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İnkılabın 
İstediği 
Genelik 

' 
Dahiliye Vekilinin mesai 
arkadaşlarına gönderdiği 

tamim iktidu mevkiinin 
tutum ve gidişini bir kerre 
daha millete izah ediyor. 

Yazan: ETEM İZZET BENİCE 

Dahiliye Vekili Faik ÖztTak 
mesai arkadaşlarına hafta 
idnde bir tamim gönderdi. 

Son Telgrafın dünkü &ayısında 
llıetni intişar eden bu tamim bir 
ı..aç bakımdan dikkate şayandır. 
Yüksek İsmet İnönii'nün Şefliği al
tında ileri hedef ve hamleleri ü -
Zerinde idare ve istikametini bu
lan Atatürk Tiirkiyesinin iktidar 
aevkii Başvekil Refik Saydam'ın 
iürkiye Büyiik Millet Meclisin -
'eki program beyannamesinden 
onra bu tamim ile gerek idare 
nıirlcrine, gerek efkirı 11mıuni .. 
•ye ikinci bir hitab ve izah yap-

.. ıaktadır. 

.. l\Iuhterem Dahiliye Vekili Faikı 
Oztrak bu tamiminde en kesin bir 
•fade ile: 

• · . bizden inkılab hamlelerin -
de gevşeklik bekliyenler bilmeli
dirler ki rücu hareketine taraftar 
Ve müsaid değiliz. Daima ileriye 
gıtmek emelimizdir , 

~emekte, velev bir tek kişi fa
razıyes· · · ı ıçınde bile olsa bu tek 

Türk vatanının bölünmez mahiyetteki tazelik ve canlılığının her zaıandan ziyade 
fızı olan büyük ve yaratıcı sembol 

nigehbaa ve muha-

ltalya'ya Atfedilen 
Emeller 

''Türk Vatanının Bölünmez 
Mahiyeti Her Zamandan Ziyade 

Taze ve Canlıdır.,, :işi~~ki herhangi bir tereddiidü 
ahı ızale etmiş bulunmaktadır. 
Dahili politikamızm ve inluli _ 

hnnızın bir kerre daha en kafl şe
kilde hüviyet ve ifadesini veren 
bu cümle muhakkak ki, tamimin 
olduğu kadar memleketteki ' gidiş 
İstikametimizin de ruhunu hula
sa ve tebarüz ettirmektedir. 

R oma İmparatorluğunun ih
yası mefküresi münasebe
tile İtalyaya atfedilen e

izahların matbuatımıza aksini 
milteakib yaptığımız ne.şriyat ü
zerinde değişiklik kaydeden hiç 
bir yeni hadise yoktur. 

rafından yapılan ve son günler
de bazı İngiliz. Almaıı. Fransız 
gazetelerile birlikte (La Dil.Ceza 
della Roza) adlı İtalyan gazete
sinde neşredilen bu haritayı Tür
kiye İtalya dostluğunu, iki devlet 

İnkilab hamlelerimizin, dahili 
Politika inkişaflarunızın seyrini 
bu şekilde tebarüz ettiren Dahi
liye Vekili tatbiki noktasından da 
bilhassa şu cümleleri iktidar mev
ltiinin gidiş ve tutumunu tebarüz 
etthıuektedir: 

. •Mı.iletimizi layık olduğu terak
k.ıye eriştirmek için inkıliib pren-
81Plerini sadakatle ve fakat tam 
~ir temizlikle tatbik edeceğiz. Bu 

areektimizin şahsi arzu ve ihti -
~slıu:a filet ve vasıta olmasına as
i ~usaade etmiyeceğiz. Prensip
erımiz arasında fazilerin iltizamı 
~~ korunması en mühim bir mevki 
•utuyor.. . 

meller arasında bir kısım Türk 
topraklarının neşredilen harita • 
larda görüldüğü malumdur. Bu 
haritaların ve bu haritalara alt 

İlk günü de söylediğimiz gibi, 
Roma İmparatorluğunu ihya e
meli peşinde müfrit Faşistler ta- (Devamı 2 inci sahifede) 

Hainan adasını i§gal eden Japon deniz kuvvetıerı mezkur ada açıklarında 
k Faik Öztrak'ın bu eiimleleri o 

.adar net ve vazıhtır ki, ne tef- J A ı v 
~ıre, ne de ayrıca izaha asla mahal y a m a n y a e 

..,,,__ :D~vamı 2 inci sahifemizde) a p o n ' • 
Reısıcuınhur Köş~ün~e - J , M • • h H 

Verilen ~ay Ziyafeti ita ya ya uza erete azır 
l\ ~nkara 11 (A.A.) - Bu akşam, -- - - ---

~~:~~:~~1::~i:s~~=~i:r~~- Hainan Adası Bu Maksadla Ve Demokrat Devletleri, 
, .. , :::·::: Bilhassa Fransa'yı Tehdid 1 ç in işgal Edilmiştir 

Tayyare 
Piyangosu 
Talihlileri 
6 ın ı 
S~yfada 

Mancuko-Sovyet Hududuna Taze 
Ku~vetler Tahşid Ediliyor 
L 

ondra 12 (Hususi) - Ja -
ponlar tarafından Hainan 
adasının zaptcdı.me~ı Ingıl· 

tere ile Amerikanın Uzakşarktaki 
mevkiini sevkülceyş cihetinden 
çok sarsmıştır. Bu hareket İngil
tereyi yakından alakadar etmekle 
reraber bilhassa Fransa aleyhine 
ıniiteveccıhtir. Çünkü Uzakşark- -
taki otuz milyon nüfusu ve 741 bin 

kilometro murabbaı arazisi bulu
nan Hindiç ni mtistemleke impa -
ratorluğu deniz cihetinden Ja -
ponların hakimiyeti altına girmiş 
g .',idir. 

Japonya, bu adayı işgal etme -
mek ıçin evvele<!' İngiltere ve bil
h~ssa Fransa ile anlaşmıştı. Fa -
kat Tokyo Fransanın Çin - Japon 
ihtihfıııda kendisine dost davran-

matlı!\ nı ileri sürerek bu hareketi 
yapmışl:r. 

Hain>n odası ayni zamanda İn
gil'.r re;ı:n en mühim bir üssülha
reh>i rılan Honkongun gel'isinde 
Singa!).ının yam başındadı~ 
Jap~nya bir taraftan bu a<i;.v1 

işgal ederken diğer taraftan !\,fo;_ 
çuko<la tammevcudlu. moto.-ize 

(Devamı 2 inci sahifemizde) 

italya, Fransa' ı 
Tecrid Politikasın a 
Muvaff a Olamıyor 

Frankist Kıtaat Madrid'e 
Yürümiye Hazırlanıyor 

Alman Seferberliği Ha~kmda 
Son Dakikaja Gelen Malumat 

L ondra, 12 (Hususi) - Avru
panın umumi vaziyetindeki 
nezaket devam etmektediı-. 

italy,ı ve Almanya hala ihtiyat ef
radı edriei surette silah altına al
makt1, Afrikada tahşidat yapmak
tadır. Almanyamn muhtemel bir 
harpte müzaheretini açıkca temin 
tden İtalya şimdi Fransa ile ciddi 
bir ihtilafa düşmeden v~ Akdeniz 
meseleleri hakkındaki metalibatı

nı r~smen ortaya atm~dan önce 
(Devamı 2 inci .sahifede) 

1 Ki SACA 1 
REKABET ADiLIGİ 

(Tan), İngiliz, Alman, Fran
sız, ital~·an gazetelerinde görü
len ve (Roma İmparatorluğu) 
ıncikıiresine Sen1bollük eden 
bir haritayı neşretmiş ve- haş

ta <Son Telgraf) olarak sıra ile 
Tiirk gazett·lcri ve Tiirk efk3rı 
unıuıniye~i bu .haritalara karşı 
olan nksi.iliimeli ve du~·guyu 

kaydclınişlerdir. 

ltalyayı Afrikada takvıyeye tıazırlaııan Atman ağır ,'opçulıırı 

Hükumetciler Sonuna Kadar • 
Mukavemete Karar Verdiler 

Roma, 12 (~ususi - Katalon- jrin ile Madrid kumandanı general 
ya cephesmde .. lıarbın filen Miyaha arasında yapılan görüşme 
sona ermesı munasebetile 1- neticesinde Cümhuriyetçiler tes • 

talyan gönüllülerile takviye edil- !im olmamaya ve ellerındeki yer
mış olan Franko kuvv:tıeri Mad- · lerimüdafaaya karar vermişler -
rıd - Valansıya eephesıne tahşid dir. 

edih.Tıiye ~aşlanmıştır. / Bu itibarla Franko meseleyi sür-
Cuınhurıyetçilerin Başvekili Neg- 'atle ve harben bitirecektir. 

(Yeni Sabah) Tanın bu nak
lini koınünist göriişlert: meyya
liyetin bir ifadesi sayıyor ve 
Tanı itham ediyor. 

Yine Fransız radyolarından 

naklen Cumhuriyet, Son Posta, 
Son Telgrafın İtalyanın 10 mil
yon asker çıkarmak hususunda 
bir hazırlık peşinde buhındıığu 
yolunda verdikleri haberi de 
kimbilir neye ve hangi mak -
sada filet olduklarım anlata -
madığı bir isnad ve evham ile 
karşılıyor. 

/--=====--------

Biz hiçbir kimsenin ve gaze· 
tenin avukatı değiliz amma, 
rekabet adiliğinin bu derece 
hassas işlerde kendisini göstcr
nıesi hen1 Türk n1atbuatın1n 

nezahetine. hem de yapılan 

milli hizmetlerin ifasına ve te
cellisine yakışmaz derneğe ken
dimizi mc~bur ediln1i~ görü~·o
ruz. 

Bir hizmet ve vazifeyi ifn -
da gecikmek, bu gecikmeyi de 
anladıktan sonra ağız kalaba -
lığile bir arada bir takım itham 
ve isnadlarda bulunmak hak -
kını ve Yeni Sabaha, ne de şu 
veya buna verir. 

Gazetecilik san'atının bir 
vash da milli birlik ve onun 
istediği mesleki nezahete ve 
vekara uygunluktur. 
Tanın bu haritayı Türk ef -

k5rı umunıiyesine aksettirıniş 

olması doğru nıudur, yerinde 
n1idir, n1evsinıindc nıidir. iyi 
n1i oJmu tur, kötü nıii olmuş .. 
tur'! Bu, tamam.ile ayrı bir nıe
sele.dir ve ınünakaşası de yer
sizdir. 

Hepinıizi ayrı ayrı ve yer 
yeı·, şekil şekil jurnal eden ve 
çekiştirenler varken yeni bir 
jurnal ağzile ortaya çıkmak 

hele (Yeni Sabah) a hiç yakış-
ınnz. • • 

HALiFENiN SARAYINDA 
Bir İspanyol Güzeli 
TARİHİ ROMAN J Yazan: CELAL CENGİZ 

Aşk .. 
Heyecan .. 

ihtiras .. · 
Kan .. 

Harb .. 
Entrika .. 

Kadın .. 
Ve Endülüs 
kapılarında mu

zaffer islam 
orduları 

YENİ TEFRİKAMIZDAN BiR SAHNE: 

1 

•. Emev. ordularının önünden kaçmaga muvaffaK olen r.ılı b 
Fernando İşbıiye'de y.ıkalanıp zindana atıl., ~t Ara')) n c ınc 
esır düşen Prenses Maryana o sırada İspanyol ordus• '1a kaçm f!a 
hazırlanıyordu. Halfe Abdülme !iğin yeğenı, rahib Fernando~ u 
idam edeceği gün bir kadın sesi duydu: Onu öldürme Vecd. O 
ölürse ben yaşamam.• 

Sonunu çok yakında 
yeni romanımızda 

başlıvacak olan 
takib ediniz ! 
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1 HADiSELER KARŞISINDAI 
.__------Son Telgraf-. --

ET FİATLARI YİNE 

Yi'KSF.LDİ Al\1. IA .. 

handa kendisi de muvaffak olma
mış sayılır. Sonra, böyle bir neti
ceyi nasıl çıkarıyor?. Kendisi bu 

ltalya ve 
Fransa 

Münasebafı 
N 

ihayet, dediklerini yaptı • imtihanda mümeyyiz mi tayin e-
. !ar. Et fiatlarına beş kuruş dilmiş?. Demek, hem mümeyyiz, (1 inci sahifeden devam) 

daha zammedildi. Et ucuz - hem de imühanda muvaffak ola- İngiltere ile iyice anlaşmak arzu -
lasın diye beklerkeıı, bu son va- mıyan talebe mevkünde kalıyor.. sunu göstermektedir. Fakat Çem-
zıyet, güzel bir sürpriz değil mi?. Garib değil mi?. berlayn'in böyle bir vaziyet kar -

şısında İngilterenin Fransa ile be
L"cuz etın yahnisi ağır olur, der- Şu son günlerde gazetelere ne rabe>· olduğunu söylemesi İtalya-
ler Acaba, bu et işini ellerinde tu· ~ldu, bilmem .. Boyuna birbırimize nın bu kabil teşebbüsleri bir müd
tanlar, İstanbul halkına böyle haz- ust perdeden akıl hocalığı edıyo - det için bile olsa geri bırakmıştır. 
mı güç yemekler yedirmek iste- ruz 

· İtalyanın Fransayı tahrik et-
mecliklerinden mi fiatları düşür -

1 TAHTA PARKE NEDEN mek politikasında muvaffak olaca-
müyorlar? .. Eğer, böyle ise, on ara 
üst<'lik bir de teşekkür etmeliyiz .. - 00 ğı z:ınnedilmektedir. Buna rağmen 

·şENECEK ACABA?. Roma, Tunus, Korsika, Ciboti, ve 

OELİ OLJ\IADIGINI 

ISBAT EDECEK 

Çanakkalede tuhaf bir vaziyet 
hasıl olmuş .• Çanakkale belediye
si, bütün vilayet dahilinde çalı -
şan şoförleri, deli olmadıklarını 

bir hafta içinde isbat etmeğe da· 
vet etmiş .. Şimdi, bu emri haka
ret sayan şoförler, sıhhi muaye -
neye gitmiyorlarmış .. 

Çanakkale şoförleri muhakkak 
ki deli değillerdir. Fakat, onlan, 
deli olmadıklarını isbata davet et
mek de garib bir ihtar değil mi? .. 
Zaten, insanların hangisi, birden
bire, deli olmadığını isbat edebi
lir?. Bunun için bir hafta kifidir?. 
İnsanı en az on beş gün mü~ahede 
altına alıyor !ar, 

HEM MUHBİR, HDI DE 

TALEBE OLAN GAZETECi 

Son Posta refikiınizde bir maka
lenin serlevhası şu: 

Gazetecilerimiz ilk imtihanla -
nnda tam muvaifak olamadılar .. 

Bunu anlıyaroadık doğrusu.. Biz
ut bu makaleyi yazan arkadaş da 
gazeteci değil mi?. O halde imt! -

Unkapanı köprüsü yerine ya -
pılmakta olan yeni köprünün üs
tüne ağaç parke döşenecekmiş .. 
Bu, hiç fena bir fikir değil .. Hiç 

olmazsa, taştan daha hafif olur. 
Çünkü, malüm ya, bu köprünün 
nekadar sikleti çekıp çekmiyece
ği bir zamanlar münakaşa mev -
zuu olmuştu. Hatta, ağırlık, yük 
olmasın, diye, tramvay bile bura· 

dan geçirilmiyccek.. Her halde 
tahta parkeyi de, fazla ağırlık ol· 
masın diye döşeyecekl<!r .. Yalnız, 
Köprüyü tehlikeye sokmamak ;çin 
bir tedbir daha almak lazım: Faz· 
la şişman yolcuların da bu köprü

den geçmesine müsaade etmeme
li .. Ne olur, ne olmaz .. Onlar Ka -
raköy köprüsünden dolaşsınlar .. 
Köı:. rü başına birer baskül koy -
malı .. Her geçen bir kere basküle 
çıkmalı.. Kilosu 80 i mütecaviz 
olanlara geçmek için vize verme
meli .. 

Eski Karaköy köprüsünde bir 
zamanlar, müruriye resmi alan 
memurlar vardı.. Şimdi de, Un
kapanında baskül memurluklan 
ihdas elıru!li .. 

AHMET RAUF 

(Kü ÇÜK HA nERLEfil 
* Mançisterde yıllardanberi gö 

rü;ınemiş bir yangın olmuştur. 

Bunun İrlandalılar tarafından yr..· 

pıldığı sanılmııktadır. * Trakya hududundaki gayrias· 
keri sahanın ilgası dolayısile Kırk· 
lareli memnu mıntakasının şimal 
kısmı, hududa kadar genişletil -

miştir. * Hitler, dün Yugoslavyanın 
yetri Hanciye Nazırı ve eskı Ber
liıı efiriıll kabul etmiş, bir müd
det gorüşmüştür. * Maarif Vekaleti yüksek ted
r 'at lllnum müdürlüğüne başkası 
tJ n ıid.iıt!Cek, Cevad yalnız teftiş 
heyeli reisi kalacaktır. * Tevfik Rüştü Aras itimadna
mesini Krala vermiştir * Etrüsk tipi ikı vapur daha ya
pılmıştır. Bunların Almanyadan 
tesellümü meselesi tetkik edil -
mektedir. * Umumi kanalın geçtiği yer
k>rv.eki binalann bu kanala der
hal bağlanılması belediyece ka -
rarla.ştır11.mıştır. * Yeni nesil eski harfleri bil -
mediği oihetie bunlann okuma ih
tiyaçlannı temin maksadile şehrin 
muhtelif yerlerinde yeni haflerle 
yaztlmış eserleri ihtiva eden sekiz 
okuma odası açılacaktır. 

* Mısır Kralı dün 19 yaşına bas
mıştır. * Lehistanda casusluk yapan 
iki Alman kadını tevkü edilmiştir. * Dün gece saat 20,5 ta Yük· 
sekkaldırımda bir şapkacı dükka· 
nında yangın çıkmış ve tamamen 
yandıktan sonra ateş söndürül -
müştür. 

* Havagazi şirketi satın alınma 
müzakeresı tehir edilmiştir. * İstar:bulun hak!ki mekteb 
ihtiyacı hakkında yeni bir plfın ha
zırlanınaktadır. * Yoksul talebelevi himr.~·e bir
liği dün bir toplantı yapmış 16 l:in 
fakir çocuğa yardım çarelerini a
raştırmıştır. 

Yerinde 
B ·r Karar 
Haydarpaşa ve izm.ı ha.tanele

rinde veremliler içın üç y'1z ya -
taklı birer paviyon ilavesine ve 
25 muhtelif kazada birer sıhhat 
merkezi kurulması 41 vılayette 

beşer yüz yataklı hastane açıl -
ması kararlaştırılmıştır. 

Hükumet bu hus:ısta müh:m bır 
prl),ie hazırlamıştır. 

GÔKYÜZÜ -DE 
AŞK YARIŞL 1 

114 

- K'Ollcll ateşinden tmin oldlltu 
nıudaetçe. 

R(şad gulerek sıgarasını yaktı. 
- Güzd bir felsefo. Yeni bir 

hakık.ıt daha ögrEnd~1ı. 
~!dek. Re.şadın kadehini dol -

durau. 
- Bu ak am ıkımız de sarhoş 

olacağız, Reşadcığım! 

- Sen beni, içmeden sarhO§ 
yaptın! 

Melek rakı kadehiLi Re adın 
ağzına götürdü. 

- Ben de, seni ilk gördüğüm 

gundenberi sarhoş gibiyim. Sana 
kavuşmak hulyasile ne büyük 
fedakarlıklaıa giriştiğimi görü -

YllUll: İskPnder F. SERTu.ıJ 

yorsun, degıl mi?. 
Görüyorum, Melek! S.:n, çok 

fedakiır bir kadınsın! Ilen de şim
di aradığım eşi buldum .. Bu geee 
o kııdar mes'ut, o der~e bahtiya
nm ki.. 
Reşad sevgilisinın kollarına sa

rıldı. 

İlk defa öpüştüler. 
- Seni mes'ud edeceğimden e

min ol, Reşad! Ben, hoşlanmadı
ğım adamdan ölünciye kadar nef
ret ederim. Sevdiğim•n de ölün
ciyc kadar esiri olacağım. Haya -
tınıda ilk defa seni sevdim.. Bu 
işte geciktiğimi anlıvonım. Fa · 
kat, karşıma, candan scvt·bılcce -

Nis kendisine verilmeden dünya 
sulhünün muhafazasına imkan ol

madığını açıkca ve bilvasıta beyan 
etmcğe başlamıştır. 

