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f 
BU GAZETE 

İstanbulun en çok satılan hakiki 
alqam ırazetesidir 

llanlarını SON TELGRAF'a verenler 
en çok okunan bir vasıtadan hakkile 

istifade etmiş oluriar. ' 
__ , _____ _ 

İDARE - İLAN: Tel: 20827 
Telpııf : İst. Son Telpaf 

ispanyayı ltalyadan Kurtarmak Belediye Azası 
Meselesi Bir t1arb mi Doğuracak Parasız Çalışmalı 
İtalya F ranko ispanyasını Müstemleke Eski Şehreminlerinden 

Ol k K il k J\T• • J ? Cemil Böyle Söylüyor ara mı u an m a ı yzyetınae. 

Türk Matbuatının 
Mi 11 i 
Hüviyeti 

Her tilrlii çetin imtihandan 
geçe geçe bugünkü halini 
alan Türk gazetesi tenkid 
değil ancak takdir edilebilir. 

Yazan: ETEM İZZET BENİCE 

.. l'iirk matbuatının milli hüviyeti 
~zerinde en küçük bir tereddüd 
ifadesi muhakkak ki, en büyük 
&:ünab olur. Otuz yıllık bir hayat 
llllicadelesinin başlangıcından iti
baren türlü tiirlü tezahürler ve 
Bıılıneler arasından süzüle süzüle 
~ döküle döküle geçen ve hugtin-

§alısiyeti bulan milli Türk mat
buatı herşeyin başında yiizde yüz 
~ Türk ve inkılabcı matbnathr. 
"•esleki d' · 1. . ısıp ıni, içtimai karak -
terı reJ'im ı b - • h. ' e O an agltlıgı ve temel 
'.~mejj bakımından da dünyanın 

dıger bütün matbuatına örnek teı
kil edecek kadar ağır ve olgun -
dlll'. 

llütün bu müdafaayı son bir iki 
tİinün içine sığan bazı müphem 
Ve llnıoıni hükümler ifade eden 
l>eşriyata bir mukabelede bulun
llıak için yapıyoruz. 
li ~iirk gazetecbinin bütün temiz-

ihne, fazilet duygularına, iyi ni
~~t Ve emeline rağmen meslekin 
. •I>bir lilrlü zekô ve sür'at hüneri 
lSt' 

. 'Yen incelikleri arasında kü -

Fransa Ve lngiltere İspanya' da Bir Krallık idaresi 
Kurulmasına Çalışmağa Başladılar 

• 

Eski ispanya Kraıı 13 üncü Alfons Krnl ailesinden bir çocuğu seviyor 

Londra 13 (A.A.) - Siyasi İn
giliz mahfillerinde söylendiğine 

göre, İspanyada Krallığın ihyası 
leh veya aleyhinde Franko üze -
rinde hiçbir tazyik yapılmıyacak
tır. Bu mahfiller, Burgosun tasav
vuru veçhile Don Juan tahta çı -
karıldığı takrurde İspanya itti -
hadı dahili harbe hiç iştirak et -
memiş olan yeni bir otoritenin al-

tında tekrar teessüs etmiş olacak

tır. 

Ayni mahfiller, bu suretle ha
reket etmekle milli istiklalin mü
kemmel bir şekilde teyid edilmiş 
olacağını ilave eylemektedirler. 

Bu mahfiller, Alman matbuatı
nın sarahaten İspanyada krallı -

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

,------------------·-----.. 
Harb Vaziyeti -

Yeni Hava Bombardımanlarında 
Yüzlerce İnsan Öldü 
Salamanka 13 (A.A. )- Frankistlerin tayyareleri, Carıhagene 

iizerinde yapmış oldukları bir cevelan esnasında Cumhuriyetçi -
)erin bir torpido muhribini hasara uğratmışlardır. 

l\ladrid 13 (A.A.)- Valansiya ile Alicaotc orasında yarı yolda 
kain jativaya karsı l'rankistlcr tarafından yapılan ha\'A taarruzu 
neticesinde 100 den fazla insan ölınü~hir. 

BİR BO:\IBARDIMA ~ DAHA YAPILDI 
Aliknnte 13 (A.A.)- Nasyonalbt tayyareler diin . ehrin en ka

labalık kısmmın üzerine, birkaçı yangın bombası olmak iızere 50 

bomba atmışlardır. Hepsi si\'il olmak üzere 5 ölii ve 12 yaralı sa· 
ytlmıştır, Merkez hali ve bPlcdiye tiyatrosu ve diğer 20 bina harab 
olmuştur. 

·~'-!» l ......... ·-· ... - ''fl- •• " 

f şARK MÜSTEMLEKELERi DE TEHLfKEDEf 

Fransayı Uzakşarkta 
Japonlar Korkuluyor 

Hindiçini Japon Hakimiyeti 
Tehdidi Altına Girmiş Bnlunuyor 

Paris 13 (AA.) - Figaro gazete-ı 
sinin Honk-Kong muhabiri yazı -
yor: 

Fransız Hindiçinisi civarında 

Hainan'a yerleşen Japon kıt'aları 
büyük hava meydanları inşa et -

meğe ve harb gemilerinin demir
Jiyebilmesi için Haikeu limanını 
tarakla temizlem~e başlamışlar
dır. Japonlar tarafından gösterilen 
faaliyetin manası şudur: 

Hainan, Hindiçininin başlıca 

~liklü büyüklü hataya düştüğü an
ı: 0 1.abilir. Birçok ve sayısız iyi
~ ~.r' .. arasında arad,abir görülen 
Ji• ~Ueuk kusurlarını ise gazcted-
1.ı:ın ntaddi, manevi büyük mcs'u
~Yctlerini, ağır yüklerini de hesa
~ katarak tetkik etmek en tabii 
oJ rşıiık ve hüküm olur. Hal böyle 
n"'alı. lazım gelirken en basit ve
-~ elerdcn istifade edilerek ve vur
ıı alıya kahilinden olarak nıüte
r~adiycn gazeteciye çatıldığını gö
ııyo 

Ilı ruz. Hele, bu çatı~lar bizzat 
•slek' · · 

ı KISACA 1 Menemencioğlu Bu 
Doğru Söze Ne Denir?I s a b a h G e 1 d ı· 

Aşağıdaki satırları bugünkü 
Vakit rcfikimizdc okuduk. Belki 

merkezlerine tamamil~ hakimdir. 
Bu yeni Japon deniz ıissü 400 ki
lometrelik bir mesafede bulunan 
Hong-Kong'u, 800 kilometrelik 
mesafede bulunan Manille'i ve 
1340 kilometrelik mesafede bu -
lunan Singapur'u tehdid etmek -
tedir. d In ıçındc bulunanlar tarafın 

an ı:eld'"• " . •ı:ı ve yapıldığı zaman 
d:~•Yct bir kat daha hazin, bir kat 
!<>)!; katmerli oluyor! Eğer, hcr
l'~s ~ Ve her m""lekte hu tarzı kı
lalı orııek olmuş buluıı<a)dı, her 
olı 18 

Ve müessese için ntu\'affak 
ııak · dir ' ış ve eser çıkırrmak çok na-

da 'b hatta ender başarılar arasın
ıı!ııııurdu. Matbuata karşı da 

......___ (Devamı 6 ıncı sahifede) 

Dünkü Lik 
Maç arının 
Tafsilatı 

l>iiıı h 
0 nıu telif stadlarda 
'1~~~an lik maçlanoın 
~ılatını 6 ıncı sayfa
clıt <la spol' sütunlarımız 

okuyunuz. 

daha geniş bir intişar sahası bu
lur ve bazılaı·ınuzın gözlerine 
inen perde, .. i a('ar üınidile aynen 
iktiba~ ediyoruz: 

Bir meı•ctıdiyet 1•e §alısiye

tın imtihan geçirdiğini söyle -
nı.cl.:, OJlU inıtihana Çl'knıeğe lü~ 

zum görecek kadar olsun kuv -
vet ve lmdreıınde, sal<ibet ve 
nıaharetinde şüphe edilmiş ol -
dıı!)unu ifade etmez mi? 

Türk matbuatı Türk mille -
ti gibi en bü.yük dal'alarda be· 
raber yürüdü, beraber didindi .. 
b2raber muvaffak oldu. Türk 
mor bttatıııdan falan ve filan 
gazetecinin kusurları olabilir; 
faka• Tiirk matbuatı şimdiye 

kadar geçirdiği imtihanlardan 
ehliyeti meydanda ve alnı açık 
olarak çıkmıştır. 

Keııdi mesleğimiz~ kendimiz 
saygı gösterelim ki başkasın -
dan saygı fatemiye hakkımız 

olstın.• 

Bizim, im satırlara ilave ede
ceğin1iz hükiiıu sadece: 

- Doğru söze ne denir'!. 
Demekten ibaret kalır. 

Almanyadan Temin Edilen Kredi 
İle Neler Sipariş Olunacak? 

Numan Menemencioilu bu sabah Sirkeci istasyonunda 
(Yamı 1 ıncı uhifede) 

Bu merkezler, bu suretle Japon 
tayyarelerinin Çinin cenubu şar
kisinin başlıca noktalarına yapa -
cakları akınlar için dJ mükemmel 
bir üs teşkil etmektedir. Adada 
bir tahtelbahir ü sü tesis edildiği 
takdirde Singapur'un şarkına gı
den bütün ticdret yolları tehdid 
altına girmiş olacaktır. 

HALK KAÇIYOR 

Hong-Kong 13 (A.A.) - Hainan 
adasının 80 kasabasında ya ıyan 
Çınlilerin büyük bir kısmı kaça -
rak adanın merkezindeki orman
lara saklanmağa teşebbüs etmiş -
!erdir. Japonlar, şehirleri ve ka -
sabakaları terkedecek olanları 
id~m edeceklerini bildirmişlerdir. 
Bu ihtara rağmen birçok Çinliler 
kayıklarla kaçmağa te•ebbüs et
!"işlerse de Japon harb gemilerı 
toplarile kayıkları batırmışlardır. 

ALMANLAR JAPONYAYA 
HAK VERİYOR 

Ber!in 13 (A.A.) - Frankische 
Tageszeitung, yazıyor: 

(Devamı ı ,.., Hlıifeae) 

8clediyede reıs muavının ın riyasetinde bir toplantı 

Şehir meclisi azasının top) ek(ın 
istifa etmeleri veya tecdidi int; -
hab kararı vermeleri münak:ışası 

Belediye 
Teftiş 

Ediliyor 
Dahiliye Vekaleti, İstanbul be

lediyesinin bütün eski muamele-

~:~: ~=::::ş::~:::: 1 
için de, mülkiye müfcttişlerınden 
mürekkep bir teftiş heyetini, İs

tanbul belediyesine göndermeğ~ 

karar vermiştir. Heyet bugünlerde 

şehrimize gelerek, İstanbul bele

diyesinin bütün geçmış senelere 
~it muamelatını gözden geçirecek
tir. 

HALiFENiN 

sona erdi. Böyle bir istıfanın l u • 

zumu veya lüzumsuzluğu üz~c.ıı
(Devaını 6 ıncı sahifode) 

Muvazene 
vergisinde 

Tenzilat 
Verilen haberlere gore, hükil -

met, müvazene vergisinde yenı -
den ııznat mümkıin olup olmı

yacağını tetkik etmeğe başlannş
tır. Malfuıı olduğu üzere geçen se

ne, muvazene vergisinde yüzde 
iki tenzilat yapılmıştı. 

Maliye Vekaleti, bu sene, bu 
mevzu üzerinde tekrar çalışmala

rına başlamıştır. MüvazeB~ ver -

gisi üzerinde yen!den tenzilat yap
mak imkanları araştırılmaktadır. 

SARAYINDA 
Bir İspanyol Güzeli 
T ARİHI ROMAN 1 Yazan: CELAL CENGİZ 

Aşk .. 
Heyecan .. 

ihtiras .. 
Kan .. 

Harb .. 
Entrika .. 

Kadın .. 
v Endülüs 
kapılarında mu

zaffer lslam 
orduları 

YENİ TEFRIKAMIZDAN BiR SAHNE: -
.... Emevi ordularının önün den kaçmağa muvoifak olan rahıb 

Fernando İşbilye'de yakalanıp zindana atılmıştı. A1'8bların eline 
esir düşen Prenses Maryana o sırada İspanyol ordusuna kaçmağa 
hazırlanıyordu. Halife Abdülme liğin yeğeni, rahib Fernandoyu 
idam edeceği gün bir kadın sesi duydu; Onu öldurme, Velid. O 
ölürse ben yaşamam.• 

Sonunu çok yakında 
yeni romanımızda 

başlıvacak olan 
takib ediniz 1 

1 
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1 HADiSELER KARŞISINDA~ 
--------Son Telgraf·---

GÜRÜLTÜLÜ BİR EDEBİYATÇI 

TOPLANTISI OL!\IUŞ 

M 
aarif şurası için hazırlık 
yapmak, dilekleri tesbit et
mek üzere, edebiyat mual -

!imleri geçen gün bir toplantı yap-
mışlardL. Günlardan sonra, kula
ğımıza geldiğine göre, o içtima 
hayli gürültülü ve münakaşalı ol

muş .. Hatta kavgaya ramak kal -
mış .. Bize hadiseyi anlatan zat.o 
verdiği tafsilata göre, ileri geri c. 
zı söz sarfeden edebiyat muallim
leri, bilfilıare birbirlerine tarziye 
vermeğe mecbur kalmışlar .. Ede

biyatla uğraşanların daha edeııl 
toplantılar yapması icab etme~ 

mi!. 

BİR CANAVAR TUTULDU 

ÇOK KUVVETLİ İMİŞ 

Geçen gün Adalar açığında ik: 
bin kilo ağırlığında bir canavar 
yakalandL Bu bir köpek balığı 

imiş .. Canavar, balıkhanede teş

hir edildi Meraklılar gidip gör -
düler .. Canavar 70 !ıraya satılm+ 
Bunu öldürdükten sonra yakalı -
yan balıkçıların ifadesine go·~ 

eğer, hayvan sağhm olsaymış, ba
lıkçı motörünü ,l~v;rırmış .. Çün
kü, büyük bir kuvvet ve sür'at sa
hibi imiş .. 

Mademki bu kadar kuvvetli ve 
sür'atli imi~, ne diye öldürdüler?. 
Almanyadan son gelen vapurların 
yerine sefere çıkartılırdL 

ÇİÇEKLERE ZARAR VEREN 

ÇA;'lfAŞIRLAR NE OLACAK? 

Sultanahmedde oturan iki kom-

KOÇUK 
HABERLER 

* Maraşın kurtuluşunun 16 ıncı 
yıldönümü münasebetile dün Ma
raşın her tarafında büyük teza -
hürat yapılmıştır. Bu meyanda öğ
leden sonra da şehidliğe gidilerek 
aziz ölülerin mübeccel hatıraları 

yadolunmuştur. * Beynelmilel hava nakliyatı
nı kolaylaştırmak üzere ayın 21 
inde Londrada toplanacak olan 
konferansa hükılııı.etimiz namına 

Maliye Vekaleti Varidat Umum 
Müdür muavini Nihad Mi iştirak 
edecektir. * Kayseride şehir içinde bulu
nan debağhaneler şehir haricine 
l)iıl<lflunmuşlardır. * Yunan Başvekili Metaksas 
ayın 20 sinde Bükreşte toplanacak 
olan Balkan antantı daimi konse
yinin içtima:ında haz.r bulunmak 
üzere y<k.r.d& Romanyara gi t -

cektır. Mur.ıailcyh bu seyahatine 
çar~amba günü trenle başlıyacak 
ve o gün selanikteki Üniversıte 
binalarının resmi küşadını da icra 
eyliyecektir. 
* 35 bln tonluk yeni bir Alman 

denizaltı kruvazörünün denize in
dirilmesi münasebetile yarın Hit
ler bir nutuk söy!iyecektir. * Beyoğlu malmüdürlüğü için 
Şişhane karakolunda yıkılmakta 
olan askerlik şubesi binası yerin
de büyük ve modern bir bina inşa 
olunacaktır . 

şu bayan bir çiçek yüzünden kav
ga etmişler .. Bayanın biri evinin 
penceresine çiçekler koyarmış ... 
Merak bu ya ... Diğeri de kendi 

penceresine her gün çamaşır a
sarmış. Bu da bir merak değil 

mi?. Demek ki temiz ev kadını 
imiş. Her gün yıkıyacak birşey 

buluyormuş .. Fakat, asılan bu ça
maşırlar, komşu penceredeki sak
sılara gölge yapıyor ve çiçeklerin 
büyümesine mani oluyormuş .. 

Çiçek merakı güzel birşey .. Te
mizlik de iyi birşey. İk i taraf da 
haklı .. Gelin de siz çıkın işin için
den. .. 

DELİLİK İLAÇLARI 

ACABA HANGİLERİDİR? 

Mev lanekapıda oturan bir a -
dam, romatizma ilacı içmiş .. Fa -
kat, içmesi ile beraber, delirmesi 

de bir olmuş.. Şimdi bu mesele 
tetkik ediliyor: Romatizma ilacı 

içmek insanı çıldırtır mı?. Akılda 

romatizma var mıdır, bilmiyorum. 
Dimağ höcrelerinde de rotiz--.a 

olup olmadığını üstad Mazhar Us
man bilir. Fakat, sakın, içileıı ilac;
ta bir yanlışlık olmasın?. Adam

cağız, romatizma ilacı yerine <u.ew 

!ilik• ilacı içer a ... Delilik iliicı dd 

nedir, diye sorarsanız, anlatayım: 
!stanbulda bir gazinoda, bir lo
kantada, bir bardaklık küçük ka

palı şişe suya on kuruş verip de 
içtiniz mi, derhal çıldırırsınız?. 

Çalgılı bir gazınoda küçük bir 
şişe içki içtiniz mi?. Önünüze he
sab gelir gelmez çıldırırsınız. İşte 
bunlar, delilik ilaçlarıdır. 

AHMED RAUF 

Et Fiatları 
Neden Yükseldi 

Belediyenin et fiatlarını indir

mek için yaptığı çalışmıya bilfiil 

iştirak eden devlet ziraat işlet -
mesi kurumu şehrimiz et piyasası 

ru elinde bulundurmağa kal'i ola
rak karar vermiştir. 

Kurum; bunun için her gün da
ha fazla hayvan kesecek ve ka -

sablar buna itiraz ederlerse bütün 
İstanbulun et piyasasını tatmine
decek şekilde hareket edecek; 

yani tekmil şehrin et ihtiyacını 

kendisi temin eyliyecektir. 

Hazine Avukatları 
Yeni avukatlık kanunu muci -

hince hazine avukatları haricde 

iş yapamıyacaklarından Maliye 
Vekfileti tarafından 1 sene müd
detle tehir edilmiş olan bu kayıd 

hakkında esaslı tetkikler icra o -
lunmaktadır. 

* Devlet gelirlerimizde geçen 
yıllara nazaran büyük bir artış 

kaydolunmuştur. * Maarif şurası hazırlıklarına 
devam olunmaktadır. Bu hafta ve 

önümüzdeki hafta içinde de züm
re muallimleri toplanarak şurada 

hallini ist~dikleri meseleler hak
kında görüşeceklerdir. 

....-. ___ ._.. .... =..ı .... -.. """""'------------·---------.. 

GÔKYÜZÜ~DE 
AŞK YARIŞLARI 

N<> 115 

- Kimden korkuyorsun? 
- Kendimden .. 
- Kendine itimadın mı yok? 

Hem artık ben senin karın olaca
ğım .. Ortada korkulacak ne var? 
Reşad elindeki meze çatalını 

ekmpğe batırdı: 

-Kirpiklerin birer ok gibi kal
bime saplandı .. Ben de seni o gün
den, o mukaddes gündenberi se
viyorum. Fakat, bu münasebeti
miz daha çok derinleşir ve günün 
birinde bir engel çıkar da birle
temezsek, o zaman mahvolurum 
beıı. Ben. Bunun için kendimi tu- ı 
tuyorum .. Ve taliimin benden in
tikam abnasından korkuyorum. 

Yazan: lakea der F. SEBTJ:LIJ 

- Korkulacak bir şey yok. Ço
cukluğu bırak ... Ben son kararı
mı vermişim.. Kocamdan ayrılı

yorum.. Sana söz verdim.. Çok 
yakında birleşeceğiz. Beni az -
mimden hiç bir kuvvet çevire -
me.l. 

- Mukadderata boyun eğece
ğiz demek?! Tesadüfler bize ne 
zamana kadar yardım edecek a
caba .. ? 

