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İŞLERİ: TELEFON: 20827 
bul Cağaloflu NuruoamanJye No. M En son Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi 

İstanbulun en çok satıJan hakiki İ 
alqaın aazetesidlı 1 

İl8nlatını SON TELGRAF'a verenler 
en çok okunan bir vasıtadan hakkile 

istifade etmiş oluriar. 
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İDARE - İLAN: Tel: 20872 

Telrraf : İst. Son Telgraf 

ingiltere, Totaliter. Devletlerle Uzlaşmıya 
Çalışırken Moskova ile de Anlaşıyor mu? 
Japonya İngiltere Arasında Başllyacak Müzakerelerde T oky~' nun Aşırı 
T alebferine Karşı Amerika Sovyetler Kombinezon undan İstifade Edilecekmiş 
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Satınalma Muamelesi İçin 
Kıırıılaıı Komisyon Dün 

işe Başladı 

T ramvay ve tünel şirketleri
nin satınalma muamelesine 
Nafıa Vekaleti şirketler baş 

müfettişi ve elektrik idaresi u-
mum müdür muavini Sürurinin 
riyasetinde teşekkül eden heyte 
tarafından dün sabahtan itibaren 
başlanmıştır. 

Devri teslim işine ait tetkikat 
daha önce yapılmış olduğundan 
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şirketin Nafıa Vekaletince satın
alma muamelesi 28 şubat salı gü
nüne kadar sona erdirilecektir. E

(Devanu 6 ıncı sahifede) 
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Roma Müzakerelerinin 
Gizli Kalmış T a;·afları ! 

Sudan-Mısır Hudutlarında lngiltere Lehine Yapılacak 
Tadilata Mukabil Çemberlayn Neler Taahhüt Etmiş? 

• • i n o i it e r e, A _tl_~ i 
Tedbirler Alıyor 

..:krem König 

Tayyare 
Kaçakçılığı 

Ekrem König 
Yakalandı mı ? 

T ayyare kaçakçılığı rezaleti
ni yapan Ekrem Königin 
Fransadan Belçikaya geç • 
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Maarif 
Vekili 
Gidiyor 

Maarif Vekili Hasan Ali Yücel 
~hrimizdeki tetkiklerine bugün 
ve yann devam edecek, yarın ak
şamki ekspresle Ankaraya dö -
necektir. 

M eb'us seçimi hazırlığı devam 
etmektedir. Kazalardaki 
daktilolar, intihab etmek 

hakkına malik olan ve olmıyan -
lara aid nüfus cetvellerini hazır
lama işini bu akşam bitirecekler
dir. Bu defterlerin hazırlanması ı 
bittikten sonra şehrimizden ne 
kadar meb'wı çıkacağı anlaşıla • 

• 

caktır. 

Maamafih son dört yılda do
ğumlar mahsüs derecede arttı -
ğından 16 yerine 17 meb'us çıka
rılacağı anlaşılmaktadır. 

Şehir meclisinin pazartesi celse
sinde yeni teftiş heyeti seçimi ya
pılır yapılmaz bu heyet işe baş
lıyacakbr. 

Kasalarda illtibab eetvellerbıl hazırlıyanJar 
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BAYRAMLARDA ROZET 

USULÜ KALDIRILMALIDIR 

B 
ayramın birinci günü ve 
ıkinci günü, iki ayrı hayır 
müessesesi namına rozet 

dağılılıyordu. Birincı gün hava 
iyidL Fakat, ikinci günü malıim ... 
O ~oğukta. fırtına, yağmur, hatta 
kar altında, elleri, yüzleri mos -
mor donmuş küçük mekteb yav
rularının, boyunlarında asılı se
pet ve kutularla, caddelerde, na
kil vasıtalarında, herkesin göğsü
ne bir rozet iliştirmeğe çalıştık -
!arını acıyarai< seyrediyordum. 

Bu rozet takma u:ıulünü artık 

kaldırmak lazım.. Hem vatan -
daşlar rahatsız oluyor. Hem de 
bu iş için vazife verdiğimiz kü

çük mekteb talebesi.. Çünkü; ev
velce bir iki nayır cemiyeti na -
mın~ rozet dağıtılırktn, sonra, 
rozet takma merakı arttı. Hem de 
arh'<, bu hayır cemiyetlerinin ro

zet takma işinden faz1a bir vari
dat da temin ettiklerini zannet -
miyorum. Çünkü, dikkat ediyo -
rum: Ekseriya bu rozet için ve -
rılen para yirmi, kırk paradır. 

Bu cemiyetlere yardım edilme
sin demiyorum. Daha fazla yar -
dım yapılsın.. Fakat, rozet şekli 
artık iptizale uğradı gibi, geliyor .. 
Alakadarlar, düşünüp tetkik eder
lerse, rozetlerden daha fazla ha -
sılat getirecek, başka bir usul bul
nı.ıl.ta güçlük çekmezler. sanının. 

NEDEN ACABA ŞİŞEDE 

Dl'"RDL"GU GİBİ DURMUYOR 

Malıim ya, bizim belli başlı eğ
lenceıııiz: Rakı içmektir. Ömrün
de ı;ğzına rakı koymıyan, bayram 
günlerinde mutlaka b:r iki tek a
tar. Hergün Jçenler de, bayramda 
bu itiyadlarını, idet edindikleri 
miktarı artırarak, fevkalade bir 
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tarife tatbik ederler- Artık onların 
yanına yanaşma)'lll .. Kendilerini 

' kaybetmişlerdir. Ne söyledikle -
rini, ne yaptıklarını bilirler .. So -
kaklarda sağa sola yalpa vurarak 
gidenleri, şarkı söyliyenleri, yük
sek perdeden konuşanları, galiz 
küitirler savurnnlan ~ok görürüz. 
Şöyle, maaile, çoluğunuz, çocu -
ğunuzla bir zıyarete, bir gezmeğe 
gid;yorsanız, bu tip ınsanlardan 

rahatsız olursunuz .. 

Şu rakı denen şey, neden acaba 
şişzde durduğu gibi midelerimiz
de durmuyor? .. 

BiR MİLYON TEBRİK -KARTININ MANASI NEDiR? 

Gazetelerde okudum. İstanbul 
postahanelerinde, bayram gün -
!erinde bır mılyon tebrik kartının 
geçtiği tesbit edilmiş.. Bunların 

hepsi acaba hakikaten tebrik kar
tı mıdır?. Yoksa, bir kısmı •beni 
gönülden çıkarmayın. demek is
tiyerı yaranmak kartı mı? .. 

EN FAZLA TADINI -ÇIKARANLAR KİMLERDiR? 

Sevgililer, aşıklar da bayram 
günlerini çok severler .. İş pay -
dostur. Boş vakit çoklur. Birbir
lerine hediyeler gönderirler .. Be
raber sinemaya giderier .. Bayram 
günlerinin tadını çıkaran, en faz
la, kimdir?. Acaba. böı•le bir sua
lin cevabı ne olabilir?. 
Düşündüm, taşındım. Çocuk -

lar mı. sevgililer mi?. Nişanlılar 
mı?. Yeni evlıler mi?. Fazla alış 
veriş yapan esnaf mı?. Şekerciler 
mi?. Kurban satan celebler mi?. 
Hiç biri değil.. 
Bayramın tadını çıkaran biz 

gazetecilerdir. Çünkü ne cumarte
si tatilimiz var, ne pazar .. Senede 
iki bayramımız var .. 

AHMET RAUF 

! KÜÇÜK HABERLEI~ 1 
* Kont Ciano, 25 şubatta Var- ı * Kız talebelerin ondüle saç 

fOvaya gidecektir. Berline uğra - yapmaları yasak edilmiştir. 
yıp uğramıyacağı henıiz bellli de
~dır. 

* Karpatla7 altı Ukranyasında 
kaıışıklık çık.ığına da;r verilen 
haberler tekzib edilmektedir. 

* Belçika· Başvekili Spaek, nü
ma ;ş yapik eski muhariblerin a
ra.sır.dan geçerken birinin teca • 
vii,zür.e uğramış ve bir tokat ye
miştir. 

* Japonların İ. 63 denizaltı ge
misile diğer başka b.r denizaltı 

genı;si arasında Bungo boğazında 
bır müsademe olmuştur. İ. 63 bat
mı:jlır. 

* Baltık devletleri konferansı 
Ballık itilafına dahil olan üç dev
letın bitaı·aflığını teyid ederek me
saisine nihayet vermiştir. 

* Pars ajansı' Frafüa ile dip -
lomatik münasebetler'n kesilmesi 
üzerıne Fransadaki İcanlı talebe
nin de geri çağırıldlğ. haklı:ındaki 
haberleri yalı..nlamakta'lır. 

* Dün dev.ıirin kapalı olınası
na • ağmen müddeiumumi adliyeye 
gelerek çalışmıştır. 

* Esnaf cemiyetleri pazartesi 
günü heyeti umumiye içtimala~.
nı yapacaklardır. 

* Gazi köprüsü ağustos sonun
da açılacaktır. 

* Birkaç gün evvel Bursa ve 
civarında av yapmak ıçi1'. giden 

beynelmilel avcılar bir:;gi ıeısı 

Dukrok dün şehrimize donmüş -
tür. Dukrok ve arkadaşları üç av 

partısi yapmışlar ve 21 yabani do
muı öldürmüşlerdir. 

* Dün akşam saat 21 e doğru 
şehirler arası telefonunda bir arıza 

vuiı:u bulmuş, Ankara ile görüş
mele bir müddet için kabil olma
mıştır. 

* Sıhhiye Vekiletı müsteşarı 
Asım Arar, refakatinde sıtma mü-

cadele reisi Abdurrahman olduğu 
halde Mersin ve Adanaya gitmiş
tir. 

* 1/1/899 senesindenberi Fran

sada celladlık yapan Deibler A

natol dün 76 yaşında olduğu hal
de kalb sektesinden ölmüştür. 

""'-"""~~"~'·----------------GÖKYÜZÜhDE 
AŞK YARIŞLARI 

No. 106 

- Yerinde olmıyan hürmet ve 
.ınanasız •evgilinin ne değeri olur? 
O artık evimize git ıniyecek.. Ve 
sen onu unutmalısın! 

- İnsan babasını unutabilir mi? 
Bayan Melek birdenbire çok 

::ıddi bir tavırla kızının yanına o
turdu: 

- O, senin baban değildi, yav
rum! Senin baban, sen henüz bir 
yaşında bile yokken ölmüştü. Şim
di benı iyice dınle ... Artık haki
katı anlatmak sırası geldi. Baban 
öldüğü zaman ... 

Suna birden ağbmag; bı.şladı. 
Melek kızını kuckladı 
- Neden ağlıyorsun? Ben sana 

Yazan: İaltender F. SEKTELIJ 

hakikati söylüyorum. Sana bu 
yaşa kadar Tahirin üvey baban 
olduğunu sezdirmedim. Fakat, bu
gün yaşın ilerledi. Artık çocuk 
değilsin! Hakikati söy !emekten 

çekinmeğe sebeb yok. Bu adamı 
şimdiye kadar senin hatırın için 
sürüklemiştiın. Bundan sonra ha
yatımı bu duygusuz adamla öldü
remem. Ondan aynlmağa karar 
verdim. Eğer bana zerre kadar 
muhabbetin varsa, bir de seninle 
hiç altı.kası olmıyan bu adamın a
dını ağzına almıyacaksın! 

- Demek benim asıl babam öl
dü, öyle mi anne? 

- Öldü yavrum! O çok iyi, çok 

Esnafın 
Valiye 

Teşekkürü 
Hastahane Daha Çok 

Genişletilecek 
Geçenlerde, Eminönü Halkevin

de, İstanbul esnaf ceır.iyetleri ida
re heyetlernden teşekkül eden 
müşterek yardım teşkilatı umumi 
heyeti, bu toplantıda verilen ka
rarlar mucibince önümüzdeki ay
lar içinde daha geniş ve daha ve
rimli bir çalışma programı takib 
edecek ve bu meyanda en lüzum
lu \'e faydalı :ş olarak esnaf has -
tanesini büyültmek ve binayı sa
tın almak işini biran evvel intaç 
ed.?Cektir. 

Bu sebeble, umumi heyetin ga
zetemize gönderdiği bir mektub
da, bir müddet evvel esnaf has -
tanesini gezip tetkiklerde bulu -
narak, bu müesseseye ve esnaf te
şekküllerine karşı yakın bir ala
ka gösteren ve "astanenin sür'at
le genişletilmesı için teşvikkar 

direktifler veren Vali ve Belediye 
reisimiz Lutfi Kırdara hararetle 
teşekkür edılınektedir. 

Bu meyanda. ticaret odası umu
mi katibi Cevad Nizamiye, cemi
yetlEr murakıbı Ferid Hamal'a, 
müşterek yardım teşkilatı idare 
heyetine, sağlık teşkilatı idare ve 
esnaf hastanesi çalışkan doktor -
!arına ve danışma bürosu şefine 

ayrı ayrı teşekkür beyan edilmek
tedir. 
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KISA POLiS 
HABERLERİ --* Tahtakalede Cinci hanında otu

ran Cemal oğlu Salih, hamal E
tem ve Kadri aralarında bir para 
meselesinden çıkan kavga netıce
sinde Etem taşla Kadriyi başın
dan, Kadri de bıçakla Salihi ko
luodan yaralamışlardır. Yaralılar 
tedavi altına alınarak tahkikat 
başlanmıştır. 

* Balıklı Rum hastanesi hasta
bakıcılardırn Teodora adında bir 
bayan Sirkeciden geçerken ayağı 
kayarak düşmüş ve bacağından 
yaralanmıştır. 

* Durmuş oğlu Hasan adında 
bir amele Beşiktaşta tramvaydan 
atlamak isterken düşmüş, muhte
lif yerlerinden yaralanmıştır. 

* Unkapaııında oturan 65 yaş
larından İbrahim adında biri Ga
latada bir tavukçu dükkanında o
turmak.ta iken üzerine fenalık ge
lerek düşmüş, biraz sonra da öl
müştür. Yapılan muayene netice
sinde İbrahimin kalb sektesinden 
öldüğü anlaşılarak gömülmesine 
izin verilmiştir. 

* Unkaıpanmda oturan 60 yaş
larında Hasan adında bir arabacı 
sarhoş bir halde arabasile Saraç
hnebaşından geçerken erabadan 
dilşiip muhtelif yerlerinden ya
ralarunıştır. 

* Beyoğlunda Abanoz soka -
ğında 3 numarada oturan Sabahat 
ve Fatma Seovim eve müşteri ola
rak gelen Artaki adında birini san
dalye ile başından yaralamışlardır. 

vicdanlı ve temiz kalbli bir a • 
damdı. Ve Tahir, babanın yan J

da uşak gibı çalışan bir y:ınaşuıa 
idi. Onu baban biraz okutmuştı.:. 
O zaman ben de çok tecrübesiz ve 
çok gençtim. Adeta çocuktum. A
ilemin ısrarile bu adama vardım. 
Ve bugiine kadar bu cahil ada
mın kahrını çektim. 

Suna bird,enbire Tahire karşı 

ruhunda derin bir tiksinme duy
du. 

- Sen üzülme anneciğim! Se
nin ayrılmak istediğin bir adama 
ben de bundan sonra baba de -
mem. Fakat, buradaki hayatımız. 

Bayan Melek düşüncelerim bi
rer biret" açıp dökmeğe başladı: 

- Ben çok talisiz bir kadınım, 
yavrum! Sen beni düşünme. Sa
na gelince, genç ve güzel bir kız
sın. Tahsilin yerinde. Şuraya ge
leli henüz bir ay bile olmamşıken 
birkaç talib çıktı sana. Herkes be
ğeniyor seni... 

- Hayır, anne! Senin böyle acı 

• 
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Ve .• Mahkemeler 

ihtiyarım Amma, Bunak Değilim! .. 
« Bu Sözler Hançıe.r Gibi 

Yumdum Gözümü, 

Ona, adliyede, hukuk mahke -

melen koridorunda tesadüf ettim. 
60 - 65 yaşlarında, siyah çarşaflı, 

gözlüklü, ihtiyar bir kadındı. Ya
nıma yaklaştı ve tatlı bir sesle: 

- Efendi oğlum, dedi. Nafaka 
davalarına nerede bakıyorlar, bi
liyor musun? 

Cevab verdim: 

- Hukuk mahkemelerinde .. 

Fakat ihtiyar muhatabımın bu 
sözümden bir şey anlamadı,i=ı 

hissettiğim için, koridor boyun -
daki mahkeme salonlarını işaret 
ederek, ilive ettim: 

- İşte bütün bu mahkemelerde. 
Ve ona: 

-Nafaka davanız var, galiba! 
dedim. 

İhtiyar kadın, derin derin iç 
çekti: 

- Evet evlıi.dım, dedi. 

Feriuçmuş. mavi gözlerini göz
lerime dikti, yana yakıla anlattı: 

- Davamın görüleceği yeri ve 
saatini bildiren kiığıdı yolda kay-\ 
bettim. Şimdi arıyorum, arıyorum,' 
bulamıyorum mahkememi... Ne ı 
yaparsın evlad, ihtiyarlık, işte ... 

Kadına: 

- Gelin mahkemenizi beraber 
arıyalım. Dedim. O benim bu tek
lifime pek memnuri oldu: j 

- Hay Allah razı olsun! Tann, 
ömrünü arttırsın! d;yerek, beni 
takib etti. 

Bütün hukuk mahkemelerinin 
kapılarındaki esami listelerini 
gözden geçirdim. Fakat hiç birin
de de onun ismine tesadüf etme
dim. Nihayet kendisine: 

- Adınız listelerde yok teyze
ciğim, dedim. Belki de muhake -
meniz başka bir gündedir, yanlış
lıkla bugün geldiniz. 

Kadın, dolaşmaktan yorulınuş 

alınalı ki, ben bu sözleri söyler -
ken o, boş bulduğu bir kanepeye 
oturdu ve: 

- Hayır, hayır, dedi. İhtiyarım 
amma, bunak da deği!im. Muha -
karnemin bugün olduğunu bili -
yorum. 

Kadın sustu. Gözlerini karşıki 
duvarda bir noktaya dikerek, bak
tı, baktı. Sonra kendi kendine söy
lendi: 

- Ah bu ev !adlar! .. 
İhtiyar kadına baktım. Pek mü

teessir görünuyordu. Yüzünde e
lem ve keder üade eden çizgiler 
belirmişti .. 

- Teyze, dedim. Dava ettiğiniz 
oğlunuz mu, yoksa! 
Kadın başını salladı: 

- Evet, oğlum .. 
İhtiyar kadın. yine iç çekti: 
- Rahmetli sağken: c- Ölür -

sem, gözlerim arkada kalmıya -
cak. Maşallah dağ gi!n oğlun var. 
O babasının oğludur. Seni mih -
netler ve mahrumiyetler içinde 
yaşatmıyacağına eminim .. 

günlerinde ben evlenmeyi dü - ı 
şünemem. O halde hemen İzmir
den İstanbula gidelim .. Boğazi -
çinde teyzemin yalısında yine es
kisi gibi otururuz. 

- O yalı teyzenin değil, senin
dir yavrum! Baban, sen dünyaya 
geldiğin zaman bu yalıyı senin 
üzerine yapmıştı. Teyzen o za -
mandanberi bu yalıda bizim ar
zumuzla oturuyordu. 

Suna sevindi: 
- Dernek ölen babacığım beni 

daha dünyaya geldiğim gün dü
şünmüş .. 

- Çok temiz yürekli bir adam
dı dedim ya. Ha, ne diyordum .. 
Yine senin evlenmene gelelim: Bu 
sabah belediye reisinin validesi 
bize gelmişti. Seni mühendis Ce
mil ile evlendirmek istiyorlar. Ben 
de soruşturdum. Cemil çok iyi bir 
çocukmuş .. 

Suna hiddetle ayağa kalktı: 
- Bırak şu lafı, anne! Evimiz 

yıkılırken, ben evlenmeyi düşü-

Kıılhime Saplandı.. Ben de 
Açtım At,izımı ••• )) 
Kadın acı acı gülümsedi: 

- Ey Abdullitif efendi, kalk da 
göZ"bebeğin Atiyenin halini gör .. 

Atiye kadın önüne baktı ve ağır 
ağır anlatmağa başladı· 

- Oğlum Niyazi evvelce çok 
hakikatli bir çocuktu. Fakat ne 
zaman ki o şıllık, o aşifte kadını 
aldı. Birdenbire değişti. Karı boy
nuna yuları taktı. Ona hakim ol
du. 

Bayan Atine başını kaldırdı. 
Tekrar yüzüme baktı: 

- Bu sürtük kan ile daima iyi 
geçinmek istedim. Onun elini sı -
cak sudan, soğuk suya değdirme

dim. Hanım gibi onu baş köşeye 
oturtarak, bütün ev işlerini ben 

gördüm. Tek Jelinim rahat etsin, 

tek gelinim üzülmesin, diye .. Fa
kat bütün bu didirunelcrime rağ

me,ı, yine o hain katıya yarana
madım gitti. Olur olnıaz hadise -
!ere kızıyor, kavga çık&rıyor, hep 

beni hırpalıyor ve ıncitiyordu .. 
Bir gün oğlumun karşısında ne 
derSL beğenirsin? 

- Ben bu cadı karının yanında 
artık oturamam! .. 

Bu söz hançer gibi kalbime sap
landı. Ben de yumdum gözümü, 
açtım ağzımı.. 

Ertesi gün, Niyazi bir ev tuttu 
ve hemen o gün taşındılar ve o 

hakikatli oğlumu ondan sonra bir 
dahl görmedim. Bir ay geçti. iki 
ay geçti, üç ay geçti, Niyazi bir 

.gün olsun da kapımı &çıp: 

-Nasılsın, anne! demedi. 

Tabii ben de bunun üzerine na
faka davası açmak mecburiye -

tinde kaldım. 

Kadının gözleri nemlenmişti: 

- İşte böyle evladım. Dünya 
bu. İnsanın başına neıer gelmiyor. 

Kim derdi ki, Abdullıi.tif efendi
nin karısı, naiaka davasını temin 

i>in, mahkeme kapılarında sürüm 
sürüm, sürünecek.. 

Ağırcezada. mühir.ı bir dava 
dinliyecektim. kadının müsaade -
sini alarak y1nından ayrıldım .. 

MEHMED HİCRET 

--·-o--.. 
Usküdar 
Yangını 

Dün gece saat 20 de Üsküdarda 

İmrahor sokağında dikkatsizlik 

yuzünden sütçü Petronun diik

kaından bir yangın çıkmıştır. 

Sür'atle büyüyen ateş, bakkal 

Hasan ve Süleymana ahi dükkan

ların üst katlarındaki odaları yak

tıktan sonra söndürülmüştür. 

Saat 22 de de Maslak civarında 
Yorginln evinden bir yangın çık

mışsa da söndürülmüştür. 

necek kadar bayağı ruhlu bir kız 
değilim. Evlenmek için, bir erke
ği beğenip beğenmemek benim de 
hakkımdır. Cemili bana uzaktan 
gösterdiler.. Sünepe, mendebur, 
kılıksız bir erkek. Ben böyle se
fil bir adamla evlenemem. 

- Sana yanlış göstermişler, 

yavrucuğum! O, Reşaddan çok 
daha yakışıklı ve bilhassa ondan 
çok daha akıllı ... 

- Bırak dedi mya, anne! Be
nim ne Reşadda, ne de bir baş
kasında gözüm yok. Ayrılmağa 

kat'iyyen karar verdinse, İzmiri 
İzmirlilere bırakıp gidelim bura
dan. 

- O İzmirli değil, İstanbullu 
bir genç. Eğer Reşad İzmirli ol
saydı, onunla evlenıniyecek miy
din? 

- Ben İzmiri, ilk geldiğim gün
denberi, İstanbuldan fazla sev
dim. Bu bahiste şehirlerin kaba
hati yoktur. Ben, evlenmek için 
İzmirli, İstanbullu veya Erzincan-

Şehir 
Meclisi 
içtimaı 

Pazartesi Şubat lctimaı 
Devresine Başlanıyor 

İstanbul şehir meclisi önümüz... 
deki pazartesi günü yeni içtima
lanna başlıyacaktır. 

Bu münasebetle azalara daveti

yeleri gönderilmiş ve ruzname de 
hazırlanmıştır. 

Vali ve Belediye Reisimiz Lut
fi Kırdar, İstanbul şehir meclisine 
o gün ilk olarak riyaset edeceği i
çin kendisill'i.n bir nutuk söyle -
mesi çok muhtemeldir. 

Diğer taraftan yeni mcb'us se
çimi için bir intihab teftiş heye

tine ihtiyaç bulunduğundan şehir 
meclisinin pazartesi günkü toplan

tısında bu heyet de inlihab oluna
caktır. 

Rusyadan 
G e 1 en 
Ordek 

Balıkesirde Yakalandı 
Balıkesir avcılarıridan Ahmed 

İrep, ördek vurmak üzere avlanır
ken canlı olarak bir ördeği ya
~alamağa muvaffak olmuştur. 

Bu ördeğin sağ ayağında, nikel
den yapılmış ve şerid halinde ol
~uğu halde kıvrılarak ördeğin a
yağına tesbit olunmuş bir halka 
bulunduğu hayretle görülmüştür, 
Halka açılınca üzerinde: Moslrova 
507508 ibaresi ile altL"lda okuna -
mıyan bir kelime daha bulun -
muştur. 

Bu suretle Moskov .. dan geldiği 
anlaşılan ördek muh .. faza altına 

alınmış ve keyfiyet Moskova po
lis müdürlüğile şehritr.ız Rus kon
solosluğuna da bildirilmiştir. • 

00 

Atatürk' ün 
Mozolesi 

Ebedi Şef Atatürke Ankarada 
rasad tepesinde yapılacak mozo
lenin bulunacağı sahanın etrafı

nın büyük bir park haline getiril
me5i ve ağaçlandırılması kararlaş
tırılmıştır. 

Diğer taraftan hale•ı etnoğrafya 
müzesinde bulunan sandukariın; 

mozolenin inşasını beklemeden 
evvel ebedi makarna naklolun -
ması ve Atatürkün tedfin edil
mesi de düşüııülmektedir. 

--<>----

Büyü~ Millet Mec1isi 
Binası İnşaatı 

Ankarada Yenişehirde Veka -
!etlerin üst tarafında yeniden in
şa edilecek olan Büyiilt Millet 
Meclısi binası içın mezkılr saha
nın toprak tesviyesi ıkmal olun -
muştur. 

İnşaat pek yakında münakasaya 
çıkarılacaktır. 

lı bir erkek üzerinde duracak ka
dar budala bir kız mıyım! İzmiri 
İzmirlilere bırakalım demekten 
maksadım., İzmiri Cemile bırak
mak ve buradan çıkıp gitmektir. 

- Sen ne dersen de ... Ben Ce
mili sana münasib buluyorum. 
Belediye reisi de araya girmiş. Bu 
arada böyle hayırlı bir işe karar 
verirsek, benim de bu ayrılıktan 
duyduğum teessür zayiflamı§ o
lur. Beni kırma, Sunacığım! 

- Vaktile kendini bir uşak bo
zuntusunun kucağına attığın gi
bi, şimdi de beni hiç sevmediğim 
ve hoşlanmadığım bir adamın 

kollarına mı atmak istiyorsun, 
anne? Hele biraz düşiin .. Ben so
kakta kalmış bir kız mıyım? Yok
sa beni de Tahir gibi başından de
fedip yalnız ve serbest mi kal -
mak niyetindesin? Ben senin iş

lerine engel olacak bir kız deği
lim anne!. 