İtalya bu kabil tehd.tlerine de
vam ederken ortaya yeni bir ha
dise çıkmıştır. Bu da Akdenizin a
nahtarı mesabesinde olan ~inorka 
adasının işgaline, Frankonun İtal
yanlar yerine İngilterenin müza -
heretini tercih etmesid;ı. Bu hadi
senin Roma ile Londra arasında 

yeni bir gerginliğe sebep olduğu 

hissiııı Berlinle Londranın arasın
daki münasebata bile tesir edeceği 
anlaşılıyor. Herhalde vaziyet yeni
den l·.arışık ve nazik bir safhaya 
girmiş olup muallak meselelerin 

sulh yolile halledilmesi imkanla
n gittikçe azalmaktadır. 

• • 
Makineye Verirken : 

A 1 m an 
Seferberliği 

Paris 12 (A.A) - Alman ha -
zırlıklarını idare edenler istical 
göstermektedir. Hava seferberliği, 
yüzde doksan beş jkmal edilmiştir. 

Almanyanın 10 şubatta hava kuv
vetleri için lazım olan efradı davet 
etmiş olduğu söylenmektedir. 15 
şubatta asıl sd rbu iğın başlıya

cağı, 18 şubatta 25 ila 30 yaşındaki 
efradın davet edileceği rivayet o
lunmaktadır. 3 marttan 6 marta 

kadar Almanyada sderberlik hi -
tama ermiş olacak, o zaman Al -
manya kendi met:ılıbi ile birlikte 

İtalyan metalebatını ileri süre -
cektlr. Tab:i İngiliz zımamdarları 
bu vaziyet kli1rşıs 1 ncta hassaten 
bedbin değıldirler, çünkü onlar, 
Fransız zimamdarları g;bi, böyle 
mizansene ıntızar edıyorlardı. 

(bem Kön:g'in İaies·n~ 
HJl~a ı1a Hü~ümetin1en istaiik 

Ekrem Kon:ğm Fransadan Hol
landaya geçtıği teeyyüd etmek -
tedir. Haric;ye Vekaleti aramızda 
iadci mücrimin mukavelesi olma

makla mütekabiliyet esasına da -
yanarak Ekrem Köniğin iadesi 
hususunda Hollanda hükümeti 
nezdinde teşebbüsata girişmıı;tir. 

* Kaymakamlar dün Belediye
de toplanmış, yeni yapılacak yol
lar, şehri ağaçlama ve temizleme 
işlerini tetkik ve tesbit etmişler • 
dir. 

ğim bir erkek çıkmamıştı. Kalbi
mi kımseye vermedim. Oraya ilk 
defa sen giriyorsun! Kalbimi ilk 
defa sen çaldın .. 

- Kalbini çalan ılk ve sonuncu 
hırsız benim demek .. ?! 

GulüştüJer. 

Melek, Rcşadın yanaklarını ok
şadı: 

- Ne tatlı, ne sevimli bir er -
keksin! Konuşurken s~;in bile ru
humu gıdıklıyor.,• Kalb!mC ilk 
girdiğin gı.inü hatırlar mısın, Re
şad? 

- Tahmin ediyorum .. 
- Sôyle bakayım! 

- Yeni Türkiye otelınde odanı-
za geldiğim ilk gün .. 

Mdek içini çekerek, başını genç 
aşıkının omuzuna dayadı: 

- Ah o gün_! O bü} ük gün .. O 
mukaddes ve unutulmaz gün. 

R~s:ıd ka:!chlerl dcldurdu: 
- H&ydi. o guııün •• ref;ne ıçe

liın 

1 p o L s 
Ve •. Mahkemeler 

• .... ,,. •• , .1 • ı. •• .. ... ••• "4'... • • . 

Kurnaz 
Hırsız! 

• 
llactan 

' 
Delirmiş 

ltalya'ya 
Atfedilen 
Emeller 
(Bi-rınci sahifeden devam) 

arasındaki münasebatı bazı şüp

helerle bulandırmak istiyenlerin 
bir balonu ve tahrik eseri addet
mek hususundaki kanaatimızi ha
U. muhafaza ediyoruz. 

"Bu Adamın Sözüne Bakıp rdiği ı·talyan resmi ricalinin de bu hu· n· · Yak Ba Haki ı Haseki Hastanesinin Ve •. 
ızı ma Y m •• ,, İlii" Tahlil Ettiriliyor sustaki kanaatimizi tereddütsüz bir 
Demir çalmaktan suçlu, Na - Y şekilde teyid edeeeklerınden emin 

fiz ile Abdullahın duruşmasına Mehmed isminde bir adam dün olmak istiyoruz. 
dün Sultanahmed birinci suLlı ce- müddeiumıııp.,iliğe hasta olduğun· Diğer taraftan öğrendiğimize gö-
zada başlandı. Dünkü celseye, suç- dan müracaat ettiği Haseki hasta- re, (Tan refikimizin) ;lk defa sü-
lulardan yalnız Nafiz gelmişti. nesinde kendisine bir ilaç verildi- tunlarına nakletmek suretile üze-

Mamun, suçunu inkar ederek, ğıni, bunu iki gün günde birer ka- rinde Türk gazetelerinin ve efkarı 
dedi ki: şık olarak içtikten sonra delırdi-

umumiyesinin alika, müdahale ve 
- Biz hırsız değiliz. Tüccar ğini söylemiştir. hassasiyetini celbettiği bu harita-

Mehmed Efendi 120 kilo kadar de- Mehmed, bu ani cinnetin tesirile lar yeni değildir ve yedi, sekiz ytl-
mır. sat almışı• Bunu evın· e gö- o .. tekine berikine saldırdıg"ını da ın ~ danberi müfrit Faşistler tarafın -
türmeınizi söyledi. Fakat tam Ta- ilave etmiştir. dan tüyük Roma mefkuresini can-
vuk da g ken, bekçi. Mu·· ddeı·umumilik kendisinin pazarın n eçer !andıran ve mazideki Romayı hi· 
Sabit bizi durdurarak: Cerrahpaşa hastanesinde muaye- kiıyc eden bir emelin ifadesi ola-

- Bu demiri nereden kaldırdı- nesine lüzum görmüş ve ilacı da rak tanzim edilmiş bulunmakta ve 
ruz? tahlil için Tıbbı adli kimyahane - İngiliz, Fransız. Yugoslav, Yunan 

Diye sordu. Biz bunun hırsızlık --;sl:n:e:::y:o:ll:a:m:::ış:tı:r: .. =======;~lhakimiyetinde bulunan araziyı de 
malı olmadığını söyledikse de, o istihdaf etmektedir. Ancak, bu ha-
inanmadı ve sizi karakola götüre- KISA POLiS ritaların bunların tahakkuku hu -

ceğim, dedi. HABERLER\ susundaki emelleri teyid edecek 
- Tüccar Mehmedin evi nere- herhangi resmi beya,-,lardır ki, 

dedir?.. bizi bihakkın aliikalandırabilir, 
S 1 b . ··dd t d .. ·· d""kt * Alipaşa caddesinde 121 nu -uç u ır mu e uşun u en yoksa herhangi bir veya bir kaç 

b d . mara'ı evde oturan Şemseddin oğ-
sonra ccva ver ı: Faşistin (Roma imparatorluğu) 

T ht kal t . d d" lu Abdurrahman Etvemezde de· - a a e sem ın e ır am - ' emelini istihdaf eden hulyası mil-
d h 1. t"ğ" niz kenxında kale duvarları üze. ma, ara an ay ı zaman geç ı ı li asabiyetimizi celb ve tahrik e-

. · d · tt t b.. rinde gezerken d;;<erek sağ kolu ıçın a resı unu um a ıı.. ...., decck bir endişe mevzuu olamaz. 
- Peki demiri nereden aldmız?. kırılmıştır. Böyle bir endişenin varid oluşu 
Suçlu yine sustu, başını önüne * Divanyolunda Firuzağa cami takdirinde ise en yüksek ve beliğ 

-d avlU&llnda 17 numarada oturan eg ı: ifadeye bizzat Şefimiz ve bütün 
H .k d Süre"ya ile Samatyada Suluma -a .m sor u: , maC'di, manevi, milli kuvvet ve 

N d b · • nastır Millimüdafaa caddesinde 58 - e en ceva vermıyorsun ... kudret kaynaklarile emrinde bu-
- Şey, onu da Cağaloğlundan numarada oturan ve Beyazıd elek- luniurduğumuz yuksek İsmet İn-

bir evden aldım, amma... trik dairesinde memur Naci Çe- önü irad buyurmuşıardtr; o da 
Hakim gülümsiyerek sözünü vik bu gece saat 22 de Tepebaşın- şudur: 

kesti: da Güler içkili 1okantasına gıde - _ Sullı ve terakki yolunda bü-

T b.• d k. t·ğ· rek kendilerine memur süsü ver- k - a ıı ara an va ıt geç ı ı ttın gayretini asil bir ıı>Jrette va -
için, bu evin de adresini unuttu- diklerinden yakalnarak mahkeme- fetmi§ olan milletimiz mecbur o-

d · ·ı · • ye verilmi~lerdir. 1 d nuz, egı mı... tursa. kendisi ve şa" ı or usu 
Suçlu Nafizden sonra, Şahin * Taksimde Tarla sokağında 7 geçmiş kahramanların Jıa,yronlı-
f ·1 k"l bek · s numaralı evde oturan Artin kı-sı atı e sorguya çe ı en çı a- ğmı celbcdecekyeni kahraman -

bit şu ifadeyi vrrdi: zı Agavni metresi Mecid oğlu Na- lıklarla dolu fedtıkô.r göğsünü 
•- [ ı Abd ll h ti zım tarafından kaşından yaralan· . 1 h - na ız e u a sır arın - parlak vazifele-rlc .Us emeye a-

da demir yük.Ü olduğu halde, Ta· mıştır. zırdır. Türk vatanının bölünmez, 
vukpazarında yakaladım. Ken * Tophanede oturan Mustafa hiç l>ir tecavüze tahammül etmez, 
dilerine: Salih isminde biri bir para mese- hiç bir zor karşısında millt 

-Bunu nereye götürüyorsu - lesinden çıkan kavga neticesônde haklarından vazgeçmez mahiyeti 
• d" d • N Kerim adında birini bir demir d • nuz. ıye sor ugum zaman, a- lıer zamandan ziya e taze ve can-

fiz: parçasile bacağından yaralamış - ltdtr.• 

- Tahtakalcde, demir tüccan tır. 
Mehmcd Efendiye, dedi. * Şoför Fahrinin_ idaresindeki 

Ben o semtin bekç'si olduğum 1789 numaralı otomobil Beyoğlun-
için, o civarda bu isimde bir adam da Topal Yorgi isminde birine çar· 
olsaydı, tabil tanırdım. parak sağ bacağından yar~lamış-

Kurnaz hızsız Sabit, beni atlat- lır. 

mak istedi: * Çarşıkapıda otunn sabıkalı 
- Haydi be sen de .. dedi. Sözde Arab Hilminin Eroin sattığı haber 

bekçi olacaksın!. Koca tüccar Meh- alınm.ş ve diin Ke-rıal adında bi
med efend:yi tanımıyorsun! Ayıb rine eroin satarken suç üstünde 
sana doğrusu... yakalanmıştır. !'ilminin evinde 

Bu sırada Abdullah sırtındaki yapılan araştırma neticl'sınde bir 
demiri yere atarak kaçtı. Ben de miktar eroin bul.ırklı k:ii:•1lar ve 
yalnız Nafizi karakola götürüp, saire bulunmuştur. 

teslim ettim... * Şevket \'C Mehmed adında 
Suçlu Nafiz, bekçi Sabite sert iki genç de Sultanahmed camii a\·· 

sert bakarak, haykırdı: \usunda eroin içerlerken suç üs -
-Yalan söylüyorsun! Elini vic- tünde yakalanmıştır. Bunların ü-

danının üstüne koy da, öyle söy- zerlerinde de bir miktar eroin bu-
le .. Bize de günahtır!... lunmuştur. 

Ve hiddetinden elindeki yırlık 
kasketini masaya vurarak hakime 
döndü: 

- Bu adamın sözüne bakarak, 
bizi yakma hôkimciğimL. dedi. 

MEHlUED HİCRET 

- Tahir bizi görse, deli "iurdu 
şimdi. 

İçtiler. 
Reş:ıd: 

- Deli mi olurdu? dedi .. Sizi o 
kadar sever mi? 

- Elbette sever. Fak:ıt, ben yüz 
vermezdim. 

- Yazık oldu adamcağıza .. Bir 
daha sizin gibi bir kadını nerede 
b-..ılacak? 

- Haydi, bırakalım onları. Ken
dimizden bahsedelim birazda. 

- Talııri hatırlıyan ben deği
lim .. 

- Hakkın var, Reşad! Ben iş

te böyle bazan ıı,e söylediğimi 

bilmem. Fakat, ne yaptığımı çok 
iyi bilirim. 

Melek, Reşadın kolundan çekti: 
- Beni niçin kucaklayıp öp

müyorsun? 
Reşad önünP baktı: 
- Korkuyorum .. 

{D~vanıı var) 

İn kılabın 
İstediği 
Genelik 

' (1 inci ıahifeden devıun) 

bıraknı ıyan bir istiğnaya sahibdir. 
Dahiliye Vekilinin tamiminde ü

zerinde bilhassa ve ehemmiyetle 
durulacak en mühim noktalardan 
biri de iktidar mevkiinin gençlilr. 
terbiyesi üzerindeki telakkisidir. 

İnkılabın istediği gençliği Faik 
Öztrak ifadesindeki bütün bela -
ğatle şöyle ifade ve tasvir etmek
tedir: 

·Gençlikteki fazilet aşkını, va
tan ve vazüe uğrunda feragat ve 
fedakarlık duygularını her vesile 
ile teşvik ve takviye etmek ve 
bunlardaki yüksek zevki ona da
ha iyi tanıtmak borcumuzdur.• 

Temiz ahl8kı, çal ışma zevk i, fa
zilet aşkı, vazife duygusu, vatan 
severliği, fedakarlık ve feragati, 
milli ve dee;işınez Kemalist seci-

--O--· 

Japonya Almanya, ve ltalyaya 
Müzaherete Hazır 

(1 inci sabi(eden devamı 
kıtaatla ıakviye t'dilm',; ve t:ıze 

kuvvetlerden mür~kkeb yeni bır 
ordu tahşid etmeğe başlamıştır. 

Japonya bu surelle Berlin • Re· 
ma • Tokyo müsellesi arasındaki 
iş birliğine dayanarak hareke: et
mekte ve Berlinle Romanın da 
Akdeniz; orta ve şarki Avrupa 
meselelerini halledebilmeleri hu
susunda kendilerine müzahir bir 
vazıyet almaktadır. 

Tokvo o vakte kadar Sovyet -
!erle ~s~slı bir ih~ilafa düşmekten 
içtınab ederek bilhassa Almanya
nın şarki Avrupaya aid plinının 
tahakkuk sahasına sokulmasını 

bekliyerek muazzam hazırlıklar 

yapmaktadır. 

ASYA ANTİKOMİNTERN 
KONFERANSI 

Tokyo 12 CA.A.) - Tokyodo top
lanacak olan Asya antikomintern 
konferansını hazırlamıya memur 
komite, dün burada toplanmıştır. 
Bu toplantıya kırk kadar delege 
iştirak etmiştir. Bunların arasın

da, İtalyan ve Alman ve nasyo -
nalist İspanyol delegeleri ile mu· 
vakkat Çin hükümeti delegeleri 
de vardır. 

Tokyo 20 (A.A.) - Japon donan
ması kumandanına Fransız - Ja
pon münasebatına zararı dokuna
cak her türlü hareketten kaçın -
ması için şiddetli talimat veril -
miştir. 

yesile temayüz ve tebarüz eden 
ve daima bu vasıfta bulunması 

muhakkak olan Türk gençliği için 
ikt idar mevkiinin kabul ettiği va· 
zife ve borç duygusu nekadar yük· 
sek ise bu yolda gösterdiği te>jvik 
de biç şüphe yok k i, o kadar yilk· 
sek ve yerinde bir deeer ifade et
mektedir . 

Bir «İngiliz 
manevrası» mı ? 

Yazan: Ahmed Şükrü ESMEll 

ispanya harbi sona aoğru ysk· 
!aştıkça, bu mesele ile yakında' 
alabdar olan dört büyük devJtl 
- İngiltere, Fransa, Almanya '1 . l·Italya - arasındaki karşı w 
münasebetler de vuzuhlaşmak ' 
tadır. Harbın sonunda İtalyanı' 
dı.inyayı nasıl ürpriz karşısınd1 

bırakacağı henüz i~·ıce mallım de" 
ğildir: İspanyayı derhal tahliY1 

mi ~decek? Yoksa askE:Ti zaferde! 
sonra siyasi zafer temini lazımda 
diyerek, lejiyonlarını İspanyad 
geri çekm>yecek mi? Her haldi 
böyle anlaşılıyor ki her neye ıcr 
rar verirse versin, Almanya İtsl' 
yanın arkasında olacaktır. 

D'ğer taraftan harbin sonu y8' 
\aştıkça, ingilteı e ile Fransa at 
sındaki tesanüd de her ihtimş)I 
karşı sağlamlaştırılmaktadır· Jlı• 
ta denilebilir ki İspanya meseır 
sinde İtalya bugün Fr:ınsadan 
yadtı İngiltere ile karşılaşınıl 
başlamıştır. İngiltere artık Fr8~ 
ko'yu açıktan açığa tanımak_ 
mahzur görmüyor. Birkaç gW 
evvel İngiliz harp gerr.ıleri, bU 
ne kadar Hükümetçilerin elil1 
bulunan Minorka adasını Fran~· 
nun kuvvetlerine işgal ettirJl1 
\erdir. İngiltere ile Franko ar 
sındaki münasebetlerin, İtalya 
Franko ile münasebetlerındell 
daha ziyade samimileştiğini # 
teren bu hadise, İtalyada bÜY~ 
iğbirarla karşılanmıştır. Bir 1tt 
yan gazetesi: 

- Bir İngiliz manevrası iP1 

şaf etmektedir. 
diyor. Evet hakikaten büyük 

İngilız manevr~'.: Eğ~:. bu '."j 
nevra bugün gorundugu gıbı, 
giltere ile Franko arasında 
anlaşma şeklinde tecelli ede 
artık İtalya askerlerinin İspaP 
yadan geri çekilmeleri mesel 
kökünden halledilmiş olur. Ç 
kü !tal a, İngiltere ve Fran~ 
rağmen, askerlerini lspanY8 

bırakabilse de her halde Franl' 
p 

ya rağmen bırakamaz. MuSSo 1 

t
.. . .r. 

den realizm veya opor unızm 
si alan Franko, görünüyor ki 
sahada hocasını da geride bırı 

mıştır. ·ıı: 
İspanya harbinin bir gtin nı 

yetleneceği muhakkaktır. BuP
1 

dan sonra da İtalya Fransa 
hesaplaşmak istiyebilir, Fakat 
hemmiyetli olan iki nokta şu 1

' 

(Devamı 6 ınct sahifed•!.,A 

Fıkra müsabakamu, okuyucu.l• ' 
rafından bU)'ilk bir rafbele 
oldu. Evvelce d e bUdlnlltımb Jlbi• 
aym oaancla, fıkra müsaba......,. 

taylıa ettıilml• möblel ıılba7el -' 

muıtur. 

Budan sonra 1"elecelı: fıl< 
" maaleoef müsabakaya clahU o...,.. 'J 

cakl&r. Blnun&le7b oltuyocuı.t1 ı'l daa artık fıkra cOndtrmemeJerirı 

eder!L ' 
Ancak bup ne kada.r &'elm Lt v~ 

lllhde epe7ce bir 7elr.iuı hallnd t ~ 
aaa fıkraları ne$ttdeceilx.. Bet '/._ 
lk)fer. tloer fakra llt:4rederek, ı. t t' 
, Ur'atle basta1' olaealu- O vak

11
/ 

nice de blldlrdlflnılz clbl, •• .ıt' 
takralan ta1ln elm•k uzere, .~ r'I 
culanmı:nn reylerittt' müracaat "/ 
ifz.. Ve derece alan fıkra satııbl 
bedlyeterimlzl verttejiz. 

Yemin E ttiın I 
Karıma yemln ettim, " " 

sonra eve sa.rbot l'itmiyect'li"1· 1"' 
- y._ demek. .• Arttlr. lc:nıl'.\ of-' ~ 
- Hayır .. İçiyorum .. Jcıyoru01 • 

kat eve 1'lbni1orum. 

Çocuk Mantık'• 
• - Anne~ Amcanın burnu 

hep kıpkınnııı!. d'' 
C- Colt .. rab ıcı, or dı .. o• 
- EvtoL Kırmızı tarab d~iil· 

şarab tclyor .. 

iş Ve Eg"' lence , ,,. 
- Karnauuı, sizi re omur· .~ 

ııır !' 
kın rahmeUne kavu!fmu,ıu. r' 

b 
ıt)dj 

da.tı er~i l"iın onu l~lnJn Ol"' J 
fır l"Otuntt p.ştı: ;lfll' J 

- Yaba lkl saate kadar ka) 
11
• ' 

~(" 
cenaze mt'raslmi yapıJacalt-

burada ('aitoıyonon. ıı 
- Hayatta. işle zevki ve t' ~!~ 

··~ırf1· birbirine karıştırınamak • 1 . 1 oıı:Ş;) 
dl burad:ı çalt-;ıyorum. n ' tdl""" 
da kaynanamın cenazesine ı 



Esnafın Dertleri 
ceniz Küçük snafı ile 

Neler Konuştum? 
.idare Heyetinin Leh ve 

Aleyhinde Bulunanlar 
Neler Diyorlar ? 

