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• • 
Karad 
Son 

e 1 y··yıer Urpertici Faciaya 
a Kadar • 

1 Da a Aldığımız 
Telsizlerin Getirdiği En Son Blanço: 

Millet Vapuru Battı, 20 Mürettebatı Kô.milen Boğuldu, 6 Vapur Karaya 
Vapurları Kendilerini Kurtardılar; Parçalanan Kayık ve Motör --------

Zonguldak, İkbal, Oturdu, 
Sayısı 100 ü Geçiyor 

Atilô. 

Suad ve Kaplan Vapurlarından Hala Haber Yok 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

En Son ·oakika : 
Nazım Vapurları da Vatan, 

Kurtuldu la 

Bu Ayııı 
Siyasi 

Takvimi ve Ereğliye Döndüler 
Bu Ay Mühim 

Faaliyetlere Sahne 
Olacak 

Lotıdra 3 (Hususi) - Bu 
ay, müteaddid diplomatik +: 
zahiir ve mülakatlar vuku. 
bulacağı için çok enteresaJı 
olacaktır. 

Kanunusaninin ilk on beşZ 
tçinde • 11 ve 14 tarihleri aT'l· 
ıında • Çemberlayn, Halifab 
M ussolini ve Ciano arasınr!'I 

Romada mühim göriişmelrr 
yapılacaktır. 

12 kdnunusanide Hitler ko~ 
diplomatiği kabul edecekt;r. 

20 kanunusaniye docir" 
Kont Ciano Yugoslav Başve • 
kili Stoyadinaviç'iıı dat'eti ü

'Dc,·a1l"d 6 ıncı · a ifeı ııL.J.,., 

Milli 
Şef)in 

1 

-
Bu sabah Tunusa va ran Dalı>diye ile Foı zırhlısına refakat eden Fransız kruvazörü 

Daladye Bu Sabah 
Ti nusda Karşılandı 

• 

iRoma Mülakatı Arifesinde Parisde, Çemberlayn -
Ualaoye Arasında Yapılacak Temasa Ehemmiyet Veri iyor 
[L ondra 3 <Hususi)- Fransız 

Başvekilini hamil olan Foş 
zırhlısı refakatinde diğer 

zırhlı ve muhribler olduğu halde 
bu sabah Tunusa Yarmıştır. 

Dalad·ye ve refakatindeki ze
vat·Bizert limanında karaya çık
mış ve Korsikada olduğu gibi, par
lak ve coşkun tezahüratla karşı
lanmıştır. 

sında yalnız bir tercüman bulu
nacak, bu akşam 19.30 da Grand 
Otelde bir nutuk söyliyecckt r 

tCaradenızde ansızın p:ıtlıyan ve bir sürü felakete 11ebeblyet veren, ıroz onnnde 20 vatandaşın ölüsünü 
siirükleyip götüren felaket bir kere daha ireğli limanını süratle yapmağa mecbur bulunduğumuzu göz 

önüne koyuyor 
Teşekkürü 

(Yazısı 6 ıncı sahifede) 

Bir tayyare filosu, liman üzerin· 
de uçarak Dalad .yeyi selamlamış
tır. 

Dalad ·ye bugün Tunus Beyile 
mahrem ve mühim bir mülakatta 
bulunacak ve bu mülakat esna • 

Fransız BaşvekiL. yarın cenubi 
Tunusta ve bilhassa Libya hudu
dunda bulunan Afrikadaki mü •• 
tahkem Fransız Maıinot hattını 

(Devamı a mcı sahifede) 

P azar günü öğleden sonra 
b~lıyan yağmur, bir müd-
det devam etmiş, sonra rüz. 

g~r şiddetini arttırmış, kar yağ
mı! a başlamış ve kar ortalık ka
rardıktan sonra tipi halini almış, 
bu hal bir müddet sürüp gi imiş
tir. 

Bu esnada batı karayel fırtınası 
l:ıılhassa Karadenizde şiddetlen
m~tir. Dün akşama kadar süren 
bu korkunç fırtına ba.~lar başla · 

maz Ereğli limanında bulunan ge
miler, şilepler demir keserek bir 
kısmı limandan açılmıya, bazıla
n da Bababurun civarına sığın-

Refah 
Vapuru da 
Kurtuldu 

Telefon ve Telgraf 
Muhaberatındaki 

Kesiklik Devam Ediyor 
mıya teşebbüs etmişlerdir. 

Bu sırada F;reğli limanında bu-

Kliııra bir feliketin Ereili limuwıda ıüratle baurdıiı Millet vapuru 

lunan gemiler şunlardı: 
Türk bandıralı Sakarya, Şadan, 

Galata, Zonguldak, Mete, Sam • 
sun, Nazım, İkbal, Tan, Millet, 
Attila ile Yunan bandıralı Nomi· 
kos ve Super vapurları ve Sos • 
yete Şilepin Demir ve Bakır şi
lepleri. 

DENİZE AÇILABİLENLER 

Otobüslerin lçerde Ve 
Dışarda Kullandıkları 

Plakalar 
Bu vapurlard.ın yalnız Kalka -

van oğullarının Nazım Barzila - • B [ J\T• • B • b • [ • d A ; 
yın Vatan vapurlarile Sosyete Şi- un ar ıvıçın ır ır erın en yrı 
lepin Bakır ve Demir şilepleri Q / k K [ / / ? 
şiddetli fırtınaya mukavemet e- a r a U a n l l y O r. 
debilmişler ve denize açılarak li- Alınan sıkı tedbirlere rağmen ~sılı olen plaka numaraları ayrı 

(Devamı 8 ıncı ıahlfede) şehir içinde bilhassa Beyazıd . ayrıdır. 
Kurtuluş, Şişli • Fatih, Maçka • 
I!eyazıd arasında işleyen otobiis

ı~r soyrüsefer nizamnamesine ri
ı.yet etmiyerek durak olmadığı 

yerlerde müşteri ve içinde yolcu 
varken yolda durarak benzin al
dıkları, durak yerlerinde dakika-
larca yolcu bekledikleri ve es'nsi 
gibi yarışlara devam ettikleri ıı<• 
ı ülmektedir. 

(Devamı 6 ncı sayfada) 

• 
lngiltere' de 

Yeni Bir 
Fırka 

Londra 3 (A.A.) - Yakında 

Çemberlayn hükumetinin takib 
etmekte olduğu harici siyaset ile 
İngilterenin teslihatının kifayet
sizliği kendilerini endişeye düşür
mekte olan bütün fırkalara men
sub şahsiyetleri bir araya topla • 
yan yeni bir siyasi grup teşkil e
dileceği haber alınmıştır. 

Emenin teşekkül edeceği diııı 

oğleden sonra haber verilmiş o•an 

• Almanya ve İngiltere &ilıi Amerika da siir'atle donanmasmı 
takviye ediyor 

Almanlarla lngilizler 
Karşı Karşıya .. 

Almanlar Denizaltı Gemilerini 
Müsavi Vaziyete Çıkarıyorlar 

Bu yüzden yılbaşı gecesi içi 
;:olcu ile dolu olan bir otobüs d.>v
rilmiştir. Bundan başka şofc'rler 
mevcud tarifeye kat'iyen riayet 
etmemekte hazan hareket yer -
!erinden dört beş dakika ara ıle 
haı·eket etmekte yolcu al odu~u 
zamanlarda ise bir saatt•r> fazla 

yolcu beklemektedirler. Bu oh • 
büslerin çoğunun Belediyeden .. ~. 
mış oldukları ruhsatiyede yazılı 
plaka null\{U"eaı ile ön ve arkada 

bu yeni grup ile bir alakası yok· 1 'I' I d y . M"d f S I hl y 
tur. Bu grupun teşekkülü haber~ ngı iZ er e enı U a aa i a arı apmaya 

Millet vapurunun bayat ve mematı 
meçlaul kaptanı Bay Besim 

hükumet mehafilinde bir giina en- Mecbur Oldular, 30 Tane Yeni Tipte Gemi 
öişe tevlid etmemiştir. inşa Ediyorlar (Yaaısı 6 da) 
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[HADiSELER KA ŞISINDA~ r 
-~------Son Telgral·---

BAPIAJf E 

Uİ.t MÜNAK~h 
1 

ııin garaj idAresinde de yolıı'lrluk 
olduğı haber verillVo'f. Şu gün· 
ı~rde, ok•dar çok ycbıuzluk t~h-

( 

enl So.bah refüdmi~, Tan kikatı ha\ adisi okuyoruz ld. arttk 
rciil<ımize ş'drie•.!e hüc.ım r;özümiz knrktıı.. 1 
ed'yor. Hadiseye sebebtyPt tLAN'I llAIUI 

veren Tanın Lır küçük fıkra.L., 

Yem Sabah, Tan için neler söylt'· kı\.'111 isTİKLAt\ 
miyor, neler .. İnsan, •bütün hım· 1 Fransı., Suriye muahedesini ~rok 
l&r doğru mu, acaba ... diyor. Miı- ı farz:cdı;ormuş.. Halbuki, conu!; 
nakaşa alev!end~. Bakalım, Tan komşı.:larımız da bu muahednnın 

ne cevab verecek? Yahu, böyle Frans z meclisi tarafından tasdik 
f'yn! caddr ün yolcuhrı arası'!da edilm~>;ni bek yorlardı. Suriye 
kavga olur m:ı? Biz ayıplıyoruz ve r.ıeclisinde dehşetli baleyın var. 

~imdilik seylıci !:alıyoruz. 

DUYDl'K, DUYMADIK 

DEl\lEYİNlz 

Kurun refikimiz adını deği~fü
dl Duyduk duymaııık demeyin. 
Sayın arkadasımızın ismi bun • 
dan sonra, yine eskisi gihi •Va -
kit. dir. Çok yaşa dostum.. Yeni 
başlık ne de vara,<mış.. Zatı>n 

cVakit. kelimesinin de tilik~ oi· 
duğu meydana çıktıl.r.taıı sonra.. 

KAR YA(;nA(;A 

BAŞLAYINCA 

İstanbul ilk kan g5rdü. H~ydi 
hayırlısL. Yeni ·ılın ilk günü kar
la beraber girdL Bu hayra ali • 
mettir, bilmiyo:-ın~. Oduncular. 
kömiirciiler s"vınsin. Dün sıı!>ah 

evden çıkınca, her tarafı benıbe • 
yaz görünce, Belediyenin şu ma· 
hud kar temizleme makinesi tıa". 
tınma geldi. Ayıb degil ya, bu 
makineyi merak ediyorum. Ne ol· 
du acaba? Baksaruzl, Belediye • 

Fransanın bu hareketine karşı 

Suriye istikliılinin dechal ilan " 
oilmcsi isteniyor. 

F<ıkat, bize öyle g<·liyor ki, na· 
ul artık muharebeler .ilanı harb. 
~ız ba'jlıyorsa, !s•ıklaller de cilan. 
sız alınıyor. Akıl öğretmek ı;:ibi 

olması.ı amma ... 

ŞEiliru>E SULAR 

KESIL1NCE 

Terkos şebekesinde yine bir 
ılrıza olmuş, şehrm hilhassa vi·· k· 
ı;elı: ııemlleri iki gün susuz k3Mı. 
Bir gazete: cKerbelida mıyız?• 
diye soruyor. Şehrin sulannın ke 
silmesi yeni bir hadise mi?. Ne • 
den böyle hayret ediy:>rlar, anla
yamadım. Eskiden bir yangın ba'r 
W', sular derhal kesilirdi İlfaiy~ 
borularda su bulamazdı. Şimd' 
itfaiye su buluyor ya.. BW> n~ 
mutlu.. Halk da elbette yakında 
ı;u bulur. Aceleniz ne! .. 
Şu gazetelere hiç bir şey beğeıı· 

dirilmez, vesselam .. 
AHMET RAUF 

li(üçüK HABERLEJ{I 
1 -* Bütün mekteplerimizde oku

yan talebelerin sayısının 810 bin 
199 a baliğ olduğu anla~ılmakta -
dır. * Şehrimizde bulunmakta olan 
İzmir valisi Fazlı Güleç Bandır
ma yolile İzmire hareket etmiştir· * Hamidiye ve Kocatepe ge
mizlerimiz de 1 mayısta açılacak 

olan beynelmilel N evyork sergi· 
sine iştirak edeceklerdir. 

* Denizbank umum müdürü 

Yusuf Ziya Önişin istifa ettiği 

hakkındaki şayialar tekzib olun
maktadır. * Adliye Vekili Hilmi Uran 
Ankaraya dönmüştür. * Şehrimizde yeniden bazı ta
rihi eserler tamir olunacaktır. 

* Romanya Kralı Karo! dün 
bir nutuk söyliyerek Balkan Mi· 
sakının ehemmiyetini tebarüz et
tiren Başvekilin nutkuna cevaben 
Romanyanın ittifaklarına sadık 

olduğunu bildirmiştir. * Nafıa ı:nüı;teşarlığma Devlet 
Demiryollan ticaret hııı;ılat dııi • 
resi reisi N al<i. Kosteıı vekilet edı1-
cektir. * İı.lya, Yupslaovya ile yeni 
bir aıılafma yapacaktır. 

* ~ ttaıya. tabJt1. 
matı ev etmektedir. * Hatay Uilli Jıliidaf.aa ve Da
hiliye miis\qan Aabrap. gel -
mi-ştir. 

* Adanada Eti krallığına aid 
tarihi bir eser bulunmuştur. 

* An.karaya gitmiş olan li -· 
manlar umum müdürü ve deniz 

ticaret müdürü Müfıd Necdet D
niz orada ifayi vazıfe ederken de

niz ticaret müdürlüğüne müdür 
muavini Refik vekalet edecektir. 

· * İngilterenin Ankara büyük 
elçisi Sir Persi Loren nisanda te

kaüd edilecek olan Roma sefiri 
Lord Pertin yerine Roma sefirli

ğine tayin olunmuştur. 

* Tevkifhanede bir hadise ol
muş, mevkuflardan Bekir ismin· 

de bir genç; arkadaşı Ahmed ta
rafından vücudü bıçakla delik d~

şik edilmek suretile öldürülmüş
tür. 

* Şehrimize geldiğini haber 
verdiğimiz eski Hidiv Abbas Hil
mi Paşa An.karaya gitmiştir. 

* Belediye 500 bin lir.alık bir 
istikraz yaparak otobüs imtiyazı· 

nı kendisi kullanması için Dahi • 

liye Vekiletine müracaat etmiş
tir. 

* Habeşi.standa İtalya aleyhine 
lr.üçük ıehirlerde bir galeyan bay 
lamıştır. 

* Flnlandiyanm finıa}inde yı
flYan Türklerden Feyzi Bore is· 
mi:nde biri §ehrimize gelmiştir. 

* Almanyada 1 ayda 1000 tane 
tayyare yapıldığı söylenmelı::tedir. 

GÖKY0Z0hDE 
AŞK YARIŞLARI 
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- Te:.adüf etti dedim ya. Bele
diye bır imar mütehassısı arıyor
IY'uŞ· Bu mütehassısın ecnebi ol
maktan • yade Avrupada tahsil 
görl'T'ÜŞ olması şartmış. Sen de İs
' 'çı le mu! eııd.s mektebinin şe-
1 ·rcılik ŞL.DE>ınde tahsıl ettin. İşte 
bu semn ıçin biçilmiş bir kaftan
dır. 

Reşad se 'İndi: 
- Talihım varsa, bu iş olur, ba

ba! Tam b~nim aradığım iş. Fa
kat, bu keşke bir hususi ~irket ol
saydL 

- Nden? Hususi şirketlerin öm
l'Ü az olur. 

- Daha yüksek maa& verirler 

Yazan: bkeoder F. SERTEUJ 

de. 
- Bu da az para değil. Şimdilik 

üç yüz lira aylıkla alacaklar .. Faa
liyeti ve isleri nisbetinde ayrıca 

yevmiye de vereceklermiş. Henüz 
belediye reisile tanışmadım. He
le birkaç gün geçsin aradan. 

- Fena olmaz.. Ben de biraz 
a:nlenmiş olurum. 

- Bizim Tahirin, dostu imi§ 
helediye reisi. O görüp konuşa • 
cak ve iş hakkında biraz daha taf. 
silat alacak. 

- Fakat, baba .. Sakın bu iş il· 
tima5 şeklinde olmasın. Çünkü hu 
benim gücüme gider. Aldığım dip
lomanın manası kalmaz o zaman. 

Ruhsatı 
A!ınan 

Otobüsler 
Sal:ibleri Valiye 

Müracaat Etli 
Eski Vali ve Beledi«e reisi Mu

hiddin Üstündağ tarafından ruh
..ı.trıameleri alıııan şehir otohiis· 
la-inin sahibl•ri dün de Vali ve 

:Belediye reısi Lfıtfi Kırdan ziy~· 
ret ~derek rıüşkül vaziyetlerini 
btldirmişleru ır. 

Otol::üsçıiler, bu suretle ceza -
landırılan 13 otobi.!sün tekrar ~
~emesine müsadde olunmasın• Rc·ı 
Jed.iye rei;;imizJen rica dm~kr· 

dir. 1 
Llıtfi Kırdar; v•ziycti tetkl1< ~·.· 

tirınckte vlduğunu söylemış v~ 1 

bunlara perşembe günü cevab ve-
11!\:eğini bildirmiştir. 

Facıa 
Tahkikatı 

Bitti 
Dolmabahçedeki facia tahkika · 

tı hakkında Da.hıliye Vekaletin• 
gönderilen mülkiye müfettişleri 
fetlikesinin tetkikine başlanmış -
tır. Bunda; hadısede ihmali !(Ö • 

rLlen emniyet amirleri arası>ıd• 

eski vali Muhiddin Üstündağ. es
ki polis müdürü Sallh Kılıç, mü!
kiye iimirlerinden Rıza Ünal, e•· 
ki Beyoğlu kaymakamı D3nis f.,. 
t.:ınbul eski emniyet müdür mu -
•vini Kamran da vardır. 

Tahkikat birkaç güne kadar 
Devlet Şılrasına gör.derilecektu 

Eminönü 
Meydanının 

Vaziyeti 
Eminönü meydanının sür'atle: 

tanzimi için 4 proje hazırlanmış 
tır. 

Bu projelere göre evvela rr.ev

can tanzim olunacak ve bilahare 

vesaiti nakli ye Y enicaıni keme -

rınden geçeıniyerek burası yal -

nız yayalara tahsis olunacaktır 

İleride gümrük yanından Mıs•~ 
Ç21'§1Sına doğru camiye muvazi 

i>larak alçak birer de duvar ya
pılacaktır. 

Bu duvar; gerek nakil vasıta -
!arından ve gerekse yayalar-!aıı 

camii muhafaza edecektir. 

Kadastro Tayinleri 
İstanbul kadastro ikinci mm -

taka fen memurluğuna İzmir ka

dastrosu fen memur !arından Arif 
Edis tayin olunmuş ve İstanbul 

2 inci mıntaka kadastro müdür -

lüğü memurlarından Halil Son da 

İzmir kadastr<) fen memurluğu

r; a getirilmiştir. 

- Aferin yavrum! Böyle dil • 
şünmekle beni nekadar sevindir· 
diğini lıilsen .. 

- Hakkım yok mu bunu söy • 
]emeğe? Üç yıl kafa patlattım. 
Birinci geldim.. Diploma aldım. 
Burada göğsümü gererek ginne
liyim bu işe. Tavassut ve iltirna~ 
girince işin içine, o zaman tahsi· 
limin kıymeti kalmaz. (İktısad 
müdürü oğluna iş arıyor!) derler. 
Bu da seni sinirlendirir. 

- Bunu ben dedirtmek istemem 
cığlum! Merak etme. Bu noktaya 
ben senden fazla dikkat ediyo • 
111m. Haydi hayırlısı .. 

* Ertesi sabah .. 

Bay Necmi yine erkenden çı·· 

kıp gitmişti. 

Reşad pijamasile odada dol.aşı
yordu. 
Babasının o akşam lokantada söy
ledi#i sözler Reşadın kulağında 
çın4yordu: 

p ol • 
1 sı 

Ve .. l\~ahkemeler 

Uç Katlı 
Bir Ev 
Cöktü 
~ 

Kar ve Fırtınanın 
Tahribatı 

Evvelki. gece başlıyan şiddetli 

kı.r ve fırtına yüzünden şehrir. 

ınuuteUf ~Pm\lerinde birçok ev -
lerin kiremitleri uçmwı, birçok 
yerlerde telefon telleri kopmuş ve 

lüçek bahçe ıvarları yıkılıruş • 
tır. Dün de saat üç sularında rle

bekte İnşirah sokağında 70 numa
r::lı Ahmet i"'Ylınde birinin üç kat
L ıh~ap evi erkmüştür. O sırada 

PVde bulunan Alımedin brd>'Şi E· 
mine ile ikı çocuğu enkazın altın 
d.ın sağ salim çıkarılmışlardır. 

--<--
Hususi Otomobile 

Çarptı 
Vatman Nedimin ladresind~ki 

61 nun1aralı tramvay B(yoğlun . 
C:a.'\ süratle ge,mekte iken dok • 

lor Cevat Nurinin idaresindek. 
iıusu$i otomobile çarparak ~a • 
murluğunu parçalamıştır. 