(Devamı var) 

omanya - Yugoslavy 
Yaaıı: Ahm.M Şükrü ESMEB 

Bükreşten haber verildiğine g" 
re, Romanya Hariciye Vekili Ga• 
fonko bu birkaç gün içinde Bel 
gradı ziyaret edecektir. İtalya Ha 
ricıye Vekili, Kont Cianonun g.,., 
çen hafta Belgrada yaptığı ziya· 
reti takib edecek olan bu seya· 
hate h osi bir ehemmiyet verıl· 
mektc, i. Çünkü Kont Ciano ta· 
raimd1n Belgradda Yugoslavya 

ile Macaristan arasında bir mu
karenet kurulması için yapılan 

tqebbüs Romanyayı yakından a· 
1.Rkadar etmektedir. 

Macaristanla münasebet mese· 
lesi, ötedenberi, üç küçük antant 
devleti dış politikalarının mihve· 
rini t~kil etmiştir. Çünkü her Ü 

çü de eski Macaristanın toprakla
rını aralarında parçalamışlardı ve 
hududları içinde ehemmiyetli bi
rer Macar ekalliyeti yaşıyordu. 

Macaristanın emellerine karşı gel 
mek içindir ki üç devlet, Roman· 
ya, Çek-Slovakya ve YugoslavyB< 
aralarında küçük antant kombın 
zonunu yapmışlardı. Bu, Münilı 

anlaşmasına kadar orta Avrupa 
politikası üzerine birinci derecede 
müessir olan bir kombinezon ha· 
!inde devam etti. 

Küçük antant kombinezonun~ 
dağıtan Macaristan değildır. Hat· 
ta Büyük Harbin sonundanberİ 
Macaristana yardımcı olan ita!· 
yanın tazyiki de değildir. Küçü~ 
antant şimalden gelen daha bü· 
yük bir tazyik altında ezildi. A.I· 
manya, Çek-Slovakyadaki Almal' 
ekalliyeti meselesini halletmek ı· 

çin giriştiği sansasyonel teşebbüS' 
te muvaifak olunca, Macar ekal· 
liyeti meselesi de kendiliğinde~ 

halledildi. 

Çek-Slovakyanın bugünkü sı· 

yasi vaziyeti küçük antant gib: 
kombinezonlara girrniye müsaid 
değildir. Ve esasen buna lüzun' 
yoktur. 

Küçük antant artik tarihe ıı•· 
rışm~tır. Fakat Romanya ile y~· 
gosııtvya arasındaki münasebet' 
!erin mahiyeti nedir? Gerçi bu ;~· 
devlet, Balkan antantının uzuv · 
!arı bulunuyorlar. Fakat Ball<~ 
antantının Macar meselesile aJf 
kası yoktur. İtalya, 1937 senesif 
denberi Yugoslavya ile arasındi' 
ki dostluğa ehemmiyet verme~ ' 
tedir. Ve bu ehemmiyet, Müııi~ 
ten sonra azalınamış, bilakis ar

1 

mıştır. Binaenaleyh Yugoslav) 
ile Macaristan arasında bir anlı; 
ma temin etmek İtalyanın rnal< 
sadlanna uygundur. Ciano da f 
çenlerde Be!grada gittiği zafl'' 
bunu yapmıya çalışmıştı. Anisi 
lıyor ki Macaristan da Yugosl'' 
ya ile anlaşmıya temayül etme/ 
Fakat Yugoslavyanın Roman)'IJ 
bir tarafa bırakarak Macaris:tB~ 
anlaşması, eski Romen dostluı· 
nu yeni Macar dostluğuna ter" 
etmesi demek olur. Ve böyle lı' 
hareket, Balkan münasebetler' F 
bile tesir edebilir. Görülüyor I' 
Yugoslavya böyle bır hare!<., 
takib etmek istememiştir. l.11~ 
Meselesini yalnız olarak d d 
Romanya ile beraber halletıı: , 
hem Romanyaya karşı bir ~İ 
fİnaslık borcu, hem de kendi tf • 
faatine uygun bir hareket bi~ 
tir. Esasen küçük antant dBğtf' 
mazdan evvel, Macaristan dS rl 
manya ve Yugoslavya hakkın ,r 
isteklerini biribirinden aı•ı~ı' 
mıştı. Yalnız Çek-Slovakya~' .ı 

(Devamı 6 ıncı sah~ 

Hayırlı Hastah1' 1 
Sala.monun karısı hastalanr0 1l·,ıl 

tor rctlrmJ7e mecbur oJnııaştll· r4' 
yene bJtUklen sonra Sataınon seli,.,~ 

- Aman doktor •.• Rabekaou> )t-"j 

'·"- d - u .;o) if ~· ne ban bana. ogrusun · 1,-
- Geçen ..,ne bir hulalık ı" 

ya .. Yine o ... 
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Yeni B i r P r o J e· 
............................ 

Bir Memu r ik i 
Vazife Göremiyecek 
Ticaret, San' at Yapmak, 
ve Emlak işletmek Yasak 
B 

üyük Millet Meclisine ve -
rildiğini yazdığınuz yeni 
memurin kanur.u projesinin 

mühim esaslarını yı.zmıştık. Bu 
gün de yeni proje tayin edilmiş 
olan memur19rın yapamıyacak -
lan hareketleri kaydediyoruz: 

Memurlar ticaret ve san'atla l§
tig3l edemiyeceklerdir. Fakat ken
di tmlak ve arazilerini bizzat ve
ya bilvasıta işletebileceklerdir. 

Memurlar, şirketlerde, ticaret 
ve san'at müesseselerinde vazife 
alanııyacaklardır. 

Bu maddelerin haricinde hare
ket eden memurlar, istifa etmiş 
&ayılacaklardır. 

Memurlar; tayinleri kendilerine 
aid memuriyetlere ana, baba, ev
lad, torun, kardeş, kainpeder, kay
nana, kayınbirader, baldız, görüm
ce, danıad, gelin, enişte, amca, ha
la, dayı, teyze, kan ve kocasından 

birıni tayin edemiyeceklerdir. Bir 
memurun uhdesinde asaleten iki 
memurluk birleşemiyecektir. 

.Muallimlik. bu hükümdeı_ı 

müstesna tutulmuştur. Memurlar 

kanunları ve nizamları mucibince 
tabii azasından bulundukları mec

lis, heyet ve komisyo'1lara da in
tihabla aza olamıyacaklardır. 

Memurlar, icrasile mükellef ol
dukları resmi müzayedelere ve 
münakasalara da iştirak edemi -
yeceklerdir. 

Nikahtan önce Türk tabiiyetini 
almış olanların evelnmeleri, me
murun mensub olduğıı Vekaletin 
iznine bağlı bulunmaktadır. 

31 mart 926 tarihinden önce ya
bancı ile evlenmiş bulunan me
murlar Hariciye ve Milli Müda -
faa Vekaletlerinde kullanılmıya-
caklardır. 

Ayıp Denen Şey 
ayramm ikinci ırünü idi. 
Beyoğlunda büyük lokan
talardan birinde yemek yi

yordnk. Yanıbaşımızdaki mas11da 

beş kişi oturuyordu. Onlar da ra

kı içiyor ve yemek yiyorlardı. Lo
kanta nisbeten tenha idi. 

Yannnızdaki masada oturan beş 

kişi o kadar hızlı konuşarak şak • 

laşı.yorlardı ki, adeta bağırıyor

lardı. Sözlerini, salonun öbür u

cundan dinlemek kabildi.. Bu ka. 

dar bağırmak, çağırmakla, başka

larını rahatsız ettikleri sanki Wi 

değilmiş gibi, bir yemek masası 

başına yakışnııyacak en kötü, en 

bicabimiz küfürler savurarak, bir

birleri ile, sözde, şaka ediyorlardı. 

Bu küfürler, kendilerinden baş -

ka, berkesin yüzünü kızartıyordu. 

İşin daha fena tarafı, bunların 
hali, kıyafeti, söyledikleri bazı 

sözler, münevver zümreye dahil 

olduklarını anlatıyordu. 

Bu kadar fazla samimi (!) top

lantılar evlerde yapılır. Fakat, u
mumi yerlerde, asla! 

Bt'KHAN CEVAD 

1 Amortisman Sandığı 1 
Dahili Ve Harici 

Devlet Borçları 
Sandık Sermayesi 6,5 Milyon 

Liraya Çıkıyor 

D 
ahili ve harici devlet borç
larına aid olan tahvilleri sa
tın almak ve bunların piya

sasını tanzim eylemek maksadile 
kurulmuş olan amortisman san -
dığına Anadolu demiryolu ve 
Haydarpaşa liman şirketleri es -
hanı ve tabvil mümessil sened -
!erinin Sıvas - Erzurı.;m veya Er
gani tahvillerile mübadelesi işi de 
tahmil olunmuş ve ayrıca Türk 
borcu tahvillerinin dahili istik -
razı ile mübadelesi İŞ• de yine bu 
sandığa tevdi olunmuştur. 

Müesseseye bu muamelelerin 
ifası içiıı muhtaç oldı:.ğu serma -
ye veya tedvir akçesini temin ey
lemek üzere tahsis olunan meb -
liığlar arasında sanclığın portföy 

Eczacılar 
Ve Pazar 

Tatili 
--

gelirleri ile kapanması şartile ha

zinece verilecek avanslar da mev
cud bulunmaktadır. Bu suretle 
sandığa şimdiye kadar verilmiş o

lan avans miktarı 4,5 milyon lira-
5ya baliğ olmuştur. 

Şirketler senedleriJ,in, Sıvas -
Erzurum veya Ergani tahville -
rile mübadelesi için tayin edil

miş olan mühlet; ayın 26 sında bi
tecektir. Bu münasebetle; işin 

sür'atle ikmali için •anclığın ye

niden 2 milyon liralık bir avansla 
kuvvetlendirilmesi kararlaştırıl -
mıştır. 

Bu suretle amortisman sandığı 
sermayesi 6,5 milyon liraya çık
mış olmaktadır. 

Yaramaz 
Sokak 

Çocukları 

imar 
için 

ıorç 

Ye~alet Bele~iyelerin Yapacağı 
İşleri T esbit [tti 

Muhtelif belediyeler; Dahiliye 
Vekaletine müracaat ederek büt
çelerinin darlığı yüzünden, su, 
elektrik ve saire gibi esaslı işleri 

halledemediklerini binaenaleyh; 
bu hususta 1azım olan paraları 

borç olarak temin etmelerine mü
saade edilmesini istemişlerdir. 

Vekalet bu müracar.tları tetkik 
etmiş ve 15 belediyemize istikraz 

müsaadesi vermişlerdir. Bu me
yanda Bodrum belediyesi; elek -

trik işi için 30 bin, İsparta bele -
diyesi, ayni maksadla W bin, Ma

nisa belediyesi, elektrik tesisa -
tının ıslahı için 30 bin, M. Kemal

paşa ve Denizli belediyeleri de ! 
mezkür tesisatlarını yenilemek ü- 1 

zere 25 ve 60 bin lira borç ala -
bileceklerdir. 

Bu paraları Belediyeler ban -
kası, yukarıdaki beledıyelere borç 
olarak verecektir. 

-0--

Kacak 
' 

Eşyalar 
Bundan birkaç ay evvel Avru

Kurbanlık Ve Kasap) 

K urban bayramı münasebe 
tile, şehrin muhtelif yeri 
rinde satılan koyunların 

atları üzerinde durup düşünme 
fırsatını buldum. Sokaklarda d 
laştırılan bu hayvanlar hiç de p 
halı satılmıyordu. 

Bir koyundan a e kadar kilo 
çıkablleeeğini heııabhya<ak koda 

<eleblik ve kasabW. ihtisasım yo 
Esasea bö7le hir hesabın muhtel" 

dns hayvanlara göre değişeeeğin 
takdir ediyorum. 

Fakat, bana şu kanaat geldi • 
koyun fiatları, hiç de pahalı de 

ğildir. Bir §ebrin istiblilk edeceğ" 
et için toptan ve devamlı şekilde 

kasaplık Jııayvan alınacağı uman, 

fiatlar, şüphesiz daha çok ucuza 
temin olunabilir. 

Berşeye rağmen İstanbulda et 
fiatlan yine pahalıdır. 

Belediyenin, et nakli işini ka -
saplar alarak, bizzat yapacağını 

gazeteler haber veriyorlardı. Böy
le bir teşebbüs et fiatlarını mu

hakkak ki ucuzlatuaktır. 

Belediye İktısad Müdürlüğünde 
toplanmakta olan istişare heyeti

nin, m uhtelif ha\'ayici zarurjye 
maddeleri Ü2erinde bilgi ve bila

rafiıkla tetkikler yaptığına kani -
iz. Binaenaleyh, bu heyetten çok 

faydalı ıı~ticeltt beklemek hak • 
kımızdır. 

REŞAD FEYZi 

Kitap Yayın Evleri 
Aaçılıyor 

Mekteplerde 
Havacılık 
Dersleri Hafta Tatili Kanununun 

Tatbiki Muhtemel 
Belediye Bu Hususda 

Yeni ve Mühim 
Kararlar Verdi 

panın muhtelif şehirlerinden ay- ı---------------1 

Bu Hususda Vekalet Bir Talimatname 
Hazırladı 

M .earif Vekaleti kitab ya - ı 
yın evleri hakkında bir ta
limatname neşrederek ala

kadarlara göndermiştir. Bu tali
matnameye göre bir kısım vila -
yetleri bir bölge halinde bir leş
t irerek o viJAyetlerin mekteb ki
tabları ihtiyaçlarını daha kolay
lıkla temin etmek ve buralarda 
Oturanları Maarif Vckfileti neş
riyatile daimi surette temasta bu
lundurmak maksadile Vekalet ta
rafından lüzum görülen yerlerde 
yayın evleri açılmaktadır. 
Yayın evleri, yayın direktörlü

ğünün umumi idare nezaret ve 

lskenderunda 
Tahlisiye 
Tesisatı 

Şehriınizde Hazırlık Yapılıyor 
Bunu İktisat Vekileti 

Y nptırtacnk 
lier sene birçok kimselerin ha

~atına mal olan deniz kazalarına 
arşı İskenderun körfezinin ih

~Y~cına göre asri bir tahlisiye teş
ılatı ve tesisatı vücude getiril -

ıne · sı kararlaştırılmıştır. 
. Bunun için şehrimizdeki tahli

sıy~ müdürlüğü vasıtasile hazırla
nt •cak olan bir teşkilatname vaki 
aleb .. 1 d uzerine ktısad Vekaletin-
en Hataya gönderilecektir. 

murakabesi altında devlet basım 
evine bağlıdırlar. Yayın evlerile 
muamele yapan satıcılar için cari 
birer hesab tutulacak ve yayın ev
lerinden toptan kitab alan satıcı
larla okul kooperatifleri alacak -
!arı kitabın satış talimatına göre 
lazım gelen iskontosu düşüldük -
ten sonra yekununu bulunulan ye
;in İş Bankasına y atJrarak ala -
cakları makbuzu yay:n evi ışyar

lığına teslim etmedikçe kitab ala
mazlar. 
Yayın evlerı iskontosuz pera -

kende satacakları kita.bları hiç bir 
suretle geri almıyacaklardır. 

Kimya 
Taburları 
Kışlası 

Bir de Gaz Okulu 
Yapılıyor 

Yeniden teşekkül eden ckim
ya taburu• muz içil Milli Müda
faa Vekaleti. Ankarada bir kışla 
yaptırmağı kararlaştırmıştır. Ay
rıca Vekalet gaz genel komutan
lığı, yine Ankarada b;r gaz okulu 

inşa edecektir. 

Bu masraflar için Vekalet büt
çesinin 894üncü faslının 2 inci 
maddesi olan .maske ve sair ko
ruyucu cihazlarla kimya taburla

rına aid talim ve ted!·isat malze
mesi vemasrafları> maddesinden 
200 bin lira tenzil olunarak 903 ün-

Mekteblerimizde talebelere cha

vacıiık dersi. gösterilmesi hak -

kında tetkikler yapılclığını yaz -
mıştık. 

Bu husustaki tetkikler çok iler
lemiş ve esas ıtibarile, bütün mek
teblerimizde •hava kurumuna 
yardım teşkilatı. yapıiması mu -
vafık görülmüştür. 

Bu teşkilat mekteb]erde tesis e
dilecek hava kurumu yardım san
dıkları ile olacaktır. 
Ayrıca; tayyarecilik derslerinin 

da haftada bir saat ilavesi sure -
tile gösterilmesi uygun bulunmak
tad;r. 

Bu derslerd~; küçük yaştan iti
baren bütün talebelere tayyare
ciliic bilgisi aşılanacaktır. 

Bu suretle talebeler mektebi ta
mamladıktan sonra tayyarecilik 
ve bunun ehemmiyetini de güzelce 
öğrenmiş olacaktır. 

--o-

Posta, Telgraf ıdaresine 

Alınacak Memurlar 

Şt:hrimizdekl bazı eczacıların 

pazar günleri dükkanlarını kapa
ma'< istediklerini ve bu arzula -

rını sıhhiye müdürlüğüne bildir
diklerini yazmıştık. 

Sıhhiye müdürlüğü müracaati 

al8i<a ile karşılamış ve meseleyi 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve

kaletine yazmıştır. 

Vekalet yakında b 'J hususta bir 
karar verecektir. ı 

Maamafih al8kadarlar; bu ka

rarın; müracaatçılarL1 lehine ola
cağını yani eczanelerın hafta ta -

tili kanununa tabi tutulacakla -

rını kuvvetle zan ve tahmin et -

mek1edirler. 

Bu takdirde Avrupanın hemen 

bütün şehirlerinde olduğu gibi 

.pazar eczaneleri. ihc1as oluna -
caktır. Yani, diğer eczaneler haf

tanın sair günlerind 0 çalışırken 

bu eczaneler kapalı duracak ve 

bütün eczaneler pazar günleri ka
panınca da yalnız •pazar eczane-

P osta, telgraf ve telefon umu- Jer'• açık buiunacaktır. 
mi nıüdürlüğü, diğer bırçok daire-

1 

_____________ _ 

!erde olduğu gibi münhallere mü
sabaka imtihanı açmak suretile 
memur alacaktır. Miısabaka im
tihanı lüzum hasıl oldukça yapıla
cak ve daha evvel iliiıı olunacak
tır. Müsabaka imtihanına lise me
zunları kabul olunacaktır. İdare 
imtihansız dışarıdan memur al -
mıyacaktır. 

cü •inşaat ve tamriat ve sabit te
sisat masrafları. faslına ilave olu
nacaktır. 

1 

Halifenin 1 
Sarayı n da 1 

Bir lspanyol 
Güzeli 
Çok Yakında 

Son günlerde havaların iyi git

mesi münasebetile soırnklarda ve 

tenha arsalarda yine; lastik ok ile 

oynıyarak cam kıran, yoldan ge

çenleri tehlikeye düşüren, köpek 

ve ~ edilerle kuşları oklarına he

def tutan çocuklar çoğalmıştır. 

Belediye reisliği bu hususta ev

velce şubelere yaptığı bir tamim

le lou kabil çocuklarm kanunen 

memnu olan küçük kuş avculu -

ğunaan menedilmelerini ve lastik 

okla oynıyanların heL-ıen babala

rına teslim olunmalarını tebliğ et
mişti. 

Fakat havaların düzelmesile be

raber yine bilhassa pazar ve cu

martesi günleri bu kabil çocuk -

!ar~ muhtelif yerlerde tesadüf o

lunciuğundan; bu husus tekid o

lunmuş ve bu kabil çccukların ve

lileri hakkında da hemen ceza ka

nunu mucibince taki!:ıat yapılması 

için kendilerinin adliyeye teslim 

olunmaları bildirilmiştir. 

Zehirligaz Kursu 
Tastiknameleri 

Zehirli gaz kursu ve konferansı 
verecek derecede muvaffak olan 
hekim, eczacı, hastabı.kıcı, öğret

me.:ı, polis ve jandarmalara veri
len tasdiknameler le kurslara iş -

kararlaşmıştır. 

rı ayrı paketler içindi! ve 16 san
dığ~ konulmu~ bir h~jiye sipariş 
partısi şehrimiz gümrüğüne gel
miştir. 

Gümrük memurları bu sandık
ları aramak istem.işlerse de, bera
berinde getiren zat mani olmıış
tur. 

Bunun üzerine kanuni yollar -
dan gidilerek sandıklar ankarada 
bir heyet huzurunda açılmış ve 
içinden radyo, dudak boyası , çi
kolat, ipek çorap, sabun, takvim, 
§eker vesaire gibi bi; sürü eşya 
çıkmıştır. 

Bu eşyaların sahibleri henüz 
tesbit olunamamıştır. 
Yalnız beraberinde getiren zat 
hal<kında kaçakçılık cephesinden 
tahkikat devam etmektedir. Yüz
lere~ çeşid eşyayı ihtiva eden san
dıklar pazartesi gün'i Ankarada 
günıruk idaresinde açık arttırma 
usulile satılacaktır. 

Topkapı 
İstanbul 

Yolu 
Londra - İstanbul asfalt yolu -

nun İstanbul vilayeti hududu -
içinde bulunan Topkapı - Küçük
çekmece kısmında çukurlar hu • 
sule geldiği görülmüştür. • 

Belediye Reisliği bunların der
hal tamiri için yeni tahsisat ayır
mıştır. 

Tamire aybaşında başlanılacak
tır. 