- Biz bi.Ilbirlmizden ayrılma -
mağa karar verirsek, tesadüflerin 
yardımına hiç bir zaman ihtiyaç 
hissetmeyiz, Reşad! Bu geceyi ol
sun hoşca geçirelim .. Bu, gelecek 
gecelerimizin mes'ud bir başlan -

Suvat 
Vapuru 
Mese!esi 

Bu Vapurun da 
Azmış 

Sür' atı 

Denizbankta tetkiklerde bulu -

p o L • 
1 s 

Ve .. Mahkenıeler -

Yandım Kücük 
' 

Anam!.. Cocuk 
nan müfettişler dün de mesailerine t 

devam etmişlerdir. Söylendiğine "B d y . Ettir' d""-'-" Ölümü Hakkında İzmir .. . ura a emın •ı;u.ıız . 
gore Almanyadan yenı alınan va- İ . y 1 s- l • Mahkemesı Esaslı Tahkikata 

çın a an oy emege 
purlardan Suvat hakkında da mü-, K k Lüzum Gördü or uyorum .. ,, 
fettişlere bir ihbar yapılmıştır. . ahit B - Jul Henüz bir yaşında bulunan kü-

l ~ eıs ş ogosa, suç arı 
Bayramdan evvel Hali.ce. alın~ış D gösterdi: çük bir yavrunun ansızın ölümü-

olan bu vapur ile emsalının; Kop- _ Bunlardan erkek İsma- nü tevlit eden sebepler hakkında 
rü - Adalar arasındaki mesafeyi ili i:ldüren hangisi? İznıir adliyesi tahkikat yapmak-

mevcud eski gemil~rle ayni za - Boğos, başını suçlulara çevir- tadır. 
di, önca İshaka, sonra Sadığa bak- 2 Çeşmelik caddesinde Çivici 

manda katedebildiği ve sür'atıinin S 
tı. Fakat gözleri Sadığın kendisi- hamam sokağında bakırcı ali -

azaldığı da bu ara söylenmekte-

dir. 
Diğer taraftan kadro üzerindeki 

tetkiklerini dün ikmal etmiş ve 

yeni kadroyu hazırlamış olan De

nizbank umum müdürü Yusuf Zi

ya Erzin de bu akşam Ankaraya 

gidecektir. 

Yarın İktısad Vekili Hüsnü Ça

kırın reisliğinde ve İktisad Ve -

kaleti deniz müsteşarı ile erkaru

nın ve Denizbank umum müdürü 

Yusuf Ziya Erzinin iştiraktlle ya

pılacak otplantıya büyük bir e -

hemmiyet verilmekte ve Deniz -

bankın müstakbel vaziyeti hak

kında bazı esaslı karar !ar verile

ceği anlaşılmaktadır. 

Bir Genç Çocuk 
Esraregiz 

Şekilde Öldü 
İzmitte esrarengiz bir vak'a ve 

cinayet olmuştur: İzmitte Debağ

hane mahallesinde İmam Reşid 

oğlu 20 yaşında Mustafa ile geııç 
karısı Bayan Fatmanın ve Mus

tafanın kardeşi 15 yaşında N eca
tinin beraber oturdukları ev; 3 
aydanberi geceleri esrarengiz şe

kilde taşlanmakta, boşluktan kes
kin elektrik lambası ışığına ma"uz 
tutulmağa başlanmıştır!. 

Gece yarıları ıslık sesini andı -
ran garib garib sesler ve gürültii

ler de bu evin etrafından eksık 

olmadığından muhit halkı •L'n• 
•Peri• masalını andıran bu vazi· 

yetten şüpheye düşmüşse de bir
şey bulunamamıştır. 

Geçen gece; bu ev sakinlerin
den küçük Necati; yine garib ga

rib sesler işitilmeğe başlanınca ar
tık dayanamamış ve seslerin gel
diği ahıta doğru heyecan ve ce
saretle koşmuştur. 

Fakat biraz sonra müthiş bir 
gürültü ve bunu takiben bir silfilı 
sesi duyulmuş; ahıra koşanlar kü
çük Necatiyi kanlar içinde yere se
rili ve ölü bulmuşlardır. 

Zavallı çocuğu kmin öldürdüğü 
meçhuldür. Ağabeyisi Mustafa ile 
kayınpederi Ali Kemalden şüphe 
olunmaktadır. Tahkikat devam 
etmektedir. 

gıcı olsun. Iztırapları yenelim .. 
- Ben de hayatta yenilmekten 

çok korkarım, Melek! Eğer bu iş
te muvaffak olamazsak, ben, iki 
def.ı yenilmiş olacağım. 

- İki defa yenilmek mi dedin? 
- Öyle ya, hem sana, hem de 

hayata yenilmiş olacağım. Ondan 
sonra kolay kolay sırtım yerden 
kalkmaz.. Kendimi toplıyamam.. 
Perişan olurum. 

- Haydi canım .. İnsan bu ka
dar derln düşünürse, dünyada ya
§'lmamalı. İhtiyatta herkesten ile
ri giden Spenserle Niçe bile se
nin kadar derin düşünmemiştir. 

- Doğru. Onlar yalnız nazari
yeler üzerinde fikir yormuşlar. 

Spenserin kıskanç bir karısı var
mış.. Bütün ömrünce kocasına 
göz açtırmamşı .. Spenser de yaşı 
ilerleyince sonsuz nazariyelerle 
kafa patlatmış .. 

- Ya Nlçe .. O da öyle mi? 
- O daha betermiş .. Karısı de-

ne tehdit dolu nazarlarla bakan hin 36 numaralı evinde oturan ba-
gözlerile karşılaşınca, başını ö -
nüne eğdi. Kısa bir an düşündü, 
soru a ceva pverdi: 

- Şey, bay hakim, şey dedi. 
Pek iyi bilmiyorum! 

- Pek iyi bilmiyorum da ne 
demek?!.. 

- Yani... 

Şahit gene sustu. Anlaşılan bir 
şey söylemek istiyordu. Fakat 
müteredditti. 

Hakim biraz sert: 
- Haydi, dedi. Anlatsana ... Ne

den sustun? 

Boğos titrek bir sesle: 
- Bilmiyorum, görmedim! ce

vabını verdi. 
Ağırceza Reisi; Boğosa yanın -

daki yüzbaşı Burhaneddini işaret 
etti: 

- Fakat sen yüzbaşıya, Sadığın 
İsmaili yaraladığını söylemişsin, 
dedi. 

Ve şahit Burhaneddine: 
- Öyle değil mi, yüzb!l§ı? 
Diye sordu. Yüzb!!§ı: 
- Evet, dedi. Ve yüksek sesle 

anlatmağa b!!§ladı: < 
- Hadise gecesi, kahveden çık-· 

tığım zaman, bu adama tesadüf 
ettim. Pek telaşlı görünüyordu. 
Kendisine yaklaştığım zaman ya
na yakıla anlattı: 

- Ah bilmezsin, yüzbaşı bey, 
neler oldu? Sadık, erkek İsmaili 
böğründen bıçakladı. Çocuk : 
c Yandım anam, yandım anamı. .• 
diye diye eczahaneye gitti. 

Derhal eczahaneye koştum. Fa
kat oraya vardığımda zavallı a -
damı ölmüş buldum. 

Hakim tekrar Boğosa döndü: 
- Duydun ya, yüzbaşının de -

diklerini? dedi. Failin Sadık ol -
duğunu ona sen söylemişsin! Şim
di neden inkar ediyorsun? ... 

Ve şahit cevap vermeden hakinı 
şu sözleri ilave etti: 

- Esasen hazırlık tahkikatında l 
da ayni ifadeyi vermışsin .. 
Boğos sıkışmıştı. Reise şaşkın 

şaşkın bakıyor, ne cevap verece
ğini bilemiyordu. Nihayet keke
liyerek şu mazerc <ı beyan etti: 

- Şey, şey, dedi. O zaman ye
min ettirı;nedikleri için öyle ifa
de verdim. Halbuki burada yemin 
ettirdiniz, onun için yalan söyle
meğe korkuyorum, dedi. 

Suçlu İshak söze karıştı ve Bo
ğosa hitaben: 

- Yalan söylüyorsun, korkak 
herif! Yalan söylüyorsun! dedi. 

linin biri imiş. En yüksek felsefe 
eserlerini - kansından korktuğu 

için - tavan arasında yazmış. Her 
gün karısından dayak yermiş. 

Böyle karılarının esiri olarak ya
şıyan adamlar hayatta ne derece
de ihtiyatkar olabilir. Artık sen 
tasavvur et! 

Melek birdenbire yerinden fır
ladı: 

- Bırak bu masalları, Reşat! 

Şimdi sen beni kucakla~,p öpmi
yecek misin? .. Bana onu söyle .. 
Reşad dudağının ucile güldü. 
Ve gözlerini süzerek: 
- Bilmiyorum, dedi. İçimde ga

rib bir kuvvet var .. Beni geriye 
çekiyor .. Seni kucaklamak istiyen 
kollarıma hakim değilim. Par -
maklarımın ucuna sanki birer 
gülle bağlanmış., Ellerimi yukarı 
kaldıramıyorum. 

- Pekala .. PekalA .. Öyleyse ye
rinden kımıldama! Senin yapa -
madığını ben yapacağım.. Seni 

yan Hidayet zabıtaya müracaat 
ederek yavrusunun korkudan öl
düğünü iddia etmiştir. Genç ka -

dının iddiasına göre Birsel ismin
deki kızı kucağında bulunduğu 

bir sırada komşusu Fahriye gele

rek kendisine hakarette bulun -
muş ve kavga etmiştir. 

Bu kavgadan korkan küçük Bir
sel de gece fenalaşarak ölmüştür. 

Bu ihbar üzerine İzmir polisi; 
hadiseyi adliyeye haber vermiş ve 
adliye tabibi tarafından yapılan 

muayenede küçük yavrunun ö -
lümü şüpheli görülmüştür. 

Hükiı.met doktoru Esat Bankı 
ve dahiliye mütehassısı CeLll Yar

kın çocuğun cesedine otopsi yap
mışlar ve Birselin hamızı karbon

la zehirlenerek öldüğünü tesbit 
etmişlerdir. 

Halbuki genç kadın; korku id
diasında ısrar eylediğinden ken -

disi sıkıştırılmış ve nihayet; ge -

ce yatarken odalarına mangal ile 
ateş almış olduğunu; çocuğun bu 
mangaldaki yanmamış kömür -

!erden çıkan gazlarla gece uyur -
ken ölebileceğini söylemiştir! ..• 

Bu itiraf üzerine kendisi tevkif 
olunmuştur. 

Şimdi hakkında hem yavrusu
nun ölümüne sebebiyet vermek ve 
hem de zabıtayı şaşırtmak suçla

rından dolayı takibat yapılacak
tır. 

Prevantoryomda 
Yangın 

Bu sabah, Üsküdarda Valideba
ğmda Maarif Vekaletinin mual -
!im ve talebeye mahsus Prevana

toryomunun çamaşırlık dairesin
den yangın çıkmış, bir çamaşır 
dolabı yandığı halde söndürül -
müştür. 

Çamaşırhanede bulunan maki
.ıeler ehemmiyetsiz surette hasa
ra uğramıştır. 

İshak hakime baktı ve: 

- Bu adam hadise olurken ya
nımızda idi. Fakat korkuyor, Sa
dıktan korkuyor, onun için haki
kati söylemeğe cesaret edemiyor. 

Suçluların müdafaalarını yap -
maları içi nduruşma, on Marta bı
rakı.ldı. 

MEHMET HİCRET 

ben kucaklıyacağım. 
Melek, Reşadın boynuna sa -

rıldı: 

- Demek benden korkuyorsun 
ha? Zavallı çocuk .. Sen kadınla
rın nekadar zayıf ve korkak oldu
ğunu bilsen .. Bir kadına karşı: 
(Senden korkuyorum!) demek -
ten utanırdın ... 

. ........................................ . 

..................................... ····· 
Bfr ay sonra .. 
Bu bir ay içinde olup bitenler! 

Meleğin, kızına gönderdiği bir 
mektubdan öğreniyoruz. 

İlk önce bu mektubu okuya -
lım: 

cSevgili kızım Sunaya; 
cReşadla İstanbula geldiğim 

gündenberi sana mektub yazmak 
fırsatını ,ancak işte bugün ele ge
çirebildim. Şimdilik teyzenle bir
likte oturuyoruz. Koskocaman ya
lının salonlarında üç kişi. kaybo
luyoruz. Küçük kardeşini yatı 

Muhtaç 
Ve Fakirlere 
Yardım 

Evkaf idaresinin Yeni 
Faaliyeti 

Evkaf umum müdürlüğü muh

tac ve fakir ailelere yardım için 
esaslı surette meşgul olmakta -

dır. Şehrimizin Aksaray ve Üs
küdar gibi fakir semtleııindeki 
muhtaç ve kimsesiz ailelere ya -

pılan muavenetler her yıl arttı -
rılmaktadır. 

Ezcümle umum müdürlük son 
seneler içinde bu iki aşhaneden 
65 bin liralık sıcak yemek tevzi 
ettirmiştir. 

Bu aşhanelere ilaveten Eyübde 
tesis olunan yeni aşhane de ya -
kında buradaki fakirleri sevindi -
recektir. 

Dlğer taraftan evkaf umum mü
dürlüğünün şehrimizden başka di

ğer yelerde de bulunan muhtac 
ve kimsesizlere yaptığı nakdi yar

dımların miktarı da son zaman -
larda çok artmıştır. 

Ayni zamanda ama olup çalışa

mıyanlarla diğer muhtaçlara son 
11 yıl içinde 416 bin lira yardım 

bunların haricinde olarak da yine 
yadım faslından 1 milyon 957 bin 

890 lira sarfolunmuştur. 

Bundan başka mülhak mütçeden 
de müteaddid yardımlar yapılmış
tır. 

Meb'us Sayısı 420 
Olacak 

Meb'us seçimi münasebetile bü

tün vilB.yetlerde tanzim olunan 
defterlerin neticeleri Dahiliye 
Vekaletine bildirilmiştir. 

Vekalette, şimdi gelen maluma
tın tasnifine devam olunmaktadır. 

İntihab esnasında bazı vilayet
lerin nüfus fazlalığı münasebe -

tile 1 er fazla meb'ue çıkaracak -
!arı bu suretle meb'us adedinin 

.420, yi geçeceği anlaşılmakta -
dır. 

KISA POLiS 1 
,_H_A_B_E_R_L_E_R_I _, 
* Satılmış oğlu Hüseyin ndında 

bir amele, Şehremini Guraba has-

tahanesinde yapılmakta olan ta
miratta çalışırken bir metre yük
sekliğindeki iskeleden müvazene

sini kaybetmek suretile düşün sağ 
elile sağ ayağından yaralanmış -

tır. Zabıtaca tahkikat yapılmakta
dır. 

* Beyoğlu Balıkpazarında 50 nu
maralı dükkanda Bare Simos ayni 

dükkanda Niko tarafından döğül
düğünü iddia etmiş, Niko yaka -
lanmıştır. 

* Üsküdar Kuloğlu yokuşunda 
6 numarada oturan kaçakçı Ab -

med oğlu Nüzhetin üzeri ani ola
rak aranmış ve iki paket eroin bu

lunmuştur. Suçlu derhal tevkif e
dilmiştir. 

ı;nektebine verdim. Yalıda senin 
büyüdüğün, koştuğun yerleri ha
tırladıkça eski günlerimi anıyo -
rum. Çok yakında Reşa.dla nika -
hımız olacak. 

Sen nasılsın bakalım? Mes'ud 
olduğunda şüphem yoktur. Cemil 
ince duygulu bir gençtir. Sana is
tediğin saadeti vereceğinden ve 
güzel geçindiğinizden o kadar e
minim ki .. Bunu düşünmek bile 

istemem. Tahirin vazifesinden is
tifa ettiğini gazetelerde okudum. 
Doğru o bundan başka türlü ha
reket edemezdi. Gece eve getir -
diği işleri ben yapardım .. Rapor -
!arını ben hazırlardım. Benden ay
rılınca foyası meydana çıkmasın 
diye istifa etmiş olsa gerek. Ona 
da acımıyor değilim. Ne de olsa o
cağımızın otuz yıllık bir emek -
tarı idi. Cebinde beş on parası var
ken ya İzmirde yahud İstanbulda 
bir küçük tütüncü dükkAnı açıp 
geçinmesi mümkündür. 

(Devamı '\'ar) 

Onbirinci Pius'un 
Ölümü 

Yazan: Ahmed Şükril ESMEll 

Katoliklerin ruhani reisi ve dii 
yanın en küçük dev le ti olan va· 
likanın hükümdarı on birinci 
Pius, uzun bir hastalıktan sonr1 

dört gün evvel ölmüşiür. Papalar 
enternasyonal hayatta büyük rol 
oynadıkları devir artık arkadl 
kalmıştır. Papa üçüncü Leo'nuJI 
dokuzuncu asır sonlarında, İmpa· 
rator Şarlman'a taç gıydirmesi' 
İmparator dördüncü Henri'niıl 
Papa yedinci Greguar tarafındaı 

kabul edilmek için Kanosa sara· 
yının kapıları önündL günlercl 
beklemesi, öyle tarihi sahnelerd 
ki birçok ressamlara, ediblere, tı 

rihçilere büyük ve ölmez eserle· 
ilham etmiştir. Fakat bugün~' 
Papalık, o zamanki Papalığın b' 
gölgesi bile değildir. Bir zama~· 
lar en kudretli hükümdarlar kB 
dar cismani kuvvet sahibi olııf 
Papaya tabi topraklar, bugün Jl 
manın ortasında bir kaç yüz met 

re murabbaı bir saray ile bahıt 
sinden ibareftir. Teba~sının ye· 
kuau da beş yüzü geçmez. nevi~ 
hududlarile takyid edılmiyen J1I" 
hani kuvvet ve salahiyetine ge 
lince; bu da insanların yeni b' 
din gibi sarıldıkları ideolojiler~· 
şısında hayli sarsılmıştır. öl1 

Papanın tarihdeki ehemmiye' 
1870 senesindenbcri İtalya hiiJ>ll 
metile Papalık arasınd-. devarıı 
dip giden ihtilafı nihayetlendir 
rek, altmış sene evvel inkıraz 
lan :E-apalık devletini, oir miny3 
devlet şeklinde de olsa, tekrar · 
ya etmesindedir. 

İtalyan milleti, bir !iğini ta.b 
kuk ettirmek için giriştiği teşcb 
büste adım adım muvaffak 018 

rak nihayet 1870 senesinde R<lı· 
yı da işgal etmiş ve Papalık de' 
Jetine nihayet vermişti. Fakat 
zaman Papa bulunan dokuıur · 
Pius, kendini Vatikan sarayır' 
içine hapsederek İtalyanın elit 
esir olduğunu ilB.n etti. Bund 
sonra Musolini, 1929 senesinde 
len Papa ile meşhur iti!iı!naJll1 

imza edinciye kadar papalar ~ 
saraydan ayaklarını dışarı alP' 
mışlardır. 

1929 senesinde imzalanan it' 
name ile İtalya, Papaya Vali~· 
sarnyını ve etrafındaki baJıÇ' 
terketti ve hükümdarlığını taı;, 
dı. Bundan sonra Papalık te~· 
müstakil devletler arasına git" 
Roma şehrinin ortasında miiS~ 
kil l::ir dev !et. Sokak kapısıı1"~ 
içe ·i ayak atarken enternasY0 

hudud geçiliyor. Bu hudud aıı' 
pasaportla geçiliyor. Vatikal' 
bayrağı vardır. Posta pulları. · 
yosll, mahkemesi, şimendifer " 
tasyonu vardır. . 

H29 itilafını imzaladığı ıal'i 
Musolini, Papalık nüfllzundaD 
talya namına istifade edebil~ 
ğini zannetmişti. Filhakika ~j 
sada üçüncü cumhuriyetin ..ı 
nından sonra bir müddet, par 
lığın Fransız hükumetile arıı51

1 
(Devamı 6 mcı sahif~ 

Müste'cir / 
Bekiir bir zata akrabasında" 

evli olmadıilnı anlamak ıçıu: 
1
/ 

- Bay dünya evine glrdiJJJ:ı 

Diye bir sual sorar. 11 
Metres hayatı e-eçiren baY• 

rel<: / 
- Henüz matuarrıf oım.:1.d.atl1' 

llltlsteclren ikamet edlyorunı. r/ 
Sani.Ye 

Çeşni 
Bir köylü pnün birinde t>ı:' el 

&"eldi. Kamı acıkmuılı. Ellnd~ vİ 
metine kalık almak istedi. 

kala ~llL Tezgiibm üzerınd• 
Balkan kaşarını l'Öslererck: . ı' - Bana bet kuruşluk ver• bıı' 1 

Dedi. Bakkal, l'•n4 y;ı.ı~ d~IJ" 
şeffaf denecek kadar lnce bit 
ıılp tarttı ve köylüye uzaltl· b~ 

- Köylü peyniri aenna •::,~, 
mad& ;yedi ve atıuıı ıapırd• 
kala dfindü. lll' 

- Evet, mükemmel. itle b 
ver!. 