Bir Kayık Parçalandı 
Dün saat 3 sularıııda Örtııköy 

iskelesine yanaşmak iizere bulu· 

nun Şirketihayriyenin 65 nume
ı·alı vapuru Rumelifeneri A~ap -
ca köyünden Kerime ait 2216 nu· 

mar~li balıkçı kayığına çarpa • 
ı ak parçalamıştır. Denize dökü -
len kayık sahibi Kerim ile tay -
faları kurtarılmışlardır. 

Tramvayla Çarpıştı 
Şoför Tanaşın idaresindeld 

2857 numaralı otomobil ile vat -
man Süleymanın idaresindeki 2e4 
numaralı tramvay Beyazıt mey· 
c!anında çarpışmıştır. Her ikisi 
hasara uğramışlardır. 

Çamurluğu Parçalandı 
341 numaralı vatmanın idare· 

sindeki 108 numaralı tramvay, 
Bahçekapıda Şişlide Refikbey a· 
partımanında oturan Vahabın i
daresindeki hususi otomobile ç~r
parak sağ ön çamurluğunu parça· 
lamıştır. 

Ayağından Yaraladı 
Şoför Mustafanın idaresindeki ı 

1772 numaralı otomobil Mısırçar
şısı kapısı önünde Ali isminde bir 

Drabacıya çarparak ayağından ya
ı alamıştır. Yaralı Cerrah paşa has· 
tanesine kaldırılarak tedavi altına 
alınmış, şoför yakalanarak tahki
kata başlanmıştır. 

Başından Yaraladı 
Vatman Mehmedin idaresindeki 

249 numaralı tramvay Ortaköy • 
den geçmekte iken 17 yaşlarında 

Şuayip isminde bir çocuğa çar • 
parak başın9an yaralamıştır. 

•- İnşallah senin onlarla ta - 1 
nı.şman hayırlı olur .• 
Reşad: 

- Bu ne demek? dedi. Acaba 
babam benden şüphe mi ediyor? 
Yoksa, Sunanın babası babama 
birşey mi söyledi? 

Henüz kimsenin kimseye bir 
şey söylemediği muhakkaktı. A· 
radan böyle şeyleri konuşacak ka· 
dar zaman geçmemişti. 

- Hele dur bakalım .. Dün l>ir, 
bugün iki .. 

Hiç Böyle 
Şaka 

Olur mu'? 
Polisi Aldattığından 

Takibat Yapılıyor 
Tavuk pnzannda ve Kürkçü • 

!er sokağında 13 numaralı evde 

oturan Tahsinin evin merdiven • 

ierinden düşerek ölüm halincle 

bulunduğu polise haber verilmiş· 

tir. Polis Tahsini caıJmrtaran O· 

tomobili ile · Cerrahpaşa !ı:ıstaha· 

rıesine kaldırmı~ burad.~ yapılan 

muayene r>eticesinde Tal.sinin h ·~ 

bir şeyı clımdığı ve bu harekeli

rın de bır muziplik olduğu aı•h· 

şılmıştır. Tahsin haıtkında bu • 

rıun için takiba'a b~;lanmıştır. 

Köylü için 
iyi Bir 
Karar 

Hiikiımet dairelerindeki en kü

çiik şahsi işlerini dahi takip için 

uzak köylerden gelerek ve lüzum
suz yere masraf ederek istida ve

ren ve bu sebebden dolayı muta· 

zarnr olan köylü vatandaşlar t• 

mız hakkında alakadarlara bir 
taminı gönderilmiştir. 

Köylünün maddi vaziyetlerini 
dalına düşünen ve daima gözö -
nünde tutan Parti bu tamimde 
fakir köylüyü masraftan kurtar -

mak için ve bunu temin maksadile 
resmi müracaatları icab ettiren 

ışlerde verilmesi tazım gelen i~ti· 

daların meccanen yazdırılması i
çin köylülerin cHalkevi• ve cparti 

büı·olan• na müracaatlarının ıs

rarla teminini istemektedir. 
---<>--

Ziraat Kongresine 
Giden Delegeler 

Döndüler 
İstanbuldan ziraat kongresine 

giden murahhaslar dün şehrimize 
dönmüşlerdir. ' 

Bunlar arasında bulunan İa -
tenbul çiçekçiler cemiyeti rei~ 
Sadıkın kongreyeverdiği ve kabul 
olunan bir rapor mucibince halk· 

ta çiçek zevkini yaşatmak ve k•ıv
vetlendirmek üzere bir cçiç !lı: 
haftas•ı tertib olunacaktır. Ay • 
nca muhtelif şehirlerde neb~tat 

bahçeleri kurulacak lıtanbulda 
bir •çiçek haU. tesis olunacaktır. 

Bu hal için Vekalet şimdiden 20 
bin lira tahsis etmiştir. 

- Yine çay mı hazırlamıştm12? 
- Evet. Küçük kardeşim şimdi 

sizi çağırmak için aşağı iniyordu. 
Ve odadan içeriye seslendi: : 
- Baba.. Necmi amcam gitmi; 

yine. 
- Ne diyorsun.. Gitmij mi? 

O halde ben de gidiyorum. 
Reşad uzaktan Bay Tahirin se

sini duyuyordu: 

- Bari oğlunu çağırın da hep 
birlikte oturun .. Çay için. Çocuk 
~şağıda yalnız kaıyor. 

Suna tekrar balkondan seslen 
di: 

Bazı Esnaf 
Derhal 

C G .. d .. . Fransa'nın Mukabele 
eza or u y_,, Ahmed~ ı:.sr.ı 

Teftiş ve Muayene 
Devam Edıyor 

Son gunlerde, şehrimizin mn't· 
telü yerlerinde kurulan pazar yer· 
lerindekı esnaf, l:lelediye re;si 
J.iıtfi Kırdarı>ı yaptığı ı·ıüm Ü· 

zerine sıkı bir kontrol ve teftişten 
g-,,çirilmektedir. Bu cümleden ol· 
mak iızere oirkaç gün zarfı:ıda 
yapıla.'\ tdtişler ve kontrollar n•· 
ticesinde :ıo den fazla esnaf üst • 
:e~i başları pis o Juğu ıçin ~ kirli 
yerlerde mal sa t.tıkları için ceza· 
landırılmıc,lardır. 

Ayrıca y .kanmadan, pişmeden 

ve soyulmadan yenecek maıh•ı 
<'Çıkta sa• an 20 kiıji de ceı:ay;; 

çarplırılnıışardır. 

Vilayetler 
Umumi 

Meclisleri 
vilayetlere yapılan son bir tel;li~ 
ile vilA;et umumi medisleri ~~9 
senesi şubatının 9 uncu perşerr:lıe 
günü içtimaa davet olunmu.ş1 .tr· 

Cır. 

Meclis umumi azalarının seç•nı· 
leri m~liım olduğu üzere bir ay 
evvel yenilenmiş bulunmakl'ıd•r. 

Yeni azaların iştirakile toplnna
csk olan meclisi umumilerin !.a· 
r unen 45 gün süren içtima devre
sinin yaklaşmış bulunm.l.~. dula· 
yısile vilayetler hususi mı..1:.'l&ebe 

ıdareleri ve vilayet bütçelerini de 
hararetle hazırlanmaktadır 

Umumi meclislerde bütçeler de 
tetkik olunacaktır. 

Gıda Maddelerinin 
Kontrölü 

Şehrimizde temizlik işlerinin 
kontrolüne büyük bir ehemmi • 
yetle devam edilmektedir. Her 
gün belediye müfettişleri, kayma· 
kamlar, belediye temizlik işleri 

müdürü ve belediye polisleri ta
rafından şehrin te1anil semtleri 
gezilmekte ve yalnız şehrin te -
mizliği değil, esnaf, bilhassa gıda 
maddeleri dalına gözden geçiril
mektedir. 

Her gün göze çarpanlar rapor 
halinde tesbit edilmekte, bu ra

porlar, derhal tetkik edilerek icab 
eden icraate geçilmesi için alaka
darlara emirler verilmektedir. 

Bugün de tetkiklere devam o
lunmu§tur. 

--<>--
işten El Çektirildi 
Belediye müfettişleri tarafın -

dıın makine şubesinde de teftişli?r 

yapılmaktadır. Makine şubesi mii.· 
dürü Nsrete de görülen lüzum 
üzerine işten el çektirilmiştir. 

Makine şubesi müdürü Nusra· 

tın işten el çektirilmesine sebeb, 
Ur takım resmi e1(l'akı kaybetn,ek, 
Belediye namına satın alınan i•· 
faiye vesaitile çöp kamyonlarının 

utın alınması sırasında yolıuz 

hattket olunduğunun tesbit ed'l
mesidir. 

- Babam Beyler sokağındaki 

evi gördü bu gece .. Ve beyenmedı. 
Karşıyakada bir ev bulmamı iııtı
yor. Ne yazık, delil mi? Komşu 
olamıyacağız sizinle. 
Sunanın rengi birdenbire sap

sarı olmuştu. Zavallı kızcağız söy
lenecek söz l:ıl!lamıyor, elindeki 
küçük mendilini dişlerinin arasın· 
da sıkıp duruyordu. 
Reşad yaptığı şakanın nereye 

varacağını düşünmedi. Genç ınz 

kalbini kırmanın cezasını elbetı:. 
çekecekti. 

- Şey.. Dedi, sakın in.anma .. 

Yeni sene, İt.siyan meclisind 
ve ma!lıuatında Frk ısa aleyhin 
yapılan nümayişe karşı res 

Fraru;a'lln mukabU nümayişi il 
b~.1..o.m.ışL1r. f'raru.::."' Başv e · 

D,aladiy e, di.la, Foş zırhlısile T 
';n liuı.rnır.J:ın Korsikaya har 
ket etti. Bugün oraya varacak v 
öğlcuen sonra da Korsikadan h 
rek.et edecek Tunusa gidecekf 

Aslen Korsikalı olan Bahı \ ~ N 
zırı Kampin1".J de Suffren zırh! 
sile bir gün •ırvel Korsikaya gi 
II'İŞ bııluııerak orada Başve 

karşı'ıyac.ıktır. 

- Korsıka, Tunus ... 

Hatırlardadır ki birkaç haft 
evvel, bu iki memleketin adı, İta! 
yan parlamentosunda Fransa aı 

leyhine yapılan nümayiş sırasın 
da anılmıştL Fransa, bu nün-ıayi 
şe karşı mukııbil oir nümayi:; il 
cevab vererek, Başvekil.ini Kor 
sikaya ve Tunusa göndermekter'i 
İtalya Fransadan alacak iddia 
diyor. Fransa bir karış topra 
vermem diyor. "1unun neticesi n 
olacak? Bunt.i'1 neticesi büyü 
mikyasta İngilterenın ve bilhass 
Almonyanın bu ihtilafa karşı t 
kıp edccekl~ri siyasete bağlıdır. 

Bir aydanbcri devam eden b 

ihtilafın di-;cJcate !&yık olan bi 
noktası şudur: İtalya, Fı ansada 
alacak iddia ederken, Almanya 
nın kendisile beraber olduğun 

söylemektedir. İtalyan gazeteleri 
ne göre, eğer İtalyan - Frans:z ih 
tiLüı bir harbe müncer olursa, A 

manya İtalyaya yardım edecek 
tir. Orta A\'TUpa buhranı çıktı~ 
sırada İtalyanın Almanyaya yar 
dım etmeğe hazır olduğu gibL İn 
giltereye gelince; İtalyanlara g ·· 
re, bu devletin bitaraf kalması d 
temin edilmiştir. 

Fransızlar bunun tamantlle ter 
sine olarak, İngilterenin Fransa 
ya yardım edecegını e Alffian 
yanın da bitaraf kalacağını idd; 
etmektedirler. 

Her iki taraf iddiasının saka 
olan noktası şudur ki, her ikisi d 
İtalya ile Fr•nsa arasında çıka 
cak olan bir harbde büyük dev 
!etlerden birinin bitaraf kalabil 
ceğine ihtimal vermektedir. İtal 
yanın iddiasına göre, Fransay 

karşı bir İtalyan • Alman harb 
açılacak. Ve böyle bir muharebe 
de İngiltere bitaraf kalacaktır 
Fransanın iddiasına göre de İtal 
yaya karşı bir Fransız - İngil. 
harbi açılacak. Ve böyle bir mu 
harebe<ie Almanya bitaraf kala 
caktır. Her iki ihtimal de vari 
değildir. 

Fakat acaba İngilterenin ve Al 
rnanyanın bitaraf kalacakları b · 
ft•!yan • Fransız harbi mümkü 
müdür? 

'9ir aydanberi her iki taraf ga 
zetrlerinin neşriyatlarına bakıla 
cak olursa, İtalya, Alman~·anı 
yardımını temin etmedikçe Fran 
sa ile bir harbe girişmek niyetin 
de değildir. Fransaya gelince; Al 
manya bitaraf kaldıkça, İngilte-

(Denmı 111nda) 

Haccaca Müracaat 
Bir llokaım.ca diikftnma cecc hır 

au &inlılf. duvua çaktlı tabla <ivl· 
lenlen birisi karauhkta &'Özüne ba~ 

tarak kör olmq. Hırsız.. o zamanı1' 

hükü.mdan otan (Haccaca) müraC'aaU 
düklıiıuıta lıınıWıl< için &irdiği doku· 
macmın duvara ça.ktıiı çtv.in.lrı gözünı8 

battıfııu ve hakkın.an aranmasını JS" 
temif. 

Diye söylenerek balkona çıkan 
Reşad, birdenbire Sunanın inc61, 
sıcak sesini duydu: 

- Bonjur Bay Reşad .. 
- Siz buyurunuz o halde .. Kah

valtıyı birlikte alalım .. Olmaz mıT 

Şaka söyledim, Suna! 
Suna bu sözleri işitmedi .. 
Balkondan odaya girmişti. 
Reşad mevsimsiz bir şaka yap-

Daccac derhal dokumacıyı getlrte " 
rek ıözünün oıkanlmasını emre:tmişl 
haksız yere cüzünün çık:arılaeağnu a1l 
llyan dokumac.ı (aman cfendjm brıt 

dolumıa lez&'ilımda çal.ııııyorum. !il•• 
ktfl atbkça her Jkl e-özJe t.akib et 
mekJJttm lcab eder. Fakat bir konu, 
var. avcıdır ona bir c-öı 7eter) deylnr" 
Daecac avcınm &'tilrlltneainl emredtf 
ve &'t'CJ oJdufunu, av avlarken bit 
l'ir..ünü kapa71p bi.r gözle n..i.ışan aJdı~ 

it cevabmı atan Baooa.c avnnm fa.:z ll 
olan ao1 &'Özünün çıb.rıl.m.ulnı emre~ 

tltt. 

- Bonjur Bayan Suna .. 
Birbir !erine bakışarak gülüşte· 

ler. 
Suna sordu: 
- Babanız gitti mi? 
- Evet .. 
- Vah vah .. Çok erken gitmİf.( 

Halbuki biz ... 

- Henüz giyinmedim, Suna! 
Beni affediniz. Zaten acele lrir 
işim var. Şimdi Karşıyakaya ıfl -
deceğim, 

Suna şüpheye düştü. 
- Ne var Kaı·şıyakada? 
Reşad ciddi bir tavırla sözün• 

devam etti: 

tığına çok pişman oldu.. Derhal 
giyindi.. Sunanın küçük kardeıi 
de o sırada davete gelmişti Re -
şadı. 

Reşad: 
·' . 

Acaba bundan daha ildil bir bükıiJll ......... , 
Sirkeci l\fulu:urbaşı sokail' 
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Pazarları Açık 
Olmak istiyorlar 

Bir Seyyar Berber 
Zümresi Peyda Olmuş 

azı berberler, Berberler 

B Cemiyetine müracaat ede
rek Pazar tatili hakkında 

)eni bazı taleplerde bulunmuş 
lıırdır. Vaziyet şudur: 

Bir müddettir berberlerin dd, 
Pazar tatilinden istifade eden 
eesnaf meyanına dahil olmuş ı:ı.ı· 

lundukları malumdur. Bu za • 
man zarfında edindikleri fikir • 
lere dayanarak, Pazar tatilinın 

.kendileri için zararlı olduğunu an 
laınışlardır. Berberler, bu neti· 
ceye şu suretle varıyorlar: 

Pazar günleri, berber dükkin • 
!arı kapalı olduğu için, bazı ev • 
de tıraş olmağı itiyat edinmemiş 
kimseler veyahut, Pazar günü 
bir düğüne, gezmeğe gidecek ba
yanlar (ki Cumartesinden bu i~i 
görseler ertesi güne kad~r yine 
bozulacaktır) bir gün evveli" • 
cen bir berber angaje ederek <V· 

krlne davet etmektedirler. Bu 

1 

~ aziyet, piyasada bir (seyyar ber
berler) zümresinin türeme •. ııe 
tebe polmuştur. 

Cemiyete me.kıtup gönderen 
berberlerin en ziyade ehemmı 
vetle kaydettikleri nokta bu sey
; ar berberlerin dükkanlarıd:ı ça
lışıtrılmıyan yabancı tebaalı kim-
6eler olduğu ve bunların dükkan 
Eahiplerinin en tyıühim kazanç 
günlerinin karını aldıklarıdır 

Mektup sahipleri, netice iti • 
barile Berberler Cemiyetin-ie'l, 
F"azar günleri, hiç olmazsa, öltle
ye kadar açabilmelerinin temini 
hususunda icap eden teşebbü~ • 

1, rde bulunulmsaını istemekte · 
dirler. Berberler Cemiyeti her 
gün gelen mektupları tetkik ede

rek saklamaktadır. 
Cemiyetin yakında yapacağı 

:ı-ıllık umumi hey'et içtimaında bıı 
Jıusus ta konıışularak bir kara • 
ra bağlanacaktır. 

Esnaf Cemiyetlerine 
Niçin Kaydolmuyor/ar 

Cemiyetler, Bu Alakasızlıktan 
Şikayetlerde Bulunmaktadırlar 

miyete kayıtlı olması icap etmek

te olduğu halde liman idaresın • 
ce istihdam edilen mavnacıla~·n 
l<aydolmak istememeleri ve btı

Pa, liman iadresınde çalıştıkları 
sebep teşkil ettıği meselesidir. 

Ş 
ehrimizde bulunan hemen 
bütün esnaf cemiyetleri : 
nin müşterek dertlerı, nı

Zanınameleri mucibince, kendı • 
lerine merbut olması razım ge • 
len eıınafı lza kaydetmek husu• 
&unda uğradıkları müşkilattır 

Bu itibarla son günlerde, kü • 
çük nakliye cemiyeti de yenı bir 
meseleyi ele alarak, cemiyetin da· 
l.a ziyade kuvvetlenmesi için i 
cap eden makamlar nezdinde te
i~bbüslere geçmek üzeredir. De-
nız kil ··k . · . çu naklıye cemiyeti:ıın 
~hemmiyetıe ·· · -uzerınde durdup,u 
nokta şudur: · 

Tekmil • mavnacıların bu ce .. 

Garajlar 
Müdürü de 
istifa Etti 

Belediye Şubelerinde 
Tahkikat Devam Ediyor 

Fatihdeki Belediye garajındl 
bazı yolsuzluklar yapıldığı hak • 
kında vaki ihbar üzerine tahki • 

kata başlandığını yazmıştık. Ru 
işle meşgul ohm Belediye müfet

tişlerinden Kazım ve Cemal dün 
de garaja giderek bazı müstah • 

demlerin ifadelerini almışlardır. 
Diğer taraftan mezkür garaı 

------
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Cemiyet, liman şirketinin '• • 
tihdam ettiği tekmil mavnac•.Ja
rın iıza kaydolunmasında cemi

) et ve dolayısile bütün mavnacı 
esnafı adına büyük bir fayda te
min edeceğini ileri sürmektcdır. 

Öğrendiğimize göre küçük n11ı:· 
Jiye cemiyeti bu yakınlarda lı · 

man idaresine başvurarak dileit-

!erini anlatacaktır. 

Şehre Bol 
Su 

Verilecek 
Terkos suyunun şehre bol ola • 

rak verilmesi ve arızanın tamiri 
için faaliyetle uğraşılmaktadır. 
Vali ve Belediye reisi Lütfi Kır
' ar dün öğleden sonra Terkos ida· 
resine giderek kesilen sular mes?
ksile meşgul olmuştur. 

Belediyeden yapılan tahkikata 
r,öre, Terkos suyuı,un bugünde•. 
ıtıbaren şehre bol miktarda verı
mesine başlanılacaktır. 

müdürü istifa etmiş ve dün ist! • 
ü.sını belediyeye vermiştir. 

-

ZORBALAR 
SALTANATI 

No. 32 

nazik zamandır. Tahtın sahibinı 
bulup icl3s ctmelıyiz. Allah mu
hafaza buyursun eğer, Şehzade 
Mahmud Ef,mdiye de bir hal v~
ki olursa dev\et inkıraz buluı. A
rr. an ana da bir zarar erişmesin. 

Diye ikaz etti. Alemdar derhal 
~khnı başına devşırerck: 

Ramiz Efendiye hitaben: 
Aman şehzade Mahmud e • 

fendimize bakın ... Damlara çıkın 
Şurasını, burasını yıkın!. 

Diye bağırarak emU" verdi. 
Kim bakacaktı? .. Saray balkı

rın her biri bir deliğe stğınmJ4i, 
mahzenlere, serdablara, köşelere 
bucaklara sinmiştiler. 