Tamiri yapılacak olan bu kısım, 
15 kilometredir. 

~~~~~~~~~~~~,,,,.......~~~-~-~·-=--~~~~--=-==~-=·-~~~--=======-~ 
yını ... Kızlar da emrinize ama - tediğinden ellerinı uğuşturmağa 

liral. edenlere verilen vesikalarını 
damga resmine tabi tutulmaması 

ZORBALAR 
·SALTANATI 

"0· 61 
li:l!i hin ı· b" d di · k ıranın on ın a e nı 

k:~disine bahşederse bir diyeceği 
gid ınazdı ya .. Hem de koşa, koşa 

erdi. 

ile 
0

n. bin altındı bu ... Canan değil, 
Cc~dısı hile değil Mısıra gitmek 

enneme gıderdi. 
1iızınet · · ı· · lıa çı carıyeye ge ınce; nı-

e~et kendisinin büyüttüğü ve 
id. ı al tında bulunan bir cariye 
o~· Gitınemek elinde değildi ya. 
id' a da beş bin lira vermiş olsa 

•,ne k 
\" •Ybederdi. 
ıne ke \ · 

sarı lir ne sıne sek•en beş bin 
li: . acaz kalırdı. 
sırci h f . . 

lrıışt anıme endı çıleden çık-
ı. \> alnız kahya efendi haz • 

retlerinden bir iki g;m müsaade 
almak lazımdı. 

Yalnız; müşterisini de elden ka
çırmamağa dikkat etmek icab e
diyordu. 

Olur ya, kfilıya başka bir esir
eiye giderek daha cazibeli ve da
ha ucuza olarak kızlar bulabilirdi. 

Binaenaleyh; kahyayı sağlam 

kazığa bağlamak iktıza ediyordu. 

Derhal kendisini toparladı. Ellerile 

saçlarını düzeltti. Ve süklınetle 
kahyaya şunları söylemeğe baş -
!adı: 

- Efendi hazretleri.. Verdiği
niz fiata evet.. Tamaınile razı -

dedır. Gerek Cananı ve gerekse ba~ladı ve dedi: 
diğer cariyeyi ikna edebileceği - - Efendim; hepsi güzel ve iyi 
me yüzde yüz emin (llabilırsiniz.. fakat bir parça para lfıtfederse-

Ve bu işte hiç şüpheniz olmasın. niz kızlan bu suretle bağlantıya 
Yalnız bana iki gün mühlet ver- getirmiş olurum. 
meniz lazımdır. Çünkü; kızlar ü- - Benim para vermeme lüzum 
zerinde işlemem ve onları sükü- var mı? Siz veriniz ben sonra si
netle yola getirmem icabeder. Hem ze veririm ... 
de bizim oğlana bu akşamdan ye- - Maalesef bugünlerde para _ 
ni bir dilber bulup koynuna sok- sızım. Lfıt!ed~rseniz hem işiniz 
mak lazımdır. Bu benim elimde- kolaylaşmış bulunur ve hem de 
dir. İçeride kızlar fıngır fıngır ben de sayenizde beş on para al-
kaynıyor. Birisini çeker oğlumun mış olurum. 
koynuna yollarsam hem gönde- - Pekala .. Ne kadar istiyor -
receğim kız memnun olur ve hem sunupz? 
de oğlum bu yeni çeşninin karşı- - Ne kadar olursa olsun .. 
smda ram olup kalır .. Dedim ya; - Beş bin !<Mi mi? 
bana iki gün mühlet vermeniz - Teşekkür ederim .. Çok bile. 
lazımdır. Kahya kapıda beki.yen ağasını 

- O .. PekiılL. B~:ı daha bır çağırttı ve şu emri verdı: 
hafta İstanbuldayım.. - Esirci hanıma beş bin Mısır 

Ç k • ı· lirası tediye t!.. - o a a ... 
Kfilıya, bu sözler üzerine kalkıp Esırci hanım; artık müsterih 

gitmeğe karar vermişti. Lakin, e- idi. Kahyayı bağlamıştı. 
sirci hanım kahyayı bağlamak is- Lakin, şimdi en mü~ül iş kız-

lan yola getirmekti. 
Kiıhya esircıye gitneğe hazır

lanırken son olarak şu ricada bu
lundu: 

- Hanımefendi ; müsaade eder- 1 

seniz ve mümkün ise Cananı ve 
cariyeyi bir kere daha görebilir 
miyim? 

- Hay, hay başüstüne ... Şimdi.. 
Esirci ellerini çırptı. Cariye der

hal içeri girmişti. Hamam ağır
lığı ve güzelliği daha üzerinde 
idi. Yanakları al al olmuştu. Göz
leri ceylan gihi parlıyordu. El pen
çe divan durup hanımının emrini 
bekledi. 

Esırci kızı biraz oyaladıktan 
sonra: 

- Kızım; haydi git Cananı ça -
ğır biraz buraya gelsin ... 

Cariye aldığı emir üzerine CA
nanın odasına gitti Vi? hanımının 
emrini tebliğ etti. 

Canan cariyeye sordu: 
- 0, ayaz kafalı Mısır kahyası 

orada mı? 

- Evet; hanımcığım ... 

- Aman; ne sulu herifmiş bu .. 
Ne istiyor benden ... Hem hanım 
efendi bilmiyor mu ki, ben Mısı
ra gitmem. Yine de ikide birde 
bu ayaz kafalı herifin yanına çı
karır beni ... 

- Kız ne susuyorsun? Söyle
sene sen de bir şey!. .. 

- Ne söyliıeyim hanımcığım .. 
Adam aç kurt gibi buloyor ... Bu 
sefer bana da dikkatli, dikkatli 
baktı. 

- Eh! Sana da göz koydu ga
liba .. 

- Ne koyarsa koysun? .. Ben de 
sizin gibi Mısıra gideceklerden 
değilim .. 

- Neden? .. Hanım isterse ne ya
parsın? 

- Öyle amma; küçük bey iste
mez_ 

(Devamı var} 

Atış 
Poligonu 

İnhisarlar idaresi şehrimırıde 
bir atış poligonu inşa ettirmeği 
düşünmektedir. Burada yapılacak 
olan atışlarla halkımız ve bilhassa 
gençlerimiz atıcılığa alıştırılacak
lardır. 

İdare tarafından ilk defa mem
leketimizde Ankarada tesis olu
nan poligonun gôrd"i:ü büyük 

rağbet üzerine İstanb~lda da böy
le bir yerin açıbnası tayda lı gö
rülmekteclir. 

Diğer taraftan İzmırde yapılan 
kapalı atış poligonu rla ayni rağ

betle karşılanmaktadır. Geçen gün 
bu poligon için Almanyadan son 

sistem nişan tabanca1ar1 ve mav
zerler getirilmiştir. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 
Fena Helvalar 

Var mı? 
Esdle bJ'de~k mecburiye 

Undeyh: kl. şehrimizde cıda mad
deleri eksuba kanşık, hileli ola
rak satılmaktaü. Kaf1'ık yaf, 
zeytinyağı JDHelcJui ceçenlerde, 
cünJerce r.netıe sUt.u.nlannı C'al 
dmlşlL 

Belvaa esa&ladaD bir okuyu
cumudu aldıj1B1.11 blr mek&upcla 
da. satılmakıa olan helvaJar hak -
kında fÖ7le blr lddia ileri SUrill
mektedit: 

•- Helva satan dtikkinların 

hepsi, sattıkları hel\.'ayı bizzat 
kendi dük.k.;..rıtarında yapmazlar, 
toptanctlardan alırlar ve muayyen 
bir karla satarlar. Helva sa.tan 
dukkanlar da u dcfUdrr. Bakka -
bnda.n şderclslnc kadar fUrada, 

burada. birçok dükk.inlarda bel\·a 
satılır. ŞU.phe :rok kl ticaret Sf'r
besttlr; bu.na lllm9e birşe7 di)'e
m ez. l'alım abhl prtlarıa dauna 
cö~onünde bula:nduru.lnıası Lizım

dır. İşte bu nolltadaa mu.bim olan 
ıudur: Piyasada satılan helvala
nn çofa qllkou ludlll'. Yani te
ker 7erlne daha • cm: bir madde 
olan ıruıtoz kanşluılarak 71ptl -
DUftır. Beledl7eııln emri mact -
bince, ctlkoı:lu hel'valara •cllkoz
ludur!• d~ 7aufina.k li.zımdır. 
Halbuk i hemen blçb lr pe_rakende
cl helvasmıa üaertne bunu yaz
madıfı rlbi •halls teke.rdendlr• 
diye yumakta cb. kat'iyyen tered
dud ebnemeJı:tedir. Dem de, bu 
nevi h~lvaJar da, sırf şekerden 
mamul hclvalann fla.tına !ilahı _ 

maktadır. llem halk atdatılı)·or. 
hem de «.balb Yavana la •hil"li'i
nl satana ayırd edilmiyor.-

Tf'kmJI halkı yakından alJ.ka -
dar eden bu meseleyi Delediyenln 
ehemmiyetle naz.an dikkatine ko-
7Uyorut.a 
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1 İngilterede Patlıyan Bombalar , 1 

Cenubi lrlanda 
TeşkilitıNeyapacak 

\!Meraklı Şeyleri HÔK 

lrlanda Cumhuriyet Ordusu Denen 
Teşkilat Gayri kanuni midir 7 

İrlanda Hükumet Reisi Ne Diyor? 
I
• ngilterede bomibalar paUa

dı. Londrada da Başvekilin -
oğlunun oturduğu eve yakın 

bir yerde bir infilak oldu. 

Yeni gelen Londra gazetelerin
de infilak hadiseler! etrafında gi

rişilen tahkikata dair malfunat 
vardır. İngiliz başvekilinin otur • 
duğu yerdeki muhafız polislere i· 
live olarak daha 8 &ivil memur 
konm~tur. 

İrlanda Cumhuriyet ordusu de
.:ıilen teşkilatın gizli çalışan a
damları tarafından konduğu söy· 

!enen bombalar böyle patlayınca 
yine İrlanda meselesi hatıra gel· 
miş oluyor. İrlandanın katolik o
lan cenub tarafı tamamile müsta· 

kil olarak kendi kendini idare edi
yor. Fakat şimal tarafındaki pro

testan ahali İngiltereye bağlıdır. 

İrlanda cumhuriyet ordusu denilen 
teşkiiat ise cenubdadır. Maksadı 
şimal ile cenubu birleştirmektir. 

Fakat bu maksada varmak için 
barut ile bomba gibi vasıtalara 

müracaat ediyor. Şimali İrlanda 
hükumetinin başvekili Lord Kray
gavon mezun olarak Hindistana 
gitmiş ye Bombayda vapurdan i· 
nerken kendisini gören gazeteci
lere demiştir ki: 

- Bunlar bu suretle şimali İr
landayı idaresine alacaklarını zan 

Cenubi İrlanda Başvekili 
de Valera 

ediyorlar. Bu haller cenubi İrlan
dadan bizi büsbütün uzaklaştıra· 
caktır. Şimali İrlanda İngiltereye 
tabidir ve öyle kalacaktır. Varsın 
bomba atsınlar, kurşun atsınlar. 

Bizi sarsamıyacaklardır. 
Şimali İrlandada birçok tedbir· 

!er alınmış, sokaklarda devriye 

, Buuün SAKARYA Sinemas:n~a-ı, 
n güzel D th L ' en büyük 
yıldız oro 'Y amour unınvaffakiye · 

MANUELLA 
Fransızca sözlü mükemmel ve muhteşem filim 

İlaveten MEKSİKA GECELERİ 
Holivudun en büyük yıldızları tarafından temsil edilmiş tamamen 

renkli ve eğlenceli filim 

Şehrimizin her tarafında ve her köşesinde 1 
güzelliği ve zarafeti ile bu hafta 

SÜMER sinemasının 
muhteşem programını teşkil eden 

DANIELLE DARRIEUX'un 
en büyük ve en güzel temsili 

~P A R 1 S Ç 1 Ç E G 1 
· Parla:k filminden bahsedilmektedir. 

İlaveten: EKLER JURNAL, bugün saat l ve 2,30 da 
tenzilatlı matineler 

gezmek için 1,500 kişi kaydedil • 
miştir. Bunların çoğu da hükı'.l • 
mete sadık olan işçilerdendir. 

Şimali İrlanda hükiımetinin hu
dudu ile cenubi İrlanda arasında 
da tertibat alınmıştır. 

Diğer taraftan müstakil İrlanda 
hükumeti reisi De V &lerarun ted
hiş hareketlerinin İrlanda tQpra
ğında hazırlanmış olmasına karşı 

şiddetli davranmak niyetinde ol· 
duğu söyleniyor. 

İngiliz başvekilinin oğlunun bu
lunduğu yere yakın bir yerde bom
ba patlaması da Londra gazete -
!erince şilyle izah ediliyor: 

Çemberlaynin oğlu aleyhine ter
t!b edilm~ bir suikasd yoktur. Fa
kat bombacıların maksadı babayı 
korkutmaktır. 1'aba evvel Başve
kile bir mektub gelmişti. Bunda 
şimali İrlandada bulunan İngiliz 
askerlerinin ve memurlarının, tıp
kı cenubda olduğu gibi geri çe -
kilmesi, İrlanda topraklarını bı· 
rakıp çıkmaları lüzumu bildirili
yordu. 

İrlanda hükumet reisi de Valera 
ile diğer arkadaşları bu hadiseler 
karşısında ne yapacaklarını söy
lemiyorlar. 

Yine İngiliz gazetelerinden an
laşıldığına göre Cumhuriyet or -
dusu teşkil~tı bugün cenubi İr -
landa hükiımetinin nazarında gay
rimeşru ve gayrikanuni bir cemi
yet değildir. Evvel bu teşkilat hü
kumet tarafından takibata uğn
yarak memleketin emniyeti için 
bu cemiyet azasının aleyhinde 
kanun çıkarılmış ise de sonradan 
bu kanun geri alınmıştır. Fakat 
cenubi İrlanda hükumeti bu teş
kilata mensup adamların İngil -
terede öteye beriye bombalar a
tarak ortalığı korkutmak istemesi 
karşısında harekete geçerek eski 
kanunu yeniden tatbik etmek is
tiyeceği söyleniyor. 

Bu takdirde İrlanda cumhuriyet 
ordusu namı verilen teşkilat gay
ri kanuni ilan edilecektir. 

Kızın Ahına 
Uğramış 

Senesinde Kendisi de 
Kurban Oldu 

İngilterede Doglas isminde bir 
tayyare zabiti geçen sene bu va
kitlerde bir kızla nişanlanmış, fa· 
kat soma n~anlılar birbirlerin • 
den ayrılmışlardır. Bu yüzden ni
şanın lıldönümü olan geçen pazar 
günü tayyareci bir uçuş sırasında 
düşilp ölmüştür. 

SAllROŞLUGU ÖLCVYOKLABI 

A merlkablar tte carlb &damlaT • 
dır. Galib& işleri 1'0lunda. Ha· 
val şe,.ıerle utraşmıya vakltlerl 

milsald. CüD.J<il çok lüzumu varmıt d· 
bl •imdi de bir (lçld ölçiisll) lcad el
mqler. 

<iold öloiloü) denince saltın buna, 
blldftlmh şarab, rakı, viski ilah- lo· 
kllerl ölçml.Ye mahsus bir Jı.ap sanma• 
J'mu. 

Amerlkahlann (Drünkmeler) de • 
dlk.lerl bu ölcü, sarhoşların, sarhoflalt 
derecelerini anlamak için yaptaklan 
sade bir balondur. 

İçki lçlıtfnl saklıyan, sarhoş olma
dlfuu iddia edenler. bu balona üfle
diler mi. derhal rend detlflyormu,. 
Bu, bir bakıma fena da deill Ağız kok· 
lamaklan sa böyle bir balon kullan • 
mak daha iyi ••• 
RAllB ESİ!lf 

BİR GtlvERCİN 

Moker öldü. Bu da kim? dlyorsu • 
nuz. belki de büyük bir adam, bir si
nema yıldızı sanıyorsunuz. Halbold 
dtıkll .•• 

Moker. Umumt Harbde, Amerlk.a. or
dusu IJe beraber Avrupaya l:'elen, JH>9-
tacı hizmetini gören bir güverclndlr. 

1918 de. ilk siperlerin 43 kllometro 
gerisJne mühim bir haber «etlrir.ken 
yaralandı, son gözünü ka.ybeltl. Bu, 
son yolculuğu oldu. 71 inci fırka ile 
beraber Amerlkaya döndü. 

(Nfyö jorsey) de (Mamul) tabya
sında tamam yirmi sene bakıldı, bcs· 
lendi; rahat ve sakin bir ömür sürdü. 
(Vllhelm) adlı bir de arkadaşı vardı. 
Faka! o. bir harb esiri !dl 

(Vllhelm) in bir Alman PoSla ~il • 
verclnl olduğu zannediliyor. (Sen Ml
şel) de blJ' sipere düşmüş ve yakalan
mışh, naıa. ayağında bulunan bir hal
kada, bir Alman tacı ile 1911 ,.nıncıa 
Bavyerada doğduiu yaı.t1ıdır. 

LANETLEME HAYVANLARL -
Eskiler ba.zı muztr hayvanlan li -

netlerler, aforoz c2 .:-rlerdL 
Sen Bernar, kiliselerde ibadet ile 

meşgul olanlan rahatsız eden slnekleıi 
aforoz etm.lştl. 

Papasın biri de, asma kütüklerine 
musallat o1an haşarah JinetledJ. 

Korbi adlı blr papas, bahçesinde ki
raz ağacının meyvalannı yiyen bir 
kargaya kızdı, bütün karplan aforoz 
etti. Kasaba halkı, papası memnun et
ı.·ıek için sUıi.hını kaptı, kırlara çık

tı.. Yirmi dört .saat sonra kasabada tek 
bir karga kalmadı. 

GARİB BİR REKOR 

Mlkroskoplk, yani mlnimlulclk yazı-
larda.n bahseımek lstiy(1ruz. • 

Avrupa gazeteleri, Bıı.mborglu. bir 
Almanın yaptığı garib bir rekordan 
bahsediyorlar. 

Bu adam, bir kartpıostalm - yabuz bir 

yüzüne - 29,423 kelimelik 261 satır 

yazı yazmış, ve daha evvel 26,000 ke
lime yazan bir İngillzin rekorunu kır .. 
mış. 

Bu da bir şey mi? Biz de. bir pirinç 
tanesi üzerine (Kulbüvallahl) yl ya
zan hatta.ıtar az mıdır?. Kartpostal ile 
pirinç tanesi mukayese edilirse reko
run yine bizde oldniu anlaşılır. 

NiŞANLI 
l,._ Y_az_an:_ · _a_E_ş_AD_FEY _ _ z_ı __ . ı 

G 
üneşli bir kış günü idi. Ak· 
şam üzeri, Kadıköy vapur 
iskelesi meydanında, Nec· 

18.n ın bu kadar hızlı hızlı yürü • 
yüşüne dikkat edenler olsa, mera· 
ka düşerlerdi.. Genç kız, çarşı içi· 
ne doğru adeta koşarak gidiyordu. 

Biraz sonra, durdu. He~üz so
kağ • sapmamıştı .. etrafına bakın· 
mağa başladı .. Yerde bir şeyler a· 
rıyordu. Beş dakika, on dakika a· 
radı.. Yüzünde üzilntü ifade eden 
çizgiler vardı. Aradığİnı bulama· 
mıştL Necla, yine koşarak dön • 
dü, ıskeleye geldi. Vapura bindi., -
Köprüye geliyordu" 

* Necla, nişanlısından gelen mek· 
tubu düş~rmüştü. Fakat, acaba, 
nerede kaybetmişti? .. Bunu kat'i
yetle bilmiyordu. Bi!seydi, belki 
bulacaktı. Genç kız müthiş bir a· 
zab içinde kalmıştı.. ] 

· Aradan günler geçti. Bir gün, 
Necıa, evinde otururken, postacı 

1 geldi.. Bir mektub bıraktı. Zarfın 
üstünde İzmir damgası vardı. Bu, 
nişanlısından geliyordu Sevinçle 
açtı. Okumağa başladı. Genç kızın 
nişanlısı şunları yazıyo:du: 

N ecldcığım, 
Geçen mektubuma bir cet,ab a

lamadım.. Çok merak edıyorum .. 
Senden istedigim şeyi henüz giin· 
dermedin .. Yoksa, bulamaciın mı?. 
Acele cevab ver .. Çok meşg:ı.füm .. 
istediğim şeyi de acele postaya 
ver .. Gözlerinden öperim .. 

Ahmed Kaya 

Necla, bu satırları okuyunca, 
beyninden vurulmuşa döndü .. A
cab" Ahmed Kaya, g~nç kızdan 
ne istemiş~i.. Çünkü, !.'ıecla, henüz 
mektubu açıp okumadan kaybet
mişti. Evden çıkmıştı .. İstanbula 

geliyordu. Vapura ko~arken, ar
kasından hizmetçi kız yetişmiş: 

- Size bir mektub geldi, diye 
çarşı ortasında eline tutuşturmuş
tu. Necıa, vapura yetişmek için, 
adeta koşarak yürümeğe devam 
etmiş, mektubu, vapurda giderken 
okumağı aklına koymuştu .. 

İşte bu sırada, telaşla mektub 
kaybolm~tu .. Kendi dikkatsizli
ğıM, aceleciliğine çok canı sıkılı
yordu. 

Şimdi, Ahmed Kayaya ne ce • 
vab vermeli idi? .. Neclanın üzün
tüden başı ağrıyordu. Nişanlısı • 
nın istediği. acele gönder, dediği 

şey ne olabilicdl? .. Bunu keşfetmek -;:=========~ 
!Azımdı .. Yoksa, bir telgrafla sor· Radyo 
sa, caha iyi mi oıurdu .. o zaman, Pro ran 
mektubu almamış vaziyete düşe· 
cekti. Mektubu almadım, dese, Ah- Ankara Rady 
med Kaya postaneden işi tahkik BUGtlN 
eder, mesele meydana çıkar, Nec- 11.31 Proıram. 
IA yalancı vaziyete düşerdi. Mek- 17 .ııs Müzik (daDJ1 saati • 

18,15 Türlı mllzlil (İncesu 
tubu kaybettim. dese henüz nişan- RiiseJ'ni faslı). 
lanalı üç ay olduğu için, delikanlı, 19 Konuşma ldıt POllllka • 

kendisine karşı duyulan bu ali • 19,15 Türk mtızlil: 
kasızlık ve dikkatsizlikten dolayı Okuyanlar: Moslafa Cailar, 
ıztırab çekerdi .. Belki de, çok fena yen Senar. Çalanlar: Vecihe 

Kozan, Kemal Nl:rall SeJ'h 
bir netice ortaya çıkardı. 1_ Kanun! Arif BeJ' • suı 

Necla, ne yapacağını şaşırmıştı.. cih _.-evL 
ÇıldıracaktL. İşi annesine açtı.. 2- Dede Efendi - Afır se 

Kadıncağız da düşündü, düşün • han eldin. 
dü. Bir şey bulamadı .. Ahmed Ka· 3- Santuri Elem efendi 

ya acele ne lstiyebilirdi?.. •c=· Udi Ahmed • Yaradan 1 
Nihayet, m2seleyi babasına aç- ralmıt kL 

mağa mecbur oldu.. Babası gi1n $- Lem'I • Andıkça geçen 

görmüş, tecrübeli bir adamdı: $- Kanuni Arif Be:r • S 
- Vallahi nasıl bileyim, kızım, rih saz semaisi. 

dedi.. Ahmed Kaya, !zınire niçin , 1- Dede Efendi • ıı: ... 11 d 
geldim. 

gitmişti? s- Suphl zı:ra • Raııt şar 
Necla gözü yaşararak cevab ver- mubabbet ırlbL 

di: 8- Lem'I • Karcafar şar 

- Bulunduğu şirketten yolla • gölce ol. 
10-- Halk türküsü • Ak 

dılar. Bir satış muamelesi için .. 
20 Ajans, meleorolojl haber 

_ Ha .. O halde, evde bu işe aid raat borsası (fial). 

bir evrak filan unutmuş olmasın.. • 20,15 Temsil (Malımut datll 
Bu fikir parlaktı .. Necla koşa • ti1 • Yurd piyesi • Yazan • 

rak içeriki odaya girdi. Ahmed Tözem). Temsile rod:ro Tilr 
Kayanın misafir edildiği odada san'atkirlan qtlnk edecek. 

k 21,15 Meınlekel saat a:rarı. 
köşedeki masanın gözlerini arış· 21,15 Esham, tahvllil, ka 

tırdı .. Hakikaten orada şirkete aid nukut borsası (!lal). 

bazı kfığıdlar buldu .. Çok sevindi. 21.25 Müzik (Fllklor • 
Babasına gösterdi: Yönetgen ve Kutsi T ... r). 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 22 Haftalık PoSta kntusa. 
22,30 Mlizlk (Klicilk 0<keıı 

Bugün TA K S 1 M Sinemasında 
RUDOLF VALANTİNO 

'W Necip Aşkm). 
23,20 Mllzlk caıhand. 
23,45 - Z4 Sun &JaD.!I lı&be 

rııık1 ~rop'aın. 
Y.umf 

12.30 Procram. 
12,35 Müzik kUciö. orkes 

V i LM A 
ve 

BANKY tarafından 

fevkalıide bir surette temsil edilen 

AŞK, iHTiRAS ve MACERA fi lml 

Necib Aşkın. 
l!,35 Vaeyete prorramı • 

\"&isler. Çis'aa ve saire. 
ıs Meınlekel saaı .,..,., 

leorololl haberlel'L 
13,10 Müzik (kllçilk orlı:es 

ş EYHiN OGLU 
mı). 

lUG Türk mmtil. 
Çalanlar: Vecihe, ll

det Kozan. 

TÜRKÇE ŞARKILI 

- Benim gitmem yeter. 

Okuya n: Necmi Klu.. 
1- Nihavend peşrevL 

ı- N uri Halil - Nlhav""' 
Bir ıroncal lerdlr o. 

- Bütün umudlarım ·-sönecek. 
Plıinlarım altüst olacak!. 
Yapmak istediğim herşey kalacak. 
Diye düşünüyordu. 
Suad, soğukkanlılığını tutmağa çalışarak: 
- Bunu otelciden öğrenebilirsiniz. Bizi gece YOS 

- pımaz .. 
..,.. Neden olmuyormuş?. 
- Bizim için ilk şey kadının hüviyetini durgu

ıamaktır. 

Erkek içiıı birşey yok. En sonunda bir başka 
kadınla evli ise yapacağımız zabıt kadına dava aç· 
mak, boşanma istemek hakkını verebileceği gibi 
erkeğin de cezalanması ile biter E vll erkeklerin 
metresle yaşamalarının, bir başka kadınla böyle 
kapalı bir yerde ve bir arada tutulmalarının bir yıl
dan dört yıla kadar cezası vardır. 

3-- u..., Arif • Nihavend 
bUJ'I vefa bekler. 

- Bacı Arif " Nlhaverul 
Şarap iç ırlilfeınlnde. 

5- Hacı Arif • Nihavend 
Saçlarına baflanalı. 

U,15 - 14,30 Konu.,ma (ev 
yarısı kaldırmak doğru mu?. 

Dedi. 
- Otelci ile görüşmek, ondan sormak yetmez. 
Suadin sesi gittikçe serUeşiyordu: 
- Benim aklım da sizin bu yaptığınıza yetmez. 

İşiniz bitti ise artık gidin de uyuyalım!. ' 
Saim de sertleşiyordu: 
- Daha i§imize başlamadık ki, bitslıı. 
- E haydi ne işin~ varsa yapın?. 
-Adınız?. . 
- Suad ... 
- Ne iş yaparsınız? 
- Fabrikatör. 
- Nerede oturuyorsunuz?, 
- Bu gece burada .• 
- Evinizi soruyorum? 
- Şişli. 
- Neresinde?. 
- Karanfil sokak. Gülem Apartımanı Numa-

ra 2. 

------ No. 61 
- Yanınızdaki kadın kiınT. 

- Selma.. 
- Neyiniz oluyor? 
Suad bir saniye düşündükten sonraı 
- Karuiı.. .. 
Dedi. Salın, azılı bir hırsızı ensesinden. vak.ala· 

ıruş gibi kabararak: 
- Hüviyet vesikalarınız?. 
Diye sordu. Suad oevab verdi: 
- Hüviyet vesikaııı yanımızda ne gezer? Kim 

nüfus kağıdını, tapu senetlerini beraber taşır ki, 
biz de taşıyalım. Benim ceplerim •mahzeni evrako 
dğeil. Yarın isterseniz getiririz. Biz bliraya sayfiı
yeye, eğlenmeğe geldik. 

Saim daha kestirme bir ses ve yüzle: 
- Öyle ise karakola kadar gideceğiz .. 
Dedi. Yosmanın' gözleri yataklşrında~ fıHayıp : 
- Ne yapıyorsun?. · 

Yuu: ETEM iZZET BENICI: ------
Diye Saimin gözlerine yapışırcak gibi açıldı, tit· 

remeğe başladı. Suad sakindi: · 
- Hay hay gidelim. 
Dedi, ilave etti: 

- Biraz bekliyeceksiniz, giyinelim! 
Yer gösterdi: 
- Oturun. 
Gösterdiği yer bir kişilik idi. 

- Arkadaşınız ve •metrdoteı. d.ı§arıya çıkarlar. 
Dedi. Saim: 
- Peki.. Siz d.ı§arıya çıkınız .. 
Diye arkadaşına ve •metrdotel.> e buyruk ettL 

Onlar çıktılar. Suadı 

- Karakola yalnız ben gideceğim. 
DedL Ve karşılıklı konuşmağa koyuldular; 
- Hayır. Arkadaşınız da gidecek. 
- Öyle şey olur mu? 
- Böyledir-.. 

Suad yüksekten attı: 
- Bunlar bize göre değil .•• Bana fabrikatör 

Suad.. derler. Bu adı bütün Türkiye halkı bilir. 
Anlarsın ya. Bir telefon bütün işleri istediğim gi.81 
bitirir. 

- Olabilir. Fakat, bütün bunlar karakola git· 
menize, hüviyet vesikanız olmadığına göre kara
koldan karakola evinize gönderilmenize, yine bıı 

kadının bağlantı kağıdını göstermezseniz sizin hak· 
yerine, onun da bakıya gitmesine ve vesika alma
sına karşı koym~ Kanun bizim elimizde ve onu 
kullanacak olanlar biziz. İşin kolayına gidersek ko
lay biter, gücüne gidersek 'güç biter. 

{De\'... \'81') : 1 
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1 fstanbulun Yerli M.!!..esseseleri 1 l,_ş_A __ ,_K_A_ı HöNDüSTAN 
Esnaf Has!anE!_sinde M~;;;;;,: 
N e ı· e r G o r d u m ? . ın!~~~~=~~~:~zı::~ Radyoda 

Kocaya Verilen 9 Yaşındaki 
Kızların Meraklı Macerası 

laboratuvarları, Ameliyathane si 1 e 
Hayırlı Bir Müessese Haline Gefiyor 

Müvezzi - Paketlerinizi de rad
yoya saracak değilsinız ya .•• 

KIZI MI SEVİYOR, 

PARASINI 1111?. 

Hidisfan Bir Cennent Değil midir? 

[~•azan: Kadri Kemal KOP' 
-·-ır: 

- Babacığım, bir delikanlı ile 

sev~iyoruz. Bugün gelip senden 
desti izdivacımı taleb edecek. Mu

vafakat cevabı verecek.sin, değil 

H 
indistanın merkezi (Kalkü
ta) nın, bu (saraylar bel
desi) nin bir tarafı, Yunan 

Ü•lübu binalar, muhteşem abide
lerle süslenmiş zengin ve aydın
lık bir şehirdir. Öte tarafı ise pis, 
iğrenç, kokulu, kasvetli ve ka -

G 
eçenlcrde güzel bir tesadüf 
beni İstanbul cemiyetleri -
nin Cağaloğlundaki hasta

nesine sevketti. Meşhur Mollafe
llari sokağının bir tarafını işgal e
den ve 2001 buçuk mLtre murab
baı sahayı muhtevi bulunan bu 
hastaneyi bu tesadüfle gezmek ve 
görnıek imkanlarını elde ettiğim 
için kendimi çok kArlı bir hare -
kette bulunmuş sanmaktayım. 

Esnaf hastane sinin bir köşesi 

Şinıdilik küçük bir kadro ile işe 
başlamış bulunan hastaneyi ge
ÇenJerde Vali Lütfi Kırdar ziyaret 
ederek tetkiklerde bulunmuş ve I 
hastanenin noksanları ve inkişaf 
Sebebleri hakkında alakadarlar - Hastanenin çeşidli ufak tefek olarak ekseriya muayene ve !e-
dan etraflı izahat almıştır. Şunu noksanları da, bazı hamiyet sa • davilere bakılmakta ve hastane-
heınen kaydedelim ki, hastane - bibi esnaf tarafından hususi su- ye müracaat eden vatandaşlar ge-
nin büyük bahçesindeki boş yere rette temin edilmekte ve daha rl gönderilmemektedir. 
0
ldukça geniş !>ir paviyon yapıl- mühim ihtiyaçlar için de esnaf ce- Pazar günleri 14-16 ya kadar o-

lllası mutasavverdir. mlyetleri varidatından ayrılan pa- lan zaman hastaların ziyaret sa-
ı\ncak bu hayırlı tasavvurun ra harcanmaktadır. Cemiyetlerin ati olarak tahsis olunmuştur. 

~ebbüs ve inşa hareketlerile süs- hastaneye tahsis ettikleri paralar- Alı1kadarların fikirleri, esnafın 
enebilmesi de bazı mali tedbir- dan bir kısmile çok mükemmel cemlyetlere dahil olmaları ve bu 

!erin alınmasına bağlı bulundu - bir röntgen cihazı satın alınarak teşkilattan kimsenin hariç kal -

·1 mı .... 

- Peki amma nasıl adam bu! 
Halı ve vakti yerinde "Oi! Seni 
geçindirecek parası ohp olmadı
ğını sordun mu? ... 

- Hayır! Fakat o, ~enim dra -
hamamın miktarını sordu. 

KÖYLÜNÜN HAKKI VAR 

Yaşlı bir köylü, Pa;-isde bir da

iredE çalışan kızını g~rmeğe ge -
lir. Trenden ınince karnı acıkır. 

Bir posta şubesine girer: 

- Bana biraz sucukla ekmek 
veriniz. 

Der. Gişe memuru gG:er: 
- Babalık, burası posta şubesi, 

bakkal dükkanı değil... 
Cevabını verir. Köylü: 

- Affedersiniz, der. Bizim köy
de posta şubesi, bakkal dükkAnı 
hep birdir de ... 

CÖR!lfÜ MEŞHUD 

!llAHKE.MESİNDE: kundan, alakalı zevat ve bilhassa maması üzerinde tekasüf etmek -
kurulmuş ve bu röntgen odası -

esnaf cemiyetlerinin bu işle ya - t k'"tlı tedir. -.Bunun faydasını hastane Bır· hı'zmetçı·, patronun çamaşır-kuı nın yanı başına yine tam eş ı .... 
dan nıeşgul bulundukları mev- b ı t başhekimi şu suretle izah etti: Jarı, kıymetlı' şeylerini çalmak z bir cie sam rnuvar yapı mış ır. 

uu bahistir. İş sahihlerinin cemiyetlere gir· 
h ·d ınt· cürmile mahkemeye veriliyor. H1-l!astaneniıı yedisi kadınlara ait Hastanede hemen c: çeşı ı- melerinin birçok bakımdan fay- kim soruyor: 

olllıak üzere şimdilik 24 yatağı sas çalışmaları vardır. Dahiliye, daları muhakkaktır. 
Var~· hariciye, doğum ve kadın, kulak, - Çamaşırlardan başka birçok "'r ve bu müessese bugün mü- Birincisi teşekkül kuvvetlenir. 
t""ekk'J b' h bog"az, burun ve göz, cild ve züh- bronz şeyler almışsınız? Ne yap-
-· 

1 ır alde bulunan 32 muh- İkincisi bu teşekküle giren vatan-
ielif esnaf cemiyetine mensup reviye, asabiye, röntgen, labora- daş bu teşekkülün kol!ekt!f çalış- tınız bunları? ... 
vatandaşlara açıktır. Çünkü has- tuvar muayeneleri, pansuman ve m:ılarından istifade eder. Üçün- - Sattım ... Parasızdım ... 
taneye kabul edi eb"lmek için bi- diyatermL cüsü kuvvetli bulunan her teş<>k- - Patronunuzun kıymetli bronz 
rıcik şart esnaf cemiyetlerinden 1\1üracaat cdt'ceklere bir kolay- kül kendi m~nsublarının menfaat- yazı takımı nerede? Onu da mı 
herhangi birisine mensuh bulun- lık olmak üzere bu çalışmalara lcrini azami derecede müdafaa et- sattınız? ... 
'llaktır. haftanın muhtelif günleri ayrıl- mek imkan ve kudretlerini bulur. - Hayır! Bay reis ... Onu sat-
b l!enüz uzun bir hayata malik mış olup muayeneler ekserıya sa- F"ılhakika hastane başhekimi , madım. • 
Ulunmıyan ve yeni bir teşekkül at 9-12 ve 14-16 ya kadar devam nin bu fikirlerine iştirak etmemek - Peki nerede? ... 

olan hastanede şimdiye kadar a- J eder. için ortada başka bir sebcb bu- - Avukatımın masa" üzerin -
"akta olmak üzere 6000 vatanda- Pazar günleri mutadın hilafına lunmadı~ı da muhakkaktır. de! ... 
'
1
n nıuayene ve tedavisi yapıl - =~~~~,;;,;;~~;;,;;;~;;,,:;;,;;;;,,.;..~========~::'.'=========='-======== 

~ıştır. Ve ayrıca 250 kişi de ya- o"• 
etı~rle tedavi olunmuştur . 

dırılarak kısa veya uzun müd - D 
1
• 

._, liastanenin çok muntazam ve 

""'~ta nı .. k k d ·---------------------------------· 
r u emme! denilece e -