Dedi. 
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içki ibtilası, Sebebi eri, 
Zararları Sert Ve 

Hafif içkiler 

Dr. Nazım Şakir Bu 
Hususda Ne Diyor 7 

Yazan: RECAİ SANAY 

ZORBALAR 
SALTANA Ti 

No. 70 

Esirci hanım, külmekten kırılı
. Yordu. Doğrusu her şey bir tarafa 
karın ağrısı mükemmel bir plan-
dı Bır· k 1 ... .· az sonra; aya ses erı ışı • 
dıldi. 

l<aJfa hemen yatağına uzandı 
~ae ınlemeğc, kıvranmağa baş -
Üzd_ı. s_ozde hanımefendi de çok 

Ulnı.uş ve ne yapacağını şaşır
ınış bir insan halile başıucunda 
ezilip b"" .. 1.. d uzu uyor u. 

liuJasa; kalfa gözüne uyku gir
~1Yen bir hasta gibi sabaha ka -
rn ar kıvrandı ve rolünü mükem
le '~en yaptı. Hanımefendi de göz-

l"inden uyku aktığı halde kal • 

Yazan: M. Sami KARAYEL 

fasına yapılan pansömana dur • 
madan yardım etti. 
Zavallı cariye habire pansö -

man tazeliyordu. Sabah olduğu 

zaman kalfa biraz dalar gibi yap
tı- Sözde sancısı hafiflemişti. 

Hanımefendi, cariyeye şu em
ri vermişti: 

- Kızım, sen kalfanın yanından 
hiçbir yere ayrılma ... .l'ic olur ne 

olmaz ... 
Esirci hanım yatak odasına çe

kilmişti. Cariye uykusuzluktan 
bitmişti. Odada bulunan genişçe 
bir kanapenin üzerinve ve olduğu 
yerde kestirmeğe başladı . Bir yan-

Soğan 
Fiyatları 
Yükseldi 

Son günlerde şehrimizin ~ütün 
semtlerinde soğan fiyatları çok 
yükselmiştir. 

Hatta bazı semtlerdeki bakkal
larda soğan pek nadir ·bulunma
ğa başlamıştır. 

Bu suretle; Beyoğlu semtinde 
1 kilo soğan 15 kuruşa ve Ada • 
!arda ise 16-17 kuruşa çıkmış bu
lunmaktadır. 

Kendilerile temas ettiğimiz ba
zı tüplancılar; bu sene hariç piya
salardan ve bilhassa Almanyadan 
mühim miktarda soğan talepleri 
yapıldığını, bu sebeple fiyatların 
yükselmekte olduğunu söylemiş
lerdir! ... 

dan da küçük beyini düşünüyor • 
du. İçinden çerkes kalfasına sa -
vurup duruyordu. 

* Nihad ve Nuridan yatak odala-
rına çekildikten sonra; selamete 
ermişlerdi. 

Delikanlı derin bir nefes almış
tı. Kalfası söz verdiği için ne ya
par yapar valdesini kandırırdı. 

Nuridan; yatak odasına girdik
ten bir parça sonra; küçük beyi 
yatırarak odasına çekilmek üze -
re hareketlendi. Ve Nihada hita

ben: 
- Beyim; artık benim hizme

tim kalmadı. Allah rahatlık ver • 
s in .. Müsaade buyurursanız ben 
de ıstırahat etmek üzere odama 
gideyim .. . 

Kurnaz kız, Nihatlı büsbütün 
tahrik etmek için kaçmak ve o -
nu peşinden kovalar bir hale ge
tirmek istiyordu. 
Delikanlı ona hıç müsaade e-
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1 Maarif Şurası Hazırlığı J Kari! ük 
uallimler Dileklerini ~abrı.kası 
T b. Ed. l inşaat Hızla ilerliyor va 

es ıt ıyor ar Kasa~a Jeşe~~ül (~iy r 
Raporlar Vekalete Gönderilecek 
Ve Bunlar Şuranın R uznamesini 

Teşkil Edecek 

Muallim, müdür ve ilk ted risat müfettişlerinin toplantısı 

iMAR F AALIYETI iÇİN 

meccani olarak mekteplere kabul 
olurırnaları. 

10 - Yerlerinden memnun ol
mıyan köy muallimlerinin yer -
leı ınin değiştirilmesi. 

11 - Köy muallimlerinin 
köylerin ıht!yacile mütenasip o -
!arak yetiştirilmeleri. 

12 - Eğitmen tedrısatında ol
duğu gibi; köy muallimlerinin de 
sınıfı birden okutmayıp bir sınıfı 
birden üçüncü sınıfa kadar okut
tuktan sonra yeniden birinci sı

n,ıfta talebe almaları. 
13 - İlk mektep tahsllinden baş 

ka t;Jısil görebilecek olanların 

hayatlarını kazanmal~rı için mes
lek mektepleri tesis olunması. 

14 - Yarım köy ve çifte tedri
sat usullerinin kaldırılması. 

15 - Başmuallimlere tam teş
kilatlı mekteplerde sınıf veril -
mesi. 

Muallim, müdür ve ilk tedri~at 
müfettişlerinin Maarif Şurasından 
bekledikleri süratle hallini iste -
dik!Pri bu mevzular raporlar ha
linde Vekalete gönderilecektir. 

Bu suretle, tekmil vilayetler -
deki mual!.m, müdür ve maarü 
müfettişlerinin arzu ve fikirleri 
raporlar halinde Vek4lctte topla
nınca bunlar tasnif olunacaktır. 
Yukarıya yazdığımız ·ı:Lilekler; 

Vekalete gönderilecek temenni -
!erin ancak bir kısmını ihtiva et
mektedir. 

Cimento Fiyatları 
' 
Ucuzlatılacak 

M 
emleketimizin her tarafın

da devam eden büyük inşa
at faaliyeti münasebetile 

çimenle sarfiyatı pek çok arlmlŞ' 

tır. Buna mukabil istihsaliitımız 

da ayni suretle tezayü\ etmiştir: 

Ezcümle 1937 yinin ilk 10 ayın

da memleketimizde 136 bin ton 
çimento istihsal olunmuşken bu 

miktar 1938 senesinde 255 bin 942 
ton:ı çikmıştır. Sene ~onunda ise 

istihsal yeklınu 300 bin tona yak
laşmıştır-

Hükumet; çimento fiyatlarını 

peyderpey ucuzlatmağı bu suret

le mesken ve müessese inşa mas
rafını azaltmağı esas bir prensip 
olarak ele almıştır. 

İnşaatı çok ilerleyen Sivas çi
mento fabrikası faaliyete geçtik

ten sonra çimento fiyatlarının da
ha mühim miktarda ucuzlıyaca- 1 
ğı anlaşılmaktadır. 

Avukatlar Arasında 
Muhtelif şehirlerde bulunan a

vukatların mesleki bilgilerini art
tırmak ve faydalı malumat ver -

Ve kekeliyerek: 
- Ama, ben onu sevmiyordum 

ki... 

- Nasıl sevmiyordunuz... Hiç 
insan sevmediği bir ınsanla se -
nelerce bir arada kalabilir mi? 

- Bu benim kabahatim değil... 
Valdem böyle arzu etmişti. 

- Ne söyleseniz boş ... Size ev
velce de rica etmiştim. Bana kıy
matınız ... Hoş bir esirim, haya -
tun ve vücudüm size satılmıştır. 
İstadiğiniz gibi hareket etmekte 
muhtarsınız ... Eelimdcn bir şey 

gel:nez. Fakat; insanlık namına 

sizden rica ettim ... Eğer, bir in -
s~,ı kalbine malik iseniz bekAre
time ve namusuma dokunmayı -
nız ... 

- Söylediğiniz doğru olabilir .. 
Fakat; bugün ben dokunmamış 

olsam ve benim olmamış bulun -
sanız yarın satılacağınız herhangi 
bir yerde ayni akıbete kayıtsız o
larak girecek de.~il m'sıniz? .• 

Karabükte in a edilmekte olan 

yeni ve muazzam demir fabrika
larımızın biran evvel ikmal olu -

narak faaliyete geçmesi için bü -
yük bir hızla çalışılmaktadır. 

Fabrikalar yanında yapılan bü
yük santralın inşası da geçen haf
ta ıçinde tamam olmuştur. 

Diğer taraftan fabrıkalarla be
raber meydana gelmekte olan ye
ni Karabük kasabası da her gün 
büyümekte ve yepyeni bir şekil 
almaktadır. 

Burada arazi kıymetleri çok 
yükseldıği gibi mevkiin ilerideki 

büyük ehemmiyetini şimdiden 

gözönüne alan bazı dükkancılar 

ve sanatkarlar, şehrimizden Ka -
rabüke gıderek kendilerine yer 
teminine başlamışlardır. 

Yeni teşkil olunan Karabük be
led 'yesi de bu kabil iş ve sanat 
sahiplerine kolaylık göstermeği 

kararlaştırmıştır. 

Muhitte eskiden mevcut olan 
sıtma hastalığının tamamile ber
taraı edilmesi bütün bataklıklar 

ve sıtma tevlit edebilecek birikin
tiler kaldırılmaktadır. Ayrıca ; 
Karabük kasabasının daha ziyade 

_güzelleştirilmesı ve inkişafı için 
Sümerbank tarafından da yeni ba

zı tedbirler alınmaktadır. 

Pamuk 
Tohumu 

Kaçıranlar 
Bundan bir müddet evvel; Zira

at Vekaletinin müsaadesi haricin

de \ e gizli olarak İzmirden kara 
ve deniz yollarile Adana ve Mer

sine pamuk tohumu Eevkolundu
ğunun meydana çıkarıldığını ha
ber Yerm~tık. 

Bu işte yolsuz hareket f>denler 
hakkında o vakittenbcri devam e
den tahkikat ikmal olunmuş ve 
tahkikat evrakı adliyeye veril • 
miştir. 

Suçlu tüccar !ar İzmirde ve pa
muk tohumlarını satın alan fab
rikatörler de Adanada muhake • 
me olunacaklardır. 

Diğer taraftan pamuk tohumu 
Ş_evkiyatı sikı bir surE:tte kontrol 
altına alınmıştır. 

me>< üzere mütehassıs avukatlar 

ve profesörler tarafından konfe
ranslar verilmesi kararlaştınl • 
mıştır. 

Bunun için İstanbul ve Ankara 

Barosuna mensup bazı mütehassıs 

avukatlar bazı şehirlere giderek 

bu konferansları verccc1derdir. 

Bu cümleden olmak ıizere An
kara Hukuk Fakültesi profesör -

!erinden Sabri Şakir Aksoy İzmir 

Barosu mensuplarına konferans

lar vermek üzere İzmire gitmiş
tir. 

- Olsun.. Hiç olmazsa o, gi
deceğim adamın gözüne girer, i
leride nikahlı bir kansı olabili -
rim .. 

- Ha; demek siz bekaretinizi 
vermek istediğiniz herhangı bir 
adamdan nikiıhınızı da beraber 
mi almak istiyorsunuz? , 

- Evet; ben bunu küçük ya • 
§ımdanberi böyle tasarladım. Ve 
A~h kısmet ederse böyle olması-

1çin hareket edeceğim .. . 
- Ya, aksi çıkarsa? .. . 
- O başka... Fakat; emelim 

böyle ... Bu sebeple !ıu düşünce

lerimi bir gecelik eğlenceniz için 
fed.ı etmemenizi dilerim .. 

Nihad, Nuridanın sözlerine hak 
vermişti. Bir insan esir olmakla 
bütün haklarından mahrum edi -
lem ezdi ya? .. Hem bu suretl·ı b
re ket çok çirkin ve ga} ri insani 
idi. Arzusuz ve isteksiz y~pılan 

herhangı bir işte at n tuz olur 
muydu? - Devamı var -

Cazibe ve Sempati 

B 
u ayın 19 unda !Ialkevl r. 
nın c Yıl dönümü. kutlu • 
!anacak.. Bu V€~ilc ile de 

' yurdun muhtelif köo;elennde ye-
niden bir çok Halkevierı açıl • 
caktır. 

Esas itibarile dokuz şubesi bu· 
lunan Halkevleri çalışma tali • 
matnamesi, çok zengin ve guzcl 
bir muhtevaya sahiptir, Her şu
besi faaliyette bulunan ve I!'uhi
tine, vatandaşlara faidelı olan 
Halkevleri vardır. İtıraf .etmek 
lazımdır ki, bir kısım Halkevleri
de, bazı şubelerinde ıı .ıtlup o
lan neticeyi veremiyorlar. 

Halbuki, Halkevleri, bıiy:ik 

memleket kalkınması davam.z -
da, çok müsbet ve güzel rol oyna
yabılec<k teşkil.lt ve kudrette • 
dir Halkevleri talımatnamt·si, bu 
imk5.nı vermiştir. 

Halkevleri, vatandaş!ar ıçın, en 
sempatik ve cazib bırer çatı ha
lin~ getirilmek lazımdır. Bovle 
bir sempati ve cazıbe tılsur.ı n~

dir. İşte mesele buradadır. Halk
eı·l, ri idare heyetlerı muhıtle -
rin<leki münevverlerı halkı kolay· 
lık'-ı toplıyabilmehdır . Her va -
tandaş kendi seviyesı•,e, mesle • 
ğin.:, zevkine göre, Hai.kevinde a· 
liika duydu/tu, mahrum kalmak 
ist•mediği bir varlık görme.ıdir. 

Bu şekilde, çok sayıda vatan 
daşı, hemen her gün kuca •ında 
toplıyabilen Halkevleri, bizce mu
vaffak olmuş sayılır. 

Temenni edelim ki, Halkcvlerl 
faalıyetinin yeni çalışma ~-olun

da, bu mu,·affakiyet ht psi için na
sib olsun. 

REŞAD FEYZi 

Gazete Kağ~tlarınian Ambalaj 
Ve Kese Kağı~ı Yapılabilecel{ 

Dahilıye Vekaleti dün vilaye -
tımize ve vilayetlere şu tamımı 

göndermiştir: 

.ıstanbulda munteşır gazete • 
!erden alınan müşterek bir ısti -
dad3 bazı vılayetler ve kazalard 
idare amirlerinin ve beled.ye re
isl~rinin gazete ve mecmuaların 
kese kağıdı ve anıbalaJlık kagıt -
!arak kilo ile satışını mcnettıkle
ri bildirilmektedir. Mecmua ve 
gazete gibi neşirlerı mü aadeı 
mahsusaya tfıbi olan matbuala 
rın ambalaj ve kese kağıdı ularn • 
kullanılmasında kanunen bir mat
zur yoktur.• 

---<>--· 

Zeytinyağı fiyatları Ucuzl a~' 
Son günlerde toptan zc~ t.nya

ğı fiyatlarında bir düşüklük ka~ 
dolurırnuştur. 

Bunun perakende fıyatlara da 
tesir etmesi; bu suretle halkımı
zın ze;1inyağını biraz daha ucu· 
za temin etmesi beklenmcktedır. 

Fiyatlardakı bu tcnczzule se • 
hep; hariçten fazla talep bulun -
maması; piyasanın durgun olm. 
sıdır. Bu sebeple evvtlki gıin sı 

ra malı zeytinyağlar toptan 37'5 -
38 kuruşa satılmıştır. , 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

oförlerin Acelecilğ" 
Şoförlerin aeeıeeli!nln b ir lurhi 

önüne seçllemcdL FUbaklka. bu 
&ilnlerde, iyle lll:J lerimld diken 
diken eden , feci ıönul bnahcı 

bir kaza b y d eclilmetll. F &kl. hlc 
bir zamaııı , tedbir almbak kin böf
le müe.ll blr hldiR7e lnttur e
demeyiz.. Cocui"u- ıe.t.i7l kırma

dan llöıu.Jemd UbUlndea , kaza
yı 1Dta~ ed~lı, ede bilrttk var:t -
7eUerin, blr b idJ&e olmadan onu .. 
n e IeÇDM:ll 'Veya onüne &~ilme .. 
ilini istemdi ..ı.a dniTadur. B u 
itibarla hallrlalıyorux: 

Oiomob UJer, inlerinde tramvay 
oldutu uman, bllha!tA, t ramvay 
duraklarında onW1dekJ tram' a -
yın harekttlnl bcklcm.tmek için 
solondan 17nh11 c«lı'l\ eri)' or • 
tar: vıeya yolcuların binip ine • 

«ti yand&D r«mü rlbl whlik•U 
ha.re.kellerde blllunayorla.rs . ofor 
lerin bu harekeU ya ka. ıcla.n re

len blr vasıta.1 na.k1iytye çarpmak 
ve yahud blr insanı eunek clbl te
ei i.k ıbe-tlett ltıer Aman için H· 
beb olabOlr. 

Alik•darlrdaa banan onunıe 

l « llm .. lnl eı........ınııe dlle riıt. 
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1 Amerika - Avrupa Yakınlaşması 1 

Gerek Tot a l iter Ge rek 
Demokrat Devletler Bu 
Mesele ile Meşgul Oluyorlar 
Ruzvelt'in Söylediği Söz Üzerine Çtkan 
Münakaşanın Akisleri Sürüb Gidiyor 

Amerika ile Totaliter Devletlerin 
Arasındaki Anlaşamamazlık 

A 
merika cüm
hur reisinin 
ileride bir 

harp olursa A • 
merikanın hudu
du Fransadan bq
lıyacağı tarzında 

söyledıği iddia e
dilen söz üzerine 
dünya matbuatı 

için pek hararetli 
bir münakaşa 

mevzuu çıktı. Ev
vela Ruzvelt'in 
böyle bi!' söz söy
ledı mi, söyleme
di mı bahsi açıl

dı. İtalyan ve Al
man gazeteler, 
so:y r! ğlr.. kabul 
e<:erck ı.~rck A
mcrıka Cümhur 
ıeui ve gerek A
merikanın politi
kası aleyhine söy

Hussolini, meşhur nutuklarından birini söylüyor 

lenmiyecek şeyleri yazdılar. Bun
dan sonra Amerikanın harici po • 
litikası değişecek diye ortaya çı

k; ı. turlu rivayetler üzerine de 

Reisicümhur bir izah neşrettir -
di ve Amerikanın harici politi -
kası değişmediğini, Amerikanın 

hiç bir itti! ka girmediğini bil -

ESKi HÜKÜMDARLAR: 

Kayser'in 80 inci Yıl 
Dönümü Münasebetile 

80 inci yıl dönilmünd e yapılan toplantı 

S 
eksen ya~ına basan ihtiyar 
Kayscr'in nasıl geçindiği de 
Avrupa gazeteleri için bir 

mesele oldu. Eski Alman impaza
toru yirmi senedir meaı.leketin • 
den hariçte yaşamakta, Holan • 
dada Dorn şatosunda oturmakta-

dır. Alman impazatoru eskiden 
dünyanın sayılı zenginleri sıra -
sınd• sayılırdı. Şimdi vaziyeti çok 
değişmiştir. Bu münas~betle Av
rupa gazetelerinde mühim şeyler 
yazmaktadır. 

(Devamı 7 inri rahıfede) 

. 

dirdi. Ve Ruzvelt şu dört esası i
lan etti: 

1 - Amerika hec türlü ittifak
lara aleyntardır. 2 - Dünya tıca
retinin her kes için açık olmasını 
ister; 3 - Silahların tahdidi için 
her türlü mesaiyi çok iyi karşı • 
lar; 4 - Her milletin siyasi, ikti
sadt, içtimai istiklalini muhafaza 
etmesi"li ister. 

Bu noktaları söyledikten sonra 
Reisicumhur par!Amentodan ge
çen bazı mahrem konuşmaların 

gazete siitunlarına geçmesi doğru 
olRıadığını ilave ederek memle -
ketin müdafaasına taalluk eden 
meselelerin gazete münakaşala -
rından uzak kalması lazım gele -
ceğini anlatmıştır. 

Günlerdenberi dünya gazetele
r•nı meşgul eden dedikodu nere
den çıkmıştı? Acaba M. Ruzvelt, 
Ayan meclısi Harp Encümeninde 
ne demiştir?.. Nevyork Herald 
Tribün gazetesi gibi Amerikalıla
rın en ileri gelen bir gazetesi di
yor ki: Ayandan iki kişi şunu söy
lüyor: Reis Ruzvelt chudut. ve 
yahut cBirinci hat. gibi tAbirler 
kullanmıştır. Ve harp olursa bu 
hattın Fransada olacağını söyle -
mı~tir. Diğer tazaftan Ayan aza
sından biri de şöyle demıştlr: 

- Sonradan neşred.len izah ile 
Ayan Hazbiye Encümeninde söy
lcnezı şey !er arasında fark vaz· 
dır. 

Ayandan diğer biri de eğer son 
izah hakikaten Reisicumhurun 
hazici politikasını gösteriyorsa 
demek oluyor ki Ayan Encümc -
nindeki toplantıdanberi politika 
değişmiştir!. 