ııu...u: M. bami KARAYEL 

Laf değil; binlerce Rumeli zor· 
!:ası gözlerini kan bürümüş ell~
rinde pala dal kılıç sarayı hüma
yunu basmıştı. Alemdar askeri \,;e 
l:enüz Rumeliden geldiklerinden 
sarayın kapısını, bacasını, girdi .. 
~ini çıktısını bilmiyorlar, yalın lu
hç, yatağanlar ellerinde dol;,şıp 
duruyorlardı. 

Rumeli zorbaları Alemdarın em
ri üzerine haretni hümayuna dal
mışlardı. Saray kadınları, sar~y 
gözcleleri, haremağaları bu azılı 

zorbaların hücumları karşısında 

her biri bir deliğe girmişti. Kadm· 
krın bir çoğu düşüp bayımlştı. 

Zcırbalaı bağırıyorlardı: 

··3-llOJf TBLO&AP- 3 ZiaciKhaal93t 

~ı 1 NeKadardaPürÜzlülşVarmLJ \Yeni ÇOp 

Suauz Beyoğlu 
ı!zt5:!rm Fi at · L is t e le r ini iskelesi 

anzimde Belediyenin Yapılıyor 
Tenkid Ve Tahammül 

İstnnbulda en pahalı satılan 
hayat maddelerinden biri muhak
kak ki terkos suyudur. 

Şirket Belediyenin malı olma
sına ve su temini Belediyenin en 
başta gelen vnzüesi bulunmasına 

L"k d .. G .. ··ıd·· Bir Kısım Çö,Jler Daha 
a ay ısı oru u Denize Dökülecek 

Sinemalar Fiatları 
E a 1a Çok Yükseltmişler 

rağmen halk bu pahalılıktaki ızlı· B • K 
rabmı içinde muhafaza eder ve ır ısım 

Şehrin İstanbul yakasının çöp
leri şimdiye kadar Balat ve Un
ıı.apanındaki Tekirdağı iskelı> • 
6inden mavnalara verilmekte idi. 
Bir müddet evvel, bu iskelelerin 
~ehrin Marmara sahillerine ohm 
uzaklığı gözöniıne alınarak ara· 
ba seferlerinin artırılması ve bu 
suretle Kumkapıdan YedikuleyP 
kadar olan sahil mahallerinden 
daha sık çöp alınması düşün\j\ • 
müştür. Bu itibarla Davutpaşada 
bir çöp iskelesi yapılması ve hu 
suretle çöp nakliyatının kolay • 
laştırilması belediyece kararlaş
tırılmış olduğundan iskelenin in-

ses çıkarmaz. 

Şirket alacağını takib hususun- Bilakis 
da da - begayet - hassas ve mü -
teyakkızdır. Parayı ödemek müh
letini geçirdiğiniz gün suyu ke • 
siliniş bulursunuz, bunıın içindir 
ki su taksitini İstanbul halkı her 
tPYin fevkinde bir intizam ile ö
dN. Fakat, bütün bunlara rağmen 
su şirketi halka haber vermeğe 

lüzum hile &örmeden suyu istedi
ği gibi açar, istediği &ibi kapar. 
Eğer, bu tesisattaki bir anzadan 
dolayı dahi bulunmuş olsa ne gü. 
nü, ne vakit ve hangi zamanda a
rızanın bertaraf edilip suyun ve
rilebileceğini bile kimseye duyur
maz ve .. bildirmez. 

Sanki, İstanbul halkı kendisinin 
keyfine ve emrine biliikayıd ve 
şart tevdi olunmuş kurunu vusta 
esiTlcri zümresinden imişler gibi, 
bunun en bariz delillerinden biri 
de •on iki gün içinde Beyoğlunıın 
susuz kalmasıdır. Bilhassa, mo • 
dern tarzda ve bol su düsturuna 
göre yapılnuş olan apartıman tu
valetlerinde bu susuzluğun ne 
müthiş bir feliıket olduğunu an • 
cak bu felaketin içine düşenler 
bilirler. Eğer, şirket müdiranı da 
bilmiş ve takdir etmiş olsalardı 
hiç . üplıe yok ki, bunu böyle yap
mazlardı! 

Anlaşılıyor ki bu bedbaht hal
kın böyle nafile sebcblerle sürüp 
giden henüz dolmamış bir çile ta
rafı var! 

BÜRHAN CEVAD 

Yirmi Bin 
Köpek ve Kedi 

Öldürüldü 
Kuduz Vak'aları 

Gittikçe Azalıyor 
Umumun sıhhatı için birçok ! 

bakımlardan tehlike ve muzır ol
dukları cihetle şehir dahilinde do
!&şan serseri köpekler ve kediler 
belediyece daima itlaf edilir. Ya
pılan bu mücadele neticesidir ki 
sehrimizde kuduz vak'aları se -' 
;ıeden seneye azalarak çok mem
nuniyet verici bir neticeye var • 
mış bulunmaktadır. 

Alıl.kadar makamdan aldığınuz 
malı'.ımata göre, bu yıl, yani, 1 
lkincikanun 938 den Sonteşrin 
sonuna kadar şehrimiz çevresi 
dahilinde, 17,182 köpek, 2150 ke· 
di ortadan kaldırılmıştır. 

Köpeklerin diri tutulanları kıs
men cHayvanları Koruma Cemi
yeti. ne gönderilmiş, kısmen ele 
•. ine ayni cemiyet tarafından gön
derilen baytar veya memur v:ısı
~r.sile itlaf edilmiştir. 

Kedilerin diri tutulanları, kö • 
pekler gibi. zehirli hap verilmek 
suretile öldürülmeyip doğruclan 
doğruya hayvanları himaye ce • 
miyetine gönderilmektedir. 

_ Şehzade Mahmutlu bize Ve· 

riniz!. 
Halbuki şehzade .Mahmudu 

damdan da.r;ıa adamları kaçır • 
rıııştı. 

Bereket versin şhzade .Mahmu
dun gözdesi Cevri Hanım başıra 
bir şal örterek zorbaların önüne 
çıktı ve bir erkek gibi bağırdı: 

- Durunuz! 
Zorbalar, Cevri kadının limita

ne kumandası karşısında olduk -
!arı yerde kaldılar. 

Zorbalar Rumeli adeti veçhile 
saray kadınlarının yüzlerine bile 
bakmıyorlardı. 

Cevri kadın, zorbaların başla • 
rına kendisinin şehzade Mahmud 
Efendinin cariyesi olduğunu vP 
fehzadenin ne suretle ve kimler 
vasıtasi!e kaçırıldığını anlattı. 

Zorbalar bu haber üzerine der
hal damlara çıkmağa başladılar. 

Bu azim karg~şalık içinde Sul
tan Mahmudun tah !isine uğra -

S 
inema ve tiyatroların f\y;ıt
ları hakkında t~tkikat V ,. 
pan Dahiliye Vekaletinin; 

bu fiyatları yüksek gördüğünü ve 
•etkikatın; diğer bazı büyük ,, .. _ 
birlere de teşmil olunduğunu 

yazmıştık. 

Dahiliye Vekaleti bu husus: .ki 
tetkiklerini ikmal etmiş ve v· • 
!ayete mühim bir tamim gön • 
dermiştir. Bu tamimde ezcü ,ıe 

~öyle denilm.ektedir 
cTayyare ve belediye resim le

rile Darülaceze hisselerinin birleş
tırilerek sinemalardan alınan re
sim miktarının yüzde 10 a indi • 
ı ilmesi, halkın bedii ve fikri ilı -
tiyaçlarını tatmin eden sinema
lurın yine hak tarafından ucuz 
olarak görülebilmesini temin et
mekten ibaretti.. 

Denilmekte ve sonra; sinema 
duhuliye ücretlerini belediyele -
rin tesbit etmesi lazım geJj;i(i 
halde buna riayet olunmadıjprı -
elan şikayet edilerek: 

cBu fcdakiirlıklara rağmen be
lediyelcrın bu hususta uhdelerıne 
düşen vazifeyi layıkile takdir ve 
ifa edememelri yüzünden sint• -
maların duhuliye ücretlerind~; 

lanunun maksadını temin ede -
cek derecede tenzilat yapılmadı~ı 
gibi bazı sinemaların yeni Ka
rundan sonra bilakis bir kısım 

mevki ücretlerini artırmış olduk
arı görülmektedir. 

Ezcümle bazı sinemal~rda ka
nunun meriyetinden evvel 4 lira 
olan loca ücreti kanun çıktıYtan 
Eonra 5 lira olmuştur. 

Muhakeme 
İstatistiği 
Yapılıyor 

Bir Yılda Ne Kadar 
İş Görüldü? 

938 yılının bitmesi münasebP • 
tile muhtelif daireler ve muha • 
kemeler, geçirdiğimiz bir yıl i • 
çinde başarılan işlerin tekem "l'lfü 
ve intaç olunan muamelclrin bi -
!fınçolarını süratle hazırlamak • 
tadırlar. 

Mahkemelerde b:.- sene içinde 
bakılan ve yeni yila devrolunan 
evrak hakkında istatbiikler vıi • 
cude getirilmektedir. Malii mües
seseler ve banaklar da bilanço • 
Jı:.rını tanzim etmişlerdir. 

Bazı büyük müessese ve dfuc • 
kanlar da bilanço ile meşgul ol
_duklarmdan dün dükkanlarını aç
mamışlardır. Diğer taraftan ayır. 
~ inci günü Pazara tesadüf etti • 
ginden resmi dairelerde peşin ma
P~ alan memurların maaaşlarlı 
c:ün verilmiştir. 

~nlar, onu güç hal ile damdan 
ındirmişlerdi. 

İmam Hafız Efendi önde Meb
med Bey ile Tayyar Efendi kol • 
tuklarında şehzade Mahmud ol· 
duğu halde geldiler. 

Alemdar; bunları görı.ince elin
de pala Üzerlerine yürüyerek ba
ğırdı: 

- Bu getirdiğiniz adam da kin:.· 
rlir? 

Paşanın bu sözleri getirenleri 
şaşırtmıştı. Koltuklarına girip g<'
tirdikleri nihayet koskoca bir şeh
zade, Sultan ve halife olacak bit· 
padişah idi.Ne cevab verecekle . 
ı·ini düşünürlerken İmam Ahmed 
Efendi ileri atılarak: 

- Sultan Mahmud Efendimiz 
' 

:nöb<tti hilafet kendilerinindir. 
Ben, Biyat eyledim. Bakisi sizin 
himmetinize kalmıştır, dedi. 
Düşününüz ki Halife ve padl -

şah diye t~ptıklan bir adam A • 
lemdar gibi bir zorbanın himme-

400 kuruşa satıldığı yani bu lo
ca biletlerind~n muhtelif resim
ler mukabili olarak 91 kuruş a
lınmakta ve sinemaya 309 kuruş 
kalmakta idi. 

Halbuki şimdi 500 kuruşa satı
lan bu biletlerden alınan reslm 
50 kuruş , müesseseye kalan 450 
kuruştur ki, beher loca bilet;n -
cien müessese eskisine naz3ran 
140 kuruş fazla bir menfaat te • 
min ediyor demekfü . .Mesela 'E -
oirne belediyesince tayin olu.ıaP 
yeni sinema ücretleri de bu ne -
viden; kanuna muhalif olarak gö
rülmüştür. 

Mevsim ile alakası olmamakla 
beraber plaj ücretleri kakkınd:ı 
Istanbul belediyesince de ayni la
kaydinin gösterildiği de göriıl -
müştür. 

Filhakika plaı ücretlerinden a
lınmakta olan 7< 5 damga ve ~' 10 
~ı:.yyare biletleri ilgadan evvel bu 
ı esimler de dahil olmak üzere 35 

kuruşa satılan biletkrın , re>l'll 
!nin ilgasından sonra bded•ve· l 
ııın gözü önünde ayni fiyatla sa
tılmakta devam oknduğu. lıazi-

11ece alınmasından sarfıl'iazar e· 
oilen res·mlcrin pl1ij sabıpleri -
nin elinde kalarak halka intibl 
etmediği görlümüştür 

Bütün bu misallE.r devletçe ya
pılan fedakôrlığın tamamen mu
tavassıtlar lehine gayrimeşru bir 
kazanç temininden başka bir fay
da temin etmediğini göstermek -
tedir.> 

Denilmektedir 

İskenderun 
Limanında 

Yeni Tetkikler 
Bazı İskandillere de 

Başlanacak 
İshnderunda tesis edilecek o

l~n Türk serbeest mıntakası i -

çın şehrimizden ve Ankaradaıı İs· 

kenderun:ı giden tetkik heyeti -

ı•in tetkiklerinı bitirerek meın -

leketimize döndü~iınü yazmış • 
tık. 

Yalnız İktisat Vek5leti lnman

Jar reisi Asaf Bora lskenderur:
ca kalmıştır. 

Diğer taraftan evvelki ak§am 

Kemal A~kın ve Vart isimlermde 

biri Türk diğeri İngiliz olmak ü

zere iki mütehassıs daha şehri • 
mizden İskenderuna gitmıştir. 

.Mühendisler lskenderunda A • 
saf Boraya iltihak ederek arazi ü

zerinde rasat ve denizde iskandıl 

~meliycsine başlıyacaklardır . 

şasına bir haftadanberi başlanmış 
lıulunmaktadır. 

--~ 

Bacayı Kuran 
Dökümcüler 

Çalışa Bilecekler 
Kaymakamlık Yeni 
Tebliğat Yaptı 

İşten menedilen dökümcil e -

nafından 40 kışının btrer istida 

ile toplu bir halde Emınciııu kay- 1 

makamlığına muracaat ettikleri- i 
ni yazmıştık. Kaymakamlık es -

ı afın dıleklcrıni tetkik ederek h'r 

l<ı:rar vermış ve buk ararı kP.ndi· 

!erine bildirmiştir. Kaymakamıh

ğın vudiği karar, istida sahiple

rinin dileklerıne tamamile teta

buk etmektedır 

Bu hususta verılen karara tö

re. diıkümcüler, yaktıkları rr.a • 

den kömı.irünün dumanile etraf

taki halkın rahatsız olmamaları 

için ocaklarına birer baca yaptı-

k .. rd.r Bus uretle baca yap

tıranlar serbcsetçc çahşabilecek-

kr yaptırmıyanlar çalışmaktan 

mcnedileceklerdır _...,..__ 
Trabzona Bir 

Hey' et 
Gönderildi 

Orada Liman Tetkikleri 
Yapılacak 

Tarabzonda yapılacak olan yeni 
modern liman için Denizbank u
mum müdurlüğü şehrimi~dPn 

trabzona bir mühendis heyet; 
göndermiştir. Bankanın inşaat ş~· 

fi Neşet Kasıngıl, İngiliz Mühen
disı Mister .Mansondan ibaret o
len bu heyet azaları; Trabzonda 
dEnizden limanı ehemmiyetli bir 
§ek.ide tetkik etmişlerdir. 

Neticede; hazırlanmış olan kro
kide kısmen tadılfıta lüzum gör -
ınüşlerdır. 

Esas pliınm lkı buçuk a~ son • 
ra hazırlanacagı aııla ılmaktadır. 

tile tahta çıkarılabilecekti. 1 buldurur. İcrayı mücazatları için 
İmam Ahmed Efendi, paşadan size gönderir. 

l:u suretle niyaz ediyordu. Padi- İmam Ahmed Efendi; biraz e\'-
ş~h olmak iddiasında ve sırasında vel Paşadan himmet dilerken şim-
bulunan ad3m da boynunu bük- di dikiliyordu. Çünkü Alemdarın 
nıüş Alemdar .Mustafa Paşa.ıın Sultan Mahmu~u tahta çıkarn:ağa 
biyat etmesini ve evet demesini muvafakat ettiği anlaşılmıştt ş;,n'. 
bekliyordu. di ise; hilafot ve saltanatın haki-

Alemdar, imam Ahmed Ef "n- mi yeti Jazımdı. Onun hukukuna 
dinin sözleri üzerine: tecavüz etmemeli \di. Enclerun 

- Ah efendim; ben amcanm halkının kesilip kesilemiycceği 
tahta çıkarmak için gelmiştim. iradesini ancak Padişah emrede· 
Körolası gözlerim anı bu haldP bilirdi. 
gördü. Bari seni tahta iclas ile Ahmed Efendi; Alemdara şı·~u 
müteselli olayım. Ana kıyanlar C:emek istiyorı!u: 
Enderun halkıdır. Anları da ki\- _ Sen git! Padişah sana ke • 
milen kılıçtan geçireyim. sileceklerin esamisini yollar. 

Dedi. Bu konuşma esnasında Sulton 
Paşa'nın bu sözleri üzerine Mahmudun ilk emrini natı!< ol:ın 

imam Ahmed Efendim Mahm•ıda sesi işitildi: 

söz düşürmeden hemen şu yolda - Paşa, ben anlan buldun:r 
mukabelede bulundu: eana gönderirim. Sen askerini dl-

- Paşam enderun halkının Jlf' jıt silahını çıkar.Hırka! saadet da· 
1ı:abaha'i var? Bu cinayeti işliven- ı:esine giddim. 
ler malfundur. Efendimiz anları <Devamı var) 

B 
azı kinu.elcr vardır. Doğru 
söz karşısında ~inirlenir • 
ler, asahileşirlcr. Doğ

ru sözü, yani tenkidi hazmetmi
yenler zayıf insanlardır. Be ·eri· 
yetin umumi ziıflarından biri de 
methedilmesini sevmektir. 

Doğru da olmasa, birisini met
hediniz. Fevkalade hoşlanır. Fa
kat, onun bir ktısUTunu, kabaha· 
tini söylemeğe kalkışırsanız, size 
diişman kesilir. Kimse, kendi a• 
yıbının söylenmesini istemez. 

Gazetelerin bir vazüesi de ten

kiddir. Doğru ve samimi tenkid 
olmak şartile, noksanlan ortaya 
koymak, yolunda gitmiyen nok

talara işaret etmek memlekete 
hizmettir. Bütün işleri yolunda 
görmek ve göstermek fenalıktır. 

Yeni Maarif Vekili Hasan Ali 
Yücel vazifeye baş· arken bir ga -

zeteye: •Matbuatın ikaa ve i11ad· 
larıru bekliyorum.• ı"t•di. Sa;ın 

Vekil tevazu ,.e n ket gösteri
yor. Burada, ikaz \t' ir~ad de • 
mek, gazeteler, bildil l•ri. gi;rdilk· 

Icri noksanlar~ ek!iii' l_ri yazsın
lar demektir. Hasan Ali \'ileci gi· 
bi münevver ve olgun bir in. anm 

düşüncesi bundan 
olamazdı. 

başka birşey 

Yalnız, biraz. evvel söylediğim 
ğibi, diğer bazı insanlar doğru !'()z. 
den bo~lanmaz. Bir me•de ortaya 

atarsınız. DoğruJur. f'"ik:riniz sa· 
mimidir. Fakat, o mesele ile alil· 

le.adar zat kızar, sinirlenir. Elin· 
den gelirse. bu tenkide türlü şe· 

killcrde nıukabele~·e kalkı ır. Ba· 
zan tekzib eder. llı\\isc doğru ol· 
duğundan, verilen tc1:ab artı!• 

bir tekzib değil. sadece bir te\ il 

dir. Tevil ise bir zaJ eseridir. 
Medeni insanın en büyiik • a

sıflarından biri knkide müttha 11-

mil olmaktır. Doj;'Tu sözü hazmc· 

deıniyen in:nnların. doğru hare .. 
ket ettiklerine na~ıl inanabıliriz? 

RE. AD FEYZİ 

Vazifesine (;<'lı İ) n h iitip 
İstanbul Cumlıunyet Muddeıu • 

mumiliğinden; 

Asliye beşinci hukuk mahk me
sı katiplcrınden olup Teşrınıcvvel 

ı:ı:ır sonunda askerden tcrhıs edile 
ği halde, henüz asli vazifesine h: .• 

lamıyan Saibin, 
~ma gelmediği 

addolunacağı. 

derhal vazıfrsı h • 
takdirde; mı•r.tafi 

Birimiz in Derdi 
Heoim izin Derdi • 

Yağmurlu Havalarda 
Tıramvay 

Bir okuyu.:umuman aldıfımaz 

mektgpda. tr;ımvay seyrU..~frrinin 

intizamsızJıiJnd:ı.n bahst·dllmekte ve 
ezcümle şöyle dcnllmektf'dlr: 
•- llavada ya mnr ahimetl tram

vay şirkrtinf'e anıa~ılır anla.ş:ılmaı 

sefere (ıkarılmış arabalardan zey
tini rcnkU arahalar d<'rakab (de

oora) yaftasını indirir "' depoya 
rlrer. Kırmızı renkli blrlncl me-,·t.t 
arabalar hem<"TJ w~·rm .. fere ("Jk.a
nlır. 