1 Yazan: MEHMED HiCRET -ı 

Deniz küçük esnafı ve köşede bu cemiyetin reisi. Mehmed Felek 

i ~ alıkpazarı iskelesinde, ıaa- niz ve Akdenizden gelen vapur 
l!:!) lettayin bir sandalcı ile ko- yolcularının eşyalarını rıhtıma çı-

nuşmak için, nhtım boyun- karmak imtiyazı yalnız bunlara 
da sıralanmış olan sandallara . münhasır olduğundan, Mehmed 
doı;,.u .... k • .,. yurur en, beni ilk gören o Felek bu yolsuz hareketin önüne 
O]du; 

-- Buyurun beyim, buyurun! .. 
Kayığına atladığım zaman, sor

du: 

- Karşıya değil mi? 

1 
Ben üstü kırmızı kadife ile kap

anmış mindere yerleşirken: 
- Hayır, dedim, bir yere gide

cek değilim .. 

O mütecessis nazarlarla yüzü
me bakarken, ben sordwn: 

es
-fGeçen günkü Deniz küçük 
na cemi ı· 

O
•• .. d ye ı azalarının Emin-
nun e yapt ğ .. 1 ı ıçtımada sen de 

Var mıydın? 

Muhatabım gülümsedi: 

- Tabii, dedi. Hüseyin Yıldı
rım olsun da, böyle mühim bir 
toplantıda bulunmasın olur mu 
hiç?ı .. 

Onu söyletmek için: 

. - Sen açıkgöz bir adama ben
tıyorsun, dedim. Tabii hadisenin 
Behebini biliyorsun!.. 

lfüseyin Yıldırım ~krar gülüm
Bedi: 

b 
- Öyledir, dedi ve anlatmağa 
aşladı: 

- Deniz Nakliye esnafı cemi
Yetinde tam 36 iskelenin azaları 
~;:dır .. Geçen günkü içtimada, 

1 
_rkecı ve Galata - salon iskele

l~rı üyeleri müstesna) gene eski 
c are heyetini seçmek istedik. Fa
•at bu ik" · k ı · ti . ı ıs e enm azaları, heye-
i . ıdareden memnun olmadıkları 
sın g·· .. 1 .. a • uru tu çıkardılar. Yegane 
r:~~ları da, cemiyetin şimdiki 
le ısı olan Mehmed Feleği reislik-

n düşürmek ... 
- Sebep? 

n - Çünkü, bu iki iskelede bulu
trıan esnafın ehliyetnamcleri ol -
di~dığı. için, Mehmed Felek, ken-

t -tını ehliyet almağa mecbur 
Utu Yor. Bundan başb, Karade-

geçmek için tedbirler almağa 

başladı. İşte bu sebepler dolayısi
le kendisine muğber oldular. 

- Bugünkü idare heyetinden 
memnunsunuz, tabil! 

- Evet, çünkü bu heyeti idare 
her dileğimizi yerine getiriyor. 
Hasta olanımızı hastaneye yatırı
yor, onlara bakıp, fakir olan es
nafa .ııaraca yardım ediyor ... 

Hüseyin Yıldırım bır müddet 
düşündü, sonra sözüne devam et
ti: 

- Geçenlerde, Balıkpazarında
ki hastalara tedavi edilmeleri i
çin, 25 lira muavenette bulundu. 
Keza Eminönü iskelesindeki fa

kirlere 20 lira dağıttı. Gene Emin
önü iskelesinde salapuryacı Ha
lilin karısı öldüğü zaman, cenaze
nin kaldırılması için 20 lira yar
dımda bulundu ... Cemiyetin yar
dımları, hayır işleri saymakla tü
kenmez ki... 

Hüseyin Yıldırımdan ayrıldık

tan sonra, cemiyetin 1'eyeti idare 
reisi Mehmed Felek ile görüştüm. 
Reıs hadise hakkında şu izahatı 

verdi: 
- İdare heyeti reisi olmam ha

sebıle, kongreyi ben açtım. Aza
lara içtimaa geldikleri için teşek
kür ettikten sonra: 
•- Şimdi bir reis, iki katip in

tihap edeceğiz.• dedim. Ruzna.
me okunmağa başland~ Fakat tam 
bu sırada bir gürültü koptu. her

kes: 
- İstemeyiz, istemeyiz!.. diye 

bağırmağa başladı. 

- Neyi istemiyorlardı, acaba? 
Mehmrd Felek tebessüm etti ve: 
- Bunu ben bilmediğim gibi, 

muhakkak ki, cİstcmeyiz'• diye 
bağıranlar da bilmiyordu. Hiç 
kımse şuurlu hareket etmiyordu. 

(Devamı G ıneı sahifede) 

-
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ıa:- Anıma yaptınız ha! .. Müba -
lıaga ediyorsunuz gibi geHyor ba-

l);- liiç mübalağa etmiyoruz ... 
rn· ~-Mısır valisinin kahyası gel
ıu':-. ı. liuzuruna çıkardığım bir 
l'et u dilberleri beğenmedi. Niha
htıı' bu kızı beğendi ve tam elli 
huıdaltın \'erdi. Fakat kız İstan -

_an başka bır yere gitmiyor. 
~e hakla? .. Esır değil mi• 

?aı~ .Yle amma; mukavele ve şe
ıınız böyledir -o .. 

lstaııb na bu sırada elli bin lirayı 
~ .... Ulda verebileeek babayiğit 

'"e• 
-N 

eden olnıasın?.. Alemdar 

Yazan: M. Sami KARAYEL 

Mustafa Paşaya; Ramiz Paşaya 
satılamaz mı? 

- Doğru... Şimdi devir onla • 
rın, mal mülk onların verebilir -
ler!.. 

- Fakat; bukız görülecek bir 
şey vesselam ... 

- Demek bu kadar güzel ha!.. 
Hem de Kamertab'dan dahi. .. 

- Hiç şüphe etmeyiniz ... 
- Kaç yaşında var ... 
- Eh!.. Ancak on sekiz kadar ... 
-NereH? 
- Adalı ... 
-Rum demek ... 
- Amma, ne Rum dilberi bilse-

niz ... İsmini de Cıiniın koydwn ... 

Talebe Birliği 

U
n nh·er>itede tıılehe birliği ku

rulnıası için, gençlerin yap
tığı ınüracaati, Rektör çok 

müsaid karşıladı. Birliğin kurul -
ması için şimdi bir proje hazırlan
mış bulunuyor. Yıllar var ki, Üni
versite talebesi birlikten malı -
rumdur. Dünyanın her tarafında
ki tl'niversitelerde bir talebe bir
liği ve fakültelerde t;ılcbe cemi -
yelleri vardır. 

Gençlerimizin, birliği ve talebe 
cemiyetlerini hüsnü idare ede -
ceklerinden eminiz. Birlik ve ce
miyet faaliyetlerinde, iyi ve çalış
kan talebeler rol almak şartile, 

birliğin faydalan inkar edilemez. 
Öniversite idaresinin, gençleri 

tekrar bir birlik çatm altında top
lamağa muvaffak olacağından e
min bulunuyoruz. 

Bt'RHAN CE\'AD 

Muallimlerin 
Tramvay 
ücretleri 
---

Talebe Fiyatına Seyahat 
Etmeleri İçin 

Teşebbüsler Yapılıyor 
ş.,hrimizde işliyen vesaiti nak

liyeden cTramvay, , Vapur. ve 
Trenlerde talebelere yapılan ten
zilatın muallimlere de tatbiki için 
teşebbüsatta bulunulması karar
laştırılmıştır. 

Bilhassa ilkmektep hocalarının 
maa~Jarı; orta mektep ve lise mu
allimlerinkine nazaran daha az ol
duğundan bunlar daha ziyade 
tramvaylarda talebeler gibi 2 ku
ruşa seyahat etmd< arzusunda
dırlar. Bu hususta Maarif Veka
leti vasıtasile Nafıa Vekaleti nez
dinde icah eden te. ebbüsün yapıl
ması: l'.taarif VekfileUnden rica 
olunmuştur. 

-<>--

İnhisarlar Vekil inin Dünkü 
Mesaisi 

Birkaç gündenberi şehrimizde 

bulunmakta olan Gümrük ve İn
hisarlar Vekili Ali Rana Tarhan 
dün de tetkiklerine devam etmiş

tir. 
Vekil dün sabah İstanbul güm

rükleri başmüdürlüğüne gelmiş ve 
orada çalışmıştır. Bu meyanda 
gümrükler başmüdürü Medhi ken-

• di&ıne icabeden izahatı vermiştir. 
Ali Rana Tarhan öğleden sonra 

da inhisarlar umum müdürlüğü
ne gelmiş ve tatil zamanı olma -
sına rağmen geç vakte kadar tet
kiklerine devam etmiştir. 

İTİZAR 
Yazımmn çokluğundan içki ip

tilası ve . ert ,.e hafi( içkiler me
selesi hakkında a~tığunız anketi 
bugün ncşredcmedik özür dileriz. 
Yarından itibaren karilcrimiz bu 
sütunlarda yine bu enteresan an
keti bulacaklardır. 

- Görebilir miyim? .. 

- Hay, hay yarın teşrif buyu-
rursanız her şey emrinize amade
dir efendi hazretleri.. 

Hamid efendiyi düşiınce almış
tı. Kamertabtan dahi dilber ve 
emsalsiz bir mevcudiyet... Elli 
bin .Jl4ısır altını değerinde ... Her
halde görülmeğe seza idi. Eğer, 

bu derece nadide bir şey ise bu 
varlığı esirci hanımdan alarak A
lemdar Mustafa Paşay 3 ve yahut 
Ramiz Paşaya takdim etırr~li idi. 
Bu suretle daha ziyade bir mev
ki almağa çalışmalı idi. 
Artık vakit geçmişti. Gece ya

rısı olmuştu. Biraz daha hoş beş
ten sonra; Esirci hanım Hamid 
efendinin hazırlanan arabasına bi
nerek eve dönmüşlerdi. 

Cariye oralarda değildi o, bi
raz sonra; Nihadın koynuna gi -
rerek yapacağı cümbüşü düşü -
nüyordu. 

Esırci hanım da, eğer Cananı 
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j Tramvay Şirketi Alındıktan Sonraj Köylüye 

k - 1 Arazi 
Yapılaca 1 ş e r mini 
Hazırlanmıya başlandı o ~iliye Ve~aletinin Yeni 
Beşiktaş - Taksim Otobüsleri de 

Hükumete Gecti • 

N afıa Vekaletince satın alı

nan İstanbul Tramvay şir
ketinin devi~ ve teslim işi

ne devam olunmaktadır. Depo ve 
bürolardaki bu muamelelerin kı
sa bir zamanda biteceği anlaşıl
maktadır. Diğer taraftan bozuk 
arabaların ve şebekenir. vaziyeti 
ile yapılacak ycmilikleri tesbit et
melt üzere faaliyete başlıyacağı
nı haber verdiğimiz mütehassıs 
he,·p' "l bir kaç giıne kadar gel
m es b knmekteclir. 

i '< olarak tekmil arabalar ve 
bütiın hatlar incelrnecck ve bo
zukluğundan küçük bir şüpheye 
düşülen arabalar hemen seferdrn 
alakonulacaklardır. 

Bu suretle ekser arobaların iş
letilmiyeceği anla ılmaktadır. 

DIVRIK' DE: 

ı Diğer taraftan Beşiktaş - Tak
sim arasında işletilen Tramvqy 
şirketinin otobüsleri de oynı za

manda satın alınmış olduğundan 
halen pek yüksek görülen bu o
tobuslerin bilet ücretlerinin ya-

kınt1l indirilmesi beklenmekte -
dir. Bundan başl<.a; vatman ve bi

letcılerle depo tamirat kısım
ların ki müs\ demlerin ve Tü

nel şırketi işçilcrınin vaziyetleri 
hakkında da es:ıslı surette tetkik
ler yapılacaktır. Bunlann terfihi 
için icap eden tedbirler alınaca
ğı gibi devletin mümasıl t kila

tınJa çalışan ücretli müstahdem
ler gibi bunlar için de bir cTeka

üd ve yarılım sandığ" kurulacak
tır. 

lRi11ci Bir Zonguldak 
İçin Çalışılıyor 

cDivrik t de bulunan ve mikta- ı 

rı .20, milyon ton olarak tahmin 
olunan yeni kömür madenimiz
den azami istifade temin için cE
tibank• tarafından yeni karar ve
rilmiştir. 

.Etibank. bura•ını '.? inci bir 
Zonguldak yapmak azmindedir. 
Diğer taraftan cDivrik• deki 

demir madeni işletmesi de, kısa 
zaman ve bütün tabii zorluklara 
rağmen büyük bir sür'atle yürü
mektedir. 

Buradan ilk olarak ,8840, ton
luk bir cevher yekünu .Karabük> 
demir endüstrisi merkezine nak- ı 
lolunmuştur. ,40, bin tondan faz
la bir kısım da; nakle hazır bir 
vazıyette bulunmaktadır. 

Öğrendiğimize göre .Etibank. 

cEtibank. Umum müdiırlüğü ye
niteşkilat ve tesisat yapmağı ka
rarlaştırmış ve bunların etüdle
rini ikmal etmıştır 

Gümrükler 
Yardım 
Sandığı 

İstanbul Gümrükleri Başmü -
dürlüğünde kurulmuş olan c Yar
dım sandığı• dün senelik toplan
tısını aktetmiştir. Bu içtimada ev
vela İdare heyeti raporu okuna -
rak tasvıb olunmuş ve biliılıare 

yenı İdare heyeti intihabına geçi
lerek asli ve yedek azalar intihap 
olunmuştur. 

Gümrük mensup ve memurla-

Ve Müh'm Bir Tamimi 
Dahiliye V ck:ileti koy lüyü sal

ma yükünde kurtarmak içm vi
layetlere yeni bir emir gönder -
miştir. 

Bunda; .salma sebcbile köylü
leri.1 para vermelerinin hafifle -
tilmesini temınen; manevi şahsi
yeti adına arazi temini imkanı ol
mıyan yerlerde milli araziden is

tifade olunması bildirilmektedir. 
Esasen; bir çok vilayetler köylü
leri salma yukünden kurtarmak 
için faaliyete geçmiş bulunmak -
tadırlar. 

Şimdi de; her koyün manevi 
şahsiyeti adına arazı temin oluna
rak köylere irad getirilmesi işi

ne tevessül olunmuştur. 

Çatal Ağzı 
Limanı 

•Çatalağz" nda yapılacak olan 
ve modern liman hakkında şeh -

rimizde çalışan komisyon bu hu
sustaki ılk faaliyetini bitırmıştir. 

Bu münasebetle komisyon aza
ları dün akşam Ankaraya gitmiş
Jerd;r. 

İnhısarlar; vardıkları neticeve 
aid raporlarını Ankarada hazırlı -

yacaklar ve İktL,ad Vekô.j~tile 
Nafıa Vekaletine vereceklerdir. 

Her iki Vekalet de ayni mevzu 
etrafında salıihiyettarların ve bu 

meyanda mütehassıs dcnızcilerle 

deniz adamlarının fikir ve müta
lealarını almaktadır. 

Bu hususta pek yakında kat'i 
karar verilecektir 

tı için çok faydalı olan bu sandı
ğın nizamnamesi bazı teşekkül -
ler tarafından istenm~tir. 

Bu teşekkiıller de Gümrük me
murları Yardım sandığına müşa

bih sandıklar kurarak memur ve 
mensuplarına yardım etmeği ka
rarlaştırmışlardır. Umum Müdürlüğü cKarabük• de

mir sanayi merkezimizin bütün 
demir istihlak miktarını .Divrik• 
demir madeninden temin etmeğe 
karar vermiştir. 

Bir Nahiye Halkının Hamiyeti 

Banka ancak müteakip seneler
de de mühim miktarda hariç pi
yasalara cdemir cevheri. satışı 

yapabilecektir. 
Bu hususların temini için de 

Karadenizde 
Fırtına Var 

Karadenizde şiddetli bir fırtı -
nanın başladığını dün yazmıştık. 
Dün Deniz Ticaret Müdürlüğüne 
gelen telgraflardan anlasıldığına 

göre; şiddetli bir batı rüzgarı ha

linJcki şiddetli fırtına haliı olan
ca ku\-vctile devam etmektedir. 

Bu sebeple muhtelif yerlerden 
limanımıza odun ve komur ge -
tiı·meğc gitmcş olar bazı mavuna 
ve motÖt'lerin akıbetinden endişe 
olunmaktadır 

kandıramaz ise, Hamid efendiye 
satmağı tahayyül etmekte idi. 

Nihayet; Mısırlı kahyaya ya -
nındakı cariyeyi satlatabilirdi. A
caba; çerkes kalfası bir şeyler 
yapmış mı idi? Oğlu Nihadı ka
fese koyabilmiş mi idi? 

Araba; evlerinin kapısına da • 
yanmıştı. Çerkes kalfası yatma
mış bekliyordu. Her şey yolunda 

idi. 
Esirci hanım; konaktan içeri 

gire rgirmez çerkes kall'asile kar
şılaştı. İki cambaz ve hilebaz göz
lerle birbirlerini bularak işaret -
leşmişlerdi. Kalfa; her şeyin yo
lunda olduğu işmarını vermişti. 

Fakat; cariyeyi nasıl atlatacak
lardı. Bu zorluğu da ihtiyar çer
kes kalfası halledivermişti. 

Yalancıktan kendisi hasta ola

caktı. Sancısı tutmuş gibi kıvra -

nacakdı. 

Nitekim; hanımına işmarını 

çaktı. Her işin tamamı olduğunu 

Hayrabolu (Hususi) - Kaza -
mızn bağlı Susuzmüsellim nahiye
si halkı; kurban bayramı müna.

sebetile, 145 baş koyan ve keçi 
ile 100 e yakın kurban derilerini 
Tayyare kurumuna hediye etmiş-

bilJirdikten sonra; eli karnında 

kıvranmağa başlamıştı. 

Kalfanın bu haline Esiı d ha -
nım bile şaşmıştı. Hastalığını ha
kikat zannetmiJti. 

Esirci hanım, kalfanın kıvran
masını sordu: 

- Kalfacığım; ne o hastalandın 
mı? 

Çerkes karısı; yüzünü bur~ -

turup, gözlerini ya•artarak: 
- Ah, hanımcığım fena halde 

sancılanıyorum .. Bilseniz siz gi
deliberi neler çektim ... 

- Vah. vah ... Bilmem ne yap
sam .. Doktora haber yollasak ba
ri ... 

Esirci hanım; adeta hayıflanı -
yordu. Zavallı kalfası hastalan • 
mıştı. Acaba ne yapsalardı. 

Tam; bu sırada .. Çerkes karısı 

hanımına bir işmar daha çaktı. 

Ve elile karnını göstererek sancı
nın fasafiso olduğunu anlattı. 

Ba i§Jiları alan hanım eğer ya-

tir. 
Resmimiz; Tayyare kurumuna 

verilen kurbanlarla, bunlar ımü

esscseye hed!)re eden hamiyetli 
köylü kardeşlerimizi göstermek
tedir. 

nında cariye olmamış olsa idi kah
kaha ile ortalığı çınlatacaktı. 

Esirci hanım, derhal ciddiyeti
ni topladı ve kalfasına hitaben: 

- Ah zavallı kalfacığım ... Faz
la ayakta durma haydi yatağına 
yatıralım seni... Biraz zeytinya
ğile masaj yapalım karnına sonra 
da sıcak pansörnan •apahm ... 

Eteklerini toplıyarak telaşlı te
laşlı cariyeye: 

- Kız, duracak zaman mı şim
di? Haydi ateşe leğeni koy su 
ısıt... Zeytinyağı da getir ... 
Hanım; kalfasının ortaya koy

duğu kurnazlığı anladığından ca
riyeyi büsbütün bağlamak için iş 
buyurup bağlıyordu. 

Cariye suratını asmıştı. Fakat, 
ne ~ apabilirdi. Nihayet, kalfa 
hastalanmıştı. 

Cariye, öteberi hazırlamağa git
tikten sonra, kalfa ellerini uğuş
turarak bütun meseleyi anlattı, 

ve karın ağrısını da kaddan baş
ka ~arecll kalmadığını söyledi. 