Gene Amerikanın en ileri ge • 
len bır gazetesi olan Nevyork 
Taymis de keza tahkikat ve tet
kikatına istinad eder"k diyor ki: 
Reisicümhur Amerikanın birinci 
müdafaa hatları Fraru;alia oldu -
ğunu söylemiştir. Şimdi de bu hu
sustaki muhtelif tefsirler yalnız 

bu muhtelif sözlerin ne tazzda 
söylenmiş olduğundandır. Umumi 
neticelere gelince bu toplantıya 
iştirak etmiş olan bir çok kimse • 
!erin dediğine göre Reisicümhur 
sulhü muhafaza maksadı dahi -
!inde olarak diğer demokrat mem
leketlere yazdım etm2k niyetinde 
olduğunu söylemiştir. 

İşte Ruzvelt'in sözl.eri etrafın
da Amı!rika gazetelerinde ve ma
hafüinde geçen sözlerin, yazılan 

(Devamı & ıncı sahifede) 

IMeraklı Şeyleri 
İSPANYA MADENLERİNİN 
~~~~~~~~~-

ZENGİNLİGi -
Kömür (sene,~ı basılan 8 mll7on ton. 

Demir (8 milyon ton). Kurşun, çfnkct 
madenleri de cok acnılndlr. Senede 
200,000 tona 7akın cıva çıkarılır. Bakll' 
madenleri Uuelva vlli7eUndedlr. 4 mil· 
700 tondur. Bunlardan ba11ka birçok 
kalan madenleri de vardır. İspanya, 
maden bakımından, blr(lok devteuer .. 
den daha zenılndlr. 

KADINLARI ALAltADAR 

EDEN BİR iNltILAB 

PeusJlvan7atı bir berber, şimdiki 

pennananUardan daha az ma.1orafla 
saçları ondüle 7apmanuı careslnJ bul
mut. 

Berber Kenet Krtst eOMnin ilzerln
dekJ sapların bir kısmını, &'JI ve çok 
ara ile birer parca kesiyor, kesllm1yen 
saçlar da kendi kendine kıvrıh7or, on
düle edilmiş clbl duruyorm"'. 

Krbtln bu usülU çok rafbel &'Ör • 
milş. Bunu öfrenmek için blnlerce mü ... 
racaat vaki olmuf. Kurnaz berber he
men bir mekleb açmlıf, lsU1enlere 60 
dolar mukabilinde ders Yeri7orm.04o 

PRENSESİN GELİNLiK ENTARİSİ 

Prens Burbon dö ParmJe evlenen t ... 
talyan Prense. J Marl dö Savoa. dil· 
tün cilnil, Romanın en büyük tenl
Jerlnden birinin atelyeslnden ctJmıa 

bir rob l'iylnmişlir. 
Bu rob için ne kadar emek, kumq 

ve tül sarfolundutunu blllyor mmu .. 
nuı?. 

Tamam bet a7, etil 5'çl kt'I çalq -
mıştır. Dört yüz yirmi metro saten, 
üç yüz elli metro da tW aarfolunmU$
lur. 

NE MİDE BU! 

Parbe bir sene zarfında rirtn 7t-
7ecek mfktan nf'dlr, biliyor muo;unuz? 

95 bin ton midye ve lstridye. 95 ton 

et. bu etlerin afırhfı, Eyreı kulesinin 

ağırhğnıdan on üt drfa daha fazla lmlş. 

480 bin ton sebze. Bu ·ebzeler Be-

7azıd meydanına yerleştirilse kult>nln 
boyuna kadar çıkar. 

2.900,000 hektolitre süt. Bundan baş
ka Parlse senede 1 mU7on ton muh .. 
tellt mcyva rlrlyonnuş .• 

Btn iSTATİSTİK 

«Sigara içenl<'r kulUbii» azaları,. se
nelik umumi ı..on,.relf'rlnl akdetmlşler. 

se:e::~:çe~::ra b:;iı;::; .. ::.~~auns~ 1 
Junu1orınw;. 

Pipo amat.orlerlnden nıös7ö Enıest 

Dupraşon ~öı alınq ve: 

•- Arkadaşla,., df'mJy. Bu.na dair 

blrcok malümat topladım. EYYeli fUnu 

arzcdeyim: Bin stıara 7apmak tçln 

nekadar yaprak tütün . artetmek li

zım! Tamam bir kllo Fran:;ıılar. va

sati olarak senede 450 slpra lçlyortar. 

Çok mu bu. •. Şüphesi& hayır! CUnkU bir 
Amerikalı senede 1,045, bir İn&illz 946, 

bir Meksikalı 740, bir Beiolka!ı da 630 
sigara fçlyor ... • 

FRANSADA NA KADAR 

DEGİRMEN VART 

Umumi harbden eYVel %0,000 lı!L Bu
l'ÜD ise 8,887 ·-

Bu mülbhf tenezzüle debe ekmek sar
ff:ratınm azalmasıdır. Sonra faaUyet lnl 

talll eden bu 12,000 detlrmenln çop 
küçük ldl. Bunlardan bir çoklan blr
leşlfler, asri detlrmenler ~lılar. içle
rinde senede 300.000 kental bulda:r i· 
tüten var. 

LALE 
İstanbul halkJ için büyük bir 

ıiixprlz! 

Cebheden Dönüş 

Yazan: REŞAD FEYZi ' 

<Bu hikaye İspanyada geçen bir 
aşk ve kahramanlık destanının hu
lasası ve naklidir). 

W 
alansiyanın portakal bahçe
lerinden biraz yürüyünüz .. 
Şehrin kenar mahallelerın

den blrınin dar sokağı üzerinde 
Margarita'nın pembe boyalı evini 
görürsünüz .. Bu evin önünden bi
raz daha aşağı doğru ilerleyıniz .. 
Palmiye ve akasyaların süslediği 
geniş bir bulvarın başlangıcında 
Rigoletto'nun küçük köşkünü bu
lacaksınız .. 
İspanyada kard~ş kavgası yeni 

başlamıştı .. Seferberlik ilan edil • 
mişti. Her tarafta asker toplam -
yordu. Bir akşam, güneş battıktan 
sonra Rigoletto ile Margarita, de
niz kenarında buluştular.. Genç 
kız ağlıyordu. Rigoletto'nun boy
nuna sarıldL Onu alnından öptü .. 

-Ne zaman geleceksin? .. dedi. 
Çabuk gel sevgilim .. Ağlıya ağlıya 
kan kusazım.. Ölürüm.. Harbden 
döndükten sonra, beni bulamaz • 
sın .. 

Simsiyah ipek gibi ınce saçlı, 

briyantin sürülmüş, muntazam ta· 
ranmış saçlarile, uzun kıvır kıvır 
loirpiklerile, mehtabın altında bir 
heykel gibi duran delikanlı, bir an 
cevab vermedi.. Gümüş gibi par
lıyan denizin uzayan mesafelerine 
daldı. Sonra, geniş bir nefes aldı. 
Elini sevgilisinin omzuna koydu: 

- Üzülme canım, dedi .. Bir ay 
sürmez gelirim.. Harbe gitmıyo -
rurn .. Bu küçük bir isyandır. Fran
ko isminde bir general isyan et -

öğrenmeliyim .. 

• 

~ :; , 

Soğuğa karşı 
tahaffuz 

Yağmurlu ve;ya serin huvolarıl·1, 

vücud çok kolaylıkla soğuk aııı. 

Evinize gider gituıez. sırak ~u (uılll 
bir kabın içine bir kaşık Sloaıd 
Liniment dökerek a~ aklarınııı h~ 
suya sokunuz. Bu tedbir, elıeunıu · 
yelli bir soğuk algınlığının ilerlt• • 
mesine nıôoi olabilir. \riicudliniiıôl 
ağrı hissederseniz, uğuşturruaksıııu 
Sloan's süriinüz. loan's bu surcllt 
viicude nüfuz eder ve idareli sarlc· 
dilmiş olur. Slonn's ~iirdüğiinüz u~· 
rıyan mahalle yeni kan hiicum eder· 
Sertliği azaltır, ağrıyı giderir. Slır 
an'c; dünyada ınevcud en asri mi.İ • 
sekkindir. Soğuk alı..pnlığı, burk11I· 

1 
ma, iyatik, lumbago için bngiind<0 

bir şi.,;e SLOAN'S satın alınız. 
miş .. Devlete karşı koymuş .• Ya • 
nına bir kaç yüz kişi toplamış.. s 
Bunların da ha.kk.ı~da çabuk _geli
riz .. Ben şuna uzuluyorum ki, seni 
bir ay hiç göremiyecegım .. Mek-
tub yazarım .. Beni sakın cevabsız 

bırakma.. L ' N ' M E N 
Margarita, hüngür hüngür ağ • 

lamağa başladı.. Genç kız, delikan
lı ile nişanlanmak üzere idi. O • 
muzları sarsılarak: 

ı Radyo J 
Programı 

- Ne zaman nlşan~anacağız, di· 
ye sordu. An kara RadyosLI 

- Askerden dönünce.. BIJGtlN 

- Çok iyi.. 
19.00 Kon11tma. 

Delikanlı, genç kızı fazla uzme-

18.35 Mu•lk (Stııfonlk plaklar) 

1915 Türk mu.•lkbl - Fasıl heyeti • mek için metin görünüyor, harbe el 
Celil Tok.ses. Ilakkı Derman, Ett 

ehemmiyet vermemiş hissini bı • Kadri, Da rl tlrıer,)Iamdl Toka:r. ıııo· 
rakmak istiyordu.. Mevzuu de - :ratı faslı) 
ğiştirdi: 20,00 Ajan., meleoroloJI haberlerL 

- Sen Tangolita şazkısını ne gü- .ıraaı borsası (flyal) 
20.15 Türk musikisi (Klibllı procn"'ır-' zel söylüyordun .. Geçen gün sizin 
Bestekiı" lanbıırl Ali .ıentllnlJı bal 

evin önünden geçiyordum.. Sen klnl 
arka tarafta balkonda idin .. Bir 

sabahdı.. Çıp!ak kollarını güneşe 

doğru uzatmış, Tangolita'yı söy • 
lüyordun .. Yine söylesene, sevgi

lim .. 
Genç kız birden canlanmıştı. E

Jile, gözlerinin yaşını sildi. Gü -
lümsedi.. Siyah parlak kadife göz
lerinin içinde demindenberi ilk de
fa nemli bir parıltı vardı .. Aşk ne 
büyük kuvvetti.. Gece, mehtab, 
deniz ve sevgili.. Genç kızın ru -
hunda cennetten gelmiş kelebek
ler uçuyor, kalbi gizU bir saadet 
tılısımı ile hızlı hızlı çarpıyordu. 
Delikanlıya daha çok sokuldu. E
ğildi. Onun yüzüne daha dikkatli 
baktı: 

(Devamı 1 inci sahifede) 

ı - Tanburf Ali efendi SuıldU p<f' 
revt, 

Z - Tanbıırl Ali efendi Suzidil 1 ,t 
beste (Tıkıldı darba sltemdrn) 

3 - Tanburl Ali efendi % el bd1' 
(bllmedlk :rarl kim bizden) 

4 - Tanbıırl Ali efendi Suzldll ai'1 
semai (Kani yadı lablnle) 

5 - l'lrflk Fersan tambur takslııı~ 
6 - Nanburl Ali efendi Suddll t"" 

kı (Yandıkça oldu &:uzan) 

7 - Tanburl Ali efendi SwcidU I"" 
kı (Bir nlcihla ey dllruba) .,1 

8 - Tanburi Ali efendi So•ldll ( 
bir bakı.,:ında nf'fl'e) _,) 

9 - Tauburl Ali efendi ywillı """' 
(Ce;yhun araran dldei ıiryanı 

!1.ot 31emlekt·t .saat. ay~rı. 

ıı.oo Konu ma. j.ı 

:?l.15 E.stıam, tahvllO\t, ka.ınbl70 o" 
borsası (riyal) ıt' 

!1,30 l\lüzik (ku('uk orkt tf"a .. 
Nttlb ~ km) 

YARIN' - Biz biribirimizi seviyoruz. Her~eye ii.slüıı 

tutarak, hcrşeyden üstün bilerek seviyoruz. Bu 
sevgimizi burada toplanacak olanlar bizim başbaşa 
veıişimizden daha mı çok şenlendirecekler, bizi da
ha mı çok biribirimize ısındıracaklar?. 

Fazıl, karısının, minık, sıcak ellerini avuçla -
rının içinde sıka sıka: 

YOS A 
Dedi. Fazıl: 
- Yoo. Şimdi olmaz .. 
Orada öğreneceksin. 
Armağan bilinmeden alınırsa hoşa gider. 
Diyordu. Amma Güney. 

1!.30 Prog-r-Am • 
1%.lS Türk halk nau7.lii: Osınan pt•fı 
ll\'an Ta.nburacı vt Bayan İrfan. ,,pi' 

13.00 "ltml~ket saat ayarı, aJaaıi 

ttoro1oJI haberleri. . ,:' 

13.10.14 luzlk {Kiıcuk orkr .. t.r.& 

- Yoo ... Yoo ... Böyle düşünme. İle güne karşı 
çafirıntının, toplantının, hep beraber olmanın ayn 
ayrı tadları ve anlaınlazı vardır. Hem insanın ta
nışları da böyle bir toplanma ile onların gônenç
krini kutlulanuş olmuyorlar mı?. Düğünün, derne
ğın anlamı da bu değil mi? 

Giiney doktora biraz daha yaslandı, biraz daha 
sokuldu, keskin, alevli bakışlarını onun gözleri içine 
birden doldurdu: 

- Ben böyle düşünmüyorum doktor. Ben her 
şeyden, herkesten uzak, yalnız senin yanında, SC• 

nin kollarının arasında kendi benliğimin, kendi 
gönencimin öz varlığını bulmak istiyorum. 

. Dedi. Doktor, kendisine çılgınca bağlanan, ye
nı bır varlık, yeni bir dirim ve benlik getiren Gü
neyi hemen kapacak, içine sokacak, kalbıne saklı
·ncak gibi iştahlandı-

- Ah, ne diye biz birbirimizi daha 1mcedeıı 
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gorup tanışmamışız. Sen şimdi yirmi üç yaşında 
olacağına kırk üç yaşında olsaydın ve biz seninle 
yirmi yıl önce evlenmiş olsaydık. .. 

Diye ergen kadına içini döktü. Merdivenleri 
böyle konj.lşa konuşa, ağır ağır inmişlerdi. 

Güney: 
- Ne çıkaz. Siz benden yaşlısınız amma, be

nim bütün sevgimi dolduruyorsunuz. Bana yer 
yüzünün en· genç, en güzel erkeği gibi geliyorsu
nuz. Benim gözüm bütün erkeklere kapalı olduğu
na göre arada bir ayırdım kalıyor mu?. 

Dedi, ilave etti: 
- Arabamız bekliyor .. 

Ve sordu: 
- Ne güzel değil mi? 
Doktor: 
- İyi ki, o spor •Stüd Beykeı·· i almadık. Bu 

çok daha güzel ve görlinüşlü. 

Yuım: ETEM İZZET BENtca _ _ _ mil _ _ _ 

Dedi. İkisi de arabaya doğru ilerlediler. 
Şoför kapıyı açtL Fazıl Güneyi geçirdi. Kendi-

si de sola oturdu. Şoföre emretti: 
- Beşinci Notere çek. 
Güney sordu: 
- Niçin notere gidiyoruz? .. 
Fazıl çok şendi. Ömründe ilk kez bütün kal· 

binin ateşli bir sevgi ile dolduğunu ve damarlazı· 
na o ateşin alev verdiğini duyuyordu. Bu sevinçle 
genç kadının sorgusunu karşıladı: 

- Sevgilim sana bir düğün armağanı yap-
mak istiyorum. 

- Ne o?. 
- Orada gôrürsünf 
Güney sevgisine şımaran hoppa bir kız tav • 

rile ve kıvıl kıvıl dalgalanan kıvırcık saçlRrıru ba
sında sazsa sarsa: 

- Yoo ... Yoo ... Ben meraktan ölürüm. Şimdi 

- İlle söyliyeceksin. 
Diye tutturdu. Fazıl söylememekte ısrar edi-

yordu. Güney: 
- Ya. Demek, ilk günden beni üzüyorsun. 
Diye. gücengin gücengin söylenmeğe başladı. 

O zaman doktor: 

- Gerçekten üzülüyorsun. Söyliyeyiın. 
Dedi ve söyledi: 
- Sana bir iki şey bağışlamak istiyorum. 
Güney sordu: 
- Ne? .. • 
[oktor, sanki ona !Ayık değilmiş gibi, ürkek 

bir stHle teker teker söyledi: 
-Bir iki apartıman, mağaza fllAn .. 

H "'' . ., - an6~erını •• 

- Maçkadaki Şirin, Taksimdeki Yuva apaz -
tıman'arile Eminönünde !kl mat<ızayı ırana ver • 
nıck isUyorum. Değersiz bir armağan aznma .. 

(.Dnııma nrJ 

1 

Nec.lp Aşkın. -
1357 Hicri 

1 

1354 RuO'' 
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Çarşı da 
1 Yazan: Recai Sanay 1 

B izim şu kapalıçarşıdaki 

cBitpazarı. ne enteresan. 
yerdir. Oraya ne zaman yo

lurn düşse kıyısını, köşesini alaka 
Ue gözden geçiririm. Hatta, fırsat 
b~Iursam esnafile şöyle bir has
bihal yaparım. 
Bıtpazarında her şey satılır, 

fakat en çok alınan satılan, adeta, 
Para gibi tedavül eder., elden ele 

• gezen, şekilden şekle giren ve ilk 
~hibiuin artık işine yaramaz ha

. gelmiş iken cAz kullanılmış!• 
dıye baş köşeye oturtulan elbise, 
ıaıta ve saire gibi giyileceğe da

~eylerdir. 

İki sıralı dükkanların önünden 
geç~rken, yanılıp ta, raflardaki 
veya gözünüze ilişen sıra sıra a
~ılrnış elbiselere şöyle dönüp de 
ır bakarsanız dükkancı hemen 

Yak~nıza sarılırcasına meslek ve 
~n at maharetini tanı amile kul

narak dil dökmeğe başlar: 
is - Buyurun bayım bir şey mi 
v !ediniz? .. Burada var .. Burada 

ar ... 

f 
Artık, dükkancı, gecıcinin kıya-

~tın b • . d e akar, çok kısa hır zaman-
rrıa baştan. aşağı süzer; pantalonu 

~· ceketımi? - mevsime göre -
l>a,osu p d" .... ·· • N. , ar osusu mu. esı az 
Çok eskı" .. .. .. k il 
n ıse ona gore sozu ·u a-
ır: 

1 - Bayım gelin size bir panta-
on ceket it d.. .. v .. . pa o... par osu ... 
hel ın B' . . C: · ızdc var ... Iyısı var ... 

b. eJ n bakın, bakın suna bakın 
1~ kere ... Taın bede~inize göre! .. 

b u aralık, çağırdığı kimsede 
ıı· ız da .. 

cek ınuşterı alakası göre -

Usu1ü Yapılmıştır 

Kapalıçarşıda Bitpa zannın görü.nü.§ü 

için kullandıkları ve üst üste tek
rarladıkları söz şudur: 

- Size hem iyi, hem ucuz bir 
şey verelim.. Çok ucuz ... 

Hani türkçede: cEvdeki pazar 
çaqıya uymaz!• diye bir söz var
dır; işte buradaki esnafın da söz
lerile fiil ve hareketleri birbiri
ne hiç uymaz. Hatta uymak değil 
yanaşmaz bile ... 

Burada, pazarlıksız satış kanu
nundan evvel, alış verışte esnafa
rasmda cari şöyle bir usul ve adet 
vardı: 

ri girince, burası her gün, Hay -
darpaşa - Kadıköy vapur iskelesi 
kadar kalabalıktır. Bıı kalaba - l 
lıkta en ziyade göze çarpan, omuz.. 
!arma, kollarına yükledikleri el
biseleri gezdiren, bir cyağlı müş
terisini. arıyan seyyar satıcılar -
dır. Bunlar bir müşter; ele geçir
diler mi, malını satmadan kolay 
koky bırakmazlar. Hele bu müş
teri biraz safdilce olursa ... 

Bir seyyar satıcı, krndinde bu
lıınmıyan bir şeyi istiyen bir müş
teşi cBende yok!• diyip bırak -
mat. Onu alır bir dükkana gö -
türür ve: 

- İşte burası bizim dükkandır ... 
(Devamı 7 in~i sııhifede J 

YEMEK HAZffi: 

- Ferid, hikayeni bıtirmedin mi 
daha? .. Yemek hazır .. 

- Dur biraz ... Kadını baştan 

çıkaran herifi nasıl öldüreceğimi 
dü~ünüyorum. 

- Çabuk bitiriver işini ... Ye -
mek soğuyacak! ... 

Pe rol Kralı 
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olivud, yer yilzllnün cenneti denılınıye ıll - banyolan gılıl tenasttb, gtlullik ve sağlıklannı 
yık emsalsiz bir yerdi:r. Burada vllcutçe, koruyacak her türlü tedbirleri ittihaz eder. On . 
yüzce hepsi birbirlerinden giizel binlerce lan adeta zorla bu harekata gevkeder. 

kndın ve erkek vardır. Bunların mühim bir yekO.- Resmimiz figüranların hususi bir de banyo· dü•·ı"~ur sa kolundan tutup zorla 
"<ana çekme . . . 1 ,,_ sı ıçın mese e kal-

Malumdur ki cBitpazarı. nda 
iki çeşid esnaf faaliyettedir; bi -
rincısi: dükkan sahipleri, ikincisi: 
seyyarlar. Bu gezici esnaf dük -
kancılarla daima temastadır. Bir
birlerinden rey alırlar, mal sa -
tarlar. Diğerleri, dükkancılara, 

ekseriya müşteri bulup götürür