Tram'\-ay ara.balarının .. ıurm&!lll 
havanın bozulmasına al.i::neitir. ÇWt-

1 kı.i ikinci m 'ki yolC"uluita etmf'k 1 
ızhrannda bulunan vatandaş bll
mf't:buriye birin(·i mevki arabaya 
blnf"rt"k fazla bifrt ÜC'rcU ödem~fe 
mC't'bur ola<'ak ve tramvay li"irkr-U 
de suya sabuna dokunmaksıaın. na
zarı dikkatı rell><'tmrksiı.in ti<'a • 
rehnden faı1a randunan alaeakhr. 
Bundan haşka Jş tatili saa.tlerinde 
normal bir . rkildf" 5t•riiwftr et -
ınckte bulunan tramvay ara.balan 
st-vrekleşlr. Arabalann ~ynklt1-
mesı intizarda bulunan 7olcnların 

ııdtdinl çoialhr. Gelen arabalara 
Jı:ıli hucum rdf'r. (ffnf' at.san 7f're 

dümıf':r) t-kllnde b:dlham basıl o· 
luT. Bu arada bllttçlntn bu kala
balık arasında dolaştıh yetmiyor .. 
nıuş cihl kontroltann sık sık tef
ti !eri fı.dihama fnı.imam eder. 

Bu va7iYf'i ka~ısında da az . e
teri~ ('ok mli-.tcrl nakli ve ta:rla bl
lt't kullanarak tramva7 •Lrketl yi .. 
n~ kl\:tarır. 

l'ollarının esklllfl, trenlf'rlnln 
bozukluiu \'e blr('olc: nokgnhiı Ue 
l-at·uıda ları ht>r zaman Olduren, 
sak"t bırakan bu ,ırkt'tln yo~arıda 
batı tdilditl '•kild•kı ahalinin ha
yat ve istirahati pahasına ~zan _ 
cına, seyruseferin naun dikkati
ni ...-ı~ım•k bir Tt<>l~ oı.a r•
l'l·kUr.• 
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j Uzak Şark Vaziyetine Bir Bakış 1 j Meraklı Şeyleri 
ÇİNİN DUVA.RLARI 

A 
Japonların ~akibleri 
Çindeki Emrivaki Büyük Devletlerce 

K a b u 1 E d i 1 e c e k mi 7 

skilerin (acayibi seb'al ilem) 

dedikleri feylerln birlsl de, yi

ne eski lablrlle (Seddl Çin), ya-
ni Cln duvarlardır. . 

Bu duva.rlar cidden muaz~&mdır. ı .. 
sanın dolu.şundan 2t.7 sene evvel lJn .. 
parator Tlsln - <Jbl - Hoang tarafm ... 
dan. 1\lançurl tatarlarının akanını dur
durmak lcln yaptınlmuıtır. Boyu 2,401 
kllometro kadardır. 

SUHEYLA 
lllEŞHUR BİNALARIN 

YÜKSEKLİGI 

Japonya Çin Lokmasını Kolay ~::~~:i:::ıU:~e•• !::m:tro 
Kolay Yutamıyacag\J a Benziyor :r~::;e~~':~r:.:::..,.:nbüyüiti::: : 

--, 

Çinin ve dünyanın en işlek liman ianndan Şanghay'dan bir manza~• 

Y eni gelen Avrupa matbua- yerleri ele geçirdiler. Japonlar elde etmiş oldukları mevzile~ 
tında Uzak Şarktaki vazi- artık bu mııvaffakiyetlerine gü- muhafazaya deva~ etmekten ı-
yetin dünyanın umumi po- vererek yalnız Çinlilere karşı dı'- baret görünmektedır. 

li\ikası üzerindeki tesirlerine dair ğil Uzak Şarkta şimdiye kadar Çünkü şimdiye. ka~ar bııralan 
' 1 d"" b.. almak için gösterılmış olan feda-yazılmış yeni yazılar, Çin - Japon a!Akadar tanınmış o an ıger ıı- • . . k 

harbinin son sa.frıalarına dair ye- yük devtlere karşı da bir vaziyet karlıklar zaten katı dereceyı ço. -
ni mallı.mat göze çarpmaktadır. almaktadır. tan bulmuş sayılmak~~dU:·. Çın 

J nJ Ç . d ki k 1• azı· ile Japonya arasındakı ıhtılat Ç!-Bu neşriyata göre Japonlar Çin- apo arın ın e as er v - .d 
de pek genış· , pek ehemmiyetli yetlerine gelince· şimdiye kadar nin şimalindeki beş eyalete aı 
.,;;;;;;~~~~~~==-=,,.;..~ ...... ,;_=-==.;...=='======-- mahalli bir ihtilaf idi ki bunu hal-

L' m imparatorunun ~:ı:e:~f~:ı::ı:~~a~~!1'ç1;;;y~ r '' n n a müracaata lüzum görmemişler, 
harbe girmişler ve nihayet bütün A g... K 1 r ı 1d1 Çini hüküm ve nüfuzları altına ya 1 almak istemişlerdir. Şimdiki hal-

Buna 

A 
nnam'ın ger~ 

İmparatoru 
Bao Dai bir 

av kazasına uğra -
ram ıştır. 

İmparator, av 
meraklısı olup veo 
;ıek iyi de bir :w
cıdır. Ara sıra. 

Saygon'un 140 ki
lometro ilerisinde 
Ban m e t h ıı t' d 3 

yüksek bir yny -
laya gider, avla -
nır. En ziyade f:l, 
yaban mandası ve 
kaplan avlamak

tan hoşlanır. Bu 
havalide bu gibi 
vahşi hayvan !ar 
p~k mebzul im~. 
İmparator, g· ce'l
lerde attan di'ş -
mü · ve a:.~nfİt'ltr 

biri kırılmıştır. 

(So u 7 ·i ı~) 

Bir Fil Avı Sebeb Oldu 

imparator Bao Daı 

. 

de ise Japon hükıimetinin bütün 
gayesi elde edilmiş olan yerlerde 
idareyi kendi istediği gibi tesis et
mek, oralardaki tabii serveti iş

letmektir. Bundaki maksad ise 
dünyaya karşı Uzak Şarkta üç 
büyük sarı memleketin birleşme
sini temin etmektir: Japonya, Çin, 
Mançuko. 

Çindeki başkumandan Çan Kgy 
Şek'e gelince; kendisinin mükim 
surette mukavemet kuvvetleri bu
lundurduğu anlaşılmaktadır. Baş

kumandan bu kuvvetleri ile Ja
ponların en hl!S$as noktalarından 
hırpahyabilecek sayılmaktadır. 

Çinliler artık Kanton - Hankeıı 
şimendiferini ellerinden çıkardık
on cihetle Mareşal Çan Kay Şelı; 
için Japonlara karşı mukabil bü
yük bir taarruza lazım olacak ve
sait ve mühimmatı tedarik etmek 
zorlaşmıştır. 

Çın ile Japonya arasında bir 
tavassutta bulunarak harbe niha
yet verdirmek için İngilizlerin a
raya girecekleri rivayetleri taze
lenmektedir. Bazı Çin diplomat -

'Devamı 8 ınct sahifede) 

istra•burc kilisesi ııuı .. ı Ht " 
Vi1anada Senleı,en kUlsed 
kulesi 
Romada Sen Plyer kilisesi 
kulesi 
Anvers ktllsesJ kulesi 
Bordod& Sen l\llşel klll5esl 
kul esi 
Şarlre kilisesi kulesi 
Londrada Sen Pol klllseol 
kubbesi 
~illan kilisesi kubbesi 
Parlste Envalldln kulesi 
Amyen kilisesi kulesi 
İlalyad.. J\slnelll klllsesl 
kulesi 
Vaşina1onda Kapital kulesi 
Vaşinrtonda l\.Jason mabedi 
kulesi 
Parlste Panteonun kubbesi 
1\-lerake-.,de Kutublye 
Kamboçda Ankror mabedi 
Parlste Notrdam kilise.si 

138 " 
131 " 120 " 
113 " 
1l3 " 
111 " 109 " 115 " 
100 " 
91 " 
93 " 
9! " 79 • 
67 " 
65 " kuleler! 66 " 

Ayuofya müzesi kubbesi 58 » 
.. Parlste Ba~Uy sütunu 41 » 

rasta Rabatta Haune kulesi 44 » 
Parlsde Vandon sütunu 43 » 
Parlste rasadhanenln kubbesi 2'7 • 

Hulisa. dünyada en 7üksek bina 
Paristekl Eyfel kulesidir ve üo kattır. 
İkinci kata kadar 800 ayak merdi .. 
venJe çıluhr. Ti tepesine kadar da 
asansör vardır. Fakat, kışuı işlem.., 

YILDIZLARIN BOYU 

VE AGlRLIGI - HoUvudun meşhur ebeden mütehas
sısı• Donald Loomls, 193'7 sinema yd .. 
dJzlarının boylarını, atırhk.Jannı cös-
terf"u bir tst.attstlk Y•PDUf. 

Bu ı.statlsUfe C'Öre 1937 Tdd.ızlannm 
boy!ı.rı. on sene evvelki 7ıldıı:lardan 

on santimetre daha uzun. aiu'Wtlan 
da beş kUo daha fazladır. 

Meri Pikfor'un, DoroU Gtşln, Röue 
Adore'nin,. Besi Lov'ln ve Glorya 
Svason'an bo1ları 1 metro 50 santimi 
ceçmemekledlr. llalbultl yeni J'ıldu

l&nn vasati bo7ları l metro 60 &&D• 
Umıttt. Vuall ailrlıklan da ŞJ kilo 
500 anmdır, 

PARAŞÜT 

Paratillün yülı.sek bir yerden atı

lan blr adamın saf, sa.Um yere lnebll
meslnt temin eden bir alet oldufuna 
herkes blllr. 

Tanarecilerln, ta7yare7e binenle .. 
rln hemen hepsinin arkasında bir 
paraşüt vardır. Bir kazaya uiradılar 
mı, kendilerini bolluia atarlar, para
şütü açarlar, yavaş 7avq 7ere lnerler. 

Paraşüt, 17 inci asırda loacl olwı
muştur. Dalmaçyah Papas Fosie Ve
ranUo bir eserinde, Uk parqUI tecrü
besinin ı817 de Venedlkte yapıldıtım 
7az.17or. Bu ne dereceye kadar doiru 
blllnemec. Fakat, hakiki ı..,rühenln 

1183 de, lllonııeU:re koleji labllJ'al pro
fesörü Sebastlyen J..önorman tarafın .. 
dan yapıldılt maltlın. 

Profesör, her iki elinde 50 parmak 
kutrunda birer büyük temslye olduio 
halde yüksek bir binanın soa katmdan 
aşafıya kendisini bıraknu.ş ve sali

men yere lnmefe mufaffak olmuştur. 
O zamandanberl paraşütler ıslııh 

edllnılş ve bul'ünkü şeklini almqfir. 
Parlste, Londrada. l\ıfoskovada kadm 
ve erkrkler arasında paraşütle atla
mak 3.deta moda hükmüne ı-lrmlşUt. 
Binlerce metro yüksekten ath7an pa
raşütçüJer vardır. 

A 
hmed Kadri, o gece davetli 
bulıınd~ğıı salona .biraz ge;; 
gilmiştı. Gecikmesının se -

bebi vardı. Çünkü pansiyon sa -
bıbi madam, genç adamı mııt1 aka 

alıkoymak istemişti. Madamın i
sim günü, bir sofra yapmış, Misa· 
firler çağırmıştı. Ahmed K.ıdr' 

Madamı kırmadı. Sofraya oturd•l. 
Beş on dakika konuştu. Sonra, 
reele pansiyondan çıktı. 
Asıl davetli olduğu apartnna· 

nın yolunu tuttu. Giderken, zih· 
ı.inde hep Süheylayı düşünüyor· 
du. Kimbillr, Süheyla, Ahmed 
Kadrinin gecikmesine ne k~.dar 
••nirleniyordu. Süheyll Ahmerl 
Kadriyi iki aydır tanıyordu. Ta -
nıştıklarının birinci ayı anlaşmış· 
!ar, birbirlerini sevdiklerini iti 
raf etmişlerdi. Genç adam !ıir 
bankada çalışıyordu. Mevkii iyi 
bır memurdu. Süheyla, kocasın· 
dan iki yıl evvel boşanmış yirmi 
beş yaşında, dul bir genç kadına. •. 
~engindi. Babası öldükten sene. 
Süheylaya mühim bir servet ka 1-
mı~ı. Genç kadın ayda mühim bir 
yektln tutan geliri ile rahat, •ğ -
l~neeli bir hayat yaşıyordu. 

Ahmed Kadri ,davet edildiı:!' a
partımanın kapısını çalarken. he
yecan içinde idi. Süheyla ile kar- -
şılaştıkları vakit, ona ne söyliye
ceğini düşünüyordu. Saatine bak
tı. Ona geliyordu. 

Ev sahibleri Ahmed Kadriyi bıi
J ük bir samimiyetle kabul ettiler 
l'lalonda davetliler arasında bir 
çok genç erkek ve kadınlar varaı. 

Ahmed Kadri, gecikmiş olJuğıı 
için özür diledi. Misafirlerin ayn 
ayrı ellerini sıktı. Sonra, Sühty • 
l~nın oturduğu köşedeki koltuğun 
J anına geldi. 

Genç kadın koyu mavi dantel
den harikulade şık, bir tuvalet 

giymişti. Ahmed Kadriye elini ıı
zotırken, onun gözlerinin içine 
n.analı bir gülüşle: 

- Beklettiniz, beyefendi.. Po· 
ker için bizim kareye gireceirti
ııiz. 

- Beklettiğim için affinizi rica 
ederim hanımefendi.. 

Ahmed Kadri, Süheylanın ya
nındaki küçük, arkaılksız iskem
leye oturdu. Salonun öbür tara -
fında kareler teşkil edilmiş, po -
l:er başlam,tı. Karşı köşede iki 
yaşlı bayan başbaşa vermişler ko
nuşuyorlar, öbür tarafta üç er -
kek, günün gazete havadisleri Ü· 

zerinde münakaşalar yapıyorlardı. 
Sühey lıi ile Ahmed Kadri de na
sıl olduysa, kurulan üç kareden 
hariç kalmış, sanki onlar da bir 
köşede unutulmuştu. Fakat, bu 
isabetli bir unutııştu. Onlar çok 
memnundular. Ağır ağır konu -
~ııyorlardı. Arada bir, karşı kö -
şede başbaşa konuşan yaşlı ba -
yandan gözlüklüsünün ıtöz ıırô!e. 

tuhaf tuhaf bakışlan da olması 
Süheyla ile Ahmed Kadrinın n-
1-atı daha çok yerinde olacaktı. 

Fakat, onlar, o kadar dalmış -
lordı ki, salonda kendilerin'1er 
başka kimseyi görmüyorlardı. 

Sanki, yapyalnız idiler. Mevzu 
hararetli bir safhaya dökülmlştıi. 
Ahmed Kadri ısrarla: 

- Süheyla, ne yapayım? .. Se -
"in sözünden çıkamam.. F!ikat 
bu söylediğini yapmak nasıl müm
kün olur? 

Diyordu. 

- Süheyla: 
- Hayır, yapacaksın, diyordu 
Süheylanın istediği şu idi: Gen~ 

kadın on gün sonra Peşteye gi· 
decekti. Peştede bir ay kalacaktL 

- Ahmed Kadriye: 

- Bankadan bir ay izin al, be-
raber gidelim .. Tıınanın üzerindP 
rsude bir otelde bir ay beraber ka· 
!tlım, diyordu. 

Genç kadın Ahmed Kadriye çolc 
tutkundu: 

- Ne yapayım, senden çok hor 
!anıyorum. Seni çok seviyorum.. 
rliyordıı .. 

* O gece, dargın aynldılar. Çün· 
kü, Ahmed Kadri izin almanın 

mümkün olmadığını kat't bir li · 
senla söylemişti. Fakat, Sühevlayı 
kırdığına da çok üzülüyordu. A · 
radan üç gün geçti. Ahmed Kad
rinin telefonu çaldı. Bu Süheyl! 
idi. 

Kadri müjde dedi, Peııeye 
beraber gidiyoruz. Hazır ol. 

Ahmed Kadri Süheylayı ne ko 
dar fazla sevdiğini şimdi anla -
mıştı. Genç kadının kendisini a
ramasındıın çok mütehassis ol • 
muştu. 

- Fakat, imkan yok ki Sühey-
19., dedi.. Çünkü izin alamam .. Bı 
mümkün değil.. 

Süheylanın telefonda kahkahu~ 
çınlıyordu: 

- Ben sana izin aldım, dedi.. 
- Nasıl olur?.. Kimden izlı:. 

aldın? .. 

- Senin müdürünü buldum" 
On dan izin aldım. 

- Peki nasıl yaptın?. 

ben onun karısı, malı, her şeyi idim. Doktorlara da 
gidip geliyordu. Bir buçuk yıl böyle geçti. Ben de 
gittikçe güzelleşiyor, serpiliyor, kadınlaşıyordum, 
bir sokağa çıksam herkesin gözü bana dikiliyorc',•ı. 
Evde kendi kendime okumayı yazmayı da ilerlet
tim. Gazeteler hocamdı. Her gün baş yazısından son 
deyişine kadar gazeteleri okuyordum. 

YOS A 
geriliyordu. Şişman, göbekli, kırklık, orta boy bir 
adamdı. Babalığım: 

- Safiye ... 
Dedi, beni tanıştırdı. 
Onun da adını söyledi 
- Bay Haldun .. 
Haldun: 

Dinlentı içinde günlerim geçiyordu. Banka bir 
buçuk yıl için parayı vermiştL Para bizde de tü -
kenmişti. Babalığım bir yol daha bankaya gitti. 
Dükkanı sattılar. İki borç ödendi, üste kalanını da 
kendisi aldı. Birçok günleri de böyle geçirdik. Ra
kıyı bırakmıyor amma bıraz iyileşiyor, ilk yıllar
daki hoyratlığı, sinirliliği yavaş yavaş geçiyordu. 
Evi bir gez daha karşılık koydu, para aldı. Onu da 

yed ''· En son evi sattılar. Geriye kalan para ile bir 
iki yıl geçirdik. On sekiz yaşıma girmiştim. De -
mek ki ev, dükkan beş yıl bizi geçindirmiştL Kom
sular bana bayılıyorlardı: 

- Ne ı;üzelsin kız?. 
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ğil miyim?. En son bütün paraları bitti. İki ay ka
dar bakkala, kasaba, kömürcüye, meyhaneciye, şu
na buna borçlandı. Amma, bunun da sonu çabuk 
geldi. Kimse eski borçları ödemeden yeniden ö -
dünçe bir kıymık bile vermez oldu. Babalık çok 
daraldı. İki elini koynuna sokuyor: 

- Kız Safiye ne yapacağız?. 
Diye düşünüyordu. Yapılacak hiçbir şey yoktu. 

Para olmazsa, ödünç veren bulııpmazsa ne yapa
bilirdi? Hele bakkal rakı \'ermeyince babalık de
liye döndü. İki üç akşam ekmek bile bulamadık. O 
ekmekten çok rakı arıyordu. Evdeki gaz ocağının 
ispirtosunıı bile içmişti. Bir gün kalktı, giyindi: 

- Safiye, bunun sonu gclmiyecek?. 

Yazan: E'I'El\f İZZET BENfCI: ---··--
Dedi. Azıcık olsun fırsat vermiyordu. Çarça

buk giyindim, kendisi de giyinmeme yardım edi -
yordu. 

- Bak on sekizine kadar seni yedirdim, içir -
dim, büyüttüm, dünya güzeli ettim. Artık benim 
çalışmıya gücüm kalmadı. Şimdicik bana bakma 
sırası da senın!. 

Diye evden beni aldı, çıktı. İstanbula indik. 
Karakö~·de bir bankaya gittik. Akşam karanlığı 
basıyordu. Banka kapanmıştı. 

- Dırektörün yanına çıkacağız .. 
Dedi. Direktör bizi bekliyormuş. Odasına gir

dık. Babalığım öndeydi. Ben arkasında. Direktör: 
- O, gel bakayım Bay Hüseyin. Neyse çok 

bekletmedin. 

- Çok sevindim görüştüğümüze .. 
Dedi. Bana yer gösterdi. Sonra, babalığımın 

yüzüne sevinçle baka baka: 
- Hemen bir yere gidelim değil mi? 
Dedi. 
- Gidelim. 

REŞAD FEYZİ 

- Kolay oldu.. Biraz yüzür 
güldüm .. Oldu .. 

Ahmed Kadri birden, beynind 
vurulmuşa döndü. Sesi kısıldı . I 
ğazına bir şeyler takıldı. Verec 
cevab bulamadc" 

Telefonda Süheyllnın sesi ha 
kırıyordu: 

- Niye sustun Kadri?. Müjde 
nasıl beğendin mi?, Alo .• .• .. Alı 

Genç adam cevab vermedi. 1 
lefonu hızla kapattı. Başını av• 
!arının arasına aldı. Gözlerind 
bir ıslaklık hissediyordu. K~ll 
asabiyetle çarpıyordu. 

Ahmed Kadri, Sühey!Ayı L 
daha aramadı, sormadı. 

jTakvim ve Havc.. 
Yurdda Ha va Vaziye 

BUGtiN 
11.St TOrlı: mlUljl: in,,_.: ile 

fulı. Okuraa: Tahalıı Karakq. 
lanlu: Hakkı Demwı, F.tref. ita 
lluıın Gür, B. Toluır. 

19,15 Saat, aJam babetlerl, mele• ·• 
lojl ve olraat ı.o..... (flatı. 

19,%5 Mlbik (operel parçalan - l'n 
19,15 Kon"'ma (llultul< ilmi J'a>.r 

kunıma), 

%0 TemsU: Bir Kuacö• Ceceol. Tef' 
tlb eden (Ekrem R .. 111- htanblll Şehi 
tiyatrosu san'alkirlann .. a llu1' 
Körmilkcilnün lemsllL 

!l Saat, esham, tahri!At, kaabt:vo · 
nllkal bonıau (flal), 

!l,15 Ttitk milıılft: Şarkı n lllrl ,. ..... 
1- Lem'I - Seni an11 eder btı 

deın. 