(Dev-.ı nr) 

1 

Hayat Pahalılığı 

Y eni barcın kanunu haıarJa .. 
nırkcn, az nıaaş1ı 'e bi1 .. 
ha sa pahalı t"hırlnde ) a

şıyan kÜ(Ük memurlar ü:1.crınde 

durmuştuk. İtiraf etmeli ki. hayat 
pahalılığı ile ciddi şekilde miica
dele edilir ve müsbet neticeler a
lınırsa, bu tedbir, küçük m nııır

larm maa~ına be on liralık bir 
zamdan daha ziyade miits,ir olırr. 

Türkiycnin hangi şehirlerinde 

hayat pahalıdır? Nerelerde ucuz
dnr?. Buna dair elimde kati bir 
istati tik ~·ok .. 

Bundan birkaç yıl evveline ka
dar İstanbul tieant odası. her ay 
ba§ı bir geçinme endeksi ııe re-di
yordu. Bu cetvelde moa ')en hir 
aile tipinin ne kadar para ile mü
tevazı bir geçim yolu tutahilr.reği 
gösteriliyordu. nu eod k.~lcr, ne ... 
redilmez oldu. Neden, bılınıy orum. 

Yine geçen sene! rd İkt.,. d fa
külteı;i aile ekonomisini, aile biit
çelerini, hayat ve gı·çim e\ iy c -

)erini tetkik ediyordu. Bir netire 
alındı mı. alınmadı mı? O t tkik
ler de yüziistü Iıaldı mı? Bılnıi -
yorum. 
İstanbulda hayatın çok pahalı 

olduğu muhakkakhr. Bunun is -
batı bile lüzumsuzdur.. (iörünen 
köJC kla\'uz istenıez. 

Fakat, biz, ekst'riya, uz.ak Ana .. 

dolu şehir ve kasabalarında ha~ a· 
tın çok ucuz oldni;unu zannede
riz. Geçenlerde bu mevzuda 
yazdığım bir fıkra üzerine, •Gar
zan. Rıdvan nahiye müdürü ~ ·uri 
öner' imzasil(' bir okuyu<"uından 
bir ınektub aldım. Bu uznn mek
tubun mühim gördüfünı u a .. 
tırlarını aşağı ·a yatıyorun1: 

•Nahiyede mektl'b olm:ıdıf!ı i
çin ailemi memlekeµm olan Ke
mali)"ede hırakıyorıını. Ornda iki 
çocuğum okuyor. Elime geçen ııa
ra 49 lirayı sarfederelı bizi gerin
dirin. Ben ayda yirmi lira~·ı ken
dime tahsis ediyorum. 29 lira~ ı da 

aileme göndCTiyorııın. Acaba iki
ye bölünen bu paralar. iki a. rı e
\:j raha4 müreffeh gt·çindirebilir 
nu?. Burada eknı ğin kilo:..u i ku
ru,a. Yağın kilosu 60 kuruşa .. Sa
bun 60, §eker 45, zeylin~·ağı 80, 
'l1akarna 4.0, zeytin GO •• Bu esn~ ı 
bugün kaza merkezinden bdt·di 
yenin gözönünde tkaret ~ apan 

dükkanlardan aldım. imdi. nıa

a§unla nasıl müreffeh ıreçinrl ii(i -
mizi daha iyi he.ıebhyabilirsiniz..• 

Bu okuyurumun hakkı vardır. 
Bu uzak Anadolu şehrinde hayat 
hakikaten pahabdır. Vatandaşla

rın rahatı için, baremde tedbir al
malda, hayat pahalılığı ile nıüra
deleye daha fazla ehemmiyet 'er 
mek lazım geldiği anlaşılı~ or 
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1 Birim izin Derdi 
Hep im izin Derdi 

Fakir Talebeler 
Yablı orta •e \a.J\'at okulların

da ot1a tab ilini yapmakta olan o
ku1ucularU1'lnda"1 ah.Jıfımu mtk

tublard:ı bu ,.ibi mekteblrrdc~, ta -
lebt-)e 7emf'l litrılm i hah tne 
tema., ediJmektt-dir. Bunlarcb.n bir 
bn inden ald.ıiunu. ,u par1;·ada 
ü<"Umlt' toYlf! dtnllm '.ktc:'dil' .. 

«- ~Um oldvl:u üzere ratıh 
orta m<"ktt>blerde fa.kir, )"Ok ul ta
lebeye muntau.nıan yemek verll
mekttdJr. Ta.Jeb~:ye yapll&n bu 
yardım şuphesi7 çok yerlndf' Ye 
wk yüksek blr hattketUr. Fakat 

bizim ribi bazı talebC"lt"r d '"ar ki 1 
sene blcbyettnde. µWı tı ma clr
mek ~bbtiu.nde bulundu&• hal
de kadro ya dolmat. 1aJıııud da mu

sa.Jd olmMhtJ.ndaD e klllD& clr -
mete muı.•a.ffak el.anuJan bir('oll 
fakir, «e('lnme:lldeıı it:ia, bu ·Uı:

den tah -ilini dcı:.._ ettlnnekte 

buyiilt muıınıllere ainyan lal• -
be-ler var. Bu vaziyette bulunan 
biılerin de 7arduna mul•ta:; ot
duiumuı.u baha bilınenıı iri IUzum 
va.r mı! 

Kendim \:e bana Mnziycn di

ier talebe a.rkacb.tııla.rım. adtna rl
clm şudur: Yatı1• olmı1ao talrb<'
leTe de. bi(' olmaua oilt- yf'mrk
leri \:erilmelidir. Bu ~cı:tlcı:. bl:r 
de, mubta.4.; oldul.amuıı JUdım vt 
aliltayı ıurm ve tahsile cb.ha 
11.ob.y. daha ener Jllıı: olarak devam 
lıı:udrıetlr!i ediı'lml1 oluruz.. 

Bunu sasın Maarif Vtkillmb 
nas.an i.11 Viıttldf"D lıı:at 1 hfr Ü· 
mldle be:kllyonn_. 
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1 İspanya Faciasının Sonu 1 l lMeraklı Şeylerl HÖK Hükumetçilerlspanyalçinde 
Veya Dışında Harbe Devam 

Edecekler mi? 
Fransa'ya iltica Edenler Ne Olacak 

Politika Alemini Meşgul Eden ve 
Henüz Cevabı Meçhul Sualler 

spanya dahı.i harbinin son 
saflıasına dair her gilnkü • 
telgrafların verdiği bir çok 

nıalümat vardır. Onları tekrara 
llzum kalmadan yeni gelen A vru
pa gazetelerinde ne gibi şayanı 
'Hkkat yazılar olduğunu gözdeıı 

geçirmek ve bir hulasa yapmak 
kabildir. 

Evvela, acaba İ5panya faciası
nın son perdesi midir'. 

ispanya dahili harbi bu :mretle 
yakın zamanda artık büsbütün 
bıtmiş olacak mı? Tabiidir ki bu· 
nu herkesi.en evvel İspanyollar 
l>ilır. 

Herhalde İspanyada harbin da• 
ha devam edip etmiyeceği mese
lcs, Avrupa politika alemini pek 
meşgul ett.ğıne şüphe yok. Çünkü 
bu ·ıdan birçok neticeler çıkacak, 
kımbilir daha ne endişe verici va• 
ziyetler görülecektir. 

Acaba İspanyada iki tarafın ara· 
r.ı bulmak için bır tavassut mev

zuu bahisolmıyacak mıdır?. 
Nihai zaferi elde etmeğe çalışan Fraııko 

Ötcdenben General Frankoya 
t• vcccühluı olan bir kısım Av
upa gazeteleri vaktile tavassut 
ht.m21leri ve imkanları baş gös • 

• r J iği zanwıı Cumhuriyetçilerin 

ouna yanaşmadıklarını, Franko 
tarafile her türlü anlaşma tasav -
vuruna bilhassa N egrtn tarafın -
dan muhalefet edilmiş olduğunu 
ileri sürüyorlar 

MUHTEMEL BiR TEHLiKEYE KARŞI 

İsvic re Mü dafaa • 
Hazırlığı Yapıyor 

herhangi bir harbe atılmasına ma
ni teşkil ettiği merkezindedir. 

Avrupa politika ilemini meşgul 

eden bir vaziyet daha vardır ki 

o da Cumhuriyet ordusuna men
sub binlerce kişinin Fransız hu -

dudundan içeriye girerek Fransa
ya sığınmış olmalarıdır. Ortaya 

bir türlü rivayetler çıkıyor: Me -

selfı İspanya Cumhuriyet bükü -
meti nihayet Fransaya sığınarak 

orada hukuki vaziyette bir mev
cudiyet alması kabil mi, değ!! mi! 
Umumi Harbde böyle yabancı 

topraklarda te ·ek.kül etmiş hüku
metler gbrülmü~tü. Fakat bugün 

için buna hukuki ve siya.i imkan 
olmadığını söylüyorlar ve İspan-

Btll ~iN DtİŞJllANI ÖLDtİ 

1 usanlanlan Te hllhııu kaduı .. 

lanlan nelr•i elaıekle m.,.har 1 

bir Franııız 15 7,.....d& ulduiu 

Ju.lde Bloacla öl.mtltlUr. 

ÖJe11 Seneoon1111 ı><k prlb bir fÖh· 
retl. n.rdır: İnsanlardan nerret elm<"k, 
insanlardan uzak 7aşamak, mumküo 
otduiu kadar temasta bulunmamak. 

Senesoun f'n boşlanmadJiı matılUk 

kadınlardı. Onlardan pok ne!rel Nkr
dl. Yanında.. hatt.i trende bhıuai kum• 
partuuanda bir kachnm yawua otut .. 
mazdı. 

Parlse celmek ınecburl:rellndo ka I· 
dıfı umanlar dört klııUlk yer alırdı. 

KarşlSırıa.. safına Ye solun& ll:imlie O• 
turmasw diye. Bu yüzden hemcıt hl·r 
uman bir milnakqa çıkardt. Kut::ı .. 
partımanda bulunanlar boş 7~.rteri t·1-
riince, csahlblerl relince k:t.t;ın.rtZ-.1t 

d.Jye oturmak isterler, SenestJn lliraı 

eder. bllellnl cösterlrdl. 

Bu ra.rlb adamın bütün tılwtelçHerl 
erkekti. Evine Jnsan olsun, ha1Yan rl · 
sun ~i bir mahliıkun l'lrnu.•sine ur.il .. 
saade etmezdi. Sokakta rlderken, - 7a ... 
nına kadınlar yaklaşmasın diye ... ka
hn ''e strt kokulu yaprak siıaraları 

f('trdL 

Akıl milvazeu.est mi boluktaT. na .. 
7ar!. Şu halde kadınlardan bu derece 
nefret etmettlne sebeb neT. Bu ıır, e-n 
samimi dostları bUe &nlaıttıJ'& muvaf
fak olamamışlardır. 

BfR YENİLiK 

Parlsln bi.lyük mıfautarnıdan biri, 
milfterl celbl tcln b'I bir usul buJmu .. 
lkı. doturan kadınlara llOOUk takım· 
tarının blrlnJ oara.sı:ı vermek_ 

Yalnız bu kadar defU, çocuk on 7a ... 
,ma l'tllnclye kadar matau.dan ah
nacak elbiselerin ilah üzerinden J'ilıde 
50 tenzilat da var. 

Acaba bu lr:olayhk kadınları, ikb 
dofurmıya teşvik eder nd dersbılz.!. 
Etlerinde olsa belki,. 

KEDi YAVRUSU 

Barselonun r.aph ü~rine Fransa ha
dodla.rma dolru ba.şlıyan akın devam 
edip duruyor. Her cün binlerce kadın, 
oocuk hudud brak.oUarma müracaat 
edi.J"or. Mub&fızlar bunlan muaye-ne 
ediyorlar, özcrlerlnde bulunan sUıih • 
lan alıyorlar, sonra &.!fll1Yorlu, civar 
köylere yerleştlrl711Jrlar. 

Barselondan ka<&n bir kadın. bera
berindeki eş1alan yolda birer birer 
atmq. Nlhayel bllib bir halde hududa 
aelmb. K()('aiında yünlü btr örtüye a
rılmış bt~:r var. Sakı sıkıya tutuyor: 

Bir kara kedi yavrusu ... 

l\.Iuhsfızlar. canh hay\'anla hududa 
fttmek ya.ak oldutunu yliiJorlar. 
Kadıncafız, allıyor, karlar üzerine ya
tıyor: 

- Kedisiz hududu reçmem!. 
Dtyor. l\.luhafızlar acıyorlar, kedi 

yavru!-ıuna da aşı yapıyorlar, bırakı -A 
lmanyada oun günlerde ne~- ı 
redılen bazı rakamlar, ista
tistıklcr Almanya için çok 

:;tlndürilcu bır takım halleri 
,.ostennekted.r Anupada yeni 

Onlara göre, esaoen Almanya 
bir taraftan harice bir takım ihra
cat yaparak para getirmek mec
buriyetinde olduğu gıbi bir taraf
tan da kendi yiyeceğini istihsal 

yorlar. 
ya Cumhurıyet hükümetinin Fran- ============== 

.ı r harb Ç!kması ihtimali olma • 
rtığı fikrini besliycn İngiliz gaze
teleri için Almanyanın vazı~tl (Deııamt 7 inci sahifedr' 

sa topraklarına girerek orada te-

şekkül etmesi ihtimal haricınde 

görülüyor. 

Hatta Fraıısaya giren Cumhu
riyetçi İspanyol askerleri silahla
rından tecrıd edilerek kendileri· 

ne tahsis edilen yerlerde oturtu • 
luyor. 

İngiliz gazeteleri Fransanın hu
dudlarından giren bu yabancılara 
karşı gösterdiği misafirperverliği 

takdir ile yazıyorlaı. 

Bir 
Konferans 

• 

H 
aydar Kemalin apartıma -
nında beş altı lıekar erk~.c: 

arkadaş toplanmışlar, ko -
nuşuyorlardı. Poker partisi bit -
mişti. Ev sahibinin ikram ettiği bi
rer viskiyi içtiler .. Her biri bir 
telden çıkıyordu. söz 
döne dolaşa, hovar • 
dalık, çapkınlık mev
zularına geldi. Ah 

med Nasuhi başından 

geçe~ meraklı bir/,~~~· 
macerayı an 
latttı Kadr 

şanı evvelkı randevusunun tafsı· 
!Atını verdi İbrahim Cemal ilk 
gençlik aşkını anlattL 

İçlerinde, en tecrübeli ve gün 
görmüşü Nihad Receb idi .. Nihad 
Receh bugün lmk beşine yakın 

gelmiş. bekar, harikulade çok ma
cerı.ı geçirmiş oldukça zengin bir 
çapkındı .. Onun kendıne mahsus 
fikirleri. görüşleri vardı. Sanki sa· 
londa, bir aşk ve gönül profesörü 
mevkiinde idi. 

Konuşurlarken, mevzu birden 
şöyle bir sual üzerinde durdu: 

- Tabiatte en güzel mahlıik ka-j 
dın mıdır?. 

Gençlerden hemen hepsi, hiç dil· 
şünmeden evet dediler. Nihad Re· 
ceb kıs kıs gülüyordu. 

- Yanılıyorsunuz, çocuklar, 

dedi.. · 

Onun bu inkarına, hepsi şaşmış· 
lardı .. Kadınların tadını, zevkini 
en çok çıkaran Nihad nasıl böyle 
bir iddiada bulunabilirdi! .. İçle
rinde bir tek evli adam vardı: Na-

mık Suad ... Namık Suad. evleneli 
üç yıl olmuştu. Çok mes'uddu .. 
Karısına aşıktı.. N.ihad Recebin 
böyle bir orijinal idd:a ileri sür· 
mesine en evvel, o, itiı-az ettL 
Kalın prosunu dudaklarının U· 

cun~ yerleştirerek derin bir ne· 
fes çekti. Sonra, dedi ki: 

- Azizim Nihad, sen bizim 

1 Yazan: 

t<ıp yekun reyımızı n•çe sayarken, 
müsbet delilere mi istinad edi • 
yorsun?. Bunu biz değil, bütün 
dünya söylüyor .. Kadından daha 
güıel ve daha cazib, tabiatte ba~ka 
ne vardır?.. Bunu sen söylerken 

biliyor musun ki, hiç de sami • 
mi görünmüyorsun.. Doğrusu 

sana inanamıyoruz. Çünkü, sen, 
içimızde belki, en çok kadın ta
dını bilen adamsın .. 

Öteki gençler, Namık Suadin bu 
sözltrini: 

- Doğrn. çok doğru .. 

Diye tasvib ettiler .. 

Nihad Receb. oturduğ1"koltuk
tan kalktı .. Salonun içinde dolaş
mağa başladı. Bir sıgara yaktı, El
lerini pantalonunun ceblerine sok-
tu. Sonra, anwtmağa !adı: 

- Çocuklar, beni dınlemek is· 
terseniz, size bu mevzu hakkın· 
da beş dikakalık bir konferans ve
reyim .. O zaman göreceksiniz ki, 

fikirlerim doğrudur. Ve hepiniz 
de benim düşüncelerime hak vere
ceks;niz .. Sizde benim gibi ayni 
hakikatleri kabul edı'C<'ksiniz. 

Tahiatte canlı, cansız birçok 

TAKSİM SİNEMASINDA 
Gt;rülnıeıniş Bir Muvaffakıyetle Gösterilmekte Olan 

maddeler var .. EvveLi canlıları e· 
le alalım .. Kadından başlıyalım .. 
Kadın, neden en mükemmel mah· 
lük olsun .. Onu çok sevebiliriz. O· 

na c:ok düşkün olabiliriz. Fakat ge
niş ve ilmi düşününce, kadının va
ziyetıni anlıyacaksınız'!. Size he
pinize bir sual sorayım: Çok sev· 
diğiniz bir kadına nasıl hitab e
dersıniz? .. Ccvablarını müsaade • 
nizle yine ben \"erevim. Canımın 
içi .. Yavrum .. Kuzum .. Şekerim.. 

Cicun .. Meleğım .. TÜ R KÇE SES L i ve ŞA R KILI 

ŞEYHiN OGLU 
Biiyül.. a~k ~c ilttira~ ~ark fi lmi devam edipır. B~ rollerde: RudolfVnlaııtino Vilmn Banki 

r.,·iı;rcııin kış sporlar.na milsaid sal ~··nndan biri 

ilaveten: 7 P A R M A K L 1 C A S U S 1 
Büyük Casusluk Ye Aşk Filmi 2 Büyük Film Birden ................................................................ 

Bu hitabları daha uzatalıilirsi

niz .. Fakat, görüyor musunuz k~ 
hiç biriniz, •kadın• diye hitab et· 
miyorsunuz .. Kadına fazla bir kıy· 
met, fazla bir güzellik vermek için 
tabiatin diğer maddeler'nden is· 
tifadeye mecbursunuz. Bir kadı -
nı methederken: Çiçek gibi ka • 
dm deriz .. Bir içim su .. deriz .. İpek 

- Ne !atı, çağırda gör! 
- Çağıracağım. Fakat, dediğinı yapamazsan 

olacağın bütün parayı bana bır1kır mısın?. 
- Bırakırım .. . 
- Söz mü? 
- Söz ... 
Madaır. • ; derdi unutulmuş iş aylaşmaya 

bmmişti. 

Madam telefona gitti: 
- 0.347. 
Ş;şman kadın kızgın kızgın bu numarayı çe

,·ır!rken: 

zor .. 
- Lakırdı etmek kolay amma para çıkarmak 

Dıye söyleniyor, Vedi de: 
- Bak bakalım alabilecek miyim?, 
Diyordu!. 

ESRİN ANLATIYOR 
Neorin sokaga çıkmağa hazırlanıyordu. Yanın· 

da bir arkad~ı vardı. Şapkasını giyerken son söz
lc-rin! söyledi: 

- Bilmezsin Süheyla, onu ne kadar seviyorum. 
Benliğimin ilk \'e son sevgisi o olacaktır. Ferit, bu 
ad benim çılgın sevdamın adıdır. Onu herşeyden 
ı' ün tutnrak seviyorum. Tapınarak seviyorum. 
nlıatını bulacak \•e yaşayıs benim olacak! Fakat, 
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el.aha kendimı tutuyorum. Oııa bütün bu duygula
rımı vermiyorum. Ben uzak kaldıkça o bana daha 
çok yakınlaşıyor, daha çok benim oluyor. 
Delirerek seviyorum. O da beni seviyor. Her türlü 
denemeyi, her çeşit sınamayı yaptım. Belli ki ikimiz 
de blribirlmize ölesiye tutkunuz. Hem öyle soydan, 
öyle temiz ve yüksek ruhlu bir çocuk ki, bunu sana 
anlatamam. Hele bir sesi var, bayılırsın. Ya o bol 
kirpikleri arasından bakan koyu yeşil gözleri. Bil· 
tün gün onlara baksam, yine doyamam. Bakışla -
rını, bütün benliğimin, kadınlığımın tii içinde, en 
derininde buluyorum. Onunla bir olmak için aç kal
mağa, susuz kalmağa, herşeye kallanmağa razıyım. 
Fakat, ben bunun tamamile tersini yapacağım. O
nun küçük bir serveti var. Bu servete ben de biraz 
katacağım ve onunla hiç sıkıntısız başbaşa yaşıya
cağım. İşle, o gündür ki, bütün ruhum durulacak, 
~inir l l'rim yunacak, beynim, vücudüm. damralarun 

a11UD: .<:TEM İZZET BENlC& --------
Ve ergen kız, bütün bunları söylerken iri, alev

li, esmer, sevgisini taşıran siyah gözbebeklerlnde de 
tek deyim hep o oluyordu: 

- Ferid!. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

l 

SEVDANIN Ç!LDIR'ITIGr GÜNLERDE 

İKİ İMZA 

Beyoğlu urayı. 