ler. Bu takdirde mü~terisine ve 
müşteriden alınan paranın mik -
tarına göre dükkiin~ıdan cpay• 
alırlar. Bitpazarı kapısından içe-

• nunu figüranlBT teşkil eder. l\tensub oldukları mü· !arını yaptıktan sonra bir kısmını itirahat eder 

Küçük Bir Memur 1 k en =ess=es=e=le=r=o=nl=a=rın==be=d=e=n=h=ar=e=k=at=ı·=.,,te=n=c=zz=ü=h='c=rı=·· ==b=ir=kıs=mın==ı=d=a=o=yn=ar=k=e=n=g=ö=st=erm=e=k=te=d=ir=. =· ==· 
~•amıştır. 

ll!" . 
" uşterılerınde aliık~snu tahrik 

BllJI <dla ~ü rr 
Tö <e©ırr~t 

Nasıl Yükseld i? 
Son gelen 

-
Üstüste Kocaya Varıp! 

Avrupa gazete
J ·ri petrol kralı 
Sör Hanri De -
terding'ın, iş -
ten çekildikten 
sonra, her sene 
istirahat ıçın 

gittiği Sen Ma
riç' de vefat et
tiğini haber ve
riyorlar. 

Para Kazanmak 

ı.,_. 
•na 

e"lııde yeni kocalarından 

~ 
birini bekliyor 

:':a gazetelerinde okun -
h· ~rk na göre şimdiye kadar 
t il· kadın aç kocaya varan genç 
~lt hap mahkemeye getirile -
\ ~. is~~ ınahkıim olmuştur. Ja-
h 01ar 16 indeki bu kadın şimdiye 
!li4 ı 'ltekı genç erkekle sevişmiş, 
l tıııist' ere kendini şiddetle sev-
·~, . ır. Fak b . 

'' tes , at u münasebetler 
lıı4,t l'rıı surette "·· h ·ı ı • , ıır J n ..... a ı e o -
'' . an· !ııı'd'ılı b. •nanın on sene evvel 
~,llıı. B~r mektup meydana çık-

'0ta nect nda böyle muhtelif ko
en varctıeını söyliyer2k 

1 

diyor ki: para kazanmak için bun- / 
dan daha emin bir çare bulama - ' 

Deterding'in 
babası Halan -
dalı ve maruf 
bir gemici idi. 
::lğluna, ( esfarı 
baide kaptanı) 
nın oğlu ünva-

dırn. 1~3H'1~ 
J aninanın cürmü çok kocaya 

varmış alınası değil, bu erkekleri 

ayni zamanda severek onlara bel

li etmeden ayni zamanda muhte
lli kocalara gitmiş olmasıdır. Bu 

kadının birisinin nilcahı altında 

iken diğer bir erkeğe varması ca
iz olmadığı için Janinanın üç se
ne hapsine karar verilmiştir. 

J an inanın şimdiye kadar vardı
tı kocalar hep zengin adamlar 

mış. On sekiz yaşında ıKen Ul< ko
cay.ı varmış, on senedenberi de 
on •ltı kocaya varmıştır. Eğer ka
dınm kocalan numara ile sayıla
cak olursa geçenlerde 16 ıncı nu
mara ile 9 uncu numara birbirle
rine rasgelmişler ve iş bir otelde 
meydana çıkmıştır. Ondan sonn 
Janina aleyhine takibata ııirisil -
miştir 

l:iır Hatın 

Deterny 

rundan başka bir miras bırakma
dan öldü. 

Dul karısı, bir kızla üç erkek 
çocuğu, kendi sayi ile büyütmek 
mecburiyetinde kaldı. Bpnların en 
büyüğü 13 yaşında idi ve Holanda 
bahriye mketebine girmeğe ha . 

1 
zırlanıyordu. ve baabsının vefatile 
küçük yaşında aile reisi olmuştu. j 

l BANKA KATİPLİÔİ 
Amsterdamda bir bankaya gir

di. Maliyecilikten, banka muaİne
lalından bir haberi yoktu. Fakat 
çok zeki, çok çalışkandı. Altı ay 
sonra maaşı 300 florin oldu. 

Amsterdamda iki sene kaldı. 

Sonra, 17 yaşında ilcen başka bir 
bankaya girdi ve gençliğine rağ -
men Sond adalarına mühim bir 
memuriyetle gönderildi. 
Yapılan bir müsabakada bıı ze

ki gencin petrol işlerind~ iMısası 
olduğu anlaşılmıştı. On sene ıçin
de Deterding, (Royal Neerlande) 
kumpanyasının ileri gelen memur
larından birisi oldı;. 

Bu müessesenin müdürü Kes -
!er idi Genç Hanriye karşı büyi;.~ 
bir teveccüh gösteriyor, itimad 
besliyordu. <Raya! Neerlande) fir
masının (Royal Dutch) e çevrilme
sine razı oldu. 

30 YAŞINDA 

Hanri otuz yaşına basmıstı. Du-

tch kumpanyasının idare reisi ol
du. Yedi sene sonra, Kesler'in ve
fatı üzerine miidiriyete geçti. 

Smatra'da, petrol nakliyatı me
selesile meşgul oldu. Bunu kolay-

!aştırdı. 1897 de ilk harnıçlı va -
puru ısmarladL 

1907 de kumpanyasının sarnıçlı 

vapurlarının sayıı 30 a çıktı. 

1914 de ise bir filo halini aldı. 

Hanru Diterding, cür'et ve cesa

ret sayesinde rakiblerine galebe 

çaldı. Amerikan ve İngiliz gaz 

kumpanyalarile mücadele edi -
yordu. 

Bu sırada Hanri tabiiyetini de

ğiştirmek lüzumunu hissetti. 

- Bu behemehal lazım, bana 
çok faydası olacak ... 

BARON 

Dedi. Az sonra Holandalı, İngi

liz oldu. Üç sene geçti. İngiltere 

hükümeti, hizmetlerJne mükfıfat 

olarak kendisine (Baron) ünva _ 
nını verdi. 

Sör Haııri Diterding, umumi 

harbde, kumpanyanın muazzam 

filosunu hükumetin emrine verdi. 

Hanri'nln müttefiklere çok kıy
metli hizmeti oldu. 

Harb bitti. Hanri müthış bir 

servet sahibi olınuştu ve 4,000 
kişiye kumanda ediyordu. 

Sör Hanri Diterding, çok faal idi. 

Hiç boş duramazdı. Bir gün Mus
solini ile görüşürkPn: 

~ Diktatör ol.aydım, bütün 
tenbe!leri bila merhamet öUiirür 
düın. 

Demiştir. Sör Hanrı, ışten çe
kilmezden evvel halefin itayin et-
miştir. Eski müdürü Kesler'in 
de> Kok .. 

IPt'lrol kra:ı) her sene Sen Ma-. . 
riçe geliyor, birkaç hafta istirahat 
ediyordu. 

Otelin penceresinden karların 

yağışını seyrederken birdenbire 
kalb sektesinden ölmüştür .. 

Ç©e «JlkH~ IFH mU~Ulfi) 
Kalb>üDüyetneırü 

B unu 
.. 
Oğrenmeli Ve Mutla k a 

Yavrularımızı Ona Göre 
Yetiştirmeliyiz 

1 
ngiliz doktorlarından Peı-,;y'in 
çocuklara dair olan tet -
kikatından Son Telgraf. şim-

diy~ kadar birkaç defa bahsetti ve 
doktorun tetkik ettiği tiplere da
ir olan resimleri de gösterdi. 
Çocuğunu nasıl yetiştirmesi la

zım geldiğini ana \'e baba vaktin· 
de öğrenmiş olursa bundan istik
bali için büyük karlar temin edil
mi~ olacaktır. Yeni gelen İngiliz 
gazetelerinde doktorun tetkika -
tının diğer bir safhasına dair ver
diği malUmatın neticesini de şöy
lece almak !azını geliyor: 

Çocuklar için bilhassa serbest ol
mak ve açık havada yaşamak lil.
zırndır. Bir çok zengin çocukları 
vardır ki şehirlerde kalabalık yer 
!erde dünyaya gelmişler ve orada 
büyümüşlerdir. Eğer b•b~ları, a
naları bunları hakkile bahliyar 
etmek istiyorlarsa çocuklarını Wç 
olmazsa açık yerlerde. kır hava
sile lıeslıyerek büyütürler. Bu• 

na mukabil diğer bir çok çocuk 
da ~ncak kalabalık yerlerde, şe
hirlerde kendilerini mes'ut bula
bilirler. İşte yaradılış o kadar 
farklı! İngiliz doktorunun tetki
katına göre köylerde yaşadıkları 
halde şehrin işlerile meşgul olmak 
kalabalık yerlerde yaşamak ve 
çalışmak istidadında olan çocuk
lar ekseriyeti teşkil ederler. Şe -
hirlerde yaşıyan çocukların ekse
riyeti de köy işlerine gelemezler. 
Bir çocuk ister kalabalık bir şe
hirde doğsun, ister sakin bir köy
de dünyaya gelmiş olsun o ya şe-

hirde çalışacak, yahut da köyde ~ 
görecek istidat ve kabiliyette ola
rak dünyaya gelıniştir. Bunu ken
disi de ancak ya ı ilerledikten 
sonra anlıyabilecektir. Her iş, her 
yer:ie çalışabilecek istidat ve ka
biliyette, bilhassa sınhatte ço -
cuklar da vardır. Vücutca iyi in
kişaf ed~n böyle çocuklar büyü
dükleri zaman hem şehir, hem 

köy ışıermi gorebılırler. ı"akat 1 
böyleler! azdır. Resmini gördü -
ğünüz (!) numaralı çocuk şaya
nı dikkattir. Böyleleri ister şehir
de, ister köyde dünyaya gelıni§ 

olsun her suretle yaşamağa alışa
bilirler. İntibak kabiliyeti çok faz
ladır. Her muhite alı~abilir. Fa -
kat daha ziyade açık havalı \'er • 
!erden hoşlanır. Yanı bu ç'acuk 
çiftlik işlerinde yetiştirilirse iyi 
olJL.·. Gözleri derinde, kaşları a-

• 

şağıda. Bu ~ocuıc: kuvvt.·t• "rlir ~\
meli kabiliyettedir. ( .. (t süreı zı

raat makinelerini öğre:nir ve bun
ları işlettiği gibi bozulunca da ta
mir edebilir. Hutasa bir eiftliktt• 
ne yapmak lazım ıse en ehcmıni
yetsiz işlerden en büyüğÜnP ka 
dar hep ö~enerek yapma~a nw
rak eder.Beygir. öküz, ıa,·uk ·:<

saire ile beraber bulunmnl:t n 

hoşlanır. J.o'akat bundan bôyle ço 
cukların zihni, fikri işlerle meş • 
gul olmak istemedilcleri manası 

çıkmamalı. Bunlar yüksek tahsil 
de görmek istidadındadır. Bunla
rın hem dimağları, hem de vücut
ları çalışabilir. 

F dkat (2) numaralı çocuk büs
bütün aksinedir. Bu çocuk şehir
de, ve kalabalık yerlerde olduğu 
zanıar kendini mes'ut hisseder. 

( Vevamı 7 inci sahifed<J J 
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Avrupa - Amerika 
Yakınlaşması 

(4 üncü sahifeden devam) 
yazıların bir hulasası. 

Avrupada bir harp olursa Ame
rikanın yardımı meselesi pek mü
him olacağı düşünülürse Ruzvel
tin sözleri neden bu kadar müna· 
kaşalara yol açtığı kendiliğinden 
anlaşılır. Şayanı dikkat olan bir 
keyfıyet daha vardır; Ruzveltin 
hayat arkadaşı da Amerikanın ile
ri gelen kadın muharrirlerinden
diı-. Kendisi muhtelli mevzularda 
yazı yazabilen bir kalem sahibi
dir. United features'de neşrettiği 
yeni bir makalede Amerikanın 

harici politikasından bahsedi -
yor. Bu makaleye çok ehemmiyet 
veriliyor. Çünkü şimdiye kadar 
politikaya dair yazı yazdığı pek 
görülmemişti. Bu makalede Anıe-
0rika Cümhurreisinin hayat arka
daşı şöyle diyor: Almanyanın her 
sene 1.000 tayyare yaptığı iddia 
ediliyor. Buna karşı Fransanın 

da ancak 100 tayyare yapabildiği 
söyleniyor. Bu takdirde Fransa
nın neden dolayı Anıerikadan tay
yare satın almak istediği kolay· 
lıkla anlaşılabilir. Amerikanın bu 
suretle Fransaya müzaheret et • 
mesi Almanyanın hoşuna gitmi -
yecektir. Fakat hiç bir milletin 
diğerleri üzerine üstün bir mevki 
alması için bir sebep yoktur. A
rada gizli bir şey de yoktur. A
mer;ka ile Fransa gibi iki dost 
memleket birbirile sadece ticaret 
ediyorlar demektir. Her milletin 
silahlarını azal trnası lazımdır. M. 
Çemberlayn bunu teklif etti. Fa
kat Hitlerin bunu kabul ettiğini 

görmedim. 
Diğer taraftan Alman gazetele

ri de Artık Amerika Cümhurrei
sinin Amerika Amerikalıların -
dır. Amerika başka mıntakalara 
karışmaz, başkalarının da Ame
rikanın işlerine karışmasına mü
saade etmez tarzındaki meşhur 

kaıdesinden ayrıldığını ileri sü
rüyorlar. Gerek Almaıı,yada ve 
gerek İtalyada gazeteler tarafın -
dan Reisicürnhur Ruzvelt ile po
litikası aleyhine yazılan şeyler 

tekrar edilir gibi değildir. Bil • 
hassa İtalyan gazetelerinin Ame· 
rikaya şiddetli hücumları için bir 
sebep aranırsa şunun bulunacağı 
söyleniyor: Bundan otuz, kırk se
ne evvel Anıerikaya iş bulmak i· 
çin giden İtalyanlar Amerikalılar 
tarafından itibar görmemişler -
dir. Umumi harp senelerinde de 

Türk Matbuatının 1 

Milli Huviyeti 
(1 inci ıahif~en devam) 

muhakkak ki, matbuatın iyilikleri 
ve hizmetleri ile birlikte aradabir 
basit noktai nazar farkları müna
sebctile düştükleri hataları tera • 
ziye vurmak ve galebe edecek ne
ticeye göre büküm \"ermek hak 
ve adaletin en düriist hükmü ve 
tezahürü olur. 

Btzinı kanaatimize göre, Türk 
mutbuatının gidişi, neşriyat ha • 
,-:ısı üzerinde dikkat edilecek, 
memnuniyet veya ademi memnu
niyeti cclbedecek bir iki nokta an
cak şunlardır: 

A- Rejime bağlılık, Milli Şefin 
kumandası altında bulunmak. 

B- Cumhuriyet Halk Partisi 
uındelerine tam mutabakat. 

C- Devletin dahili ve harici po
litikasına uygunluk. 

D- Şahsi cmeUere alet olma • 
r . .ıak. şahısların şeref ve haysiyct
ll·rin i rencide etmemek. 
~ Devlet otoritesini takviye 

etmek. 
F- Devletin haricdeki ve dahil· 

deki emniyetini ihlal edecek te
şebbüs rn neşri~·ata karşı U)'anık 
bulunmak. 

t'mumiyet itibarile eğer Türk 
matbuatı bu fıkralar iizerindeki 
vazifesini ve milli hizmetini ifa 
ediyorsa, böyle bir matbuatı ten
kid etmek değil, ancak takdir ey
lemek ve başüstünde tutmak, ulak 
tefek hataları da ne şiddet, ne de 
nefret hissine düşmeden tashih 
ve tadile sevketmek iktiza eder. 
V c.. görüyoruz ki, bugünkü Türk 
matbuatı da bundan başka hü • 

Reisicümhur Vilson tarafından İ
talyaya karşı dostluk gösteril -
memiştir. Harpten sonra sulh mü· 
zakerelerinde de Reis Vilson Fe
yome meselesinde İtalyaya karşı 
dostluk etmemiştir. Reis Vilson 
demokrat fırkasındandı, şimdiki 

Reis Ruzvelt de bu !ırkadandır. 
Gerek Vilson ve gerek Ruzvelt İ· 
talyaya dost olamamışlardır. Re
is Vilson bundan yirmi sene ev
vel Feyomenin talyaya verilme
sine razı olmamıştı. Şimdiki A -
merika Reisicürnhuru da Ber 1in -
Roma mihverinin beslediği diğer 
tasavvurların birer hakikat olma
sına bir mani sayılarak İtalyan 
gazeteleri tarafından hücuma uğ
ramıştır. 

Reis Ruzvelt İngiltere ve Fran· 
sa ile çok dosttur. Gerek Alman 
ve gerek İtalyan matbuatının hoş· 
]anmadığı da bundandır. 
Fransanın yalnız kalmasını İ· 

talyanlar çoktanberi istiyorlar, 
fakat ileride bir harp olursa A· 
mcrikanın hudutları, ilk hatları 
Fransadan başlıyacağı söylenince 
Fransanın yalnız bırakılmıyacağı 

anlaşılmıştır. Berlin - Roma mih
verinin Akdeniz ve şimali Afri
kaya dair olan tasavvurları kar
§ısında bunun anlaşılması da Al· 
man ve İtalyan gazetelerini mem· 
nun etmemiştir. 

Fransa hesabına Amerikada bir 
çok tayyare yapılarak gönderile
ceği de Almanların ve İtalyanla· 
rın hoş göreceği şeylerden değil

dir. 
Reis Ruzvelt gazetecilere be -

yanalında Fransanın parasını pe -
şin vererek tayyare ısmarladığını 
söylemiştir. Bundan Amerika ef
karı umumiyesi çok memnun kal
mıştır. Çünkü hem bir ticaret a
lış verişi olacak hem dr Amerika 
fabrikalarına bir çok iş çıkmış o· 
Jacak diye düşünüyorlar. 
Amerikalılar 914 Umumi harbi· 

ne 917 de girerek İngiltere ve 
Fransa ile beraber olmuşlardı. 

P,.lmanlar bunu unutmuyorlar. 
Diğer bir nokta daha vardır ki o 
+ıa şimdi İtalyanlarla Almanları 
dü~ündürmektedir. M. Ruzvelt 
gerek İtalyaya ve gerek Alman
yaya karşı şimdi böy!e bir vazi
yet alınca cenubi Amerıka mem · 
leketleri de İtalyanlarla Alman • 
Jara karşı vaziyetlerini değiştir • 
mekte gecikmiyeceklerdir, diyor· 
Jar. 

Sark Müstemlekeleri ~e 
TeMikede 

(1 inci aahifeden devam) 

Geçen yaz, ngiliz Hariciye müs
teş•rı Butler, Avam kamarasında 
Hainan adasının Japonlar tara • 
fından işgalinin ihtilatlara sebe • 
biyet vereceğini söylemişti. Fakat 
her vakit olduğu gibi protesto no
talarile iktifa edilmiştir. 

Japonya, bu notalara dürüst bir 
tarzda ve ithamdan liri olarak ce· 
vab verecektir. Şarki Asyanın ye
niden tensiki işi, eski muahedele
rin ortaya çıkarılması ile durdu • 
ruhmıyacağı gibi notalarla veya
hud müdahale teşebbüslerile de 
durdurulamıyacaktır. 

JAPONLARIN İŞGALİ 

TOKYO 12 CA.A.)- Domei a
jan;ı bildiriyor: 

Japonlar Hainan adasının işga· 
!ine devam ederek adanın en mü
him stratejik noktalarını ele ge • 
çirmişlerdir. 

viyette ve mahiyette bir matbuat 
değildir ve hükumetin istediği 

matbuat da budur. Amma, her 
yiğitin bir yoğurt yiyişi vardır .. 
dedikleri gibi neşriyat, üsliıb, form, 
teknik bakımından bazısı daha 
haşindir, bazısı daha yumuşaktır, 
bazısının tekniği klasik, bazısının 
ki alamerikan, bazısının ki de ek
zantrik, hafif veya şarlatandır. 

Fakat, bütiin bunların hiçbirisi bir 
mana ve esasta tefrik ifade etmez. 
Neticeyi tayin eden daima ana da
va, ana meslek ve umumi hava • 
dır, ki içimizden veya dışımızdan 
kim ne derse desin asla değişmi
yen ve de&°i§llliyecek olan hakikat 
de budur. 

• 

Onbirinci Pius'un 
Ölümü 

(2 inci sayfa.dan devam) 
çılmıştı. Fransada klerikaller hü· 
kürndarlık taraftarı idiler. Gam
betta gibi curnhuriyet~iler de an
tiklerikal olduklarından Papa ile 
cumhuriyet Fransasının arası a • 
çılmıştı. İşte bu sıralardadır ki İ
talya ve Fransa ile arası açılan Pa
pa, Bismarkın teşvikile Almanyaya 
hicret etmeyi düşünmüştü .. Fakat 
zamanla Papalar, İtalyadaki milli 
devlete de, Fransadaki cumhu • 