Z- Lem1 - Glinler ıeelror. 
S- Lem'I - Ruhunda buldum. 
«- indim 1arln bahceolne (lllıtıül· 
S- TazelendJ taht: llem. 
6- Ralıml ller - Balıar olda. 
1- A., dofdu batmadı mıT Bal• 

tü.rlıüsü. 

il- Yürü dilber - Jlallı türktistl. 
- Ya ltı• ceı ra 1ı:,. - lllrkti. 
Okannlar: Semalı&I, SadL ÇalaJI' 

tar: Vecibe, R-4 Erer, aıifen KaıO
Vevdet Koun. 

zı,u Konuşma (TllrklJ'e POI-). 
!! lllüdk (küçült orlıHlra). 
23 Müzik (cazbMıd), 
23,45 - !4 Soa aJano habulert •' 

yarJDJd profram:. 

YARIN 
12.30 Türk muzıtı (Pi) 
ıs Saaı, ajans haberleri ve meıeo' 

Ankara. 

13,ıt - 14 lllüdk (Rır....,t\ oam1ıuı 
bando•u, Şef: iıııwı Küncer). 

, ı 

1357 Hicri 1 1354 Rumi 
Zilkade Birincik8nun 

12 21 ---
1939 Ay 1, gün 3, Kasım 57 

3 İkincikiinun SALI --
· Vak1tler Vasati Ezani 

su. da, sa. d. - --
Güneş 7 26 2 34 
Öğle 12 18 7 ·ı6 

İkindi 14 39 9 47 

Akşam 16 52 12 00 

Dedikleri vakit gözleri ile beni kül edecekler 
gibi bakıyorlardı. Babalığım bu deyiş ve bakışların 
hiçbiı'indcn hoşlanmıyor, beni boyuna korkutuyor, 
gözd~ğı veriyordu. Ondan tirtir titriyordum. Ne
denJe bır vol ödümü patlatmıştı. Simdi de öyle de-

Diye çıktı, gitti. Akşama doğru idi, geldi. s~ 
bahleyin ters, bumburuşuk bir suratla gitmişti. Ak
şam güler yüzle geldi. 

- Safiye, giyin kıı~an! 

Diye babalığımı karşıladı. B3lı a!ığıma bu IB.f
ları ederken gözleri ile beni süzüyordu. Baktıkça, 
•üzdükçe gözleri ışıl ışıl yanıyor, yüzünün etleri 

Şimdi yirmi bir yaşındayım. Demek tam üç yıl 
önce bir akşamdı. Babalığıın, ben, Haldun Kara -
köygen bir arabaya bindik, Beyoğlunda bir büyük 
lokantanın önünde indik. O gün geçtiğimiz yolları, 
önünde durduğumuz lokantayı, arka tarafında otur-. 
duğumuz odayı, buranın neresi olduğunu, adlarını 
bilmiyordum. Şimdi hepsinin kurdu oldum. Gitti
ğimiz yer cKafe Ruf• un ayrıt edilmiş bir odası idi. 
Gece yarısına kadar orada oturduk. Babalığım sa
ğa sola bakmadan yedi, içtL Haldun da rakı içiyor
du. Bana da likör içirdiler. 

- iç ... 
(Devaını var) 1 

Yatsı 11! 29 1 38 
İmsak 1 s 40 11 47 

' 
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Akını Ve Dünya Vaziye~I V©llf' mo? 
...................................... 

jBalık 

T 'l r i k Us k u ın r uyu, 
l_ş_A_K~ 1~0~0 ırn u~ 
·~L.~~ JtrC iSTIDAD VE KBILIYETIN~ 

Uskumru 
Torik, Uskumru Ve Dünya Siyaseti .. 

