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Ro a H ar ekete mi Geçiyor . 
Bir Harb Vukuunda F ranko Cebelüttarık Boğazın 

;-:Fi~~-0~~0:~:-.::ku-~ Ve Bahri Ussünü Derhal işgal Edece 
i~;;'.~;;;:;:: /Almanya - ltalya ·Japonya Ask;ri ittifak_~~-a Franko ispanyası da Dahil Olmu 
mi:~~ ~!:f~~:Um~~~ ilk Harbe Başlıyan ltalya Bile Olsa Almanya Yine Seçim 
~::2:s;;.;:ı: Bütün Varlığı ve Kuvvetüe Ona Yardıma Koşacak / İşleri 
Yon hakkı ödemekte ve .. bu sene
de 60,000 lira kadar tutmaktadır. 
l3u yekiine binen masrafları da 
hesaba katınca halkın ödediği fü
zuli rakamların nekadar kaba -
tık ve geniş ölçüde olduğu derhal 
Ve kendiliğinden tebarüz etmek
tedir, 

Verilen izahata göre, halkın pa
halı et yemesine amil olan ve hat
ta devletin açtığı mücadeleye en
gel!ik eden u1115urJar rntıcı ile ahc; 
arasına giren bazı mutavassıtlar,. 
Ve .. · bunlar müselsel bir ittıink 
ınanzumesi halınde doymak ve 
durmak bilmeksizin ceblerini dol
durmak ihtirasile halkın en has-

• sas gıdası üzerinde korkunç bir 
lstısmar politikası tak ib etmek -
tedirler. 

Yer YÜZlinde ahlak ve fazilet 
prensiplerine aykın kalan herşey 
cemiyetin ve k nunun budtıdu dı,. 
§ına taşar. Ticaret d~ bütün de -
tayleri ile ahlak ve fazilet istiyen 
bir iş bölümüdür. Alış veriş, hiç 
bir zaman bu müba~!~yi yapan
ların kazanmak hırsıı.ı körü körü
ı;ıe tatmin etmek hak ve salahiye-- (Devamı 6 ıncı sahifra..ı 

Meydan Ve 
Caddeler 

lıatkın Kolaylıkla Görebile- -
ceği Ve Anlıyabilooeği 
Levhalar Konuluyor 

il $ehrimiz.in meşhur meydanları 
e ana caddelerine ve ekser bü

:r-k ~ sokaklara herkes tarafından 
C0rünebilecek bUyük levhalar a
sılın ası kararlaştırılmıştır. Bu su-
lı tle halk ve yolcular nereye ve 

angi tarafa gittiklerini ve gide
cek!e . 

rı yerin kaç kilometre veya 
~etre olduğunu kolayca öğrenip 
ılebiJeceklerdir. 

Şişhanede 
Bir Duvar 
Yıkıldı 

t:nkaz Altında Kalan 
Bir Amele Ağırca 

Yaralandı 
Ol n u Sabah Şişhanede bir hadise 
lı nıuş, bir amele yıkılan duvar al
" Oda kalarak muhtelif yerlerin
~<n " . ,aralanmıştır. 

1 Şışhaneden Kasımpaşaya ini
lt"'<:ek Yerde bulunan e~ki Şişhane 
"araka] binası beledive tarafın -
~an • 
laat Yıkt.ı~rlm~tadır. . Bu sabah 
ta ~ddeleı )de bınanın arka 
ııır•/ a ·~tıvari.3ri olarak çök-

?,:.t .ı. kla · ıiı:ı kla olan a-
d • ~ en .l°'otah ~'ç ',~:ıl! Ali adın-
d .,~ ı;'?~· rn~~ yıkıl&! duvarın altın-

~ ',.;' ~ ·~ı ~ 

Yar 'l ,fak muhl Lf yrrlerinden 

t alanı'n.ıştır. · " 
lfaiy~ + " d·ı · ıatafınd, n · enka1. altı"'-

• O çıka}' · . · ··ı· 
ı rı an Al rankurtarar.·,1>-
0ınobiJ· · • . · ., 

tııı ı ılc hıııt•n~y.e kaldın'\ ...... 
Ştır. · ~ ı • :t ·, 

.· 

Ruzvelt'in Nutkundan Cesaret Fransızlar 

Alarak Almanya Aleyhine mi Dönüyorlar?. 
• • 

İngiliz Amira!ları Niçin 
Daima İrıgiliz Po\itikasına 
· Hakim Bulunuyorlar ? 

P aris 5 (Husu•i) Üssübah
riler meselesi İngiliz impa
torluğunu son derece ala

kadar etmektedir. Mütehassıslar, 
Umumi Harbden mısal getirerek 
topçulu/lun ve bilhassa havacılı
ğın 914-18 harbinde şimdiki kadar 
ilerıdc olmadığını hatırlatarak 

m ela hug ı · 1 e b • 
lunan CebelU.ttarık gibı mustah
kem bir mevklin üssübahri olmak 
itibarile ehemıniyotini Jo-ıaybede

bileceğini ve tehdid edileceğini 

söylemektedir. Çünkü Cebelüt -
tarıkın emniyet altında kalabil -
mesi için İspanyanın İngiltere ile 
dost olması değilse bile bitaraf 
kalması lazım gelmektedir. Eğer 

Nutku birçok yeni hadiselere ve 
tefsirlere yol açan Ruzvelt 

ıstikbalde bır harb olur da İspan
ya da İngilterenin düşmanlarile 
beraber olursa Cebelüttarık bo -
gazı İngiltere' aleyhine olarak ~eh· 
did altına girmış demektir. Işte 

bu noktaları İngiliz amiralleri 

düşünmektedir. 
Esasen her ehemın:yetli mesele 

biraz tetkik edilince görülüyor ki 
İngiliz politikası demek İngiliz 
amirallerinin programı demektir. 
Çünkü İngiliz amiralleri İngiliz 
imparatorluğunun ııoüdafaasını te· 
min ile mükellef bulunmaktarlır -
lar. 
Habeşistan meselesi çıkıp İngil

tere ile İtalya arasındaki gergin
lik arttığı, Akdenizde İngiliz do
nanmasının vaziyeti müşkül ola
cağı söylendiği günlerdenberi bir 
kısım İngiliz mütehassısları artık 

Akdenize ehemmivet vermemeyi 
ileri sürmüşlerdir. Bunlar impa -
ratorluk yollarının başka cihetten 
temin edilmesini ve ayni zamanda 
istikbalin türlü ihtimallerini dü· 
şiinrr~k İngiliz amiralltrı muhte
lif noktalardan hesablarını yap-

Akdenizde mühim bir üssllbahri o lan ve bu denizin geçidi mesabe
sinde bulunan İngilizlere ait Cebelüttarılı: m evkii ve bavalisi 

mışlardır. Fakat herşeye rağmen ı 
İngiltere Akdenizden vazgeçme -

miştir .. Ma~ta ~in.~ eski~i gibi ehem-ı 
miyetlı bır i.issubahrı olduktan 
başka ayrıca Hayfa, İskenderiye 

ve Cebelüttarık vardır. Hele Hay
fa lle İskenderiyenin büyük ge -
mileri barındıracak üssübabriler 
haline getirilmesi için ne gayret, 

(Devaını 6 ınrı sahifede) 

• • • o • 
ISPANY A iŞLERİ : 

Franko, Süratle Bütün 
Memlekete He kim 
Olmıya Çalışıyor 

Katalonyadaki Son Müdafaa Cebhesi de 
Yarıldı, Hükumet Müşkül Vaziyette 

R oma 5 (Hususi) - Barse -
!onun sukutundan sonra Ka
talonyanın şimal kısımla -

rında yeni müdafaa iıatları tv,;ıs 

etmege çalışan hükümetçiler, bu 
düşüncelerind~ de muvaffak ola-

mamışlar ve son hükCı~net merkezi 
olan Figverosu tahlıye ederek ı 
Fransa ~ududuna çekilmişlerdir. 

Katalonyada düşmnı.ın son mu
kavemet hattını yaran Frankist • 

(Devamı 6 ı -~ sahifede) 

. 
Fransa Dah iliye Nazırı Saro, İsp anya miiltecilerini teftlt ediyor 

Her Tarafta Defterler 
Hazırlandı --

Namzetlik için Müracaat 
Edenler Çoğaldı 

M emlcketın her tarafında 

bayram tatiline rağmen 

meb'us seçim! hazırlıkla -
rına devam edilmiştir Ankarada 
meb'us seçimine esas olan defter

(Devanıı 6 ıncı sahilde) 

Yolsuz 
i ler 

Tahkikat Sür'atle 
İlerliyor 

İmpeks şırkcıı mtsr esıle De
ırlzbankın 250,000 liray , satın al
dığı •Satıe nın Fındıklıdaki elek
trik sergisi bınası hndısesinı tet
kik ve ıahkık iç:n şehrimize gelen 
Maliye ve İktısad Vekaletleri mü
fettişleri yarın Denızbankta top
lanarak şimdiye kadar yapılmış 

olan tahkikatı gözden geçirecek· 
lerdir. 

Almanyaya ısmarlanan vapurlar 
meselesi müfettişler tarafından bi
rinci planda tetkik edilen bir me
seledir. Fakat mesele henüz tah
kik safhasında olduğu cihetle or
ta:ııa atılan iddiaların hiçbiri doğ
ru değildir. 

Dcnizbank bütçesi ve kadrosu 
bu ayın 15 ine kadar ha1~rlanmış 
olacaktır. 

Fransada 

R eisicumhur 
Secimi • 

Hazırlığı 
Paris 5 (A.A.)- Bazı gazeteler 

hükumetle parlamento dn·anları 

arasında hasıl olan bir anlaşma 
neticesınde yeni Re ı ;cumhur in
tihabatı tarihinin 6 nisan olnrak 
tesbit edildiğini yazmaları üzeri
ne, Havas muharriri, Reisicumhur 
intihab cdc'cek olan milli meclis 
riyaseti ana yasa iktizasınca ayan 
reisinden bu babda mütemmim 
malamat rıca etmiştir. 
A~an reisi Yanneney, millJ mec

lisin toplanması tarihini başvekil 
ile meb'usan ve ayan reisleri tes
blt cyliyeceğini hatırlatmış ve ne 

Yeni kabineyi kurmağa memur 
Dragişa Zvetkoviç 

Yeni vaziyet etrafında yeni 
birler alan Hükfımet Naibi 

Yugoslavya' d 
Kabine Buhran 
abine,Dahiliiş erd 
Dolayı Çekildi 

Yeni Kabine Bugün Kuruluy 

B clgrad fi (Hususi)- Stoya
dinoviç kabinesi istifa et
miştir. Kabinedeki beş na

zırın fikir birliği yaparak istifala
rını vermeleri üzerine Stoyadino
viç de istifaya mecbur kalmıştır. 

istifa eden nazırlar Müslüman
lar, Bosnalılar, Slovenler mümes
silleridir. 

İstifaya sebeb kabine aza.ları a
rasında Hırvat meselesinc!'.n çı • 

kan ihtilaftır. Bu rhtiW geçe 
rinci kanunda yapılan yeni 
çimdenberi kendini göster 
ve gittikçe had bir şekle gi 
idi. 

Muhalif Sırb partisile 
partisinin birleşmiş alııoasıruf 
vaziyette mühim bir rolü ol 
tur. İstifayı müteakib Naib 
Pol, eski dahiliye nazırı olup 

(Devamı 6 mcı aa1lif 

Mısırın ııenç Kralı Majeste Faruk, Asvanda, (yukarı Mısırda) bı 
ve son zamnnlarda yükseltilmesine Jii%um görülen büy ük be 
başlama reı;ıninde bnlunmu tur. Yukarıda, Nil nehr inin sula 

muhafaza eden koca bendin bir parçası ııörülüyor. Orta 
malzemeyi nakletmek için kullanılan büyük vin~ "ar. 

kendisinin, ne de meb'usan reisi 1 BÜTÜN DÜNYA HAZIRLANIYOR 
Herriotunun bu hususı~ hükUmet 

tarafından henüz ıstimzaç edil- M H k 
_m_edi-kle--;rin-i s~öy_lem_işt-ir. __ 1 ısır Ü um eti y 

İngiltere' de: 

Tedhiş 
Hareketi 

Şiddetleniyor 
.(Yausı 1 mcı Hhlfede) 

Bir Donanma Ya ıy 

Bu Maksatla İngiltereden ... '»r 
Bir Askeri Hey' et Geldi y

4 
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jHADiSELER KARŞ.ISINDAI 
..__------Son Telgraf,..., --

KURBAN DERİSİ TOPLIYAN 

İKİ AÇIKGÖZÜN İŞİ 

S 
iz, bayram günlerinde ge

Lip eğleni kcn, bazı açık -
gözler de, kar yolunu dü -

şünrnüşlcr .. İki kafadar, kendile

rine cK.ızıla.y• memuru süsü ver
miş, mahalle mahalle dolaşarak, 
kurban derisi toplamağa başlamış. 
Tabii mesele anlaşılınca, yaka -

paça edip tutmuşlar, haydi mah
kemeye .. Davaları görülmüş, bi
rer ay hapse mahküm edilmişler. 

Ne vicdansız insanlar var: Kı
zılay gibi bir hayır müessesesi 

alet edilerelc dolandırıcılılı: yapı

hr mı!. 

Kendilerine memur süsü veren
lere o kadar sinirleniyorum ki; 
böylelerine daha ağır cezalar tat
bilc etmeli. 

A VRUPANIN KABADAYILARI 

VE BİB KABADAYI FIKRASI 

Son günlerin en miihim siyasi 
hadisesi, Amerikanın. demokrat

lara yardım etmeğe karar verme
sidir. Yani, bir harb olursa, Ame
rika, İngiltere ve Fransaya yar
dım edecek. .• 

Bu yeni karar, belki, Avrupa 
sulhu için bir kurtarıcı olur. Çün
kü, son günlerde, A vrupanın bazı 
kabadayılan fazla atıp tutuyor
lardı: 

-Şöyle yaparız, böyle yaparız. 
Şunu isteriz, bunu isteriz. 

Bir hikaye aklıma geldi. Bir 
kabadayı, yolda giderken, bakmış 
ki etrafında kimse yok... Şöyle 

göğsünü gere gere: 

- Hey ... diye, bağırmış, var mı 
bana yan bakan ... Var mı dün -
yada benden başka adam ... 

Bu esnada, yolun kenarında bir 
taşın arkasında gizlenmiş olan bir 
haydud, birden meydana çıkmış.. 

Berilı:i kabadayı, pürsilfilı, bur
ma bıyıklı, pulat gibi cüsseli hay
dudu görünce: 

- Bir de sen varsın, demiş .. 

İKİNCİ NEVİ EKMEK 

ÇIKARl\IAl'a BAŞLARKEN-

Belediye ikinci nevi bir ekmek 
tipi çıkarmak üzere tetkikler ya
pıyor. Ala!. Fakat, şu birinci nevi 
ekmekler de bir ıslah edilse ... Öy
le birinci nevi ekmek çıkaran fı
rınlar var ki, bu mukaddes ni -
metlerin hakikaten birinci nevi 
olduğuna yüz şahid ister. 
Halkın belli başlı gıdası ek -

mektir. Dünyanın en çok ekmek 
yiyen milleti biziz. 

BULAN VARSA İNSANİYET 

NAMINA HABER VERSİN 

Ekseri giyim kuşam modalarını, 
Amcrikadaki sinema yıldızları çı· 
karıyor. Bir artıst bir elbise gi
yiyor. Çok beğenılirse, derhal ya
yılıyor, moda oluyor .. Şu günler
de, Kalifornıya plajlarında. yeni 
senenin mayo modası üzerinde tet
kikler yapılıyormuş ... Bu yaz ma
yoların daha açık olacağı haber
leri gelıyor. Düşündük, taşındık. 

Halihazırda kullanılanlardan da
ha açık mayo nasıl olur, acaba?. 
Bir türlü bulamadık .. Bulan varsa 
bize haber versin .. 