~~~:,u~rb:::~'.:::n:~d::~~ Tarihin Kaydettiği. Diktatörler 
~~n:i~~~1a:~~~~~~~:~~:~ Arasında Meşhurları Kimlerdir? 

Sen· b . 
re 1 u ameliyathanede gezdl-

re~t~~t:~~:~~~:.db::şhekim ve dl- .Bunlar Ne .lş !er Yap~·ıla, Nasıl Yaşadılar? 
ne ;tı:astancmızın bu kısmı, eşi-
d.ar er .. Yerde raslanamıyacak ka
l-at ~U.kemmeldir. Mesela ameli-. 
ç:ün~:ınbamız en son sistemdir. 
lq U son zamanlara kadar kul-

nıtaıı b" .. k , 
aletı . uyu · amcli~·at lambaları, 

erıne .. 1 . 
aı 11d go ge veren ve ış sıra-

göı a .0ııeratörün gözünün önüne 
~ın gelı ziya aksettirerek, çalışma
lır~ güçleştiren lambalar kullaru
lltı. ı. lialbuki bizim buraya koy
~tl~.~nıuz lambanın altında çalı
llıer en baş ve ellerin gölgesl a
•tıre:~a:t Sahasına aksetmez ve bu 
~%. be· 0ı>cratör daha kolaylıkla 

,a ılir. 

tçinct 
}at e bulunduğumuz ameli -
)'tı 1:dasında gördüğünüz bu ko
'ir; avı rengin ruh üzerindeki te-
l' ÇOk büy··kt'' nk! anın . u ur. Bu re e bo-
•ini dış. bır salonda insan kendl
d.e tı· aıına huzur ve sükün için-

ISs 
~e bö eder. Ameliyat sıralarında 
tlıt;,.. Yle bir sükünun vücudüne 

'aç 
'tııeı. vardır. Bunun içindir ki 
~aııa ıyat odasının bu renkle ba -
~ilL %lınesJni muvafık gördük. 

~ " 1aki.k oyu a ameliyat odasının bu 
ilan 0 ll'lavi fonu içinde göze •ar-

••ŞıclJ..i ~ retılttek; ve hemen hepsi beyaz 
l'\ıue. ameliyat takımları vtt-

' eta · ' l'at ıı: Jerler ve ni:hayet ameli-

T ar;hin lt•Zlu sahifeleri ka -
rıştırılırsa Alsibiad'dan, Pe
rikles'd~n. Siraguıa zalim -

!erinden, Anibal'den, Sezar'dan 
Kromvele, Robesbiyere. Bonapar

ta ve Bolivar'a kadar bir çok dik
tatörlerin gelip geçtikleri görü -
lür. 

Bir zamanlar. yalnız memleket
leri ahalisini değil, bütün dün -

yayı nüfuzları altında ınıeten bu 
diktatlirler ya tabü bir ölümle öl
düler, ya da milletlerin isyanı ile 
öldürüldüler. 

Diktatörler, iktidarı yalnız ken
di ellerinde bulundurı;rlar. En u
fak bir kontrola tiıbi değillerdir. 

Türkçe bir tabirile crıstıklr..rı as
tık, kestikleri kestiktir .. • 

Merkezi ve cenubi Amerikadaki 
diktatörler, meşrutiyet taraftarı 

olduklarını iddia ederler. Halbuki 
az ve çok mütehakkimane icrayı 
hükılmet ederler. Bazıları totaliter 
idareyi tercih eder. Tarihin kay
dettiği diktatörler şöyle sıralana
bilir: 

ranlık ... 
Bu büyük yarımadada, dünya

nın hemen hemen beşte bir nü
fusu yaşar. Daha doğrusu sefalet, 
zaruret içinde sürünür. 

Hakikaten burada, 224 türlü li
san konuşan, dört beş türlü dine 
hizmet eden 320 milyon insan 
vardır. 

Aralarında müsavattan eser 
yoktur. Birbirlerine düşman gö -
zile bakan bu 320 milyonluk küt
lenin ancak 20 milyonu hayatın 
zevklerinden saadetlerindne isti
fade eder ve insan gibJ yaşar. 

Bu yirml milyon zengindir. Bü
yük saraylarda, köşklerde oturur, 
altın ve gümüş kaplarda yemek 
yer, elmaslı ve billur kadehlerle 
içki içer. Fillerle, otomobillerle 
gezer, bilhassa seyahate çıktığı 

zamanlar, bütün görenleri hayret 
içinde bırakır. 

Asri bir Hind kadını 

Bunlardan bazılarının burun 
kanatlarına taktıkları pırlantalar 

orta bir aileyi ömrü oldukça re
fah içinde yaşatmıya kafidir. Bun
ların sarayları, arabaları, yüzler
ce hizmetçileri, mJlyonlarca ge -
lirleri vardır. 

Sonra, beri tarafta 300 milyon 
köylü, yuvarlak çadıra benziyen 
küçük kulübelerde, toprak üzerin
de ömür geçirir. Bu kulübelerin 
damları hurma dallarından ya -
pılmıştır. İçerileri zindan gibi ka· 
ranlıktır. Ne otura.cak bir sandal
ye, ne de bir masa var. Bakır ve
ya toprak bir tencere, bir güğüm 
ve bir yığın paçavra ... 

Çok defa, çıplak ve sıtmanın 
tesirile yanan küçük bir çocuk, bu 
paçavra yığınının üstünde kıvra
nır, durur. 
DOKUZ YAŞINDA VLNDİRİLEN 

KIZLAR! 
Hindli kadınlar ömürlerinin 

beşte dördünü bu müteaffin ve 

Halifenin 
Sarayında 

l'at ıa:ası ve son sistem ameli
leri dek basının husule getirdik • 
''Yeı a or şayanı dikkat bir husu-

l<etınekte idi. 

ispanyanın. yakın t<tnhdekı 
-liktııtörii General Primo 

de Riveria 

... Çinçinatüs, İsanın doğuşun • 
dan 460 sene evvel Roma konsülü. 
Sinato, Eguese galebe çalmak için 
kendisini diktatörlüğe davet ettiği 
sırada tarlasında sapan sürüyor
du. 

(Deııamı 7 inci ıahi/ed&J. 

Eski Rınnanın diktatörü 
Jü.I Sezcu 

Bir lspanyol 

1 
Güzeli 
Çok Yakında 

Dokuz yaşındakl geUn alleri arasında ortada g1'rülüyor 

karanlık yerlerde pirinç p~ir - / 
mekle, tohum ve çekirdek döv -
mekle geçirirler. 

•Sokaklar, caddeler serseri ÇQ 

cuklarla dolu. Bir himayeietfa 
cemiyeti bunları toplaınıya çalışı 
yor. Bu yavrucukların arayıp ııo 
rac&k, sahih olacak kimseleri yoı 
tur. Analan ve babalan belli de 
ğildir. Adeta köpek yavruları gi 
bi dolaşırlar. 

Dokuz, on yaşına gelince koca
ya verilen bu zavallıların pek elim 
şartlar içinde dünyaya getirdik -
!eri yavrucuklar, tıpkı sivrisi,nek 
yavruları gibi ölür, gider. Bazan 
annelerini de beraber sürükler, 
götürür. 

Uzun müddet Hindistanda se
yahat eden, tetkiklerde bulunan 
beynelmilel kadınlar konseyi u
mumi katibi Matmazel (T. A. Van 
Ven), konseye vermek üzere ha
zırladığı bir raporda şöyle diyor: 

•Burada, hayvanlarla insanla 
beraber yaşıyor. Mukaddes sayı 
lan inekler, sokaklarda başıboş v 
serbestçe dolaşıyorlar. Şayed, ya 
ya kaldırımına çıkmak istesele 
halk kendilerine yol vermek mec 
buriyetinde kalıyor. 

(Devamı 8 ıncı sahifedıı) 

Garib Bir Şey 

Koc;larından Ücret 
istiyen Kadınlar 

İngilterede 
Cemiyet 

Evli Kadınlar Bir 
Teşkil Ettiler 

1 ngilterede e\"li kadınlar a
rasında bir ceınıyet teşkil 

edllm~ ve evli kadınların 
kocalarından bir ücret almak 
hakkı olduğuna dair yeni bir ka
nun çıkarılması için faaliyete geç
m~tlr. Şubatta büyük bir toplantı 
yapacaklardır. Muhtlif müesse
selerde ücretle çalışan kadınların 
bir takım hakları vardır ki kanun 
bunları himaye etmektedir. İşte 
evli kadınlar da kendilerinin bir . 
ücrete hakları olduğunun tanın -
ması suretile kanunun bu yoldaki 
himayesini istemektedirler. İngi
liz par!Ameııtosundaki bazı kadın 
meb'uslar bu hususta müzaheret 
edeceklerdir. Zengin bir adamın 
kansı olan, fakat bu cemlyetin 

başına geçtiği için kocasının adı 
nı taşırnıyan Mis jünita şöyle de· 
mektedir: 

- Biz şuna karar verdik; Evi. 
bir kadın evi idare etmek itiba
rile o ailenin kazancından bir kıs
mına malik olmak hakkını elde 
etmelidir. Biz bunun tanınması 
için çalışacağız. Şimdiye kadaı 
istedik ki bir erkek çıksın da hak 
sız olduğumuzu bize isbat etsirı 
diye. Bundan bahseden Londralı 
bir gazete de şöyle demektediö: 
Şimdiye kadar bütün İngiltere 

de aı andı ise de beyhı.:de oldu. Ev 
ll kadınların dolmuş bir odanın 
içine gireek bunlara haksız ol -
duklarıru söyliyebilmek cesareti
ni hiçbir erkek gösterememlştlr!. 

Yıldııl4nn içinde erlceklerden ha:k iddia eden.ler var 



... 

Roma Mülakatinın 
Gizli Kalmış Tarafları 

(1 inci sahifeden dı:: .. aın) 
Buna mukabil Çemberlaynin de 

Fransız Somalisi ve Tunus hak
kındaki İtalyan taleblerinin ta -
hakkuku için Romaya müzaheret 
etmcğe karar verdiğine dair bazı 
mehafilce işaa edilen haberler hü
kômetçe tekzib edilmektedir. Yal
nız Çemberlaynin İspanya mese
lesinin halli için İtalya tarafından 
ileri sürülen tekliflere İngiltere
nin muhalif ve muarız bir mevki 
almıyacağı, Fraııkistlerin yeni 
esaslar dairesinde bütün İspanya
ya hıikiın bir devlet kurmasına 
imkan verileceği, bu hususa Fran
aanın da muvafakat eylemesi için 
İngilterenin Pa:risi iknaa çalışma
yı kabul eylediği anlaşılmaktadır, 
İNGİLTEREDE MÜDAFAA 

TERTİBATf 
Londra 4 (A.A.) - Anderson, 

harb halinde derhal tatbik edile -
bilecek bir sivil müdafaa planı -
nın hazırlandığını bilrlirmiştir. 

Projenin esasları şunlardır: 

Bütün memleket on iki bölge
ye taks.im olunacak ve harb ha
linde her bölge daha barış halin
de tayin edilecek olan bir bölge 
komiserinin kumandasına verile
cektir. Bir harb ihtimaline karşı 
her şey hazır olacak ve sivil ve 

askeri makamları daimi temas 
halinde bulunacaklardır. Bununla 
beraber, komiserlerin salahiyeti 
askeri meselelere şamil olmıya -
caktır. 

Hükumet merkezi ve mevzii 
endüstrisi ve en mütevazi vatan
daş• kadar herkes bir harb halin
de vazifelerini görmek için teşriki 
mesai edeceklerdir. 

Henderson diyor ki: 
Harb halinde nekadar müttehid 

olursak, panik ve karışıklık teh • 
ilkesinden o derece az kor kul ur. 

FRANSANIN BİR KARARI 

Paris 4 (A.A.)- Meb'usan mec
lisi, ittifakla ve müzakere etmek
sizin bir takrir kabul etmiştir. Bu 
takrirde A vrupadaki Fransa gibi 
bütün Fransız imparatorluğ•ı ak
samının Fransa bayrağı altında 
ya9ıyan halJ.<ile vatanın hima,ye
sinde olduğu beyan edilmektedir. 
Fransanın hükümranlığı tecezzi 

kabul etmez, devredilemez, bu 
hükümranlık hakkı niyabet tari
kile başkasına verilemez ve tak
sim de olunamaz. 

İTALYAN YARDIMI 

Barselona 4 (A.A.)- Yiyecek 
yüklü dört İtalyan vapuru buraya 
gelmiştir. 

• • • • • 
MAKiNEYE VERiRKEN: 

Fransız Hariciye 
Nazırı Bone 

Berline mi Gidiyor 
Paris 4 (A.A.)- Berlinden Le jour gazetesine ve Londradan Oeuv

re gazetesine bildirildiğine göre B onnet, yakında Berline gidecektir. 
Maamaffu bu iki gazete, Hariciye Nazırının yakıninde bulunan zeva
tın dün akşam bu haberi tekzib et miş olduklarını yazmaktadırlar. 

Tramvay Ve 
Tünel Şirketleri 

(1 inci ıahifeden devam) 

sasen, mukavele mucibince her 
iki şirket te sene başından itiba

ren h üktımete geçmiş sayılmakta

dır. Şirketlerle müstahdemlerin 
alakaları kesilmiştir. Teavün san

dığındaki mevduat meselesi de 
yakında halledilecektir. 

·Tünel ve tramvay idaresi• şim
dilik bu adla N aba Vekaletince 

idare edilerek bilfilıara kat'i idare 
§ekli tesbit olunacaktır. Memur 

ve müstahdem kadrosunda hiçbir 
değişiklik yapılmıyarak hepsi va

zifelerinde kalacaklardır. İşten 
çıkarılan ecnebi memurlar yerine 
de şimdilik yeni memur alınmı

yacaktır. 

Tramvay ve tünel ücretlerinde 
de ancak bilahare tenzilat yapıl -
ması düşünülecektir. 

Kazalara sebebiyet veren Şiş • 

hane tramvay yolunun Perapala
sın arkasındaki yeni yolu takiben 

Azabkapıya nakli düşünülmekte 
ve bu hususta tetkikler yapılacak· 

sa da, tünel için yeni meydanlar 
açılması ve diğer taraftan tram

vay şebekesinde mühim ıslahat 
yap ılması bugünlük değil, ancak 

bir müddet sonra tekarrür ~decek 
~ler meyanındadır. 

Tayyare 
Kaçakçılığı 

( 1 inci sahif~den devam) 

tiği, orada bir müddet kaldıktan 

sonr;, da Holandaya hareket ey· 
letlıği halen Amsterdamda bu -

luncluğu hakkında bir haber alın
mıştır. 

Hükiımetimizce kendisinin ya
kalanm3Sl hususunda teşebbüsler 
yapılmaktadır. 

Holanda hii.kumetiııin Königi 
yakaladığı da şayi olmuşsa da he
nı.iz bu haberi teyid eclen bir ma-
1ı. ı rııo.t alınam..lmı~tıtr. 

İmpeks ve Satie 
Meseleleri 

D ün de yazdığımız veçhile 
Denizbank muamelatını 

tetkik ve teftiş eden mü • 
fettişlre heyeti, bayramda dahi 
dosyalar üzerinde meşgul olmuş

·lardır. 

Bundan başka Denizbank Umum 

Müdür Vekili Yusuf Ziya Erzin 
de bayramda devamlı bir şekilde 

vazifesine gelerek çahşmıştır. 

Umum Müdür bu çalışmaların
da, bayramdan önce yaptığı tet

kiklere göre bankanın teşkilatında 
yapılacak tadilat ve yeni kadro 

etrafında hazırlıklar yapmıştır. 

Diğer taraftan teftiş heyetine, 
Denizbank Umum Müdürlüğüne 

ve İktısad Vekal~tine ayrı ayrı ve 

muhtelif mevzular üzerinde de 
yeni ihbarlar yapılmıştır. 

Almanyaya sipariş olunan va
purlar hakkındaki tetkikatın da 

daha 1 ay kadar süreceği anla • 
şılmaktadır. 

İktısad Vekili ve Vekalet Müs
teşarı da tatile rağmen dün Deniz

bank gelerek pürüzlü meseleleri . 
tetkık etmişler, bu işlerle uğra • 

şanlardan izahat almışlardır. 

iMPEKS MESELESİ 

İmpeks şirketi hakkında bir 
müddettenberi Ankara müddeiu

mumiliği tarafından yapılınakta 

olan tetkikatın bugiinlerde bite
ceği anlaşılmaktadır. 

Mezktır şirket müessislerinden 
Şakir Seden ve kardeşi Kemal Se
den dün Ankaradan şehrimize 

gelmişlerdir. 

50 bin lira sermaye ile teşkil o
lunan İmpeksin şimdiye kadar hiç 
bir iş yapmadığı anlaşılmaktadır. 

Mezkur şirketle alakadar ol -
dukları söylenen Krep ve Tübini 
isimli İngiliz mühendislerinin de 
bu meselede bir dahilleri görül -
memiştir. 

Krep halen İngilterede bulun
makta olup şehrimize avdetinde 
ismini bu meseleye karıştıran ga

zeteler aleyhine dava açacağı 

söylenmektedir. 

( Askerlik işleri 1 
Kadıköy tıeTli Askerlik Şube -

sinden: 

1 - Kadıköy Askerlik Şube -
sine mensup 310 - 330 doğumlu ih
tiyat erlerinin senelik yoklama
larına 6 Şubat 939 da başlanacak, 
15/Mart/939 da bitecektir. 

2 - Yoklama giinleri aşağıda 
yazılıdır. 

3 - 310 (dahil) dan 330 (dahil) 
yerli ihtiyat erlerinin tayin edi -
len günlerde nüfus cüzdanlarile -
birlikte Şubeye gelmeleri ve yok
lamaya gelmiyen erlerle bunlar
dan hükumet ve hususi müesse
seler fabrika ve şırketlerde mü -
essese Sınirleri de askerlik ka -
nunun 93 üncü maddesi mucibin
ce cezalandırılacaktır. 

4 - Yoklamalar saat 9 dan 12 
ye kadardır. 

Yoklama günleri: 310 - 320 do
ğumluların : 6/Şubati939 dan 15/ 
Şu:ıat/939 tarihine kadr, 321 -
325 doğumluların : 16/Şubat/939 
dan 26/Şubat/939 tarihine kadar, 
326 - 330 doğumlulraın : 27 /Şu -
bat/939 dan 15/Mart/939 tarihi
ne kadardır. 

Mahallesi: Caferağı;, Rasimpa
şa, Hasanpaşa, İkbaliye. İbrahim 
ağa, Osmaniye, Mecidiye, Os -
manağa, ve Kızıltoprak Erenköy 
nahiyeleri. 

* Beşiktaş Askerlik şubesinden: 

1 - Bu sene askerlik çağına 

girmiş olan 335 doğumlu delikan
lılar la askerlik kanununun 14. 
üncü maddesi hüküm ve tarifa
tına göre 310 doğumundan 330 
d?hil doğumuna kadar ihtiyat e
ratın da yoklamaları yapılacaktır. 

2 - Yoklamaya 6/Şubat/939 

Pazartesi günü başlar.arak her 
giin sabah 9 dan 12 ye kadar de
vam etmek tizere 15 /M art/939 
dahil nihayet verilecektir. 

3 - Yukariki maddede doğum- -
!arı yazılı ihtiyat erattan 6/Şu -
bat/939 gününden 15/Şubat/939 

dahil gününe kadar, 310 doğumun
dan 320 dahil doğumlular 6/Şu . 

bat/939 gününden 26/Şubat/939 

dahil gününe kadar, 321 doğumun
dan 325 dahil doğumluların 27 / 

Şubat/939 gı.inünı.len 15/Mart/ 
939 dahil gününe kadar, 326 da -

ğumundan 330 dahil doğumlula
rın yoklamaları yapılacaktır. Yok
lamaya gerek muvazzaf hizmetle 
rini bitirerek şubece ihtiyata kay
dedilmiş ve gerekse herhangi bir 

sebeple kaydedilmemiş olanlarla 
muhacir ve mülteci olarak yıır -

dumuza gelmiş ve nüfus sicilline 
kaydedilıniş olanlardan askerlik 

kanununun 2 inci maddesi hük
müne göre ihtiyat sııııJına nakil
leri yapılan ve henü·" yapılmamış 
olanlar çağırılan günlerde gele -
ceklerdir. 

4 - Yoklamaya çağırılan bu 
ihtiyat erattan resmi daire ve mü
esseselerle hususi daire ve mües
seselerde ve bıliımum fabrika ve 

şirketlerde, resmi ve hususi te -
şekküUerde ve ticaret ve mües -

seselerde ve mağazalarda ve san· 
at erbabı yanlarında çalışanların 
çalıştıkları daire ve müessese a -
mirleri ve fabrika ve şirket di -

rektörleri ve ticareth"11e ve sanat 
sahipleri bunları!) yoidamalarını 

yaptırmak ve yaptırdıklarını nü
fus cüzdanlarına yazdırmağa mec
bur tutacaklardır. 

5 - Şube merkezine gelip ih -
tiyat yoklamalarını yaptırmıyan 

veya yukarıdq yazılan daire ve 

müesseselerde müstahdem olup
ta yoklamalarını yaptırmağa inee
bur ettirmiyen ve göndermiyen 

daire ve müessese amirleri ve 
fabrika ve şirketler direktörleri 

ve dükkan ve mağaza sahipleri 
askerlik kanununun 91 inci mad
desi hükmüne göre Türk Ceza 
Kanununun 231 inci maddesi mu
cibince cezalandırılac~klardır. 

6 - 3 üncü madded~ gösterilen 
günlerde 335 doğumlular da ilk 
yoklamalarını yaptırmak üzere 
şubeye müracaat edeceklerdir. 

7 - Yapılacak olan bu ihtiyat 
yoklamalarda bir fevkaladelik 
yoktur. Ancak askerlik kanunu
nun hüküm ve emirlerine göre 

İstanbul mıntakasın ın senelik 
yoklaması olduğu ilan olunur. 

IŞde 
Ehliyet 

(1 inci ııahifeden devam, 

yor ve bunların ehillerine tevdi
ini işaret ediyor. Bunun içindir ki, 
beyannamenin bu noittasının u -
muınl efkardaki tesiri daha şamil 
ve müessir bir akis uyandırmış 

bulunmaktadır. 

Politikada olduğu gibi umumi 
hayat çerçevesi içind•; de en mü
essir ve güvenilir silahlardan bir.i 

nüfuz mücadelesidir. Muhtelif şe
killerde tezahür eden ve bebe -
mehal kırılınası ger<0ken nüfuz
ların tesis ettiği itiyadların ha -
şında da .batır, gönüı, tavsiye 
ve .. iltimas. ifadesi içinde topla
nabilen hususiyetler gelir. 