Bu da Ne Demek? 

~~~~~~-O Halde Onun Yaradılışına Göre 
~EB~~;~ünce p~ntalonum~u ı"nkı"şafı İçin Şu Tavsiyelere Riayet Edini2 
arkasına hır tekme > apıştıraca • •• 

evzu kıtlığına uğramış m'.1-
harrir arkadaşlardan l:ıir1 

bir agağl bir yukarı volu 
ediyor. 

Ben, içeri girer girmez daha 

::rh::~:::::ö:t::z::::~ ı 
ersene!. 

ye . 
Paltomu, şapkamı çıkarıp 

,yazan: M. Sami KARAYEL 

pııda sepette torik var mı? 
_ Yoo ... Ne çıkar bundan? 

1 

- Ah; o gözii kör olasc torilr ..• 
73izi bitiren odeğil mi? .. 

- Neden? 

- Neden olacak a bayım? .. o, 
bir kere uskumruyu kovaladı mı 
balıkçılar yandı demektir? Ta _ 

Uskumru. ham si yığını 
ine astıktan sonra, cevab ver - bi, uskumru kaçarken hamsi de, 
im: uskumrudan kaçıyor ..• 
_Ne o, mevzu kıtlığına m1 uğ- Ben, Barbaranın bu laflarından 

ı·adın? .. tıpkı muharrir arkadaşlarımm 
_ Evet; ne yazayım diye dü- dn!amadığı gibi hiçbir şey anla -

~ünüyorUlll··· mamıştım. Balıklar birbirini tır-
- İyi amma, ben de ayıti derd r.ak ata kovalıyorlardı. 

ile ma!UIUm... . Kovalarlardı ya!.. Bundan ne 
_ Yok. Y.9k sende hır alay aç- çıkardı?. bu tuhaf, tuba folduğu 

1 Vardır Hele, bir düşü" kadar enteresan olan sözlerini a-maz ar · • 
fal, afal dinledikten sonra hay -

bakalım!. . . 
_ Müsaade et, şöyle hır yerıme retle sualimi tekrarladım: 

Şimdi sana bir meV7.l!j - Barba, bu kovalamaca oyu-
oturayım... nundan bize ne? 
bulurum. d Bir si- - Bize mi ne? .. Bir kere t<.'rik y aroa otur um ... 

azı mas . . Biraz ilhamd~n uskumruyıı yutmak için kovala -

ğını yazıyor. Ne yapayım, dersın .. 
_ Ne yapacaksın... Kendisini 

görünce yere oturuver! ... 
mıya başladı mı balıkçılar hapı 
yutar? Yalnız balıkçılar deiiil, 
Rhali de ... Uskumru, toriğin önün
clen kaçıp canımı kurtarayım 1i
ye Karadeniz B~ğazından içerl 
girmez ... Çünkü girerse Marme· 
rada kapana girmiş olur. Bu se • 
!ıeble Boğaziçinde, Marmararlıı 
torik efendi cirid oynar ... Buda 
bizlere yaramaz ... Ancak dalyan
cılar iş görür ve ecnebilere satış 
yaparlar ... Fakat; kazancı eıiy:ti- ( •<"~-~ 
ne değmez .. İşte senın anlıyacaı;ım ı 
torik uskumruyu kovaladı mı! REKOR KİMDE? 
Uskumrunun kilosu seksen kuru
~P. çıkar... Hamsinin de yüzünü 
görmez oluruz. Çünkü hamsiyi de 
uskumru kovalar ... Ah, bu tQrik 
ah! 

Diyerek içini çekti. 
Ben meseleyi anlamıştım. Yani; 

büyük balık küçük balığı yutar .. 
Demek büyük balık küçük ba

lığa saldı mı ortalığa kesatlık ge

liyor? 
Tıpkı, büyük devletlerin kiiçük 

devletlere saldırması gibi... 

Bir kere, büyük devlet ayağı.ra 
çizmeyi giyip yürüdü mü? kil -
çükler uskumru ve hamsi gibi ka
pana girmemek için başlarının ça
resine düşüyorlar ... 

Hulasa; balıkçı Barbanm iza· 

batı bana epeyce şeyler öğretti. 
Demek, büyük balık hücuma 

başladı mı ortada kıtlık da başla
mış demektir. 

Muharrir arkadaşlara, bahkçı 

Barbanın söylediklerini birer bi
rer anlatınca onlar da hak verdi
ler ki; 

Torik, uskumru ve hamsi rre - ı 
selesi mühim bir davadır ve hisse 
kapılacak. hayat derslerinden bi
ridir. 

- Demek saatte 50 lira kaza -
nıyorsun? Büyük bir rökor bu ... 
Tebrik ederim ... 

- Beni değil, karımı tebrik et. 

Asıl rökoru o yapıyor. Yarım sa
atte 50 lira sarfediyor ... 

BEl\oı';lt ottKKANINDA: 

- Saç kesmek için ne alıyor • 
sunuz?. 

- Otuz kur~. 
-Ya tıraş!. 
- On kuruş .. . -
- O halde kafamı tıraş etr. 

gara tellendırdıın. 
~nra· arkadaşıma hitaben: B • • 

- İstanbulda torik uskuıı;-fUVU, l rı . 
Uskumru hamsiyi kovalıyor... de- ' Bir Sev Bilmez, Her 

Şey Anlar Diğeri de Aksi .. 
<l.im ·b 

Muharrir arkadaş; bu acallvı 
biraz afa ar 

trıev~ karşısında ktılc· 
gibi yüzüme meliıl, meliil b_a 
lan sonra, 1.akahayı salıverdı. d. 

turan ı
, Masamın karşısında 0 a 1 &er bir muahrrır arkadaş g yr 
llıtiyari elini havaya kaldırarak: 

- İlahi ohca; torik uskuın:uy.J, 
''kumru hamsiyi kovalarsa bıın

d.an ne çıkar? Bu da mevzu mu 

Bu, Meşhur Diplomat Klemanso'nun Briyan Ve 
6•nk·• d eli 

----~~~~~~~~~~--

P o an kara Hakkındaki Sözleridir 
'··· e . . · · L •f 

:Su söı: üzerine cıddıleştım. . a .. 
değil, bir arkadaş gülmüştü. Bır•51 

d~ hemen hemen alay ediyordu. 
kaşlar~ı çattım: sesimi dikleş

tırdinı. Tol"ik uskumruyu, uskum 
ru hamsiyi nasıl ve neden kova· 
1•dığını izaha başladım: . 

Briyan Diplomasi Hayatta 
Niçin Muvaffak Olmuştur? 

A anned·vor- 1 B" · · - birader, siz ne z J • o n sekiz sene o uyor. ırıncı 
~~nuz? Bu_ m_evzu, dünya siyasetı ve i~inci_ İnönü_ zaferleri 

dar genıştır. Türkıyenın varlıgım gös -
b biyince arkadaşlarım ka~~ha:'l termiş, yeni bir vaziyet başla -
astı. Ve bir an için şu mulaha ştı Milli varlığını korumaktan 

~ad , . di . mı · . 
a oulunduklarını sez~nle ~ _ bıışka birşey istemıyen, başkala-

" Torik, uskumru, dunya 81 

· asetı... Bu da ne? 
Ciddiyetimi bozmadan sözleri

ıni tanıamlamıya koyuldum: 
- Evet· dört beş gündür bizim 

kazanmanın Fransa için büyük bir 
muvaffakiyet olacağım bilmişti. 

Milli mücadele tarihinde Türki -
yenin Avrupa ile münasebatından 
Briyanın ismi unutulur gibi de -
ğildir. Onun için eski Fransız Ha
riciye Nazırından bahsedilirken 
Türk dostu olan bu devlet ada
mının siyasi hayatına dair veri • 
len malumat hayli mühimdir. 

derken, birşey bilmez, fiikat her 
şeyi anlar ve Puankare için de 
herşeyi bilir, birşey anlamaz!. de
miştir. 

H · h'lki PuankaTe Fransanın 
en meşhur hukuk adamlarından 
birdiir. Yazılan bir ciımlede bir 
virgül eksik olmuş diye katibini 
çağırtarak ibtar etmeğe üşenmi-

• (Devamı 7 incı sahifede) 

ir İngiliz doktoru derin tet
kikata girişerek • kız ve er
kek çocukların mizaçları ve 

bu mizaçlar dolayısile istikballeri 
ne olacağını araştırmıştır. Dok -
tor Peny'nin vardığı pek şayam 
dikkat neticelerden bahisle ge • 
çenlerde bir erkek çocuğun res
mini koymuş ve ona benziyen ço
cukların ne olabileceklerine dair 
malumat vermiştik. Bugün de İn
giliz doktorunun kız çocuklara 
daır yürüttüğü mütaleaları ya
zıyoruz: 

Bu resimde gördüğünüz kız on 
yaşındadır. Doktorun dediğine gö
re şimdiye kadar rasgeldiği kız

ların ve kadınların % 25 kadarı 
bu tiptedir. Yüzde yirmi beş az 
değil. Eğer az görülürse Şl!nu ha
tırlamak lazım geliyor. Bu tip • 
teki kız çocukları küçük yaşların
da anasının, babasının üzerinde 
müessir olurlar. Büyüyerek kadın 
oldukları zaman da kocaları ve 
çocukları üzerinde tesirlerini gös
terirler. Şimdi şu resme bakarak 
kızınızın buna benzeyip benze -
mediği11i görerek şu satırları o
kuyabilirsiniz: 

Bu tiptekilerin başları ince, u
zundur. Kaşlar düşük, gözler içeri 
ye çekik. Burunları uzun, ağızları 
geniş, dudakları çok defa ince, çe
neleri kuvvetli ve kulaklar çok 
biçimlidir. Bu tiptekilerde vücü
dün teşekkülünde en ziyade mü
essir olan gudde böbrekler üzerin
deki guddedir. Bu guddenin ifraz 
ettiği madde kana karışarak vü
cudde daima faaliyet ve hareket 
hasıl etmektedir. Onun için bu 
tiptekiler çalıı;kandır. Bu itibarla 
başkaları üzerinde hükmetmek, 
aairna müessir olmak isterler • 

Güzel 
Kadırıın 

(htiyarlığı 

, 

~ 

Berlin Abidesine 
ıModel Olan ~<adın B .k , .. 

. . ~şı taşta balıkçı Barbanın yu-
•°ll. gülmüyor balık sepetinde de 
entiyilften b~lıklar satıyor ... !{el
buki; bir hafta evvel nekadar ool 
b~Iı~ alış verişinde bulunuyoc ve 
Yuzu gülüyordu. Bugün geçerken 
bak tını. ·· .. 1 k1 dr. • lu .. : onundeki sepet ba ı a. : 

Bugünlerde Avrupa matbuattn
da Briyandan yine çok bahsedil
meğe başlanmıştır. 

Bir devlet adamı nasıl yetişir? 
Herşey gibi bu da anadan doğma 
bir istidada bakar. İnsan anadan 
doğma istidad iledır ki hekim o
ıur, san'atkar olur. yahud mü -
neccim olur. Bu istidada göre tah
sil ve terbiye de birlikte gidrese 
muvaffakiyet imkanları birbirini 
kuvvetlendirmiş olur. Fakat Bri
yanın hususiyeti daha ziyade ken
di istidad ve kabiliyetinin kuvve
tine verilmektedir .. Briyan hukuk 
tahsili görmüştü. 

[Hayata Gözlerini Rahat 
Kapadı, Çünkü Abide 

d YUZil gülüyorve müşterilerın• 
e sıtma ·· .. le gornıemiş sesile şoy 

çağırıyordu: 

tı - Denizin gülleri ... Karayı bas-
.·· Otuza uskumru B ... 

. arbanın Yanına sokuldum ve 
~ordunı.: 

- Barba bu ne hal• Uskum -ruyu ü .. ... 
1 ..ı. ç gun evvel altını~ kuruşa 

a "'k bu ·· . • gun otuza diye bağın · 
)orsun? 

O, ellerinı uguşturdu ve· 
- Bayıın, ~öyle b" b k D" kır a ... u 

Müteveffa Briyan 

rının toprağında gözü olmıyan 
Türkiyeye karşı dostça el uzatan 
devlet adamı Aristid Briyan ol
muştu. Briyan istikbali görmüş, 
Türkiycnin ortadan kaldırılamı -
yacağını anlamış, öyle müşkül bir 
zamanda Türk'enn dostluğunu 

Politikanın kurdu olan Klcman
so Fransanın şu son otuz sene i
çinde devlet adamları arasındaki 
iki meşhur sjma Briyanı tarif e- Mütev.effcı Puankare 

A 
Yerine Geldi 
!manya İmparatorluğunun 
payıtahtı olan Berlin ş~h -
rini temsil etmek üzere u

mumi harbden çok evvel pek bü
yük bir abide yapılmış, şehr'n iı

zerindeki büyük Potsdamperplor 
r.ıeydanına dikilmişti. Abidede Al
manyanın payıtahtını göswren 
muhteşem bir kadın vardır. Bu 
kadın da senelerce evvel bütün 
gençliğine ve güzelliğine malik o
lan bir kadındı ki o zaman Alman
yanın en meşhur heykeltraşlarına 

(Devamı 7 inci sahifede) 

Bu ehemmiyetli tip ıçın daha 
çok şeyler söyliyen İngiliz dok
torunun dediklerini dinlemek ll
zımdır. Böyleler herşeyi çabuk 
muhakeme ederek kestirme bir 
fikir ortaya atarlar, fikirlerinin 
doğruluğuna emindirler. Bunlar; 
ayni zamanda başkalarına karşı 
da tecavüze geçmekte tereddüd et
mezler. Çabuk karar verirler, ça
buk harekete geçerler. 
Şişmanlamaları, rahat edebil -

meleri de müşküldür. Çünkü f!
kırlerl daima hareke! halindedir. 

Düsünürler, karar verirler ve yap
ma~a kalkarlar. Daima cevval ol
dukları için vücudlaTı da her va
kit hareket hallndedir. Bu gibiler 
l ı 1:ındırlar ve dediklerine karşı 
gelinmesini hiç istemezler. Baş

kalarının fikirlerini dinlemeğc 
!ııJummül edemezler. En doğru 

fikir keneli düşündükleridir. 
Bunlar çalışkandırlar. Uzun za 

man çalışabilirler ve dinlenmeğc 
ıhtiyaç duymazlarsa da bu sureti< 
lıırçınlıkları daha artar. G;ittikç< 

(Deuamı 1 inci mlılfede) 

APAŞ! 
Kendilerine Mahsus Kanunları 

Olan Bir Zümre!. 

Ser Verirler de Sır 
Vermezler ... 

p aris çapkın!arına (apaş) 

derler. Apaşların muh•tine 
girmek tehlikelidir. Bunla-

ıcn kahveleri, lokantaları, bar -
!arı vardır. Burada toplanırlar. 

Aralarında, kendilerine mah -
sus bir kanunları vardır. Buna çok 
rıayet ederler. Ve hilafına hare -
ket edenleri bilamerhamet öldü • 
rürler. 

Ölen de güme gider. Katili hu -
lunm;ız. Çünkü apaşların aleyhinde 
deşehadet edenler de öldürülür. 

İşte bir misal: Lüi Vereşiyanın katli. 
17 eyliıl cumartesi gecesi Lüi, 

şapkası baş!nda, dirseklerini 'ez
gaha dayamış, kahvesini içiyor, 
dostu Simon Şozali bekliyord!l. 
Beraber sinemaya gideceklerdi. 

Simon, biraz geç kalmakla be
raber geldi. Gülerek dostunun ya
nındaki yüksek sandalyaya oturdu. 

- Bana bır ıhlamur ısmarl. 

Monmartr'den gelinciye kadat ' 
ğuktan dondum. Beş dak•ka ka 
dar ısınayım. 

Bu sırada kahvenin kapısı açıl 
mış içeriye iki kişi girmış. Elle · 
rinde kocaman rövolverler var 
Kurşunlar yağmıya b~lam1' 

Vere§iya karnından yaralanmı 

yere d~müş. 
Bir saat sonra, hastanede ame 

!iyat yapılmış, Vücudünden oı 

yedi kurşun çıkarılmış, fakkt h 
yatı kurtarılamamış. İfade verme· 
cien ölmüştür. 

Üzerinde bulunan kağıdlardar 
beyaz kadın ticare\i, kokain tica
ılti yapan apaşlardan biri olduğu 
anlaşılmıştır. 

Fakat öldürenler kim? Niçin öl
dürmüşler? ... Bu henüz meçhul. 
Zabıta bunu öğrenmeye çalışıyor 

• Parısın ııf-ıi kal; velenRden birinde 
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Karadenizdeki Facianın Tafsilatı Milli 
Şefin 

Teşekkürü 

Bu Ayın Siyasi 
Takvimi • 

En Son Dakikada Aldığımız Haberleri Veriyoruz' cı inci sahifeden devam) 
zerine Belgrada gidecektir. 

Suad ve Kaplan Vapurlarından Hala Haber Yok Ankara 3 (A.A.) - Riyaseti 
Cumhur Umumi Katipliğinden: 

Nihayet, Macar, Çek ve 
Litvaııya nazırlarının Ber -
!in ziyarteleri ayni ayın iki-ı· 
ci on beşi içinde vuku bula -
caktır. 

(1 inci sahifeden devam) 
manın methalinde demirlemiş -
!erdir. Diğer vapurlar buna imkan 
bulamamışlar ve Samsun, Mete, 
İkbal, Şadan vapurları limanın 
aol cihetindeki komsallığa, diğer
leri de sağ tarafında limanla Ba
baburun arasındaki sahada yer 
alnuya teşebbüs etmişlerdir. 

ERECLİ LİMANINDAKİ 
FECİ MANZARA 

Bu sırada Ereğli limanındaki 

manzara çok heyecanlı bir şekil 
almı§tır. Otuz yıldanberi görül -
memiş §ekilde hüküm süren fır

tına esnasında limanda fazla ge
mi bulunması karışıklığı ve telaşı 
mucib olmuş, vapurlar karaya 
dü~emek için istimdad düdük -
leri çalmıya başlamışlardır. 

Bu esnada Millet vapuru rüz -
ıarm §iddetinden rotasını tuta
mamış, Çobançeşmesi deresi açı
ğında sahilden 300 metre uzakta 
bulunan ve 936 da batan ve sudan 
1,5 metre kadar aşağıda olan Şi
lepin iızerine bindirmiştir. 

SAHİLDE BİRİKEN HALK 
Millet vapurunun derha tekne

si orta kısmından delinmiş, sonra 
deniz tarafından döğüle döğüie az 
zamanda parçalanmıştır. 

• Bu esnada vapur etraftan is -
timdad etmeğe devam etmiş, fa
kat sahile biriken binlerce halk 
hiçbir şey yapmıya muvaffak o
lamadan bu faciaya karşı seyirci 
kahruş olduğu gibi diğer vapur
lar da ancak kendilerini kurtar
mıya uğraştıkları ıçin Millet va
purunun yardımına koşamamış

lardır. 

BOCULANLAR 
Millet vapuruııun müretteba -

tından 20 kişi boğulmuş, iki kişi 
kurtulmuştur. 

Vapur, 1800 tonluk bir şilep o
lup Barzilay - Benjamen kum -
panyasına aid bulunmaktadır. 

MUHABERE YOK 
Fırtınanın şiddetinden bütün 

telgraf ve telefon hatları bozul -
muş olduğundan kazanın tafsilatı 

ile boğulanların kimler olduğu 

hakkında henüz kat'i bir malümat 
elde edilememiştir. 

KARAYA OTURANLAR 
Millet vapuru bu faciaya uğ -

rarken Ereğlide diğer vapurlar da 
kendilerini karaya düşmekten 

kurtaramamışlar ve on bir vapur 
karaya oturmuştu. 

Bu sabah telsizle alınan en son 
malumata göre karaya oturan va
purlardan Zonguldak, İkbal ve 
Atilla vapurları kurtulmuştur. 

Akıbetinin ne olduğu hakkında 
dün hır haber aJınamıyan Refah 
vapurunun Zonguldak limanında 
beklemekte olduğu anlaşılmıştır. 

Suad ve Kaplan vapurlarının 
vaziyetleri limanlara sorumuş, he
r.üz kat'i bir malumat alınama
mıştır. 

Vatan ve Nazım vapurları de
nizde bir hayli bocaladıktan son
ra Ereğli limanına avdet edebil
~1;Jerdir. 

KAVAKTA 
Karadenize çıkmak mccburiye

ti'lde olan gemilerden bir kısmı 
Kavakta beklemeyi tercih etmiş
lerdir. Yalnız iki Fransız gemisi 

No. i3 

İşin polis safhası kurtulmuş
tur. l\lesele gazetelere bile akset
medi Yalnız pek çocukluk yap -
mışsın ) avrum. Genç, istikbali a
çık bir adamsın. 
Aşk insana bu kadar çılgınlık -

lar yaptırmamalı! Eğer bir tesa
duf bana fırtınaya rağmen Ada
dan mo•orlc d<inmek del,liğini 

yaptırmamış olsaydı, siz aşkını

za hayatır.ızı feda etmış olacak -
tı .ız. 

Sermed dudaklarını bükuyor -
du. Bır kadın için ıntihar ettiğini 
bu adam nereden biliyordu? 

Sordu: 

bu sabah Karadenize çıkmış ve 
Karadenizden transit olarak iki 
vapur gelmiştir. 

Bu suretle Kavak limanında bek
liyenlcr yalnız üç gemiden iba -
rettir. 

BİR YELKENLİ 
Ereğli limanında bulunan bir 

yelkenli bava düzeldiği zaman li
mana iltica etmek üzere engine a
çılmıya muvaffak olmuştur. 

EN SON VAZİYET 
Alakadar makamlar Karadeniz

de vapurları bulunan acentaar, 
Karadenizde batan, karaya otu
ran vapurlarla ölen ve kurtulan
lar hakkında en son vaziyet tes -
bit için muhtelif membalardan is-

tifade ederek mallımat toplaınıya 
çalışmaktadırlar. 

PAÇALANAN VE BATAN 
MOTÖRLER 

Bütün bunlardan başka Kara -
deniz ve Egede baı.ı motörler par
çalanmış, batmış veya karaya o
turmuştur. Bu hususta da ayrıca 
tahkikat yapılmaktadır, 

EGE VAPURU 
Karadenizde bulunan Dcnizban

ka aid Ege vapuru Sinop limanı
na iltica etmiştir. 

D<'nizbankın diğer vapurları da 
muhtelif limanara sığınmışlardır. 
Bunların vaziyetleri normal olup 
sükunetin avdetini beklemekte -
dirler 

Yeni yıl münasebetile, Reisi • 
cumhur İsmet İnönii, yurdun her 
köşesinde bulunan vatandaşlar -
dan, yüksek ve samimi du) ı:ulan 
bildiren birçok telgraf ve mck -
tuh almaktadır. Bundan pek mü
ft'hassis olan İsmet İnönü sevci ve 
t<'şekkürlerile saadet ve refah di
leklerinin iletilmesine Anadolu 
Ajansını memur etmiştir. 

-*
Otobüslerin iç ve 
Dıt Plakaları 

(1 inci sahifeden devanı) 
Otobüs biletçilerinin yolculora 

yaptıkları fena muameleden de 
~ikayet edilmektedir. 

Amerika CumhuN"eisi Ru•
velt 4 ikincik<inunda kongre· 
de bir mesaj okuyacaktır. Ru 
mesajda Ruzvelt müthiş tes
lihat planlarını anlatacağı gi
bi totaliter devletlere ka~fı 

yeni bir tezahür göstermek 
niyetindedir. 

Yine ikincik<inun içitıde 

Meme! meselesi ortaya Çl};ıı

cak ve belki de bir hal ıeklitı~ 
bağlanacaktır. 

parayı zorla aldırmıya kalloşma" 
yolcuları fena halde sinirlendfr -
miştir. 

Japonların Rakibleri 
Dün akşam saat 19,45 de Be,•a· 

zıddan Kurtuluşa hareket ede~ 
ı uhsatiyede plaka numarası 34.r>ı 

plakada. ise 3055 numarası olan o
tobüs biletçinin bronz beş kun•j· 
lukları almak istemiyen bir ycl
cuya yaptığı fena muamele v~ bu 

İstanbul halkına bir kolaylık 

olmak üzere şehir içinde işlern.Psı

ne müsaade edilen bu nakil vasıtr.

sının halka gösterdiği müşkülat 

1ramvay şirketinin gösterdiği ZC'r· 

luklardan farksızdır. 

(4 bel ııalllfeden duam) 
!arı ile Japonlar arasında bu yol
da bazı konuşmalar olduğu da söy
lenmektedir. Bu konuşmalar iler
liyebilir. Çan Kay Şek ile Japon 
]ar arasında bir anlaşma zemini 
bulunabilir. Bunların hiçbiri artık 
imkansız görünmemektedir. 

Bu harbin pek garib bir hususi
yeti vardır kı o da malum olduğu 
üzere iki tarafın birbirine res -
men harb illin etmemiş olmaları
dır. Uzak Şarkta bir buçuk sene
dir harb devam ediyor. Fakat res
men sulh vardır!. 

Avrupalıları olsun, Amenkalı
ları olsun dıişıindüren d;ğer mü -
him bir cihet vardır· Uzak Şark
ta harbe nihayet verileceğinden 
ziyade acaba Çin ile Japonya a

rasında sulh olunca Japonların 

diğer devletlere karşı alacağı va
ziyet? 

Çin ile devletler arasında akte
dilmiş olan muahedeler ne olacak? 

Japon Başvekili Prens Konoye
nin geçenlerde söylemi§ olduğu 

sözlere bakılırsa Çinde açık kapı 
pol.tikası takib edilecektir. Çün
kü Çinin iktısadi vaziyetini dü
zeltmek için burada aliikadar o

lan dığer "dev !etlere müsavi şera
itle faaliyet sahası vermek lazım 
geldiği ileri sürülmektedir. Baş
vekilin geçenlerdeki beyanatı bu 

itibarla Avrupa ve Amerika mat
buatında iyi karşılanmış olpu. Fa
kat daha sonra, geçen gün Japon 
Hariciye Nazın tarafından Tok
yodaki gazetecilere verilen be -
yanatta şayanı dikkat bir fark ol
duğu görülmüştıir. Hariciye Na
zırı yabancı devletleri o kadar ok
şamağa lüzum görmemektedir. 
Huli"ısa olarak şunu anlatıyor: 

İktısadi faaliyet hususunda her 
taraf müsavi hakka malik olmak 

icab ederse de Uzak Şarkta vazi
yet büsbütün başkadır. Onun için 
böyle müsavi hakların bir takım 
kayıdlara, şartlara tiıbi olması ik
tiza etmektedir Bu kayıdlar, şart
lar da milli müdafaanın zaruret 

gösterdiği cihetlrrdir; Japonya -
nın, Mançukonun ve Çinin bun
dan sonra yepyeni bir şekilde bir
leştirilecek olan iktısadi hayatın 
icab ettirdiği noktalardır. 

Nazır bu suretle bundan sonra 

Yazan: Nusret Safa COŞKUN 

Şekip Sinan bu sual karşısında 
şaşaladı. Fakat kendisini çabuk 
topladı. 

- Tahmin etmek güç değil! Si
zin vaziyet.nizde olan bir adam 