Bağlama işyarlığındalar. 

lşyar ihtiyar bir adam. Son sözünü söyledi: 
- Biribirinize varıyor musunuz?. 
En önce Doktor Fazıl: 
- Evet.. 
Dedi. Bu deyişi Güneyin bayıltıcı sesi tamam

lAdı · 

- Evet ... 

Ve önlerine sürülen defterdeki Vffe ıkisı de 
ımzalarını attılar. 

Bağlama işyan: 

- KuUu olsun ... 

Derken Fazıl bütün gönlünü tılsımına kaptır
dığı genç kadının gözleri içine bakıyor, Güney de 
kara, ateşli, yangın gözlerini devire devire gönlü
nün bütün ışığını bakışlarında diriltiyordu. 

Bağlamanın bütün ilişikleri bittikten sonra k'· 
rı koca kolkola girdiler. Merdivneleri inmeğP baş
ladılar. Fazıl: 

- Beni dinleseydin burada bir büfe yapardık. 
Eşi, tanışı çağırırdık. Böyle pek kaçamak b'r şey 
oldu.. 

Dedi. Güney hiç oralı değildi; Fazılın koluna 
biraz daha girdi, biraz daha yaslandı, ilk olarak: 

- Kocacığım .. 

Diye cevab verdi: 

- Biz kendimiz için evleniyoruz. Yalnızl:k !:er 
vakit için iyi olan şeydir. Ben bütün bu va::lığ :r.ı, 
gönenciml yalnızlığıma borçluyum. 

Ve sözlerin! sürdürdü: 

gıbı kadın.. derız .. LJaha naıır ıı· 

sanında ilik gibi, kadırı deriz .. 
mek ki, bütün bu saydıklarırıl• 

muhakkak ki, kadındar. çok dahi 
güzel ve hoştur. Edebiyat tarihini 
açıp bakınız .. Kadınlar için ci!dlf 
dolusu eserler yazan en büyük ı'' 
irler, edibler kadını daima tabi · 
atin diğer varlıkların~ benzeteıf1 

meramlarını anlatabilmişler, aP' 

cak bu suretle muvaffak olmUl' 
lardr. Bizim divan edebiyatımı•• 
da kadının klasik tarifini hepinil 
bilirsiniz .. Servi boy, badem goı. 
lal dudaklar. gice saçlar.. Bili~' 
göğüs .. Hokka ağız .. Hilal kaşlar' 

(Devamı 6 ıncı sahlfedel 

1
1-<adyo J 

Program! 
Ankara Radyo 5&1 

llUGtİN 

17.35 Mu•lk (panr ç&JI • PO. 
18,15 Konuı;ma (Çocuk ııaall), 

18,45 J\.IU.Zik (paza.r ç&J'l devaot 

• Pi). . 
19,15 Turk muzlil - ince1&w raslı11 , 

1 Tah in Karalı"' ve Safiye TokaJ it 
raklle .. llleaz faslı. 

:?O :\jans. mt-Lt-oroloJl haberlerf. 
'.!0,15 Turk. mU:zlf'i. , 
Çalanl•r: Vecihe, Rwten K.Am, Ct1 

del Konn. Oku:raub.r: N.....ı ıı 1" 
Radife Neydik. 

1- Glrifüen Asım Be:r • aut ,ı( 
revt. 
ı- bdi Efrndl • Kari prka: (ıi" 

alD a.tkınla ('ik oldum). _ f 
S- Arif Beyin • Kul ulu: (Zlb 

luıle bak•p), v' 
4- Relik Fnsan • :'llabur .,.rııı: ( 

cene S"ünuml.U reçtl). 
5- Vecih• • Kanun taksimL t 
'- Dalız Uusnü Efrnıll - llf•b 

.... ıu (Saba tartı vefadan) 
't- MaJıur u11 semaisi. 4' 
11- !ladelUn Ka:rnak • Mu!Wı· 

prkı: (Batan etin luııt& ben•I.) ~ 
t- Sadetlln Kaynak • Tllrl<U: ( 

sözlerin• kurban oldufum). ıl 

10- Refilt Fenan • Türkü: (JtJ' 
rUn de şalına. 

21 Meml<"ket sut ayan. 
ıı Nf' 'l'll plaklar. • 
%1,10 Muzlk (Rly ... u Cumhur 'ili' 

dosu - ~f: İh!an lt iin<:e,r). 
22 Anadolu ajansı (spor se-rvbH· 
2!,18 Mıizlk cazband .. P i). 

1
,. 

Z!,45 • U Son aJans haber ler i « 
rınkl protrom. 

YA!llN 
l!,35 Türk mtııll;I • Pi. ıl' 

13 Memleket saat ayan, ajani. rJ)f 
oroloJJ haberleri. 

13,10 - 14 Minik. 

1357 Hicrl 
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l lırtanbul'un Kendine Mahıruır Tiplerinden 1 ıl_ş_A, __ K_A_.I M e ş h u r A da m la r ı n 
Asabi ve Tok Hayat Arkadaşları 

Sözlii Bir Kebabcı Napolyon ile Amiral Nelson'un 
l•pkı lstanbul Havası Gibi Günü Karıları Nasıl Bedbaht 

Gününe, Saati Saatine Değişen Adam O~muşlardı 

(lt.ebabcıı Hafız) ı bilmem tanır fena halde lçerlemqı ve biraz aon
lllıııınız 1 Tabll, içinizde '81117an da ra tekrar ayni tarzda bağırınca 
'tardır, tanımıyan da ... l'akat o beriki, bu sefer kızgınlıkla koıı -
lllllbareğt tanıyanlar, tanıınıyan • koca bir tepsi yoğurtlu tatar bö • 
'-ra nilbetle devede kulaktır. Ha- reğini Karakaşın kafasına geçir -
~ eekiden Seyriaefain civ:ıı. ;ııda miş, Karakaf da: 
bjıo yer tutardı. Yedi, sekiz yıl YBl' - Y etqıln adoetlaı; bizim uata 
iti İatanbul tarafında kebabtarı • ka~! 
111 çevirmekte, tencerelerini kay- Diytt bağırarak IOlıığu yine Slr· 
llatınaktadır, Hıfızda yemek ye- kecide almıştı. 
lllek bir öınfirdür. Çüokıl mübarek Hugi yıldı, unuttum, bir gün 
&ıyeı asabi, gayet tok 8iSzlil, ayni 
ıaıtı111da hem gayet kalender, hem yllld Hafwıı yanma eski lokan • 

[o-.. = KAYGILI 1 
sulye piyazile alaminüt karnını 

doyurur. 
Bir de baktım, ertesi giln barba 

oradan arabuını çekmif, yerine 
bir l;qkm gelmifU. 

Hafızın, daha önceleri, yani Be
yazıda ilk geldiği zamanlar bir ka· 

. dın garsonu vardı ki o, hapsinden 
imürdii. 

G nç, \emizce ve babayani gö
rünen bu kadın ayni zamanda kör 

dıya cselimün aleyküm kadı!\ 
dıyeeek kadar ııöz1erini esirgemi
yen biriydi. Bir IÜJl ôğleden bir 
.Ut kadar 10nra diiWn tenha 
iken orada kebab yemlf, sonra da 
karşıki masada bir feYler Jemek· 
te elan o kadına: 

- Bana fW'adan bir de .tatlı veri 
Demiştim. O, bana ne cevab 

veıwe bejeııinılnld Demesin mt 
ki: 

- Sabalıtaııberl ben yoruldwsı, 
hem flmdl de görilyorswı ki ye • 
mek yiyorum. Canın tatlı isti • 
yorsa tatlılar işte orada, rafta, 
kalk al blrtaneslnl ye! 

NYE ÇAODtMJşr. 

Doktor - Mademki huta de -
ğllsiniz, niçin çatırd:ııız beni! ..• 
Bayın - Affedenlnız ... Nİf8Jll

lımdan bir mektub aldım.Bir tilr· 
lü ckuyamPdım, Sizi çağırııuya 
mecbur oldum. Zira o da alzln 
gibi doktor •.. 

Esrarengiz 
Ve Korkunç 

Bir Olüm 

T
arihte meşhur olan adamla
rın karılan hakild n.~npo. 

sıle mes'ud olabilmişler mı-
dlr, yoksa kocalarının ş<ihretl on
lar için bedbahtlık vesılesl mi ol
muştur!. 

Bir İngiliz muharriri çok defa 
meşhur adamların kanlarını ih • 
mal ettikleri neticesine vanyor. 

Bundan yilz sene evvelki tarf· 
hin işte iki meşhur siması: 

lngilizlerin Amiral N ebanu, 
Fransız!ann da Nıpolyonu. 

Tarih ve tali bu iki adamı kar
fi kaqıya getirmiş, birbirlerlle 
mücadele ettırmiftlr. Şöhretleri 

zamanlarının tarihini dolduran ba 
ild adam hll.llld hayatlarında maz 
a1esef, ~ını mes'ud edebil • 
mekten çok uzaktılar. Napolyoa 
aeneterce beraber yapdıtı, blrllJt. 
te (aldrllk ve ıııahnımiyet çekU
ji karısı joufiııden - .,.ru. 
mq. -kendi bırn için imparator la· 
a ~ iamw bu sevgili kamını 
bıralımıf&ır, İıı8fllz muharriri Jll" 
Mfiıı için pek 11;1 bir fellbt ~ 
bu vat'ayı anlatırten diyor ki· 

CM tacılardaıı :rathca bir Rum garson 
Yet alıııgan, hem gayet güler gel.mlfti. Bu eski lok:ıııtııcı, yqh Bunun daha antlkaaı, daha ııun· T't lk F • d; $ ğ r;:. hem de gayet asılı: suratlıdır, olmRBınl rajmen biraz aceleci, turlUIU yine o sıralarda bir gün, 1 an ac lasın an a 

Nap0ı,on o :ıamanlr:I Avustur
ya lmparatorıınun kızı Mart Lülzl. 
almala karar venııtştL joııefiıı bu· 
nu ôğrenince atlıyarak Napolyo
nun ayaklarına kapanııllf, ken -
dlnl bırkmamasını rica etmiş. fa. 
kat kOCMsı hemen mabeyinciyi 
çağırarak karısını dışarı çıkart , 
mıştır. 

buı ha dotnıau, Hafız, tıpkı tsıan. daha doğrusu çabuk çabuk 1t gör- sarı.klı b1r hocaya kal'fl oımııttu kl Kalan Tek Adam da 
. havası gibi günü gilnüne, aa- DUlll7.ııra aklıma geldik- lıA1' gil· Öldu" atı mek lstlyen biriydi. Onun için o- Y-
saatıne hatta dakikası dakika • lerım. Y•"-.. •lu bir sonbahar gü· 

ı rayıı glrd1ğlnin ertesi gilnll, tez - _...... 1 a Uyıtuyan bir adamdır. nü H·•·-·- o zam·-'-• .kü..r.cük ye- "'"'tıerede gAhtan öteberi alırken ikide bir: ~ ........ ~u ..,.u 

Onun için Hafızın o meşhur _Aman lllta çaı...ı. aman ua- mek salonu tıka basa dolu idi. O- Kornni • 
dfildrh"Mla ..,_ . ....... d kl ....... 
dort gü _.garson, azami üç, tacığıın elini çabuk tut! zaman yemek plfeıı yer karp ta· e ..W..:-

n durur, ondan aonra o •i- rafta ayn bir dükkincıktı. Ye • nin başpıpıısı Kok 
der b · b " Dıye Hafızı ıinlrleı. r vordu. • ır a kas lir. Hatta mekler oradan karşıya getirilir ve İngilizler ve A • 
ven sene, Stii• . , ,& !'I'- "' z 1 •drH . ·r!r·hl·-
lı, boru sesli ve dalma bt:raıı - sırada herif QllJ .ılıderi bir dlıba J •• -·· ifDf 1w...O: '1'aal t..mı•• 1ü '-il 
1'ıılı, o meşlıur gezgin midiye dol· tekrarlayınca Haha btrc1811 Jl!8r • lllfe nm•nı bta ban clOlia olan da1*k Çl='d' .., 
llıacısı Karakq. bir aralık Hafızın !adı: yemek aalonunda bkııucıı bir de htır Tltlntlt .,_ 
r.tuna tef garaon olarak girmiş _Bana bak moruk. burada sen sarıklı l\oca vardı. O zamanlar da· ru battı;i anı.. 
~ daha oraya ... _.,,.._, .. ürıi..,.ü ha san1dar kalkmamıpı. Hoca - bu papu aaj kal· 
-- 15u.uguuu y- mi bana kumanda edeceksin, ben 
•

11•dl dllWnm önünde gelen ge- mi ı;anı? nın, daha önceden neler yedilfnl DIJt. laıdıı,labl1 • 
9etıe brp: _ Sen bana! bllıruyorum. Ben, yalnız onu üa- lllifU. O_- on 
Pllivun halis •·re-edli''. til8te iki pllAv abftırıtken gör - dört ylflannda 

"' 3"6ll - Öyle ile haltetme de çeneni .._,__ .ı.. 
- Baniya dönerim plşklndlr, tut! müştilm. Wm.:i pllivı da bltlrdlk· bli" çocuk ...... 

l.L'Dl.ye batu"acatı yerde alqbn· _ İyi a.mıııa 
1 

kuzum müşte • ten 10nra zavallı hoca kapğını ta· KOk flmdl yetlf-
- \19 daJıuıWda; b"8 vurarak kadın garsona eea- mlf, killaeye men-

- llaıııya mldl-•n dolm-ı riler -m ediyor. lenmeğe bııı•adı: sub blr adam ol-
:0 ,_ ----· - Burada acele yok, acele e - muştur. Şimdi tn-

....._"'.".._ln __ ba.;;tu'dıtı;;;,;;:;,~içln;;;,;H;;•;;;;fı;;;;ı,;buna;;;;;;_,..;ci;en;;;..:glder:;;;;;.;,•.:IW',;;,;;;a,;;;da;1r1;.:;,PIY;;:,;;;a=;;;;da:.:;fa.:_ __ .;':.;;0.;,;;;;,;";;;;111;;,;n,;'l.,.ttlct;;,;;;,;,;lll1ı;.;_;;t;.;t.ı..;..;,;J_I ·ı-' µaıa~ zmJ O 
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Seldnikte Yakayı Nasıl Ele Verdi? 
.. ~llnlk: 10 (hııausl lllllhablri • 
.._n): 

B eyneımııeı. dolaııdırıeılar • 
dan john Nlchobon aeçen 

lif lliAıı ayında :.tlnada tev. 
ı,._ olunmllf ve blWıare hıplsb•M 
--ıatıeslııden krıçmlfb. 
lıı Bu kurnaz aenıerl, ,elırlmls za
~ tarafından yakalanarak A· 

a&ıderilmlftir. 
ı.. Jıılııı, Nevyoi'k ve Parls zabı -
.,.v: tarafından araıulıııaktaiır. 
'°1t ~ muhtelif yerlerınde bir 1 
lııır lılnıaeıeri dolandıran bu met
lıa, dolandırıcı Yunanlııtında da 
uı..._cliırnwruş. zengin blr Rvm 

·"""lrlnı kafese koymllfWr. 
~ geçen aene lptidaaında A· 
._.. bulunuyordu, Bir gim te
ıı.ı--.ı Stiropıılo adlı bir ticca-
~ 
~ tüccarın Amerıkada tın-

ı.... bir ticarethanesi vardı. Bir 
~-ıt'unaniltana gelıııifti. jcıhn 
~ tanıdıb bu adamı &0-
~ Çok ııeviııdl. İki eski ahbeb 
~irlblrlerine ııanldılar. Büyllk 
N talardan birine gittill!r, ye
~ Yııdiler. Artık her giln bulu
.... ~. konllfuyor, ~ vakit 
1-d.""11l>rJardL john bundan ı.tıı • 

lStra~ dilfllııdü vıe buldu. 
Pulo, bir gün ııuılııa bot 

Amerib,ya ~ 

evvel mühim ve kirlı bir lf için •Kadın, kocasının o tarihte Pa

Parlse ıldecetlnl ve orada kan· rlste bnlunac:ıl!nı blldili için 
sile telefonla görüşecelini söyle- §iiphelenmedi, lstedJti parayı der-

mlftl. hal gönderdi. jolıa da bımları ko-

cjolın, fırsat bu fırlat dedl pil- laylıkla aldı. 
DIDI çlzdi. J'ransıa firketl tayya• cDolanclıncılık ancak Strıpıılo-
reierlnden birine atladı. Rllm tile- nun Amerikaya avdetinden ııoııra 
cardan evvel Parlse ,ı.ıu. Bilyük meydana çıktı. johrı, Atlıı.t zabı -
bir otele indi. İamlııi ~ Strapulo tuı tarafı.ndan yahlımd• 
diye yazdırdı. AtJnacfen aynlmu- Bu beynelmilel dolaıldırıcı hu-
dan evvel bu nama ııahte bir pa- taneden kaçtıktan sonra Sellıritl 
aport çıkartııılfh. Ayni lfln, Ma- gltmqıtlr. Orada, bir tayyare ile 
dam 3trapııloya bir telilraf çekti, 'Ynnani1•1nı terlrıedeceğt sırada 

telgraf havalesi olarak ZO bin do- ' sivil poH•ler ıtrafuulen yakalan-
lar göndenıı.eslnl istedi. llllftlr.• 

- Bundan o nbef elin evvel pa
pasın dairesine geld!llm zaman 
geceleri sesler, gürllltüler duyu
yordum. Bir ıeztntı oluyor, blrW 
gülüyordu. Sonra anladım ld bu· 
nu yapan papuın kendisi leli. Ba
na dedi ki: 

- Burası benden evvel burada 
vazife görmüş ve ölmüş olan pa
pu ile lreııdisini burada zehirle
mlf olan bir adamın ruhları ta
rafından ıık sık ziyaret edlliyor. 

Ondan sonra aradan bir mlld
det pçndf, papu Kolı: sıtmaya tıı
tıılıınqtu. Oeçen giln de ayata 
kalkarak eeziniynrdıL İylh'flniı 
görilntiyoldu. Fakat yine fenalik 
geldi. İçeriye gôtürülerek Y•talı· 
na yatırıldı. O ıeee yıtqında hay
kırdı. Sonra kendisi ölü olarak bu
lundu. 
Papasın upğı bunları a6ylemı,. 

fazla olarak yapılan tahkikata gö
re papasın birçok lııızııız melı:tub
lar alarak çok rahatsız oJdııtu an
laphıuftır. Papu kırk yqlaruıda 
idi Kendlat evlenıııete tefebbüs 
etmiftl. Fakat papa bllyle imza. 
sız bir takım mektublar alarak 
bilabütün metanetini kaybetmiş, 
nihayet bedbaht olarak dllnyadan 
ayrılııuftır. Kokun ölümü Tlta • 
ııik faciasını da habrlatmq olu • • 
yor: Tltanlk vapuru Umumi lıarb
den evvel yapılaa büyllk bir va
purdu. Bahrimııhltlatladde bat -
llllfUr. Bu ~ kaz•d• l,D'1l klfi 
&mllftür. gaza 1J llİ8an 1811 de 
olm~. 

İngiliz Amirali N elsona gelince, 
bu meşhur adamın karısına nasıl 
muamele ettiği pek de ınlqılını
yor. Çilnkü bu kadınla Amiral a
.raııında. eler olduill kapalı kal
llllfbr. l'Mııl ,Aaıı:.IJn JıerbeLle 

~ ~ ederek bqlra -
zel blr bclınlt ~ mııhık· 
kaktır. 

Bu kadın Ladi Hamiltondur. 
~ka gilael diye meşhur ol
muştur. Amiral bu kadını çıldıra-
11yı aevlyorılu. 