Biz şahsan Refik Saydam'ın: 
•- Vazifelerin ehillerine tev -

düne .... 
İiadesinde, işaret ettiğimiz mü

cadelenin ina.:l ve ıs rnrla yapıla

cağı ve vazife tevdii :ıde iltimas 
ve tavsiyen in değil , ehliyet, ihtı
sas ve liyakatin hakim kılınacağı 
mana ve tefsırini buluyoruz. Ve 
muhakkak ki bizim kadar umumi 
efkarın da ayni kan"at i besledi
ğine inanıyoruz. 

Cemiyetlerin her devrinde ge
niş vatandaş kütlelerir, · muztarib 
ede:ı, kötü örnekliğe mısal teşkil 
eyl~ye ıı bu gibi nüfuzlara karşı 
mücadele bayrağını ~çan rehber
ler görülmüştür. 

Ötedenberi şah san neşriyat 
prens?pler imizin başında gelen ve 
mücadelelerimize hedd teşkil e

den bu davada muhakkak ki Re
fik Saydam'ın rehb~d!ğin in be
hemehal muvaffakiye te vasıl ola
cağında şahsiyetinin verdiği anud, 

azimli ve kararh emniyeti en bü
yük kı.ıvvet ve zıman rııesnedi sa
yıyor , yukarıya nakle tt iğimiz 

program beyannamesındeki cüm· 
leleri kendi dilimizde ve .. kale • 
mimızde şöylece tefsi: ederek ifa
delcndiriyoruz: 

- işi ehline vereceğiz. Bu _ 
prensipi her sahayr; teşmil et
miye çalışacağız. Hatır, gönül, 
nüfuz, tavsiye, tesire eleği! li • 
yakate bakacağız. Ve .. terfi ile 
terfihde de hdcfirr.iz liyakat 
ve adalet i gözönünde ve her şe
yin fevkinde t t. . . ııak olacaktır.• 
Her halde bununla , bir yanlış 

tefsir ve izahta bulu 11duğumuza 

kani değiliz. 

ETEM İZZET BENİCE 

Peştede 
Patlı yan 

Bombalar 
Buda~te 4 <A.A.)- Dokuz 

Yahudi, Budapeştcde havradan 

Romanya - Yugoslavya 
(2 inci sayfadan devam) 

la tazyik ediyordu. O zaman öyle 
görünüyordu ki Macaristan ile kü
çük antant devletleri aqısında bir 
anlaşmıya varılmasına engel olan 
bir vaziyet, Çek-Slovakyadır. Böy
le olduğu halde Romanya ve Yu
goslavya, Macar ekalliyetleri bah
sinde Çek-Slovakyayı yalnız bı

rakmadılar ve Macar ekalliyeti 
davası, Münib anlaşmasına kadar 
şürüp geldi. 
Romanyanın ve Yugoslavyanın 

!beraber olarak, Çek-81oV'3.kya 
hakkında gösterdikleri vefayı, 

şimdi de Yugoslavyanın Roman
ya hakkında göstermesi beklenir. 
Esasen anlaşılıyor ki İtalya da 
buna muarız değildir. Münihten 
sonra İtalyanın orta Avrupa si -
yaseti de yeni bir istihaleye gir
miştir. İtalya, artık orta Avrupada 
istikrar taraftarı olınuttur. Ve 
Kont Ciano, Belgradda anlamış 

olacaktır ki, Macaristanı eski kü
çük antantın iki uzvu ile barıştır
mak, belki de bir Macar . Yugos
lav anla~masını temin etmekten 
dah a kolaydır. 

HİKAYE 

NİŞP~NL1 
(4 iinrii •tthifeden deva..ı) 

İşte bunlardır kızım, dedi .. 
Daha ne bekliyorsun·: .. Çabucak 
gönder .. 

Necla, o gün evrak• taahhüdlü 
olarak postaya verdi. Ahmed Ka· 
yaya yolladı .. 

G•.nç kız derin bir nefes aldı.. 

Od~sına çekildi.. Şezionga uzan· , 
dı. Yüzünde rnemnur.iyet vardı.. 

Ya'lındaki küçük masanın üze • 
rinden çantasını aldı. Aynasını çı· 
karıp, giinlerdir, üzüntüden bak
mağs vakit bulamachğı yüzüne 
bakacaktı.. 

Fakat, çantayı açınca ne görsün, 
Ahmed Kayanın İzm e!·den ilk yol
ladığı mektub oracla değil mi? 

Necla heyecanından bayılacak 

tı.. Derhal zadı yırth -. Bu uzun 
bir mektubdu . Sevgi ve aşkla baş
lıyordu .. Hasretten, yanıp tutuş
maktan bahsediyordu. Ahmed Ka· 
ya sc·n satırlarında şöyle Ôiyordu: 

cŞirkeıten :stediğim avans he
nüz gelmedi.. Senden bir ricam 
var .. Babandan 50 lira kadar borç 
para al.. Bana yolla .. Acele eder
sen iı;i olur .. Çünkü sür'atle İs -
tanbula dönmek mec:ıuriyetinde
yim. Yanımdaki pamyı şirketin 
iş.Zerine sarfettim. Oraya gelince 
tab'1 alırım .. Yol param kalmadı .. 
Muhakkak ve acele beklerim .. 
gözlerinden öperim Neclfıcığım .. > 

REŞAD FEYZt 

Hl.NDISTAN 
(5 inci sahifeden devam) 

EVLERİN DAMLARI 
MAYMUNLARLA DOLU 

cÇebor ve Lahurda evlerin dam
ları, caddelerin kenarlarındaki a
ğaçların dallan maymunlarla do
lu. Renk renk kanatlarını açarak 
dolaşan tavuskuşları sayılamıya

cak derecede Ç<Jk. 
cHindistanın havası pek fena • 

dır. Burayı, bir cennet gibi tasav
vur etmek cinnettir. Bunu iddia 
eden muharrirlerin söyledikleri 
hep uydurma ve yalandır. 

Burada, senenin birkaç ayı şid
detli bir kuraklık hüküm sürer. 
Bu müddet zarfında birşey ekme
nin, birşey yetiştirmenin imkanı 

yoktur. Sonra, birdenbire yağ • 
murlar başlar. Üç ay fasılasız ya
ğar. Sanki sıcak bir su kovalarla 
dökülüyormuş gibi... 

•Tarlalarda herşey sür'atle ye .. 
tişir. Bri tarafta duvarlar çatlar, 
evlerin çatıları çöker, elbiseler 
küflenir, sari hastalıklar . veba, 
kolera, dizanteri ve emsali - baş

lar. Günde yüzlerce, binlerce a
dam ölür. 

·Bu, sıhhate elverişsiz, fakat ha
rikulade bereketli ve mahsuldar 
memleketle yaşıyan 320 milyon 
halk, birbirine yardım, muavenet 
edecek, birbirlerini koruyacak yer 
de birbirlerile temis etmezler, bir
birlerinden ayrı ve düşman gibi 
ömür sürerler . 

cHindli kadınlardan, ancak bir 
kaç bini, erkeklerin haiz olduğu 
hukuktan istifade ederlıor. Geri 
kalanı esir gibidir. • 

·Zira, Hindistanda rey vermek 
hakkı, yalnız zenginlere, emlak 
sahibl<erine, yüksek tahsil gör -
müş olanlara münhasırdır. Bu 
hakka sahih olan kadınlar cidden 
bahtiyardırlar. 

•Hindistanda kadına, ancak son 
zamanlarda ehemmiyet verilmi - < 
ye başlanmıştır. Kadınlık hare -
ketleri giindcn güne ilerlemekte
dir. 

(Boınbay) da kadınlar tarafın
dan tesis ve idare olunan bir has
t2ne vardır. Müdürü, doktorları, 

hastabak ıcıları hep kadındı r. Bun
lar, tahsillerini Londrada yap • 
mışlardır. 

•Hindli kadınların bu elim va
ziyetler karşısında Hind feminist
lerinin yapacakları şey pek çok
tur. 

• Yukarıda söylediğim mümtaz 
kadınlar zümresi her türlü feda
karlığı göze almıştır. Bir taraftan 
kadınların haklarını istihsale gay
ret ediyorlar, diğer taraftan da 
tahsil ve terbiyelerine çalışıyor -
!ar. Kadınların erkekl1're müsavi 
haklara mazhariyetini temin için 
propaganda yapmaktan da geri 
kalmıyorlar. 

•Hindlilerin ekserisi, eski alt' 
anelere bağlıdırlar. Kız çocu!<. l arı. 

yedi sekiz yaşına gelince nişan • 
!arlar, on bir yaşına girince de 
düğünlerini yaparlar. Bu mini • 
minilerin kocalari hazan on beı. 

hazan 50-60 yaşında ihtiyarlar • 
dır. 

·Kocalarını, kendileri beğenip 
seçemezler. Bu hak, babaya aittir· 
Kızı sekiz, dokuz yaşına girdi mi 
bir damad bulur, nişan merasimi· 
ni yap3l'. 

•O gün, küçük yavrucak tıplıl 
bir gelin gibi giydirilir, süslenir. 
Saçlan wanır, kokular sürülür• 
üzerine elmaslı bir taç oturtulur· 
Yüzüne beyaz bir tül örtülür, a• 
layla mabede götürülür. İçeri gi· 
rerken başına çiçekler serpilir. 

cMabedde ilfıhiler, dualar okU' 
nur. Nikah yapılır. Küçiik gelin, 
yine ayni alay la babasının evine 
getirilir. On bir yaşına kadar ailf" 
sinin yanında kalır. 
·Düğün merasimi günlerce sü

rer. Damadın evi fenerlerle, kan· 
dillerle donatılır. Çalgılar çala!· 
Türlü türlü oyunlar, ~ğlenceJel 
tertib olunur. Ziyafetler verilir, 
yenilir, içilir .•. 

•Fakat zavalh gelin, bütün b• 
eğlenceleri göremez, yalnız gii · 
rültülerini işitir. Dört duvar içe 
risinde kapalıdır. 

•İster zengin, ister fakir olsu~ 
bir kız 'kocaya vardı mı hapı1 

mahkum oldu demektir. Kocast 
nın müsaadesi olmadan dışarı çr 
kamaz. 

•Kocası ölen lı:adınların hali rtl 
fecidir. Ömürleri oldukça bir dJ 
ha kocaya varamazlar. Varmı.l 
isteseler de kimse almaz. Zira. lı" 
cası ölen bir kadın uğursuz saf 
lır. 

•Dul kalan kadınlar, ya balı" 
!arının evine dön erler, ömürJef 
oldukça orada kapalı yaşarlııl 
yahud da aile yuvasından kaçıl· 
umumi evlere sığmırlar.> 

Fuad Saınil' 

NÖBETÇİ 
ECZANELER 

Bu gece şehrimizin 
semllerindekı nöbetçi 
şunlardır: 

İstanbul cüıeti: 

muhtel' 
)er 

eczane 

Eminönünde (Hüseyin Hüs~; 
Küçükpazard" (Bensason), J{ıı~ 
dülkadi:r), Eyübde (Arif Beşer~ 
kapıda (Cemil). Alemdarda (A 
Fatihde (Hüsameddin), Bakır~'· 
de \Hilal) eczaneleri. 

Beyoğlu ciheti: 

İstiklal caddesinde (Dellasu.d: 

çıkarken, meçhul kimseler tara - 1----------------1 

•Son senelerde Üniversiteden 
diploma alan Hindli kızları sayısı 
çoğalmıştır. Mekteb ve lise mü
dürlüğü yapan, doktorluk eden ka
dınlar binl<eri geçmiştir. Bugiin 
mekteblrede yüz binlerce Hindli 
kız tahsil görmektedir. 

Tepe başında (Kinyol), Karali0
· 

de (Hüseyin Hüsnü), Istikliil ;: 
desinde (Llm-Onciyanl, Paog• C' 

da (Nargileciyan) , B~şiktaşta (· 
leyman Receb), Hasköy de (13~ 
bud), Kasımpaşada (Vasıf) eC 

fından atılan iki bomba ile yara
lanmıştır. 

Çok şiddetli tedb irler alındığı 

resmen bildirilmektedir. _ ... __ _ 
Karadenizde 

Fırtına 
Bayramın ikinci günü Karade

nizd<.. başlıyan fırtınadan sonra 
evvelki gün hava biraz kırılmışsa 
da dün yine Karadenızde fırtına 
başlamıştır. Karadenizde şiddetli 

bir şimal rüzgarı esmektedir. 
Hava Marmara ve Ege deniz • 

ler inde de fn·tınalıdır. 

-0-

Kayı~ ~ocu~ Bostan 
Kuyusunda Bulundu 

Kasımpaşada Mezarlık sokağın· 

da Hasan adında birinin 7 yll§ın
daki oğlu Ahmed birkaç gün ev
vel ortadan kaybolmuştu. Yapı
lan arama neticesinde Ahmedin 
cesedi o civarda bir bostan kuyu· 
sunda bulunmuştur. Zabıta tah
kikata devam etmektedir. 

1 YENi ESERLER 1 
Türk Tütünleri 

Maltepe Türk tütün enstitüsü 
tarafından bu namla güzel bir eser 
ne!jfedilmiştir. 

SİNEMALAR 1 
İPEK - Bir kavuk devrildi 
SARAY - Bir kavuk devrildi 
MELEK - Büyük vals 
ALKAZAR - Denızaltı esrarı 

TAKSİM - Şeyhin oğlu 
SAKARYA - Deniz kurdları 
FERAH - İlkbahar geceleri, 

Son savaş 
SUAD PARK - Üç ahbab ço· 

vuşlar eğleniyor 

AYSU - Rus - Japon harbi, 
Aşk güneşi. 

• Siyaset bakımından da ka -
dınların mevkii ehemmiyet peyda 
etmiştir. Belediye, maarif mec . 
!islerinde azalık, mahkemelerde 
hakimlik eden kadınlar vardır. -- .. 

neleri. pi 
Üsküdar Çar~ıboyunda (Ô ;ııı 

Kenan), Sarıyerde (Osman),_ ~ 
dıköy Muvakkithane cadde51~ ~ 
(Halk), Söğütlüçeşme caddeSiJI, 
(Hullısi Osman). Heybeliııd9 

(Halk) eczaneleri. --
HALE (Kadıköy) - Şeyhin ~ 

aş~~K - Aşkın gözyaşları baş, Utş, Nezle,ürıp Romali~t11ıl 
_A_ZAK ___ N_uh_u_n_g_em_i_si __ nevralji,kırıklık ve bütün ağrılarınızı der ha!!:, 

TEŞEKKÜR • icabında gUnda Uç kate alınabilir. ~ 

Eşim, babamız ve dayım bay 
Mehmet Rauf Sirman'ın vukuu 
vefatı dolayısile bizzat son teşyi 
merasiminde bulunan, uzak ve ya
kın yerlerden telefon ve telgraf 
ve mektupla derin acılarımıza iş -
tirak eden ve Çelenk gönderen 
kıymetli dostlara ve şirketlere ay
rı ayrı teşekküre kederlerimiz 
mani olduğundan gazetenizle son
suz teşekkürlerimizi bildiririz. 

Eşi: Mahmure Sirman 
Çocukları: Osman, Asaf, Necati, 
Neş'et, Jale, Mediha Sirman 
Yeğeni: Cemal Pekin 
Kızları ve damatları 

Mardin Valiliğinden : ,tf 
~Ş· ' 

1- Mardinde yeniden yapılacak olan 25 yataklı memleket .. ad''' 
nesi birinci kısım inşaatı 19/1/939 tarihinden itibaren 15 gün mu 
kapalı zarf usulile eksiltmiye çıkarılmıştır. ~ 

2- Keşif bedeli 26016 lira 29 kuruştur. -q;Jll 
3-- Eksiltmesi 7 Şubat 939 tarihinde Sah günü saat 13 de 

• Encümeninde yapılacaktır. 
4- Muvakkat teminatı 1951 lira 22 kuruştur. .~9Jır, 
5-- İsteklilerin ihale gününden laakal sekiz gün evvel ve5'. 111,l 

almış olmaları lazımdır. Ehliyet vesikası ibraz etmiyenler el<5
1 .ı· 

iştirak edemezler. Jll~ıD~,r 
6- Evrakı keşfiyeyi görmek ve bu hususta daha fazla. cılıJ'' 

a'lmak istiyen talihlerin Vilayet Encümenine müracaa tlan ılaı' 
' (695) 
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Amiralım, Benim Bunu 
Keşfetmeme imkan Yok! .. 

• 
Çünkü, Elimizde Bu işi Görecek Hiç 

Soşon kendi tedbirsizliği yü -
:ıüııden gemilerin Ruslar tarafın
daıı esir edildiğini artık şüphe gö
türmez bir kat'ilikle anlamıştL 
Şimdi, yaptığı hatayı tamir etmek, 
esir gemileri kurtarmak, Yavu
zun siir'atinden istifade ederek 
nus donanmasından evvel Sivas
lopola varmak kararile tekrar em
ri bastırdı: 

- Tam yol ileri. .. Rotanızı Si
Vastopola çeviriniz! 

Albay Akkerman kerteleri em
retti. Yavuz, arkasında beyaz kö
Pükten dalgalı bir iz bırakarak u
Çaı· gibi Sivastopolun yolunu tuttu. 
Soşonu yakan, yüreğini eriten 

Ve boşuna rasıd gözlerini yordu
ran Rus donanmasının aranması 
her bıri bir asır kadar uzun ve a
'.eş kadar yakıcı ümid saatlerile 
ll<'Çerken prova rasıdı tekmil ge
re gözünü kırpmıyan Amirale ra
Por etti: 

- Ufukta sisli bir sahil belirdi. 
So~onuıi dalgın gözleri titriyen 

l'llerındeki düıi>üne yapıştı, gün 
Yenı doğuyor, şafağın doğu ile yer 
deği~tırışine isabet eden bu sa
atlerde neticesiz takibe çıkan ,, 
ll!vuz Sivastopola varmış bulu
nuyordu. 

So~on düı'l:ıinle uzaklara baktı, 
lıa!ıf ~ır sıs içinde gölgesinin tok
•Ugu ile kara olduğu anlaşılıın 
~hılın han i kıyılara benzediğini 
~estırem"di, Akkermana sordu: 

- Albay! 

- Buyurun Amiralim! 
- Görünen sahil neresi? 

Akkerman hafifce tebessüm 
''lti, haritaya bakmağa lüzum gör
meden cevabı yapıştırdı: 

- Sivastopol olacak Amiralim. 
~ Lütfen harite üzerinde ge -

l"tıınin mevkimi tesbit edin! 

k Amiralin bu arzusu bizzat Ak
. errnan tarafından yerine getiril

G ı. Akkerman parmağını Kara -
~enız harıtası üzerinde dolaştıra 
olaştıra he.ahlar vaptı pusula-

Va .. " 
· • duvara asılı kadranlara göz 
~t1tı. sonra geldi, neticevi Amirale 

1 dirdi: · 

- Sivastopolun 17 mil şimali 
t:arbisind · eyız .. 

" - Karşıki sahil tahmininiz gibi 
\..;l\r 

astopolmuş demek! 
- Evet Amiralim. 

Y ~on yine sustu .. İhtiyatsızlığı 
d ~ıunden üç nakliye gemisinin 
"~tnan eline geçmesine meydan 
erı.n Ami ttn . ral Boğazdan hareke -

fii den itibaren İstanbula dönü -
;a "ele ~umandan Enver Pa -
ıı.:~ vereceği cevabı düşünüyor, 
~r ve asabi genç Harbiye Na-

ltıın bu ~, .. , k d' . . ~ ..... , .__en en ısını tev4 

llıo. 59 

~anetin kolunda yJrümeğe, u- \ 
tan laşlllağa çalışıyor, diğer taraf

mırı!danıyordum: 

~;;, Bu~u yapmamalı idin Belma .. 
;,,,...,~ korü körüne bağlı olacak, , 

.... "fl 
t.~lt1· u hayalime vakfedecek d~-
ı8 s~ fakat o yeri, hatıralarımı
llıi,, nelik eden o byayı kirlet-

,ecekt. 
hrd ın. Orası mı;.kaddes bir 
() ı. Orası a~kımızın mabedi idi. 
c ilıabed b' . 
•ıiçbir . e ızım dışımızda kalan 

l! ınsan gıremezdi. 

lerı~~r, Yiirüyemiyecektim. Diz
Yo~. b ekı kesiklik gittikçe artı -
;·ord aşıtnın donmesi sür'atleni-u. 

tıı._ r 
;·ere astiadığımız kahvemsi bir 

oturduk H' . ıddctımi zaptede-

Bir Vasıta Yok .. 
bih, hatta tahkir edeceğini he -
sa.bladıkça ne yapacağını şaşırı -
yordu... Amiral, sisli bir belirti 
halini muhafaza eden uzak sahile 
epeyce baktı. Neden sonra göz -
!erini dürbününden ayırdı, can 
sıkıntısı ile derin derin oflıyarak 
süvari Akkermanla söze girişti: 

- Rus donanması acaba avdet 
etmiş midir? 

- Bilmem Amiralim.. Bunu 
keşfetmemize de imkan yok! 

- Neden? 
- Elimizde vasıta mevcud de-

ğil. Geminin iki stimbotu bu işi 

göremez. Liman ağzında karakol 
yapan düşman destroyeleri bun
ları hemen yilkalarlar. 

- Doğru .. Peki ne yapalım?. 
Akkerman cevab vermeğe, ken-

dince bulduğu ve muvafık gördü
ğü keşif yerine geçecek tertibatı 
anlatmağa vak.it bulıımadı, prova 
serenindeki rasıdın heyecanla 
düşmanı rapor edişi Soşonu y~ 

rinden sıçrattı. Rasıd telefonla 
haykırıyordu: 

- Sancak baş omuzluğumuzda 
iki düşman kruvazörü var .. tl'stü
müze gelirlerken 18 kerte üzerin
de iskeleye alabanda ediyorlar .. 
Dönüşlerini tamamlamak üzere 
bulunuyorlar. 
Soşon dürbününü gözlerine ya

pıştırdı, rasıdın haber verdiği is
tikamete baktı. Sahile doğru kaç
mak için dönüşlerini başarmağa 
çalışan iki düşman kruvazörünü 
gördü .. Sevinçle haykırdı: 

(Devamı var) 

DiKTATÖRLER 
c:1 inci sahifeden dev~m) 

Mariüs'ün yeğenı Jül Sezar, 
Silla'nın ölümünden sonra Roma
ya girdi. Golua'lıları, Simbr'leri 
mağlüb etti. Rübikonu geçti, Ro
ma üzerine yürüdü. Ve !sanın do
ğuşundan 44 sene evvel diktatör 
oldu. Dört sene Brütüs'ün bir han
çer darbesile öldü, gitti. 

.. . Par is satıcılan kahyası Et
yen Marsel çok faal bir adamdı. 
Fakat, Navar kralı ile akdettiği it
tifak mahvine sebeb oldu. 31 tem
rnu" 1358 de maktulen öldil. 

. . . Papa dördüncü Aleksandr'ın 
oğlu Sezar Borjiya, İtalyaın bü -
yük bir kısmını zulüm altında in
letti. 

... İngiltere Kralı birinci Şarlı 
idam sehpasına kadar sürükleyen 
Kromvel çok vatanperver ve o 
nisbette dindar idi. 

... Robespiyer, Fransa ihtilali
nin hergülü, Termidor'da başını 

kiyotine teslim ettL 
... Prens Orany Giyyom, müt

tehid vilayetlerin istiklalini te -
min edinciye kadar uğraştı ve 
muvaffak oldu. Fakat 1587 de, 
De!ft'de bir tabanca kurşununa 

kurban gitti. 
. . Robespiyer'in ölümünden 

sonra ihtilali takviye ıçin bir dik
tatöre lüzum vardı. Bonapart 
meydana çıktı. İlk evvel dikta -
tör, sonra İmparator oldu. Vaterlo 
muharebesinden sonra Sent Elen 
adasına sürüldü, orada öldü. 

... Tusen - Luvertür, seyyahla -
rın Bonapartı. 183 de sefilane öl
dü. 

.. . Dünyanın en zengin petrol 
kuyuları sahibi ve 14 çocuk ba -
bası General ,,· uan Ven san Gonez ı 
tamam 27 sene diktatörlük yaptı. 

... Polonyanın Garilıaldisi Pil -

Yazan: Nusret Safa COŞKUN 

miyar, masaya vuru y,) r. söyleni
yordum: 

- Bunu yapmamalıydı, bunu 
yapmamalıydı! .. 

J an et, Belmayı görrr.cmiştL Bir
denbire değişmemin sebebini an
hyamadığı için hayretle soruyor
du: 

- Ne oluyorsun Sermed, ne ol
du?. Niye kızdın, Birdenbire ne 
oldu sana böyle? .. 

Ona vaziyeti anlatamazdım. Hem 
ne lüzum vardı? 

O benim duyduğum iztırabı du
yacak, hiç olmazsa b<!nimle pay
laşacak değildi ki.. Siiylesem bir 
ıztı.-ab duyacaktı. Fakııt o hala o
nu unutamadığım için, kendi he-

sudski, yüzbaşı olmadan mareşal 
oldu. 1914 de Ruslara karşı harb 
etti ve 1917 de Alınanlar tarafın
dan yakalandı, hapse atildı. 1918 de 
serbest bırakıldı. Varşovaya dik
tatör olarak döndü. 

.. . Venezüelliının sözde meşruti 
reisi General Sipriano Kastro, 1905 
den 1911 e k:ıdar memleketi zu
lüm altında yaşatan bir diktatör
den b"§ka bir şey değildi. 

... Liberaller tarafından Güba 
cumhur riyasetine getirilen Don 
Gerardo Maşaı-o iktidarı ele alınca 
zulme başladt. Nihayet 1925 de 
tayyare ile kaçtı, hayatını kur -
tardı. 

.. . Meksıka Cuınhurreisi Lardo 
dö Tejoda kovduktan sonra ~ri
ne geçen Crl!neral Portifiro 
Diaz 1911 e kadar icrayı hü
kümet etti. Sonra kaçtı . 

... 1911 senesi sonkii.nunun ip -
tidasında Meksika Cumhurreisi 
ilin olunan Fransisko Medaro, 22 
;;,,nkanun 191~ de kurşuna dizildi. 

.. Medaro'dan sonra Cumhur
reisi olan General Hürrta da zul
me başladı, ve ... 

... Çarlığın sukutundan sonra 
diktatörlük il.in eden Nikola Ke
reneski, Kornikof'un Petrograd ü
zerine yaptığı hareket akim kalın
ca Bolşeviklerin eline düşmemek 
için kaçtı. Şimdi Parıste ... 

... General Primo do Rivera, bir
hükümet darbesi neticesi dikta -
tör illin edildi. Altı sene iktidar 
mevkiinde kaldı. 1930 sonkanunda 
çekildi. 

... 30 son kanun 1930 da General 
Perimo dö rivera'nın yerine ge -
çen General Berangüe, 1931 ihti
!alı bidayetinde iktidsr mevkiin
den kavuldu ve hapsedildi. 

sabına üzüleceklL 

Yavaş yavaş kafamın ıçıne a -
kan hiddet bir geldi, t~~tı. Şu ka
rarı verdim: 

Gidip orada Belmayı ıişıkının 

yanında tahkir edecektim. Ona 
en ağır kelimeleri söy liyt'Cek, ba
na her zaman inandnmağa çalı -

şarak ve inandırmağa muvaffak 
olarak tekrarladığı sütleri hatır -
!atacak suratınt tükürecektim. 

Janete: 

- Haydi Janet ded;m. Sen eve 
dön; ben buradan Bostancıya ka
dar uzanacağım. 