sulara kendisini atacak başka ne 
sebcb olabilir?. 

Lafı değ.ştirmek ister gibi, se
sin 'n tonile beraber mevzuu da 
hadisenin başka bir safhasına nak
lettı. 

- Anadoludaydım .. Yeni gel -
miştim. O sabah bir işe aid mu -
kaveleleri hazırlamak için Büvük 
Adada oturan ortağıma gittim. 
Geç vakit telefon çaldı. Karım ıe-

diğer devletlerin istedikleri gibi 
Çinde hareket edmiyeceklerini, 
r.çıkça anlatmaktadır. Yalnız Ja
ponya Uzak Şarktaki vaziyeti de
vamlı, sakin ve tabii bir hale ko
yacağı için o zaman gelince diğer 
devletler de Çinden istifade de
ceklerdir. 

Japonlar diyorl.ar ki: 
- 931 de Mançuko alındı. Ora

da Japonyanın nüfuzu yerleşmiş 
oldu. B_undan dolayı yabancıların 
ticaretine bir ziyan gelmedi. Hat-

- - - -
ta ecnebilerin M;,nçuko ile tica - B D • 1\1 l Q - R • 
retleri daha arttı. aş, ış, ıvez e, rıp omafzzma 

Japonlar artık kendilerini Çi - • • •• •• w 
1 nın sahibi sayıyorlar ve u,.ek Şgrk nevral11,kırıklık ve butun agrı arınızı derhal kes<>r 

ta artık birinci derecede s0z ~l\v- • • icabında •• 
liyecek olan devletin de Japon _ gUnde Uç kate alınabilir. 
yadan baskası olamıyacağını ile- 1-------------~------------
ri sürmektedirler. 

922 de o muahede yapılırken 

Çin başka devletlerin ve.ayet ve 
himayesi altında, geri kalmış bir 
memleket olarak gözönüne geti -
rilmişti. Halbuki Çin şimdi öyle 
değildir. Binaenaleyh 9 devlet 
muahedesi değiştirilmelidir. 

Amerikalıların noktai nazarı ise 
şöyledir. Bunu Japonya kendi bil
diği gibi değiştiremez. Alakadar 
olan bütün devletler hep bir ara
ya gelerek bu kafidir derlerse mu
ahede değişir. Yoksa asla!. 

İngiltere ile Amerika herhalde 
muahedeyi deği§tirmek için hiç 
de hazırlanmış görünmemekte -
dirler. 

Tahmin edildiğine göre Japon
yanın Çinde kendisine hususi bir 
vaziyet temin etmiş olduğunu dev
letler tasdik edecekler. Fakat 
Japonya bu hususi vaziyeti ne 
suretle temin etti?. Çine asker 
yollıyarak, harbederek değil mi. 
Halbuki dokuz devlet muahedesi
ne göre onu !mzalamış olan dev
letlerden hiçbiri böyle bir hare
kette bulunmıyacaktır. O halde 
Japonya o muahedeyi kendiliğin
den Jmzmuş oldu. Japonlara ce
VJb <'!arak i§te bu da böylece ileri 
sürmPktedirler. Fakat artık mese
lenin böyle nazariyelerle müna -
kaşası zamanı geçmiş, Çinde bir 
emrivaki vücude gelmiştir. 

GÖZ DCK 1 ORlJ 

Dr. Murad Rami Aydın 
'l'aksiın - Talimhane, Tarlabaşı 

caddesi No. 10 Urfa aprt. 

takdirde gelmemi söylüyordu. Ya
rımı hayatımdan çok severim. Bır 
ırıotör temin ederek bütün tehli
keye rağmen yola çıktım. Maksa· 
dım kendimi karşı sahile atmak
tı. Fakat dalgalar bizi ata ata çı:· 
pındığınız yere getirdi. Sizi yarı 
ölü bir halde motörümüze ald'.k. 
Mümkün olduğu kadar ısıtmağa 

kurutmağa çalıştık.. Kaptan ve 
motörün tayfası fazla su yutmı :ş 
insana tatbik edilen bütün müda
vatı yaptılar. Böylece hayatınızı 
kurtarmak mümkün oldu. Şima; 
bırakalım bunları delikanlım! 

Avukatmışsın, benim böyle bir 
adama ihtiyacım var; büyük lı•r 

ınşaat şirketinin müdiri umum'.· 
Eiyim.Bize bir hukuk müşav'"ı 

lazım! ( ...... ) de muazzam fabri-
Jralar kuruyoruz. Bomboş bir ara
zide sevimli, ruhlu bir şehir ya -
ı-uttık. Orada daha bir kaç senel·k 

ü-

SÜMER BANK .._ •• --..ı 

Birleşik Pamuk İpliği ve Dokuma 
Fabrikaları Müessesesinden: 

Pamuk 
Satışı 

iği 

Kayseri Bez Fabrikası malı 12 No Paketi 415 Kuruş 

Nazilli Bez Fabrikası malı 
Ereğli Bez Fabrikası malı 
1 O Balyıılık siparişler için 
15 • )) )) 
25 )) )) )) 
50 )) )) )) 

lt> )) )) 
24 )) )) 
24 )) )) 

)) )) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

480 )) 

580 )) 

580 )) 

575 )) 

570 )) 

565 )) 

560 )) 

Fiatlarla fabrikada teslim şartile satılmaktadır. İplik müstehlik
!erinin yukarda yazılı fabrikalara gönderecekleri bedelleri muka
bilinde ihtiyaçları nisbetinde iplik siparişı verecekleri ve 24 nn
maradan ince ve muhtelif maksadlara yarayabilecek pamuk ipliği 
müstehliklerinin de ihtiyaçlarını gene ayni şartlarla yalnız Ereğli 

fabrikasına sipariş edebilecekleri ilan olunur. 

lstanbul Gümrükleri 
Bat Müdürlüğünden: 

480 kilo lAstikle tecrit edilıni~ bakır elektrik teli ve 15.stik conta 

70 kilo hoparlor 2771 kilo cam bardak 7 kilo ipek mensucat 400 kilo ip 

hurdaları 1001 kllo pamuk mensucat 8800 kilo kereste ve ağaç eşya 22 

kilo deı:} eşya 1088 kilo porselen eşya 558 kilo demir eşya 17 kilo dolu 
sinema filmi 23 kilo yün eşya 97 kilo ebonit eşya hakkındaki satış ilanuruz 

23/12/938 günlü Son Telgraf gazetesindedir. İstekliler bu gazeteyi oku-
yarak satışa gelmeleri ilan olunur. (9482) 

tansa bir Anadoluyu tecrübe et
Orası belki yaralarına merhem O· 

Jur. Oradaki sessizlik ve samiır.ı
yet içinde oyalanırsın. 

Sermed, Şekib Sinani dikkatlt 
c;inliyordu. Bu teklif ona çok ca-
~ib gelmişti. ( ...... ) ayni zamanıfa 
1 ızkardeşinin kocasile beraber 
bulunduğu yerdi. Oyalanabilec" -
ğini sanıyordu. 

Şekib Sinanın elerini tuttu: 
- Bu !Citufkarlığınızı hiç unut

mıyacağım! dedi. Kabul ediyo -
rum, ne zaman emrederseniz yola 
çıkarım. 

Şekip Sinan pişkin bir iş adamı 
tavrile gülümsedi: 

- Mümkün mertebe çabuk .. İs
tanbulda fazla kalmanızı doğru 

bulmuyorum. Ben yarın hareket 
edeceğim. Siz iki gün sonra çıka
bilirsiniz hastaneden ... Bunu ü

mid ederim. Hazırlıklarınızı gö -
rür ami bir hafta nra ...... 

Şekip Sinan bu sözleri söy !edik
ten sonra saatine baktı: 

- Bana müsaade... diyerek a
yerek ayağa kalktı. Anlaşacağı

mızı sanıyorum. 

Yanınızda daha fazla kalmak, 
işe aid konuşmak isterdim. Fakat 
yarın ailemi de götüreceğim için 
biraz işlerim var. Kayinvalide hiç 
istemiyor amma, bende orada pek 
yalnızım. Siz de bize iyi bir aile 
dostu olacaksınız. 

- Bu şerefi kazanmağa çalışa
cağım!. 

Şekip Sinan, geniş avucu için
de Sermedin elini sıkıp kapıya 
doğru yürüdü. Eli tam tokmağa 
giderken birdenbire döndü. Yum
ruğunu kafasına vurarak : 

- Na kafa, diye mırıldandı ... 
Az daha unutuyordum. Kusura 
bakma .. Ben pek basit ve düşün
cesiz adamımdır. Kafam yalnız 

· e aid düşüncelerle doludur da ... 

' 

Daladye 
Tunus' da 

(1 inci sahifeden devam) 
tefti§ edecek, perşembe günü di-
ğer bazı mıntakaları dolaştıktan 

sonra o akşam Bizerte dönecek ve 
ayni gün veya cuma sabahı Fran
saya hareket edecektir. 

Dalad·ye bu ayın 9 unda sureti 
katiyede Pariste bulunacaktır. 

Çünkü ayın 11 inde Romada bu
lunacak olan İngiliz Başvekili 
Çemberlayn ile Hariciye Nazırı 
Halifaks Paristen geçerlerken o
rada kısa bir müddet tevakkuf e
decekler ve Daladcye ve Bone ile 
görüşeceklerdir. 

Hükümetle münasebeti olan 
mahfillerde Roma ziyareti ari!E:. 
sinde vuku bulacak olan Paris 
mülakatına büyük bir ehemml -
yet verilmektedir. Bu mülakat es
nasında Fransanın İtalya ile uz • 
]aşabilmesi için yapabileceği S'. "I' 

~eyler tesbit olunacak, İspanya 
meselesınin halli meselesine te -
Jnas edilecek, dığer bütün pü -
rüzlü meselelerin birer hal şek
line bağlanması imkanları ara1 
tırılacaktır. 

Bu arada Hitlerın tavassutiıe 

yeni bir dörtler konferansın•n 

ıııplanması ve bu suretle Avrnpa 
Gulhunun bir kere daha kurtarıl
masına imkan olup olmadığı ,fa 
tetkik ve tP< it olunacaktır 

Almanlarla 
İngilizler 

Karşı Karşıya 
Londra 3 (A.A. )- Almany~nm 

tahriri cevabı henüz gelmemiş ol
maklaberaber iyi haber alan mah
fillerde Almanyanın denizafü ce· 
milerinde İngiltere ile müsava~ 
1«min ve (A) tipinde yeni kru -
vazörler inşa etmek hususunda 

verdiği kararda ısrar ettiğini be
yan etmektedirler. Dolaşan baa 
~ayiaların hilafına olarak Almen

~ a hiçbir fedakarlıkda bulunnıaıı. 
ıstememiştir. 

İyi haber alan mahfillerde hası! 
oaln kanaate göre vereceği cevab
da Almanya ittihaz ettiği karar 

hakkında bazı izahat verecek ve bu 
hususda bilfiil tedbirler alınmış 

oduğunu bildirecektir. Bu cevab 
Almanyanın noktai nazarında hiç 
bir değişiklik husule getirmiy~ -
cektir. 

Londra 3 (A.A.) - Almanya -
nın tahtelbahir filosuna maliki -
yet hususunda İngiltereye muadil 

bir vaziyet elde etmek kararma 

mukabele olmak üzere İngiliz a
mirallık dairesinin: 

1 - 500 - 1000 ton hacminde, 
tahteJbahirlcre ve tayyarelere 1<~r
çı endaht yapabilecek 7 pusluk dör

der topla müı:ellah ufak gemile•, 
2 - Önümüzdeki aylar zarfında 

tezgahlara konulacak 30 kadar 

tahtelbahir dafii müdafaa ge'T'i. 
leri inşasını derpiş etmekte oltlu

ğu iyi malumat almakta olan me
hafilde beyan edilmektedir. 

Bu ufak gemiler, ticaret yoJla

nnı himaye ve tek başına ceve -
;anlar yapan tahtelbahirlerle harlı 

edecekler, dahaağır tondaki - to.k
riben 1500 ili 2,000 ton - torpi lo 

muhribleri ise ayni uipte gemih·e 
Y.arşı harb etmek üzere harb fil.ı 

larında çalışacaklardır. 

Bundan başka halihazırda ml}

nern birşekle sokulmakta olan 

birçok eski torpido muhribleri de 
tahtelbahir !ere ve tayyarele. c 

karşı harb edebilmeleri için hı? -
bU•i surette teslih edileceklerd"r, 
Amirallık dairesinin şubat a -

yındaki veya mart ayı nihayet<ı·
cieki bütçe tahminatının bu pr~ -

Jeler hakkında tasrihatta bulun -
ması muhtemeldir 

AMERİKA DA YENİ GEMIT.:<:R 
YAPIYOR 

Vaşington 3 (Hususi) - Ame· 
rika Japonyanın ve Uzakşnrk va

ziyetlerinin icablarını nazarı iti
bare alarak yeniden 10 kruva?.ör 

ve 35 tahtelbahir inşasına karar 
v~rmiştir. Bunlar şubat ayı için-

Fransa'nın Mukabelesi 
(2 ıncı sayfadan devam) 

renin yardımı temın cdılmese da
hi, İtalya ile yalmz olarak harbe 
girmeyi göze almıştır. Demek o
luyor ki İtalya müttefik temın et
medikçe, harbe girmek istemiyor. 
Fransa ise, İtalya ile mücadele 
ederken herhangi bir devletin 
yardımından müstağni gôrünmek
tedir. Bu hale göre, İtalyanın Fran
sa karşısındaki vaziyeti daha za
yıf olmak lazımdır. Ve İtalyanla
rın Fransızlar karşısı.ndaki vazi
yetlerinin bu takdirinde hata ol
masa gertktir. 

Fakat acaba İtalyan \"! Fran -
sız iddialarından ayrı olarak İn
gilterenin ve Almanyanın iki Ja

tin devleti arasındakı bu ihtıliifa 
karşı vaziyetleri nedir? Çember
Jayn geçenlerde İngilterenin vazi

yetini, bermutad müphem şekil

de izah etmiştir. İngiliz Başve -
kilı Fransayı İtalyaya karşı mü
dafaa etmek için İngılteren: gi
rişilmiş bir taahh udi) olmamakla 
beraber, iki dev Jet arasındakı mü
nasebetlerin menfaat bırl.ğine 

dayandığını ve bunun hukukan 
tesbit edilen vaziyetten daha sağ

lam olduğunu sö) J~ınişlır. Dık . 
kate layıktır ki Çembt'rlayn, İtal
yan taarruzuna karşı İngilterenın 
Fransayı müuafaa rdeceğinı sa

rih olarak söylememıştır Alman -
yanın vaz yetine gt·lınce, bu da 
vazih değildır. Gcrci AlITan ga
zeteleri İtalyanın haklı olduğunu 
yazıyorlar. Faka c Alıncn hü
kümetı tarafından J,aJya) a :ı ar
dım vadi demek Cı ılclir İla'va 
ile Aillı&n:ı a s dası anla ;a. 
nın, orta Avrupwrla İtJ.ya tara -
fından Al. anyaya v"rilcn haıe

ket serbestı<in karşı Almanya -
nın c;la garbı Akd nızoe v< Afrıka
da İtalyaya hJrrkct serbest. 
vermesı prensipine dayan<lıgı m 

llım olmakla berabtı, t he ef -
lere varmak içın ikı devleıin bi
ribirine ne derece yardım '" 
de bulunduğu iyıce bilırm ır 
Almanya, silahsız oı ta Avrupa -
daki hedefine varmıştır Gorıı. Ü· 

yor ki İtalya, harpsız ket'd, he'•
~ine varamıyacaktır , Almanya. 
Jngilterenin de Fransa ile beraber 
yürümesi ve hatta Rus 'an·n vı 

Polonyanın da karışmaları ihti -
malini hesaba katarak bir Fran

sız harbinde, İtalyaya yardı 
decek mi? Bazı rivayetlere gc. 
Ribentrop, geçenlerde Parisi zı 

yaret ettiği zaman, bu noktwda 
Fransaya kat'i teminat verm:§tir. 
Alman Hariciye Vekili güya de
miş ki: 

- Almanya, Fransa ile har"' 
girişmemek içirı Alsas Lorenı f 
da ederken, İtalyanın Akdenız • 

deki menfaatleri yılzündcn boy k 
bir muharebeye girer mı? 

Diğer taraftan Fransız Har 
YL Vekiline bir Fransız - İtalv"" 
harbi karşısında Almanyanın na 
sıl bir hareket hattı t:ıkib edece 
ği hakkında sorulan suale kar< 
Ribentropun, Almanyamn, Ber 
!in - Roma mihverıne sadık kala 
cacını söykmekle ıktifa ettiği d 
bili diril· , . Alm.nyanın siyase 
vazih olmamakla beraber, Fre 
sanın herhalde Almanyadan t 
teminat a:jığı ve yahut da ba 
şe ·lcrc güvendiği, 1talyaya kar 
takındığı sert vaziyetten anlaşı 
maktadır. Filhakıka bugiınk 

Fransanın İtalya kar•ısındakı ,. 
ziyeti, dünkü Fransanın vaziye 
tine benzemiyor. Laval Fransa 
İtalyanın ilerlinlc bırleşmr.;il' 
mani olmak istiyordu. İtalnv 
karşı yo.p·:an eski konsesiyoni.,:, 
manası budur. Halbuki harıci p 
litıkasına yeni bır istikamet v 

ren Fransa da bu •ün artık böy 
bır endişe yoktur. Eğer Alman 
Fransız anlaşması samimi ve d 
vam'ı ise, yalnız Fransız ve Alm 
polıtikaları değil, bütün Avru 

polıtikasının şümullu bir ınk,J 
gcçirm olduğu ıddia edıl•bıl 
Bu yenı istıhalecle 1870 scı , , 
denberl çok istıfadelı olan polıı 
manevra imkanını ııa.vıı.ttığı 
betle, ltalya in çok :ıarar 11 
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Genç Ve Ateş;n Rcrna Kumandc::rı 
Sciı)ion Afrikanos ile Meşhur Kart::ıca 1 Kurnandc.nı Annibal Arasında 

Heyecanlı Bir Mülakat 

.Romı1 ordum kumcııtd4nı Scipion 

- ııonm doğuşundan ZOO yd I önce vu:ıuogelen mühim bir 
biıdi!>eyi, Romanın genç ve 

a\eşin kuıu~ndanı Sccipon Afrika
nos ile meşhur K~rtaca kuman -
danı Anibal arasında geçen heye
canlı bir n1ülil·atı gö~lerea mü
kemmel bir filim yapılmıştır. Bu 
filim hakkını.la bir Amerika mee
muaswda gürdiiklcrinıizi aynen 

.-

ARTiST 1 
PORTRELERi 

=t;ı 

yanmı.ştt. Anibal, İspanyayı, Si -
cilyayı işgal etlikten sonr:ı ltal~ 
yaya gelmiştı. On iki senedenberı 
İtalyan topraklarını çiğniyor, et
rafa dehşet w korku sa!ıyordu. 

Denizlere dt hak.ım olmuştu. 
Roma senaLOöU. Afrikalı doni

len genç Sıpionun projesiııi tas -
vib ediyordu. Bu gl'nç kumardan 
harb sahası Afrikaya naklrtmek 
teklifinde bulunuyordu. Fakat lk-
seriyet, askeri diktatörlerden kor
kuyor ve projenın aleyhinde rey 
veriyordu. 

Seıpion, senotanun kararı hila
fın~ harekete geçti. Sicilyayı ıs

tirdad etti. Bunun üzerine senato 
ve İtalyan milleti kend,sine ili -
mad peyda ettL Sefer için muk
tazi parayı, mühımmatı ve sila
hı verdL 

Beri tarafta Anibal, dağ başın
daki karargiıhında, Kartacadan 
gelecek yardım ve muaveneti bek
leyip duruyordu: Maiyetinde bu
lunan aylıklı kumandanlar, asker
ler haitalard~nberi paralarını a
lamadıkları, karınlarını iyice do· 
yuramadıkları için sızlanıyorlar

dı. Bir aralık L•yan ettiler. Fakat 
Anibal bu isyanı derhal yatıştır
dı. Asılcri ezdL Kardcşınin ku
mandasında bir yardımcı ordunun 
gelmesi ve yiyecek getirrr.csi za
fer ümidini ycnid<>n canlandırdı. 

Seipion da Sicilyada boş dur -
m:ıyor, Kartacaya sefrrinı hazır
Lyvrdu. Günün birinde bütı.in knv
vetlc· ini gemilere bindırdi, Afri
ka sehilınE doğruldu. 

K''iacalıları büyük bir korku 
alıvordu. Nasıl mukavemet ede -
cek!er?. Anibal uzaklarda ... O ge
llncıyc kadar ne yapacaklar?. 

Bu sırada büyük kahraman Kar
tacaya grldi. Seipiondan bir müla
kat talep etti. İki kahraman kar
şıld~ıyorıar. Seipion, va7Jyete hi
:O:ıı:ı b'r kumandan gibi idareı k..-

1 
SiNEMA 

HABERLERi 
'--· * Gelecek mayıs! , matouat 
hnatına aid bir filim çevr!lecek
tir. Senııryoyu O. P. J ilbe.- yaL
:nıştır. Aıbcr Prejeana dıt bir rol 
ve•ilrıiştir. 

* (İtiFı!ı dostane) filminde yüz 
ba~ı Marşan roli:nü P~y,;r Rişar 
Vilın almıştır. Senaryo, Fra:isa a
hoe>nisi azasından Andre Mo
rua'nındır. 

l~O ROB 

!statıstık meraklılarına iş çıktı. 
l>inema yı"d!llarından Gaoı Mor
l{)y yaz ~ııtJHn: gcçirmu için J>a .. 
Tİ.;~ gelmişi İ. 

Gabi, lıir hafta evvel Norman
ctiv~ vapurı!e Amerikayı. döndil. 
P~risten n~ kadar elblı.e aıdı, bi
lıyor mwıunuz? Tamam 12J kaL 

İşte listesi: 

25 Süvare robu, 
i2 Tayyi\r, 

15 ö&ledeu sonra giymek için. 

8 Ceket ve etekl.k, 

12 Çay elbist>sı, 

18 Rob - ll' L'l to, 

12 Evd~ geceye mahsus rob. 
Buna. bu rablarl3 gl\•i!Pcek s.ıp-

'T-SOM TSL 

- Müzik lı 

Bir Şey Bilmez, 1 

H r Şey Anlar, 
Bi • 

1 

Diğeri de A t•~.ı O,ıler Gi~i 1 

Veipamıyor&ar / 

• 
csı •• 

(~ ınri ~;Jıifeden devam) 

F rpıı.:ız sinn,,.ceıhq• soı• yen Puankare daima meıinlere, 
mmaıılarda çrı1< ıekem • ' kiğıd üzerindeki yazılı mukavele
miil etti. F·.ıkat, Mumi ı !ere sıırs•kı sarılırdL 

bakımından çok he fif.. Rriyan öylemi?. Fransanın bu 
Kiçin Fra.••futia bc.,t.•kıi'. ~r- Hariciye Nazırı meRla yarır. Lond 

ke$tra ıefi yok mu~ •. Şiiplıc • raya gülip müzakere e<.leceg: me-
siz var, ıçlennde beııııehnilel selelere aid dosyaları bile oku-
§5hreti cr.o.nlr -!~ <CıfUIZ.. maınakla şvhret kazar.mıştır! 

F:ıkat, isıedikll'Ti gil>ı Çd!ı. • Bu nasıl b<r ihmal diyee<c.<si -
ma'·ta serbet bı"•l 11ııyc·•l11•, is- ni.;:'! B·r kere AlmanJada, İr.gi -

B4Z4n en taılı, en rulı .1/oş' - l!!lcrle Lond"ada müzakere edi· 
yıcı musikı parçal~r. mııhave • lecek mühim bir meseleye cair 
reler arusın tn ka;ıbolup giıli - olan dosyayı kenJisine v· n rel< 
yor. Baıan dn met'ZU& uy71.·ı.yo• okutmak istem~ler. Londraya ı;i-

Amerika!.'lann (bi~memiş b.ır ı ı d~rk~n okuyacağını söylemi~. Fa
.en/onu) yı, (Goldvın Foı;ı) kat yola çıkılacağı güne kau,r 
Jilimlerini Nr düşününüz, su· - ı dosyaya el sürmemiş. NihayE>t o 
ra Fransız /ilimlerinde bu a'ıc.•- 1 gun yine dosyayı getirmişler. Yol
da bır f'Lirı t•ar mı söyleyiri~. : da gio.erken o:Cuyacağmı söyle:n.~. 
Cevabını yine vereyim: Ha- Fakat yine okumamış. Yalr.z 

yırL Loııdr~ya giderek müzakere"e 
Yazıkd<·ğil mi?~ En çok ra•]· başlıyac•ğı sırada ynnında],iJEre 

bet gören filirnler, musikilı fı- meselenin ne oldu~unu soırr11ş. 
limlerdir. Zira. musıki beynel· Onlar Ja hem meseleyi, htr:ı 
milel bır lisandır ... 

kalan, iskarpinleri, ~rablc~ı de 
ilave edilir5e gıael 53n'atkarın ne 
kadar p ra sarfettiğinl anlarsı:ıız. 

Fransanın noktai :ı . .,zın ne oldu .. 

zumunu ileri süreıJere kar"ı Brl
v211 yıne hem işi tuhaflığa vur
~uş. h~m rle kestlnne olaru şu 
cev.ıbı vermiş~ir: 

- Versay muahedesini ben yap
madım'. 

Bununla demek istemişti ki mu
ahedenin yapıldığı 919 seııesi !le 
s1nraki seneler arasında ıctık 

A vrupada ~k değişmi~ bir va
ziyet vardL Bunun önüne geçHE>
mczdL Fransanın o her istediğini 
yaptırdığı günler, devam edip gi· 
demezdi. 

On sene evvel Avrupanın po -
litikasmı dl~rinde tutan üç dev
let adamı v~rdı: 

Fransada Harici •e Nazın Aris
tid Brivan, İngıJterede Harıciye 
Naz:rı Üsten Çerr.berlayn (şimdi
ki Bac,vel:i!in büyük kardeşı), Al
ma:!Va Hariciye Nazırı Strezman. 
B~ üç devlet adamının hepsi de 

birer birer öldü. 

Hindi· Dansöz 

ğunu anlatmışlar. Almanların ne 
dediğini, İngilterenın de iki ara
da nasıl ir yol takıb ettiğini söy
lemi~lrr. Briyan işLe bu kadar kı
saca aldığı malüma ta güvenerek 
müzakereye girmL~. Fransanın 
noktai naıarını müdafaa etmiş ve 
işın içinden muvaffakiyetle sıy
rtlmağa muvaffak olmuştur. 

B~ üç devkt adamının Avrupa 
polıti.lcasını ellerinde tuttukları 

1aman Milletler CemiyPtlnin de 
parlak günleri idı. Arada.'! on se
ne geçti O zaman <\l/Tianya istE>
diğini rnıiz~kere yollarile, Strez
ır.anın meharetı ve mantığl ile 
yaptırı)ordu. Zaman değışti. Şim· 
di Versay muahedesi de or\adan 
kalktı. Avrupa bambaşka oldu. 

Hazır cevab bir adam olduğuna 
şüphe yoktu. Verdiği cevablıı~da 
sal görünur, tuhaflığı elden bı -
rakmazdı. Parliım ntoda hücı;m 
kendisine hangi taraftan gelece
ğini derhal anlıyarak ona göre 
sözü idare e<ler, muhaiflerine hü
cum ederken herkesi güldilrecek 
bir tuhaflık bulurdu. 

Bir kere harici politikayı anla
tırken Almanya ile anlaşmak lü
zumunu söylemiş, Avrupa sulhu
nu korumaktan bahsetmiş, derhal 
itiraz etmişler: 

- Almanyadaki ~azetelerin 
Fransa aleyhine yazdıklarını bili-