riyet rejimine de alışmıya başladı
lar. Ve bilhassa harbdtn sonra 
Papa, cismani saliıhiyetten ziyade 
ruhani salahiyet üzerinde ısrar et
miye başladı. Bu vaziyette Fran
sa ile Papalık arasındaki münase· 
betlerin normalleştiğini gören İ • 
talya, bu nüfuzun Fransa namına 
istismarına mani olmak için 1929 
senesinde, ölen on birinci Pius ile 
itil.lfnameyi imzaladı. Fakat bu 
itiliifname İtalyaya ürnid ettiği 

menfaati temin etmemiştir. Bir 
defa faşistliğin ideolojısini, ka -
tolikliğin ısrarla ileri sürdüğü sa
liihiyetlerle telif etmek mümkün 
olmamıştır. Ve bu zorluk Alman· 
yada milli sosyalistlik iktidarı ele 
aldıktan sonra daha ziyade Al -
manya ile Papalık ar~sındaki mü
nasebetlerin tanziminde görül -
müştür. Hakikat şudur ki faşist 
ve yahud da milli sosyalist olsun, 
totaliter devlet ideolojisile kato -
likliğin iddialarını telif etmek 
mümkün değildir. Bir misal: Hit
ler rejiminden sonra Almanya da 
Vatikan ile bir itiliıfname imza
lamıştı. Kendi tebaasma aid işler 
hakkında yabancı bir devletle 
ı.ukavele aktetmck g•bi milli sos
yalist akidelerine aykırı olan bu 
itilafname ile bir taraftan Papa
lık katolik merkez siyasi partisi
nin ilgasını kabul ediyor. Diğer 

taraftan Almanya da siyasi ma -
hiyette olmıyan katolilc teşkilatı
nın faaliyetine engel olmamayı 

taahhüd ediyordu. Fakat siyasi o
lan faaliyeti, siyas olnııyan faali
yetten ayırmak gittikçe güçleşti. 
Gençliğin terbiyesi b:r telakkiye 
göre, siyasi bir mesele değildir. 

Fakat başka ve şüphesiz daha 
doğru olan telakkiye göre de si
yasi meselelerin başında gelir. Bu' 
yüzden Papanın !>'şist ve milli , cı· 
yalist dev !etler le ara'ı açıldı ve 
gariptir ki katolik devletlerle ru
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1 
rağmen Beşiktaş • Hlliı.I maçı) 

İki takım sahaya şu §ekilde çıktı. 1 1stanbulspor 17 3 2 12 19 51 20 pılmıştır. sahada pek az seyi 

Fenerbahçe: Hüsameddin - Ya- 1 ""---------------··---1--------ı bulunuyordu. 
şar, Lebib · Reşad, Ayten, Ali Rı· G 1 1 B k Takımlar muayyen saat'.e • 
zdaun·.Vahid, Naci, Fikret, Esad, Hal·ı a a at as ar ay ey oz kadro ile sahaya çıkmışlardır: 

Hilal: Murad - Akif, Muarrı 

Topkapı ise bu maça dokuz kişi D •• B b K ld me: . Cevdet, Zeynel, Mustafa 
ile çıkmağa mecbur kaldı. un era ere a l' Haluk, Lutfi, Rüstem, Salim. r/. 

l'opkapı: Sokrat - Hristo, Sa • .- ı tafa. 
deddin • Yunus, Hamdi, Münir • Beşiktaş: M. Ali - Hüsnü. '!'z 

İsmail Hakkı, Ali, Osman. 1-1 Neticelenen Ovunda Her /ki Şehab, Feyzi, Hüseyin • Eşr' 
Hakem: Adnan Akın. J Bedii. Rıdvan, Hayati. 

Fenerbahçe hücuma başladık - Taraf da Güzel Çarpıştı Hakem. Şazi 'fı.zcan. 
tan iki dakika sonra Naci vasıta- Siyah . beyazlılar bu maçı 
sile ilk golü yaptı. Biraz sonra Fe- Taksim stadyomunda Galata • diyse de tekrar oyuna girdi. Bi • kiş iolarak eksik bi rakdro ile 
nerbahçe Nacinin güzel bir şütile sarı.yla Beykoz haftanın en mü • ~inci devre bu şekilde yani 1 · 1 naclılar. 
ikinci golü yaptı. him karşılaşmasını yaptılar. Ha- beraberlikle neticelendi. İkinci Oyuna başlıyan Hila.Jliler 

Fenerbahçe tekrar hücuma baş- vanı nbozukluğundan mahdud bir -:!evrede oyun mütevazin oynanı- hücumu yaptılar. Fakat Beşik: 
]adı ve ortadan Esad üçüncü golü seyirci kalabalığı mevcuddu. yor. Galatasaray oyuncularında muavin hattında kesilen bu )1' 

hemen yaptı. Fenerbahçe bu va- Takımlar: Galatasaray: Osman- yorgunluk aliimetleri görülüyor.. cumıı mukabil bir akın takib 
ziyette oyuna hakimken bir de Lütfi, Adnan · Musa, Bedii, Ek • 57 inci dakikada Cemile kasden Ve hemen ilk dakikacla Rıd' 
penaltı kazandı. Topkapı kalecisi rek - Necdet, Süleyman, Cemil. tekme atan Beykozlu 8 Mehmedil Beşiktaşın ilk golünü kaydet!~ 
bunu kurtardı. Fikret şahsi bir hü- SaJ,ihaddin, Sarafim. hakem oyundan çıkardı. Beykoz- Top ortaya gelir gelmez yaF 
cumla dördüncü golü yapmakta Eeykoz: Safa • Halid, Bahadır - !ular on kişi kalmalarına rağmen ikinci bir hücumda da Hayal• 
gecikmedi. Said, Mehmed, Mustafa - İsmail, bozulmadılar. İyi bir müdafaa o- 1 kinci golü yaptı. 

B. N · b · · ı·· G Lb Şeh b B"" ha Cahid yunile Galatasaray hücumlarına j ıraz sonra acı eşıneı go u a , a , ur n ··· Beşıktaşlılar on sekizinci ve 
attı. Devrenin sonlarına doğru Hakem: Refik Osman. .. kar;;ı koymağa muvaffak oldular .. ' dokuzuncu dakikalarcla Brdii 
Naci, Esad ve Fikret üç gol daha Galatasaraylılar oyuna başladı- 65 inci dakikada Beykozlular bir Rıdvan vasıtasile iki gol dah• l 
yaparak Feneıbahçe devreyi 8 - O 

1 
lar. 20 inci dakikada sağdan yapı· gol fırsatı kaçırdılar. Bunun ar -

1 
galib bitirdi. lan bir akında topu ayağına ge • kasından Sala.haddinin küzel bir tı ~~vre 4 _ 0 bitti. 

Topkapılılar ikinci devreye yor- çiren Süleyman kalecinin plon • şütünü kaleci kurtardı. •·e' 
İkinci devrede Hilallılar ,. 

gun bir şekilde başladılar. Fener- jonuna rağmen kaleye sokarak Beykoz kalesi aleyhine olan dilerini toplamağa muvaffak 
bahçe sağaçığa Reşadı geçirdi. <ialatasarayın golünü yaptı. Bey· frikik de neticesiz kaldı. İkinci d · 

muşlardır. Oyun bu devre e 
Hücumlar gene birbirii takib e • l<ozlular seyrek fakat tehlikeli a- devrenin sonları yaklaştığı halde zamanlar mütevazin bir cer• 
diyordu. Reşaddan gelen topa gii- lanJar yapmağa başladılar. Bek galibiyet gollerini atamıyan Ga • 
Zeı bır. kafa vuran Fikret doku - lıl k J d d • · takib etti. oynıyan Bahadır forvede geçti. latasaray ar ta ım arın a egı· 

Hiliillilerin birinci devreye · zuncu golü yaptı. 
Hücum üstüne 

Fenerbahçe yine 
hücum yapan 
Fikretin kafa 

Şehab da mükemmel oyunile for· şiklik yaptılar. Musa santrfora, ıı 
• af zararı bu devredeki daha caO vedi sürüklüyor. Bunlardan biri- Cemil beke geçti. Lutfi de sağ h • 1 

•inde güzel bir pas alan Bahadır ta yer aldı. Fakat bu hiçbir neti- yunu Beşiktaşlılara fazla go ~ 
mak imkanını vermedi. 'Ja vuruşile onuncu golü kazandı. yakından ve çok sıkı bir şiltle ce vermedi. Biraç tehlikeyi daha ~ 

F k b k { l b . B k ı 1 G 1 devrenin muhtelif dakikalar i ret iraz sonra a a i e on ı- Eeykozun beraberlik sayısını kay- savuşturan ey oz u ar a ata • ..J> 

Hayatı ile Rıdvan ellerine g<> rind golü yaptı. dettı. sarayla 1 - 1 berabere kalmağa ~ 
Fikret, T.opkapının saşıran mü- ş h b haf"f b" ak tl k · muvaffak oldular. diklHi iki fırsattan istifade 

• e a ı ır s a ı geçır • rek beşiktaşın beşinci ve al dafaasını yine şahsi bir hücumla --~=========~~=========;'.======= 

yararak on ikinci golti yaptı. ı·spanyayı ı·talyaJaı;t Kurtarmak Beled'ıye Azıısı Parasız gollerini yapmağa muvaff•~ 
Fenerbahçe ikinci bir penaltı U 11 il dular ve oyun bu suretle 6 • 

kazandı. Naci bunu da kaçırdı. (1 inci salıifoılen devamı Pa'ıfŞmalıdır şiktaşın galibiyetile neticele~ 
Oyunun sonlarına doğru Naci ğın ıhyası aleyhinde bulunduğu- y , 

birbiri üzerine iki gol daha yaptı nu, çünkü bu hareketin İspan • ,ooktor Fevzi v ehb'. (Birinci sayfadan devam) 
ve maç mevsimin gol rökoru olan yanın komintern aleyhindeki pak· Haydarpaşa İnt&ni hasta . 
14 • o bitti. ta iştirakile telif edilemiyeceğini de birçok fikirler ileri sürüldü. ta 

hani reisleri arasında çıkan bu ih· --------------
tiliülar İngiltere gibi protestan bir İçtİmaİ 

kaydetmektedir. ş· d" . h" 1. . nesi dahiliye, göğüs has "' 
ım ı, yıne şe ır mec ısı azasını lıkları klinik şefi. Talö": 

İTALYANIN ENDİŞESİ alakadar eden yeni bir mesele çık· Kamerpalas, muayene: sı' 
dev Jet istismar etmiye başladı. 

Papa. geçen sene Hitler Romayı Derdlerimiz 
ziyaret ettiği zaman, Alman dev· 
!et reisini kabul etmediği halde, 
Geçenlerde İtalyaya gıden Çem -
berlayn'i kabul ederek kendisine 
iltifatta bulunmuştur. 

On birinci Pius'un ölümü üze
rine, şimdi kardinaller meclisi top
lanarak yeni Papayı seçecektir, 
Bu vaziyette İtalyanın ve Alman
yanın, otoriter devlet ideolojisini 
daha iyi bir anlayış zihniyetile 
muhakeme edecek olan adamın 
Papalığa seçilmesine çalışmaları 

beklenir. 

Menmencioğlu 
Geldi 

Bir müddet evvel Almanya ile 
150 milyon marklık kredı muka
velesini imzalamak üzere Berline 
gitmiş olan Hariciye Vekaleti U
mumi Katibi Numan Menemenci
oğlu bu sabahki ekspresle memle
ketimize dönmüş ve a:'esi efradı 
tarafından karşılanmıştır. 

Numan Menemencioğlu Alman
ya ile yapılan mukavele ve d!ğer 
bazı şeyler hakkında kendisıle gö
rüşen gazetecilere şunları söyle -
miştir: 

•- Bu anlaşma iki devlet ara
sındaki ticari münasebatın ı!munıi 
kalkınması ve askeri malzeme Ü· 

zerinde yapılan bir anlaşmadır. Bu 
krediden bilhassa malzeme üze
rinde istifade edeceğiz. Diğer dev
letlerle yeni bir anlaşma yapılıp 
yapılmıyacağı hakkında şimdilik 

malumatım yoktur.. demiş ve 
Avrupadaki siyasi vaziyet hak -
kında da: •Hepimizce malıim olan 
şekilde gidiyor!• diye cevab ver-

(3 üncü sahifeden devam) 
!arı kurşunları zaman, zaman ha
vaya sıkarak israf ettiklerini gör
düm. İşte bu haller hep o cerkek
lik zihniyeti. nin neticei muhas -
salasıdır. 

- Eski şarkıların, şiirlerin ve 
gazallerin bu iptilaya tesirleri var 
mıdır? .. 

- Eski ve insanın daha ziyade 
hislerine hitab eden şarkıların bü· 
yük rolü olduğu kanaatinde de
ğilim. Ayni güfteler ecnebi şar -
kılarında da vardır. Ve bu bugün, 
eski şarkılar pek rağbette olma
dığı halde içki içenler hiç de azal
mış değildir. Bence içenlerin ade
di fazlalaşıyor. Fakat miktar aza
lıyor. Yeni nesilden, içenler az 
içiyorlar ve bu yüzden hasıl olan 
hastalıklar da azalmıştır. 

- Sert içkilerin derecesi indi
rilmeli midir? 

- Bir bardağın dibine konan iki 
üç parmak şara-b üzerine konan 
maden suyu onun derecesini kı· 
rar ve bu suretle yapılan sofra 
içkisinin en kansız çocuklar ve 
herkes için faydalı olduğu bu sa
yed~ iştihanın açıldığı yemekle -
rin iyi hazım ve temsil olunduğu 
görülmekte olduğunda,, sağlam ve 
hasta hemen herkes, Avrupada ol· 
duğu gibi, birzde de bu şekilde 
adet edinilmesi tavsiye edilebilir. 
Yalnız. sureti kat'iyede, şimdiki 

şekildeki cakşamcılık> kaldırıl • 
malıdır. 

--------··-----
miştir. 

Numan Menemencioğlunun bu 
akşamki ekspresle Ankaraya dön
mesi ihtimali vardır. 

Roma (Hususi) - Fransa ile mış bulunuyor. Bu yeni meseleyi 
t 15 • 18, Tel: 49313 

İngilterenin Frankist spanyaya ortaya atan eski şehreminlerin • 
karşı ittihaz etmiş oldukları hattı den Dr. Operatör General Cemil 
hareket, İtalyan gazetelerinin ten- Topuzludur. 
kidlerde bulunmalarına sebebiyet 

Cemıl Topuzlu, İstanbulun va
vermekte berdevamdır. Bu gaze-

ridat membalarının nasıl arttırı
teler, Londra ve Parisi Fra;ıkoya 
düşman olmakla muahaze ettik • labileceği, şehrin nasıl imar edi-
ten oonra Fransızlarla İngilizlerin leceği hakkındaki fikirlerini söy-
Burgos ile mukarenet peyda et • ]erken, bir de şehir meclisi aza-
meleri ihtimalinden kuşkulan • sının hakkıhuzur almadan ve 
maktadırlar. fahri olarak çalışmaları icab etti-

Voce D'İtalia gazetesinde cVir- ğioi ileri sürüyor. Cemil Topuzlu 
ginjo Gayda, şöyle yazıyor: bu hususta diyor ki: 

L<ındra ile Parisin başka türlü - Şmdi hatırıma geldi, şehir i-
hareket etmelerine imkiin olma· çin bir varidat membaı daha bul-
dığından dolayı, Frankonun mu • dum: Biliyorsunuz ki, şehir, şe-

zafferiyetini kabul etmiş oldukla· hirlilerin müşterek malıdır. Bir 
rı bedihidir. Fakat şimdi bu mu- şehrin idaresi de, tamamile resmi 
zaf!eriyeti baltalamağa uğraşı • memur olmıyan, şehirlil<>re aittir. 
yorlar. Bir ev kadını kendi evini temizler 
İT AL YANLAR İSPANYADAN ve tanzim ederken para almak ak-

ÇEKİLMİYOR Jına gelir mi? Hal böyle iken İs -
Roma (Hususi) - İspanyadaki tanbul şehir meclisi azaları her 

Frankonun siyasi zaferinden sonra içtimada (hakkı huzur) namile 
İtalyan muhabirlerinio ancak mühim bir para alırlar. Dünyanın 
çekilecekleri hakkında bugünler- hiçbir memleketinde belediye a-
de bir makale neşretmış olan D'i· zaları, encümen azaları para mu-
talia, bugiin fikrini şu suretle tas· kabilinde hizmet etmezler, bu iş· 
rih etmektedir: ler tamamile fahridir. (Hakkı hu-

İtalya, Frankoya olan yardımı· zur) u kaldırınca artacak mühim-
na ancak henüz dışardan tehdid cebir para ile her sene, bir iki so-

kağımızı olsun, asfalt veya r 
olarak yapmak mümkün ol~r 

·k· d f h · · 01~ Ben ı ı e a şe reınını 
1

. 

Her ikisinde de (hakkı huzur 
rilın€sı hükümetçc de tensib 
diği halde, ben hiç <hakkı n• 
vermedim. Cemıyeti beJed:)1

11 
sı da, hemen eksiksiz olara~ ~ 
malarda muntazaman hazır 
nuyorlardı. 

Binaenaleyh, bugün de (, 
huzur) kalkarsa şehir mec; 
timalarına hal<!! gelını.Y 

en:tiniın.• r.' 
Sayın şehir meclisi azasııı' · 

dilerini istifaya davet ed•~. 
lif ve fikirlerden sonra, Iabr' 1 
ınayı tavsiye ed<!n bu yeıı'~ 
karşmnda ne düşünürler. lı'.JI'. 
yoruz. Okuyucularımıza, ,ı 

ye azasının ne miktar ücrel ~ 
Jarını, malıimat kabilinden 
vermeyi faydalı bulduk· <+ 

Bizim bildiğimize göre._,;, 
meclisi azası her toplantı ; ! 
lira hakkı huzur alır. oaıtfl :ıO° 
men azası da, ayrıca, ayda ı' 
ücret alırlar. Daimai enc:;ıf 
sayısı dokuzdur. Şehır r 
zası miktarı da 64 kadard' 

<!dilmekte olan bu siyasi zaferin 
müdafaasına lüzum hasıl olduğu 
takdirde devam edecektir. Fakat 
İtalya kendisine siyasi zaferi asla 
empoze etmek tasavvurunda de
ğildir. İtalya yarınki İspanyanın 
siyasi rejiminin şu veya bu tarzda 
faşizmin ayni olmasını iddia et
memektedir. O yalnız bu rejimin 
doğru yoldan şaşırtabilecek ya -
hancı tesir ve nüfuzlardan ari ya
ni •ispanya. İspanyalılarındır. 
formülüne uygun hale gelmiş bir 
İspanyanın milli arzusuna teka • 
bül etmesini arzu ed~yor . 

---- -Baş, Diş, Nezle,Grip Roma fit 

e' 
nevralji.kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal-· 

• • lc•bında gUnde Uç k•t• allnablllt• 
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Ben, Bu işde Hatam Yoktur 
Demek istemedim Paşam 

insan Kumandan, 
Hatadan 

Veya Her Ne Olursa Olsn 
Maaf Kalamaz 

- Tecrübe ve bilgilerime göre ı 
bu çeşid suçlular divanıharlıde 
htsab verdikten sonra da ömür
lerıni tamamlamak· için tüfcklı bir 
rnanganın önünde boy gösterirler. 
Soşonun tüyleri diken diken ke
silbrniştl.. Enver Paşa kendisini 
divanıharbe vereceğini söylüyor, 
ve .. ihsası reyde bulunarak diva
nıharbde kurşuna dizilmeğe mah· 
klırn edileceğini ve son nefesini, 
narnlularını gö~süne ~eviren bir 
Piyade mangasının tüfekleri kar
şısında tamamlıyacağını açıkça 

söylüyordu. 

Arniralın betibcnzi kül kesil • 
tniştı. Enver Paşanın ne kinci ne 
hatır gönül tanımaz bir adam ol
duğunu pekala bilen Amiral ken
disini müdafaa etmek, asabi ba, 
kurnandan vekilinın hiddetini bi
raz olsun yatıştırmak için bitkin 
birsesıe mırıldandı: 

- Ben, bu işte hatam yoktur 
dernek istemedim paşam! İnsan, 
kumand.an da olsa Peygamber ve 
aıjz de olsa hatadan muaf kala -
maz. Ya!nı itiraf etmek !azımdır 
ki noksan malzeme kötü mater
yal, harab bir dona~ma ile yapı -
lacak iş, gösterilecek faaliyet be
n.imkinden daha fazla olmaz. Ger- j 
çı bu hatam yüzünder: bir milyon, 
liraya yakın bir servet düşman e
line geçmiştir. Fakat buna kar -
~ılık ben de Ruslara birkaç mil • 
Yon tutarında zarar vcrdiı·mekten 