Janet itiraz etti: 

- İmkanı yok seni bu halde bı
rakamam; beraber eve dönelim. 

İkna etmek güç olmadı. Biraz 
da sertlendim. O bütiin bu olan
lara hiçbir mana ver~miyerek kö
ye rioğru ilerledi. 

Gözden kaybolunca derhal fır
ladım. 

T-~•• ~•1:oaır-' ruaAT ım 

1. : !FD-OmOer 0 VoD<df o;;gUaır : 
Sinema Yıldızlarının 
Hayatına im enmeyiniz 

Artistleri Dolandırmak lstiyen Bir Sürü Adamlar 
Var, 

A 
sude yaşamak ıstersen kil.
şei vahdete çekil... derler. 
Bu, pek doğru bir ata sö

züdür. Hakikaten rahat olabil -
mek için şehirlerden uzak, tenha 
bir yerde yalnız yaşamaktan b14-
b çare yoktur. 

Fakat kabil mi? ... Hele sinema 
artistleri için ... Bunlar, dünyanın 
en zavallı, en acınacak adamları
dır. Zira, yalnız makine ka.rşısına 
geçip rol yapmak, perde üzerin
dekendini göstermekten başka da
ha b~ok şeylere tahammül et -
mek mecburiyetindedirler. 

Amerikada sinema yıldızları, 

gangasterlerin, çocuk hırsızları -
run hedefi, nışan nokt&sıdır. Her 
gün bir tehdid mektubu alırlar. 
Hayatları her dakika tehlikededir. 
Serbest gezemezler, isledikleri ye
re gidemezler, geceleri sokağa çık
maktan çekinırler. 

Yıldızların birçoklarının evleri, 
köşkleri birer istihkamdan fark -
sızdır. Maiyetlerinde birçok silahlı 
muhafızları vardır. Sokağa çık -
tıkları, stüdyoya gittikleri zaman 
yanların hususi polis hafiyeleri 
bulunur. 

Sonra her gün, sabahtan akşa
ma kadar birçok müracaat kar'}l
sında kalırlar. Kadın ve erkek bir 
çok kimseler gelirler, ihtiyaçlArın
dan bahsederler, yardım isterler, 
yalvarırlar, ağlarlar. Içlerinde cid
den acnacak, merhamet edilecek
ler çoktur. Bunlara karşı hissiz 
kalmak, istedikleri yı.rdımı esir -
gemek imkiiru var mı': Sinema yıl
dızları en çok ( çarpılun) kimseler
dir. 

Nasıl Ve Ne Suretle 
Çarpılıyorlar? 

İşte okuyucularımıza anla.tmak 
istediğimiz bu ... 

Artistlerin en büyüğünden en 
küçüğüne kadar, he.nen hepsi çar
pılır. Bunun için öyle hileler, kur
nazlıklar yapılır ki insan hayret
ten kendini alamaz. 

Bir hyır müessesesi menfaatıne 
verılecek müsamereye iştu·akle -
rini istiyenler de çok olur. 

Çarpanlar; dalma ikı usule mü
racaat ederler. Ya san'atkara 
mektub yazarlar, ya da bizzat gi
dip görür!,,.,. Ellerinden kurtul -
mak kabil değildir. Eve kabul et
meseler, saatlerce kapılarının ö
nünde beklerler, bir yere kımıl
danmazlar. 

Mişel Simon 
En çok çarpılan en çok zarar gö

ren bir artisttir. Bakınız ne di
yor: 

- Şöhret kazanmadan evvel 
Monınartr'de oturuyordum. Bu -
rası pekala bilirsiniz ki çarpan _ 
!atın yani ödünç par:. istiyenlerin 
en cok bulunduğu bir yerdir. Her 

Adeta koşarak kayaya doğru 

ilerledim. 

Şimdi dizlerımde taze bir kuv
vet, başımda dinç bir dikiliş vardı. 
Dişlerim birbirine geçmiş, bur

numdan soluyarak sür'atli adım
larla yürüyordum. 

Pek, pek az bir mesafe kal -
mıştı. 

Fakat yaklaştıkça eski halime 
dönüyordum, dizlerim yine tut -
muyor, gözlerım yin~ kararıyor, 

başım yine dönüyor, nefesim tı -
kanacak gibi oluyordu. 

Hayır, bunu yepamıyacaktım. 
Bir daha onu o hal:l0 göremez

dim. 
Buna tahammül <'deıniyecck

tim. 
Karşısına geçtiğim 7amanda bir 

kelime olsun •Öylemc~e mukte -
dir olabilecegimi zarınetmıyor -
dum. 
Yavaş yavaş bu filı: dlmlası 

vücudümlin hararetiad n tcJah-

Huzur Ve Rahatları Kaçıyor 

ı.ıisiyen Baru bır ]11mınae ıı-ıez ,emcnıe ile De1'lloer 

akşam tiyatrodan ç.karken mut- geldiğini söylüyorlarmış. Bun -
laka bir ikisi yanıma yaklaşır, a- dan başka hususi acentalar bulun-
vueunu açar, para isterdi. Bunlar, duğunu, bu acentalıırdan, ufak bir 
adeta dilenciler olsaydı, bir iki para mukabilinde hüviyet vara -

frank verir, savardım. Fakat öy- kaları tedarik olunduğıınu da öğ
lesi değil... Bir türlü peşimi bı _ rendim. Para istiyenler, mektub
rakmaı:lardı. Nihayet mecbur o- !arına bu kağıdları d• iğneleyip 
lur, cüzdanımı açar, içinde ne var- gönderiyorlardı. Aynı kağıdı üç 
sa ,·erirdim. Bu sureti~ ellerinden defa aldığım oldu. Tabii birinci

kurtulurdum. Sonraları evimin 
kapısında beklemeğe başladılar. 
İçeri girehilmeme imkan yoktu. 
Tamamen yolumu kesiyorlardı. 

Eve girebilmek için (dühuliye) 
vermek mecburiyetinde kalıyor

dum. 

•Vaziyetim gittikçe güçleşiyor
du. Evime, arka taraftaki garajın 
kapısından, bir hırsız gibi girme
ğe başladım. Çok geçmedi, bu hi
ley ı an ladılar. Bir geoe, garajın 

kapısında yedi dilenci birden kar
şıma dikildı. Deli olacaktım. 

<Bunlarla başa çıka.mıyacagımı, 
ne yapsam ellerinden kurtulamı
yacağımı anlayınca evi değıştir -
meğe karar verdlm.Paris civarın
da bir köye naklettim. Burada 

kuşlarım. köpeklerim, kedilerim 
ve maymunlarımla rabat bir ha
yat y<l§ıyacağımı ümid ediyor -
dum. ne mümkün?... 

Sonradan öğrendim: Meğer, 
kalbimin yumuşaklığını bilen a
çıkgözler hastanelerde, fıkara 
yurdlaında şuna ve buna, iki frank 
mukabilinde adres mı satıyor -
!ar, hangi saatte nerede bulundu
ğwnu, merhametill'i c·elb için na
sıl bir hikaye uydurmak lazım 

hur etti sanki.. 
Duraladım. 

- Bu hareketi yapmağa tenez
zül etmiyeceğim! 

Dedim. 

Onu unutmağa, ondan uzaklaş
mağa karar vermemiş, bu kararı 
tatbik etmem'.ş miydir.1• Şimdi ba
na aid olmıyan bir kadına karşı 
böyle bir harekette bulunacak -
tım? .. 

Geri döndüm. 
Omuzlarım düşük, hafif hafif 

içimde tüten ümid parçaları sön
müş, büsbütün perişan, husranla 
başbaşa yolumu çevirdim. 

Artık kafam benim kafam, ayak
larım benim ayaklarım değildi. 

Dıişünmiyor, düşündüğümü bil
miyor, nereye gittiğimden haber
siz kurma bir oyuncak gibi yü -
rüyordum. 

Nekadar yürümüşüm, nerelere 
gelmişim bilmıyorum. 

Beni tanıdık bir s<:s olduğum 

sinde aldattım. İkincjsinde, uçün
cüsünde geri gönderdım. 

cTiyatroda, locama kadar gelen
ler de oldu. Bir gün, meşhur hır
sızlardan birine de yardım ettiği
mi öğrendim. Çok canım sıkıldı 

buna ... 

cBen; yardımı, sadaka vermeyi 
severim. Birkaç fakir•m var. Bun
lar ayda bi rgeilrler, kendilerine 
muayyen bir şey veririm. Teşek
kür ederler, giderler. Fakat, çar
panlardan kurtulmak pek güç ... 
Bu.'llardan birine acıd:m, yeni bir 

1 
kostüm, bir palto verdım. Bir haf
ta sonra yine ayni eski elbise ile 
gördüm. Meğer verdığim elbıse
leri satmış, kokain almış! .... 

Harri Bor 

Sinema artistleri iı;!nde en çok 
çarpılanlardan birisi de Harri 
Bor'dur. Zira çok merhametlidir. 
İhtiyaç içinde birini gördü mü he
men elini cebine atar, arkada§la
nndan, dostl.ırından bırinin para
ca sıkıntıya düştüğünü anladı mı 
hemen yardımına koşar. ı 

Bir san'atkar nekadar çok şöh
ret ve nam kazanırsa o derece çok 
taleb karşısında kalıc. Bunların 

hepsine yetişmek imkan haricin-

yere mıhladı: 

- Sermed!.. 

Durdum. Karşımda İclll duru
yordu. 

- Bu ne dalgınlık Sermed?, 

Görmeden geçiyordun! .. 

Silkindim. Onun mahzun mi -

mL'<lerle bana çevril:niş yüzüne, 

sevgi taşan gözlerine baktım: 

- Görsem de tanımazdım İc -
_ifil. Ne kadar değişmişsin!. 

Başını, sonra da gözlerini yere 
eğdi: 

- Görüşmiyeli çok oldu Ser -
med! .. 

- Değişecek kadar. 

- Nerelerdesin Sermed! .. 
- Bugün burada yarın yine 

1 
orada .. 

Yüzüme baktı. Çok garib ve tu
haf bir söz söylemiştim. Ne de -
mek istediğimi anlamamıştı. 

(Devamı var) 

~edir. Harri Bor. bunlardan şoy
bahsediyor: 

•- Birgün, genç bir tıb talebe
sinden bir meKtub aldım. Bu tal~ 
be, kanserle mücadele ettiğini. ila
cını bulınıya çalıştığını uıun uzun 
anlatıyor, tetkiklerine de' am için 
benden yardım istıyordu. Bu, bir 
defaya mahsus olsaydt, belki red 
etmezdim. Halbuki tetkiklerinin 
en azı on sene süreceğini söylü -
yordu. Tabii red cevabı \'erdim. 

cBana müracaat edenlerin hepsi 
para istemezler. Birgün bakarsı -
ruz, birisi gelir. Yanında küçük bir 
kız vardır. Bunun yıldız olmasına 
çalışmamı rica eder. 
Bırgüo, bir kadından çok garib 

bir mektub aldım. Küçük bir dük
kanı olduğunu, kocası ve çocuk -
larile beraber çalıştığını ve rahat 
yaşadığını yazıyordu. Sonra, ya -
nındaki dükkanın boşaldığını, bu
nu da kiralamak, licare tini geniş
letmek tasavvurunda olduğunu 
bunun için kendisine fıO bin frank 
borc vermemi rica ediyordu. Bu 
parayı, on senede ödcyeceğıne da· 
ir bir de kefil vereceğini ilave e
diyordu. 

$efiller filminden sonra mah
kumlardan, hapishanede bulunan
ladan yüzlerce mektub alınıya 
ba§ladım. Güyan ad~ı.ından bile 
mektub gönderenler, para istı -
yenler oldu. Bunlara az çok yar -
dun ettim. 

cBirçok kimseler beni Yahudi 
sanıyorlar ve dindaş olmak dola
yıstle yardımda bulunmamı ı:;ti-
yorlar ...• 

Lüsyeo Baru 
İntizama çok riayet eder Hu -

susi bir kalibı vardır. Gelen mek
tubları o açar, okur. Şayet par• 
ve yardım istiyenler olursa hak
larında ufak bir tahkıkat yapar. 
Sonra patronuna söyler. 

T.üsyen Baru, çok garib bir ta
leb küarşısınca kalnı:.ştır. Bunu 
kendisinden dinledim: 

•- Birkaç sene evvel, çok ça -
lıştığırn sıralıırda idi. Hemen her 
ak-ıam. karanlık çöktü mü, bır a
dam geliyor. i<apıcıdan evde olup 
olmadığımı soruyordu. Menfi ce
vab alınca kapının önündeki taş 
mPrdivene oturuyor, soğukta bek
liyordu. Saat sekize, dokuza ka
dar doruyor, sonra yeısle kalkıp 
gidıyordu. 

cKapıcı, bu adamın halinden 
şüphelenmiş, bana 1:-ir fenalık 
yapması ihtimalinden korkarak 
dikkatimi çekmişti. Doğrusu ben 
de ürktüm. Stüdyodan çıkmaz -
dan evvel kapıcıya telefon edı -
yor, soruyordum: ccOrada mı? ..• 
Bir alqam, yerinden kımıldan -
madiğı cevabını aldım. 

cCanım sıkıldı. Otomobilimi, ka 
pının biraz ilerisinde durdurdum, 
indim. O, merdivenin taş basa
maklarında iki kat o.muş oturu
yoı·du. Önünden geçt'm, yüzüme 
bile bakmadL Şüphesiz beni ta -
nımamıştı. Biraz yürüdüm. Sonra 
döndüm. Tabii sokaklı. vakit ge
çirecek değildım. Kapryı açaca -
ğım sırada ayağa kalktı. şapka ını 

çıkardı: 

- Mösyö Baru? ... 
cDedi, sert bir tavırla, böyle 

her akşam gelip kapımın önünde 
oturmasının sebebini sordum. Be
ni sükünetle dinledi, sonra ya -
vaşça: 

- Bunu mutlaka ö~renınek mi 
istiyorsunuz? ... 

<Dedi Arkasını dönc!ü, eski pal
tosunun eteğıni kald•rdı, ilave et
ti: 

- İşte bunun için!. 
cZa\•allının ayağındaki panto

lonun arkası yoktu. Elleri görü -
nüyordu. Bunu görür.ce kendisini 
içeri aldım. Çamaşır, bir kostüm, 
bir palto verdim. Ayrıca eline bir 
de yüzlük frank ıkıştırdığımı 

? 
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Roma Mülakatının 
Gizli Kalmış Tarafları 

(1 inci ıahifeden dc;·~am) 
Buna mukabil Çemberlaynin de 

Fransız Somalisi ve Tunus hak
kındaki İtalyan taleblerinin ta • 
hakkuku için Romaya müzaheret 
etmeğe karar verdiğine dair bazı 
mehafilce işaa edilen haberler hü
kumetçe tekzib edilmektedir. Y nl· 
ruz Çemberlaynin İspanya mese· 
lesinin halli için İtalya tarahndan 
ileri sürülen t ekliflere İngiltere
nin muhalif ve muarız bir mevki 
almıyaeağı, Frankistlerin yeni 
esaslar dairesinde bütün İspanya
ya h8kim bir devlet kurmasına 
lmkin verileceği, bu hususa Fran· 
aaıım da muvafakat eylemesi için 
İngilterenin Parisi iknaa çalışma· 
yı kabul eylediği anlaşılmaktadır. 
İNG1LTEREDE MtlDAFAA 

TERTİBATI 
Londra f (A.A.) - Anderson, 

barb halinde derhal tatbik edile -
bilecek bir sivil müdafaa plaru -
nın hazırlandığını bildirmiştir. 

Projenin esasları şunlardır: 

Bütün memleket on iki bölge
ye taksi.ın olunacak ve barb ha
linde her bölge daha barış halin
de tayin edilecek olan bir bölge 
komiserinin kumandasına verile
cektir. Bir harb ihtimaline karşı 
her şey hazır olacak ve sivil ve 

askeri makamları daimi temas 
halinde bulunacaklardır. Bununla 
beraber, komiserlerin saliıhiyeti 

askeri meselelere şamil olmıya -
caktır. 

Hükumet merkezi ve mevzii 
endüstrisi ve en mütevazi vatan· 
daşa kadar herkes bir harb halin· 
de vazifelerini görmek için teşriki 
mesai edeceklerdir. 

Henderson diyor ki: 
Harb halinde nekadar müttebid 

olursak, panik ve karışıklık teh • 
ilkesinden o derece az kor kul ur. 

FRANSANIN BİR KARARI 

Paris 4 (A.A.)- Meb'usan mec· 
]isi, ittifakla ve müzakere etmek
sizin bir takrir kabul etmiştir. Bu 
takrirde A vrupadaki Fransa gibi 
bütün Fransız irnparatorluğ•ı ak· 
saırunın Fransa bayrağı altında 
yaşıyan halfile vatanın himaye
sinde olduğu beyan edilmektedir. 
Fransanın hükümranlığı tecezzi 

kabul etmez, devredilemez, bu 
hükümranlık hakkı niyabet tari
kile başkasına verilemez ve tak
sim de olunamaz. 

İTALYAN YARDIMI 

Barselona 4 (AA.)- Yiyecek 
yüklü dört İtalyan vapuru buraya 
gelmiştir. 

• • • • • 
MAKiNEYE VERi RKEN: 

Fransız Hariciye 
Nazırı Bone 

Berline mi Gidiyor 
Paris 4 (A.A)- Berlinden Le JOUr gazetesine ve Londradan Oeuv

re gazetesine bildirildiğine göre B onnet, yakında Berline gidecektir. 
Maama.fih bu iki gazete, Hariciye Nazırının yakıninde bulunan zeva
tın dün akşam bu haberi tekzib et miş olduklarını yazmaktadırlar. 

Tramvay Ve 
Tünel Şirketleri 

(1 lnd ıahifeden devaın) 

sasen, mukavele mucibince her 
iki şirket te sene başından itiba

ren hükı'imete geçmiş sayılmakta· 

dır. Şirketierle müstahdemlerin 
alakaları kesilmiştir. Teavün san· 

dığındaki mevduat meselesi de 
yakında halledilecektir. 

·Tünel ve tramvay idaresi> şim· 
dilik bu adla Nafıa Vekaletince 

idare edilerek biliıhara kat'i idare 
şekli tesbit olunacaktır. Memur 

ve müstahdem kadrosunda hiçbir 
değişiklik yapılmıyarak hepsi va

zifelerinde kalacaklardır. İşten 
çıkarılan ecnebi memurlar yerine 
de şimdilik yeni memur alınını· 

yacaktır. 

Tramvay ve tünel ücretlerinde 
de ancak bilahare tenziliit yapıl • 
ması düşünülecektir. 

Kazalara sebebiyet veren Şiş • 

hane tramvay yolunun Perapala
sın arkasındaki yeni yolu takiben 

Azabkapıya nakli düşünülmekte 
ve bu hususta tetkikler yapılacak

sa da, tünel için yeni meydanlar 
açılması ve diğer taraftan tram

va · şebekesinde mühim ıslahat 

yapılması bugünlük değil, ancak 

b,r müddet sonra tekarrür ~decek 
işier meyanındadır. 

-0--

Tayyare 
Kaçakçılığı 

(1 inci sahif~en devam) 

tiği, orada bir müddet kaldıktan 

sonr;,. da Holandaya hareket ey
kdıği halen Amsterdamda bu -

luncluğu hakkında bir haber alın· 
mı~tır. 

Hükümetimizce kendisinin ya
kalanması hususunda teşebbüsler 
y~pılmaktadır. 

Holanda hükümetiııin Königi 
yakaladığı da şayi olmuşsa da he-

İmpeks ve Satie 
Meseleleri 

D ün de yazdığımız veçhile 
Denizbank muamelatını 

tetkik ve teftiş eden mü • 
fettişlre heyeti, bayramda dahi 
dosyalar üzerinde meşgul olmuş· 
]ardır. 

Bundan başka Denizbank Umum 

Müdür Vekili Yusuf Ziya Erzin 
de bayramda devamlı bir şekilde 

vazifesine gelerek çalışmıştır. 

Umum Müdür bu çalışmaların
da, bayramdan önce yaptığı tet

kiklere göre bankanın teşkilatında 
yapılacak tadilat ve yenı k~dro 

etrafında hazırlıklar yapmıştır. 

Diğer taraftan teftiş he.yetine, 
Denizbank Umum Müdürlüğüne 

ve İktısad Vekaletine ayrı ayrı ve 

muhtelif mevzular üzerinde de 
yeni ihbarlar yapılmıştır. 

Almanyaya sipariş olunan va
purlar hakkındaki tetkikatın da · 

daha l ay kadar süreceği anla -
şılmaktadır. 

İktısad Vekili ve Vekfılet Müs· 
teşarı da tatile rağmen dün Deniz

bank gelerek pürüzlü meseleleri 
tetkık etmişler, bu işlerle uğra • 

şanlardan izahat almışlardır. 

İMPEKS MESELESİ 

İmpeks şirketi hakkında bir 
müddettenberi Ankara müddeiu

mumiliği tarafından yapılmakta 

olan tetkikatın bugünlerde bite
ceği anlaşılmaktadır. 

Mezkı'ir şirket müessislerinden 
Şakir Seden ve kardeşi Kemal Se· 
den dün Ankaradan şehrimize 

gelmişlerdir. 

50 bin lira sermaye ile teşkil c>
lunan İmpeksin şimdiye kadar hiç 
bir iş yapmadığı anlaşılmaktadır. 

Mezkı'ir şirketle alakadar ol -
dukları söylenen Krep ve Tübini 
isimli İngiliz mühendislerinin de 
bu meselede bir dahilleri görül -
memiştir. 

Krep halen İngilterede bulun
makta olup şehrimize avdetinde 
ismini bu meseleye karıştıran ga

açacağı 

1 Askerlik işleri 1 
Kadıköy yerli Askerlik Şube -

rinden: 

1 - Kadıköy Askerlik Şube • 
sine mensup 310 - 330 doğumlu ih· 
tiyat erlerinin senelik yoklama
larına 6 Şubat 939 da başlanacak, 
15/Mart/939 da bitecektir. 

2 - Yoklama günleri aşağıda 
yazılıdır. 

3 - 310 (dahil) dan 330 (dahil) 
yedi ihtiyat erlerinin tayin edi • 
len günlerde nüfus cüzdanlarile 
birlikte Şubeye gelmeleri ve yok
lamaya gelmiyen erlerle bunlar
dan hükümet ve hususi müesse· 
seler fabrika ve şırketlerde mü • 
essese iimirleri de askerlik ka -
nunun 93 üncü madde.si mucibin· 
ce cezalandırılacaktır. 

4 - Yoklamalar saat 9 dan 12 
ye kadardır. 

Yoklama günleri: 310 - 320 do
ğumluların ; 6/Şubat/939 dan 15/ 
Şubat/939 tarihine kadr, 321 -
325 doğumluların : 16/Şubat/939 
dan 26/Şubat/939 tarihine kadar, 
326 - 330 doğumlulraın : 27/Şu • 
bat/939 dan 15/Mart/939 tarihi· 
ne kadardır. 

Mahallesi: Caferağı., Rasimpa
şa, Hasanpaşa, İkbaliye. İbrahim 
ağa, Osmaniye, Mecidiye, Os • 
manağa, ve Kızıltoprak Erenköy 
nahiyeleri. 

* Beşiktaş Askerlik şubesinden: 

l - Bu sene askerlik çağına 

girmiş olan 335 doğumlu delikan· 
lılarla askerlik kanununun 14. 
üncü maddesi hüküm ve tarifa
tına göre 310 doğumundan 330 
d?hil doğumuna kadar ihtiyat e
ratın da yoklamaları yapılacaktır. 

2 - Yoklamaya 6/Ş!lbat/939 

Pazartesi günü başlar.arak her 
gün sabah 9 dan 12 ye kadar de
vam etmek ıizere 15/M art/939 
dahil nihayet verilecektir. 

3 - Yukariki maddede doğum· 
)arı yazılı ihtiyat erattan 6/Şu · 
bat/939 gününden 15/Şubat/939 

dahil gününe kadar, 310 doğumun
dan 320 dahil doğumlı.lar 6/Şu . 

bat/939 gününden 2ö/Şubat/939 

dahil gününe kadar, 321 doğumun
dan 325 dahil doğumluların 27 / 
Şubat/939 gıinünı.len 15/Mart/ 
939 dahil gününe kadar, 326 da • 

ğumundan 330 dahil doğumlula
rın yoklamaları yapılacaktır. Yok
lamaya gerek muvazzaf hizmetle 
rini bitirerek şubece ihtiyata kay
dedilmiş ve gerekse herhangi bir 

sebeple kaydedilmemiş olanlarla 
muhacir ve mülteci olarak yur • 

dumuza gelmiş ve nüfus sicilline 
kaydedilmiş olanlardan askerlik 

kanununun 2 inci maddesi hük
müne göre ihtiyat sınıfına nakil· 
leri yapılan ve henü~ yapılmamış 
olanlar çağırılan günlerde gele • 
ceklerdir. 

4 - Yoklamaya çağırılan bu 
ihtiyat erattan resmi daire ve mü
esseselerle hususi daire ve mües
seselerde ve bılümum fabrika ve 

şirketlerde, resmi ve hususi te • 
şekküllerde ve ticaret ve mües • 

seselerde ve mağazalarda ve san
at erbabı yanlarında çalışanların 
çalıştıkları daire ve müessese a • 
mirleri ve fabrika vç şirket di • 

rektörleri ve ticaretho.ne ve sanat 
sahipleri bunların yoklamalarını 
yaptırmak ve yaptırdıklarını nü
fus cüzdanlarına yazdırmağa mec· 
bur tutacaklardır. 

5 - Şube merkeziııe gelip ih • 
tiyat yoklamalarını yaptırmıyan 

veya yukarıd~ yazılan daire ve 

müesseselerde müstahdem olup· 
ta yoklamalarını yaptırmağa İnec· 
bur ettirmiyen ve göndermiyen 

daire ve müessese amirleri ve 
fabrika ve şirketler direktörleri 

ve dükkan ve mağaza sahipleri 
askerlik kanununun 91 inci mad
desi hükmüne göre Türk Ceza 
Kanununun 231 inci maddesi mu
cibince cezalandırılacşklardır. 

6 - 3 üncü madded~ gösterilen 
günlerde 335 doğumlular da ilk 
yoklamalarını yaptırmak üzere 
şubeye müracaat edeceklerdir. 

7 - Yapılacak olan bu ihtiyat 
yoklamalarda bir fovkaladelik 
yoktur. Ancak askerlik kanunu
nun hüküm ve emirlerine göre 

İstanbul mıntakasının senelik 

lşde 
Ehliyet 

(1 inci oahifeden devam) 

yor ve bunların ehillerine tevdi
ini işaret ediyor. Bunun içindir ki, 
beyannamenin bu noi<tasının u • 
muınl efkardaki tesiri daha şamil 
ve müessir bir akis uyandırıruş 

bulunmaktadır. 

Politikada olduğu gibi umumt 
hayat çerçevesi içind•; de en mü· 
essir ve güvenilir silahlardan biri 

nüfuz mücadelesidir. Muhtelif şe
killerde tezahür eden ve bebe -
mehal kırılması gerEken nüfuz
ların tesis ettiği itiyı<dların ba -
şında da •hatır, gönıiı, tavsiye 
ve .. iltimas. ıfadesi içinde topla
nabilen hususiyetler gelir. 