yor musunuz? 

O zaman Briylın hiç tetiğini boz
madan şöyle diyor: 

- Almanyanın aleyhinde Fran
sız gaze!ell'rinin yazdıklarını bi
liyorum!. 

Sonra demiş ki: 
- Mes'ul olan Hariciye Nazırı 

iki taraf gazetelerinin yazdıkla
rına bakarak politikayı idare et
mez. Ben Alman Hariciye Nazın 
ile konuşurken gazetelerin yazıla
rından hıç bahsetmeyiz!. 

Briyan Almanya ile anlaşarak 
Umumf Harbden mağlt'.lb çıkm~ 
olan Almanyaya artık diğer ga
lib devletlerle müsavi şerait al -
tında Avrupada, Milletler Cemi
yetinde mevki vermenin lüzu • 
munu müdafaa edegelmiştir. Bu 
itibarla Puankareden büsbütün 
ayrılmıştı. Puankare Versay mu
ahedesinin harfi harfine tatbikini 
isterken Briyan bunu umurlamı
yordu bile. Bir gün parlamentoda 
yine kendisine hücum edilerek 
Almanyayı bağlıyan Versay mu
ahedesinin tatbik ettirilmesi lü -

Briyan hazırlanmadan, U7ttn u
zadıya d:ışünm~ğe lüzum görme
den c<•sardle işe sarılır, müzake
reye gırışir ve mm'•ffak olurdu. 
Meşhurdur: 

O, 1ihnini uzun uzadıya oku -
ma~>la yormaktan hıç hoşlanmaz
dı. En çok okuduğu şeyler neler
m.1·~. Meraklı p-olis romanla•ı!. 

Diğ • muhım eğlencesı de ba
lık tutmaktL 

İ:;te bô.vle şöhret kazanmış olan 
bu mühim devlet adamının şımdi 
bir takım yazıları günu gününe 
tutmuş olduğu notlar meydana 
çıkmış. Bunlara bakılırsa Briyan 
yazı yazmaga ü~cnmiyormuş. Fa
kat daıma tabiiliğı seven Aristıd 
bu yazıları da gelişi güzel yaz -
mıştır Hiçbir şeyde bilgiç görün
memiştiı. Bu yazılarında zama -
nının siyasi adamları ile neler 
konuştuğunu günü gününe kay
detmiş. 

Şimdi buna hayret edilıyor. Bu 
kadar ihmalci zannedilen Briyan 
nasıl olmuş da Hariciye Nazırı i· 
ken diğer devlet adamlarlıe ko -
nuşt .. u meseleleri kaydelmış, on
ları yazmağa üşenmemiş'. • 

:-.!et:ce şu çıkıyor: Briyan gibi 
son derece istidad ve kabiliyet sa
hibi oıan ve zekAsına. cesaretine 
tabıi olarak güveneh bir devlet 
adamı da ne kadar ihmalci gö -
rünürse görünsün. Çalışmaktan, 
kendini yormaktan ve saatlerce 
dosya okumaktan kendini kurta
ramamı~tır. Yalnız onda ~-u mü
him hususiyet vardı: Birşeyi o
kum ağa başlarsa bunu derhal an
lar, fazla yorulmağa lüzum kal
mazdı. İşte Klemnnsonun yukarı
daki sözünden maks.ld da bu olsa 
gerek: O birşey bilmez, her şeyi 
anlar!. 

\ kn e. liyor. Müliıkat neticesiz ka- Pariste, mukaddes Hind dan 8larile büyük bir §Öhret kazanan 
lıyur. ve ıılk'#lanan Hindlı d:ınsöz Ram Gapal 

latanbul Emniyet Sandığı 
Direktörlüğünden ı Ye haro başlıyor. İlk hücumu I==========='-========:,--====----====-• 

;~;;~b:lt,iı~~. ~
0

;.~aotm~!:~j:ı:. ~:~ J Gu .. zel Kadının iht iyarlıg"' ı 
iıir3re t.ır manevra ıle bu hucu 

ıcu defed.ıy.or ve t~arruza. geçi-_ kel içın model olmak üzere vak-
yor. Her ıkı taraf suvarılerı hır rs h•d sahlleabd .. ••H•) 
ı:. ır.~ karışıyordu. Neticede Kar- model olarak şehir abidesindP. 
teealılar mağllıb oluyorlar ve: heykeli yer tutmak gıbi bir talihi 
•Anibal mağlüb oldu'• diye ba- vardı. 

Emniyet Sandığına borçlu ölü Bayan Hatiçe varislerine 
ilan yolile tebliğ 

Bay Mehnwd kızı Bayan Hatiçe İstanbul Selçuksultan 
İmam sokak eski 4, 90 yeni 6, 8 numaralı bahçeli bir evin 

birinci derecede ipotek gösterrek 15/4/933 tarihinde 16027 

mahallesi 
tamamını 

hesab nu-
marasile Sandığımızdan aldığı 450 lira borcu 14/7/938 tarihille kadar öde-

1 mediğinden faiz, komisyon ve masarifi ile beraber borç 501 lira 14 

p - s ı inci KhH ır.t 

Kızınız 
Var mı?. 

(5 t1'Ci .ahlfed " clnmnj 
asahl olur:Sr. 

işte bunlann hem dima~la ı. 

heı vücudları faaliyettedir. Bil -
ha.wa elişlerinde çok rnarıfetlidir
ler. Çehreleri daima harekeli.eda' 
ve ırlü türlü m•nalar ifad• eder. 
Eğer kızınız bu tipte ıse bilmiş 

olı.nuz ki pek ameli bir kız ola
caktır. Yani el!nden ~ •r iş gelen 
pek İ> .icladlı, büyük bir kabiliyet 
sahibi bir kız. 

M'.e5eıa elinde baıılrınuş olduğı• 
bir ;ş; bitirmedeıı ona lıaşka bir 
iş s'iy!iyemezsır.iz. intizamı ç~k 
sev~ceğ[ için kendi.~ine verılen IŞL 
son derece dakkitle gınecektir. 

Fakat onu bitirmeden başka bir 
iş söylerseniz size isyan eder. 

İşi çabuk görür, suri..ıcemede 

bır•kmaz. Her şeyi çabuk yapmak 
istediği gibı s5z söylerken de eğer 
onun fikrine uymıyan bi~e} soy
lemL• isenız derhal size tevab ver
mek ist,yecektir. Bu tipteklleI lııç 
birşeyde gen kalmayı kabul ede
mezler. Onun için likırdıda da 
mıjilüb olmak ıstemezler 

Çok söy !emekten de yoruln az
lar. İşte bu tipteki k z çocukl.arın, 
daha sonra d.ı. kadınların ıruzacL 

Fak.at kızınız bu =zaçta oldu
ğunu anlamış olmak kafi miuir? 

On•ın ist.dadı. kabiliıeıı, neler
den hoşlanıp hcşlanmad•ğı, çalış
kanlığı sızce malüm olabilirse de 
onun isıikbali ıçiu hazırlanmış ol
manız rla fuım gelir. Onun istı

dad ,.e kabif,ye:ini bilmiş olma
nız kendısme vereceğiniz ler':ıı -
yede esas c.lacaktır. Böyle b:r kız
da beğerilen ne gibı mezıye•ltr 
var?. Çalışkanlık, ameıi olmaıı:, 

cevval ve faal oı ıak değ·! r- ?. 
Bir baba, hır ana yenı b · yümekte 
olan kızlarında böyle tabii bır su
rette inkişaf eden meziyetler gor
dükçe sevm1ı<:rk, bundan başka
larına da iftıharla bahsedecektir 
değil mi?. 
Halbukı bu kili değıl, çu~kü 

kızınızın o tabı l!'ezıyetleri ya -
nında bir takım da eksikleri var
dır. Onlar, çok dikkat eımeL ki 
büyüdüğü zam n bu yüzden bü
yük hatalare duşmesın. Öyle hata
lar ki sonradan tamır etmek çok 
defa mümkün olamamaktadır!. 

Bu tipteki kızın eksık..erı nedir? 
Kendi fikrinden olmıyanlara ta
hammül edememek. İşte her şey
den ev•el gözönune getirılccck 

ve düııeltilecek bir eksıklik. Ona 
şimdiden oğre! mek lazım ki h "
kes onun gibi düşür.mez ve c'u
şünmeğe mecbur değildır Baş -
kalarının düşünt!ükieri d -. ğ-
ru olabilir. Mutlaka herk c \ ab 
vermek de lazım gelmez. Baz. ı!~ 
fa mağlfıbıyetı de kabul etme ,. 
cab eder. İşte bu noktalar ilk öğ
retilecek cihetler 

Bu tiptekiler daha ziya<le ken
dilerini severler, kendilerıni dü
şünürler. Onlara anlatmak ve öğ
retmek icab eder ki insan uünya
da yalnız değildır. Başkalarını ria 
düşünmemiz, sevmemiz lazımdır. 
Hatta o kadar ki kendi soadeti -
mizden başkalarına da müh:m bir 
hisse ayırmazsak biz de mes'ud 
olamayız. 

Sonra bunlar aceleci oldukları 
cihetle kendilerine karar verme
den evvel, hele harekete geçme
den daha evvel biraz daha çok 
ıiüşünmeleri la7.lm olduğunu ö~
renmek lazım gelecPktır. 

Bu kızlar iyi ev kadını olur:.ır. 

ğfrarak kaçıyorlar ve Roma se- Bu heykelin de ayrıca tuhaf biri 
natosu ve Romalılar gen ş bir ne-

1 fes Jl.yor'.ardt. talihı vardır. Çirnkü evvela pa • , Saşa Gitr d k d ı 

tile gençliğinin ve güzelliğinin 
san'atkarlar tarafından nümune 

CJlarak bakıldığı kadın da tebril< 
t'dilmişti. Kendisi bu meras;me 

c ağırılııııştı. Kadın Etau Felgibei· 
c!il-. Artık ihtiyarlamış olduğu 
halde bu merasime gitmiş bulu -
ııuyordu. Senelerce evvel genç -

kuru~a varmıştır. Bu sebeble 3202 numaralı kanun mucibince hakkında ı--------------
1 icra takibi başlamak üzere tanzim olunan ihbarname borçlunun mu-

Bunlar eğer haricde çalı mak is· 
terlerse kendi mc'Sieklerını ken
dileri tayin etmekte zorluk çrk
mezler. Dimağ ile vücu '"n } ni 
rnrette harekette t:ıuluıır ı ~ ı

< hb ettırcn 4 leri SCÇ<'rlcr Bır c 
dleri herŞ<"ye yakışır oJdugu ·ın 
berberlık de cdebilirlermı ... 

İmparatorunun An nam 
===,;;~:_:::;~==================== "ıtahtın ortasına ı .1q .ın 

(4 Unc;ı .,.hifeden denm) 

Kaza mahalline derhal bir sıh-
hıye tayyeresı gönderilmiştir. Fa-

kat, :.iı; yüzünd~n vak'a mahallı

ne inememiş ve geri dönmüştür. 

Yalnız bir doktor gitmiştir., 

Ayağı Kırıldı 
Genç İmparator, çok zekı .:ılup 

tahsilini Fransada yapmış, sonra 
Amerikaya gitmi, tir. İmparator. 
Matmazel Nguyen Hu Hao ile 
evlenmiştir. Annesi katoliknr. 
Baldızı da Didela adlı bir Fran 
sızla evlenmiştir. 

konmuş olduğu halde sonra ar.ad.an 
alarak başka bir meydana gotu· 

ıülmuş, Alrnanyada umumi harb· 

den sonra sosyal demokratlar ı~ 

b~ına gelince heykelı oradan ail

ıak başka bir yere naklettırı!mış· 

tir. Fakat svn senelerde heykel·n ı 

yine getirilerek şehrin ortasın~ 

konduğu görülmüş bu müııasdwt-ı 

ı.., merasim yapılmıştı. Hatta h~.v-

1 ğ:nın ve güzeltğlnin bütün ih
tişamını gösteren heykele bu mü-

ııascbdle yeniden b.karken aca -

ba ihtıyar kadın ne düşünüyordu 
J;"mbilır'. 

Yeni geh·r Avrupa gazetelerin
de okunduğuna göre ıhtiyar ka-

dın geç< n gün 76 yaşında olduğu 
halde ölıuüştür. 

kavelenamede gösterdiği ikametgıihına gönderilmiş ise de borçlu Ha

ticenin yukarda yazılı adrcsde öldüğü anlaşılmış ve tebliğ yapılama
mıştır. MezkQr kanunun 45 inci maddesi vefat halinde tebligatın ilan 

suretile yapılmasını amirdir. Borçlu ölü Bayan Hatiçe mirasçıları işbu 
ilôn tarihinden itibaren bir buçuk ay içinde Saııdığımıza müracaatla 

murislerinin borcunu ödemeleri veya kanunen kabule ·ayan bir itiraz

ları vnrsa bildirmeleri llzıındır Mirasçılar ipoteği kurtarmazlar veya

hud başlıyan takibi usul dairesinde durdurmazlarsa ipotekli gayri men

kul mezkılr kanuna göre Sandıkça satılae<ıktır. Bu cihetler alak dar • 

!arca bilinip oua göre hareket edilmel< ve herbirine ayrı ayrı ihbarna-

me tebli!iı makamına kaim olmak üzere keyfiyet ı.:-.ı olun,ıı-. (33) 

Odun Kömür Da~ıtılııcak 
U?ııum Mutekaidinı aske"tyc ,.. 

miycti Başkan!ığındaıı: 

Cemiyetımizde mu(gan et " ' l 
miitekait ve eytammı er= rn 
muhtaç olanlara kfmür ve c ' k 
t,vzii mukarrerdir. 

!\1uhatç arkadaş ve ailelerin J n 
rıkfuıunun a!lıncı gününden on ~ı
hncı gününe kadar sabahın dol"' • 
rnndan on üçüne kadar erzak k H'• 

krı ile umumi merkezimizt' müra· 
/"astları rica olunur. 



EN M0Dllİ~ 
\sTiRAPTAN 
~OM~A · · · 

TAM Nf.Ş'E 
"~ SlHHATE 
KAVUŞMA\( 

Kullanmakla Kabildir 

Bir hamlede nezle ve Gripi geçırır. Harareti sür'atle 
düşiirür. Baş, diş, sinir, mafsal, adale ağrıları ancak 

GRİPİN almak suretile çarçabuk defedilehilir. 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. ismine 
dikkat. Taklidlerinden sakınınız. 

lı&:ı:ı----------------------------· istanbul Ziraat Mektebi 
Satınalma Komlsyoflundan: 

Mikdarı Cınsi Muhammen 
Fi at 

Kuruş 

33 adet palto harcile dikimi 700 

109 • Kasket • • 70 

109 Takım elbise 

109 Çüt iskarpin 

109 • postal 

• • 850 

500 

450 

lik 
Teminatı 

Lira 

92,53 

77.66 

Sa atı 

ıo.30 

10.45 

Mekteb talebesi için yukarda cins ve miktarı yazılı elbise, kasket 

ve paltonun harç ve di:kiroile kunduranın malzeme ve imali açık eksilt· 

meye konmuştur. Eksiltme 16/1/939 pazartesi günü yukarda yazılı 

saatlerde Beyoğlunda İstiklal caddesinde Singer apartımanındaki lise

ler muhasebeciliğinde toplanan komisyonda yapılacaktır. İsteklilerin 

belli saatten evvel mezkilr muhasebeciliğe yatıracakları ilk teminat mak

buzu ile bu gibi işleri yaptıklarına dair 938 yılı ticaret odası vesikası ve 

diğer kanunt vesikalarla birlikte komisyona gelmeleri ve nümunelerle 

§artnameyi her gün adı geçen muhasebecilikte görüp öğrenmeleri· 
(9532) 

.--:r---==-T Ürk i ye ----ııı 

Şeker Fabrikaları 
Anonim Şirketinden : 

MUesseseml z UçUn cU p ar t i o l arak kUp ve 
krie l al ecnebi tekeri satın elr caktır. Şart· 

name&I SahçeKapı Tath• n 42 numaradan 
lstlyenlere verilir. 

12 sonk6nun 1939 
o nbl re kadar teklif 
esa s larına göre k abu l 

Per, embe g ünü saat 
mektu pl :ıı rı ş artn ame 

edllecektır . 

İ stanbu l : Orm an Koruma Genel 
Komutanhğ ı A nber Md. den: 

ı - Orman koruma genel komutanlık İstanbulda Zeytinburnunda 
teşkil olunan talimgah binası (20) adet hala tesisatının keşif, pilan ve 
şartnamesine göre lıışası açık eksiltme ile yapılacaktır. 

İhalesi 18/2. kanun/ 939 Çarşamba günü saat 14 de İstanbulda Ga
latada Mumhane sokağında Alemdar hanında genel k. anbarı binasın
da satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 4011 lira 49 kuruş muvakkat teminatı 300 

lira 86 kufll§tur. 

3 - Keşif, pilan, şartnamesi he-r gün parasız olarak mezkur ko
misyonda görülebilir., 

4 - İsteklilerin muvakkat teminat parasını İstanbul orman ının

taka mes'ul muhasibliğine yatırmaları ve alınacak makbuz ve şarlna

mesindeki vesikalarla ihale gün ve saatinde komisyona müracaatları 

ilan olunur. (9) 

Adana Be lediye Riyasetinden: 
1 - Buz nakline mahsus bir adet buz nakliye kamyonu açık eksilt-

HALK G 

PASTİL KATRAN HAKKI Öksürükleri kökünden 
keser tecrübelidir. 

lstanbuı Asliye 4 üncü Hu.euk 
,rfahkemesinden: 

Arii tarafından talebe Hasan VP· 

resesinden olup Beyoğlunda Tak -
sim Çeşme sokak 5 numaralı Süt -
çiller kahvesinde İbrahim aleyhine 
93S-1667 numara ile açılan alacak da 
.-a>ından dolayı müddeaaleyhe tah 
:tikat günü tebliğ edilmek üzere 
ı;önderilen devetiyede mezkfır acl -
ıe&ten çıktığı ve halen nerede bu -
'.unduğu meçbul olduğundan bahis
le bilatebliğ iade edilen davetiyeye 
mübaşiri tarafından yapı.lan mPS · 
rııhattan anlaşılmış olduğur.dan 

t~hkikat hakimliğince İbrahim hak 
kında ilanen tebligat yapılmasına ve 
tahkikatın 16 • 2 - 939 günü saat 14 
·fo talikine ve kendL•ine bir ay 
ı.ıühlet verilmesine karar verildi -
l~ir den yukarıda adresi yazılı Kü -
ciik Mustafa oğullarından talebe 
Hasan varisi İbrahim muayyen o -
len günde mahkemede hazır bu lmı 
ı.ıadığı veya bir vekil göndermedi
g' takdirde hakkında gıyap karHı 
v~·rileceği ve bu baptaki daveti ye
nın de mahkeme duvarırıa asılm!~ 

olduğu ilan olunur. (13581) 

1 
İstanbul komutanlığı [ 

__:•tınalma Komisyonu llAn!~n 

1 Komutanlık birlikleri için şarat -
namesi mucibince evşafı dahilinne 
',uo ton kok.kömürü satın alınacak

tır. Kapalı zarfla ihalesi 6 İkincika
nun 939 Cuma günü saat 15 te yapı

PASTiL ANTiSEPTiK 

Soğuk algın lı ğ ı, nezle ve tanef
fUs yollarllıt geçe n hastalıklar• 
dan k orur, g r ip va boğaz rahat. 
sızlıklarında, ses kısıklığınd a 
pek faydalıdır. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 

l&tanbul Gümrük leri 
E-aş Müdürlüğünden: 

Sarayburnu 4 numaralı ambarında bulunan 5409 sayılı arttırma ka

ğıdında yazılı K markalı 1/25 numaralı 25 fıçıda gayri safi sikleti 5119 

kilo ağırlığında 1126 lira değerinde Türk kırmızı yağı 6/1/939 günü 

saat 13,5 de Sirkecide Reşadiye caddesindeki Gümrük satış salonunda 

Hakiki dostun tavsiyesi budur. 
Sabah, öğle ve akşam her yemakten sonra 

Yurdoa ittifak haline gJlen bu kanaa
ti tesise niçin ve nası l muvaffak oldu? 

Çünkü cRadyolin. in terkibi 

yüksek bir kimya şaheseridir. 

Çünkü bütün cRadyolin. kul -

lananların dişleri temiz sağlam 

dığı için mütemadiyen taze piya
saya çıkar. 

Çünkü cRadyolin• djğer ma -
cunlara nazaran çok ucuzdur. 
Artık bütün bunlardan sonra 

ve gilzeldir. cRadyo!in. kullanan on binler • 
Çünkü cRadyolin• emsalsiz- ce kişinin nekadar haklı olduğu

rağbcti dolayısile hiç stok yapma· nu anlamak kolaylaşır. 

S<>bah, öğ~e, ve akşam her yemekten sgnra 

lnhisarlar U. Müdürlüğünde • • 1 
I - Şartname ve nürounesi mucibince satın alınacak 25000 kilo bel 

ipi kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedeli beher kilosu 59 kuru§ lıesabile 14750 lir~ 
muvakkat teminatı 1106.25 liradır. 

III- Eksiltme 16/1/939 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 15 de 
Kabataşda Levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonunda ya
pılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı
nabileceği gibi nümune de görülebilir. 

V - Mühürlü teklii mektubunu kanuni vesaikle % 7,5 guvenme 
parası makbuzu veya banka teminatı mektubunu ihtiva edecek olan 
kapalı zarflar eksiltme günü en geç saat 14 e kadar yukarda adı geçen 
komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde verilmesi lazırnclır. (9485) 

• • I - Şartname ve nümunesi mucibince satın alınacağı ilan edilen 
(18.000) kilo bll§ ipi 25/X/938 tarihinde ihale edilemediğinden yeniden 
pazarlık usulile eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedeli beher kilosu 60 kuruş hesabilc (10.800) 
lira ve muvakkat teminatı 810 liradır. 

III - Eksiltme 9/1/939 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 14 d" 
Kabataşda levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonunda ya
pılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün parasız olarak sözü geçen şubeden 

alınabileceği gibi nümune de görülebilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü

venme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan 
olu~ur. (9513) 

"' • Tart ma 
Cinsi Miktarı Ka biliyeti 

Baskül (Kollu) 

> (Kollu) 

> (Otomatik) 

• (insan tartan) 

Şalter (2000 amperlik 3 
üç kutuplu 

Amper metre (2000 

amperlik 

1 adet 

1 > 

1 • 
1 • 

1 • } 
) 

3 > ) 

) 

300 Kg. !ık 

500 • • 
:;oo • • 

Mu ham. %7,5 
bedeli Tem nat Saat 

100 ) 

110 ) 

700 ) 15 

50 ) -960 72 ) 

500 37,50 16 

I - İdaremizin İzmir fabrikası için b lr adet 300 kiloluk kollu bir; 

adet 500 kiloluk kollu bir adet 300 k iloluk otomatik ve bir adet insan 
lacaktır. Muhammen kıymeti 14700 2490 sayılı kanun hükümleri dairesinde açık arttırma ile satılacaktır. tartan baskül ile Cibali fabrikası için 2000 :tnperlik 3 kutuplu şalte~ 

liradır. İlk teminatı 1103 liradır. İsteklilerden % yedibuçuk pey akçesi makbuzile maliye unvan tezke- ve 2000 amperlik 3 adet amper metre şartnameleri mucibince ayrı ayrı 
f'artnamesi her gün komisyonda r esi istenir. Pey akçelerinin saat 12 ye kadar vezneye yatırılmaları açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 
görülebilir. İsteklilerin ilk teminat mecb uridir. (38) II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında 
nıakbuz veya mektuplari!e 2490 sı:- ------------- gösterilmiştir. 
yılı kanunun 2 ve 3 üncü maddele- N• • b Ç k• ? III - Eksiltme 23/1/939 tarihine raslayan pazartesi günü hizaların 
rinde yazılı vesikalarile. berabet i- ıçın ıztıra e ıyorsunuz 
hale günü ihale saatinden en aı Si r Kefa da da yazılı saatlerde Kabalaştı! levazım ve mübayaat şubesindeki alı 
bir saat evveline kadar teklif mek- komisyonunda yapılacaktır. 
tilplarile Fındıklıda komutanlık sa- IV - şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı 

nabilir. tınalma komisyonuna gelmeleri 
(9232) V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fiatsız fenni teklif v 

me suretile satın alınacaktır. ı--------------ı l.&Aıı-.. JJ,_.,l...~""'ı!ISıııfıAıı:lııi.lıılil!ı 
2 - Muhammen bedeli iki bin beş yüz liradır. Ertuğrul 

katalogları ihale gününden bir hafta evveline kadar inhisarlar tüt" 
fabrikalar şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mutazamm 
vesika almaları lazımdır. 3 - Muvakkat taminalı 187,50 liradır ve bir gün evvel malsandı- Sadi Tek 

ğına yatırılması !Azımdır. 1 JY A TR OSU 
4 - İhalesi ikincikanunun 16 ıncı pazartesi günü saat on beşte Taksimde 

Belediye encümeninde yapılacaktır. . (Bu g-•ee) 

5 - Şartnamesi Belediye yazı işleri müdürlüğündedir. İstiyen ler İTAAT İLAMI komedi 3 perde 
oradan parasız alabilirler . Yazan: Celiil Müsal\ipoğl:ı 

6 - Taliplerin ihale günü teminatlar ile birlikte m uayyen saatte Yakında 

Belediye encümenine müracaatları ilan olunur. •29· (İNSAN MABUT} 

NEOKURİN sizi bu müz'iç baş ağrı
larından, nezle ve gripten de, hal 
kurtaracaktır. 

NEOKÜRİN kalbi yormaz ve mideyi 
b:ızmaz. 

T~k kaşe 6, altılık kutu 30 kuruş -
tur. Her eczanede bulu nur. 

NEOKÜRİN ;smine dikkaı 

' 
VI - İstekliler eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7, 

güvenme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmele 
ilan olunur. (30) 

Sahip ve nevlyatı idare eden Bqmuhan'iri 

ETEM İZZET BENİCE 
BASILDT(;.[ ~·ım. ı;ox TI:LGRAF l\IATBA.\SI 