Nel80ll evlenıtiji zaman yırmf 
yedi yaşında aldığı Nlsl* ismin
deki kız da yirmi diSrt yaşında l-

nııılf. fa ...... Un lmcoamP I l'lllna Aıllılr: kalmıfti, Hele ıöde
hqaU pek lpkaM pçmı,;.ır. O ri h•••lenerak b1f - kadar 
- 19119 bir bahriye abitl o- dünyayı ııör- olduiu -
lan Neı- vazife icabı karıaından !ar onu teselli eden, am!talzlile 
gnkl•prü başka yerlere gıttı,J duşmekten alıkoyan, kalbine kuv 
uman ona yolladıjı mektublarda: vet veren hep yenınd•ld karıaı 

- Ah, diyor, wıau: ıeçea hayat olmıqtur. Nelııon ü.mitıizHkle ka 
bence hiçtir. Sen olmadıkça diln· rar vererek artık don•nm•d•n 
ya benim lÇ1l1 bat kalıyor. Yap- deniz hqatmdan aynlaclluu .,,; 
dıbm müddetçe aana daima Adık layordu. J'abt karıaı onu bun -
kalacatım.. Nelwı hakikaten U. dan alıkoymllf, gllrz)eri ~ !---------------------- yine meslejlnde çahpcwluıı cma 

ilk Kadın 
T~yyarecinin Hayatı 
Uçmak Aşkı Nasıl Baıladı 

Ve Naad lnkifaF Etti 

1 nglllz gı -
zeteleri es
ld hatıraları 

canlandırarak tim
di artık ihtiyar o
lan bir kadından 
bahsediyorlar. 

İııgilterede ilk 
tayyareci kadın 

lllıı FOlft olmut
tur. Şimdi M Ylf
larında olan bu 
kadın bir tarafa 

weldlmit. Y• . 
Diaktad:ır. Fakat 
lıtıyarlıtına rat• 
men h1li tayyare

c:tlfle ııarıııı: blr 
merak beslemek
tıedir. 

111ıı l'Olit yal-

nız İngilterede cleğil, bütün diln- J 
)'ada ilk defa olarak havayı uç
mııt vıe llt defa olarak deniz tQ"· 
yaresine lıfıımlş bir kadındır. J'u
la olarak bir ticaret tayyaıwlle 
İııgilteredeıi l'ruıaaya, Parbe .. 
den ilk kadındır. 

l'abt PYIDI clikkattlr Jd ba b
dın daha tayyare lead eclMıııeıhıı 
wveı handa aeyabat için bl1yllt 
bir *it~ fdl. Çllnlıfl daha 
,..., lalı' kıl IJııan balona .... 

llÇl!'.llllı h•ldkatea - '"' -
bu bava .-yabatiaden bir tiiriU 
lrenilfpl .lımım ..... Birçok kere 
.. .,.,.'ti ıtw. 

iDi J'aclt ~ ile ıııeflıur 
..... fakat )'Phwı: havacılık iti· 
barlle MiJI, denl...Ylkle de filhnı& 
ılnnp. Y~ deniz motör
llll'l lmllanmtlrta, )'U'lfta büyilt 
muvaffaklyetlai vardır. Harb • 
pwnde da S.l'htıhmenle ça1q • 

~-· vNk•·~ 

söyllyerek teselli etmlftlr. Niha 
yet de öyle oluyor. Bir gün l'ruı
aa ile İngiltere arasında harb çı 
kıyor. Napolyon ile İngiltere har· 
be tutufuyor. Nelson da bir ge • 
mlye tayin ediliyor. Fakat harb
de Neı.oa aa1 kohma kaylıeaııif
tlr Ylae kana& bakıJor, onu ıy 
edl:jw. l'üat Neı- iJilellyor 
Tekrar artık vulf~ d&ıeıu de
nize açılması llzım geliJor. Nel 
80ll karıaından bııhledıerlr.en •be
nim hayatımı kurtaran bir melek_ 

Kanm güzeldir, l'akat bence her 
weyln fevkinde olan onun muhab
bet ve tefkatldlro l'akat çok geç
meden Ne1-ı dejlflıılftlr. 
Artık evdeld lradımalmn sa

adeti de aitllat olmllflar. Hayata 
nı trnıtaran kadın bundan 80llr& 

Amiral için iluııal edilen bir n. 
kadından btıtka bir ..,. delil 1 

dlr. Bu deliflkllk naul olduT. Mel

- anıt eııld lılhrlJ9 AblU de
llldL ~ ııedeli!ree pary1en 
ıı..ta olan, 80llr& da kola 1 nen 
adam da değildi Jbfhl!I' Aııılral 
NellOa olmı!fl'I. Napolyoa De ut
l'lfllllf blr AQılral B8r yerde iti
bar fllllbMbı. Çok pç..- taıt 
etti ki IDlndi karıaı 6yle her yere 
....... eetirillP g6tflrlilllr glbt 
delilcll Sif, teııııı. 80ll dence sa
dıJı: bir kadın. Fakat göaterlfl yok
ta. yeni bir itibar .. tllbret.e ... 
hlb otan Aıniral l8e artık geçmlf 
gmanlırile aJAka91nı kesıyordu' 

Nelaon İtalyaya gıtmı,. onida 
Ladl Hamllton l8minde pek geııq 

ft gGael kadim g6rerek gönlün6 
bptırııuftır. LadJ Hamllton O ZP 

- Napollcle bulunan İnglllz el· 
çlai ihtiyar Lord llamlltonun b· 
mıdır. 
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Bugün Çekilen Tayyare 
Piyangosu Talihlileri 

Deniz Küçük Esnafı 
ile Neler Konµştum? 

HİKAYE 

Konferans Bir 
( 4 ii.ncii. sahifeden deva•n ı 

Biz kadınları sevmeyiz .. Her -

ilk Kadın 
Tayyarecinin Hayatı 

50.000 
Lira Kazanan 

29714 
15.000 

Bir << ingiliz 
manevrası » mı ? 
(2 inci sayfadan devam) 

1 - Bir İtalyan - Fransız har· 
bine Almanya ne dereceye ka -
dar yardım edebilecektir? 

2 -İngilterenin böyle bir harp
te bitaraf kalması ihtimali ne de
rece kuvvetlidir? 
Alınanyanın İtalyaya yardım 

ihtimali arttıkça, lngiiterenin bi
taraf kalmak ihtimali de o nis -
pette azalıyor. Bu, İtalyanın ho
şuna giden bir vaziyet değildir. 

Çünkü İtalya, Fransa ile arasın
daki ihtilafı bir harbe kadar sü -
rüklemek istemiyor. Ve eğer İtal
ya Almanyanın yardımını, İngil
terenin de bitaraflığını temin e
derse, ihtilafı harbe kadar götür
mek Fransanın işine elvermez. İ
talya böyle bir harbi, başlamadan 
kazanmış demektir. İtalyanın is
lediği budur. 

Sultanahmed Birinci Sulh Hukuk 
Hakimliğinden: 

Davacı Posta ve Telgraf Umum 
Müdürlüğü tarafından müddeaa -
leyh Fatihte Bahri siyah çifte baş 
kurşunlu medreserıfn 1 numaralı 
odasında oturan Posta ve Telgraf 
Mektebi mezunlarından Bahaeddin 
ıJeyhine açılan kendisinin mektebe 
girdiği vakit idareye verdiği taah
hütname mucibince borçlu bulun -
duğu 100 liranın faiz ve masarifi 
muhakeme ve ücreti vekaletin tah
sili talebile açılan davadan dolayı 

müddeaaleyhe göntlerilen dava ar
zuha:i tebliğsiz geri çevrilmiş ve 
mahkemece müddei vekilinin tale
bi veçhile müddeaaleyhe 20 gün 
müddetle ilanen tebligat ifasına 

kara" verilmiş olduğundan muha -
kemesinin icrası için tayin kılınan 
27 /3/939 tarihine müsadif Pazarte
si günü saat 14 te Divanyolunda 
Sultanahmet Birinci Sulh Hukuk 
mahkemesinde bizzat veya bilve -
kale bulunmadığı takdirde muhake
mesinin gıyabında icra kılınacağı 

tebliğ makamına kaim olm;ık üze
re ilan olunur. 939/547 

İstanbul Birinci Ticaret Mahke -
mesinden: 

Mahkemece satılmasına karaı ve
rilmiş olan muhtelif· eb'adda 5/6 
milimetrelik 976 adet telli camın 

ıkınc > açık arttırması 22/2/1939 
Çar~amba günü saat 14 te Tahtaka
lede Tomruk sokağında 25 numara
lı Alber Siyon ve Biraderi Şirk~ti 
Beposunda yapılacaktır. 

Almak istiyenlerin mezkür gün 
ve saatte mahallinde hazır ıı,.,ıın -
maları lüzumu ilim olunur. 

Lira Kazanan 

14.748 
12.000 

Lira Kazanan 

22,136 
10,000 

Lira Kazanan 

6324 

(3 üncü sahifeden devam) 
ne yaptığının farkında değildi .. 
Toplantıyı dağıtmak için salona 
polisler girdiği zaman ben azala
ra: c- Haydi arkadaşlar, artık 

gidelim .. dedim .. Ve kapıdan çı

karken, •İstemeyiz!. diye bağı -
ranlardan birine de şu suali sor
dum: 

kesin ruh yapılışına göre, tabiat 
biz de o tarafa yaslanacağız.> ce- üzerinde harikulade düşkün oldu-
vabını veriyorlar. Bunun üzerine ğu bir varlık, bir başka mahlCık 
Maksud, o sırada Eminönü Halk- vardır. sevdiğimiz kadını ona ben-
evinde bulunan arkadaşı Salon zeterek kendimizi tatmin ederiz. 
iskelesi idare memuru İsmail Ak- Ceylan ne güzel hayvandır, de -
başa koşarak: •- İş işten geçt~ ğil mi?. Kadını ceylfma benzeten 
bağırmaktan başka çaremiz kal- insanlar az mıdır? Hatta bu ben-
madı.. diyor. Ve bundan sonra 

zetiş alenidir. Bunu sevdiklerine 
da salona girerek: .Bağırın!• di-

- Neyi istemiyorsun, arkadaş! ye haykırdı.. sok··ydınlerler:. •Cledey~~'.m .. • ki~tyekbundı u 
O saf saf yu" züme baktı: a a soy ıgınız va ' a n, 

Azalar da, sebebini bilmeden, f k d lm d h tt b' 
- Bay Maksud neyi istemiyor- ar ın a o a an, a a gurur ı-

anlamadan: •İstemeyiz, isteme- 1 d B k k b · k 
sa, biz de onu istemiyoruz.. e uyar.. u er e em ne ÇO 

yiz!. diye bağırmağa başladı.. d' d" .. .. s d' - . . 
- Bay Maksud neyi istemiyor, sevıyor, ıye uşunur.. ev ıgınız 

acaba? Salonda kendis4e görüştüğüm, kadına: 
Temel isminde, muhalif taraftan - Güvercin gibisin .. 

- Ne bileyim ben! Elbette is-
Lira Kazananlar 

bir kayıkçı da şöyle dert yandı: - Kumru kadar sıcaksın, diyi-
temediği şey, bizim hakkunızda 

39915 11412 hayırlıdır. - 18 senedenberi Mehmed Fe- niz, bakınız, nasıl hoşlanacaktır. 

3.000 

1,000 Ll·ra Kazanan !ek idare heyetinin reisi bulu - cMehtab kadar güzel gözlerin Ona acıyan nazarlaıla bakarak, 
nuyor. Bu adam hiç bir vakit bl· var ... diye bir kadına mektub yaz-

6137 9691 7142 24948 yanından uzaklaştım. zim hak ve hukukumuzu koruma- mıştım .. Zavallı, sevincinden çıl -
Mehmed Felek cebinden pake-

!>00 Lira Kazananlar dı. Sandallarunız kırıldı tamir et- dıracaktı. Dünyada, kadın aşkın-tini çıkararak, bir sigara yaktı, 
18037 16355 19770 9552 19764 36829 sonra tekrar bana döndü: tirmedi; hasta olduk, yardım et- dan vaz geçip, kendini bahçeye, 
25748 4605 17802 16236 31499 35556 medi, fakir düştük muavenette çiçeğe vermiş insanlar az mıdır?. 

- İster gazetenize yazınız, is· Nihad Receb sözlerini bitirmişti. 
10397 17663 18270 27557 5610 t · bulunmadı. Hatırlarsınız belki; 

ersenız yazmayınız, dedi. Ben si- Hem de bu konferanstan yorul • 
200 Lira Kazananlar ze anlatacagım· · h·dıs' e · l b 936 da müthiş bir fırtına olmuş-. a nın e e a- muştu .. Yanındaki ko'.tuğa gömül-

20678 4979 2448 1309 32833 279 Şlsl Bah k I. d tu o zaman bu iskelede bulunan , çe apısı are memuru dü .. Bir sigara daha yaktı .. Etrafı-
24487 4979 32620 4361 26601 36079 M k d Sil · f'~ s2ndaldan 30 u fırtına tesiri ile a su endır. O gün Mavna- na bakıyor, bir cevab bekliyordu. 
21182 17478 10173 5077 22006 22405 cılar partisi, Babıali yokuşunu çı- parçalandı. Cemiyet bu kazaze - He:kes düşünüyordu .. Nihad Re-
10469 38081 25775 17147 8581 39479 karlarken, Maksud Silen karşı- delere kat'iyyen yardımda bulun- ceb mağrur bir tavırla tekrar" aya-
34934 4286 22128 22935 32466 18056 larına çıkıyor ve: •- Siz hangi ta- madı. Biz aramızda para topla - ğa kalktı.. Gülerek: 
27515 17208 37530 32153 21936 3508 rafı iltizam edeceksiniz?• diye dık da onların bir yıl geçinmele- - Bu günlük bukadar, dedi .. 
19557 13278 8507 soruyor, onlar da: •- Biz şimdi- rini temin ettik. Şimdi siz söyle- Konferanslarımıza ihtiyaç görül-

100 Lira Kazananlar lik bitarafız .. Bununla beraber, yin, böyle bir idare heyeti tekrar dükçe devam ederiz .. Haydi artık 
13039 17347 31213 22526 23326 32332 Mehmed Felek hangi tarafta ise, nasıl intihap edilir?!.. gidelim .. 

6243 11241 24510 30657 39899 2956 Salonda ayni sessizlik devam e-

36122 9850 8945 30767 8836 25356 İstanbul şekerciler vell D i L t 1 1 diyordu- Haydar Kemal, misafir-
2785 461114504 3115 36208 12233 k l • en z ev'l .~t"lll !Je tnB • !erini büyük bir sükfın içinde u-
2632 39813 6166 26940 26660 9801 Şe er emecıler ve rrıa Ko"1 ıs.,.onu hAnları ğurladı.. REŞAD FEYZt 

13043 38924 21045 10566 13664 ~ Tahin Helvacılar 1 - Tahmtn edilen bedeli (86Wo) İstanbul 3 üncii. İcra Memurlu _ 
26651 28845 30216 4793 14699 9389 cemiyetinden : lira olan (1000) ton motörin 28/Şu- ğundan: 
13757 13509 30107 28404 21104 10188 İ . bat/939 tarihine rastlıyan Salı gü- H ·ı · k 
22232 10836 23339 28155 3254 18374 stanbul Şekercıler ve Şeker le - .. aczen paraya çevrı mesıne a -

(5 inci sahifeden deva-nj 
mıştır. Havanın aşıkı olan ihtiy~< 
kadın kendini anlatarak gazete -
ellere şöyle demektedir: 1 

- Uçmak için beslediğim aşk 
bana babamdan kalmıştır. Çünkü · 
babam balonla birçok uçuşlar yap
mıştı. Yirmi dört yaşında bir kız 
iken ben de uçmuştum. Ondan 
sonra birçok kel'e uçtum. En teh
likeli olan uçuş 1899 da oldu. Ba
bam ile Spencer ve birde ben sa
bahleyin erkenden balonla bir u
çuş yapacaktık. O gece yıldız yağ
muru oluyordu. Bütün meraklılar, 
fen adamları toplarimışlar bunu 
seyrediyorlardı. Ben de babamld 
birlikte balona binerek uçacak -
tun. Beraberimizde baloncu Spen
cer de vardı. Bulutları aşarak çı
kacaktık. Gökten düşen pdriak 
cisimlerin arasından geçecekt k 

Balonda ne kadar safra varsa 
hepsini atarak hafifliyor, bu suret
le yükseliyorduk. Vakit sabahtı. 
Şafak zamanı saatlerce uçmuş • 
tuk_ Fakat birdenbire deniz:u g:i
rültüsünü duyduk. Deniz Lize pek 
yakındı. Demek ki düşen cisım -
!erle balonumuz sakatlanmış, bo
şalıyordu. Biz de iniyorduk Bu 
halde korkmamak kabil değildi. 

Balonumuz denize mi aüşecekti? 
Babamın arkadaşı Spencer bir 
mektub yazdı. Bu karısına bir ve
da mektubu olacaktı. Balonun 
daha ziyade havada dolaşamıya • 
rak inmekte olduğu anlaşılıyor

du. Denize düşersek ölmek mu-

hakkak sayılabilirdi. Faka t bir · 
denbire sevindik. Çünkü balonu· 
muzun bizi sahilde emin bir yer~ 

indirmekte olduğunu görüyorduJı. 
Nihayet balon indi. Fakat büyük 
bir meşe ağacına çarptı, parçalan· 

dı. Benim bir kolum, babamın d• 
bir bacağı kırıldı. Nihayet ken • 
dimizi yere attık. 

Mis Fogit bundan sonra 1904 dl 
Şrevsburgda 70,000 kişilik bir ka· 
labalığın gözü .nünde bir uçul 
daha yaptığını anhrtarak: 

- Spencer de yine beraberdi, 
diyor, onun bir aralık balonuJI 
bambodan yapılmış kafesine tır· 

manarak bir ipi çözmek için tıf' 

manmsaı çok heyecanlı olmuştu!· 
Çünkü balon bu sırada tam 2,oıl 
kadem yüksekte uçuyordu. 

İşte onun hatıraıımda böyle bf" 
yecanlı dakikalar, pek tehlikeU 
zamanlar hala yaşamaktadır. soır 
ra tayyareye binerek uçmuştur 

Bundan bahsederken de diyol 
ki: 

- O zaman havaya uçmak bU 
yük bir rnuvaffakiyel, büyük b~ 
şerefti. Bugün birçok rekorlar k1' 

rılınaktadır. Fakat o zamanki o· 
çuşların heyecanını bugün uçaıt 

lar duymamaktadırlar. Biz o zı· 

man başlangıçta idik. Tabiidir ~ 
yeni olan birşeyin heyecanını dil' 
yuyorduk. Daha sonra da tayyr 
reye bindim. Şimdi ihtiyarladıJl' 
Fakat o heyecanları unutamıı·C' 

rum. 

Şark ispençiyari 
Laboratuarı 

İstanbul Asliye 4 iincii Hıı~'f 
Mahkemesinden: 

İstanbul Muhakemat Müdiiri)'r 
· ı T h' H l 1 C . nu saat 14 te kapalı zarfla alınmak rar verilen ve tamamına 1600 bin Türk Anonım" Şır' keti" 

3805 27197 mecı er ve a ın e vacı ar emı- .. · vekili tarabndan Galatada E'erııır 
• yetinin umumi heyetinin 27/1/939 uzere e_ksıltme'.e konulmuştur. altı yüz lira kıymet takdir olunan Şi::ketimizin esas mukavelena • 

50 Lıra Kazananlıır tarihinde toplanacağı ilan edilen iç 2 - Ilk. temınat~ <5585) lıra olup Sarıgüzelde Mustafa bey mahalle- mesi 56 ıncı maddesi mucroince se- n':ilerde 
51 nu-~arada ı ;J"car: 

37913 15302 23153 12335 38207 3195 timaında ekseriyet ha'11 olmadı • şartnamesı her gun komısyondan sinde Pazar meydanı sokağında es- nelik alelade içtimaı 13 Mart 939 Nikola Yuvanıdi ıle Galalada .. !>c' 
12150 18747 23947 4500 31607 12060 ğmdan 14/2/939 Salı giinüne bıra-l <434l_ kuruş bedel mukabılinde a- ki 8, yeni 27 - 29 kapı 12 Ada ve Pazartesi günü sat 11 de Şirketin i kez ~ıht~ han.ında mukım_ tuc .; 
28413 5861 17901 34835 8041 30220 kılmıştır. lınabılır. . . 994 Harita numarasına mu • merkezi olan Sirkeci Demirkapı 10 dan Iraklı Dotika aleyhlerme 9. 

6726 22322 7282 32650 38811 19326 Cemiyet mensuplarının mezkür 1 3 - Isteklılerm_ 2490 saY'.lı kanu- kayyet sağ taran Mehmet Emin numaralı hususi binasında yapıla- 1 682 numara ile 34700 kuruşun 1 

22577 21638 37938 35164 28305 33320 günde saat 14 ten 16 ya kadar İs • nun t".1'ıfatı dahilırıie tanz'.m .. ede • 995 Harita numaralı mahalli arka- cağmdan, esas mukavelenamesinin sili talebiyle açılan davadan doll 
8382 3145 13257 28654 3594 33727 t tanbul Belediyesi civarında 10 nu- ceklerı k~palı zarfları bellı gun ve sı Bahrinin 1007 Harita numaralı 61 inci maddesine tevfikan Iaakal müddaaleyhlere gönderilen dave 
7090 5642 30042 2507 16472 34271 saatten bır saat evvelıne kadar Ka- ı t fı alı . . . 

lı Es af C . , ti ' b' . arsası, so ara emanet m cep- 10 hısseye sahıp olanların bızzat tiyeler mumail hlerin mezkür 
mara n emı) e er. ınasm • sımnaşada bulunan komısyon baş- h · · · · · · . . .. . 