Biz şahsan Refik Saydam'ın: 
•- Vazifelerin ehillerine tev -

düne ...• 
İfadesinde, işaret ettiğimiz mü

cadelenin ina.J ve ısreıla yapıla· 
cağı ve vazife tevdii:ıdc iltimas 
ve tavsiyenin değil, l'lıliyet, ihtı

sas ve liyakatin hakim kılınacağı 
mana ve tefsırini buluyoruz. Ve 
muhakkak ki bizim kHdar umumi 
efkarın da ayni kan,1ati besledi· 
ğine inanıyoruz. 

Cemiyetlerin h<'r devrinde ge
niş vatandaş kütle!er:r, muztarib 
ede:ı, kötü örnekliğe mısal teşkil 
eyleyen bu gıbi nüfuzlara karşı 
mücadele bayrağını lçan rehber
ler görülmüştür. 

Ötedenberi şahsan neşriyat 
prens,plerimizin başında gelen ve 
mücadelrlerinıize hed'.'f teşkil e

den bu davada m'cıhakkak ki Re
fik Saydom'ın rehbcrEğin;n be
hemehal muvaffakiyc:e vasıl ola
cağında şahsiyetinin verdiği anud, 

azimli ve kararlı emnıyeti en bü· 
yük kuvvet ve zıman rnesnedi sa
yıyor, yukarıya n~klcttıgimiz 

program beyannamesındeki cüm· 
leler kendi dilimizde ve .. kale • 
mimızdc şöylece tefsi: ederek ifa· 
delendırıyoruz: 

- İ~i ehline vereceğiz. Bu 
prensipi he.- sahayq teşmil et
miye çalışacağız. J{atır, gönül, 
nii.fıız, tal'Siye, tesire değil !i . 
yakate bakacağı=. Ve.. terfi ile 
terfihde de hô. lcfin,ız liyakat 
ve adaleti gözönihıde tıe her şe
yin fevkinde t<. .ııak olacaktır.• 

Her halde bununla. bir yanlış 
tefsır ve izahta bulunduğumuza 
kani değiliz. 

ETEM İZZET BENİCE 

Peştede 
Patlı yan 

Bombalar 
Buda~te 4 (A.A.)- Dokuz 

Yahudi, Budapeştcde havradan 
çıkarken, meçhul kimseler tara . 
fından atılan iki bomba ile yara
lanmıştır. 

Çok şiddetli tedbirler alındığı 

resmen bildirilmektedir. -·---Karadenizde 
Fırtına 

Bayramın ikinci günü Karade
nizd~ başlıyan fırtınadan sonra 
evvelki gün hava biraz kırılmışsa 
da dün yine Karaderıızde fırtına 
ba~lamıştır. Karadenızde şiddetli 

bir şimal rüzgarı esmektedir. 
Hava Marmara ve Ege deniz -

lerinde de fırtınalıdır. 

-o--

Kayıb ~ocuk Bostan 
Kuyusunda Bulundu 

Kasımpaşada Mezarlık sokağın· 

da Hasan adında birinin 7 yll§ın· 
daki oğlu Ahmed birkaç gün ev· 
ve! ortadan kaybolmuştu. Yapı· 
lan arama neticesinde Ahmedin 
cesedi o civarda bir bostan kuyu· 
sunda bulunmuştur. Zabıta tah· 
kikata devam etmektedir. 

1 YENi ESERLER 1 
Türk Tütünleri 

Maltepe Türk tütün enstitüsü 
tarafından bu namla güzel bir eser 

Romanya· Yugoslavya 
(2 inci sayfadan devam) 

la tazyik ediyordu. O zaman öyle 
görünüyordu ki Macaristan ile kü· 
çük antant d<!vletleri ar~ında bir 
anlaşmıya varılmasına engel olan 
bir vaziyet, Çek-Slovakyadır. Böy· 
le olduğu halde Romanya ve Yu
goslavya, Macar ekalliyetleri hah· 
sinde Çek-Slovakyayı yalnız hı· 

rakrnadılar ve Macar ekalliyeti 
davası, Münib anlaşmasına kadar 
şürüp geldi. 
Romanyanın ve Yugoslavyanın 

!beraber olarak, Çek-81ovakya 
hakkında gösterdikleri vefayı, 

şimdi de Yugoslavyanın Roman
ya hakkında göstermesi beklenir. 
Esasen anlaşılıyor ki İtalya da 
buna muarız değildir. Münibten 
sonra İtalyanın orta Avrupa si • 
yaseti de yeni bir istihaleye gir
miştir. İtalya, artık orta Avrııpada 
istikrar taraftarı olmı.:ttur. Ve 
Kont Ciano, Bclgradda anlamış 

olacaktır ki, Macaristanı eski kü
çük antantın iki uzvu ile barıştır
mak, belki de bir Macar • Yugos· 
lav anla~masını temin etmekten 
daha kolaydır, 

HİKAYE 

(4 ünril •ahifeden devq..,ı) 

İşte bunlardır ~ ızım, dedi .. 
Daha ne bekliyorsun" .. Çabucak 
gönder .. 

Necla, o gün evrakı taahhüdlü 
olarak postaya verdi. Ahmed Ka· 
yaya yolladı .. 

Gı nç kız derin bir nefes aldı .. 
OdJsına çekildi. Şezicnga uzan-

1 
dı. Yüzünde roemnurıiyet vardı.. 

Ya~ındıki küçük m'5anın üze • 
rinden çantasını aldı. Aynasını çı· 
karıp, günlerdir, üzüntüden bak
mağ• vakit bulamadığı yüzüne 
bakacaktı .. 

Fakat, ~ant~yı açınc3 ne görsün, 
Ahmed Kayanın İzm,!'den ilk yol
ladıgı mektub orada değil mi? 

N~cla heyecanından bayılacak 

tı.. Derhal zarfı yırttı Bu uzun 
bir mektubdu . Sevgi ve aşkla baş
lıyordu .. Hasr0tten, yanıp tutuş

maktan bahsediyordu. Ahmed Ka· 
ya sen satırlarında şöyle diyordu: 

cŞirketten ;stediğim avans he
nüz gelmedi.. Sendeı. bir ricam 
var .. Babandan 50 lira kadar borç 
para al .. Bana yolla .. Acele eder
sen ivi olur .. Çünkü sür'atle Is • 
tanbula dönmek mec:..uriyetinde· 
yim . Yanımdaki parflyı şirketin 

iŞlerine sarfettim. Oraya gelince 
tabii nlınm.- Yol paraın kalmadı .. 
Muhakkak ve acele beklerim .. 
gözlerinden öperim N ecl<icığım .. > 

REŞAD FEYZl 

[~)NEMA LAR 1 
İPEK - Bir kavuk devrildi 
SARAY - Bir kavuk devrildi 
MELEK - Büyük vals 
ALKAZAR - Denızaltı esrarı 

TAKSİM - Şeyhiıı oğlu 
SAKARYA - Deniz kurdları 
FERAH - İlkbahar geceleri, 

Son savaş 
SUAD PARK - Üç ahbab ço

vuşlar eğleniyor 

AYSU - Rus • Japon harbi, 
Aşk güneşi. 

HiNDiSTAN 
(5 inci sahifeden devam) 

EVLERİN DAl\ILARI 
MAYl\IUNLARLA DOLU 

•Çebor ve Lahurda evlerin dam· 
ları, caddelerin kenarlarındaki a· 
ğaçların dalları maymunlarla dc>
lu. Renk renk kanatlarını açarak 
dolaşan tavuskuşları sayllamıya

cak derecede Ç<Jk. 
cHindistanın havası pek fena -

dır. Burayı, bir cennet gibi tasav
vur etmek cinnettir. Bunu iddia 
eden muharrirlerin söyledikleri 
hep uydurma ve yalandır. 

Burada, senenin birkaç ayı şid· 
detli bir kuraklık hüküm sürer. 
Bu müddet zarfında birşey ekme
nin, birşey yetiştirmenin imkfını 
yoktur. Sonra, birdenbire yağ • 
murlar başlar. Üç ay fasılasız ya
ğar. Sanki sıcak bir su kovalarla 
dökülüyormuş gibi... 

•Tarlalarda herşey sür'atle ye.· 
tişir. Bri tarafta duvarlar çatlar, 
evlerin çatıları çöker, elbiseler 
küflenir, sari hastalıklar • veba, 
kolera, dizanteri ve emsali • baş· 
lar. Günde yüzlerce, binlerce a· 
dam 01ür. 

·Bu, sıhhate elverişsiz, fakat ha
rikulade bereketli ve mahsuldar 
memlekette yaşıyan 320 milyon 
halk, birbirine yardım, muavenet 
edecek, birbirlerini koruyacak yer 
de birbirlerile temis etmezler, bir
birlerinden ayrı ve düşman gibi 
ömür sürerler. 

·Hindlı kadınlardan, ancak bir 
kaç bini, erkeklerin haiz olduğu 
hukuktan istifade ederler. Geri 
kalanı esir gibidir. 

·Zira, Hindistanda rey vermek 
hakkı, yalnız zenginlere, emlak 
sahiblcrine, yüksek tahsil gör • 
müş olanlara münhasırdır. Bu 
hakka sahih olan kadınlar cidden 
bahtiyardırlar. 

cHindistanda kadına, ancak son 
zamanlarda ehemmiyet verilmi • ı 

ye başlanmıştır. Kadınlık hare • 
ketleri günden gune ilerlemekte
dir. 

(Bombay) da kadınlar tarafın· 
dan tesis ve idare olunan bir has
t··ne vardlr. Müdürü. doktorları, 

hastabakıcıları hep kadındır. Bun
lar, tahsillerini Londrada yap • 
mışlardır. 

•Hindli kadınların bu elim va
ziyetler karşısında Hind feminist
lerinin yapacakları şey pek çok· 
tur. 
·Yukarıda söylediğim mümtaz 

kadınlar zümresi her türlü feda
karlığı göze almıştır. Bir taraftan 
kadınların haklarını istihsale gay
ret ediyorlar, diğer taraftan da 
tahsil ve terbiyelerine çalışıyor · 
lar. Kadınların erkeklere müsavi 
haklara mazhariyetini temin için 
propaganda yapmaktan da geri 
kalmıyorlar. 

•Son senelerde Üniversiteden 
diploma alan Hindli kızları sayısı 
çoğalmıştır. Mekteb ve lise mü
dürlüğü yapan, doktorluk eden ka
dınlar binleri geçmiştir. Bugün 
mekteblrede yüz binlerce Hindli 
kız tahsil görmektedir. 

·Siyaset bakımından da ka • 
dınların mevkii ehemmiyet peyda 
etmiştir. Belediye, maarif mec • 
)islerinde azalık, mahkemelerde 
hakimlik eden kadınlar vardır. -- --

•Hindlilerin ekserisi, eski an
anelere bağlıdırlar. Kız çocu.<;arı. 
yedi sekiz yaşına gelince nişan • 
)arlar, on bir yaşına girince de 
düğünlerini yaparlar. Bu mini • 
minilerin kocala.ri hazan on beş, 
bazan 50-60 yaşında ihtiyarlar • 
dır. 

•Kocalarını, kendileri beğenip 
seçemezler. Bu hak, babaya aittir: 
Kızı sekiz, dokuz yaşına girdi ıııı 
bir darnad bulur, nişan merasimi· 
ni yapaı-. 

•O gün, küçük yavrucak tıpkı 
bir gelin gibi giydirilir, süslenir. 
Saçları tuarur, kokular sürüliİl'• 
üzerin<! elmash bir taç oturtulur· 
Yüzüne beyaz bir tül örtülür, a· 
layla mabede götürülür. İçeri gi
rerken b&ljına çiçekler serpilir. 

cMabedde ilfıhiler, dualar okll· 
nur. Nikfilı yapılır. Küçük ge)jıı, 
yine ayni alayla babasının eviJle 
getirilir. On bir yaşına kadar aile· 
sinin yanmda kalır. 
•Düğün merasimi günlerce sii· 

rer. Damadın evi fenerlerle, kaJl' 
dillerle donatılır. Çalgılar çalar. 
Türlü türlü oyunlar, eğlenceıer 
tertib olunur. Ziyafetler verilir, 

yenilir, içilir ... 
·Fakat zavallı gelin, bütün bO 

eğlenceleri göremez, yalnız gii · 
rültül<>rini işitir. Dört duvar içe
risinde kapalıdır. 

cİster zengin, ister fakir olsuıı. 
bir kız Jı:ocaya vardı mı hapSe 
mahkiim oldu demektir. Kocası' 
nm müsaadefil olmadan dışarı çı· 

kamaz. . ~ 
•Kocası ölen hdınların halı çC 

fecidir. Ömürleri oldukça bir d•' 
ha kocaya "aramazlar. Varrn•~ 
isteseler de kimse almaz. Zira. }<O

cası ölen bir iradın uğursuz saY'' 

lır. 

·Dul kalan kadınlar, ya bab3
: 

]arının evine dönerler, ömürle!: 
oldukça orada kapalı yaşarlal· 
yahud da aile yuvasından kaçar, 

Fuad Saınib 
umumi evlere sığ>nırlar.• 

1 

NÖBETÇİ 
ECZANELER 

Bu gece şehrımizin 
semUerindeki nöbetçi 
şunlardır: 

İstanbul ciheti: 

muhtelit 

eczanelel 

Eminöııünde (Hü5"yin HüSP~~ 
Küçükpazardıı. (Bens3>on), l{ıı~. 
dülkadir), Eyübde (Arif Beşe!ır 
kapıda (Cemil), Alemdarda (/.,( 
Fatibde (Hüsameddin), Bah1r~0• 
de \Hilal) eczaneleri. 

Beyoğlu ciheti: 

İstiklal caddesinde (Dellasıı.d,~ 
Tepebaşında (Kinyol), Karıı1'0;.ı
de (Hüseyin Hüsnü), Istikliıl c il' 
desi1'de (Liın<>nciyan), Pangs1,1 
da (Nargilecıyan), B~şiktaşta (·. 
leyrnan Receb), Hasköyde (0~ 
bud), Kasımpaşada (Vasıf) eC 

neleri. e' 
ÜW<üdar Çarınboyunda (Ôıı:r 

Kenan}, Sarıyerde (Osman), l>,ji 
dıköy :Muvakkithane caddesıP /} 
(Halk), Söği.illüçeşme caddesiJlçı 
(Hullısi Osman), Heybeliad

3 

=ecz=-- -
HALE (Kadıköy) - Şeyhin ~ 

aşkı baş,Uış, N ezle,1 :.rıp vomatiz 11',, ŞIK - Aşkın gözy&şları D U 6'. 

!--A-ZA_ K __ N_u_hu_n_ g_e_m_is_i __ nevralji,kırıklık ve bütün ağnlarınızı derhal,!:, 
TEŞEKKÜR _ . icabında gUnd• Uç k••• •lın•blllr. ~ 

Eşim, babamız ve dayım bay 
Mehmet Rauf Sirman'ın vukuu 
vefatı dolayısile bizzat son teşyi 
merasiminde bulunan, uzak ve ya· 
kın yerlerden telefon ve telgraf 
ve mektupla derin acılarımıza iş -
tirak eden ve Çelenk gönderen 
kıymetli dostlara ve şirketlere ay
rı ayrı teşekküre kederlerimiz 
mani olduğundan gazetenizle son
suz teşekkürlerimizi bildiririz. 

Eşi: Mahmure Sirman 
Çocukları: Osman, Asaf, Necati, 
Neş'et, Jale, Mediha Sirman 
Yeğeni: Cemal Pekin 
Kızları ve damatları 

Mardin Valiliğinden : 
,stf 

1- Mardinde yeniden yapılacak olan 25 yataklı memleket .. ;d,ıl' 
nesi birinci kısım inşaatı 19/1/939 tarihinden itibaren 15 gün ııııı 
kapalı zari usulile eksiltmiye çıkarılmıştır. 

2- Keşif bedeli 26016 lira 29 kuruştur. .;·ıs~.f 
3-- Eksiltmesi 7 Şubat 939 tarihinde Salı günü saat 13 de ı 

Encümeninde yapılacaktır. 
f- Muvakkat teminatı 1951 lira 22 kuruştur. ·t<şJl 
ı>-- İsteklilerin ihale gününden laakal sekiz gün evvel vesı e~ 

eJ<Sııtrıı almış olmaları lazımdır. Ehliyet vesikası ibraz etmiyenler 

iştirak edemezler. ,ı~ıt' 
6- Evrakı keşfiyeyi görmek ve bu hususta daha fazla J11· 1~/ 

a'lınak istiyen talihlerin VilAyet Encümenine müracaatları i131' " 
(695) 
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Amiralım, Benim Bunu 
Keşfetmeme imkin Yok! .. 

Bu Çünkü, Elimizde 
• 
işi Görecek Hic • 

Bir Vasıta Yok .. 
So.şon kendi tedhirsizliği yü -

züııden gemilerin Ruslar tarafın
daıı esir edildiğini artik şüphe gö. 
türmez bir kat'ilikle anlamıştı. 
Şimdi, yaptığı hatayı tamir etmek, 
esir gemileri 'kurtarmak, Yavu
tun sür'atinden istifade ederek 
Rus donanmasından evvel Sivas
topola varmak kararile tekrar em
ri bastırdı: 

- Tam yol ileri... Rotanızı Si
vas top ola çeviriniz! 

Albay Akkerman kerteleri em
retti. Yavuz, arkasında beyaz kö
Pilkten dalgalı bir iz bırakarak u
çar gibi Sivastopolun yolunu tuttu. 
Soşonu yakan, yüreğini eriten 

Ve boşuna rasıd gözlerini yordu
ran Rus donanmasının aranması 
her bıri bir asır kadar uzun ve a

bilı, hatta tahkir edeceğini he -
sa.bladıkça ne yapacağını şaşırı -
yordu ... Amiral, sisli bir belirti 
halini muhafaza eden uzak sahile 
epeyce baktı. Neden sonra göz -
lerini dürbününden ayırdı, can 
sıkıntısı ile derin derin oflıyarak 
süvari Akkermanla söze girişti: 

- Rus donanması acaba avdet 
etmiş midir? 

- Bilmem Amiralim.. Bunu 
keşfetmemize de imkan yok! 

- Neden? 
- Elimizde vasıta mevcud de-

ğil. Geminin iki stimbotu bu işi 

göremez. Liman ağzında karakol 
yapan düşman destroyeleri bun
ları hemen yakalarlar. 

- Doğru .. Peki ne yapalım?. 
Akkerman cevab vermeğe, ken-

dince bulduğu ve muvafık gördü
ğü keşif yerine geçecek tertibatı 
anlatmağa vakit bulamadı. prova 
serenindeki rasıdın heyecanla 
düşmanı rapor edişi Soşonu ye
rinden sıçrattı. Rasıd telefonla 
haykırıyordu: 

- Sancak baş omuzluğumuzda 
iki düşman kruvazörü var .. Ustü
müze gelirlerken 18 kerte üzerin
de iskeleye alabanda ediyorlar .. 
Dönüşlerini tamamlamak üzere 
bulunuyorlar. 
Soşon dürbününü gözlerine ya

pıştm:lı, rasıdın haber verdiği is
tikamete baktı. Sahile doğru kaç· 
mak için dönüşlerini başarmağa 
çalışan iki düşman kruvazörünü 
gördü .. Sevinçle haykırdı: 

(Devamı var) 

' eş kadar yakıcı ümid saatlerile .ııı:::::=========:==================== 

geçerken prova rasıdı tekmil ge- • D -1 K T A T o·· R L E R 
te gözünü kırpmıyan Amirale ra-
Por etti: ($ inci sahifeden dev"lm} 

- Ufukta sisli bir sahil belirdi. Mariüs'ün yeğenı Jül Sezar, 
So~onuıi dalgın gözleri titriyen Silla'nm ölümünden sonra Roma-

(•llerindeki dürbüne yapıştı, gün ya girdi. Golua'hları, Simbr'leri 
Yeni doğuyor, .şafağın doğu ile yer mağlub etti. Rübikonu geçti, Ro-
deği~tirişine isabet eden bu sa- ma üzerine yürüdü. Ve İsanın do-
atlerde neticesiz takibe çıkan ğtl§undan 44 sene evvel diktatör 
Yavuz Sivastopola varmış bulu- oldu. Dört sene Brütüs"ün bir han-
nuyordu. çer darbesile öldü, gitti. 

Soşon düı•binle uzaklara baktı, . . . Paris satıcılan kahyası Et-
hafif bir sıs 1·çı·nd "l · · t k yen Marsel çok faal bir adamdı. 
1 

. · e go gesının o -

sudski. yüzbaşı olmadan mar~al 
oldu. 1914 de Ruslara karşı harb 
etti ve 1917 de Alınanlar tarafın
dan yakalandı, hapse atıldı. 1918 de 
serbest bırakıldı. Varşo\raya dik
tatör olarak döndü. 

• . . Venezüellanın sözde meşruti 
reisi General Sipriano Kastro, 1905 
den 1911 e kadar memleketi zu
lüm altında yaşatan bir diktatör
den bll§ka bir şey değildi. 

uğ~ . ıle kara olduğu anl~ılan Fakat, Navar kralı ile akdettiği it-
.,k~ahıl.ın hangi kı.vı1ara benzedigınv• 1• tifak mahvine sebeb oldu. 31 tem- mh cu ur riyasetine getirilen Don 
-estıremedi, Akkermana sordu.· mu:ı: 1358 de maktu lcn öldü. Gerardo Maşaro iktidarı ele alınca 

... Liberaller tarafından Güba 

_ Albay! ... Papa dördüncü Aleksandr'ın lı b 1 oğlu Sezar Borjiya, İtalyaın bü - zu me aş ad!. Nihayet 1925 de 
- Buyurun Amiralim! tayyare ile kaçtı. hayatını kur -

yük bir kısmını zulüm altında in- tardı. 
- Görünen sahil neresi? letti. 

Akkcrman hafifce tebessüm M ks"k C mh · · L d ... İngiltere Kralı birinci Şarlı · ·· e ı a u urreısı ar o 
1'tti, haritaya bakmağa lüzum gör- dö Tejoda kovduktan sonra ~ri-
tn.cden cevabl yapıştırdı·. idam sehpasına kadar sürükleyen _ ne geçen General Portifiro 

- Sivastopol olacak Amiralim. Kromvel çok vatanperver ve o D 
nisbette dindar idi. iaz 1911 e kadar icrayı hü-

- Lütfen harite üzerinde ge - 1~"'ınet etti So k t tn.in · ... Robespiyer, Fransa ihtilali- l\.ı.ı · nra aç ı. 
1n mevkiini tesbit edin! 1911 · nk' · A. nin hergülü, Termidor'da başını ... senesı so anunun ıp -

1t miı-alin bu arzusu bizzat Ak- kiyotine teslim etti. tidasında Meksika Cumhurreisi 
. ~tınan tarafından yerine getiril- p ilin olunan Fransisko Medaro, 22 

cı • • • rens Orany Giyyom, müt-
c/" Akkerman parmağını Kara - tehid vilayetlerin istiklfilini te _ sonkanun 1913 de kurşuna dizildi. 

eniz haritası üzerinde dolaştıra · d" · k d ... Medaro'dan soma Cumhur-(} l mm e ıncıye a ar uğraştı ve 

Sinema Yıldız arının 
aya ına ime e 

.. 
1 

1 

Artistleri Dolandsrmak lstiyen Bir Sürü Ada 
Var, Huzur Ve Rahatlan Kaçıyor 

A 
sude yaşamak ıstersen kn- ~edir. Haı:ri Bor, burı 

· bahsediyor: 
şeı vahdete çekil... derler. 
Bu, pek doğru bir ata sö- c:- Birgün, genç bi 

züdür. Hakikaten rahat olabil - sinden bir mektub ald 
mek için şehirlerden uzak, tenha be, kanserle mücadele 
bir yerde yalnız yaşamaktan baş- cını bulmıya çalıştığm 
ka çare yoktur. anlatıyor, tetkiklerine 

Fakat kabil mi? ... Hele sinema benden yardım isliyo 
artistleri için .. . Bunlar, dünyanın defaya mahsus olsayd 
en zavallı, en acınacak adamları- etmezdim. Halbukı t 

dır. Zira, yalnız makine karşısına en azı on sene sürece 
geçip rol yapmak, perde üzerin- yordu. Tabii red ceva 
dekendini göstermekten başka da· c:Bana müracaat ede 
ha birçok şeylere tahammül et - para istemezler. Birgü 
mek mecburiyetindedirler. ruz, birisi gelir. Yanın 

Amerikada sinema yıldızları, kız vardır. Bunun yıl 
gangasterlerin, çocuk hırsızları - çalışmanu rica eder. 
nın hedefi, nişan noktasıdır. Her Birgün, bir kadında. 
gün bir tehdid mektubu alırlar. bir mektub aldım. Kü 
Hayatları her dakika tehlikededir. kanı olduğunu, kocası 
Serbest gezemezler, istedikleri ye- larile beraber çalıştığ 
re g!demezler, geceleri sokağa çık- yaşadığını yazıyordu. 
maktan çekinu·ler. nındaki dükkanın boş 

Yıldızların birçoklarının evleri, nu da kiralamak, ticar 
köşkleri birer istihkamdan fark - letmek tasavvurunda 
sızdır. Maiyetlerinde birçok silahlı bunun için kendisine 
muhafızları vardır. Sokağa çık - borc \'ermemi rica ed 
tıklan, stüdyoya gittikleri zaman parayı, on senede öde 
yanların hususi polis haf iyeleri ir bir de kefil \'ere<:e · 
bulunur. diyordu. 

ı...ıi.siyen Ba·i'u bır plmına.e .ı:v.ıez ,emorı.ıe He oenıoer 
Sonra her gün, sabahtan akşa- c::>efiller filminden 

ma kadar birçok müracaat karşı· akşam tiyatrodan ç.karken mut- geldiğini söylüyorlarmış. Bun - kumlardan, hapishane 
.sında kalırlar. Kadın ve erkek bir laka bir ikisi yanıma yaklaşır, a- dan başka hususi acentalar bulun- ladan yüzlerce me 
çok kimseler gelirler, ilıtiyaçlarm- vucunu açar, para isterdi. Bunlar, duğunu, bu acentalardan, ufak bir başladım. Güyan ad:. 
dan bahsederler, yardım isterlec, adeta dilenciler olsaydı, bir iki para mukabilinde hüviyet vara - mektub gönderenler, 

al l 1 l I 1 · d id frank verır' , savardım. Fakat o··y- kaları tedarik olundu""lınU da öğ- yenler oldu Bunlar y varır ar, ağ ar ar. ç erın e c - 5 
· a 

k 1 k lesl. değil· ... Bı·r tur·· lu" pec:ı·mı· bı _ rendim. Para istiyenler, mektub- dım ettun' 
den acnaca , merhamet edi ece - Y • 

1 kt B 1 k h
. · rakmazlardı. Nihayet m""bur o- larına bu kagv ıdları d!i. iğneleyip cBır· çok kı"mseler b er ço ur. un ara arşı ıssız "'" 

k lm k · t d'kl · dırn · lur, cuz·· danımı açar. ı'çı·nde ne var- . gönderiyorlardı. Aynı kağıdı üç sanı\:'orlar ve dı"ndaş a a , ıs e ı erı y&.r ı esır - , - .; 
sa \·erirdim. Bu suretle ellerinden defa aldığım oldu. Tabii birinci- yısile yardımda bulu gemek im.kam var mı":· Sinema yıl

dızları en çok (çarpılan) kimseler
dir-

Nasıl Ve Ne Suretle 
Çarpıbyorlnr? 

İşte okuyucularımıza anlatmak 
istediğimiz bu ... 