SİY AS BUHRANLAR VE 

SİGARA SARFİYATI 
~~~~~~~~~ 

İstatistik yapılm~. görülmüş 
ki, siyasi buhranlar geçiren mem
leketlerde, o aylarda, çok sigara 
sarfiyatı oluyor. Mesela geçen bir 
senede, Avusturya (sabık) siyası 

buhran geçirirken, bu memleket
te çok sigara sarfedilmiş. Keza, 
Çt>kosloval<;ya son siyasi buhra
nını geçirirken, yine bu memle
kette fazla sigara sarfedilmiş .• 

Sigaranın bir arkadaş olduğu
nu söylerler .. Hattiı: ·Kötü arka
daştan iyidir• derler. Hakikaten 
mesela, evde siyasi buhran başla
yınca, yani muhterem karınızla 

aranız biraz şek ·r renk olunca, 
üstüste sigara içersiniz. Demek 
sigara dumanı, siyaset ufukların
daki kara dumanları dağıtıyor ... 
Amma, nasıl'!. 

AHMET RAUF 

f'KüçüK rlABERLE~I 
* Vilayete aid otomobillere j 

(İst. v) yazılı birer bayrak takıl-

mıştır. l\. I 
* Karadhllz limanlarından De

niz ticaret müdiirEıı:üne gelen 
maliımata göre fırtın:ı durmuş ve 
hava düzelmi§tir. * İngiltere erkil.nıharbiye re -
isi Mısır • Libya hududunu teftiş 
etmektedir. 

* Üç haftadanberi memleke -
timızde bulunan beynelmilel av
cular cemıyeti reisi M. Dükrok 
dün akşamki ekspresle Sofyaya 
gitmiştir. * Denizbank, bayram dolayısile 
İzmır ve havalisinden İstanbula 
e elenlerin yerlerine kolaylıkla 
dönebilmeleri için bugün saat 10 
da Bandırmaya bir il:Pe po&tıw 
kaldıracaktlr. * Londrada yine bombalar pat
lamış, her tarafta tertibat alın -
mış. Lordhr ve Avam 'kamarası
na ziyaretçi girmesi yasak edil
miştir. 

* İngiltere Amerikadan 400 
bombardıman tayyaresi almıştır. 

* İngilterenin, Filistin, Suriye 
Amman ve Lübnandan mürek -
kelı kendi himayesinı:e yeni bir 
devlet kurmaya çalı<tıfı hakkın -
daki haberler yeniden ortaya çık
mıştır. 

* İktısad Vekili şehrimizdeki 
tetkiklerine devam etmektedir. 

* İktısad Vekaleti müsteşarı 
bu akşam Ankaraya gidecektir. 

* Macaristanda örfi idare ilan 
edilmiştir. 

*Çek hükı'.ımetile Alman gru
pu arasında Çekoslov1kyadaki Al
manların vaziyeti hakkında mü
zakerelere başlanacaktır. * Japonlar, Çinde yeniden ta
rama ameliyesine başlamışlar, 

harb bu ırureUe tekrar şiddetlen
miştir. 

* Yeni İngiliz MiUi Müdafaa 
Nuın Hindistandan ta77are ile 
dün Loodcaya varmıştır. 

GÔKY0Z0,..DE 
AŞK YARIŞLARI 
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Melek susmuştu. 
Suna ağlıyarak odasına çekildi. 
Melek o gün kızını daha fazla 

sık n~k ist~medi. Fakat, bu, onun 
son kararıydı. 

;;,u ,dyı Cemile verecek ve ken
dtsı Re~ad a evlenecekti. 

.. . 
Cemil.. Odasında yalnız. 

'* Gece yarısı. 
Tarnnda sallanan küçük bir 

elektrik ampulünün neşrettiği ö
lü çehresi kadar soluk bir ışık ... 
Ve Cemil yatağına uzanmış, ki -
tab okuyor. 

-- jan jak Roso inkılabcı bir 
eıiam diyorlar amma, ben onun e-

Vıuan: t.keııder 'f'. SERTE.LIJ 

serlerinde mutaassıb bir papas ru
hu seziyorum. Terbiye sahasında 
ileri sürdüğu nazariyeler ancak 
manastırlarda tatbik edilebilir. 
•İnsan, yirmi yaşına kadar aile -
sinin boyunduruğu altında bulun

malıdır!• Bu da ne demek• BöylP 
şı.imullü bir kanun olur mu! Ya 
ben okumuş bir çocuksam .. Ve a
ilem alabildiğine cahil, mutaJs • 
sıb ise. O zaman hayatımı kazan· 
mak ve hürriyetime sahib olm..ı..1<: 

için yirmi yaşımı mı bekliyece -
ğim? Böyle saçma nazariyelere 1.ı 

asırda beğlanıhr mı hiç? 

Cemil elindeki kitao, yere fır

lattı. 

Narhtan 
Fazla 

Ekmek 

1 PO L • 
1 S i 

Bazı Fırıncıların 
Bulduğu Kurnazlık 

Son zamanlarda bazı semtler
de fırıncıların narlıdan fazlaya 
ekmek satmak için bir kurnazlık 
buldukları görülmüştür. 

Bunlar ya bir atın sırtına yük
ledikleri bir dolap veya çıraklar
dan herhangi birine verdikleri bü
yük bir sepet ıçine koydukları ek
mekleri o semtteki halkın evleri
ne kadar göndermekte ve bu şe
kilde gUya halkı fırına kadar yo
rulma zahmetinden kurtarmak -
tadırlar. 

Fakat fırıncılar bu suretle sat
tıkları ekmeklere kilo başına 10 
veya 20 para zammetmekte, bunu 
da sözde •çırak hakkı!· olarak 
göstermektedirler. 

Hakikatte ise bu şekilde topla
dıkları fazla paraları yine kendi 
keselerine atmaktadırlar. 
Diğer taraftan evlere gönderi

len ekmeklerin hazan noksan veya 
bozuk çeşnili olduğu da söylen -
mektedir. 

Ekmek hiçbir suretle resmi 
narlıdan fazlaya satılamıyacağın
dan bu hususun ehemmiyetle tah
kik ve !etkile edilerek bu kabil fı
rın.oıların şiddetle <>ezalandırıla· 
cakları anlaşılmaktadır. 

Hava 
Seferleri 

Lufthansa adlı bir Alman grupu 
İstanbul · Roma - Berlin arasın
da hava seferleri tesis etmek üzere 
hükı'.ımetimize mürac~&t etmiş, bu 
müracaat Vekiller Heyetince esas 
itibarile kabul edilmiştir. 
Yakında teferrüat da halledi -

lecek ve seferlere başlanacaktır. 

--o-

Terkos 
Suyu 

Terkos suyunun g~>ce gündüz 
şehrin her tarafına bol miktarda 
akıtılabilmesi için İngiltereden 
getirlılen makinelerin sür'atle 
yerlerine konulması kararlaştı -
rılmı~tır. 

E t 
Fiyatları 

Et fıatlarını tetkik eden komis
yon yarın toplanacak, son vazi -
yete göre muhtelif et cinslerine 
yeniden narh koyacaı<tır. 

Fiatların bir mikta.· yükselme
si ihtimalinden bahsedilmekte -
dir. 

* Şehir meclisi yarın şubat iç
tima devresine başlıyacaktır . Fa
kat bütçe yetiş tirilemediği için 
başluı işlerle meşgul olacaktır. 

* Madrid yeniden şiddetli su
rette bombardıman edilmiştir. 

- Bu adamı bir dahıı okumıya
cağım. Zihnimi altüst !!'diyor. Za
ten (Roso) bugün o1<unacak bir 
ad:ım mıdır? Nerden de geçli bu 
kitab elime? 

Başucundaki kitabl&rı karıştır

mağa başladı . 

- Oh .. Bu gece nekadar müste
rihim. İçki içmedim .. Ve ömrı.im
de ilk defa bu akşam vaktinde ye
me1<: yedim. ı3elediye reisi içkiyi 
bırakırsam, Sunayı br.r.a alacağı
nı vadetti. Ne temiz yürekli, ne 
vıcdan sahibi bir adam. Benim 
rnes'ud olmam için evvela sıhha .. 
timı koruyacak tedbirlere baş vu
ruyor. Doğru .. . Her gece meyha
ne l:öşesinden ayrıl1111;,an benim 
gibi bir ayyaşa da kim kız ve -
ridi ya! .. 

Sigarasını yaktı.. Saate baktı: 

- Geceyarısı olmuş. Hala gö -
rumde uyku yok. Yarın Reşada 
- unutmazsam - nikiıhda benim şa

hidim olmasını rica edeceğim. O 

Ve .. Mahkemele r 
. .. . ; . . ,., ... 

Kaçmak lsterkenı 
Sar' ası Tuttu 

Fakat Vatmanın Soğuk 
Kunlıhğı Sayesinde Hayatını 

Kurtardı 
Dün akşam Çarşıltapıda bir lıi

dise olmuş, vatmanın soğukkan
lılığı büyük bir facianın önünü 
almıştır. 

Hadisenin tafsilatı şudur: 
Kumkaıpıda Kulluk sokağında 

oturan Filip oğlu Toros adında 12 
yaşındaki bir çocuk Çarşıkapıda 
caddenin bir tarafından diğer ta
rafına geçmek isterken Aksaray· 
dan Ortaköye gitmekte olan 219 
numaralı tramvayın sür'atle ken
disine doğru ~ lmekte olduğunu 
görmüş, kaçmak isterken sar'ası 

tutmuş ve tam tNımvay yolunun 
ortasmda düşmüştür. Bu sırada 
çocuğun düştüğü yere 5-6 metre 
kadar yaklaşmış olan tramvayın 
vatmanı çocuğun düştüğünü gö
rünce soğukkanlılığını muhafaza 
etmiş, el ve elektrik frenlerini 
sıkmak suretile sür'atle gitmekte 
olan tramvayı derhal durdurmuş
tur. Vatman bundan sonra aşağı 
atlamış, tramvayın altında çır -
pınmakta olan Torosu tramvayın 
altından çıkarmıştır. Sar'ası tu
tarak düşerken başından hafıf su
rette yaralanan Toros hastaha
neye kaldırılarak tedavi altımı a
lınrn~tır. 

Demir Calan • 
Hırsız 

Sultanatımet 2 inci sulh ceza 
mahkemesi dün Kemal isminde 
bir hırsızı mahkum etmiştir. 

Kemal, -evvelki gün Antalya 
nakliyat şirketi taraf ndan Ana -
doya gönderilmek üzere arabalara 
laınan eşyalar arasından bir kaç 
parça demir çalınış ve kaç~rken 
yakalanmıştır. 

Kemal dünkü muhakemesinde 
10 gün hapse mahkum olmuştur. 

KISA POLiS l 
HABERLERi ·--* Şoför Haydarın idaresindeki 

1662 numaralı otomobl Beyoğ
lunda Don na isminde bir ka ıır:a 
çarparak bacağından yaralamış! .r 

* Şehremininde Uzunyusuf 
mahallesinde oturan bahçıvan Ke· 
nanın 5 yaşındaki oiılu Hayr: ')ela
da oynarken mangalın üstüne dü
şüp bacaklarından yanmL')t:r. * Galatada Medrese sokağında 
bir fabrikada çal~an 12 ya~ıııda 

Yorgi isminde bir çocuk elinde su 
şişesile geçmekte ik_en ayağı ka
yarak düşmüş ve kırılan şişe par· 
çalarile kolundan yaralanm1ştır. 

* Şoför Muzafferin idaresinde
ki 2174 numaralı otomobil il;, şo
för Muhsinin idaresindeki 30:>4 
numaralı ot<>büs Sirkecide çarpı

şarak her ikisi de mühim ~11rett~ 
hasara uğramışlardır. 

da ne iyilik sever bir arkadaş - \ 
mış. Daha şurada kendisile tanı

şalı bir ay bile ohnad:. Bana yap
tJAı iyiliği bü tün ömı ümce unıtt

mıyacağım. Asil çocu1< .. 
Cemilin gözü önünde bir haya

let belirdL 

- Suna! Sen - tanıdığım gün -
deııberi - bir gölge gib, beni ta
kib ediyorsun! Ne kadar sevdi -
ğinıi bilsen_ Bana bu ıztırablan 

çektirmezdin ! 
Hayalet bırden kayboldu. 
Cemıl: 

- Suna .. Suna .. 

Diye bağırarak yataktan fır 

!adı. 

Cemil sarhoş değil:iı.. 

Kendini çabuk topladı. 
Ve kendi kendine gülmeğe baş· 

!adı. 

- Artık bu hayal beni takib et
miyecek. Ben bu saatlerde ayık 
gezmezdim. O benim ayık ve uya
nık olduğumu ilk defa görüyor . 

Gaz Vapurile 
Yapılan 

Kaçakçıhk 
Muhafaza Memurlan San
dıklar İçindeki Eşya Ve 
1iiskiratı Cürmü Meşhnd 

Halinde Yakaladılar 
Sokon.i Vakum kumP'llt'asına 

ait bir gaz vapurunda şüphe üze
rine araştırma yapılmış ve mühim 
miktarda kaçak eşya ve müskirat 
bulunmuştur. 

Cürmümeşhud esnasında tay -
falar birçok sandıkları denize yu
varlamışlardır. 

Fakat muhafaza memurları san
dallarla geminin etrafında terli -
bat almış oldukları cihetle bu ha
dise de ayrıca tesbit edilmiştir. 

Kumpanyanın İstaniıul şubesi 
müdürü, gemideki müskiratm şah

sı için evine getirttiği hususi şey
ler olduğunu iddia eylemiştir. 

Gemi Sarayburnundoki iskele
de muhafaza memurlarının neza

reti altın alınmış olup alakadar
lar hakkında da tahkikata baş -

lanmış, birçok kimseler sorguya 
çekilmiştir. 

Bu Çocuk 
Neden Öldü ? 
Dün gece Şehremininde bir fa

cia olmuş, küçük bir yavru kan 
kusarak ölmüştür. Şehremininde 

Arpaemini mahallesi ~de Kolcu -
başı sokağında 66 numerau evde 

oturan Saminin karısı Düriy·! dün 
gece saat 12 raddelerinde yanın· 

da yatmakta olan henüz r aylık 
kızı Yıldızın çırpınmakl.1 .•' .:..t. -
ğunu duyarak uyanmış v~ kızı!1 

ağzından burnundan kan gelmek

te olduğunu görmüştür. Dü~ıye 

yatağından kalkarak çocuğuı•un 

ağzından gelmekte olan kanı dur
durmak için tedbir almağa uğ-ra

şırken küçük yavru ölmilijtür. 
Yıldızın cesedini muayene eeen 

belediye doktoru ölümü şüpheli 

görerek cesedin morga kaldırıl 
masına lüzum gösterm!ştir. 

Sinir 
Hekimleri 
Toplantısı 

Sinir hekimleri senelik toplan
tısını aktederek yeni idare heye
tini intihab etmişlerdiı. Birinci 
reishğe profesör Mazhar Osman 
Uzman, ikınci reisliğe Profesör 
Nazım Şakir, umumi katibliğe Dr. 
İhsan Şükrü Akse!, veznedarlığa 
Dr. Kenan Tükel, celse kıltibliğ i

ne Dr. Leman Tüzemeı>. seçilmiş

lerdir. 

Onun bir daha bana görünmesine j 
imkan yoktur. Sunayı hundan son
ra ben kovalıyacağıın. 

* NecmL Tahir-
İki baba. rıhtım üzerinde bir 

gazinoda yavaş yav~ konuşuyor
lar: 

- Nedir bu ayrılı~< h.idisesi? .. 
Bana biraz izahat verir misiniz? 

- Derdlerımi deşmeyin bayım! 
Ço1< müteessirim bu yüzden, fa- : 
kat. çare yok .. 

- Aranzıa girsek .. Barıştırsak .. 
- Kabil değil. Xavga etmedik 

ki. Eski bir derd bu. 
- Kabahat kimde! 

- Hakikati söylemek lizımsa 

bende .. 
- Şu halde neden müteessir o

luyorsun! 
- Ne de olsa ocağıı:n yıkılıyor 

demektir. 
- Kadınlar affedilmekten hoş

land ıkları kadar, affetmesini de 

Beyazıt 
Meydanı 
Açılıyor 

Hazırlanan Proje 
Sür'atle Tatbik 

Edilecek 
Beyazıd meydanın sür'atle açı

larak genişletilmesi için hazırla
nan planın bir an evvel tatbik o
lunması için belediyece çalışıl • 
maktadır. 

Bu işe inkılib müzesi önündeki 
lmtasiyeci dükkanlarının yıkıl -
ması ile başlanacaktır. 

Belediye reisliği, bu dükl<inla
rın istimliıki için •menafii umu
miye• kararı alm~ ve tasdik için 
An.karaya göndermiştir. 

Kararın bugünlerde tasdık olu
narak gönderilmesi beklenmek -
tedir. 

Diğer taraftan Beyazıd meyda
nının ön tarafında bulunan terzi
lik mektebi binası ile bu hizadaki 
manav, tütüncü, mahallebici, fo
toğrafhane, fırın ve saire gibi tek
mil dükkanların ve buradaki bir 
iki evin de yıkı iması kararlaştı
rılmıştır. 

Bu suretle; Beyazıd meyda -
nından bakınca denizi görmek ka
bil olacak ve açılacak olan yere 
küçük bir park yapılacaktır. 

Bu dükkanlar yıkıldıktan sonra 
Beyazıd - Aksaray tramvay cad -
dse! de genişletilecektir. 

Bunun için de Beyazıdda •Mit
hatpaşa• caddesinin önünü kapı
yan binaların yıkılması zaruri g6-
rülmüştür. Eminönündelti istim -
lak ışleri bitirilir bitirilmez bura
daki lstınılıi.k: ve yıkılma işine ge
çilecektir. 

Köy 
Postaları 
Posta telgraf umum müdürlü

ğünce, köy postalarımn daha mun
tazam şekilde yapılması için bir 
talimatname hazırlanr!lış ve ala -
kadarlara gönderilmiştir. 

B-ı talimatnameye göre köy 
muhtar ve katibleri tarafından da
irelerine göndcrilmesı icabeden 
bilumum resmi evrakla köylünün 
postane vasıtasile göııdereceği hu
susi mektublan en az haftada bir 

defa bağlı bulundukları kaza ve
ya nahiye merkezlerine gönder -
meğe ve ayni yerlerden köylere 
gelecek resmi evrak ile hususi 
mektubları aldırmağ1 mecbur -
durlar. 

Her köyün, 13X20 eb'adında bir 
köy postası cüzdanı ve posta çan
tası bulunacaktır. Bütıin resmi ev
rak kitib tarafından zımmet def
ter:ne kaydolunacak V( devlet da

ireleri posta memuru"a evrak ve
rirken iş cetvelinde haftı ·'' tu
nunôaki dairelere aid kısma tes
lim ettikleri evrakın numaralan
ru ve zarf adedini yazarak imza
lıyacaktır. Postahanece kaç mek
tub, kaç hazine veya adi paket 
verildiği yazılmak su~Ltile ken
d ine aid sütun imza!anacatcur. 

se'Verler. Kabahat sizde ise, ken
dinizi affettirmeğe çalışsanız. .. 
Yazık deği l mi! Boyunuzca ev
ladınız var! 

- Ortada suç yok ki.. Ne diye 
a! dileneyim! Açıkça söylemeğe 
cesaret edemiyorum: Bizim ba -
yan beni ötedenberi beğenmez: ... 
Basit bulur. K endisine H\yık bir 
zevc olmağa çalıştım. Muvaffak 
olamadım. 

- Buna diyeceğim yok. Fakat, 
Sunayi düşünmesi lazım değil mi! 

- Sunayı mutlaka Cemil ile 
evlendirmeğe karar vermiş. 

- Suna, Cemili istiyor mu? 
- Hayır. Fakat, karım onun sö-

züne bakmaz. Yarın öbür gün ne 
yapıp yapar, Sunayı kandırır. 

- Kandırırsa mesele yok de -
mcktir. Çünln1 Reşad bana Ce -
milin çok değerli bir gene oldu -
ğunu söııJ.edl. 

(Devaım var) 

Lazkiyelilerin 
is tikl al 

Ta lehleri 
Meb'us Süleyman 
Mürşid Livayı 

İsyanı Açtı 

B eyrut - Anlaşılan FilistİJl 
ve Suriye halkına rahat vt 
huzur mukadder değıl. BU· 

gün bakıyorsunuz Arab - Yahudi 
mücadelesi, ertesi gün de bir haf 
ka karışıklık çıkıyor. Memleket\Ai 
ne asayiş, ne de emniyet kalıyor· 

Bu meyanda ölenler de oluyor. 
Aylardanberi devam eden, bir 

çok facialara sebeb olan Arab · 
Yahudi mücadelesi bitmeden ye: 
ni bir mesele daha çıktı: Llzkiye 
ve civarında oturan halkın mull' 
tariyet ve istiklal talebleri. 

Suriye dağlannda - Fransız es· 
ki eserler mütehassıslarının, şiJll' 

diye kadar meçhul kalan bir ıne: 
deniyetin eserlerini meydana çı· 

kardıkları yerde - türeyen asiler 
yolları kesiyorlar, jandarmalar• 
süvarileri soyuyorlar. 

Asilerin şefi kim?. 
Alevilerin meskün bulunduk • 

!arı arazi ancak pul meraklılaf' 
tarafından malumdu. 

Alevilerin en çok bulundukla~ 
Llzkiye, 1925 de Fransız mandal' 
altına giren Suriyeye bağlandı. 

Aleviler veya Llzkiyelilerl• 
Şam hükfımetinin perisi bir türl• 