21148 36202 33582 7200 8298 17~23 d k. C . 1. . .d k . - esı 9 metrelık tarık ıle çevrıJ.mjş gelmelerı veya vekıl gondermelerı . t k ttikl . d h 1 n' a ı emıye ımız ı are mer ezın- kanlıg"ına makbuz mukobı'llnde ver- . resı er e erın en ve a en 
19882 39262 21978 13052 36171 30078 . .. . · "· bahçeli bır evin tamamı açık art - .,, 1 ·: 

de cemıyet cuzdanlarıl-> beraber ha ı · (751) ı,..n ° unur. d bul dukl h 1 ·d··ğ" 
24474 34631 11111 34555 4173 34474 . - · me <'rı. tırmaya konmuş olup 13/3/939 ta- R · .. re e un arı meç u 1 u 

19608 24953 30830 26259 35669 6525 
zır bulunmaları ılan olunur. 1- t b 1 1. H"k' 1 .•. d 'h" .. d'f p t . .. .. t uzııameı Müzakerat den bahisle tebliğ edihneden _ ... s an u cra a ım ıgın en: rı ıne musa ı azar esı gunu saa . . . . 

24601 943 7520 2300 3863 26497 Ruzname: 1938 ~e~esı _muamelat Evvelce Fatihte İtfaiye caddesin-' 14 ten 16 ya kadar dairemizde bi • 1 ---; 1938 se~esı I~are ~clis~ ve çevrildiği mübaşirinin yazısıntY 
24623 26768 17766 34126 16120 16440 ve hesabatının tetkikı ;ııc ıdarc hey- de Çinili hamam yanında 84 numa- rinci açık arttırması icra ve arttır - mura ıp rapor arı •0 unar muza- anlaşılmış olduğundan mahkeJll 
30003 19421 11162 17315 29985 21622 etinin ibrası. 1939 senesı mesai tar- rada oturmak! aiken elyevm ika - ma bedeli mukadder kıymetin % kere ve karara b~glanma~ı, . • kendilerine ilfmen tebliğat yaP'

1 

h kk d .. k 'ltih . 2 - 1938 senesı 31 Bırıncikanun . .. . ,-
15048 15395 6906 12557 18590 30836 zı a m a muza eraı ve ı azı metgahı meçhul kalan bayan Rem- 75 şıni bulduğu ve kaydedilen mev- . . . . masına ve bır ay mühlet verılfll 

1 
dilm · N fı t b tarıhınde katedılen senelık hesap - ... 

28824 24268 25868 17154 23880 8138 mukarrerat e esı. ıs nın e • ziyeye: cut ve ipotekten mütevellit borcun . • • ne ve muhakemenin 10/3/939 8" 
-·ı· ed ·d h ı· · · I !arın (Bılnnço, kar ve zarar ve . 

16083 23412 25635 24435 686 21092 ı oı 1 ıcap en 1 are eye mm yenı- stanbul 3 üncü icra dairesinin itfasına tekabül eylediği takdirde d t h 1 ) t d'k'l 1· d saat 15 şe talikine karar verilrrıı~ 
d ·ı · · ınevcu a esap arı as ı ı e, a-

24420 26894 18892 13222 29851 18136 1 en seçı mesı. 938/4_535 sayılı dosyasile Ibrahim n_>ezkur gayri menkul alıcm üs - re Meclisinin ibrası, duğundan yukarıda isim ve aor 
12281 599 761 16664 34332 27831 ı . Şevkıye olan borcunuzdan dolayı tundi' bırakılacaktır. Aksı halde 3 _ Bil' 'b· h 1 _ ]eri yazılı müddaaleyhler yazılı C-

9756 29688 39939 28144 11756 11939 Halı Tasfiyede müteaddit tebliğatlara ıağmen ade- son ı.rttıranın teahhüdıi baki kal - 1 f' k'anço mu~~ ;nce .. ~:ı:, ve saatte mahkemeye ge!medi~JI 
- · · b ı· · h bil b d f h k ak .. tt 15 .. "d an sa ı arın sure ı evzıı - ,. 

13728 8694 5940 17992 36389 34149 ı" sta ~ bu 1 ( t o m ob ıl mı ıca e ınız ase e u e a a - m uzere ar ırma gun mu - d M 1 .. İd 1 klif. . t diki b' kil .. d dikl 1· v ı - · .. .. . . a ec ısı are e ının as , veya ır ve gon erme er 
13759 32738 39160 26358 16558 18275 

1 

kınızda 15 on beş gun muddetle ı- detle temdıt olunarak 28/3/939 ta- 4 M 1 .. İd 1 . d' d hak! d k ,.ı 
T .. k An · ş· keti . .• . . . . . .. .. . - ec ısı are aza arına verı- ır e arın a gıyap ararı 

1003 31685 9960 28505 13451 2825 ur onım ır lane.1 teblıgat ıcrasına Karar veril- rıhıne tesaduf eden Salı gumi ayni 1 k h kkıh ak .. il ği b b t k' d 1,-... ~ 
T fi M l • d : . . . . ece a uzur ve mur ıp uc ... r ece ve u ap a ı ave ı· as ı ye emnr ugun an: mıştı,·. saatte keza daıremızde vapılacak o- . . . . ı · 

1 
. .. .. .. . . · retlerınin tayini hususuna Meclisi bır suretının mahkeme duvarı.il 

39654 38725 36349 1186 31157 33670 Hali tasfiyede İstanbul Otomo • Bu kere yıne mudafaa gunu ola- lan ıkıncı açık arttırmasında ise İd 1,._. . lını ld • .1• 1 / · · ı · areye se =ıyet ıtası, sı ş o ugu ı an o un ur. 

2299 13805 26369 36279 39706 24448 

21648 8245 19199 25163 9397 663 bil Tılrk Anonim Şirketi hissedaran rak tayın olunan 3/3 939 tarihıne arttı~ma bedelı yukarıda yazıldığı 5 E k 1 . . . 

1 

·· d'' c ·· ··. t 1400 d h'I · t k b . f - sas mu aveenamesının 34 3311 4795 3797 1887 7146 6531 heyeti umumiyesi 3 Mart 939 ta - musa 1• uma gunu, saa • e veç ı e ıpo e orcunun ıt asını te- .. dd . 'b' ku .1 t k d b 1 hisse--. · ,. . ı··· d b. · . . cu ma esı mucı ıncc ra ı e çı- eme arzusun a u unan . 
900 21549 34466 35939 17168 13294 1rihinc mlisadif Cuma gunü saat 14 Istanbul Icra Rakım ıgın e ızzat mm eylemek suretıle en çok arttı- k ik. • ·1 kı . t'h b ran sahip oldukları hisse sened· 

38621 30036 15434 10045 24486 10490 te Taksimde Merkel garajında veya bilvekfile hazır bulunmanız ! ranın üstünde bırakılacaktır. Satış a; tdaza ~ ~u_r~ ~ ın ı a_ ı. nı veya bu un üsb t aiki~i 
20223 32736 36494 11775 18795 24548 fevkalade irtimaı kararlastırılıruş lazımgeleceği , aksi takdirde ademi peşin para iledir. Arttırmaya gir - k tı-t· aı_:e ec sıl adza barılna şır - tima g" -· nd mb. he ftves ,.el; 

Snları (14) rakamile nihayet - olduğundan yevmi içtimada hazır huzurunuzıa_ mur~f-aa :cr"a ve tet- mek ısteyenl~r mukadder krymelın !arı hakkında selahiyet verilmesL kete tevdi ederek birer duh~J 
~ ~ .. . . . e ..:: ıcarı muame e e u unma .. 

1 

unun en ır a a ev 

1 b .. 1.. b'J 11 d b. h bulu;lacak hisse sahiplerinin hamil kık Kılınacagı teblıg mako.mına ka- % 7.5 nısbetınde pey akçesı ve- E k 1 . 61 . _ k t 1m 1 1• d enen iU un ı e er on a ır e- . .. . ,. .... . . sas mu ave enamesının ıncı I ar ı a a arı azım ır. 
,__.1 .k. 1. rı· 1 k bulundukları hisse senetlerinin ta- ım olmak uzere ilanen tebug olu - ya ulusal hır bankanın temınat dd . 'b· . t' . . .. İ A 

sa.,ı e ı ışer ;ra amo ı a aca - ma ~sı mucı ınce ıç ımaa ıştırak Meclisı dare 
!ardır. rihi mezkurdan li\akal 8 gün evvel nur. (876) mek!ubunu vermeleri iktiza eder. 

Solan (48) rakamlarile ruha _ Bankaya veya Tasfiye Memurluğu- murakıp raporile 938 senesi tasfiye Hakları lapu sicillerile sabit olmı- 1 yetlenen bütün biletler onda bir na tevdi etmeleri lüzumu ilan olu - muaınelii.tının tetkiki. yan ipotekli alacaklılarla diğer a -
hesabile ikişer lira amorti alacak- nur. Bilançonun tasdikile tasfiye me- lakadarların ve irtifak hakkı sahip-

-
lardır. Rumame: Tasfiye memuru ve mur..ınun ibrası. !erinin bu haklarını ve hususile fa-

iz ve masarifc dair olan iddiaları -
,,.,..--.,,...,....--...,,...,,....---.----..,,,.....,,,,,...-------=-=-=---------.....,.-----.-,..,..-=---...,,~ nı il~n tarihinden itibaren 20 gün 

- Yalan söylüyorsun, inanını - rakmadın .. Anlamalıydım .. Senin zarfında evrakı müsbitelerile bir • 

(1492:1) 

1" ... , .. - 1 • • 

"' . -
No. 65 

Genç kadın bağırdı: 
- Hayır, hayır sana hiç ihanet 

etmedim! .. 
Sam·a .. Erkeğin önünde diz çök· 

tü: 
- Dinle beni Sermed.. Yemin 

ed,.rım kı sana hiç ihanet etme -
dım Evet. benı birçok erkeklerle 
dolavrken gördüler ve dün sen de 
ben kayanın üzerınd~ yabancı bir 
ıdamla beraber buldur,! Fakat İ
.rnn Sermed, hiçbir kimseye ken
Jirr,i vermedim .. Yalnız yalnız se
nin oldum. Eğer başkalari!e ko -
nuştum, başka erkeklere ya~laş • 
tımsa, bunu kaybettiğim seni bul
mak içindi. Belki senden bir 
parça, sana benzeyen bir taraf 
bulurum ümidile bin;ok gönülle-

Yazan: Nusret Safa COŞKUN 

rin kapıSlnı çaldım. Hi:; birinde se
ni bulamadığım için, pek çabuk u
zaklaştım. Sana ihanet etmemiş -
tim ve etmedim Sermed!.. Ara -
mızda resmi hiç bir rabıta olma
masına rağµıen sana bağlı kal -
dım· Benden çok haksız ve guru
rumu zedeleyerek, bana iitira a
tıp lekeleyerek ayrıld . n Sermed .. 
Benimle beraber gördüğün adam 
sadece bir mesai arkadaşımdır. 

Sırf bir tesadüf eseri (}!arak o gün 
müesseseden beraber çıktık. Yok
sa .. 

Sermed: 
- )'eter, yeter arlık! .. 

Diye bağırdı. 
Sonra kolluğa çökerek 

elleri arasına aldı: 
başını 

yorum .. Ben niçin seni bulmak yalnız şehvete tapan, ~rkekten er- likte dairemize bildirmeleri li>zım-
için başka bir kadına, yahud ka- keğ~ koşan bir kadın olduğunu, dır. AJı:si halde hakları tapu sicil - • _ • .Al~ 

ıerile sabit olmıyanıar satış bede - l:Jaş,Dış, Nezle,Grıp Rorrıcıtızı1 • dından kadına koşmadım, ha?.. bir delikanlının temiz aşkını gü-
Sorarım sana .. O konuştuğun a • lünç bulacağını akıl etmeliydim. linin paylaşmasından hariç kalır - • • •• .. v ~sıl 
damları pek çoğu seni başkala -
rına metresleri, arzularına esir et
tikleri bir kadın olarak tanıta -

mazlar mı? Böyle dedikodular çı

karmadıklarını, seni herkese karşı 
namussuz bir kadın olarak tanıt -
tıklarım veya bu hissi tevlid et -
tiklerini, bilhassa sen bizzat her
kese bu şüpheyi uyandırmadığı -
nı nereden biliyorsun".. Beni pek 

fen.ı yaraladın Belma .. Artık her 
şey bitti. her şey öldü .. Kara bah
trm~ isyan ediyorum. Genç yaşım· 
da 12tırabdan çöktüm. ihtiyarla -
dım. Yeter, yeter artık .. Ben de 
gülmek istiyorum. Önümden çe
kil . Orada da saadetime mani ol
mağa, onu gölgelendirmeğe kalk
ma. Biz seninle iyi bir yuva.kura
bilir, birbirimize iyi bir eş olabi
lirdik. Fakat sen buna imkan b· 

Ne yapalım, sen böyle istedin böy- ı~r. Mezkur ga~i men~ul~n nef .• nevralJı; kırıkhk ve butun agrılarınızı derhal k~ 
le oldu. Sen yine bu maceradan sınden doğan bırıkmış bılcumle ver •• ıCıtbınd ı gU n r:la üc ka•-ı- ... (1 ,abilir • ., 
bir sürü karla çıktın, ben de bil- gi mükellefiyetile dellaliye resmi ;• · 
tün bir ömre muvazi gidecek bir borçluya ait olmak üze"e satış be - kıldıkta küçük bir sofa üzerinde ü,ç lifte bulunan kimseye arzet11

1
·,, 

delinden istifa olunur. 20 senelik oda, bir hela vardır. İkinci kat yi- duğu bedelle almağa razı oııır· ıı' 
vakıf taviz bedeli ise alıcıya aittir. ne bir sofa üzerinde iki oda, bir he- na, olmazsa veya bulunmaz53 ~ ı 

ıztırabla .. 

Kaldır başını yüzüme bak Bel- 15 .. ··dd tJ ttırınaf 
Mezkur gayri menkuliin eı>•afı la mevcuttur. Bunun üstünde bir rar gun mu e e ar "st~ 

ma .. O sevdig" in insan ben miyim? k ı k k t ıı · çatı arası ile bir taras da vardır. arı ara en ço art ıran 0·ı umumiyesı: ıJ1 .J 
Görüyor musun yüzüm kırışık, • . Mezkfır bina umumiyet itibarile es- bıralolır. Ve iki ihale aras 5 u-
saçım ak içinde.. Mezkur gayr_ı menkul mahallen kidir ve tamire muhtaçtır. Ve için- fark ve geçen günler için '·' ı1/ 

Halbuki kaç yaşındayım daha! .. 2 n~arayı ihtıva_ e~m_ekte olup ah· de elektrik tesisatı olduğu ve mez- hesap olunacak fajz ve diğer ,1 

Hayata tasasız kahkahalar ata- şap oır kapıdan gırıldıkte bodurum kur binanın ahşap ve harap bir va- rif ayrıca hükme hacet ka1Jll3l<·ıı 
rak çıkan bu genç aıl.amın yerinde katı ile ~'.'ab~r üç ~atlı o~duğu ~e ziyette bulunduğu ve umum mesa- memuriyetimizce eski aJıcı?3~8t 1 

şimdi genç bir ihtiyar var. Bunu methal çını doşeme.lı ve sagında bır,bası ise 49 metre murabbaından i-ısil olunur. Daha fazla mal~il 
sen, senin aşkın, senin ihanetin oda ~-anı başında bır mutfak ~e baret olup bunun 37,12 metre mu- mak isteyenler 15/2/939 tar e 

t Ş . d. b d b" b .. 1.. merdıven altında maa musluk bır rabbaı hane ve 11.95 metre murab-ı itibaren dairemizde açık v 1111 yap ı. ım ı u a amı us u un h 1• . . şaf 
"kt" k .. 'dl . . k b tt' e a vardır. Mutfak zemını kırmızı baı ise bahçedir. Gayri menkul uh- bulundurulacak arttırma 51· ço urme , umı erını ay e ır- .. 1 •. 1. 1 . b th ld ıl dO · 

çını c oşe ı o up ış u me a en u- desine ihale kılınan kimse derhal' mesine ve 937 /3914 say ı ıO~' 
mek istemiyorsan unut. ıns 

fak bır bahçeye çıkılır. Bahçede çı·ı· veya verilen mühlet içinde parayı na müracaatla icap eden . ol' 
(Devamı var) kırıklı bir kuyu mevcuttur. Keza vermezse ihale kararı fesholunarak ve izahatı almış ve öğrenl119% ahşap merdivenden birınci kata çı- kandisinden evvel en yüksek tek - cakları iliın olunur. 37/3 
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Asabi Ve Tok Sözlü lsviçre Müdafaa 
Bir Kebapcı Hazırhğı Yapıyor 

(4 üncü sahifeden de•Jam) 
etmek meburiyetinde bulunmak · 
tadır. Halbuki bu istihsaliit ancak 
% 83 raddesindedir. Fakat bu is

Dünyada Ne Var, Ne Yok? (5 inci sahifeden deı,um) \ 
- Hu kızım, bana baksana ha

nım kızım. hişt, bana bak diyo -
rum sana! 

yurunuz! 
Bu manzara karşısında artık 

kimse can kalırdı ki! 
Ahlaklı 

tatistiği neşreden makam şunu da lınırr;;=:,.,-r;-,-ncrrn~ıı:;;::ın---~--rıı;----;,-;-:ni7'"7ii,1 
hatırlatıyor ki Avrupanın birçok ~-~ Fakat kim aldırır. Zaten o za -

man Hafızda garson topu topu bir 
tenecik! O da müşterilere zor ye
tişiyor. 

Neden sonra bir gün bu kadını 
ben yolda görmüş. kendisine sor· 

muştum: 

- Hafızın yanından niye çıktın? 
- Ne olacak dedi. hancı deli, 

memleketleri ayni halde bulunu- l • "'· ~' 
yor. Kendi yiyeceğini tama mile is- 1 \ 
tihsal edten, dışarıdan bu hususta ! 

Yaşasın Belediye 
Reisi 

1965 Senesinde 
Nevyork 

Dünyanın en garib en tuhaf be- • Amerika mecmualarından Sun 
led:ye reisi şüphesiz, Urujan be- dey Express 1965 senesinde Nev-

Hoca bu şekilde birkaç defa 
daha kl\{iına seslendikten sonra 
baktı ki aldıran yok, bu sefer se
sini yükseltli ve çağırış tarzını de
ğiştirdi: 

yolcu değil, müşterilerin bazıları 
da bizden terelelli çıkınca bana o· 
radan kaçmak düştü! 

bi~ey ~etirmiyen memleketler ,1 , 
müstesnadır. tf'ı'ifl~ı.:., 

le<Lye reisidir. york sevlevhalı bir mJkale yaz • 

Urujan şehri Meks:kanın tam mıştır. Bu yazıya göre, 1965 se-

- Hey, bana bak kadın, sağır 
mısın b~? 

Hafızın bugünkü müşterileri a
rasıııda kimler yoktu: acaba? Fa· 
kat o, bütün bu müşterilere karşı 
nazı geçen ve hatta yemek içmek 
hususunda çok defalac onlara ta· 
hakküm eden tok satıcı bir aşçı· 
dır. Bazan müşteri bir çorba ye
dikten sonra: 

Buna misal olarak Rusya ile 
Çin gösterilmektedir. Fransa da 
bir kısım yiyeceğini haricden ge-
tiriyor. İsviçre de öyle. Norveç Haluk; ilk mekteb talebelerin- setmeden yardım ederdL 

göbeğinde, yol uğrağı olmıyan bir ne;;ınde, Ne\')'Orkun nüfusu 20 
yerdir. Bundan tam, uç ay evvel milyon olacak, şehir C 000 kilo • 
bu ~chre bir cambazhane gelmiş me!"o murabbaı büyüklüğünde 

Genç ve saf tavırlı kadın elin
deki yemek tabağını masanın bi
rine şiddetle bırakarak birden ho
caya döndü: 

- Sağır sensin, ben niye sağır 
oluyormuşum? 

- Demindenberi seni çağırıyo
ruın duyınuyor musun? 

- Duyuyorum amma görınü -
Yor musun, burada başımı kaşı -
Yacak halim var mı? 

- Haydi söylenme de şuradan 
bana bir pilav daha getir! 

Vay efendim, sen misin bu ü
çüncü pilavı isteyen? 