Artistlerin en büyüğünden en 
küçüğüne kadar, he.nen hepsi çar· 
pılır. Bunun için öyle hileler, kur
nazlıklar yapılır ki insan hayret
ten kendini al:ımaz. 

Bir hyır müessesesi menfaatjne 
verılecek müsamereye iştirakle -
rini istiyenler de çok olur. 

kurtulurdum. Sonraları evımın 

kapısında beklemeğe başladılar. 

İçeri girebilmeme imkan yoktu. 
Tamamen yolumu kesiyorlardı. 

Eve girebilmek için (dühuliye) 
vermek mecburiyetinde kalıyor
dum. 

~Vaziyetim gittikçe güçleşiyor
du. Evime, arka taraftaki garajın 
kapısından, bir hırsız gibi girme
ğe başladım. Çok geçmedi, bu hi
leyi an lndılar. Bir ge:::e, garajın 

kapısında yedi dilenci birden kar
şınıa dikildi. Deli olacaktım. 

sinde aldattım. İkincisinde, üçün- ı yor ar ... > 

cüsünde geri gönderdim. Lüsyeo 
cTiyatroda, locama kadar gelen

İntizama çok riayet ler de oldu. Bir gün, meşhur hır-
sızlardan birine de yardım ettiği- susi bir katibi vardır . 
mi öğrendim. Çok c;,.nım sıkıldı tubları o açar, okur. 

b ve yardım istiyenler una ... 
larında ufak bir talık 
Sonra patronuna söy1 

T Jüsyen Baru, çok g 
leb küarşısmca kaim 
kendisinden dinledim: 

0 aştıra he:,ablar yaptı, pusula- muvaffak oldu. Fakat 1587 de, reisi olan General Hüfrta da zul-
Ya, duyara asılı k d a ı a g- e b 1 d e cBunlarla başa çıkc.mı.Yacag"$ımı, a r n ar oz Delft'de bir tabanca kurşununa m aş a ı. v · ·· 
attı, so"ra geld' ı· · Am" ı d ne ". ·apsam ellerinden kurtulamı-

Çarpanlar; daima iki usule mü
racaat ederler. Ya saıı'atkara 

mektub yazarlar, ya da bizzat gi
dip görürk.,,:. Ellerinden kurtul -
mak kabil değildir. Eve kabul et-

cBen; yardımı, sadaka vermeyi 
severim. Birkaç fakirim var. Bun
lar ayda bi rgeilrler, kendilerine 
muayyen bir şey veririm. T~ek
kür ederler, giderler. Fakat, çar
panlardan kurtulmak pek güç ... 
Bu..'llardan birine acıd:m, yeni bir 

1 kostüm, bir palto verdim. Bir haf
ta sonra yine ayni eski elbise ile 
gördüm. Meğer verdığim elbise
leri satmış, kokain almış!. .... 

c- Birkaç sene evv 
lıştığım sıralarda idi. 
akşam. karanlık çöktü 
dam geliyor. Kapıcıda 
olmadığımı soruyordu 
vab alınca kapının ö 
m~rdivene oturuyor, s 
liyordu. Saat sekize, 
dar doruyor, sonra ye 
gidıyordu. 

b· " ı, ne ıcevı ıra e kurban gitti. ... Çarlığın sukutun an sonra ·' 
lldirdi: · yac:ağımı anlayınca evi değış' tir -

. . Robespiyer'in ölümünden dikt&törlük ilan eden Nikola Ke-
- Sivast ı 17 ·ı · aı· k d ·· meg-e karar verdim.Peıris civarın-opo un mı şım ı sonra ihtilali takviye ıçin bir dik- renes i, Kornikof'un Petrogra u-

earbisindeyiz.. . ak' k lın da bir köye naklettim. Burada tatöre lüzum vardı. Bonapart zenne yaptığı hareket ım a -
- " k B lş k meseler, saatlerce kapılarınırı ö- ku,,.ı,, .. ım ko"peklerı·m kedile · 

<'· '"-arşı i sahil tahmininiz gibi meydana çıktı. İlk e\'vel dikta - ca o eviklerin eline düşmeme ~ ' • rım 
~Lvastapolmuş demek! tör, sonra İmparator oldu. Vaterlo için kaçtı. Şimdi Parıste... nünde beklerler, bir yere kLmıl· ve maymunl::ırımla rahat bir ha-

- Evet Amiralim. muharebesinden sonra Sent Elen ... General Primo do Rivera, bir danmazlar. yat YaJiıyacağımı üınid ediyor -
Soşon · t r·h · 1 ,_.. 1Uişel Simon dum. ne mümkün? ... t·· .. yıne sus u.. tıyatsız ığı adasına sürüldü, orada öldü. hü"'ı.ımet darbesi neticesi dikta -

<i~~Unden üç nakliye gemisinin ... Tusen _ Luvertür, seyyahla - tör ilan edildi. Altı sene iktidar En çok çarpılan en çok zarar gö- cSonradan öğrendim: Meğer, 
"~tnan eline geçmesine meydan rm Bonapartı. 183 de sefilane öl~ mevkiinde kaldı. 1930 sonkanunda ren bir artisttir. Bakınız ne di- kalbimin yumuşaklığını bilen a-
/ten Amiral Boğazdan hareke - dü. çekildi. yor: çıkgözler hastanelerde, fıkara 

Harri Bor 

Sinema artistleri iı,i!nde en çok 
çarpılanlardan birisi de Harri 
Bor'dur. Zira çok merhametlidir. 
İhtiyaç içinde birini gördü mü he
men elini cebine atar, arkad~la
nndan, dostlarından birinin para
ca sıkıntıya düştüğünü anladı mı 
hemen yardımına koşar. s~den itibaren İstanbula dönü - ... Dünyanın en zengin petrol ... 30 sonkanun 1930 da 'General - Şöhret kazanmadan e\•vel yurdlaında şuna ve buna, iki frank 

~ilde Başkumandan Enver P a - kuyuları sahibi ve 14 çocuk ba - Perimo dö rivera'nın yerine ge - Monmartr'de oturuyordum. Bu - mukabilinde adres nu satıyor - Bir san'atkar nekadar çok şöh-
h;~ Vereceği cevabl düşünüyor, bası General .:uan Vensan Gonez l çen General Berangüe-, 1931 ihti· rası pekala bilirsiniz ki çarpan - lar, hangi saatte nerede bulundu- ret ve nam kazanırsa o derece çok 
°<:l ve asabi genç Harbiye Na- tamam 27 sene diktatörlük yaptı. lali bidayetinde iktidsr mevkiin- ların yani ödünç par:. istiyenlerin ğumu, merhametiD-i c·elb için na- taleb karşısında kalır. Bunların 
~n bu yüzden kendisini tev- ... Polonyanın Garihaldisi Pil - den kavuldu ve hapsedildi. en çok bulunduğu bir yerdir. Her sıl bir hikaye uydurmak lazım hepsine yetişmek imkan haricin-

~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!! ~1!!!!'!!~!!!!!!!~~~!!!!!!!~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!~~~~~~~~~~!!!!!!!!!~~~~~~~~~!!9"'!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~e!!!!!!~ 

' ,. ... '·.. . : M.. \ ,...._,,.,_ 

J anetin k l d .. .. y \ ~k:la o un a yu.rumege, u-
tan §tnağa çalışıyor, diğer taraf

tnırıldanıyordum: 

.ı:ı; Bunu yapmamalı idin Belma .. 

0 .... :~ korü körüne b:ığlı olacak, , 
" 1•un·· fültr u hayalime vakfedecek de-

.,,, 
111

' fakat o veri hatıralarımı-""" S~h . • , 
~· nelik eden o klvayı kirlet-
ıyecekt · .. 

Yerctı _ın. Orası mi.4kaddes bir 
() "" · Oı ası aşkımızın mabedi idi. 

• ..,ahede b . . 
lıiçb. . ızım dışımızda kalan 

ır ınsan giremezdi. 
lta;-ır .... 

lerıınd ' . Yuruyemiyecektim. Diz-
Yo:-, b ekı kesik.~ik gittikçe artı -
~·oı·ct aşını.ın donmesi sür'atleni-u. 

İlk rastı d w 

~ere a ıgımız kahvemsi bir 
oturduk H'd · . · ı detımı zaptede-

Yazan: Nusret Safa COŞKUN 

miyar, masaya vuruy"r' söyleni
yordum: 

- Bunu yapmamalıydı, bunu 
yapmamalıydı~ .. 

J anet, Belmayı görrr.emiştL Bir
denbire değişmemin sebebini an
lıyamadığı için hayretle soruyor
du: 

- Ne oluyorsun Sermed, ne ol
du?. Niye kızdın, Birdenbire ne 
oldu sana böyle? .. 

Ona vaziyeti anlatamazdım. Hem 
ne lüzum vardı? 

O benim duyduğum iztırabı du
yacak, hiç olmazsa lH!nimle pay
laşacak değildi ki.. Siiylesem bir 
ıztırnb duyacaktı. Fakat o hala o
nu unutamadığım için, kendi he-

sabına üzülecekti. 

Yavaş yavaş kafamın ıçıne a -
kan hiddet bir geldi, tcı~tı. Şu ka
rarı verdim: 

Gidip orada Belmayı aşıkının 

yanında tahkir edecektim. Ona 
en ağır kelimeleri söy liyecek, ba
na her zaman inandırmağa çalı -

şarak ve inandırmağa muvaffak 
olarak tekrarl:ıdığı sötleri hatır -
!atacak suratınt tükürecektim. 

Janete: 

- Haydi Janet ded~m. Sen eve 
dön; ben buradan Bostancıya ka
dar uzanacağım. 

Janet itiraz etti: 

- İmkanı yok seni bu halde bı
rakamam; beraber eve dönelim. 

İkna etmek güç olmadı. Biraz 
da sertlendim. O bütiin bu olan
lara hiçbir mana vercıniyerek kö
ye ô.oğru ilerledi. 

Gözden kaybolunca derhal fır
ladım. 

Adeta koşarak kay aya doğru 

ilerledim. 

Şimdi dizlerımde taze bir kuv
vet, başımda dinç bir dikiliş vardı. 
Dişlerim birbirine gE:çmiş, bur

numdan soluyarak sür-'atli adım
larla yürüyordum. 

Pek, pek az bir mesafe kal -
mıştı. 

Fakat yaklaştıkça eski halime 
dönüyordum, dizlerim yine tut -
muyor, . gozlerım yine kararıyor, 
başım yine dönüyor, nefesim tı -
kanacak gibi oluyordu. 

Hayır, bunu ynpamıyacaktım. 
Bir daha onu o halde göremez

dim. 
Buna tahammül t>deıniyecek-

tim. 
Karşısına geçtiğim zamanda bir 

kelime olsun &öyleme:ğe mukte -
dir olabilecegimi zannetmiyor -
dum. 
Yavaş yavaş bu fü.ı~ d:ımlası 

vücudümün hararetinden tebah-

hur etti sanki.. 
Duraladım. 

- Bu hareketi yapmağa tenez
zül etmiyeceğim! 

Dedim. 

Onu unutmağa, on<lan uzaklaş· 
mağa karar vermemiş, bu kararı 
tatbik etmem:ş miydir.1? Şimdi ba
na aid olmıyan bir kadına karşı 
böyle bir harekette bulunacak -
tını'! .. 

Geri döndüm. 
Omuzlarım düşük, hafif hafif 

içimde tüten ümid parçaları sön
müş, büsbütün perişan, hqsranla 
başbaşa yolumu çevirdim. 

Artık kafam benim kafam, ayak
larım benim ayaklarım değildi. 
Düşünmiyor, düşündüğümü bil

miyor, nereye gittiğimden haber
siz kurma bir oyuncak gibi yü -
rüyordum. 

Nekadar yürümüşüm, nerelere 
gelmişim bilmıyorum. 

Beni tanıdık bir ses olduğum 

yere mıhladı: 

- Sermed!.. 

Durdum. Karşımda İclal duru
yordu. 

- Bu ne dalgınlık Sermed?. 

Görmeden geçiyorduu! .. 

Silkindim. Onun mahzun mi -

mL1<lerle bana çevribliş yüzüne, 

sevgi taşan gözlerine baktım: 

- Görsem de tanımazdım İc -
_lal. Ne kadar değişmi§sin!. 

Başını, sonra da gözlerini yere 
eğdi: 

- Görüşmiyeli çok oldu Ser -
med!.. 

- Değişecek kadar . 

- Nerelerdesin Sermed!.. 
- Bugün burada yarm yine l 

orada .. 

Yüzüme baktı. Çok garib ve tu
haf bir söz söylemiştim. Ne de -
mek istediğimi anlamamıştı. 

(Devamı var) 

cKapıcı, bu adamın 
şüphelenmiş, bana 
yapması ihtimalinden 
dikkatimi çekmişti. D 
de ürktüm. Stüdyoda 
dan evvel kapıcıya t 

yor, soruyordum: cc. 

Bir akşam, yerinden 
madiğı cevabını aldı 

cCanım sıkıldı. Oto 
pının biraz ilerisinde 
indim. O, merdivenin 
maklarında iki kat o~ 
yordu. Önünden geçt; 
bile bakmadı. Şüphes 
nımamıştı. Biraz yürü 
döndüm. Tabii sokakl 
çirecek değildim. Ka 
ğım sırada ayağa kal 
çıkardı: 

- Mösyö Baru? ... 
cDedi, sert bir tav 

her akşam gelip kapı 
oturmasının sebebini 
ni sükunetle dinledi, 
vaşça: 

- Bunu mutlaka ö • 
istiyorsunuz? ... 

illedi. Arkasını dön 
t.osunun eteğıni kaldı 
ti: 

- İşte bunun için!. 
c:Zavallırun ayağın 

lonun arkası yoktu. E 
nüyordu. Bunu görün 
içeri aldım. Çamaşır, 
bir palto verdim. Ay 
de yüzlük frank sı 

söylemeğe lüzum var 
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ve bütün ıztırabları teskin 

GRIPIN 
Bilhassa bunlara karşı müessirdir. 

İş başında, seyahaıtte, evde her zaman yarunwda b!r kı~e 

Bulundurmayı unutmaı-ınız. 

Ka1bi bozmaz, mideyi ve böbre'kleri yormaz. İcabında günde 3 kaşe alı
nabilir. İsmine dikkat, taklidlerinden sakınınız ve Gripin yerine 

baııka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünderı: 
Cinsi Mikdarı Muhammen B. 7,5 eksiltme 

Beheri tutarı teminatı şekli saat; 
Lira Kr. Lira Kr. Li. Kr. 

Tonga ipi 10.000 kilo - 60 6000 - 450 - kapalı 15 

Kristal yazı takımı 
(8 parçalı) 40 adet 14 52 580 80 43 56 pazarlık 16 

I - Şartname ve nümuneleri mucibince satın alınacak <10.000) 
~ilo tonga ipi ile (40) adet (8 parçadan ibaret) kristal yazı takımı hi
ıalarında yazılı usullerle ayrı ayrı eksiltmeye konulmuştur. 

11 - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında 

gösterilntiştir. 

JII - Eksiltm 7/2/939 tarihine rastlıyan salı günü Mzalannda ya
zılı saatlerde Kabataşda levazım ve mübayaat şubesindeki alım ko
misyonunda yapllacaktır. 

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

V - Kapalı eksiltmeye girmek istiyenlerin mühürlü teklif mek
tubu kanuni vesaik ile % 7,5 güvenme parası makbuz veya banka te
ntlnat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfları ihale saatinden 
bir saat evveline kadar yukarda adı geçen alım komisyon başkanlı
ğına makbuz mukabilinde vermeleri ve pazarlığa iştirak edeceklerin 
de muvakkat teminatları ile komisyona gelmeleri ilan olunur. (443) 

ÖKSÜRÜK ŞURUBU 
· "Sirop Pectorat, 

Eski ve yeni bütün öksürilkleri 

geçirir, balgam söktiirür, bronş· 

!arı temizler, nezle ve gripten 

korur, göğüsleri zayıf olanı.ra 

bilhassa şayanı tavsiyedir. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 

Beyoğlu İstanbul 

1 Deniz Levazın~atınalma Komisy0nu i lanl:;.-ı 
1 - Keşif bedeli 3320 lira 50 kuruş olan deniz sevk memurluğu 

devri çark anbarının tevsii açık eksiltmeye konmuş olup 9/ Şubat /939 
tarihine raslayan perşembe günü sa at 14 de eksiltmesi. yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı (249) lira (04) kuruş olup şartnamesi komisyon
dan parasız olarak alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla beraber 
beili gün ve saatte Kasımpaşada bulunan komisyona müracaatları (533) 

* * 1 - Tahmin edilen bedeli •21330• lira olan ·3000• adet battaniye; 
7/ şub<lt/ 939 tarihine rastlıyan salı günü saat 14 de kapalı zarfla alın
mak üzere eksiltmeye konulmuştur. 

2 - hk teminatı 1~;99 lira 75 kuruş olup şartnamesi her gün komis
yondan parasız olarak alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim ede
cekleri kapalı teklif mektublarını en geç belli gün ve saatte Kasıın
paşada bulunan komisyon b3§kanlığına makbuz m ukabilinde verme-
leri .377. 

OKSORENLERE: . KATRAN HAKKI EKREMJı,==De=v=•e_t--D~e;-_i_r·-y=o•=•a=r•=v=e=L-i-m=a-n_J_a_r_ı_-. 
. _ itletme u. idaresi ilanları 

İstanbul komutanlı O-ı ı ı 
Satınalma Komiıyo~u lıAnll';. 

~'~~~~~---~~~....: 

3 üncü kor için evrakı matbua 
tabettirHeceğinden açık eksiltme i
:e ihalesi 1/Şubat/939 Salı günü 
3aat 10,30 da yapılacaktır. Muham
men fiyı.. tı 238 lira 50 kuruştur. İlk 
teminatı 18 liradır. Şartnamesi her 
;ün komisyonda görülebilir. İstek
lilerinin ilk teminat makbuz veya 
mektuplarile beraber 2490 sayılı 

kanunun 2 ve 3 maddeltrinde yazı
ı vesikalarile beraber belli gün ve 

caatte Fındıklıda komutanlık satın
Jlma komisyonuna gelmeleri 

(358) (398) ... 
Ayasağada süvari binicilik okulu 

için 7 çeşit yapı malzemesi satın a

lınacağından pazarlığı 7 Şubat 939 

sdı günü saat 11 de yapılacaktır. İs

tt_klilerinin belli gün ve saatte Fın-ı 
dıklıdı Komutanlık satınalma ko

nisyonuna gelmeıe;. (719) ı 

Çatalca müstahkem mevki için 130 

tane yeşil fincan 180 tane civata 52 

tane kelebekli rnbıt vidası 180 tane 

demir kaim mesnet ve bakır tel ve 

saireden ibaret 8 çeşit malzeme sa-

SÜMER BANK 

Birleşik Pamuk İpliği ve Dokuma 
Fabrikaları Müessesesinden : 

Pa muk İp l iği 
atı ŞI 

Kayseri Bez Fabrikası malı 1 2 No Paketi 415 Kuruş 
16 )) )) 480 )) 

Nazilli Bez Fabrikası malı 24 n n 580 » 
Ereğli Bez Fabrikası malı 2 4 >> >> 580 )) 

Ys nız l:..ref[i Bez Fabrikası . .,da: 
10 Balyalık siparişler için » >> 575 ıı 
15 )) )) )) )) )) 570 )) 

la 25 )) )) )) )) )) 565 )) 
50 )) )) )) )) )) 560 )) 
Fiatlarla fabrikada teslim şartile satılmaktadır. 
İplik müstehliklerinin yukarda yazılı fabrikalara gönderecekleri 

bedelleri mukabilinde ihtiyaçları nisbetinde iplik siparişi verecekleri 
ve 24 numaradan i;ıccve muhtelif maksadlara yarayabilecek pamuk 
ipliği miistehliklcrinin de ihtiyaçlarını gene ayni şartlarla yalnız 

Ereğli fabrikasına sipariş edebilecekleri ilan olunur. 
iımmm..:..-.ıımmaıa;111D ..... :m:ı;ııı:.. .... -.ıııııa ... 

rsta, bul Nafıa ff üdür=üğünden: 

13/2/939 pazartesi günü saat 14 de İstanbulda Nafıa Müdürlüğü 

eksiltme komisyonu odasında (1000) lira keşif bedelli İstanbt 'füze-

Muhammen bedeli 228000 lira olan 60000 adet meşe cari hat traver· 
si kapalı zarf usulile 20/2/939 pazartesi günü saat 16 da Sirkecide 
9 i§letme binasında eksiltme komisyonu tarafındaın satın alınacaktır. 
İsteklilerin kanuni vesika ve 12650 liralık teminat ve tekliflerini ihtiva 
edecek olan kapalı zarflarını eksiltme saatinden bir saat evveline ka 
dar komisyona vermeleri lazımdır. Şartnameler 1140 kuruş mukabi• 
!inde Ankara, İzmir ve Sirkeci veznelerinden verilmektedir. (646) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
Dördüncü Keşide 11 - Şubat 

939 dadır . 
Büyük İkra m iye 50.000 Liraiır. 

Bundan başka: 15.000, 12.000 
10.000 Liralık ikramiyelerle 
(20.000 ve 10.000) Liralık iki 

adet Mükafat vardır .. 
Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak 

etmeyi ihmal etmeyiniz. Siz de piyang.;ı. 
mes'ud ve bahtiyarlara ar~sına gir· 

nuş elursunuı ... 

Istanbul Erkek Öğretmen Okulu Satınalm 
Komisyonu Başkanlığından: 

Okulumuzun elbiselik kumaş ve iskarpin ihtiyacına ait ilan bll 
günkü Cumhuriyet gazetesindedir. •505• 

~~;llll
lR Tepebaşında 

ııw ıı Şehir Tiyatrosu 
ııı ,~~ DRAM KISMI 1 

1111111 I~~ - Buakş<m 2(1.~0 da 

<HAYDUTLAR) 5 p, 
istiklal caddesinde 
KOMEDİ KISMI 

Bu akşam saat 20,30 da 

(OGLUMUZ) 4 P. 

• 
Halk c;ıpereti 
Bugün matine 16 

da gece 9 da 
ENAİLER 

Büyük operet 

* 

--------------"""------~ En 
mükemmel hediye 

Bir MOVADOSaati 
Erkek • Kadın - Altın ve Metal 

15 sene garanti 

6 AY VADE 

OSMAN ŞAKAR 
GALATA: Bankaiar caddesi No . 

47 Voyvoda Han Zc-

min kat 

BEYAZIT: Üniversite 

N. 28 

caddes.ı 

KADIKÖY: İskele Cad. No. 33/2 

Ertuğrul ı -
S adi Te k lor. Ali Riza Sağlar 

TiYATROSU . 
Bugün mati _ Bırincl sın::f dahiliye 
nedı>n itibaren mütehassısı 
her gece cu - Muayenehane: Beyoğlu Par 

martesi matine talebeye Şehza - makka,pı, tramvay durağı. 
debaşı TURAN tiyatrosunda bu Kabul saati: lG dan sonra 

gün ve bu g"ce 

* AKTÖR KiN 
1f 

Adapazarı İcra Hakimliğinden 
İzmitte Yavuz Caddesinde 
numaralı marangoz atelye 
sinde marangoz Sezai.ye: 

TURAN Marangoz Necatiye borcunuz 
Tiyatrosu dan dolayı tebliğ olunan icra e 

ilzerine vaki olan itirazınızın müt 
Bugün saat 15 

faaten tetkiki talep olunarak icra ' 
de ve bu gece 

iflas kanununun 70 inci madd 
beynelmilel 

mucibince iki taraf arasında durıı 
meşhur eser: ma yapılacağından mezkfu kaP 

(Aktör Kin) 4 perde 1 tablo. 
nun 18 inci maddesine göre basit ' 

Ertuğral Sadi Tek ve tekmil 1 su ü muhakemeye tabi olduğundı 
kadrosile 

tın alınacağından açık eksiltme ile 

ıhalesi 9/Şubat/939 perşembe günü !eri Genel Direktörlüğü bina-sındaki kalorifer ka:zanının tabdiıi açık 

saat 10,30 da yapılacaktır. Muham- eksiltmeye konulmuştur. 

hukuk usulü muhakemeleri kaP * nunun 509 ve 510 uncu maddelcriı 
TAKSİM CAMLI KÖŞK 

tevfikan iddia ve müdafaayı isb men kıymeti 3614 lira 45 kuruştur. 

İlk teminat 371 liradır. İsteklilerinin 

ilk teminat makbuzu veya mektup

larile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 

maddedeki yazılı vesikalarile bera-

ber belli gün ve saatte Fındıklıda 

komutanlık satınalma komisyonuna 

gelmeleri. (356) (371) 

Eayın Halka ve 
Fotoğrafcılara 

Heı: nev'i beyzi, oval resim çer
çevelerile son moda perde kor -
neşleri ve bilcümle eşya üzerine 
lake işleri fenni surette renkli pis
tolç boyaları yapılmaktadır. 

Adres: Sirkeci ~alkııpsöğüd 

tramvay caddesi 18 numarada 
Halil Barutçu 

Mukavele, eksiltme bayındırlık işleri genel, husus! ve fenni şart· 

nameleri, proje keşif hulasasile buna müteferri diğe:r evrak dairesinde 

görülecektir, 

Muvakkat teminat <75) liradır. 

TİYATROSUNDA eder ibraz bütün vesikalarla birl 

Bu akşam İsmail Dümbüllü, te gelmeniz hususunda yazılan d 
Şevki Şakrak temsilleri (Tombu- vetiye ikametgahınızın meçhuli)' 

ıun dört maşerkası) operet 3 P. l.'ne binaen bilatebliğ iade olunJ'fl 
ve bu kere ilanen tebliğn~ ifasır 

İsteklilerin en az (500) liralık _bu işe benzer iş yaptıg• ına dair dans, solo, dans. . h'k' 1. - k · ______________ 
1 
ıcra a ım ıgince arar verilmış 

idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul Vilayetinden duğundan 28/2/939 salı günü sa 

eksiltme tarihinden (8) gün evvel alınmış ehliyet ve 939 yılına ait ti- Dr. Ekrem Behçet Tezel ıo da isbatı vücut etmeniz ve etı". 
caret odası vesikalarile gelmeleri. (534) diğiniz takdirde gıyabınızda tel~ 

Tıb Fakültesi - Kulak kat ve mürafaa icra oluna~ağı ,. 

1 

Şirketi Hayriyeden: 
11 şubat 1939 tarihinde mevkii meriycte girecek olan bir aylık 

ve üç aylık aboneman kartlarının şimdiden satışına başlanılmıştır. 
Arzu buyuranların Köprü gişelerinde idarei merkeziye kontrol 
müdiriyetine müracımt etmeleri ilan olunur. 

Bogw az, Burun Doçenti ıııyap kararı tebliğ eclilmeksrı.irı J< 
rar verileceği davetiye tebliği Jl1 

Taksim Cumhuriyet Caddesi 17 kamına kıaim olmak üaere ilı\!l 
Muayene Pazardan maada tebl:ğ olunur. ,702' 
günler 3 - 6 Telefon: 42496 

GÖZ HEKİMİ 

Sahibi ve neşriyatı idare ed;- Dr. Murad Rami Aydı 
Ba§ muharriri Taksim - Talimhane, Tarl~başı 

ETEM İZZET BENİCE caddesi No. 10 Urfa aprt· , , 
Son Telııraf Matba&fll Tel: 4151 