barışmadı. Şamlılar çöl, Alevile! 
de dağ adamı. Aralarındaki fail 
çok. Berikiler müslüman, ötekile' 
de hıristiyan veya Dürzü .. 

Aleviler, Suriye par!iımentos~ 
na çok faal bir meb'us gönderd: 
!er: Müleyman Mürşid ... 

Alevi meb'usun ilk işi, meınl 
ketinin tam istiklalini taleb et · 
mek oldu. Meclis kürsüsüne çık1 ' 

- Mademki Lübnanlılar ınii' 
!akildir. Alevilerin de istiklal hl· 
!arıdır. 

Diye bağırdı. Fakat Suriye it~ 
ktimet! buna kulak vermedi. h:t 
memezlikten geldi. 

Bunun üzerine Süleyman Mii' 
şid, memleketine döndü ve sur 
yeye karşı (livayi isyanı) açtı· 

Bütün Aleviler de kendi•Je 
raber. Suriye jandarmaları, sÜ' · 
rilcri birer birer silahlarını, fişe 
liklerini, hatta hazan da çizınr 
rini verip kurtulmaktan başka ç 
re bulamıyorlar. Bu suretle so)' 
lan jandarmalar, süvariler yer 
!erine iade olunuyor. 

Jandarmalar, artık 

bulunduğu yerlere yaklaşamıY 
!ar. 

Bu vaziyet karşısında sur:' 
hükfuneti, Alevilerin mutaıet· 
tını tetkike başlamış ve bir k~" 
verilinciye kadar memleket d 
!inde asayişin temini için d eFr6 

sız asken işgal ordusuna mürac 
at etmiştir. 

Alevilerin arzuları kısmen l 
rır.e gelmiş demektir. ÇünkÜ ~ 
lar, Suriyenin değil, Fransanın · 
mayesinde müstakil bir hüJciıf 
tesis etmek istiyorlar. 

Köylerde 
Bina 

T"hriri ı1 
Maliye Vekaleti, kciyleriı11 1 ~ 

bin~ tahriri yaptırmaktadır. 'f~-ı 
riri biten yerlerde bin~ verg• 11 
mali yıldan itibaren yeni irsdıl 
üzerinden alınacaktır. İlk oıaı 
Tarsus kazasına bağlı 82 cüziil 1 

da yapılan umumi bin~ taJıtİf1 

mal olunmuştur. _/ 

Latifeciymiş ~ 
Liıllfttl bir zai lekllt iz bir tJJ ,il 

Ue burma yerken yediğ i burıo oııl 
çeklrdelderlnl usulca mnaftr!JI "'"" 
kor. llurnoa yenUlt> bUUlıi<JI l 
misafire amma obur lnıllSiD b•' 1rl 
şa önündeki çekirdeklere bak dt 

misafir: .r". 
Efendim sh benden dah".•tl'~ 

ımı..ını. ki harmalan oeııtrıl' .?. 
0ııiıP 'jf 

beraber 7emlşstnlı. Balunı• _,.,ı 

h iç çekirdek yok, diye sablbl ~ _; 
li.tlfeslne mukabcJti~ tmL,_ ,, 

tJs;,.üdar: N. ıtu 
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MAAR IF İŞLERi 
.................................. 

Yabancı Dil, Maarif "Adı Üstünde 

Şürası, Ders Kitablan_ 
12 

!:'~;,:;;;;;:,.,;:: 
fVI "f v k"l"G t c"lerı lS de Nafıa Vekaletinin malı 

1 Yeni Proje Münasebetile 1 Trafl'!yay 
N S ti Ve Tunel 

Memurlar e ure e İşcilerin Hakları Zayi 
Tahvil Olunacaklar? DIBca~ mı? 

1 "' 1 a a r 1 e 1 1 a Z e e 1 oldu. Bu maloluştaki yüksek ka-
Projeye, Tahvil 

Yeni Hükümler 
Hakkında 
konuldu zancı ve isabeti öğmeye lüzum 

T • E ı d • yok. Çünkü, halk için bu bir ide-e n V 1 r y e 1 aldi ve .• Nafıa Vekaleti için de İs- B ütün devlet memurlarım 

alakadar eden ) eni memu
rin kanunu pr.ıjesinin bazı 

sıhhat heyetine tekrar muayene 
ve tı:hvili lüzumunu tevsik etmi
ye salahiyetlidir. Münhal bulun
maması dolayısile memurun der
hal tahvili mümkün olmazsa ken
disine hastalık izini verilecek ve 
mezuniyetinin cereyanı sırasında 
ilk açılacak mahalle tayin edile
c~ktir. Aksi takdirde yapılan ta
yinlerden dolayı Devit! Şurasında 
iptal davası açılabilec~ktir. 

l'daarlf Vekili dün Parti binasında İstanbul gazetedlerile Maarif işleri 
etrafında hasbi hal esnasında 

t\A aarif Vekili Hasan Ali Yücel 
1 "' 1 dün C. H. Partisi salonun-

da gazetecileri kabul ede
rek kendilerile iki saat kadar sü -
ren bir görüşme yapmıştır. Bu gö
rüşme esnasında maarife aid muh
te1'( meseleler hakkında da ga-
2e t, cileri tenvir etmiştir. Bu me
Y0ııda maarif teşkilatında yapı -
lac'lJ< işlerin iyi tahkik ve esaslı 
te .kik!er neticesi.ide yapılacağım 
sCivliyerek esas maksadı bilhassa 
şu cümle ile hulasa etmiştir: 

- Maksadım bütün maarif 
lrı ·• nsublarını, bütün maarif işle
r11de düşünür hale getirmektir.> 
Sayın Vekilin gazetecilerle has

bıhali çok samimi bir hava içinde 
geçmişbr, 

Hasan Ali Yücel diin yu" ksek 
ır , ' ~u? un mektebine, muallim mek-

:bıne, Güzel San'atlar akademi
sıne giderek bu rnües.eseleri gez
miş ve tetkiklerde bulunmuştur. 
Bu akşam Ankaraya dönecektir, 

Maarif Şurasına 
Hazırlıklar 

. Henüz tarihi kat'iyetle tayin e
dılmemekle beraber, maarif şU
rası önümüzdeki yaz toplanacak
tır. 

Bu itibarla, Maarif Vekaleti, 
~arif şürasına hazırlık olmak 
uzere, şimdiden bazı lüzumlu ve 
faydalı neşriyata başlamıştır. Bu 
ne · şrıyat şunlardır: 

Atatürk ve İnönünün milli mü
~adeledenberi maarif meseleleri 
akkında söylediklerı nutuklar, 

~erdikleri beyanatlar bir kitab ha
ınde çıkacaktır. Şimdiye kadar 

memleketimize muhtelif l'laman
:atda, bir çok büyük kültür adam
.arı gelmiştir. Bunlarııı maarif 
~leri hakkında verdikleri rapor -
.arın bir kısmı neşredilmiştir. Di
ger kısımları da tamamlanmak SU• 

:etile neşredilecek tir. Vaktile, İk
s~ad Vekaleti Amerikan profe -
orıerinden mürekkeb bir heyet 
getirın· t ' b if ış ı; u heyet maar me-
SeJele · b rıne temas eder~k bu vadide 
azı Yazılar yazmışlardı. Bu me-

yanda bir Amerikan kadın profe
sör tarafından verilmiş bir rapor 
da vardır. Bunlar da nyrı bir cild 
olarak neşredilecektir. Bunlardan 
maada gerek kendi ·lciaınlarınıız, 

gerek memlekete hizmet etmiş di
ğer ilim adamlarımn maarifimiz 
hakkındaki raporları Maarif Ve· 
kaletinin Üniversite hocalarına 
program ve diğer meseleler hak
kında sorduğu sorgulara verilen 
cevablar tabı ve neşrolunacaktır. 
Dünya maarifi hakkmda çıkmış 

toplu kitablar da bu zümreye ka
tılarak yerli ve ecnelıi eserlerle 
bir kütüphane meyd3l'Ja getirile
cektir. 

Yabancı Dil Meselesi 
Malfun olduğu üzere yabancı dil 

orta mektebde başlar. Orta mek
tebden başlıyarak Üniversiteye 
kadar talebenin niçin bir yabancı 
dili 18.yıkile öğrenemediği hususu 
,!!Saslı bir şekilde tet1<ik edilmek
te idi. Bu tetkikler Leticesinde, 
çekilen sıkıntı tek, ayrı ayrı ted
ris usulleri takib edilmesinden ve 
başka başka kitablarht ders oku
tulmasından ileri geldiği anlaşıl
mıştır. Bunların önürıe geçilmesi 
ve yabancı dil tedrisatından iyi ne
ticeler alınmasının temini için 
icabeden tedbirler altnacaktır. Bu 
cümleden olmak üzere fransızca 
için, fransızca hocalaıından mü
teşekkil bir heyet bir müddetten
beri faaliyette bulunarak orta ve 
lise programlarını hazırlamış, ted
ris usulünü tesbit etmiştir ve or
ta mekteb kitablarının bu sene 
başına kadar yetiştirilmesi ıçın 

lazım gelen tertibat alınmıştır. 

Yeni fransızca ders kitablarında 
bilhassa şu noktaya ehemmiyet 
verilmektedir: 
Şimdiye kadar oku:·.an Fransız 

kitablarında ulduğu g:bi bu ders 
kitablarında Fransız kültürü de
ğil Türk kültürü öğretilecektir. 

İngilizce için, vaktiıe memle -
ketimize gelmiş ve dil tedrisatı ü
zerinde tetkikler yapmış olan A
mel'ikan mütehassısı F oset'in tek
lif ettiği usule tatbik edilecektir. 

ZORBALAR 
SALTANATI 
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o} Ciı.ııfın, carıyenin J<iic;ük beyle 
d a 1 aşna fişııesine o rierece vlikıf 
1 ezildi. Demek bu kızc!a macera
ar da vardı. Serdu: 

- Bundan küçük b<yc ne' .. - .... 
- llleden sciylemıyorsun? 
- l'fe S<i !ı h • ı l<u .. y yey ım anımcıgım ... 
Çuk bey işte ... 

Ye- .Hele, hele seni. . Küçük be
goz ınü koydun yoksa? .. 

- Ben değil, o .. 
ın -k Ya, küçük bey sevıyor de

e sen· ı ... 
- Heın de çok ... 
- Sen!.. 
- Ehı B ··· en de .. 

ıoız~11: M. "ıuru nARAYEL 

- Bu eski bir macera mı? 
' 

- Küçüktenberi... Beraber bü-
yüdük demek ... 

Ciiıı.fuı. kahkahayı salıverdi ve 
s,ualleri tekrarladı ... 

- Kaç yaşındanberi mesela ... 
- Çok küçükten. B~n bu eve sa-

tıldığım zaman dokuz yaşında 

idim. İşte hemen o gündenberi... 
- Kız yaman şeymişsin sen bet 

- .... .. 
- Lafın vali ah bende kalır ... 

Doğru söyle çok seviy r musun 

küçük beyi? .. 
Bu söz üzerine, carıyeniı ~ göz~ 

!eri dolmuş, yüreği dağlanmıştı. 
Solan dudaklarının arasından tit-

tanbul münakalatını ecnebiler e-
!inden kurtarmak hususunda ve
rilmiş çok yerinde bir karardı. 

Fakat, tahakkuk etmiyen ideal
ler ne kadar IWl!lasız ve besisiz 
kalırsa tatbik ve icra edilemiyen 
kararlar da o kadar boş ve vahi 
olurlar. 

Bu işin hususiyeti hem idealin, 
hem de kararın tahakkuk etmiş 
bulunmasındadır. Onun için se • 
vincimiz katmerlidir. 

Bu fikrimi muhatabıma da izah 
ediyordum da: 

- Türkçede: •Adı üstünde a
damlar .. • diye bir tabir vardır" 

Dedi, devam etti: 

mühim esaslarını kaydetmiştik. 
Bugün de yeni projeye göre 

memurların tahvil sebeblerini ya-
zıyoruz: 

1 derece veya sınıft~ bulunan 
memurlar; lüzum sabit olduğu 
takdirde; kendilerini tayin et -
mek salahiyetini haiz makamlar
ca ayni derece ve sınıftaki mer -
kez ve mülhakat memurluklarına 
tayın olunabileceklerdir. 

Her memur, şahsına aid sıhhi se
bebler dolayısile tahvilini istiye
bilecek ve resmi tabib raporuna 
müstenid olan bu talebler doğru
dan doğruya terviç edilecektir. 
Böyle olmakla beraber memuru 
tayine salahiyetli makam, lüzum 
gördüğü takdirde o memuru bir 

İdari sebeblerden dolayı hususi 
vaziyeti haiz olduklarına İcra Ve
killeri Heyetince karar verilen 
manallere, bu mahallr_r dışından 
göndo.rilen memurlar 3 seneden 
fazla bu mahallerde l< almıya ic -
bar edilemiyeceklerdir Her me -
mur, terfian tercih edılecek me
nf!ıriyeti makul maze"ct göstere
rek kabul etmen, i< hakkını haiz 
olacaktır. 

-Ali Çetinkaya, hakikaten işte 
bu tabire misal ve örnek teşkil 
eden bir şahsiyet. Kararlarında 

çetin, icralannda kaya .. Ve .. bü
tün hüviyeti ile Ali Çetinkaya .. 

BtlRHAN CEVAD BAYRAM GÜNLERİNDE: 

4Jmanca için de Ankarada top -
lanan Türk almanca profesörle -
rinden müteşekkil bir heyet, orta 
ve lise kitablarımn esaslarını ha
zırlamıştır. Foset usulü bir sene 
tatbik edilecek muvafık görülürse 
olduğu gibi, aksi halJ~ mahzurlu 
tarafları değiştiriler~k tatbik e
dilecektir. 

Bu rsa'd a Askeri 
Liseliler ·n · Spor 
Faaliyetleri 

Ders Kitabları 
Yazdırmak B 

ayram tatilinde Bursada da 
zengin bir spor faalıyeti 

görülmüş ve bil!1assa askeri 
liselilerin maçları çok parlak ol
muştur, 

Ezcümle Kuleli, Maltepe, de
niz harb okul ve lisesi futbol, 
hentbol takımları İstanbulda yap
tığı maçlarda ayni puvanda kal -

dıkları rakiblerile karşılaşmak ü
zere bayramda Burs>ya gitmiş -
lerdi. 

Hentbol maçları Merinos saha
kon- • sında, futbol müsabakaları da A

tatürk stadında yapılarak alaka 
ve zevkle takib edilmi~ ve Bursa
lılar Maltepeyi c8-4. denizi de 
9 - 6 mağlüb etmişlerdir. 

Maarif Vekaleti, ıs!ılahlar )lak- Bursanın spor sever gençleri 

Ders kitablarını muayyen ki • 
tab yazıcılara yazdırmaktan sar
fınazar edilerek doğrndan doğru
ya Vekaletçe açılacak müsabaka
larla, bu müsabakalar:ı iştirak e
decek olanlara kitab yazdırılması 
daha muvafık görüldüğünden bu 
suretle hareket edilmesi kararlaş
tırılmıştır. Bu itibarla, bu sene, 
ilk mekteb okuma, yurd, tarih 
bilgisi kitabları müsabakaya 
muştur. 

Türkçe ıstılahlar 
Meselesi 

kında alakadar mualhmlerin muh- askeri liselerimizin butün müsa
telif bakımlardan fikirlerini sor- l---------------1 
muştu. önümüzdeki İ,afta içinde, 
bu fikir ve mütaleaları Ankaraya 
göndereceklerdir. Bunlar Veka -
let~e tetkik olunup ileri sürülen 
müialealar nazarı dikkate alına
rak kolaylaştırıcı ve düzeltici ted
birler alınacaktır. 

Gramer Müsabakası 
Diğer ders kitabları gibi gra -

mer de miısabakaya konulacaktır. 
Bu müsabaka da önümüzde yıla 
kadar sona erdırilecektir. 

Teknik Tedrisat 
Bütün tahsil kademelerine mu

vazi bir mesleki ve teknik tedri
sat kurmak gayedir. Bu suretle, 
büyük mekteblerden dikiş kurs -
!arına kadar pratik h&yata hazır
layıcı müesseseler kurmak mem
leket ihtiyacını karşılamak bakı -

reyuek çıkan cumle ;u oldu. 
- Çıld.ırasıya seviyorum. 
- Onun da seni sevdiğine ka-

• . . ? 
nı n:ısın. 

- Yüz kere yüz ... 
- Doğrusu kız, sevilmiyecek 

,bey de dejtil ha ... Güzel, yakışıklı, 
endamlı bir genç ... 

- ..... . 
Llıfı uzatmıslardı. E;irci ile kah

ya lekleşiyorlardı. 
Hatta esirci hanım sinirlendi. 

Ellerini b irbirine hiddetli hiddet
li vurmağa başladı. 

Cariye; hemen sözünü kesti ve 
C~;ıiina çabuk olmasını ihtar e • 
derek önüne takıp salona alela -
cele vollandı. 

Önde Caniin. arkad~ cariye ice
ri giren iki cifle ; kahya güler yüz
le bakıyordu. Lakin esirci hanı

mın hiç de yüzü gülmüyordu. 

Fakat; birdenbire somurtgan su
ratı cali bir hareketle gülümser 

gibi olmuştu. 

ınından lüzumlu görı:lmektedir. 

yalnız bunun sureti ;.atbikı henüz 
kat'i olarak kararlaşmış değil -
dir. Fakat bu, paraca ve insanca ı 

imkan bulundukça gerçekleşti -
rilecek ve memlek<'t rkonomisine 
uyan esaslı bir progı am hazır -
!anmaktadır. Bunun ıçin bulun
dukları yerlerin bu bakımdan ih
tiyaçlarını gözönünd~ tutarak u
mumi kültür veren o•;ta mekteb
leri ayni zamanda mLsleki ve il
mi sahada da faaliyete sevkede -
bilmek imkanı aranmaktadır. 

Yabancı Okullar 
Yabancı okulların curumları da 

esaslı surette tetkik edilecektir. 
Bu maksadla 3 lisan bilir tedrisat 
müiettişi maarif müdiırlüğü em
rine verilmektedir 

Nasıl olmasındı? Biraz evvel ö
dü kopmuştu. Kızlarır. geç kal -
masından endişeye düşmüştü. 

Zannetmişti ki Canan temarüz e
derek gelmemek istiyordu. Cana
nı karşısına gelmiş görünce kor -
kusu defolmuştu. Şaka değil bir 
anda; kaparo ol~rak eline geçe -
cck olan on bin lira yok oluvere
cekti. 

Kahya, Cananı tekrar tekrar sü
züyordu. Oynak ve civelek kız da 
vaziyeti iyi kavradığı için olduğu 
yerde duramıyan genç bir Arab 
kısrağı gibi şahlanıp kıvranıyor
du. 

Kiıhya, muhayyilesini genişle -
terek gözlerini müstukbel zevce
sine dikmiş ve kendinden geçmiş
ti. Zavallı ihtiyarın c!ınçhğine ve 
kuvvetli bünyesine rağmen ne de 
olsa hüceyratı kurumıya yüz tut
muştu. 

Kahya daldığı deriıı uykusun
da nuy.,arıan yorguıı insanlar gibi 

bakalarını dikkat ve heyecanla 
seyretmişlerdir. 

Futbolda Kuleli çok üstün bı -
rer oyunla Bursa lises: ni 6 - l ve 
Denizi de 6 - 2 yenerek İstanbul

daki maçların acısını cıkarmış - ı 
lardır. 

Bursa bôlgesi monitörü Rasi · 
min hakemliği altınd ,. yapı lan bu 
müsabakalarda Kuleli üç gole mu
kabil 12 gol atarak bariz bır ha
kimiyet göstermiştir. 

Hentbolde Bursalılur çok fa -
vullü ve sert oynamı.1lard>r. Bil
hassa müdafaasının kasdi ve lü -
zumsuz fnvulleri oyunun zevkini 
kaçırmıştır. Birer rağbi maçını 

andıran Maltepe · Bursa karşılaş
ma . ı da b ı !hassa çok sert olmuştur. 
Bursa hücum hattında Sabahad
dın, Melih, Şevket gibi çok çevik 
ve gayretli çocuklarır. devamlı 

ve fedakar çalışması da Bursanın 
bir ikincilik kazanmasına çok yar
dımı olmuştur. 

Askeri liseliler arasında boks 
ve güreş müsabakala ·ı da martın 
ilk haftasında İstanbı.lda icra o
lunacaktır. 

----<>---

Zehirligaz 
Tehlikesi 

Halkımıza zehirli ga~ tchlikesın
den korunma usullerini öğretmek 
ve bu tehlıkeyı anlatmak üzere 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve
kaleti renkli duvar afişleri bas -
tırmağı kararlaştırnuştır. 

Bunlardan ilk parti olarak 27 
bin nüshasının basılmasına başla-

k k .. 1 . . t 1 
ıçını çe ere , goz erını uvuş u - \ 
rarak Cananla konuş'Tiağa baş • 
!adı: 

- Çocuğum, nerelısin sen? 
Canan, serbest ve 1-ırıta, kırıta 

ceH b verdi: 
- Adalı .. . 
- Yeni mi geldin İstanbula? 
- Evet efendim. 
- Yalnız mı geldin? 
- Evet ... 
- Nasıl korkmadan gelebildin 

buraya kadar? .. 
- Bir tanıdık Rum gemicisi ge

tirdi ... 
- Adada kimsen yok mu? 
- Hayır; anam da, babam da 

öldü. Ben yalnız kald ım ... İşte; bu
raya kadar geldim ... 

Esirci hanım, kahyanın sorula