geri kalmadım. 

- Ne zararı bu? 

- Sıvastopol ve Odesayı tama-
men tahrib ettim! 

- Bu bir muvaffakiyet sayıl -
maz amiral! 

- Ben de muvaffakiyet olduğu
nu iddia etmiyorum paşam sadece 
arzcdiyorum ! 

Mağrur başkumandan vekili a
mıı·aJin bu aşağıdan alışına acıyan 
bır gözle baktı, muvaffakiyet sa
Yılamıyacağını ileri sürdüğü ye
rıı ilOmbardımanla Ruslara kili bir 
~Vab verildiğini de kendi ken -
<1in~ itiraf eden Enver paşa So
Şonu biraz okşamak, amiralin çiğ
b.ediği izeti nefsin! biraz olsun ta· 
tıılr etmek için sözlerini haiiflet
tııek ihtiyacını hissetti. Sözü aldı: 

- Size biraz sertçe hitab edince 
llok~,u1 materyal, çürük çarık 
tekaelerle bundan fazla iş görü
~tıııytceğini ileri sürüyorsunuz! 
_onanma kumandanlığına geti -

~llıııenizi istediğiniz sıraları biraz 
a ırlarsanız bu ileri sürüşünüzün 

de Hrsi>. olduğunu itiraf edersi
tıiz! 

- Hakkınız var paşam fakat!.. 

No. 66 

8~ Btn_ de unutacağım. Senin sek
i tı kışıle aşk liıbvratuarında yap
klrdığın unutmak ilacını ben bir 
•. •re Ve bir kişı ile izdivaç eczane-' 
oııııJ.e k 
d Y•ptırmak istıyorum. Bıra 
a Yaralarımı sarsınlar!.. 

r Genç kadını omuzu hıçkırıkla -

"' • Çengeline takılmq, sarsılıyor-
~ıı· 

ed.._ Benden bu kadar mı nefret i'0 rsun Sermed! .. 
~ttııed başın ısalludı: 

ı:ı~ l<:eşke nefret edebilseydim 

1,. a.. Her şeye rağmen senı se
ıyor 

ıı: um .. Çaldığın kalb hala se-
ın elinde .. 

le ~elına kollarını Sermedin diz· 
rltı.e dayadı. Gözlerim, en kuv-

Enver Paşa Soşonun sözünü kes- ı 

ti: 
Mudanyada General vapurunda 

ki çayı hatırladınızı mı? 
- Evet efendim! 
_ Orada savurduğunuz blöfler 

arasında Yavuza koyacağınız ilci 
tabur siliihendazla Odesayı işgal 
edeceğinizi, taarruzunuzu ilerle -
terek ta Baltık kıyılarına kadar 
Rusyayı bir çırpıda fethetmek 
fırsatının elinizde olduğunu söy
lemiştiniz.. Bundan vaz geçtik. 
Ka• adenizde şöyle bir deniz ha -
kimiyeti bile temin etmekten a
ciz.ıiniz!.. Artık bu acze bir niha
yet verelim amiral! 

- Yine hakkınız var paşam! 
- Marmarada türeyen düşman 

tahtelbahirleri nerede ise Kiiğdha
ne deresinde karargah kuracak -

lar, Alibey köyünde müstemleke 
tesis edecekler. 

Marmarada seyrüsefer imkan
ları kalmadı, her gün bir sahil şeh
ri tahtelbahirkrin toplarile ce • 

hennem festivalleri geçiriyor. El
deki donanma bir iş görmüyor, gö
remiyor... Karadeniz.de iddia et
tiğiniz deniz hakimiyetimize rağ

men her gün birkaç gemimiz Rus 
tahtelbahirlerinin torpidolarına 

hedef oluyorlar. Bizimki muha -

rebe etmek değil, mayna oynamak 
gibi bir şey ... Bunlara nihayet ver
mek sıra geldi geçti bıle ... Bundan 

sonra Karadeniz ve Marmarada 
dajman deniz faaliyetine karşı ilk 
alacağım tedbir sizi kurşuna diz
dirmekten ibaret olacaktır. 

( Oevanu var) 

Kapahçarşıdaki Bitpazarı 
f' inci sahifeden devwı) öğrenseniz ... Bu kelime şu de • 

Size güzel bir şey verelim ... 
Der. Hakikatte dükkan kendinin 
değildir. Fakat Bitpaz.ırında bu -
lunan her dükkan seyyarların 

kendi dükkiinlarıdır! Müşteriye 

bir komisyonculuk faaliyeti his • 
settirmemek için böyle görünür
ler ... Birbirlerinden pay istedik
lerini müşteriye sezdırmemek i
çin hiç kimsenin bilmediği bir ke
lime kullanarak anlaşırlar. 

Mcselıi, Bitpazarınd!l bir esnaf
la ohbabsınız .. Bir gıin buradan 
bir şey almak lüzumunu hissetti
niz Tabii aldanmamak istiyor -
sunuz.. Bunun için gidıp o çok 
güvendiğiniz ahbabı bulmağı, bu 
işi onunla halletmeği düşünür ve 
münasip görürsünüz ve bu düşün
ceyi derhal tatbik edersiniz, gi

der o dostu, o yarıvefak5.rı bu • 
lursunuz .. Onunla beraber, aradı
ğınızı gönlünüze ve kesenize gö
re bulabilmek için bazan bir kaç 
dükkan bazan da bütün Bitpaza
rını dolaşırsınız ... İrili ufaklı dük
kanlara. arka tarafta, loş dehliz
lere benziyen kıyı kö~e yerlerde 
mağ~zaya benziyen !o~ elbise ar
diyelerine girip çıkarsınız. Her 
paı:arlık ettiğiniz yerde seyyarla 
dükkancı arasında şöyle bir keli
me, ağız çabuklığile söylenir, fa
kat, siz bundan bir şey anla • 
mai< değil, farkına bile varmazsı
nız. Bu esrarengiz söz şudur: 

- cİmşa •... İmşayırn! ... 

Evet bu kelimenin söylendiğini 
pek fark etmezsiniz.. Etseniz de 
bunun ne demek olduğunu nasıl 
anlıyabilirsiniz? .. Bu lıigatlık bir 
iş de değil ki, bir liıgat kanştırıp 

Yazan: Nusret Safa COŞKUN 

vetli silahını, iki büyük top ağzı 
gibi Sermede çevirdi: 

- Beni affet sevg!lı.. Henüz 
her şey bitmiş değildır; hayatı • 
mızı manasız vehimlere kurban 
etmiye!im.. Birbirimizin olalun 
Sermed. 

Sermedin içi titredi.. Ooh o bu 
ümidle çırpınmış, bu ümidle par
çalanmış bedbaht olmuştu. Şimdi 
ise .. Biran kendini kaybetmek teh

likesini geçirdi. 
Hemen; 
- Peki! 
Diyip Belmanın boynuna atı • 

, lacaktı. 
Gözünün önünden her şey silin

miştı. İhanet, kayanın üzerinde 

mektir: 
- Yaptığımız alış verişten pay 

isterim!.. Bu işte ben de hisseda • 
rım!_ 

Ve size ön ayak olan Bitpazarı 
esnafından bir kimse ne kadar ca
nınız ciğeriniz olursa olsun ala
cağınız eşey. mukabilinde vere
ccğıniz para; mutlaka cim~a!• 

dır! .. Yalnzı dostluk ile yabancı -
lık &rasında. belki, azlık ile çok
luk gibi bir fark olabilir ... Yani az 
imş..ı, çok imşa! .. Bu imşa usulü, 
yalnız Bitpazarında değil çarşı

nın diğer bazı esnafı arasında da 
caridir. Mesela mobilyeciler, kar
yolacılar, somyacılar arasında da ... 

Bir de, Bitpazarındaki alış ve
riş usulünün en b:ıriz vasfı - pa
zariık kalkmadan önce • malın de· 
ğerinden, aşağı yukarı üç mls!i 
fiyat istemekti; mesela on lira
ya satılacak bir şeye 23 -30 lira -
dan kapı açılırdı. 30 lira denilen 
bir şey, uzun bir çene çalmadan 
sonra • müşterisine göre - on, on 
iki, on beş liraya verilirdi. Bu ka
dim adeti bilen gözü açık müşte
riler de daima üçte iki tenzil e· 
derek pazarlığa girişirlerdi. Bu 
hengamede, Bitpazarının cimşa• 

sını, diğer Adet ve usullerini bil· 
miyenlerin vay haline! ... 

Acaba, pazarlıksız satış kanunu 
Bitpazarını da bir chale yola• 
koydu mu? .. 

Bunu kurcalamadan okuyucu
larıma şöyle bir tavsıyede bu • 
!unmağı pek faydasız görmüyo -
rum: 

B.itpazarına yolu düşenler, cim· 
şa• usulünü ve ü~te iki tenzil ka
idesini unutmasınlar! .. 

gördüğü manzara.. Ht psi, hepsi 
uçuvermişlerdi. Lakin birdenbire 
kar~ısına İclal dikllmişti: 

_ Beni niçin ikinci defa bir ü
mide düşündün Sermed .. 

- Sevgimle alay edıyor, ıztı -
raba yuvarlamakla zevk mi alı • 

yorsun!.. 
Bu hayali kaybetmek için ba -

§.ını salladı. 

Gözünün önünde İc!alin bir gün 
evvel sevincinden uçarcasına e
vine koşuşu canlandı. Bu genç 
kız, en temiz bir aşkla ona bağlı 
kalmış. mukabele görmeden sev
miş, ümide düşmeden beklemiş -
ti. Şimdi şu dakikada belki anne
sile annesi izdivacı kararlaştırı • 
yorlardı. Ne çirkin , ne münase
betsiz bir vaziyet hasıl olacaktı? 

- Hayır Belma diye ayağa kalk
tı .. Hayır .. İmkAnsız artık .. Herşey 
bitti. Muvakkat ta ols·. ikimiz de 
ayni muhitte yaşıyamıyacağımızı 
düşürıerek müteselli olalım. 
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HİKAYE 1 Kitablar Arasında 1 K '· 80 • • O" il o·· A vhyor ayser ın ıncı 

Cep~~~e~, ... ~~~! A ~:~f~~::;::;-; Yıldönümü Münasebetile 
- Serun sesin.benden daha gu- mualarında da büyük 1.urtarıcı- (4 üncü ıahifeden de"am) ı rak senevi 35.000 İngiliz lirası tu-

zeldir, dedi.. Beraber söylesek ol- nın hayatına aid yazılara el"an te- kinci Vilhelm bundan yirmi se- tarında para istemesıdır. Halbuki 

maz mı?. sadüf ediyoruz. Geçenlerde İsveç- ne evveline gelinciye kadar Al- Hitler bunu verd.rmemiştır. Es-
-Hay, hay .. Nasıl istersen.. te toplanan Türk muhiblcri, Ata- manyanın imparatoru iken dev- ki imparatora ancak senede 8.400 

Birbirlerine sarıldılar.. Baş • türke ait konfcranslaT verdifor. Iett~n maaş ve tahsisat olarak bir İngiiiz lirası gönderilmesıne mü· 
larnı birbirlerine dayadılar .. Kol- Amerikada da ayni tezahürol ha- şey almıyormuş. Buna ihtimal ve- saade etmiştir. 
!arını birbirlerinin omuzlarına la devam ediyor. rilmez değil mi?. Halbuki bunda Eski imparatorun bütçesine gö-
koydular. Ay ışığı denızin pulları, Geçenlerde Nevyorkta Tiirk ko- şaşılacak bir cihet görülmüyor. re kendisine gönderilen bu para-
engine doğru uzanan şerid yolları, lonisinde ateşli gençlerden mü • Çünkü Alman imparatoru baba- nın yarısını hayat arkadaşı olan 
üstünde raksediyordu, arka hah- rekkeb bir grup, Atatürküıı mcm- sın:lan, büyük babasından ve da- prenses için sarfetmcktedir. 
çelerdcn portakal, gül kokuları lekeli ve gençliği nasıl irşad etti- ha büyük babasından surüklenip Halbuki eski imparatorun yar-
geliyordu. ğini tetkik ederek, bu büyük ada- gelen servet ile zaten zengin ol- dım etmek. bakmak mecburıye -

Sular hafif hışırtılarla, sahiller- mın arkasından •Dünya ağlıyor• duğu için kendi iradının getirdiği tinje olduğu prensler, prensesler 
de aşk ve şiır okuyorlardı. başlıklı bir broşür neşretmiş. parayı sarfeder ve bu paranın mü- yoktur. Alınanyanın hükümdar a-

Margerita ve Rigoletto haşhaşa him bir kısmım da arttırabilir - ile.>i olan Hohcnzolern haneda -
Bugu .. n, muharrir arkadaşımız TangoJ.itayı söyledıler.. Şarkının 

akisleri Akdenizin sulan üzerinde İskcnder Fahreddinin de bu nam-
da bir eser neşrettiğini gördük. akisler yapıyordu. 

Onlar, son defa bu sahilde bu. !lluharrir, bu kitabında, Atatür-
luştular, koklaştılar, öpüştüler.. kün öldüğü günlerde bütün dün-
Delikanlı ayrılırken: ya matbuatında çıkan yazıları ve 
- Margerita adiyö .. dedi.. Yal- haberleri bir araya toplamış. 

nız seni seviyorum .. Benı unut - •Dünya ağlıyor• başlığı bu ki-
ma.. taba o kadar yaraşıyor ki, ciha!1 * matbuatının yazdıklannı ifade et-

Harbin birinci senesi margerita mek için, böyle bir kitaba bundan 
sevgilisinin adresini kaybetmemiş- daha uygun ve bundan daha ma-
li .. Rigoletto cepheden cepheye nalı isim verilemezdi. 
koşuyor, bu arada, genç kıza er.ek- •Ta~~nis• gazetesinin Atatürk 
tuh yazmağı ihmal etmiyordu. hakkında yazdığı bir ba makale 
Harbin ikinci senesi, mektublar ile başlıyan bu kitabda sıra ile 
daha ziyade seyrekleşmişt'. .. Niha- Rusya, Almanya, İtalya, İngilte-
yet aradan birkaç ay geçti.. Mar - re, Fransa, Macaristan ve bütün 
gerita, delikanlının adresini kay Balkan ınemleketlerindeki gaze-
betti.. Son mektubunu kalbinin üs- telerde çıkan yazıları ve ayrıca 
tünde saklıyor, tekrar tekrar okıı· Çin, Hindistan, İran, Efgan, Suri-
yor, ağlıyordu.. Rigoletto ac~ba ye ve Hatay gazetelerinin tecssür-
ölmüş müydü?. !erini damla damla akan ve devam 

Rigoletto da genç kızı unu\ma - eden birer gözyaşı halinde sıra • 
mıştı.. Fakat, artık ondan m•, < - lanmış görüyoruz. 
tub alamıyordu .. Sevgilisinin son •Dünya ağlı~·or• adlı kitab; bü-
mektubunu asker l(aputunun iç tün beşcriyelin elile yapılmış bir 
cebinde büyük bir itina ile saklı- mezar taşı gibi, o büyük ölünün a-
yor, esans kokan bu açık mavi dı ,.e hatıralarile beraber cbcdi•·-
renkli kağıdı dudaklarına götü - yen yaşıyacak bir eserdir. 1\L B. 
rüyo, öpüyordu .. 

Rigoletto'nun mensub olduğu 

ordu nihayet mağlıib olmuştu.. 

Kaçıyordu .. Delikanlının alayı da 

!erce baktı .. Sonra: 
-İşte onun için ağlıyorum ya .. 

dedi.. 

miş. Hulasa devlet hazinesinden 
tahsısat ve saire isimlerile kendi
si için para almıyabllirmiş. Umu
mi Harpte Almanya mağlup ola
rak Kayzer de 918 senesi sonba
harında Almanyayı bırakarak 

Hollandaya geçtiktenberi Alman
ya hükılmeitnden herhangi bir i
sim altında hir :. t.ıhsisat alma-
maktadır. Kent,_. • manyada 
hususi çiftliklerı, cnıl.ıkı vardır. 

Bunlardan bır kısmından gelen 
iradlar kendisine yollanmakta, o
nunla geçinmektedir. 

Hitler, eski imparatorun iradla
rına ilişilmıyerek parasının gön
derilmesine müsaade etmektedir. 

İkinci Vilhelmın Almanyada 
kalan eınliıkinin kıymeti 3.500.000 
İngiliz lirası kadar tahmin edil
mektedir. Bundan faz!~ değilmiş. 
Onun için eski imparr.torun dün
yanın birinci derecede zenginleri 
sır,gında sayılması artık yerinde 
görülmemektedir. Eski imparator 
em15.kinin beşte birini hükumete 
bırakmıştır. Elinde kalan da işte 
yukarıda tahmin edildtği kadar -
dir. 

Kayser ile Hitler arasında, 

gönderilen memurların mü -
zakereleri sırasında anlaşılan 

şu olmuştur: Kayser Almanyada 
bıraktığı emlakınde:ı irad ola -

nından 49 kişiye bakması '· zım 
imi~! .. Onuncu Vilhclm bu hane
danın re.sıd.r. Fakat Kayserin 
ma:ı mülkü yalnız Alınany~da bı
raktığı emlakten, çiftlıklerden ı

barcl değildir Pclc çok kıY'tlctli 

hisse senetleri vardır. Yn1'ancı 

bankalarla alış verişı vardır O -
ral.ı.rdan da kendisıııe parnlar gel
mektedir. Yalnız bunun mJ<tan 
belli değ.ldir. Kayser eskı enbe
ri tasarruf meraklısı, az para sar
fetmeği sever bır adam olduğu ı

çin biriktirdiği paralar olsa .;e
rektir. 

Bir kere Almanyad~ Fıkara • 
perver cemiyetlerınden birisi llo
landadaki eski imparatora bır 

mektup göndererek b~bası harp
te ölen çocuklara yardım iç::n 
toplanan ıaneye iştırak etmesini 
ric.ı etmiştir, yani para istemiş
tir. Eski imparator nc.mına buna 
bir çek yollanmış ve şöyle den • 
miştir: 

cİmparatorun muhtaçlara yar
dım için ayırmış olduğu para çok
tan bitmiştir. Fakat mparatorun 
emirleri mucibince kendiler·.-, in 
bir resmi zarf içinde tarafınıza 

gönderilmiştir.• 

Bunu bir İngiliz gazetesi yazı· 
yor ve Kayzerin kimseye para 
vermediğini göstermektedir. 

geçenlerde Fransa hududuna ceb- _Ne oldu .. Margerita öldü mü? ============================ 
ri bir yürüyüş yapmıştı .. Fransaya _ Hayır .. 

mülteci olarak girecekti. Rigolet- _ Nerede?. Çabuk söyleyin .. 
to, Fransız hudud kapılarında bi- rica ederim. 
rikmiş kadın, çocuk, ihtiyar on 
binlerce İspanyol mültecisi gördü. 
Uykusuz, aç, susuz, çıplak bir hal
de, soğuk. yağmur altında dağ baş
larında bekleşen bu inanların man
zarası, genç adamın kalbini sız -
!attı .. İspanyol kadınları sanki de-1 
ğişmişlerdi.. Sefalet, mahrumiyet 
onları büsbütün başka insan ha -
!ine getirmişti. R!golctto gözünden 
damlıyan bir damla yaşı zaptede
medi.. 

Bir aralık sivil insan kalabalı -
ğının arasında, onlara bakıp acı
yarak, yüreği parçalanarak dola -
şıyordu. Birden gözüne inanama
dı .. Eski, çamurlu bir battaniyeye 
bürünmüş ihtiyar bir kadın, bir 
kaya parçası üstüne oturmuş, mü
temadiyen ağlıyordu. Delikanlı ha
fızasını yokladı. Bu margerita'nın 
annesi idi. Koşarak yanına gitti. 
Elini öptü .. Adeta bağırıyordu: 

- Margerita nerede?. Marge -
rita .. Beni tanıdın mı?. Ben Rigo
letto .. 

İhtiyar kadın ağlamasına fasıla 
vermemiştL. Feri kaçmış gözlerini 
kaldırdı .. Bu yor~un, bitkin, sa • 
kalı bir karış uzamış, yırtık el • 
biseli, ihtiyar görünen genç aske
rin yüzüne baktı .. Baktı .. Saniye-

Belma Sermedi ebediyen kay -
bettiğini analmıştı. 

- Peki Sermed, mes'ud ol!... 
Dedi. 
İkisi de ayakta ve müteessirdi -

ler. 
Belma sordu: 

- Beni son defa öpmez misin! 
Sermed genç kadını omuzların-

dan tuttu. Yaşlı gözlerle birbirle
rine bakıyorlardı. 

Sermed, Belmayı kendine çek
ti; göğsüne bastırdı. Sonra avuç
larile başını tutarak dudaklarını, 
dudakları hizasında hazırladı. 

