMAN ŞAKAR 
MU•a•eaeal 

GALATA ı Bankalar caddesi No. 
47 Voyvoda han ze
m.in kat. 

BEYAZID ı Elektrik idareııi 
karşısında N o. 28 

na ederek, her giiıı, t~nı .
··runl 

liyerek onların çu • 
1 uosJJJ mesine, bozu n1nı 

ihtimam etmek lazıındıt· 

RADYOLI,. 
,.;;n fi 

Diş macunile her ı;- • 

en az günde 3 defo fırÇ: • 
d • s•• !anan dişler aıına 

lam ve temiz kalıt• 
KADIKÖYı İskele Muvakkithane • 

caddesi No. 33/2 Daima Radyolın 
~-40 mum ;;an~~~:; ampulleri\ L?;;:::=::ı;· ·:::·ii:=:t;;i~ 

ODEO 
Münir Nurettin'in 

Yeni okuduğu 

Beste : SA D E T T I N KAY N .A ı< 

270909 No. 
.. 1gefll 

Fııntazi şarkı - Akşanı yin.e go 
saçlarıma ak düştü. 

Keman, Piyano, Kanun refakatlle 

plAk aatışt çıkarılmıştır. 

1939. YILBAŞI 
Hava Kurum" 
Büyük Piyangos~ 
Büyük ikramigest 

500.000 Liradır 
~ 

Ayr.ca: 200.000 150.00o 1g~0.ooO 
70.000 60.000, 50.000, 30.00 18 
15.000 lirahk ikramiyeler ı ı<: 

( 400.000 ve 100.000 ) lira 
1 

iki mükafat vardır. 
Keşide Yılbaıı gece•i yapı'acaktır. Biletler (2-~~. 
(10) liralıkiır • Vakit kaybetmede, hemen biletlerın 

ITIYATOROLARI l 
Tepe başında 

Şehir Tiyatrosu 
DRAM KISMI 

Bugün 11.at 15.3~ 

da, gece 20.30 da 
IVİNDSORUN ŞEN KADINLARI) 

Bu l§e ald ıartnameler Haydarpaşada gar binasındaki komisyon !stiklfil caddetıinde komedi kımu 
(DAMA ÇIKMIŞ BİR GÖZEL) 

• 
tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. 1 1 

1-15500 kilo muhteli1 eb'atta çinko levha muhammen bedelı' 42•5 lstanbul Komutanlığı Satına - Mide, barsak ve iç hastalıkları " K · ., , ~ 1 muayenehanesi 
lira muvakkat teminatı 319 lira 13 kuruştur. ma omısvonu an arı ErtuOruı 

2 - 60 aded ıeytan arabası, 20 aded bağaj arabası muhammen be- . . Dr y Hallacyan Sadi Tek 
deli 2590 lira muvakkat teminatı 194 lira 25 kuruştur. 9005 İstanbul Komutanlığına bağlı bir-

1 

. Fen tat~ıkat okulu bınasında ta- 1 1 
----""'.'.'--~~----------------ilikler için 15.000 kilo kuru üzüm sa- dıien tamırat yaptırılacağından a- TiYATROSU 

GÖZ HEKİJ\lİ . . k k ·ı 1 ih 1 · 25 /Ik" 1 Taksim (eski Talimhanede) A'ı-ı Taksimde 
H 1 k , tın alınacağından açık ek.;ıltme ile çı e sı ime ı e a esı . anun .. . . 

D M d R . A d a @peretı . . . dulhak Hdmıt caddesı, Sabt;,a (Bu g""e) 
r. ura amı Y IU ihalesı 26 / !.kanun I 938 ııazartesı 938 pazartesı gunu saat 15•30 da ya- apart. No. 12 daire No. 4 (SEKİZİNCİ) 
Taks'm - Talimhane, Tarlaba•• Bu akşam ı kt •ı pılacaktır. Muhammen ke~ıf bedeli --------ı:ı Büyük komedi 4 perde 1 ,rJ~ 1 .- günü saat 15 de y~pı aca ır. ,. u- . . 

0
, t' 

t ç İç E k . 3150 1. d I'k 866 !ıra 97 kuruştur. İlk temınatı 65 Yakında: Büyı.ik bir temsil hAdtı.e5i ıaıct:>'ı ,P' caddesi No. 10 Urfa aprt. 
T~l: 415fi3 

Dr. Hafız Cemal 
(LOK!\.lA..... HEKİ:\-1) 

DAHİLİYE MÜTEHASSISI 
Divanyolu 104 

Munyene saatleri : Pazar hariç 

hergırn 2,5 6. Salı, Cumartesı 

J.2 - ~ •. ~ 'rel ~ 22398 

Operet 3 perde 
Yazan: Reji: 

Yusuf Süruri Raşit Rıza 
Müzik : Seyfettin Sezai Asal 

Büyük Mac~r balesi 

Yakında (Kediye Peyn!r) büyük 
operet 

Müzık, Rober Stok 

hammen ıymetı ıra ır. • J<e 9 
liradır. Şartnamesi ait olduğu şu- (İNSAN MABUT) ay vaae ııe oıuM~ · . ,. 

temanıt 237 liradır. Şartnamesı hn b d b d ı· k b·ı· d 1 b. -----·-·----""'\------------maktadır. Anad e•·ıeııı, .. ~ ıl e en c e ı mu a ı ın e a ına 1- 1 1 trtl ~ J"' 
gün komisyonda görülebilir. İstek- lir. İsteklilerin ilk temirat makbuzu Dr. Ali Riza Sagv lar Akba Kitabevi siparış kabu e l{Jrı.c!i ııf06 

Mahmudpa~ o 11166 .. 
!ilerin ilk teminat makbuz vey.ı veya mektuplarile ihale gününden Birinci un:f dahıliye Her lisanda kitab, gazete (/' '). /JF 
mektuplarile 2490 sayılı kanunun 2 en az sekiz gün evvel Vilayet Fen mütehassısı ve mecmualarını, mekteb ki- BEY~ ıJ•'' 

tablarıru, kırtasiyenizi temin ·yor• · (J ve 3 cü maddelerinde yazılı vesika- müdürlüklerinden alacakları vesı·- uuayenehane·. Bevog")u Par b e ne~f1 ..-.fi j 
"' • eder. Refik Fenmen'in elektrik- Salıi '' hO"° .; 

larile beraber l:ellı günde Fındıklı- kalanle beraber belli günde Fındık· ı nıa.kkıı,pı, tramvay durafı. cilik kitabını, Mümtaz'ın art- Ba~;;f:'I' ııf;~,,ıı 
da Kom~tanlık Satınalma komısyo- lıda Komutanlık Satınalma kom.is- Kabul saati: 16 dan sonra t.rma, eksiltme kitabının An- - ETEJ\f ır•' ~1' 

1 , !!; • ı~! -~ili• ,l)97~. -kor>l!fıa geımeleıı. ·Z88· ' ~".8916>, · • · ...,. karada satış yeridir. f Son Te 