rından korkuyordu. Mısıra gelir 
misin diye yanılıp da bir şey so
rarsa kız belki büsbütün aksi ce
vab vererek iş altıist olabilirdi? 

Bereket versin kfilıyn bu taraf-

Tramvay ve Tünel şirketlerinin 
devir ve teslim işi ile meşgul o
lan heyet dün de şirketlerin Met
ro hanı yanındaki mHkezinde ça
lışmıştır. 

Heyet azaları ayrıca şirketle • 
rin bütün depo ve atı·lyelerindeki 

demirbaş adedini de ince bir dik· 
katle tesbit etmektedirler. 

Tramvay şirketinJ~ ctaavün 
sandığı. nda birikmış paraları o
lan amele ve müstahdemlerle bi
letçi ve vatmanlar; scnelerdenbe
ri bir türlü kendilerine iade olun
mıyan haklarının verilmesi için 
Nafıa Vekaletinin - imzadan ev
vel - şirket nezdınde kat'i teşeb -
büste bulunmasını rica etmiş • 
!erdir. 

Tramvay ışc;ilerinın bu hakları
mn ziyaına meydan verilmiyerek 
istihkaklarının taksım edileceği 

kuvvetle ümid oluıımaktadır. 

Türkiye - İran 
Transit Yolu 
Son Kı~mında Siiı:'atle 

Bitiri'.mesine Çalı9ılıyor 
Türkıye - İran tıcari münase • 

batının ınkışafında transit mua
meliıtının artmasında büyük bir 
rol oynıyan yenı Trabzon . İran 
yolunun son kısmının inşasına da 
pek yakında başlanıl~cak tır 

Halen bu yolun 590 kilometrosu 
tamamen ıkına! olunmuş ve 51 ki
lometroluk bu son k1'ım kalmış
tır. 

Gerçi btı k ısım üzerinde de her 
türhi seyrüsefrr kabil olmakta 
ise rie yeni faalıyet k burası da 
modern bir tarzda yapılacaktır. 

Nafıa Vekaletı son 51 kilomet
relı\c: kı..ı.;nunın plfınn,ı h;:ızırlamış l 
oluJ havalar müsaid gitmeğe baş· 
layınca d rhal faah·cte geçile 
cek ve slır'atlıe bıtirilecektir. 

--00--

Oniversite 
Yaptın laca~ 

Talebelerine 
Tercümeler 

Ünıversite talebt'lerinden iyi li
san bilenlere bazı eserler tercü
me ettirileceğini yazmıştık. Üni
versite Rektörlüğünün talebeler 
arasında bu hususta yaptığı te -
şebbüs büyük bir a15ka ilt' kar
şılanmıştır. 

Eser terciıme etmek iı2ere mü
teaddid talebeler müracaat etmiş
tir Müracaatçıların çokluğu kar
şı s ıııda bunların imtihanı grup • 
!ar~ taksım suretile yapılmakta • 
dır Son gı upun imtihanı da 8 şu
bat çarşamba günü icra oluna • 
ca1'tır 

Bu imtıhanlarda kazanan tale
belere peyde,-pey yevmi eserler 
tercüme ettirilecektir 

nılmıştır. Yeni afişler; şehir, ka
saba ve köylere tevzi olunarak her 
tarafa yapıştırılacaktı.-. 

!arı karıştırmadı . 

Kiıhya, biraz da cariye ile ko
nuştu. 

Artık konu~ulacak ve kızları da
ha ziyade karşısında oyalıyacak 

bir şey kalmamı§tı. 
Esirciye dönerek: 
- Teşekkür ederim. Zahmet et

tiler ... Emir buyurursanız isti -
rahat etsinler efendim, dedi. 

Kızlar yer !erine gitmişlerdi. İki
si de salondan çıktıktan sonra, fı
kır fıkır gülü~·orlar ve kaynaşı
yorlardı. 

Caniın; cariyeye ı:öz kırparak: 
- Tam buldu satın alacak kız

ları ... Kim gider llfısıra ... 
- Al benden de o kadar .. . La-

kin. hanımefendi bunu bildiği 

halde neden böyle hareket ediyor 
acaba? 

- Bilmem belki nezaket icabı 
olsa gerek ... 

- Olabilir ... 
(Devamı var) 

Tabiat Mahkumu 

B 
ayramın ikinci günü ak. a .. 
nu idi. Saat 22 sularında 

Sirkecide bir arkadaşla be· 
raber aradığımız lokanta~· · kapalı 

bulduk. Bütün Sirkeci muhiti ölü 
gibiydi. Hem de bayram gecesi 
O akşam, hatırlıyorsunuz hava 
soğuktu. Hatta kar serpiyordu. 

Bir tramvay bekledik. Çc~·rek 
saatte g.,Jdi.. Bindik. Artık dışa· 
rıda yemek yemekten ümidi kes
mşitik. Evimize gidiyorduk. 

Şişhane yokuşnndan çıkarken, 

mübaliiğastt söylüyorum, tamam 
altı defa traınvaym cere~,anı ke
sildi. On adım gidiyor, müthiş bir 
sarsıntı ile duruyorduk. Cerc~·a

nın gelmesini beklemek liızıın .. 
Galatasarayda inmei:e karar 

verdik. Neyse, kepenklerini ka • 
patmak üzere olan bir lokantada 
yemeğimitl yedik Parnıakkapı

dan tekrar •il' trarn\'Dl a bindik. 
Bu araba da,. Harbiyeye gclinriye 

kadar belki on defa, •elzelcl c tu· 
tulmuş çürük bir ev gihi sarsıldı 
ve durdu.. Hayır, cereyan kesil
miyordu .. Bir garib fevkaliıdelik 

tramvay arabasını ikidcbir stop 
ettiriyordu. 

Bu akşam bir uğursuzluk \·ar, 
diye düşünüy<ırdnm. Nihayet bir 
yoku, arabanın içinde herkesin a
sa hını bozan bu garib sarsıntı ve 
( • lamaJarın sebebini !-tordu. 

~oktör, fazla buldııi;unı bir liı· 
iihalilikle: 

- Efendjm, vatman sarhoş ..• 
di_}·e bir espri yumurtladı .. Sonra 
ilave etti: 

- Ha,·alar bozuk da efendim .. 
onun için .. 

Bütiin o gereki hiidi,elerin se
bebi şu idi: 

83\.TSTiln bozuk \.'e soğuk ol • 

ma~ı .. 
Şu İstanbul kadar tabiat mah· 

kumu bir kasaba daha hatırlamı· 
}'orum. BiTaz soğuk, kar yt1{:-ması. 
biraz sis, biraz yağmur sehrin giin

lük bayatını derhal degi,tirtbili
yor .. 

Sanki. kış mevsımı, ~- ('r ·111ün

de ilk defa hüküm •ıir~n bir siırp· 
riz imiş gibi. ondan ürkii:yor11z ... 
Hayret! 

RE5AD FEYZi 

Birimizin Derdi 
Hep im izjn Derdi 
Sinemalarda 

İzdiham 
Mevsim lUbarile slnemalar pt·k 

çok fkalabahk oımap b.lşlıdı. ~i

nemacıJa.r da halkın cost.err~iti bu 
rafbet ve &likadan it;tilade tlm.,-
yi JM"kili blliyorla!'. AnC'ak bu 

arada halkm r.a.rardlde ohnaması, 
lstlrahalinin . elbolunmama:a . s i
nemanlar tarafından tili? bir ala
ka ite özönö.nde tutulması \'f' ira
bının derhal haJ cihe-tint ridilmesl 
şarlhr, el:ıeındir. 

Stnemalano, Jüz.umundan ve 
haddinden fazla kalabahk olma -
ması ve- lıdiharna. m ·d'lıı yrrll
memCbi, esasen beledJ:ve :1abıta"'t

nın dikkatle takib ed ·eil l'f' ön
liyeceil bir keyfiyet oldufu t·i -
helle bu nokta. üurjnd(' uzun uza
dıya duracak drilli:ı . Biz, anf'a.k, 
son cünlcrde aldıiımız kari nı•·k
tübla.nna istinaden "0 nokla)' ı kı
saca s-OWnüne koymak fstl)·oruz: 

Ban sinemac-ılar - ne ve neler 
dü~undükleri !('indir bllmiyoruz • 
gösterllen filmi cOrmekte olan se
yireilt"r dışarı cık.ma.dan. 7anl bir 
seans bitınedcn \'C lterldf>kllrr l11.
mamıen çıkm:ıdan . J'f'ni cirrnek ls

tlyenlcri içeri bırakmıyorlar. Bu
na rağmen bilet kesiliyor: blJcti
ni al&n sinema Ontınde kahror vf" 
citg"idc müthiş bir izdiham hasll 
oluyor. O kadar ki. buı s.alonu 
müsaid olmıı·an dncmaluın on
lerl kapı ara, hatta caddeye ka
dar kr1'flt Vf' Sı:mstkı bir kalaba
lıkla doluyor. Bu -vatlyett.e, slne
maya r;lnnek isüyen kadın, çoluk, 
çocuk btitün halkın katlandı.lı <zah
met ve ezlyf'U taRvvur et.meli!. iş 
bu kadarla da llaJmıyor. En kütü. 
ta.rafı, bu kalabalıktan istifade .el· 
meie ç.ah,an yank<'!iltllf're dt" fır
aa.t verilmiş olu:\ır. 

Sinemanın haddi h>tiahi t kadar 
seyirC'l alınmak şarUle c-lşryf' h('r 
g-e-lt"ne btld k~IUp lç<'ri ahnnıah 
ve sint ma önü.ndt" böyJe ı.ararh, 

çirkin \.'e halkı t.azlb eden biır ız .. 
dllıama bi«.:blr va.il.il m )"dan Vt"

rilmemelldlr. 

Bu husmta alikadar makamJ:ınn' 
ehemmiyetle dikkat naı.arlarını ('<'• 

krrlı. • 
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1 İsJ!anyadaki Kanlı Boğuşmalar _I J f Meraklı ŞeylerJ HÖK Bu Hayat Memat Mu··cadeles·ı MATEMELBİSELERt 
ski Mısırhlar, Habeşliler ve 91n· 
Uler matem günlerinde beyaz 

Daha Ne Kadar Su .. recek '1 elblaeler clyerlerdL Romahlar. 
• KasUlanlılar mavi ve yeşU, Fransa UMiD! • Kralları da. meuekfe reqlııi ten:ılb e

Politika Aleminde : Franko' nun Gaf ebesi 

Karşısında Hesap Yürütenler ... 

Hükumetçiler Tasviri imkansız ve 
Parlak Bir Mukavemet Gösteriyor 

l 

Son vaziyetten roııra Fransaya iltica eden İspanyollar 

ayranı tatili sırasında ge • 
len telgraf haberleri İspan• 
ya faciasının son safhasına 

dair malumat verdi. Fakat tafsi. 
liltı görmek için herhalde A VTU• 

pa gazetelerini gözden gPçirmek, 
ispanyadaki yabancı muhabirle • 
rin yazdıklannı okumak lazım ge
liyordu. Birkaç gündenbcri gele
rek birikmiş olan A\'l'ltpa gn7.cte
lerindeki tafsilattan bir bul.isa 
çıkarmak lazım gelirse vaziyet 

şudur: 

İspanyadaki Frankonun k·ıv • 
vetleri ilerledikçe ilerlemiştır Fa· 
kat şimdiye kadar Frankonun ı;a
lebesini ister vaziyette olan hır 

kısım Avrupa gazetelerinin CuM· 
huriye! İspanyasına yolladıkları 
muhabirlerin anlattıkları gösteri· 
yor ki Cumhuriyet ordularının 

kahramanlığı tasvire sığar gibi 
değildir. Franko kuvvetlerinin bu 
kadar ilerlemiş ıolınası Cumhu-

Büyük Bir Alman Projesi 

Şimal Denizi İle Karadeniz 
Birleştirilecek 

, . , 
AKPEN•:t.. 

riyetçilerln iyi bir mukavemet 
göstermediklerinden, sağlam bir 
surette kendilerini müdafaa ede
mediklerinden değildir. İki tara
fın arasındaki fark tamamile mad· 
di noktalardır. Yani Franlronun 
elinde nereden geldiği malum o
lan her türlü harb vasıtaları var· 
dır. Cumhuriyetçilerin silahları 

azaldıkça azalmıştır. 

Bugün bunlar karşılarından g~ 
len türlü türlü ölüme karşı ya!r.ız 
göğüslerini siper etmeğe mecl:ur 
kalarak kendilerini müdafaa edi· 
yorlar. Cumhuriyet ordusu şu sun 
sekiz ay zarfında pek büyük bi~ 
inkılab geçirmiştir. Nisanda Canı· 
huriyetçilerin taınamile mağllıb 

edilerek Frankonun kat'i zafer! 
kazanacağından o kadar kuvvetle 
ihtimal verilmişti ki bunun üze
rine birçok hesablar yürütülmüş, 
İngiliz • İtalyan anlaşması imza. 
lanmış, fakat Frankonun kat'i 

galebesini muhakkak görenlerin 
hesabını şaşırtan bir mucize çok 
geçmeden kendini göstermiştir. 

O günlerde Tortosanın artık Fran· 
konun eline geçmesi birkaç saat
lik bir iş sayılırken Cumhuriyet 
Başvekil! Negrin cepheye gitmiş, 
tabancasını çekerek kaçakları ge
ri çevirmiş, kaçanlar bunu görün· 
ce toplanmağa başlamışlar, düş -
mana karşı tekrar silaha sarılmış
lardır. Kırılan kuvve! maneviye 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

derlerılL 

Sonraları sb'ah renk kabul ol11Ddu. 
Yedinci Şarl He dokuzuncu Lül, baba
lan öldüjil uman siyah elbiseler ıl· 
ylndller. 

1 Yazan: Recai Sanay 1 
Vaktlle. Fransa KraHoelerlnln ma

tem cünlerlnıle bey.. elbise idel ltlL 
Bunu, An dö BrelanJ' değiştirdi. 

Tarihçi Löburös, 1658 de ya•dığı bir 
eserde: •Kraliçe, zevci 8 lncl Şarlln ı 
vefatından çok müteessir oldu. sıyah 

bir rob clylndL Başına siyah bir örtü 
koydu. Ve odasının duvarlarıD.I da si
yahla boyattı .. • diyor. 

DİLSİZLER NE ZAMAN 

KONUŞMİYA BAŞLADlLART 

Dilsizlerin meramlarını anlatabll .. 
melerlnl temin eden elifbayı, 18 inci 
yüz yılda. Epe adlı bir Fransız papası 
ıertib ettL 

Bu elifba. kabartma harflerden mil
rekkebdl Papas. birer birer parmakla 
dokunuyor, teşkil olunacak. kelimeleri 
gösteriyor. okumayı ve yazma7t öğre
tiyordu.. 

1788 de Henlk bir başka usul buldu: 
DllslzJer, dudakla.r vasıtasUe öğrenl

yorlardt. 

Son zamanlarda. Amerlkah Lte:ber 
dilsizler için hususi bir alet tcad etmiş. 
Bu alet, başa. ceçirlllyor ve bu vasıta 
ile sada kulaklara aksettiriliyor. nu .. 
sizler, mikrofonla konutu.r gibi lşltl

yorlar. Ve dıter bir alet vasıtasile de 
meram1arını anlatıyorlar. 

Bu aletin mahzuru: Uzan tecrübe .. 
lere lüzum göstermesldlr .. 

SULH KONFERANSI 

Umumi Harbdea. sonra, dllnya işle .. 
rlnl yoluna koymak i('in 18 kiounusanl 
1919 da Parlsle bir konferans toplandı. 

Bütün ümldler, bu konferansın ve
receil karara bağlanmıştı. Herkes. 11-
lerin yoluna glrccetlnl, eski raha.t ve 
saadeti.o avdet -edeceilul düşünüyor, 

seviniyordu. 

Halbuki aradan reçen yirmi sene, bu 
ümidlerln ne kadar boş olduğunu mey
dana. koydu. Düo7a işleri düzelmedi, 
düzeleceıtl de yok. 

O gün, Hariciye Nezaretinin bil:rük 
ealar saat salonundaki yeşil masanın 

etrafında yirmi iki mlllell temsil eden 
yetmiş lkl mw·ahha..'ll ahzi mevki et .. 
mlştl. Fransa Cumbur Reisi Puankare

utıı safında Amerika Cumhur Reisi 
Vilson, Lanslng, Vhlte, Amerikalı Ge· 
neral Blls, Solunda Lold Corc, Balfur, 
Bonarlav, Bartes.. Biraz ileride, Kle· 

manso. Hariciye Nazın Stefan Plşon, 
Mareşal Poş, Kloo. Tardlyö, JUi Kan· 
hon; sonra bet İtalyan ve üo Belçika 
deleresl oturuyordu. 

Puanlcarenln bir nutklte açılan kôn
feraosa. KJemanso rel!I seçlld.L Buna 
Lold Conı teklif elmlşlL 
Konferansın proC'raml ıa idi: 
ı.- Harb mes'ullerlnln mes'ullyetı ... 

nln tayini, 
2.- Barb esnasında ppılan clna .. 

yetlerlo tanzimi, 
3.- Beynelmilel mesainin tanzlınl. 

Konferans haftalarca sürdil. Delese
ler arasındaki fikir lhlUilfı yüzünden 
bir neticeye varılamadan daiılınak 

mecburlyellode kaldı. 

s evmek, çılgınca aşık olmak, 
ne tatlı, ne güze! şeydir; 

ümid de öyledir, tıpkı sevgi 
gibi ... Bu iki duygu birbirile gı· 
dalanır, birbirine o kadar benzer 
ki, ikisi de sonsuz, ikisi de alda· 
tıcıdır!. 

. ........................................ . 
Muhtar, yirmi beş yaşında var· 

ılı. Gençliğinin en heyecanlı, en 
ateşli çağını yaşıyordu. Fakat, pek 
toy değil, y'aşına rağmen görüp ge
çirmiş bir gençti. Mekteb hayatı· 
nın son devrelerinde ve mektebi 
bitirdikten sonra birçok gönül 
maceraları yaşamış olmasına rağ· 

men, bunların birini esaslı bir ne
ticeye bağlamayı ne dij~ünmüş, 

ne de gönlü onu böyle bir hare-

' 

kete icbar etlnıştL 
Nihayet, bu son macera, son 

sevgi diğerlerine hiç benıemedJ.. 
İki yıldır sevişiyorlardı; bu sevgi 
onu, sevgilisine öyle kırılmaz, kop· 
maz bağlarla bağlamıştı ki, Muh· 
tar, iradesinin, akli seliminin, her 
şeyin onun yumuk ellerinde, gö
nül eğlendiren güzel bir oyuncak· 
tan başka birşey olmadığını her 
zaman farkediyor, hissediyordu. 

İki yıl bu; dile kolay .. • Güzel 
bir kadınla, genç bir erkek ara -
sında, günleri, haftaları, ayları 

binbir heyecanla geçen iki uzun 
yıl. .. 

-----------------------~---------------!, 

Muhtar her zaman genç kadına 
artık evlenmelerini teklif ederdi. 
Fakat, o, daima, bazı makul se -
bebler ileri sürerek evlenme işini 
geri bırakırdı. Her hafta buluşur
lar, haşhaşa konuşurlar, istikbale 
ait tatlı hayaller kurarlardı. Muh· 

tar evlenme için fazla ısrar edip 
genç kadını incitmekten çekinirdi. 
Ve onun arzusuna itaatle, o mes· 
ud günü beklerken derin bir te
vekkül!e: 

BUGÜN iPEK ve SARAY Sinemalarında : 
Yeni kanal açıldıktan sonra iki denb: blrblrlcrile bu suretle 

birleştirilecek 

nal ile Tunaya bağlanacaıdır. Bu 
yolda, 1,500 tonluk gıomiler sey • 

$imdiye Kadar 
Memleketimizde yapılan 

EN GÜZEL K 
uvveden file çıkın~ üzere 
bulunan büyük bir Alınan 
projesi. .. rüsefer yapacaklardır. Halihazır· ve 

Şimal denizi Karadenize bir -
leŞ"Cek 3,300 kilometrolu bir su 
yoh Ren ve Men nehirleri, 150 
kilometro uzunluğundrı bir ka -

da Roterdamdan Xöstenceye git-
me.< için 8,000 kilometre katet - EN MUAZZAM 

- Ne çıkar, mademki Necile 
mutlaka bir gün benim olacak ... 
Böyle tatlı bir ümid ile bekle • 
mekten de derin bir zevk duym~ 

me'< lazım gelmektedir. İki buçuk FiLMi 

defa fazla... lr•----------------··---------------Iİll 
- Emniyet direktörüne şimdi telefon ederim. 
- Ettirmem kL 
- Zorla mı?. 
- Zorla .. 
- Ne hakiaT. 
- Ben polisim. Siz de suçlu. Canım isterse 

k'ıııuştururum, istemezse konuşturmam. Kimse de 
oana niye konuşturmadın demez. Ödevimin sınırı 
içinde birşey . 

- Karakoldan konuşurum. 
- Oradan da konuşamazsınız. 
- Niye?. 

- Burada karakol var. O ikinci komiser. Ben baş 
memurum. Ne emredersem onu yapar. Sonra, po

.!i:ılikteki kadar biribirinin gözü içine bakan ve bi
ribirine kenetlenmiş işyarlar yoktu r. Seni biz 3 ay 
binbir çeşid kanunsel hakla kapı kapı dolaştırırız 
da yine yüzünü kimseye göstermeyiz. B:ı dakikada 
ben sana birkaç suçu birden yükletebilirim. 

-Nasıl?. 

- Basbayağı . Bir: Yabancı bir kadınla. beraber 
oluşun, iki: · Hükumetin şahsiyet! maneviyesini tah· 
kir., üç: cPolise hakaret•, dört: •Ricali devlete kar· 
ıı lefevvühatı lisaniyede bulunmak., beş: •Polise 