Uğruna hayatını verdiği güzel 
gözkre bakıyordu. 

Dudaklarını ona uzattı. Genç 
kadının da vücudünü bırakmıştı. 
Öpecekti. 

Fakat birden silkindi: 
- Hayır, hayır diye bağırdı .. 

Hayır.. öpemem.. Öpemiyeceğim, 
bağıra bağıra oradan fırladı, mer
divenleri dörder be~er atlamış, 

Kadın elile, az !leridekl çinko 
barakaları göst~dl: 

- Orada iş!e .. 
Rigoletta bir ok gibi fırladı .. Ko

şarak birkaç yüz metro ilerideki 
barakaların önüne geldi.. Kapısı
nın önünde bir süngülü nöbetçi 
vardı .. Nöbetçiye: 

- İçeriye gireceğim .. dedi .. Mar
geritayı göreceğim .. 

Nöbetçi bir an düşünür gibi 
yaptı: 

- Ha, dedi, evvelki akşam ge
tirilen genç kız mı? 

- Bilmiyorum ne za:n~n geldi
ğini.. 

- Görüp ne yapacaksın .. O sen. 
tarumaz kL. 

-O benim sevgilim ... Nasıl ta
nımaz? .. Yoksa hasta mı?. Beni ta
nıyamıyacak kadar buhran i~"in -
de?. mi 

Nöbetçi gülmeğe başladı: 

- Yahu, sen ne diyorsun kaçır
mış kız .. Ben gelin oldum diyor, 
başka bir şey demiyor .. Başına gül
ler takıyor.. Beyaz ipekli kumaş 
parçalarını beline bağlıyor, omzu
na atıyor .. Kahkahalar savuru -
yor .. •Ben gelin oldum ..• diye ba
ğırıyor.. REŞAD FEYZi 

bahçeden sokağa çıkmıştı. Hila 
bağırıyordu: 

- Hayır, öpemiyeceğim, öpe
miyeeeğim! ... 

-B 

VAPUR YANIYOR! 

Kan ve ıevgilL 
Kaybolan saadet .. 

Sermed, İclalle kendisine ikin
ci mevki kamara almıştı. Zira Bel
ma ile ayni mevkide seyahat et
mek ve İclAlle karşılaşmalarını is
temiyordu. Karısına vaziyeti ol-
duğu gibi anlatmıştı. ( ...... ) de 
pek az duracaklardı. Sermed gi
der gitmez istifa edecek, vazifesi
ni devrederek döneceklerdi. 

Sermed, ne kendi ne de İelAlin 
ailesinden kimsenin teşyie gel • 
mesinl istememişti.. Genç evliler 
yalnız başlarına vapura geldiler. 
Belma daha evvel gelip binmişti. 
İkinci mevki kamaralar vapuı un 

Çocuklarımızın Kabiliyetleri 
(5 inci .ahi/eden devıı-n: ı 

Kalabalık arasına karışmak. dük
kanlara bakmax, etrafında cere-

yan eden şeyleri merak etmek bu 
çocukta derhal göze çarpmakta -

dır. Herkesi merak eder, herkesin 
ne yaptığını öğrenmek ister. Eğer 

çocuğunuz buna benzlyorsa dik
kat ediniz: Bu çocukta parlamak, 

yüksek makamlara çıkmak mera-

kı bıışgösterecektir. Fakat daima 
zihni ile, fikir ile başararak var -
mak ister. Boyle bir çocuk ame-

ll işlere, el işlerine, kol kuvveti 
ile görülecek işlere hiç gelemez. 
Hafızası çok iyidir. Zihni de çok 

iyi işler. Okuduğu şeyleri unut
maz. Onun için icabında nerede 
neyi okuduğunu söyler. Lakırdı 

ederken karşısındakini ikna et
mek ister. Onun için ellerile, kol

larile hareketler yapmaktan, kar
şısındakinin üzerinde müessir o

larak sözünü dinletmek arzusun-
dan vazgeçemez. Sesine tatlı bir 

ahenk vererek karşısındakine din
letmeği de bilir. 

Eğer çocuğunuz buna benziyor
sa onda şu noktalara dikkat et -

kıç tarafına düşüyordu. Belma bi
rinci mevkide olduğu için tesa -
düf imkanı da yoktu. 
Karı koca kıipeşteye dayandı -

!ar. Sermed elini İc!Alin omuzu
na ettı. Mümkün olabildiği kadar 
mes'ud, sırtına akşamın siyah har-

aniyesini çeken İstanbulu kısa 
ilir zaman sonra dönmek ümitleri
le seyrediyorlardı: 

- Mes'ud musun İclal! 

Genç kadın saadetin bütün am
pulleri içinde yanan gözlerini ko
casına çevirdi: 

- Çok, pek çok Sermed! 
Sermed karısını göğsüne bastır

dı: 

- Canım karıcığım! .. 
- Hayretteyim Sermed .. Yirmi 

günün içine bu kadar işler nasıl 
sığdı. Hi!A inanamıyor, rüya gö
rüyurum sanıyorum. Sen benim 
için ebediyen kaybolmuş bir ü -
mittin. Bir çok defalar söyledim 

(Arkası var) 

mck lazımdır: Bu ço~ukta azım, 
karar ve sebat vardır. Fakat da-

ha ziyade heyecana kapılmak is

tidadındadır. Dostluğa ehemmi -
yet verir. Fakat onu ya!nı:r: şeh -

rin her vakit deği~en heyecanlar, 
gürültülü, çeşid çeşid renklı ha· 
yat aldatabilir. Böyle çocuklar 

istikbalde ne olabU.rler? .. Bunla
rın büyük istıda•Iarı vardır; İyi 

bir aktör olarak sahnP. hayatın -

da şöhret kaz.ınabilirler. Sesleri 
ile de şöhret kazanırlar. Güzel 
şarkılar okuyarak bırer artist o

labilirler. Kalabalık lıuzurnnda 

kendilerini de dinletmek mera 

kında oldukları için bunlar gıt

gide iyi bır hatib, mükemmel bır 

konferanscı olabilirler. Fakat ay
ni z;;manda bunların para işlerı
ne de istidatları vardır. Yukarı -

da dendiği gibi en ziyade zihni ış
lerden zevk duyacakları için me-

sela para hesabı böy!elcrı ıçin 

pek karlı bir iş olabilir. Bu 
takdirde çocuğunuzun bir gun ı

leri gelmiş bir banker olduğunu 
da görebilirsiniz. (2) numaralı 

çocuğun çehresine dikka.le ba -

kıldığı zaman bu beyzi çehrede 
hatların muntazam ol;l..ığu gorul

düğü kadar 90Cuğun nazik bır 

hali olduğu da göze ç:ırpar. Bu ço
cuğum ancak şehirde gorule • 

bilecek işlerde muvaffak o • 
lacağını kestirmek zor de ıldir. 

Yorulmak, didinmek ıçin 1.lzım 

olan beden kuvveti onaa oyle pek 

bariz bir halde bcllı deJıldir. 

Daha ziyade okuyarak, diişıine -
rek çalışacak bir çocuk 

Fakat diğeri öyle değıl (!) nu
maralı çocuk beden ltibarıle kuv
vetli olduğunu belli ediyor. 

E~er iki oğlunuz var da bu ço
cuklara benziyorlars1t dikkat e

din iz ki birinin yapmağa ıvüs!aid 
olduğu işleri diğerin~ gördürmi
yesiniz. Bunların tahsil ve terbi
yeleri birbirinden farklı olacağı 

besbelli. 

Ziraat memleketi olan ve halkı 
toprağa bağlı yerlerde çocukların 

bu ıstidat ve kabiliyetini bilmek 
cok mühim bir keyfiyettir. 
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Karaciğer, böbrek, t!lf ve 

kurrılarından mütevellid san

cılarınız, damar sertlikleri 

v.ı şişmo.nlık şikayetlerini" 

URİNAL ile geçiriniz. 

UR iNAL 
Vücude toplanan asid ürik 

ve oksalt gibi maddeleri eri· 

tir. Kanı temizler, lezzeti 

hoş, alırunası kolaydır. Ye -
meklerden sonra yarım bar

dak su içerisinde alına. 

İngiliz Kan-uk 
Eczanesi 

Beyoğlu - lstanbul 
................................ lmı .. 1 ... 

Türkiye Şeker Fabrikaları 
A. Ş. İdare Meclisinden: 

Türkiye şeker fabrikaları A. Ş. hissedarlar heyeti umumiyesi 28 
şubat 1939 salı günü saat on birde Ankara İş Bankasındaki hususi da
iresinde sureti adiyede toplanacaktır. Şirket esas mukavelesi mucibin
l'e Jfıakal yüz hisseye malik hissedarlaın, hamu oldukları hisse senel
erini veya bunu müsbtt vesaiki içt una gününden bir hafta evvel Anka· 
rada şirket merkezine İş, Ziraat Bankalarına veya Sünıer Banka tevdi 
ederek duhuliye varakası almaları ric olunur. 

RUZNAME 

1 - Şirketin 1938 senesi muameHlt ve hesabatı hakkındaki meclisi 
idare ve murakipler raporlarının okunması ve tasdiki 

2 - 1938 senesi bilanço, kar ve zarar hesablarınm tasdiki ve idare 
meclisinin ibrası 

3 - 1938 senesi temettü hissesinin zaman ve sureti tevzii hakkında 
'tarar ittihazı 

4 - 1939 senesi murakiblerinin intihabı ve ücretlerinin takdiri 

5 - Münhal meclisi idare azalıklarına muvakkaten seçilmiş olan 
zevatın intihablarının tasdiki 

6 - Esas mukavelenin 26 ncı maddesine tevfikan müddetleri hitam 
bulan meclisi idare azalarının yeniden intihabı ve huzur haklarının 

tayini 
7 - Meclisi idare azasına ticaret kanununun 323 ve 324 üncü mad

delerinde yazılı salahiyetlerin itası. 

,.•ADEMi iK Ti DAR 
VE BEL GEVŞEKLi~iNE KARŞI 

HORMO • 
1 

T ,ı bletlerl. Her eczanede arayınız. 
'Posta -utusu 1255 Hormobln)Garate,rstenbul 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma 
Ve Eksiltme Komisyonundan 

Mektebimizin elektrik laboratuarında yaptırılacak tesisat açık ek
;iltmeğe konulmuştur. Eksiltmesi 27 /2/939 tarihine rastlıyan pazartesi 
;inü saat 15 de Gümüşsuyunda Yüksek mühendis mektebi arttırıfla ve 
,ksiltme komisyonunca yapılacaktır. Keşif bedeli (1700) ve muvakkat 
. .cminatı (127.50) liradır. Talihlerin şartnamesini görmek üzere her gün 
ve eksiltmeye gireceklerin muayyen gün ve saatte arttırma ve eksiltme 
ıwmisyonuna müracaatları iliin olunur. (764) 

Devlet Demiryolları ve Limanları ı 
işletme u. idaresi ilanları ... ~~~~--~~~~~~~~~~,--~~~~~~--~ 

Brherinin muhammen bedeli 486 kuruş olan 5000 adet çam telgraf 
lireği 24/2/1939 cuma gıirü saat 15,30 da kapalı zarf usulile Ankarada 
.dare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1822,50 liralık muvakkat teminat ile ka
ıunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar 
<emisyon reisliğine vermeleri Jazımdır. 

Ş~rtnamel"r parasız olarak Ankarad:, malzeme dairesinden. Hay
laıpa~ada tesellüm ve sevk şefliğinden, Eskişehir ve İzmirde idare 
mağazalarından dağıtılacaktır. (795) 

j lstanbul Vakıflı.tr Direktörlüğü l.anları =ı 
ı - Gureba hastanesinde yapılacak tamirat açık eksiltmeye kon-

T'uştur. Muhammen bedel (4989) lira (20) kuruştur. 

2 - Bu işe aid eksiltme evrakı şunlardır. 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Fenni şartname 
C - Mukavelename 

3 - is•ek~iler bu evrakı bila bedel vakıflaı· fen heyetinden alabi
irkr. 

4 - Eksıltme 16/2/939 tarihine müsadif perşembe günü saat 14 de 
İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünde teşekkül edecek komisyonda ya
)ılacaktır. 

5 - Teminatı muvakkate % 7,5 tur. 

6 - İstekliler bu gibi tamiratı başardıklarını vesikalarla eksiltme 

0'Ününden üç gün evveline kadar :Fen Heyetine ibraz ederek vesika ala
caklardır. <722) 

• 
T. C. ZiRAAT BA 

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

4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana eön ikramiye dağıtılncaktır: 

4 Aned 
4 
4 
40 

100 
120 
160 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

1,000 Liralık 4,000 Lira 
50\i )) 2,000 )) 

250 )) 1,000 
100 •> 4,000 
50 rı 5,000 il 

40 1) 4,800 • 
20 » 3,200 " 

DİKKAT: Hesablarındaki paralar bir sen" içinde 500 liradan aşağı düsrniyenlere ikramiye çıktJll 
takdirde % 20 fazlasilc verilecektir. 
Kur'alar senetle 4 defn, 1 Eylıll, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 1 Haziran tarihlerinde çeklleeektir. 

•ııı:ım-•ı 

·~ 

Vapurların Kalku; Gün ve Saatleri 
13 - Şubatatan 20 Şubata kadar kalkacak 

vapurların isimleri, kal.kış gün ve 
saatleri ve kalkacakları rıhtımlar. 

Karadeniz 
hattına -

Salı 12 de (Aksu), perşembe 12 de (Tarı), pazar 
16 da (Ege). Galata rıhtımından. 

Bartın 
hattına 
İzmit 
hattına 
Mudanya 
hattına 

Çarşamba 18 de (Antalya), Cumartesi 18 de (Ül
gen). Sirkeci rıhtımından. 
Pazar, Salı ve Perşembe 9.30 da (Uğur). Tophane 
rıhtımından. 

Her gün 9 da (Marakaz) vapuru sistemi vapurlar
dan biri, Cumartesi ayrıca 13.30 da (Trak). Top
hane rıhtınıından. 

Bandırma 
hattına 

Kar.ıbiga 
hıılluıa 

Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 de (Trak), ay
rıca Çarşamba 20 de (Saadet) ve Cumartesi 20 de 
(Bursa). Tophane rıhtımından. 
Salı 19 da (Bursa), Cuma 19 da (Bartın), Tophane 
rıhtımından. 

İmroz 
hattına 
Ayyalık 
hattına 

Pazar 9 da <Tayyar). Tophane rıhtımından. 

Çarşamba 15 de (Mersin), Cumartesi 15 de (Saa
det). Sirkeci rıhtımından. 

ızmir SÜ- Pazar 11 de (İzmir). Galata rıhtımından. 
rat hattına-

Salı 10 da (Etrüsk), Cuma 10 da (Sadıkzade). Sir
keci rıhtımından. Mersin 

Hattına
Telefonlar : 

Merkez ) Denizhank binası 
Acentalar ) Karıık.öy Köprübaşı 

Sirkeci Yolcu Salonu 

42497 
42362 
22740 

Jandarma Genel Komu·aulığı Ankara 
Satın Alma Komisyonundan : 

1 - Bir geyimine kırk kuruş kıymet takdir edilen on beş bin il<İ 
yüz geyim çeşitli at ve bir g~yirnine otuz beş kuruş kıymet biçilen biP 
sekiz yüz geyim çeşitli katır nalı 2/3/939 perşembe günü saat onda k•' 
pah zarf usulile satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi komisyondan parasız olup örneğinde görülebile' 
cek bu ek>;iltmeye girmek istiyenlerin 503 lira 25 kuruş ilk teminat 
banka mektubu veya vezne makbuzunu muhtevi teklif mektublarını 
belli gün saat dokuza kadar komisyona vermiş olmaları. (410) (811) 

İstanbul Belediyesi İlanları 
Belediye tahakkkuk ve tahsil şubelerinde mevcud 2328 tane def· 

terin kısmen ciltlenmesi ve kısmen de tamiri 2095 lira 20 kuruş tahmiP 
bedelle açık ehiltmeye konulmuştur. Şartnamesi levazım müdürliı· 
günde görülebilır. İstekliler 2490 sa yılı kanunda yazılı vesika ve 157 Jira 
14 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile birlikte 24/2/939 currı8 

günü saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (799) 

,- İstanbul Komutanlığı Satınal
ma Komisyonu ilanları 

Topçu birinci alayı hayvanlarından çürüğe çıkarılan 4 baş hayvan 
aleni müzayede ile 16 şubat 939 perşembe günü sat 14 de satılacaktır· 
İsteklilerinin belli gün ve saatte Fındıklıda komutanlık satınalma ltO' 
misyonuna gelmeleri (879) (808) 

* * İstanbul Komutanlığına bağlı bir-ı Rami kışlasındaki müstakil top ' 
likler için bin kilo gaz yağı evsafı ve, çu taburu için çeşit yapı malzeJ11e
şartnamesi dahililıde satın alına - si satın alınacaktır. Pazarlığı J5~ 
caktır. Pazarlığı 15/Şubat/939 Çar -ı Şulıat/939 Çarşamba gunü saat 1 

şamba günü saat 10 da yapılacak -ı de yapılacaktır. İstekliierinin bel1'. 
tır. İsteklilerinin belli gün ve saat-

1 
gün ve saatle Fındıklıda Komu\3P 

te Fındıklıda Komutanlık Satına! - Jık Satınalma Komisyonuna geln1 

Komisyonuna gelmeleri. (887) 1 !eri. (888) _./ 

1-
Askeri filbrlk•l•r 

llı\nhuı 

10 TON NİKEL ALlNACAK -
Tahmin edilen bedeli (30.000) li· ı 

ra olan 10 ton n.ikel askeri fabrika-1 
!ar Umum Müdürlüğü merkez sa· 
tınalma komisyonunc3 27 /3/1939 

ı pazartesi günü saat 15 de kapalı 
zarfla ihale edilecektir. Şartname 

(1) lira 50 kuruş muk~b.:inde ko -, 
misyondan verilir. Taliplerin mu -
vakkat teminat olan (2250) !ırayı 

1 
havi teklif mektublaıını ~ezkur 1· ., 

günde saat 14 de kadar komısyona Sıhh~tini:ı. &·vtrııeniz • 
vermeleri ve kendilerınin de 2490

1 

l z M l R İ N 
sayılı kanunun 2 ve 3 maddelerin-
deki ~esaikle mezkCır gün ve saatte AŞÇIBAŞI Markah 

komisyona müra:atları (731) M A K A R N A L A R 1 N 1 
KIBIKKALEDE YAPTIRILACAK Her yerden i8rarla iste~ 

İNŞAAT Seliinik Sergisinden Büyült 
Keşif bedeli (29.320) lira olan yu- Mükafat. 

karıda yazılı inşaat askeri fabrika- 7 

Dr. Ihsan Sami -

İstafil0k0k Aşısı 

Ertut)rul !ar Umum Müdürlüğü merkez sa - . . . . 81 t•~ Sadi Tek tınalma komisyonunca 24/2/939 cu- dan verilir. Talıblerın muvakk 1 ,ı 

lsl,filokoklardan mütevellid 
(ergenlik, kan çıbanı, koltuk 
altı çıbanı, arpacık) ve bütü.1 

Halk epereti 
Bugün gündüz 16 da 

Akşam 9 da 

(ESKİ HAMAM ESKİ TAS) 

ı:>peret 3 perde. 
ci:d haslalıklıırına karşı pek 
tesirli bir aşıdır, Pek yakında cJuliya Joe. yeni 

--Divanyolu No. 113•-•lve büyük Bale heyeti. 

TIY A TR OSU ma günü saat 15 de kapalı zarfla minat olan (2199) lirayı havi te~9ı 
Bu gece (HALK) ihale edilecektir. Ş.a:tname (~) lira mektublarıru mezkfu günde :ıeıl 
gecesi. Şahzade • (47) kuruş mukabılınde komısyon- 14 de kadar komisyoM verJll 9u 
başı (TURAN) Sahibi ve neşriyatı idaTe ed'::""' ve kendilerinin de 24J'l nuJll~ıve' 

tiyatrosunda SÜT KARDEŞLER Baş muharriri kanunun 2 ve 3 maddelerindel<ı )ID' 

vodvil 3 perde. Her yer 20, loca- ETEM İZZET BENİCE saikle muayyen gün ve saatte 
]ar 100 kuruştur, Son Telııraf Matbaası ınlsyona müracaatllll'ı. (732) 