- Pilav mı, sana bir pilav da
ha veririm ki, şimdi, damadan gl· 
dersin haaa! Sen ne obur şeymiş -
•in be! Bir işkembe çurbası içtin, 
•~klz şiş köftesi yedin, üzerine bir 
Patlıcan silkmesi tıkındın, sonra 
e,tendicazıma söyliyeyim bunların 
llZerıne de ilci tabak p!liıv ziftlen
din, şimdi sıkılmadan bir de üçün
cü pilav ha! .. Hay sand Allah man· 
da şifalığı vereydi. 

Zavallı adam, yüzü pancar gibi 
Yerinden fırladı ve: 1

1 

- Fesubhanellah, fesubhanellah 
fesubbanellah! 

Diye söylene söylene hesab gör
ıneıt için karşı tarafa, Hafızın ol
~ğu yere geçti ve döner manga

ın başında kan, ter döken Ha· 
fız., hiddetle sordu: 

.. - Ben ne yedim, bü bakalım da 
gor hesabı! 

Bu sefer Hafız çıkışmasın mı? 
- Senin ne yediğini ben ne bile· 

ceğim, benim burada ateş karşı • 
Sında anam ağlıyor. Sen ne yedi • 
itiı ... bilmiyor musun? 

Boca büsbütün afallayıp kıza· 
rarak: 

- Elinin körünü yedim! 
.Hafız derhal tavrını değiştirip 

gülerek: 
.. - Öyle ise dedi, burcunuz yok, 

~le güle safa geldinı1, yine bu· 

- Aman şu çorbad~n bir daha: 
Diyecek olursa Hafız: 

- Yoo! der, burası Sultan Se
lim imareti değil, burada salt çor
ba ile karın doyurulm&z. Bir çor
ba kafi! 

- Öyle ise bir yoğurtlu kebab! 
- Yoğurtlu kebab da veremem. 

Çünkü onu da dün yedin. Üstüste 
bir şey kabak tadı verir. Sen bu
gün çorbanın üzerıne bir Beykoz 
kebabı yiyeceksin! 

Bir başka müşteri: 
- Hafız der, karnabaharın na

sıl? 

O hemen kaşlarını çatarak ce
vab verir: 

- Y oo azizim, bana şu nasıl, 
bu nasıl? diye sordunuz muydu, 
benim beynim atar. Karşınızdaki 
zenaate yeni başlamış bir aşçı ya
mağı değil! Ben ne pişirdiğimi, na· 
sıl pişirdiğimi bilirim. Ben bu işin, 
yani aşçılığın ordinaryüsü profe· 
sörüyüm! 

Geçen gün de miışterilerden 

biri: 
- Hafız pirincin kilosu otuza, 

sen burada pilavın kilosunu alt -
mışa satıyorsun! 

Diye takılacak oldu. Hafız da 
açtı ağzını yumdu gözünü: 

- O halde niçin buraya gell • 
yorsun. seni buraya, pıJAv yemeğe 
hergün kırmızı dir.i'I balmurnile 
mi davet ediyorum. Git bakkaldan 
bir kilo pirinç al, evde onlan su 
ile haşla, sonra paltonun cebleri
ne doldurup yollarda acıktıkça 

Çi.'ıliler gibi avuç avuç pirinç ye! 

İşte size Beyazıdın kebabcı Ha· 
fızından ufak bir portre! Bakalım 
koc<l İstanbulda ikinc:si kim ge • 
lecck ? . 

Meşhur Adamların 
Hayat Arkadaşları 

(5 inci sahifeden devam) 
Bu kadın mümkün olsaydı da 

bugün sağ bulunsaydı!. Kimbilir 
ne kadar anlatacak maceraları ve 
tit \r lınleri alınacak esrarı vardı?. 
b'alnız aşk ve heves için yaşıyan 
ır kadın. Nelson bunu çıldırası· 

Yll sevmiş ve daha garibi bu ka· 
<lından bahsederek karısına mek· 
tubıar da yollamıştır. İşte bu mek
tub\ardan birinde güzel ve şUh 
l.adi Hamiltonu şöyle anlatıyor: 

•Bu kadın bugün dünyada mev
~d ~lan kadınların iyilerinden 
1f lrıdir. Bu kadınla bütün kadınlık 
bıtıhar etmelidir. Ladi Hamilton 

r tnelektir.• 

liyordu: Amiral, Ladi Hamilton 
ve kocası. 

Amiralin zavallı l·.;rısı ister is· 
temez bu genç ve güzel rakibi ile 
gidip görüşmeğe mecbur olduğu 
gibi Nelsoıı dah;ı ileri giderek ka
rısına türlü türlü işkenceler et· 
miştir. Zavallı kadın sanki bir 
hizmetçi imiş gibi Ladi Hamilto
na hizmet ediyor, onu memnun et· 
meğe çalışıyordu .Genç kadın has
talandığı zaman Amiralin biçare 
karısı gider, böşucunda bekl;ye
rek ona hizmet ederdi. Nın•yet 

karı koca arasındaki münasebetin 
ne şekle girdiği kolayca tahınin 

edilebilir: 

% 50 nisbetinde harice muhtac · den idi. Babası dolgun maaşlı bir Hergün mektebe giderken al • 
dır. İngilizler % 75 harice muh· banka müdürü bulunuyordu. Ya· dığı bolca gündelik parasından 
taç olup bu mukayeseye göre şu zın Büyükadava tebdihhavaya gi- dörtte üçünü fıkara arkadad.arına 
memleketlerin vaziyeti daha az diyorlar. Kışın Nişantaşında bu- verirdi. 
müsaid görünmektedir. Fakat İn· lunan apartımanda oturuyorlardı. Hatta; hizmetçisi vasıtasile iiğ-
giltere ve Fransa vasi birer impa· Haluk; ailenin yegane erkek ev- leyin mektebe- gelen bolca yeme· 
ratorluğa malik bulunmakta olup !adı idi. Anası babası üzerine tit- ğinden bir kısll'ını yakın arkadaşı 
oralardan her şey getirtebilmekte· riyordu. olan Ayhan ile beraber yiyordu. 
dirler. Fakat Norveç, İskandinav· Babası çok vatanperver oldu • Ayhanın ailesi yoksul oldu • 
ya memleketleri ile İsviçre için ğundan oğlunu ecnebi mektebe ğundan ogullarının öğle yeme!li· 
vaziyet böyle değildir. vermemiştL Haluk, her Türk ço- ni bile temin edemiyorlardı. ;; ı · 

İcabında muhtaç olduklarını o- cuğu gibi ilk mekteplerden birine vallı çocuk, Haliik olmasa s.ıbah-
ralıırdan getirtebilecek müstem· gidiyordu. tan ak.şama k~dar aç kakckt; 
lekeleri yoktur. Bir gün, Haluk mektebe geldiğı 

Bu memleketler haricden ne a- {!~§]~, .. "·· ·D'~ zaman arkadaşı Bohzadın göz . 
1 ~ ~ !erini yaşlı ve yüzünü tasa bür[ı-

lıyorlarsa onu yapacakları ihra • • , · • ~ 
ak 

ı ~ ~· müş bu:du. 
cat ile ödemeğe mecbur bulunm - - '~ z '~I tadırlar. Fakat gerek İs1kandinav· ':' ~-- _ ~._ ~-~~-""'.· .... _ . ·~ .· ~ ~-.:."·-~- /// De~:~~:~~~:~::.~= Niye göz-
ya devletleri ve gerek sviçre va· ___ _ -~-.....~ . 11 

d b 
- ~ I ~·=· !erin yaşlı ... 

ziyetleri müşkül olduğun an a • . """' - ·rn ..-..::~,- · Behzad, gözlerinde güçlükle tut-
hisle başkalarından müstemleke ' ı j 

1 
tuğu yaşı birdenbire boşandı ve 

istememektedirler. Bu memleket· fi j titriyen sesile: 
!erde pahalılık hüküm sürmekte, 1 / Jı - Babam, Yedikulcde bir fab-
maişet seviyesi yükseldikçe yük • \j N rikada iş buldu. Yarından itiba • 
selmektedir. 

1 

f :>ı ren oraya taşınmak mecburiye • 
Şu son senelerde İskandinavya ~ !indeyiz ... Ben de talıiatile orada 

İ 't •,''! devletlerile sviçre de ister ıs e- ,. J<' • bulunan bir mektebe gideceğim .. 
mez istikbalin türlü ihtimallerini I· r:V Şüphesiz senden ayrılmış buluna-

!. .\ "' düşünerek silahlanmağa, kuvvet ı . cağım.. dedi. 
olmağa mecbur kalmışlardır. •\ \.~ Haliık, bu sözler üzrrine ser • 

Bilhassa İsviçrenin vaziyetinde semlemiş, heyecan duymuş, göz-
ayrı bir hususiyet vardır. Avrupa !erinden yaşlar boşar.mıştı. Z:ı • 
bazetelerinde okunduğuna göre vallı Behzadı düşünüyordu. Eğer, 
İsviçreliler için düşünülen şey şu· Yedikuleye giderse bu çocuk ne 
dur: Askerlik müddeti kısadır. Hal- yapabilirdi? Hiç olmazsa eski el-
buki ileride Avrupada bir harb çı- biselerini, ayakkabılarını giyıyor. 
kar da İsviçre de bir taarruza uğ- Öğle yemeklerine iştirak ederek 
rarsa buna karşı koyabilmek için hayatını koruyor, aradasırada si-
iyi yetişmiş asker bulmak zor o- nemaya ve yahud gezmiye de gi-
lur. Yirmi yaşına giren her deli • l derek hayatın mahrumiyetlerin-
kanlı askeri mekteblere giderek den bir kısmını giderebiliyordu. 
bir ay, iki ay okumakta, nazari ve Haluk, Behzadın bu haline faz. 
ameli maliımat edinmek! edin • lasile keder duymuştu. 
mektedir. Şimdi yani kanunlarla Akşam eve geldiği zaman ana· 

bir hafta müddetle oyun oyna • bir yer işgal edecek. Uç kat yerin 
mak için beled'ıye reısinden izin altında otomobil caddeleri ola • 
istemiştir. cak, ve otomobiller saatte 200 

Bu şehre yırmi senedir cam • kilometre sür'atle gidecektır. 
bazhane gelmediği için, belediye Eğer gazetenin bu yazısı çıkar· 
reisi, cambarzhanenin şehirde ka- sa, Nevyork <ehri, şelıırlikten çı
lacağı bir hafta zarfır.da, mekteb- kıp hükiımet olacak demektir. 
ler n tatil olunmasını emretmiştir. 600Q kilometro murabbaı, iM de· 
Mekteb idareleri bun~ razı olma· ğil bu ... Eğer şehrin bir tarafın· 

dan diğer tarafına geçmek isterse 
mı~lar fakat lıele!iy~ reisi mek· insan saatte, 5 kilometre hesabilı 
teblcri polis vasıtasik, kapatmış. 78 günde gidecektir. 
hatta gizlice, çocuklar mektebe a- -------------
lınmasın diye, kapılara birer nö
bet.;i dikmiştir. 

Mekteb müdürleri, telgrafla ma
arif nezaretine ve Başvekalete 

Yazısız Hikaye 
' 

müracaat ederek, belediye reisinin 
bu garib kararını bildirmişlerdir. 
Bunun üzerine belediye reisi az
lolunmuştur. 

(Geçen Haftadad Devam) 

ır 

(De\·amı \2'tt 

İkinci Kanun Müsabakamız~a Kazananlar gençlerin böyle hazırlanma müd- sının dizinin dibine oturarak ağlı-
detleri arttırılmaktadır. Esasen ya ağlıya vak'ayı anlattı. Anası 

lli · t.i Birinci Beyoğlu yirmi dördüncü l 
daha askere gelmezden evvel İs- onu tese etmış : 

Se ·· ··lm ·1 ı B b ilk mekteb ikinci sınıf talebesin • 
viçre çocukları sporun her çeşi • - n uzu e og um.. a ana 
dini yaparak beden terbiyesine e- söylerim yine ona bakarız.. den 147 numaralı Ayten .. Bir foto-
hemmiyet verdikleri cihetle as- Tam bu liiflar olurken, Halu • graf makinesi.. 

kun babası da odaya gırmı· 'ştı' Ev İkinciye·, İnego··1 bır' ı' ncı· ı'lk mek-
kere alındıkları vakit talim öğ • . • !adının kederini anladıktan sonra teb beşinci sınıf talebesinden Nev-
renmekte, ordu hizmetlerinde hiç şu vadde bulundu: zad bir kol saati. 
zorluk çekmemektedirler. - Evladım; hiç üzülme ben her Üçüncüye; Beşiktaş Yıldız orta 

İsviçrenin her mevsime göre iyi d k Haluk; çok emo rat olduğun- ay behzada on lira vereceğim. oyıın sokak numara dokuz Mu -
sporları vardır. Yazın göllerde yüz- k dan mektebde i arkadaşları ile Haliık, babasının bu alicenaba- zaffer bir mürekkebli kalem. 
mek, dağlara tırmı:.nmak, kışın, " hemen hemen yir ayarda yaşı • ne vadi üzerine oturduğu yerden Ufak hediye kazananlar: Be • 
da karlar üzerinde kaymak gibi ki yordu. Sınıfında bulunan fıkara fırladı, boynuna sarılarak öptü, 1 İsviçreli gençler bunların hiçbiri· yoğ u on sekizinci mekteb üçüncü, 

çocuklarına hiçbir arkadaşı his • öptiL ·• A h T B l t H 
ni ihmal etmezler. Buna bir deni- ,J:==""".'==:':'=::=~~~=,.=====·=· ============s=ın="'==y=an==a=ş=ç=ı.==a=a==a=c=ır=ız=a 
şancılık merakını ilave etmeli .. Şim ŞUBAT N: ÜSABAKAM·.z 
di her pazar günü muhtelif yaşta· 
ki İsviçrelilerin nişan talimleri ı---7"'.:"':r.---::-r~~---":""::<::"""*'---==--
müsabakaları yaparak atıcılıkta '1 2. . ~ \ ~ 
meleke sahibi oldukları görülmek- hV,l~ 
tedir. İsviçrenin bu suretle kendi ı ıf / 
kendine öyle bir ordusu vücude __ / ---...-:;:_:::lift 
gelmiştir ki kuvvetli komşuların- /_ -.. 
kilerle kıyas edilmese bile şunu ~ 
kat'i olarak söylemek kabildir: 

b A.caba zavallı kadın kocasının 
U tnektublarını okurken kimbilir 
:~ acılarla okumuştur. Kadıncağız 

Bedbaht bir kadın ... Şikayet rt
miyerek başına gelen felakete kat· 
!anan bir zavallı. 

Fevkal8.de bir hal olursa, İsviç
re seferberlik ilanına mecbur ka
lırsa genci ve yaşlısı dahil olarak 
memleketin bütün erkekleri bir 
anda asker olabileceklerdir!. G,1 . , .. 

- la 
4 ,_ 

liocasının dönüp gelmesini bek - Bu kadını gitgide 'hl" ~l eden 
/ 0r, sabırsızlanıyordu. Fakat ha- ve her suretle izzeti n~fs;rı inci· 
ı;t k.endisine bundan sonra daha den bir koca ... 

lllbı!ır ne acılar çektirecekti!. İşte bu hayat böyle nihayet bu· 
, l:!:er felaketin daha ağırı, daha luyor. Meşhur olmuş ada'lılorın 

iTİZAR 
Mündcrecatımızın çokluğundan 

bugün •Balk filosu• adlı tcfrika
mızı koyamadık. Özür dileriz. 

\it., 
·~-' ••7, 

rcıs, Vardır . Nelsonun zavallı ka· karılarını ihmal ederek başka ka· 

8~sı do. meşhur kocasının kendi • dınlarla tanıştıktan sonra nasıl 
l:~den ayrı olarak başka bir mem· sadakatsizlik ettiklerini gösteren DEVREDİLECEK İHTİRA -· _.---:-

mahallesi numara 24 Sadık. Ci -
hali Üsküplü mahallesi Anaç so
kak numara 4 Suphı Akgören 
Beşiktaş Yıldız birincı yatı oku,u 
sınıf 4 numara 165 Adnan Saçn 
oğlu, Moda caddesi orta sokak nıı
mara 15, Moda ilk okul beşıncı sı· 

nıf Seniha Birkan. Tophane Ne -
cati Bey caddesi Mehrned Kırane. 
Beyazıd elektrik idaresi şebeke 
kısmında Hasan, Şişli Abideı hür· 
riyet caddesi numa 180 Suzan Bı· 
çakçı, Harbiye Kozmidis apartı· 

man numara 3 F. Te'1göz. Beşik

taş orta okul Faik kllı Faika, Mi· 
şelik sokak numara 10 Taksim 
Leon, Kınalı ada ilk okul sınıf 

ikide Şükran Tengöz, Anadoluhi· 
sar halat fabrikası nu!Ilara 37 Sır· 
n Aksoy, Pangaltı Dolabdere cad· 
desi numara 219 Nazire Tengöz, 
Kasıınpaşa mahallesi Aziz Mah· 
mud efendi sokağı 61 numarada 

16 uncu ilk okul Mür.ire Dikmen, 
Topkapı Cami sokak numara 8 
Naciye, Topkapı Yoğurtçu sokak 
numara 2 Suad ŞevkPt, Cağaloğlu 
orta okul numara 183 Ali Sağlam, 
Heybeliada Gemici kaynağı so • 
kağı numara 21 Fiknt Baykal, 
T. M. C. Kadirga talebe yurdu All 
Dalsal, Pangaltı Kozmıdis apar • 
tıman Faruk Tcngöz, Pertev Ak· 
yazılı, Fatma Sağlam Şehzadeb~ı 
Babahasan mahallesi numara 13, 
Pangaltı Kozmidis aparlıman nu
mMa 3 Halid Dalkılıç, İstanbul er· 
kek lisesi sınıf 2 numara 238 Hak· 
kı Ayhal,Necati, Feriı-öy on ye
dinci ilk okul dördüncu sınıf, Kum

kapı erkek orta okul numara 204 
Şevket, Fcriköy avukat caddesi 
numara 51 Ulviye Karakaya. Ye· 
dikule istasyon mühendis Fahri 
kızı Suna Onurhal. yuksek ticaret 
mektebi lise 1 numan ll58 İsmet 
Özden, Yedikule dördiincü ilk o· 
kul sınıf 5 numara 277 Sar:: O • 
nursal, Birincı ilk okı.:1 sınıf 2 nıı· 
mara 349 Ha} ri. 

k ette karşılaştığı yabancı bir tarihi bir misal... BERATI 
lt adını bu kadar yüksek görmesi 1 •Yüzdürülmüş köprüler ~e. bun-
d arşısında haklı bir kıskançlık lara ait isliıhat. bakkındakı ıcat ı-
lı~Ya~a~ ıztırab çekerken onu da- Bir Kavuk Devrildi 'çin alınmış olan 26 Şubat 1937 tarih 
ll: buyuk bir ıztırab bekliyordu. 've 2372 numaralı ihtira beratının 
g~et.. Amiral dönüp gelmiş, 1n. ı ~ kolumbİa ihtiva ettiği hukuk bu kerre Baş· 
ıı~tere~_e ~vdet etmiştL Fakat yal- 1 Plaklarında kasına devir veyahut mevkii fiile 
tab degıldı: Ladi Hamilton da be- konmak için icara verilebileceği 

erı. Okuyan teklif edilmekte olmakla bu husus-

Çl]~ıniral Napolide tanıştığı ve d SAFiYE ta fazla maliımat edinmek isteyen· 
da ırasıya sevdiği bu güzei kadın· 

22162 
YabandJn geldim 1Jerin Galatada. Aslan han 5 inci kat 

bırn ayrılamamış, o da Amirali 1 G , k ~ t 11-3 numaralara müracaat etmeleri 
aıtnı .. ene .e a yQa·.u coş o 

amıştı. Uç kişi braber ge- lıı••••••••••-- ilan olunur. 

1- Resimde gördü~ünüz altı 

aded hayvanın insana en çok fay. 
dalısı olanını seçiniz. 

2 - Bu altı hayvandan zararlı 
olanlar varsa bunların da en za. 
rarlı olanının hangisi olduğunu 
seçiniz. 

3- Zararlı hayvanların, faydah 
olan hayvanlar gibi faydası olup 
olmadığını da t~tkik ediniz. 

Şubat ayına aid olan bu müsa

bakamızı bir kağıd üzerine sıra ile 
izah edip yazdıktan sonra; resmi 
de bu yazdığınız k8.ğıda keserek 

bağlayıp yollayınız. 

Müsabakamızın müddeti bir ay
dır. Hal kiığıdlarınızı bir ay zar· 

fında bilmece memurluğumuza 

göndermeniz liızımdır. 

Hediyelerimize elli kişi iştirak 

edecektir. 
Birinciye: Bir fotoğraf maki • 

nesi {Zayls marka). 
İkinciye: Bir kol saat. 

Üçüncüye: Güzel bir mürekkepli 

kalem. 
Dördüncüden ellinciye kadar 

muhtelif hediyeler verilecektir. 
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