k •. ii' gelmek, hükumet cmrlnl dinlememek., altı: 

YOS A 
No. 62 

•Rüşvet teklif etmek .. 
Da:ıa ne istersen sayayım. Bunların hepsi bi· 

rer satır yazı ve alta atacağım imza ve bir iki gar
sona daha imzalatmakla olacak iş. Sonra sen ayıkla 
pirincin taşını. Mahkeme mahkeme dolaş, avuç do
lusu para ver avukat tut, kapı kapı sürün. Benim 
kılım bile kıpırdamaz. Ben yine ödevini yapını~. te
miz bir !§yar: cZazıtai ahlikiye baş memuru Saim• 
anladın mı ikl gözüm. Yeter ki, işyar aslında iyi, 
doğru, ölçüsünü, ödevini bilir adam olsun. Kö\ü • 
lük yapmak istiyenler için her işte ve her yo!da 
bütün buna benıer imkanlar vardır, Onun için boş 
yere bana yüksekten atıp tutmayın. Anlaşmak hep
sinden iyidir!, 

Bu sözlerden sonra Suadi derin bir düşünce al
dı. Selma sıkıştığı köşede !sparmoz tutar gibi tir tir 
titriyordu. 

0nl.ar böyle titreııir dururken, Saim de otur· 

Yazan: ET.EM lZZET lJENlCI: ---rıaı--• 
duğu iskemleye daha rahat yerleşiyor ve bacağını 
bacağının üzerine atmış: 

- Haydi biraz çabuk olsak .. 
Diyordu. Suad kendi kendisine söylendi: 
- Şu on üç sayısını da hiç beğenmem. Hep ha· 

na uğursuz gelir. Yine saat on üç. 
Suadin inan ve güveni birden sarsılmıştı. Sal· 

min anlattıkları birer birer bir filim şeridi gibi göz
lerinin önünden geçiyordu. Yalnız eve gitmesi, ka· 
nsının bütün bu işleri duyması, boşanmıya kalk • 
ması, hak yerine düşmeleri, ele güne karşı rezil ol
mak :çln birebirdi. Yavaş yavaş işin büyüklüğünü, 
korkunçluğunu, sonundaki kötülüğü düşünüyor, yü
rek çarpıntısı onda da başlıyordu. İlkönce alay gi
bi gelmiştL Fakat bu saniyede ters bir olgunun 
önüne geçmek için herşeyi yapınıya hazırdı. Saimin 
yanına sokuldu. 

- Kardeşim. Sen de rahatsız olma. Biz de ol-

mıyalım. Şu meseleyi kapatıverelim. 
Dedi. Saim dik dik Suadin gözleri içine baktL 

Suad biraz durumsadı. Fakat, 

- Ne olursa olsun!. 

Diye yeniden hızlandı. Usulcacık pantalonunun 
arka cebinden portföyünü çekti. Bütün bir beş yüz 
liralığı aldı. Saime uzattı: 

- Yeter mi?. 

Saim güldü. 

- Çocuk gibisin Bay. Bende o göz var mı? Hiç 
oyuna gelir miyim?. 

Beş yüzlülüğü vereceksin. Sonra da arkamdan 
beş yüz lira rüşvet aldı .. diye haber verecek, para· 
yı üzerimde yakalatacaksın!. Biz bu yollardan çok· 
tan geçtik iki gözüm. Haydi biraz çabuk olun da 
gidelim. 

Bu, Suadin. hiç aklına gelmiyen birşeydL 

- Aman ne diyorsun yahu. Ben bunu yapacak 
adam mıyım?. 

Diye başladı. ttstüste dilinin ucuna gelen her 
andı ve sözü verdi. 

Konuşmaları, karşılıklı çekişmeleri on beş da
kika sürdü. En wnun.da. Salın: 

(DHIUlll YU) 

ııyım ... Seviyorum ya, sevillyoruııı 
ya, ne mutlu bana .. . 

* Hayatta ne güzel günler, ne 
tatlı dakikalar var .. . Fakat, onla· 
rı korkunç günler ve acı dakika • 
!ar takib etmeseydi ne iyi olurdu. 

Necile Muhtara, artık ilkbahar· 
da evleneceklerini vladetmişt~ 
Muhtar o gün ve onu takib eden 
günler nihayetsiz bir sevinç, bir 
çocuk sevinci içinde co~muş ve 
çırpınmıştı. 

Yazık! Bu sevinç de uzun sür· 
medi. Yine bir gün, bir tesad cifJe, 
hiç aklından bile geçirmediği, ~rı 
ve korkunç bir hakikate mutta1i 
oldu; bu, bir anda, bütün sevin • 
cini ve hayallerini bir avuc sabun 
köpüğü gibi söndürüverdi: Necile, 
altı aydanberi, kendisinin de az 
çok tanıdığı bir gençle sevişiyor 
ve buluşup konuşuyormuş!. 

İnanamadı, inanmak ist emedi; 
fakat inanmamak niye yarar? Ken 
di kendini aldatmağa değil mil .. 
Hakikat bul. 

Ne kadar saf, ne kadar budala 
olduğunu şimdi anlıyordu; onu, 
o kadar kendine maletmiş, o ka• 
dar benimsemişti ki, bir gün böy• 
le bir vaziyetle karşılaşacağını hiÇ 
aklına getirmemiş, hiç düşünme
mlştL Birdenbire uykuda uçu • 
rumdan yuvarlanmışa döndü. 
Düşündü~ kendini. tarttı, her · 

şeye rağmen ümidi sönmemiş, ~· 
silmemişti. Kararını verdi. Neti' 
ceyi bekliyecekti. Iztırabını kal· 
binde boğdu, Necileye birşey bel· 
ll etmedi. .. 

İlkbahar geldi. Necile evlenme~ 
(Devamı 7 inci sahifr1t:2,.. 

1 
Radyo j 

Programı_ 

Ankara Redyos&J 
llVGtlN 

11.SO Procram. 
17,35 llliulk (Pazar carı • Pi). 
18,15 Konwıma (Çoouk saall). 
18,45 Müzik (Şen oda müzlil), 
İbrahim ÖUiar ve Alet bOcekl•~ 

(Fantetl). 
19,15 Türk Milzllt • tn..,... bet•1 

(Ferahnak faslı). 

Çalanlar: Hakkı Derman, Eşrel ıı•" 
Basan Gür, llamdl Tok.ay, Burı Jfle'' 

Oku1an: Tahsin Karakwı. 
20 Ajans, meteoroloji ba.berlefl. 
20,15 Turk nıüziiL 
Çalanlar: Refik Fe..,,.n, llWJ<'n K~ 

Cevdel Kozan. Ok117anlar: &ı.tıtP 

Karwdaf, Semaha& ö.denses. 
1- Peşrev .. 
2- Blmen • Şarkı: (YüıUm tt" 

balırmı fen). 
3- Saliballlo Pnıar • Erlsem. 
4- Ruşen Kam • Kemenee tal<Sll"~ 
5- İbralılm Efendi • Yanar d•'"' 

flrakınla. 

6- Saliballln Pnıar • Şarkı: S<ıt" 
madın ballmL 

7- Faiz Kapan<>ı • Şarkı: Büi<lpdl 
büklüm suma saçın,. 

8- Arif lltY • Şukı: Düşer mi lfll"'' 
- Civan Usta • Şarkı: Her ıtıııı" 

vanlar qk lplllilm. 
10- Elem Efendi • Su ııema,.ı. 
21 Memleket saal &TUL 
!l Neşeli plaklar R. 
21,10 Mil•lk (Rlyaoetl Cumhur ...-· 

dosu • Şer: ihsan Kllneerı. 
H Anadolu aJansı (Spor lel'Ylsi). 
!2,IO Müzik (nq'ell pliklar>. 
!2.45 • !3 Son aJa111 haberleri ti 

7annkl program. 

YAlllN 
ll,30 Prom. 
12,35 Tllrk mUtltl • Pi. 
ıs Memleket saat ayan, aJanS• rJJ,,. 

leoroloJI haberleri. 
13,10 • 14 Müzik (baflf uverlil'1" 

ve fanteziler .. Pi). 
~ 

1357 Hicri 

1 

1354 Ruoıi 
ZİLHİCCE İklncikanUJl 

15 23 ~ --
1939, Ay 2, Gün 36, Kasını 90 

5 Şubat PAZAR ..... -- 1 1 
Vakitler Vasati f,zaol 

•a. da. sa. d. ------ 1 36 
Güneı 7 06 

Öğle 12 28 6 )8 

İkindi 15 03 '~4 

Akşam 17 31 12 00 

1 
Yatsı i9 04 
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lımak s 27 ı 1 58 
........ 
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,-Günün Mevzuları, Meseleler[I · ı Ş A İ( A 1 -----Selim Sırrı Spor ZİYARETTE: 
işlerini Anlatıyor 

t 

Papanın kabul günü. Birçok mi
safir var. Bu sırada salona tıraş -
çılığile maruf birisi geliyor. Pa • 
panın önünde reverans yapıyor: 

- Az kaldı ziyaretinizden mah
rum olacaktım. 

- Geleceğinizi, rüyamda gör • 
qüm. "Sporu İlimleştirmek, Bir Kürsü Ve hafif gülerek ilave ediyor: 

- Sabaha kadar kabuslar için· 
de kaldım. 

Kurmak Lazımdır, ,, Diyor YERİNİ DE(ÜŞTİREMEMiŞ: 

l_v_a_z_an_:_R_E_ş_AD __ F_E_Y_z_ı __ ı 

G üneşli l>ir hava idL Vapurla 
Üsküdaı·a geçiy(·rdum.. K.a· 
marada, üstad Selim Sırrı 

l'a,·canı, elinde mecmuaları, ga-
zet i~ri, denizi seyred~r bir halde 
buldum. 

Or.a: 
- Nereye, dıye sormağa lüzum 

Yoktu. Çünkü oiliyordum ki, Çam
lıc·ıya çıkıj·or. Oradaki evinin bah· 
Çesınde, kış giıneşindcn, temiz ha
"~dan istifade edecek, toprakla, 
çıçeklerile, fidanlarile uğraşacak.. 

Hiikmümde yanılmamıştım. 
- Çamlıcaya çıkıyorum, dedL 
Vapurda yanyana oturmu§, ko-

nuşuyorduk. Mevzu üstadın çok 
sevdiği, her zaman b:ıhsettiği me· 
Seleler üzerine intikrtl etmişti: 

Spor, gençlik, jimnastik .. 
Selim Sırrı, yaşının hayli iler· 

leıniş olmasına rağmen, daima 
g_enç kalan, genç görünen bir tip
tır. O her zaman, genç-liğini spora, 
a~ık havaya medyun olduğunu 
soyler .. 

- Genç kalmanın sırrı, tılısımı 
açık, temiz havada yürümek, jim
~astik harekederi yapmak, top • 
akla uğraşmaktır, dıyor. 
~öz döne dolaşa, bugünkü genç

leruL sporla olan· alaka ve müna
~tlerine intikal etmişti,. Selim 

Düpon, bir arkadaşiıe derdle • 
şirken son seı<Watinde çektiği 
zahmetleri anıatıoyr: 

- Vagonda kapının yannında 
oturuyordum. Cam açıktı. Bir 
türlü kapatamadım. Soğuktan e
limve ayağım buz ke.sfldi. 

- Yerini d<:!ğiştireydin ... 
- Kiminle? ... Kon.partıman -

da benden başka kimse yoktu. .. 

iŞİNİ BİLEN BİR ADAM 

Bir delikanlı, bir sinemada ope
ratörlüğe talib olur. Müdürün ya-1 
nına çıkarırlar. Müdı;r, bazı sual
!er sorar. İşte sonuncusu: 

Gençler bir jimnastik hareketi esnasında 
- Şayed yangın çıkarsa ne ya

parsınız? ... 

Sırrı Tarcan, sevimli, güler yü· 
zile, tatlı tatlı anlatmağa başladı: 

- Üniversite sporların mihrak 
noktası, kafası olmalıdır.. Bütün 
Üniversite gençleri her gün jim· 
nastik ve spor yapmalıdır. Biz bu· 
nu istiyoruz. Hükumet bunu temi· 
ne ~lışıyor .. Fakat, bir de spo -
run ilim tarafı vardır. Avrupadıi, 
üniversiteliler, yalnız sporu bil· 
fiil yapmakla kalmazlar .. Spor, 
o memleketlerde. üzerinde işlenen, 
çalışılan bir ilim olmuştur. He • 
men bütün üniversitelerde, spor 
kürsüler~ profesörler vardır. Hat
ta. spor klinikleri, laboratuarlan 
tesis edilmiştir. Spor ve jimnasti
ğe layık olduğu mevki verilmiş· 

tir. Bizde de, Üniversitemizde böy
le bir spor kürsüsü ve lıi.boratuarı 

- Oh! Bunun için üzülmey~i. 
Hemen dışarı fırlar, kaçarım. 

kurulsa, çok yerinde bir hareket =============== 

ya~:~~y~~:;,.ri bu memleket- s e v g i 1 i s i n i 
te spor ve jimnastik işlerile uğ-

raşan üstad, bu husust<iki fikirle- o" 1 d u" r m ek 
rinı uzun uzun izah etti.. 

Sonra, daha eski hatıralarından 

bahsetti.. Halıcıoğlundaki, eski 1 s t e m is 
topçuluk mektebindekt eskrim D ~ 
derslerini anlattı .. Oreıdaki tale - :.t 

.helerinin şimdi kimk:r olduğunu 
söyledi .. 

Selim Sırrı Tarcan, hakikaten, 
bu memlekettP., yıllarca talebe ye
tiştirmiş, jimr.astik fikrini, mem

(Devamı 7 inci sahifecl.'t,l 

Sevdiği Kızı Nehire 
Atmak t~t~m!~ l .. 

ikinci Katerin'in 
itirafları 

"GÜNAHIM, AŞKSIZ 
O 

ngilterede eski bir meb'us 
oğlu olan 33 yaşlarında Ru
sel bundan on sene evvel 

-...___ YAŞIY AMA YIŞIMDIR ! .. ,, 
Mis Karol isminde bir kızı öldür-

meğe teşebbüs etti diye üç sene 

dokuz ay hapse mahkfun edilmişti. 

Genç adam mahkumiyetini biti -~aratoriçe, Bir Mektubunda Diyor ki : « 8 en 
Seven Bı·r Kocaya Du·!lşseyd·ım,O .. mru·· m ~:rr~m7;~:~ gün hapfaaneden çı-

Ruselin ihtiyar bir babası ile 

OJ . o s d k 
1 

yaşlı bir anası vardır. Eve geldiği dukça na . a ık a acaktım.f .. >> akşam oğullarını aralarına alarak 

G 
"" ocağın başında konuşmağa başlı-

bir €rkek evlad istiyordu. Kız ço- ve mümkün .>aduğu kadar çabuk yan ana ile öaba en ziyade Ruselin 
Yazan: BEDİ GtiNDÜZ ı cukları. hiç se\t~ezdL Bu sebeble Pe:eı:sburga gelmenizi rica ettik- istikbalde ne olacağını düşün • 

kızını ihmal edıyord11. lerını saygılarımla ar :ıederim .. ·$ müşlerdir. 
""(Sofi Ogüsta Fl'edrik), Alman 
"'•ens1 · ı. · erınden (Anhalt Zeberst) in 
lltzıcı . 
ba ır. Çocukluğu pek elemli, ba-
""· h' e ana muhabbetin.den mah
"l<l l'U 
~·· m geçmiştir. 

taı-~ Uçük Sofi; dadısından başkası 
.. fıııctan. sevHmemiştir . . Bab~, 

Sofi, on dört yaşına gelnıiştL Prens, hemen hazırlıklarını gör- Tekrar bir iş sahibi olmak için 
Boylu ve boslu, güzel bir kız ol- dü. Bir posta arabasilc yola çıktı. çalışacağını söyliyen genç adam 
muştu. Bir gün hiç ümid olumnı· Beraberinde bir yaver, beş hiz • evvelce öldürmek istediği genç 
yan bir zamanda Rusya saray na· metçi vardı. kızdan bahsetmemiştir. vak'a şöy-
zırından bir :.nektub geldi: Sofi yolda giderken mütemadi- le olmuştu: Mis Karol ile Rusel 

cİmparatoriçe Elizabet Patrov• yen, kendisini davet eden İmpa -
na'n~n, büyük kızmızla beraber ratoriçenin resmine bakıyordu. 

Onun pek titiz bir kadın oldu -
ğunu, hükUmeti zorla eline aldı
ğım, sonra, oğlu olmadığı için ye
ğeni prens (Piyer) i Veliahd yap
tığını biliyordu. 
Şu halde Sofi, ilk evvel bir Rus 

Granduşesi, sonra Rusya İmpa -
ı·atoriçesi olacaktı. Bu ne şanştı!.. 

Yirmi gün süren yolculuktan 
sonra Rigaya vasıl oldular. Hü
kümdarlar gibi karşılandılar. 

(Piyer) çok kaba, çok çapkın 

ve haşari bir adamdı. On bir ya
şında içkiye başlamıştı. Vaktini 
sefahctle geçıriyordu. Köpek me
raklısı idL Yüzlerce köpeği vardı. 
Bunları kışlık saraydaki hususi 

dairesinin yanJna yerleştirmek is· · 
· temişti. Karısı itiraz edince ya • 

gizlice nikahlanmışlar diye söyle
niyordu. Halbuki bir gün genç a

dam sevdiği kızı nehre atmak is
temiş, kız kurtulmuş, fok:.ıt ken-

disi mahkum olmuştur. Kız ondan 
bahsederken şöyle demi~tir: 

- Onu hır daha görmek iste
miyorum. Fakat hala seviyorum. 

Rusel de kendisini gören gaze
tecilere: 

- Onu bir daha görmek iste • 
miyorum, demiştir. Artık herşey 
bitti!. 

Amerika'nın 
Ecza 
Kralı 

tak odasına bitişik bi~ odaya dol- & mcrik~da geçenlerde Do .. 
durmuştu. Karısını ihmal ediyor, 'Ji. n~d ~osteı· isminde zen -
haitnlarca, aylarca yanına uğra- gın bır adamın ölüsü bu -
mıyordu. lunduğunu yazmış, bu adama ait 

Katerin, vaktini kitab okumakla maceranın tafsilatmı vermişlik. 

~.-- il O 1' T B L G R A J' - S Ş 

figürCınların Gün 
Beden Hareketle 

lH1 
olivud, hepimizin bildiği gibi, başlı başına 

bir alemdir. Her tü.rlü garib şeyler, lüks eş
yalar, en son moda ve paha biçilmez kıymet-

olımya namzed ,bir kısmı is 
lcrini münhasıran bu sahada 
kfun dilberler kafilesi, her 

te kostüm ve zinet eşyaları ve nihayet dünyanın en 

güzel yüzlil, en güzel vücudlu insanlan, hulllsa her 

şeyin en mükemmeli, en iyisi, en güzeli, en cazi • 

·belisi hep bu şehirde toplanmıştır. 

kuşam, vaz'ı tavır ve saire. 
mal edilmiyen, her gün mua 
birşey de beden terbiyesidir. 

Resmimiz figüranlardan 
lecek bir filim için prova ya Bu arada figüranlar ihmal cdilnıiyecek bir kuv· 

vet ve ckseriyettir. Bazıları yarının birer yıldızı dir. 

Uzak Şarklı/ardaki Fer 
Nefse Ne Dersiniz 

Onlar, Ağır Yaralıları Yaşatmıya Değil 
Çalışıyorlar ve Kloroform İle Cennete Gö 

S 
on gelen bir Fransız gaze
tesinin bir muharriri, İs -
viçrede birlikte okudukları 

bir doktor arkadaşına rastlamış
tır. Çin vekayii hakkında entere
san malumata malik olan bu dok-

tor· Kırk beş yaşlarınaa maruf bir 
doktor olmuştu. Şahsi serveti var
dı. Zamanın çoğunu seyahatle, 
tetkikle geçiriyordu. Bilhassa da
hili vaziyetleri karışık memle -
ketlere gitmekten, ırkıar arasın
da mücadelelere, facıalara şahid 
olmaktan zevk alıyordu. Bu se -
beble, kızıl haç tarafından Çine 
gönderilen bir heye~ iltihak et
mişti. 

O.n sekiz ay Uzakşarkta bulun
muştu. Yang Tse kıyılarında, Man
çuko hududu üzerinde binlerce 

!erce bu şirketleri idare ederek, 
sonra pek cesim miktarda İngiliz 
liralarını zimmetine geçirdiği an
laşı lmıştı. 

Fakat Kosterin zimmetine ge
çirdiği paraları ne yaptığı Ame
rika adliyesince bir türlü mey -
daııa çıkarılamamıştı. 

İngiliz gazetelerinin Nevyork
tan alarak verdiği yeni malumata 
göre Koster, paralarını İtalyan 
bankalarına yerlcştirebilmiştir. 

Kosterin daha evvel işlerine bak
mış bir avukat olan Natan Hozler 
adliye tarafından yapılan tahkikat 
sırasında, şunları söylemiştir: 

- Koster İtalyaya gidip geli -
yordu. Öyle zannediyorum kı Na
polide veya diğer İtalyan mer -
kezlerindeki bankalara büyük 
miktarda paralar yerleştirmiştir. 
Kosterin maksadı 3,000,000 tüfek 
ve ona göre de diğer mühimmat 
alarak Amerikadan İtalyaya yol
lıyacaktı. Bunlar oradan İspan
yaya gönderile<:ekti. 

Amerika adliyesinin tahkika
tına göre ecza şirketlerinin para
sından eksik olan ve nerede bu-

ilcb:ı:r 

kilometroluk bir sahada dolaş • ı 
mıştı İhtisaslarını dostu olan ga
zeteciye şöyle anlatmıştır: 

c- Bu harb cidden feci bir şeyr. 
Düşunünüz bir kere Japonların 

dört yüz bin yaralı veya ölü. Çin
lilere gelince: Milyondan aşağı 

değil Açlık, hastalık. seylab yü • 
zünden ölenler müstesna... İn • 
sanın kıymeti olmıyan bir yer 
varsa o da Uzakşarktır. 

Hele yaralıların hali ... Bunları 
tedavi ile uğraşmayı lüzumsuz 

. buluyorlar. Ağırca yaralı olanları 
kaldırıp seyyar hastanelere nakli 
faydasız görüyorlar. Hususi dev-

Uzakşarklı 

disinde 
klorform i 
ğı için eter 
bu işimizi 

ikinct v 
dan yaralı 
ediyordum. 
mıya hazır 

rünce: 
-Rica e 

form ile öl 
dettir. Klo 
hum, ecda 
Uzakşarklı 

ne dersiniz 
riyeler var. Bunlar harb sahasın ____ .....,. 

dolaşıyon, ağır bir yaralı gördü 
mü, yanına yaklaşıyor. beynine bir 
tabanca sıkıyor. Diğerleri, Çin ge
risine sevkolunuyor. Burada bir 
do~tor, iki hasta bakıcı yaralıları 
muayeneden geçiriyor, hastanelere 
taksim ediliyor. İyileşir iyileşmez 
yine taburlarına göndf:rlliyor. 

Ha 
Sa 

Yaralan ağırlaşanların, kangren 
olanların yüzıine klorformlu bir 1 
tampon yapıştırılıyor, cennete (!) 
gönderiliyor. 

Bir gün, siperlerin birkaç kilo- ----
metro gerisinde bulunuyordum. 
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Berlin-Roma 
Harekete Geçiyor 

(1 inci sahifeden devam) 
ne de para esirgenmemektedir. 
Şab denizine gelince; Fransız -

larm elindeki Cibutinin yabancı 
bir tehdid altına girmesinni önü
ne geçmek üzere alabildiğine tah
kim edilmesi düşünülmektedir. 

Fakat Şab denizinin muhafazası 
iıçin diğer bir üssübahri daha var
dır ki İngilizlerin elindedir: Aden. 
Şab denizinln İngiliz imparator -
luğu için ne kadar mühim bir ge
çid olduğuna bakılırsa İngilizlerle 
Fransızların burada teşriki mesai 
edecekleri anlaşılmaktadır. Fakat 
bu teşriki mesai yalnız Şah de
nizine münhas:ır kalacak değil -
dir. Akdenizde Fransızlara aid o
lan ne kadar üssübahri varsa ica
bında İngilizler tarafından kulla
nılacaktır. Fakat Fransızlar İs
panyaya ait olan Balear adalarına 
İtalyanların Berlin - Roma mih
veri dolayısile de Almanların yer
leşmesi ihtimallerini kendileri ka
dar İngilizlerin de düşünerek ona 
göre hareket etmelerini istemek -

tedir. 
Bugünkü Almanyayı idare eden

lerin fikirlerini yazmak itibarile 
şayanı dikkat bir gazete olan Völ
kişer Beobahter geçen gün İtalya
İspanya ittifakı bahsine temas et
miştir. 

Alman gazetesinin mütaleası 

şudur: ~Tarihten öğreniliyor ki 
Almanya ile İtalya elele yürüme
ğe mecburdur. Çünkü hem Avru
panın garbine ve hem de şarkına 
yürümek ancak bu suretle olur. 
Bunun için de aralarında işi tak
sim etmeleri liizım gelmektedir. 
Eğer bu iki devlet elele vermez
lerse kendileri için tehlike mu -
hakkaktır!. Eski Romalılar Karta
ca ile döğüşerek·onu yendikleri gi
bi bugünkü Romalılar, yani İtal
yanlar da Fransa ile döğüşerek o
nu mağli'ıb etmeleri lazımdır. İs
panyaya gelince, o bir taraftan 
Bahrimuhitiatlasi devleti, diğer 

taraftan şimali Afrika dev Jeti ve 
bir taraftan da Akdeniz devleti
dir. Bu devlet Cebelüttarık kapı
sını berhava etmek için İtalyaya 
müsaade edebilir. Garbi Akdeniz
de Fransanın üstün mevkiini k:ır
mak için imkan verebilir. Balear 
adalarını, Fasın İspanya elindeki 
kısmını da elinde tutarak Fransa
nın A!rikadan Avrupaya siyah as
ker taşıyabilmesine mani olacak
t:ır. 

Alman gazetesinin bu yoldaki 
neşriyatı Berlin ile Roma ara -
sında çoktan kararlaştırılmış bir 
keyfiyettir. 

Ancak tehlikenin yakınlaşması 
karşısında Parisin yeniden Lond
rayı ikaz etmesi üzerine İngiliz 
kabinesi geçen giin mühim bir iç
tima yapın!§, bu vaziyeti tezekkür 
etmiştir. Bu suretle üssübahriler 
meselesi yeniden layık olduğu e
hemmiyetle nazarı dikkate alın

rnaktad:ır. 

LONDRA NE DiYOR? 
Londra 5 (Husus!) - Amerika 

Cumhur reisinin son fakat tek -
zibe uğrıyan beyanatından cesa
ret alan Fransız matbuatı, Ame
rib filen harbe girrnESe bile, de
mokratlara bütün mevcudiyetile 
yardım edeceğini, hatta totaliter 
devleller aleyhine vaziyet alan 

No. 60 

- Nerede olduğumla, nerede o
lacağım arasında hiçbir fark yok 
da İclal.. Gittim, geldıın, yine gi
deceğim. 

Hayat işte sürüklenıyoruz. 
G<>zlcrimin ıçine bnkıyor, ora

da olsun eski Sermedı bulmağa 

uğraşıyordu: 

- Sen o Sermed d~ğılsin ! . 
Acı acı gülüms~dir:.: 

- Hakkın var. Ben o değilim. 
İclalin yüzüne alıcı gözile bak-

tım. 

Daha olgunlaşmış daha güzel -
l~miştı. Gözlerin- yüzünden ayak
larına kadar bütün vücudünü do
laştı. İclal hiçbir zaman gö;,ümü 
ve gönlümü bu derece doldurma
mıştı. Üzerinde çok zarif bir ka-

diğer devletlere de muavenette 
bulunacağını düşünertk Alman -
yaya karşı bir vaziyet almıya baş
lamışlardır. Bu vaziyet karşısın
da Almanya, Fransanın kendisile 
yaptığı uzlaşmayı gayri samimi 
telakki etmekte olup İtalyanın 
Akdenizdeki bütün metalebatının 
is'afı için kendisine tamamile yar
dıma karar vermiştir. 

Bitlerin nutkunda Almanya ile 
İtalya arasındaki ittifak alaka -
sından bahseden k1smı, Almanya 
Hariciye Neza.retinin gazetesi ta
rafından ilk havbe başlıyan İtal
ya olsa bile kendisine Almanya
nın bütün varlığı w kuvvetile 
yardım edeceği şeklir.dc tefsir e
dilmiştir. 

Almanyanın bu hattı hareketi 
İtalyayı daha fazla iddialarında 
ısrar etmiye sebeb olacak şekilde 
telakki edilmektedir. 

Almanya ve İtalya büyük bir 
hızla yeni hamleler için haz:ırlan
maktadır. Ancak Almanyanın de
niz kuvvetlerini de yükseltrneğe 
başlaması burada ciddi bir endişe 
ile karşılanmışt:ır. 

Bu hususta mukabil terhbat 
alınmaktadır. 

Oran 5 (AA.)- Fransanın Ak
deniz donanmasının kuvvei kül
liyesi Mersel - Kebire gelmiştir. 

Gelen gemiler arasında Algerie, 
Dülaiks, Foch kruvazörleri ile 
Vautour, Guepard, Gerfaut, Al
,;;~tros, Verdun ve Valmy torpito 
muhripleri göze çarpma·ktad:ır. 

İNGİLTEREDE İNTİHABAT 
Londra 5 (AA.)- Sunday Ch

ronicle gazetesine nazaran Çem
berlayn umumi intihabatın icrası 
tarihini önümüzdeki birinci teşrin 
olarak tesbit etmiştir. 

Secim . ' 
işleri 

(Birinci sayfadan devam) 
ler hazırlanmış, teftiş heyeti ça • 
lışmıya başlaınıştır. 

10 şubatta defterler asılmış o
lacaktır. Diğer vilayetlerde de bu 
işin bu kadar sür'atle gitmesi için 
tertibat alınmaktadır. 1 

Bu arada Ağn, Bitlıs, Bolu, Bur
dur, Diyarbak:ır, Elaziğ, Kasta -
monu, Konya, Muş, Siirt, Sinop 
vili\yetlerinden de deiter !erin ik
mal edildiğine ve teft:~ heyetle -
rinin tetkikine konulduğun;ı dair 
haberler gelmektedir. Bugün di
ğer bütün vilayetlerde bu defter
ler bitmiş olacaktır. 

6 ıncı meclisin nasıl bir husu -
siyeti haiz olacağı hakkında şim
diden bir tahmin yürütüleme -
mektedir. Ancak yeni mecliste ye
ni simaların çok olacağı hakkın
daki söz ve haber !erden cesaret 
alan binlerce kişi şimdiden nam
zetlik için partiye m\lraca-at et -
mişlerdir. 

Söylenildiğine göre meclisin 
genç ve mütehassıs elemanlarla 
takviyesi cihetine gidılecektir. 

ZAYİ 
Sahibi bulunduğum 2269 numa

ralı tek atlı yük arabamızın pla
kasını zayettik. Hükmü yoktur. 

Mustafa ve :Murad 

Yazan: Nusret Safa COŞKUN 

zak, altında bir eteklik, ayağında 
kısa beyaz çorablar vardı. Onunla 
geçen izsiz günleri, hiç bir intıba 
bırakmıyan aşk saatlerini hatırla
dım. Birdenbire bunlar hafızamda 
canlandılar, manalaşıverdiler. 

Ona, biraz daha dikkatle bak -
tım. 

İclfıl benım hayatımı doldura -
bilecek bir genç kızdı. 

O anda da kararımı verdim. 
Ev:enecektim. Eğer İclfıl karım 

olmayı kabul ederse, derhal va
kit kaybetmeden hayatımı bir -
leştirecektim. 

- İclal! 
Dedim. 

gözlerimin ta içine baktı. 
Gözlerini kaldırdı, ggözlerime, 

Tufeyli ile 
Mücadele 

(Birinci sayfadan devam) 

tini meşru görmeğe mütehammil 
bir içtimai mevzu olnıam1şt:ır. 

Yugoslavyada 
Kabine Buhranı 

/ (Birinci sayfadan devam) 
yadinoviç partisinden bulunan, 
fakat merkeziyet aleyhtar1 olan 
Koroşetsizi kaıbul etmiş, onunla 
bir hayli görüştükten sonra, yeni 
kabineyi teşkile şimdiki kabinede 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve
kili olan Dragişa Zvetkoviçi me
mur etmiştir. 

Halbuki, İstanbulun et ihtiyacı
nı tatmin vaziyetinde bulunan 
mutavassıtların ticaret ve meşru 
kazanç ölçüsüne uymadıkları a -
çıkça ifade ediliyor. Bu sarahat 
karşısında hadisenin ilk kaynak
larına kadar uzanmak mal sahibi 
ile alıcı arasındaki ta ... assutu kö -
künden kaldırmak ve.. doğrudan 
doğruya iş yapmak alakalılar için 
bir emri zaruri hükmüııü almak
tadır. 

Halka ucuz et yediı :rıek husu -
sundaki müzaheret ve hüsnü niye
tini sıfıra düşürecek mücadele pu
suları kuran tufeyliler için zan
nediyoruz ki, bir yandan en ras -
yonel mücadeleyi yapmak, bir 
yandan da onların gayrimeşru ka
zanç şekillerini vesika ve delille -
rile tesbit edip kendilerini ada -
Jetin hükümlerine tevdi etmek en 
çıkar ve .. kestirme yol olur. 

Mısır Hükumeti Yeni Bir 
Donanma Yapıyor 

L ondra 5 (Hususi) - Mıs:ır 

. hükumetinin talebi üzerine 
Ingiliz Bahriye Nezareti, Ka

hirede bulunan ve Mısırın kara 
ve deniz kuvvetlerinin tensikine 
memur olan heyete bir de bahriye 
zabiti ilhakını kararlaştırmış, ve 
yüzbaşı G. T. Filipi tayin etmiş
tir. 

Mümtaz bir bahriye zabiti olan 
Filipin vazifesi, Süveyş kanalı ile 
Mısır sahillerinin müdafaası es
ba:bını temin etmek ve bir h-arb 
filosu vücude getirmek, mürette
batını teşkil için lazım gelen planı 
haz:ırlamakt:ır. 

Mın:ır milli müdafaa konseyi 
hafif kuruvazörlerden mürekkeb 

bir filo tesisi için iptidai m.asrafa 
karşılık olarak 1,023,000 Mısır li
rası ta·hsisini kabul etmiştir. Ayrı· 
ca torpil vaz'ı ve sahil muhafaza 
gemileri de yapılacaktır. 

Bu gemiler, nihayet iki sene i• 
çinde inşa edilmiş bulunacak ve 
3,500,000 Mısır lirasına malolacak
tır. (Bir Mısır lirası yedi Tük li
ası kadardır). 

Hafif kruvazörlerin tonajı 3,500 
olacaktır. 

Filo zabitleri, İskenderiye bah
riye akademisinde yetiştirilecek

tir. Ayrıca bir bahriye mektebi 
daha açılacaktır. Akademiden çı
kan zabitler, İngiltereye gönderi
lecek, İngiliz filolarında staj gö
receklerdir. 

Harb gemileri yabancı devlet
ler tezgahlarında, bilhassa İngil -
terede inşa olunacaktır. -·- ·-·· 

Esasen bu zat da kabirrdeen çe
kilmek arzusunu gösterdikten son
ra Stoyadinoviç, müstafa naz:ırla
rın yerlerine başkalarını tayin et
miyerek kendisi de çekilmek lü
zumunu hissetmiştir. 

Ma-ahaza müstafi Başvekilin ye
ni kabinede Hariciye veya Maliye 
nezaretine getirileceğinden bah -
sedilmektedir. 

Dra.g:işa Zvetkoviç yeni kabine
yi kurmak üzere dün gece başla
dığı istiş-arelerine bu sabah da de
vam etmiştir. Kendisinin yeni ka
bineyi kurmağa muva.ffak olaca
ğı muhakkak gibidir. Kabine bu
giin kurulmuş olacaktır. 

Başvekilin değişmesi harici si
yasete tesir etmiyecektir. 
. Çünkü istifa bu yüzden değil, 

tamamile dahili meselelerden ileri 
gelmiştir. 

NÖBETÇİ 
ECZANELER 

Bu gece şehrimizin muhtelif 
semtlerindeki nöbetçi eczaneler 
şunlardır: 

İstanbul ciheti: 

Eminönünde (Beşir Kem<1l -
Maıl:ımud Cevad), Alemdarda (Sır
rı Rasim), Kumkapıda (Belkis), 
Küçükpazarda (Hasan Hulı'ısi), 

Eyübde (Eyüb Sultanı), Fatihte 
(Vitali), Bakır köyünde (Merkez) 
eczaneleri. 
Beyoğlu ciheti: 
İstiklal cadclesindie (Kanzuk), 

Dairede (Güneş), Galata Topçular 
caddesinde (Sporidis), Taksimde 
<Taksim), Tarlabaşında (Nihad), 
Şişli Halaskar Gazi caddosinde 
(Halk), Beşiktaşta (Nail Halid 
Tipi), Kasımpaşada (Müeyyed), 
Hasköyde (Sadık Akduman) ec
zaneleri. 

Üsküdar Çarşıboyu (İttihad), 
Sarıyerde <Nuri), Kadıköy eski 
iskelede (Büyük), Yeldeğirmeni 
Karakol caddesinde (Yeldeğirme
nl), Büyükadada (Şinasi Riza) ec
zaneleri. 

Emniyet Umum Mü~ürü 
Birkaç gündenberi şehrimizde 

bulunmakta olan Emniyet İşleri 
Umum Müdürü Şükrü Sökmensü
ver bu sabahki trenle Ankaraya 
hareket etmiş, Emniyet Müdürü
müz Sadri Aka ile polis erkanı ta
rafından uğurlanmıştır. --

Baş, Diş, Nezle,Grip Romatizma 
nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal kes?r 
• • icabında günde Uç kate alınabilir. • • 

Ürperdim. Ne güzel gözleri var
dı. Ben onun bu kadar güzel göz
leri olduğunu ilk defa görüyorrlum. 

- İşin var mı, benimle biraz 
yürür müsün:._ 

Bu teklifimi sevinçle kabul etti: 
- Biraz değil, çok da yürürüm 

Sermed!.. 
Yanyana ilerlemeğ,, başladık. 

Halsizliğim, kesikliğim devam e
diyordu. Koluna girdim. Güldü: 

- Ne yapıyorsun Sermed, gö
renler ne der? .. 

- Ben sana bir şey diyeceğim 
ki İ clfıl, bizi böyle görenler bir şey 
diyemiyecekler!. 

Durdum: 
- İclal dedim .. Eskisi kadar ba

na Joağlı mısın?. 
Başını önüne eğdi, ancak işi -

tilir bir sesle bu sorumu cevab • 
!andırdı: 

- Hiç unutmadım seni... 
- Benden sonra hayatına hiç 

bir erkek girdi mi? .. 
- Hayır .. Temin ederim bunu .. 

- Başımdan geçenleri biliyor
sun değil mi? .. 

- Hepsini .. En küçük teferrüa-
tına varıncıya kadar .. 

- Beni affedebilir misin? .. 
- Dargın değilim Sermed! .. 
- Bedbaht olduğumu, çöktü 

ğümü, vakitsiz ihtiyarladığımı gö
!.Üyorsun. Sür'atle unutmağa, bi
raz gülıneğe, mes'ud olmağa ihti
yacım var. Bunu .. 

Sözümü kesti: 

- Kalbini başka bir sevgi ile 
doldurup yapabilirsin:. 

- Benim gibi kalbi çalınmış, 

kalbine giren bir hıl'sızın aşka, 

kadına, ümide, amE'le, hayata aid 
ne varsa hepsini çaldığı bir adamı 
artık kim ister, İclal?. 

- Bunu tecrübe ettin mi hiç? .. 
- Hayır! 

- Niçin? 

- Hiç zannetmiyorum da .. 

- Bu teklifi yapmak istediğin 
bir kimse olmadı mı?. 

ikinci Katerin'in Bu 
ltiraflari 

Hayat Memat 
Mücadelesi 

Nekadar Sürecek1 (5 inci sahifeden deva1"ı) 

kat eden (Saltikof) a gönül verdi. 
Katerinin ilk aşıkı budur. İmpa
ratoriçe, (Potmekin) e yazdığı bir 
mektubda: 

cEğer, diyor. Beni seven, benim
le meşgul olan bir kocaya düşmüş 
olsaydım, her halde bütün kal -
bimle onu sevecek, ömrüm olduk
ça ona sadık kalacaktım. SefaJıe
te Mç meylim yoktu. Allah buna 
şahiddir. Benim asıl günahım, sev
gisiz, kalbi boş yaşıyamayışımdır. 
Bu, bir kabahat mi, değil mi bil
mem ... > 

İmparatoriçe Elizabet 1769 da 
öldü ve Rusya tahtını, yeğeni ü -
çüncü Piyere bıraktı. 

O sırada Katerin 33 yaşında idi. 
İmparatoriçenin matemini göz 
yaşlarile tutuyor, kocasile hiç 
meşgul olmuyordu. 

Fakat, el altından «ı.trikalar çe
virmekten de geri kalmıyordu. 

Üçüncü Piyerin saltar.atı 6 aydan 
fazla sürmedi. Saray halkı, hüku
met ricali, hatta yab'1Ilcı sefirler 
bile bu sarhoş hükümdarın kabi
liyetsizliğini anlamışlardı. 

(Orlof) un teşviki, rnray muha
fızlarının yardımile Katerin, 1762 
senesi haziranının birinci günü 
hükumeti ele aldı. 

Piyer, tahtından ;ndirildikten 
sonra çoykşaamadı. 'fabii bir ö
lümle öldü., yoksa zehir mi su -
nul<lu? Tarih bunu kaydetmiyor. 

Katerin, kırk beşinden sonra 
kendini zevke, sefahete verdi. Ya
nında birçok nedimle,· bulunuyor
du. 

Bunlarla beraber içiyor, eğle -
niyordu. Bu hal ölümüne kadar 
devam etti. Seksen ye:ı<.ırrf" iil ı:; 

İspanya işleri 
(1 inci ıahifeden devam) 

!er, bütün Katolonyayı hükı'.ımet

çilerden tathir etmeğe bıışlamış -
tır. Bu iş mümkün olan sür'atle 

' bitirildikten sonra Valansiya ve 
Madride tevccüh edilecelrtir. 

Maahaza, Frankonun karşısında 
artık muntazam bir hükı'.ımet ve 
kuvvet kalmadığından Madrid ve 

Valilnsiya kendiliğinden teslim ol
masa bile bütün İspanyanın ta -
maınile ele geçmesi meselesi as -
ker lik bakımından nihayet bir ay

lık bir mesele telakki olunmak -
tadır. 

SiNEMALAR 
İPEK - Bir kavuk devrildi 
SARAY - Bir kavuk devrildi 
MELEK - Büyük vals 

ALKAZAR - Denizaltı esrarı 

TAKSİM - Şeyhin oğlu 
FERAH - İlkbahar geceleri, 

Son savaş 
.1 

SUAD PARK - Uç ahbab ço-
vuşlar eğleniyor 

AYSU - Rus - Japon 
Aşk güneşi. 

harbi, 

HALE (Kridıköy) - Şeyhin 

aşkı 

ŞIK - Aşkın gözyaşları 

AZAK - Nuhun gEmisi 

SUMER - Paris Çiçeği 
SAKARYA - Manuella. 

- Olmadı idi.. Fakat şimdi var. 
- Söyle ona .. Sen bir erkek -

sin! .. Seni reddetmez sanırım. 

Gözlerim ıslanmıştı. İclalin e
lini tuttum. Titrek bir sesle: 

- Mesela sen, dedim .. Sana tek
lif ~tsem .. İster misin? .. 

Ümidle titredi; nemli gözlerini 
bana kaldırdı: 

- Sen istersen Sermed! .. 
Birden içimde bana iztıra b veren 

ne varsa hepsi silindi. 

Dünyaya yeni gelmiş, yepyeni 
!Jüviyetli bir insan oldum, hafif
lemiştim. 

Bir sevinç bütün ruhumu dol
durmuştu. Çok uzak bir hayale 
bağlanan ümidin hakikat oluşunu 
gören bir insan heyecanını ve se
vincini duyuyordum: 

Ellerini yakaladım: 

- İclal, karım olur musun? .. 
Yüzünde dudaklarından baş -

lıyan bir tebessüm, suya atılan 

bir taştan yayılan halkalar gibi 

( 4 üncü •ahifeden deva•r.' 
yeniden yerine gelmiş, Tortosada 
şiddetli bir müdafaa başlamıştL 

Franko ile ona yardım edenlerin 
hesabı altüst olmuştu. Ondan ıron
ra Cumhuriyet ordusu kendini 
toplamış ve aralarında milli bir 
birlik vücude 'gelmiştir. Ümidi ke
silenler, cesareti kalmıyanlar da 
birleşerek milli müdafaa ve mu
kavemeti arttll'mlşla_rdır. 

Bu suretle Negrin, her biri se
kiz, dokuz bin kişilik 3 fırkalık 8 
kolordu, yani sağlam 200,000 kişi
lik talim ve terbiye görmüş bir 
kuvvet vücude gelmiştir. 

Temmuzdan ikinci teşrin ayına 
kadar geçen zaman çok çetin mü
cadelelerle dolmuştur. İşte bu 
Cumhuriyet ordusu, haricden ge
len yardımlarla kuvvetlenen düş
manlarına karşı dayandıkça da
yanmıştır. Cumhuriyet ordusunun 
herşeyi eksikti. Fakat kuvvei ma
neviyesi sarsılmıyordu. Fakat o 
zamandan bu zamana kadar bu or
du eksildikçe eksilmiş, maddeten 
erimiştir. Silah ve maddi kuvvet 
itibarile iki taraf arasındaki fark 
büyüdükçe büyümüş, Cumhuri -
yetçilerin aleyhine gittikçe fena -
la.nan bir vaziyet kendini göster
miş~ir. 

Son hesaba göre, Cumhuriyet 
hükı'.ımetinin elindeki top miktarı 
ile Frankonun elindekiler ara -
sında şöyle bir nisbet vard:ır: 

Hükı'.ımetçilerin 1, ·Frankonun 
9. Katalonya cephesinde Cumhu
riyetçilerin 200,000 kişilik ordu
sunda ancak 40 ağır mitralyöz var
mış!. Cumhuriyetçilerin ihtiyat 
kuvvetleri azaldıkça azalrnışt:ır. 

Buna mukabil İtalyanların Li
toryo fırkası ise arkadan gelen 
yardımlarla daima kuvvetlenerek 
Cumhuriyetçilerle muharebe et -
miştir. Bu muharebeler sırasında 
Cumhuriyetçilerin gösterdiği kah
ramanlıklar tarif edilir gibi değil
dir. İtalyanların kullandığı pek 
çok harb vasıtalarının karşısında 
Cumhuriyetçilerin gösterdiği bu 
kahramanlıklar arasında şöyle bir 
vak'a olmuştur: 

Tanklara karşı harbeden Cum
huriyetçi bir İspanroı sabahleyin 
bir düşman tankını berhava etmiş, 
öğle vakti de 12 düşman tankını 
oradan oraya çevirmiş, bunlardan 
2 tanesini de el bombası ile tah
rib etmiş, bu tankları kullanan İ
talyanlardan 4 kişiyi esir almıştır. 

Bu kahramanlık vak'aları 1Jek 
çoktur. Fakat Frankonun silah 
ve vesait itibarile o kadar üstün 
bulunuyor ki mesela Litoryo isimli 
İtalyan fırkasının muharebeye gi
rerek kaybettiği kuvveti nasıl der
hal toplandığını gösteren şöyle bir 
misal de vardır: 

Ebru cephesinde Cumhuriyetçi
lerin ihtiyat kuvvetleri er m':;ti. 
Litoryo fırkası o zaman Cumhu
riyetçilere karşı muhareb~ eder
ken 1,300 - 1,400 kişi kaybetmiş. 

Fakat hemen arkasından yeni kuv
vetler gelmiştir. Bunlar bazan da 
doğrudan doğruya İtalyadan ge
lerek orada yetişiyordu. 

Bu şerait dahilinde bir gün Bar
selonanın akıbeti ne olacağını keş
fetmek zor değildi. 

yüzüne yayılmıştı. 

Bana şu cevabı verdi: , 

- Seni seviyorum! 

Başını göğsüme dayl'.dı: 

- Yaralarını ben tedavi edece
ğim. Sızılarını ben dindireceğim.. 
Seni mes'ud etmeğe çalışacağım 

Sermed.. Seni çok sevdim.. Hiç 

kirlenmemiş, el değmemiş genç 
kızlık hislerimle, vücudümü sana 

veriyorum. Nem varsa hepsi se -
nin! .. 

Görülmekten çekinmiyerek o
nu alnından öptüm: 

- Mes'ud olacağız lclill! ... 

Koluna girdim. Uçar gibi, ha -
fif, mes'ud yürümeğe başladık: 

- Hep böyle beraber yürüye • 
ceğiz. Kalb kalbe, kol kola .. Şimdi 
çekinmiyebiliriz. Çünkü bize bir 
şey diyememelerini temin edecek 
şeyi ben sana dedim. Karımsın ar
tık! .. 

İKİNCİ KISMIN SONU 

Düşman tarafının bu maddi ii.t 
tünlüğü karşısında daima göğ · 
sünü siper eden Cumhuriyetçi!d 
gitgide tükenmiş bulunuyor. flal• 
buki Franko tarafı için ilerlemel 
kolay oluyor. 

Fakat Avrupalı muhabirleri' 
hepsi de şunu anlatıyor ki Curll' 
huriyetçilerin geri çekilmesi pel 
büyük bir intizam ile cereyan et· 
miştir. Cumhuriyet ordusu m.,,C · 
cud kuvvetini azami surette ta · 
sarruf ederek mukavemet etm•~ 
mecburiyetindedir. Frankonut 
maksadı Barselonu aldıktan son~ 
artık Cumhuriyetçi İspanya il' 
Fransanın arasındaki yolu kes · 
mek, JCum.hur1yetçilere yardıfl' 
gelmesi ihtimallerini ortadan k3 

dırmakt:ır. 

Fakat Barselona alındıktan so 
ra da Cumhuriyetçiler mukave 
met edeceklerdir. 

Bu hayat memat mücadelesi d· 
ha kaç ay sürecek?. Herhalde ııı•· 
hakkak görülen şey şudur ki l~ 
panya Cumhuriyetçileri kendilt 
rini kolay kolay teslim arieCel 
değillerdir. Düşman tarafının Jll 
eli üstünlüğü karşısında silabS· 
kalan Cumhuriyetçiler eğer b3 

ricden bir yarclım görerek müd1' 

faa vasıtalarını az çok temin .,oe 
bilirlerse daha ziyade mükave · 
met edeceklerdir. 
İspanya dahili harbinin niha/ 

bu safhaya girmiş olması Avruf' 
politika iilemindeki merak ve Jıf 
yecanı daha arttırmıştır. Frank~ 
nun kat'i galebesi üzerine hesP 
yiirütenlerle Cımıhurfyetçileıi~ 
gösterecekleri mukavemet üzeri~ 
tahminlerde bulunanlar arasındl 
politika aleminde hal ve istikbffe 
için türlü tür>lü mücadele o]acaf· 
benziyor. 

İngiltere de 
Tedhiş 

aki3~ Lverpol 5 (A.A)-Dün 
saat 23 te Valton hapishanesin 
duvarına atılıp patlıyan bi, barı' 

ıf>I 
ba duvarın sıvalarının bir kısJll 
koparmışsa da duvarda delik ı1: 
mamıştır. Derhal gönderilen k0~ 
vetli bir polis müfrezesi, şeb~. 
hapishane etrafındaki mahall•' 

'" rini kuşatmıştır. İrlandalılerın · 
kin bulundukları mahallelerd•: 
baskın yapılmıştır. Maamafih P'

1
• 

!isin bu faaliyetleri neticesiz k1 

mıştır. Ci 
Londra 5 (A.A.)- Dün gece . 

ventry mağazalarında 4 yanf. 
ç1krnışt:ır. Bu yangınların, yaı1t 
çıkaran bombalar vüzünden vıı' .; ıı: 

gelmiş olduğu zannedilmekte", 
Ateş sür'atle söndürüln1tiş!l1 ' 

Hasarat, ehemıniyetsizdir. 

1 Askerlik İşle,d-1 
Eıninönü asker:i 1

_ ~ubesir.dt 
1 - Bu sene askerl.k çağın•. 

ren 335 doğumlularla mua)'e~, 
ve muameleleri itibarile, bt• .~ 
ğumlulara b:ırakılan daha e''' 
doğumluların ilk yoklamal 3r~ 
şubat 939 dan 15 mart 939 t3r: 
kadar devam edecektir. . i1 

2 - Eminönü merkezinı!l 

yoklaması 6, 7, 17, 18, 27, 28 i0 

ve 1 mart günlerinde. ıl 
Alemdar nahiyesinin 8. g, 

20 şubat ve 2 ila 4 mart. j 
Kumkapı nahiyesin;n 10, ıl· 

22 şubat ve 6 ili\ 8 mart. ~ı 

Beyazıd nahiyesinin 13, 14, 
24 şubat ve 9 ila 11 mart. , , 

Küçükpazar nahiyesinin, p.i~ 
26 şubat ve 13 ila 15 mart tar 
lerinde yapılacakt:ır. e · 

3 - Her mükellef bizzat ,. ; 
bilvasıta nüfus cüzd&nJa.rile b 

mahalle mümessilleri de berB, 
5Jb 

!erinde olarak sağlıklarını, 
18
w 

lamlıklarını, san'atlaı-ını ve Jıf 
dereeclerini kayıtlar.na yaz ,,ıı 
mağa ve nüfus cüzdaaJarın3 ~~rı 
ettirmeğe meC'burdurlar. 19~ 
yapmamış ve yaptırmamış 0S.1 ,. 
!ardan askerlik kanu:cunun f. 
cü maddesine tevfikan l O Jir3 

kıc« 
cezasına mahkum edilecc .: . oeı· .. 
~eyoğlu askerlik şubesu\e ı:• 
Ihtiyat erat yoklaması ~ ı 

doğumluların ilk yoklarnas~~ ~ 
pazartesi sabahından ıtıbar 
!anacak t:ır. 
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erin Bir Yeis içinde Bulunan 
Amiral Tekrar Mağrurlaştı 

Vahşiler Arasında 

1DÜNY ADA NE VAR 
NE YOK? 
Telef onun En Bol Yeri 

Zeland 

Kaz Hayvanların 
Kralıdır 

Kaz, insanlara çok faydası do
kunan bir hayvandır. Bazan, cahil 

insanlar bi~birini kazlıkla itham 
ederler... Halbuki, kaz hayvan

ların hem en akıllısı ve hem de 
en faydalısıdır. Kazın bulunduğu 
kümese kat'iyen sansar giremez ..• 

Kaz yavrularını atmaca, şahin, 

hatta kartal bile kapamaz. Çünkü 

kaz bu düşmanlara cesurane karşı 

kor ve daima tetiktir. Kaz yavru
larını kedi kapamaz, eğer kapını· 

.. 
Tavrile Omuz Ustünden Ve Bu Mütehakkimane 

Aşırma Bir Yan Bakışı İle 

Aytekin 14, 15 yaşlarında kadar 
akıllı ve zeki bir çocuktu .. Yalnız 
bir kusuru vardı. Yaşının küçük
lüğüne bakmadan eline hangi ki
tab geçerse, okuyordu. Hikaye, 
roman ve bilhassa sergüzeşt ro -
manian ... 

Hele bu yakınlarda eline yam
yamların arasına d~n bir Av
rupalı adamla çocuğunun heye -
canlı sergüzeştlerini anlatan bir 
hikaye kitabı geçmişti.. Onu he
men okuyup çarçabuk bitirmek 
istiyordu. 

- Albay .. Alarm işarleini verin! 
Yavuzun her tarafındaki silfıh 

başı çanları bütün şiddetlerile gü
rültüye başladılar. Vardiya ba
şındaki mürettebat yerlerinde 
lnuharebeye hazırlandılar. Istira
hatteki denizciler ilk çan sesi ile 
ranzalarından atlamağa, acele ha
reketlerle giyinerek vazifeleri ba
~ı.na koşmağa koyuldular. Beş da
.iıka içinde Yavuz muharebeye 
h.azır durumunu aldı. Baş taretin 
çıft 38 likleri Amiralin direktifini 
eınre çeviren topçu kaptanı ta
rafından Rus kruvazörlerine di
rise edilmiş, iş yalnız Şosonun bir: 

- Ateş! 
Emrine kalmışlt. 
Türk gemisinin gördüğü düş 

illan kruvazörleri, vis Amiral So
ın_otofun liman dışında karakola 
gonderdiği Aral ve Dobrovnik 
kruvazörleri idi. 

Bunlar hafif sis içinde Sivasto
Pola yaklaşan Yavuzu hayal me
Yal farketmişler, fakat düşman 
ı:ıernisi olduğunu kestirememiş -
ler, kendi Amirallerinin denize 
açıldığı Kagola benzetmişler, ön
ce aldırış etmemişlerdi. 

Yavuz bir mile kadar sokulun
ca keşif siyah dumanı korkunç 
lki . ' zlı taretleri ve arkasında dal-
galanan ortası ay yıldızlı büyük, 
kırmızı bayrağından h" . t' . 

1 
uvıye mı 

~n .•mışlar, burun buruna geldik
r'. bu tehlikeden krtulmak için 

selameti firarda bulmı.ışlar, dönüp 
kaçrnak istemişlerd.i. 

Yavuzun her tarafından, bütün 
taretıerinden, borda toplarından 
A.ınirale gönderilen: 

- Hazır! 

d 'l'ekrnilleri Soşonun kulakların
a bir musiki nağmesi tesirile 

~·ınJarnış, akşamdanberi derin bir 

Emirlere Başladı 
Telefonlar top başında ıaleste 

bekliyen topçıılara ulaşır ulaşmaz 
Yavuzun 6 topu birden öd pat
latan bir gümbürtü ile sabahın 
sessizliğini yırttılar, kaçan tavşan 
kılıklı düşman kruvazörleri ara
larında denize düşen mermilerin 
çıkardığı minare boyu su sütun
larile ıslanırlarken Ar2l ile Dub
rovnikin topları da ateşlendi. 
Yavuzun üzerinden ıslık çalarak 
uzaklara, Karadenizin simsiyah 
bağrına gömülen Rus mermileri 
Amiral Soşonla Yavuz mürette • 
batını kızdırmaktan, top başın -
daki yağız yüzlü tunç yapılı Türk 
denizcilerini coşturmaktan başka 
birııeye yaramadılar. 

Aralin ikinci defa toplarını a
teşlemesine meydan verilmeden 
Yavuzun salvoları denizi ejderha 
kuyruğile dövülüyormuş gibi alt
üst etti, üçüncü salvo ile beraber 
kulak yırtan, iç kanatan korkunç 
bir çatırtı, bunun arkasından da 
Ka~an Rus gemilerinden Dırb -
rovnikin arka taretinin parçalan· 
dığı, geminin kıç tarafının iskele 
kısmı suya gömüldüğü görüldü. 

HİKAYE 

OM i D 
(4 üncü ıahifeden de•1am) 

hususunda sözünde durdu; fakat, 
Muhtİırla değil, dığer üşıkile!. 

Muhtar bu haberi aldıgı gün, 
çıldırmaktan, aklını kaybetmek
ten korktu. 

Bu vefasızlığı, bu iki yüzlülüğü 
bir türlü Nccileye yakıştırarr.ıyor. 
Yaptığı şey ortada iken, hala o· 
nun böyle birşey yapacağına, ya· 
pabileceğine inanamıyor ve en 
garibi el'an ondan ümidini kes
miyordu!. 

Türk gemısinden çıkan 38 lik
lerden ikisi Dubrovnikin ard kıs
mına isabet etmişler, bu dayanıl
maz isabetin parçaladığı kemi ak· 
samı ile birlikte göklere yükselen 
kanlı insan vüc_Jü parçaları de
nize yuvarlandı, kaçmak için var 
gayretini sarfeden düşman kru
vazöründe ruiralar, bağrışmalar, 

cankurtaran yeleklerine saldıran, 
birbirini boğazlıyan, döğüşen mü· 
rettebatın mahşeri hali, bır a.nda 
sıvaşık, kaygan kıın pıktılarile 

kıpkırmızı kesilen güvertenin Ü· 

zerinde göz yakan bir manzara 
meydana getirdi. 

Yavuzun topları durmadan gür
lüyor, her gürleyiş batmak üzere 
bulunan arkadaşını bırakarak ka· 
çışını sürdüren Aralin ardında su 
sütunlarından meydana gelmiş 
bir orman görünüşü hasıl ediyor, 
Aral aradabir topunu ateşliyerek 
arslanla karşılaşmış bir karaca hı
zı korkusile yol alıyordu. 

Yavuz; batmak üzere bulunan 
param parça Dubrovnikin yanına 
sokuldu. 

(Devamı var) 

!Selim Sırrı Spo 
İşlerini Anlatıyo 

(5 inci sahifeden deLum) 

lekıote ilk sok~n insan değil midir? 
Vapur Üsküdara gdınişti .. İs -

keleye çıktık .. Üstad Kısıklı tram 
vayını bekliyordu. Güneşli ve ılık 
havaya baktı: 

Bu akşam da alelacele karnını 

doyurduktan sonra, babasından 

müsaade al~ak od&sına çıktı .. 
Yatağına uzanarak kitabı heye -
canla okumağa başladı .. 

Kitabda yamxamların eline dü
şen beyaz adamın oğlu (Can) a 
çok acıyordu. İçinden ah diyordu. 
Ben onun yanında c>labilseydim 
onu yamyamların elinden nasıl 

kurtarırdım. 

Fakat o anda dekor birdenbire 
değişti.. Aytekin, kendini büyük 
bir meydanı çerçeveliyen, ağaç -
!arın arkasında gizlenmiş bir va· 
ziyette buldu .. Meyd>na bakınca, 
beyaz adamın oğlu Canı tanıdı. 

Kızgın bir ateşin yanında elleri 

- Bu havada şelıirde kapalı 

yerlerde durulur mu, dedi.. Şimdi 
yukarı çıkacagım.. Orada hava 
çok daha güzel ve temizdir. Bah
çede biraz dolaşırım . Toprakla 
uğraşırım .. Sonra, güııeşli bir yer
de biraz istir ah at ederim .. Kitab
larımı, mecmualarımı okurum .. 

Kısıklıya gıJecek tıamvay gel- Yc=:ı:ı iZ Hikaye: 
miştı. .. Üstad ayrılırkl'n' 1-;...,;~;...-=--;.;.;;,;::~..;;;:;..:. 

arkasından bir direğ~ bağlan -
ınıştı. Vahşiler, acayib sesler çıka
rarak, beyaz, kırmızı, reklere bo· 
yanılmış vücudlerini ileri geri oy
natarak, onun onun etrafında, 

raksediyorlardı. 
Aytekin ağaçları siper alarak, 

çocuğun bağlandığı direğe kadar 
yaklaştı. Direğin dibinde vahşile
rin bıraktıkları bıçağı. alarak, ço· 
cuğun ellerini bağlıyan ipi, kesti. 

Fakat bu anda bütün vahşiler, 
bir çığlık kopararak ikisinin de 
üstüne atıldılar. Kocaman bir vah
şi elindeki uzun ve keskin bir bı-

çakla Aytekinin üzerine saldırdı. 

ve onu ensesinden tııttu kaldırdı. 
Ve bütün şiddetile göğsüne vurdu. 

Aytekin bütün kuvvetile bağırdı 
ve uyandı. Uyandığı zaman an • 

nesi ve babası yatağının başı u -
cuna gelmiş oğlum ne oluyorsun 
diye merakla soruyorlar. Annesi, 
terlemiş yanaklarını s'liyordu. Ay
tekin, okurken uyuduğu, kitabı 

yere düşmüş eörünce, hemen e • 
ğildi ve kızaran bir yüzle babası
na göstermeden, eta;k'rin üstüne 
koydu ... 

İçinden oh diyordu, korkunç bir 
rüya imiş ... 

as tavrı içinde bulunan Amiral 
tnağrur durusunu tekrar ele al-
0\ış, oınuz üs.tünden aşırma bir 
;:an bakışla yanında emir bekli
, en .. 

suvari Akkermana sert sert 

Muhtar bu hadiseden sonra İs
tanbulda duramadı. Bu hayal, bu 
ümid inkisarının derın ıztırabını 

unutmak için başını alıp gitti. Tam 
bPŞ ;ene di,ar dıvar dolaştı, başı 
boş bir hayat yaşadı. N ihayct İz
mırden lstanbula döndli. Rıhtıma 
çıktığı gün bir arkadaşına rasladı. 
Bu en samimi arkadaş:arından bi· 
ri idi. İki arkadaş sarılıp öpü~tük· 
ten sonra, diğerı Muhtara. 

- İşin yoksa Çamlıcaya kadar ı-.,.,,.wr-,.--

eıııretrnişti: 

si -
1 

İşaret çektirin. İstaper et -
n erı. 
A.kk A. . erman baş vardabandıraya 

Vıı. llııraJin emrini tekrarladı. Ya • 
zun pro . . . da va serenının ışaret cun-
•ında d Yal! ar arda toka edilen sin-

av ar kaçmağa çabalıyan ve tıpkı 
cının 'ft . . du çı esme maruz hır tavşan 
rurnu d llıi! . n a bulunan Rus harb ge-
erıne Soş · . d" A-. . onun emrını, uşman 

-..,nırar . 
lopı ınıo hakim ve korkunç 
dird~tın teyid ettiği işaretini bil-

ıler: 

ll liernen staper ediniz! 
ltıı. us kruvazörleri işaretleri kor
?.., Ve heyecan dolu g-Ozlerle sey-
'"en s" lerk uvarilerinin karannı bek-

llıakeıı Aral süvarisi yarbay Tuşef 
sap ıne telgrafına sarıldı, telgrafın 

ını k rak· oparacakmış gibi sarsa _ 

; Taın Yol ileri! 

toP<; urnandasını bastırdı, geminin 
da tu kaptanı kıç taret topile bor
k.,nd~f'arını münhat zaviyelerle 
eılen erıne teslim olmayı teklif 
~i!ı 0-.;ınanlı harb gemisine tev-
b ederk A İt Ok . ~n ra! yaydan çıkan 
Soşo gıbı ileriye atıldı. 

l:ııcte n . Yavuzun kumanda kule
lttıa;u,:~ eli göğsünde, öteki di 
«urtı .. 1 Bonapartvari mağru: r !r 
il ' a ''~rd 'ğ· · tıs k ' ı ı ışarete baş eğecek 
f t\ıvaz" ı · . 
•kı""k or erının staper etmesini 
llıaja •n Aralin ileri atılışını, kar

de Oııtı te~bbüs edişi, Dubrovnikin 
f,tara ~i ardısıru S!vastopola doğru 
l~Ş\i, l Yeti kar.ısında gözleri iri-
&örıııeJ~retıerini •ekrara lüzum 

11td1; ı, tek heceli emrini bas _ 

-J\teş!. 

- Sana bir haberim var .. dedi. 
Ve .. kalbinde hala ümidi sön -

miyen Muhtarın birdenbire me
rak ve heyecanla titrediğini gö -
rünce hemen ilave etti: 

- Seninki çoktan kocasından 

boşandı. Sonra ne maceralar da 
neler ... Şimdi nerede bilıyor mu
sun?. 
Boğuk bir sesle: 
- Nerede? 
- Bir barda çalışıyor!. 
Muhtar, sesi büsbütün kısıla 

rak: 
- Barda mı, hangi barda?. 
İki arkadaş kolkola girerek ko

nuşa konuşa yürüdüler. .. 
• ...... • barı... Müzik çalıyor ... 

Çiftler dönüyor. Muhtar içeri gir
di. Henüz bir masaya oturmadan, 
kalabalık salonun dört köşesine 
şöyle bir göz gezdirdi. Necileyi 
gördü. Tanıdı. Ne garib acaba sa
fiyetini kaybettiği için midir, ne
dir, daha güzelleşmiş, daha can 
alıcı bir hal almıştı. 
Görüştüler. Kadın, mazıyi büs

bütün unutmuş gibi onu candan 
bir alaka ile karşıladı. Bir masa· 
da oturup biraz içtikten sonra, üst 
katta bir odaya çıktılar, yalnızca 
uzun uzun konı.ıştular. Mu.l)tar, 
bu yalnızlığı fırsat bilerek tekrar 
evlenmek teklifinde bulundu. Genç 
kadın, yine riza göstermedi. Muh-

beraber gidelim, dedi Güneşli bir 
spor günü geçirirsin. 

Selim Sırrı ile ber.ıber Çamlı· 
cad" gençlik ve zindelik getire • 
cek bu açık hava gürııi yaşama • 
sını nekadar hıtemiştim. Boynum 
bükülü, iskele meydanında kal· 
dım. Özür diledim. İşim vardı. 

O tramvaya bir delikanlı çe· 
vikliğile atladı .. Selamlaştık .. 

Üstaddan ayrıldıktan sonra dü
şünüyordum. Genç kalmanın sır
larını bir çoğumuz biıdiğimiz hal· 
de, onun tavsı~lerini tutmakta 
büyük bir ihmal gösteririz. Bu ne
dendir! .. 
Dalına genç_ ve neş'Pli olmak is

temeyişimizden mı!. Tabü değil .. 
O halde, bilerek, anlıyarak, vü

cudlerimizin !ter gün yıpranma
sın•, ihtiyarlamasına razı oluyo -
ruz. Yine hepimiz, açık havadan, 
temiz havadan, güneşten, hareket 
yapmaktan kaçıyoruz. 

Bunları dü~ünerek, Üsküdarın 
bir başka semıine doğru tırmanan 
tramvayın içıııde gidıyorum.. 

tar bunu bir istiğna ıayarak onu 
kollarının arasına almak, öpmek 
istedi. Fakat o, onu ellerile itip 
kendinden uzaklaştırarak: 

- Bırak beni Muhtar ... Beni ne 
öp, ne de bana yaklaş ... İstersen 
iki arkadaş gibi konı.ışuruz, o ka
dar ... Daha fazlasını bekleme ... 
Çünkü, ben, sana tay:k bir kadın 
değilim artık ... Beni daha ziyade 
söyletme ... Ben ne oldumsa ol · 
dum, seni de yakmak, harab etmek 
istemiyorum!. İki arkadaş olalım, 
yalnız hislerile kucaklaşan iki ar
kadaş ... 

İkisi de ağlıyorlardı. 
(Devamı var) 

Telefonun en bol yeri, şüphe 

yok ki Yeni Zeland adasıdır. Ya
pılan istatistiklere nazaran, bu -
rada yüz nüfus başına, 22 telefon 
düşmektedir. Şunu da, hatırdan 

çıkarmamalıdır ki Y mi Zeland 
adasının yüzde 43 ü vahşidir. Bun
ları nazarı itibare alırsak, iki a· 
dama bir telefon düşüyor de -
mektir. Yeni Zeland •dasında ço
cuklar daha küçük yaştan tele -
fonla konı.ışmayı öğrenırler. Hatta 
bunun için, ilkmektehıerde, hayat 
bilgısi dersinde. ilk iş olarak, te
lefonun nasıl kullanıldığı öğretilir, 
bir mecmuanın yaptığ0 hesaba gö
re, Yeni Zeland adasında günde, 
1,389,827 telefon mükalemesi ya
pılmakta imiş . 

• 
Hayvanlar Nasıl Ölürler? 

Şimdi hayvanlardan yalnız fil
lerin ölecekleri vakit muayyen 
bir yere gidecek öldüklerini bıli· 
yorduk .. 
Meğer balina balıkları da öle -

ceklerini anlar anlamaz biryere 
giderler orada son nefeslerini ve
rirlermış .. 
Bakınız bu iş nasıl oluyormuş: 

Rus hayvanat alımlerinden biri 
Siberyada tetkikatta bulunurken 
deniz kenarında bir sürü balina 
kemiklerıne rastlamıştır. 

Bunların buraya nasıl geldik· 
!erini merak etmiş üç ay kadar o
rada durarak tetkikatta bulun -
muştur. 

Yaptığı tetkikata gore balina -
!ar }avaş, yavaş geliyorlar. Deniz 
kenarından kendilerıni karaya 
atıyorlar. ölümlerini bekliyor -
!armış .. 

Balina kemikleri sanayide çok 
kullanıldığı için bu keşif Rus a· 
lim ini altın madeni keşfetmiş ka
dar zengin kt!mıştır. 

Köpek Diyip
Geçmemeli 

Köpek pek sadık bu· hayvan _ 
dır Küpek sırasına göre bir si
li'ıhtır. 

Hatta; bir :üfekten ve toptan 
daha kuvvetli bir silahtır. Polis 
köpeklerinin Avrupada oynadığı 

rol mühimdir. Polisler yalnız ka

tilleri ve hırsızları değil, casus -

!arı bile sureti hususiyede yetiş • 

tirdikleri köpekler vasıtasile ya

kalamaktadırlar. 

Evinizde bulunan köpek sizi 

düşmanlarınızdan korur. Hele 
çiftlikte bulunan bir köpek bir 

top kadar emniyetli bir arkadaş
tır. 

Koyun sürülerini kurdlardan 

muh&faza için çobanlar iri kurd 

köpekleri kullanırlar... Bu kö -
peklerin boyunlarında Şişli de • 
mir tasmalar vardır. 

Kurdlar köpeklerin gırtlağına 

salar .. Fakat; demir şişli tasmalar 

onlan korur .. Çobanlır sürülerde 

sırasına göre beş on köpek bes -

!erle ... Bu köpekler mevcud ol
dukça en azılı kurdlar bile sürü· 
ye yanaşamazlar .. 

Köpek derisinden dünyanın en 
güzel eldiveni yapılır.. Gödere
nin en iyisi köpek de"ısinden olur. 
Köpeğin pisliği de kıymetlidir. 

Bilhassa kösele ve dericilikte kul· 

~ -~~--; 
~ - ---

ya teşebbüs ederse yakaladığı ke-
dinın bir gagada derisini yüzer 
Dişleri kuvvetli bir testere gibidir. 
Kazı dünya yüzünde en çok 

Macarlar besler, Macaristanın Tu· 
na boyundaki köyler. kasabalar 
kaz sürülerile doludur. Macarlar 

kazları ağaçta beslerler ... Ağaç -
lar üzerine yaptıkları bırer kişi

lik kaz kafeslerine doldurdukları 
kazları bol mısırla beslerler ... 

Hatta mısırı sabah akşam ve öğle 
Macar kızları avuç, a\'UÇ kazlara 
yuttururlar ... Bir kuzu ağırlığın· 
da kazlar vardır 

Kazın tüyünden yatak, yasdık, 
yorgan ilfıh yaparlar MacarL•· 

tanda pamuktan, yünden yatak 
yok gibidir .. Hep kaz tüyüdür. 

Kazdan okkalarla yağ çıkarır
lar... Ev !erinde yedikleri hep k.ız 

yağıdır. Ayni zamanda haric mem
leketlere külliyetli ihrac ederler. 

Kıızın bulundıığu yere hırsız 
giremez .. Çünkü yabancıya karşı 
köptk gibi bağırarak :><s verır 

Kaz; cahıllerin bild:ğ' gıbi va
nak ve bir işe yaramaz h , . .,_ 

değildir. Bilakis çok değerli , e 
hayvanların Kralıdır. 

• • 
Keçi Gibi 
Olmalı 

Koyun çok !aydaiı lıir hayvan
dır .. Fakat; keçi de undan aşağı 
kalmaz ... Keçi bir koy.ındaıı da! a 

bol süt verir ... Sütün yağsızdıı 

Lakın, yoğurt ve· peynir yapıla -
bilir .. 

Keçi tüyü çok sert ve kuvvet • 
lidir .. Kılından güzel ve dayanıldı 
keçe olur... Anadoluda keçi kı -
lından heybe, torba, çuval, yer 

yaygısı gibi dayanıklı ve kuvvet
li eşya yaparlar ... 

Keçi derisinden sağlam ayakka· 
bı derisi de olur .. 

Keçi, 90k çallık ve kuvvetli gibi 
görünür. Lakin çok nazik bir hay
vandır .. Biraz soğuk alsa derhal 
hastalanır ... Ahırda yatacağı yer 

taşlık ve kuru olmalıdır. Eğer yaş 
yer~ yatarsa hastalanır .. 

Keçi, aza kanaat eder. Orman
larda, çalılarda geçinir otlar ... Fa
kat; keçi çobanlığı çok güç bir iş· 

tir. Keçi çobanı olacak adam keçı 
!anılır. 1 gibi olmalıdır. 

!==============~= 

Şubat ayı müsabaka- ' 
mızı geçen haftaki 

Çocuk sahifemizde 
arayınız. 

Geçen ay müsabaka
mızda hediye kaza
nanları gelecek hafta 
ilan edeceğiz. 
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Kendinizi 

Nezle 
Baş ağrısı 
Kırıklığa 
Dikkat 
Ediniz 

Koruyunuz 

Bu İlk tehlike alametlerini göriir görmez dttbal 

Almak Lazımdır 

NEVROZİN soğuk alğınlığının fena akıbetler doğurmasına mani ol
makla beraber bütün ıztırabları da dindirir. İcabında günde 3 kaşe 
alınabilir. İsmine dikkat, taklidlerinden sakınınız ve NEVROZİN ye
rine b"§ka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. --
Gümrük Mu haf aza Genel Komutanlığı İstanbul 
Satınalma Komisyonundan : 

1 - Deniz vasıtaları için 100 er metrelik 7 parça galvanizli zincirle 
3 kilit l parça zincirin ve 2 ııdmiraltı demirinin 6/2/939 pazartesi günü 
saat 16 da kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tahmini tutarı •1459• lira ve ilk teminatı •110• liradır. 
3 - Evsaf ve şartnamesi komisyondadır. Görülebilir. 

-1 - İsteklilerin o gün eksiltme saatinden bir saat evveline kadar 
2490 sayılı kanunun tarüi veçhfie hazırlıyaca.kları teklif mktublarını 

Galata eski ithalat gümrüğündeki komisyona vermeleri. ·366· 

İstanbul Belediyesi İlanları 
Keşü bedeli 771 lira 58 kuruş olan Sultana:hmette Nakilbent soka

ğının adi kaldırım tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakile 
şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayrlı 

kanunda yazılı vesikadan başka bu işi yapabileceğine dair Eminönü 
Başmühendisliğinden alacakları fen ehliyet vesikasile 57 lira 37 kuruş

luk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 10/2/939 Cuma günü 
saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (609) 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Cınsı Mikdarı Muhammen bedrli %15 teminat 

Beheri Tut"' 
Kr. S. Lira Kr. Li. Kr. 

Çul 10214 kilo 6.50 663.91 99.58 
Çuval 2700 • 10.50 283.50 42.53 
Kanaviçe 2921 • 12.- 350.52 52.58 
Kola çuvalı 350 adet 9.- 31.50 4.73 
İp 6531 Kg. 13.50 881.68 132.25 
Kınnap 4828 • 13.50 a51.78 97.77 

I - Yukarda ~ins ve mikdarı yazılı ıskarta sargı ve ipler ayrı 
ayrı pazarlık usulile satılacaktır. 

Il - Muhammen bedelleri ile muvakkat teminatları hizalarında 

gösterilmiştir. 

III - Arttırma, 8/2/939 tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat 
14 de başlamak üzere Kabataşta Levazım ve mübayaat şubesinde mü
teşekkil satış komisyonunda yapılacaktır. 

TV - Nümuneler her gün söııü geçen şubede görülebilir. 
V - İsteklilerin arttırma için tayin edilen gün ve saatte •'; 15 temi

nat:arile yukarda adı geçen komisyona gelmeleri iliın olunur. .444, 

Grip ve nezleyi, baş, diş, 
ağrılarını derhal geçiren 

ve roına tizma 
en iyi ilaçtır. 

1 kaşe 6. altılık kutu 30 kuruştur. 

Emlak Ve Eytam Banlcasından: 
Harıt, 

Es,. Y-.i Kıymetli Nev'i No. M•<alıa" 

363 1l ·voğlu T~iki- 8325.- Arsa 14 832.50 M2 
ye malı. Yenlyol 
Sl•kağı 4/2 

Depo· 
zito 

1665.-

Adresi yukarıda yaz.ılı gayri men kul pazarlık usul ile satılacaktır. 

İhale 9/2/939 perşembe günü saat ondadır. 

İsteklilerin bildirilen gün ve saatte depozito akçesı, nüfus tezke-

resi •c üç fotoğrafla bırlikte şubem ize gclmelerı. (630) (752) 

-T. C. ZiRAAT BANKA 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramıye verecek 
Ziraat Bankasında kumbaralı \'e ihbarsız tas nruf hesablarmda e" az 50 lirası bulunJID!ar• ıenede 

4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdnki plana göı:e ikramiye dağıtıfacaktı.r: 
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DİKKAT: Hesoblarındakl paralar bir sen~ 
takdirde % 2~ lazlasile •erilcc~ktir 

i~inde 500 Hradan aşağı dii••oıiyenlere ikramiye çıktıitı 

Kur'alar >eneıle 4 defa, 1 Eylul, 1 Birincil.an un, 1 Mart ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecckUr. 
i&iil.~~5;>]?Y. ... ... .. 

Dr. l-lafız Cenıaı 
(LOKMAN HEKİM) 

DAHİLİYE MÜTEHASSISI 

Divanyolu 104 

Muayene sa•tleri : Pazar hariç 

hergün 2.5 - 6, Salı, Cumartesi 

12 - 2,5 !ıkaraYa. Tel: 22'.!98 

Akba Kitabevi 
Her Jısanda kitab, gazete 

ve ınt:cmuolarını, mt'kteb ki
tnblarını, kırtasiycnizı temin 

edrr Rc:fik Fenmen'in elektrik

cilik kıtabını, Mümtaz'ın art

tırma, eksıltme kitabının An

kaı·1da sacış :yeridir. 

TURAN 
Tiyatrosu 
Bugün gündilz 
saat 15 de ve 

gece 20,30 da 

llllıııı!lıııı~ı umuma 
Ertuğrul Sadi Tek ve arkadaşları 

AKTÖR KİN <I P. 1 tablo 

Doktor Haybeden kcmedi 1 P. 

llill:m:Z:Bm=ı:cıı::ıımız=:==:ııı:::::ııı:m::m::ı=:::ı::l!!SE!ll!IPCır:lı::'lllll;IPI- < 

Kansızlık, k(•ınik ha~tulıklnrı, dimağ yorgunlu lıın 

ile vitaminsizlikten doğma hütüıı 

zayıflıklara karşı 

KUVVET ŞURUBU 

ViTALiN 
Her annenin bilmesi icab eden bir kuvvet şurubu• 

dur. Çocuklarınıza Vitalin kuvvet şunıbu vermekle 
onları sağlam, gürbüz ve neş'eli yetiştirirsiniz. 

YiT ALIN KUVVET ŞURUBU 
l\lektep çağındaki gençlerle emzikli kadın ve ihtiyar

ların hayati kudret ve kuvvt>tlerini artırır. 

İNGİLİZ ECZANESi KANZUK 
Beyoğlu - İstanbul 

Devlet Demiryolları ve Limanları ı 
işletme u. idaresi ilanları _ 

Muhammen bcdelierile miktar ve evsafı aşağıda yazılı iki gurup 
malzeme ve eşya her gurup ayrı ayrı ihale edilmek şartile 7 /2/1939 Salt 
günü saat 10.30 dd Haydarpaşada gar binasındaki komisyon tarafındaJI 
açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve her gu• 
ruba aid hizalarında yazılı muvakkat teminatlarile birlikte eksiltrı>' 
günü saatine !tadar komisyona mü racaatlan liizıındır. 

Bu işe aid şartnameler Haydarpaşada gar binasındaki komiGyon ' 
rafından parasız olarak dağıtılmaktadır. 

1 - 1000 kilo çuval tamir ipliği ile 1000 kilo çuvaldız ipliği muhaJ11' 
men bedeli 1641 lira 18 kuruş muvakkat teminatı 123 lira 9 kuruştur. 

2 - 23 adet 500, 1000, 3000, 5000, 7500, ve 10,000 kiloluk dişli vt 
bilyalı yataklı palanga (tam) zinciri ile beraber muhammen bedeli 1720 
lira muvakkat teminatı 129 liradır. (466) 

ürk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
Dördüncü Keşide 11 - Şubat 

939 dadır. 
Büyü~ l~ram 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~
mes'ud ve bahtiyarları ar:!sına gir· 

miş elursunuz ... 

Şarköy Asliye hukuk hakimli -

ğinden: 

İstanbul Aksaray Çınarağa ma-

l 
hailesi Abdullahçavuş sokak 31 nu
maralı evde Şükran !lamı diğeri 

, Şükriyeye: 

Şarköyün Mürefte nahiyesinde 
gümrük atlı muhafaza memuru Ah

. met Kemaleddin Sun~lın aleyhi -
nize açtığı boşanma davasının rü

yeti istida edilmiş ve muhakeme 
24/2/939 cuma günü saat dokuza 
tayin kılınarak davetiye ile arzu
halin bir nushası mahkeme divan

hanesine talik edilmiş olduğundan 

yevm ve saati muayyende mahke -
meyz gelmeniz veya b:.- vekil gön

dermeniz lazımdır. Aksi takdirde 
gıyabınızda muhakemeye devam o-
lunacağı iliin olunur., (728) 

ZENITH 
En eski ve halihazırda en mıi 
tekıimil ve dünyanın her t ı· 

rafından en faz!~ aranan rad-

1 
yodur. Yalnız Beyoğlunda 

B A K E R mağazalarında sa ı 

tılmaktadır. I• 
-------ı 

Baylar 1 
Dünyanın en sa~ı~r1' 
Sıhhi lastikleri oıerı 

ll:l Şehir Tiyatt 5J 
. I' .IP,l'I Tepebaşınd:t 

DRAM KlS.\d 

B .. -.- ... n t ugun. 
15,30 da gece saat 20.30 da 

BlR MİSAFİR GEDJ 
İstiklal caddesinde 
KOMEDİ KISMI 

Bugün saat 15,30 da 
Gece saat 20,30 da ·ı 

YANLIŞLIKLAR KOMEDYA:: 

* . ,.tı 
Halk@per~ 6 . e l 
Bugiın matııı 

da gece 9 d~ 
ENAİLEll 

Büyük op<·r<!,., 

Sahibi ve neşriyatı ıdar;edC'' 
Bil§ muharriri 

ETEM İZZET BENiCE 
Son Telıraf MatbaasJ 


