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Şehir Meclisi ispanya iş_i, Bir Harb Doğuracak mı? 
Azası M l D- .. .. D 1 F ' V ..,. K D Çekilmeli mi ? ese e onup o aşıp ransa nın erecegı arara ayanıyoı 

Madrid Şeh.ri Teslim Oluyor Biz söylediğimiz zaman ar· 
kamızdan kıskıs gülenler ve 
bizi Don Kişot sananlar tim· 
di iki elleri şakaklannda ne 
yapacaklarını düşünüyor· 

lar .. Franko'nun Büfün lsoanyaya Hakimiyeti Bir Gün Meselesidir 
Yazan: ETEM İZZET BENİC'E 

G azeteeilik, romancılık, ya
zıcılık hayatımız ve Parti· 
deki çalışmamız daima fU 

beş esasa inanmak ve müridlik et· 
inekle ceçti: 
1- Fazilet 
2- Alın teri 
3- Tek cepheli ve tek iaanı§lı 

olınak 

4- Ferağat 

5- Sonuna kadar dürüstlük. 
Bir gün cazetelere ilan versek 

~e mümkün olsa da sokaklarda 
lniinadi da dolaıtırsak hiçbir kim· 
•e çıkıp da: 

- Etem İzzet Benice'ye fU ya· 
tıyı yazdırmak, bu işi gördürmek 
için bir kahve içirdik!. 

Dahi diyemez. Şehir meclisinde, 
l'akmaya uğrıyan ve suiistimnli 
1 YYuka çıkan esnaf bankası me· 
lelesi ve suiistimal erbabı ile ge
tek gazetemizde ve gerek meclis· 
te mücadele etmek fırsatını bul
duğumuz günlerde, arkamızdan 
ltıskıs gülüyorlar: 

Henüz hükômetçilerin elinde 

•• 

bulu 11an toprakları hakimiyetlerine alm ağa çalışan 
yetçilere karşı bu suretle yeni cephe alıyorlar ... • A 

frankistler. Cumhuri-

- • - Çocuk kendisini feda ediyor, 
hayatta menfaat ideale tahakküm 
•der. 

Diyor, ve .. ilave ediyorlardı: 
- Nene lazım senin faziletten, 

idealden, dürüstlükten bahsetmen. 
llakkı huzurunu nlmağa, icab e· 
deniere de •Allah ömürler 'l'crsin 
•fendim• derneğe bak. 

k eniz . ı a ı çını 

Toplanac k? 
Nitekim, bütün suçlular gözö· 

n .. 
llnde iken suçu ortaya koyanlar 

lnücrim, asıl mücrimi~ de masum 
tolu !is· ne geçtiler ve .. biz Şehir mec· 

.. 
1nden ayrıldık, mahkemelere 

•u "ki ru endik, dünyanın tehdidine 
:adılı; ve .. yakamızı, başımıza ge
lıa •len bu badireden kurtarıncıya 
b dar anamızdan emdiğimiz süt 
lı~numuzdan geldi ve hatta on 
•tır· Yıl Yazı işleri müdürlüğünü ifa 
' hğ' • 
bil 1tnız l\.lilllyet gazetcsiııden 
•ıJ e çıkarılm11mızı istiyenleTie kar· 
• aştık. 

"· 1 I " o zaman esnaf bankası me-
e •si tek d • · · 1 • t tn c ı, su mese esı, e 

b·Cselesi, süt meselesi gibi daha 
~•Çok meseleler de vardı. Nitekim 
" adan zaman geçtikten sonra da-
1,8"'12da ve mücadelemizde hak· 
tilolduğnınuz Şiırayi Devlet kara· 
•rn~· de sabit oldn ve mücrimler 
Ilı ~ttıru zaman• dan istifade et· 
ıı:e~d· ~uretile kurtuldular ve ne 
Ilı 

1 
1 ıse İstanbul halkınııı suiisti· 

ı.ı:ı ve ihmal ile israf edilen yüz 
, 1~.rce lirasının başına geldi. 
u ltc · id tıınclriu cezasız; menılckct, 
•al Ve fazilet için mücadele e· 

'-._ (Devamı 6 mcı sahifede) 

!Dörtler mi 
Burgos, 8 ( Hususi ) -

Dün l\ladrid şehri üzerinde 

uçan Frankist tay)areler 
şehrin damları üzerine be
yaz bayraklar çekildiğini 

Görmüşlerdiı" İlk dfea ola
rak l\ladriddeki hava mü
dafaa topları, Frankist tay
yarelere karşı ateş etme
ınişleı·dir. 

L ondra 8 (Hususı) - İspan· 
ya meselesi iki safha arzet· 
mektedir: Siy.,si, a keri. 

Siyasi kısmının halledilmesi için 
ask~r! kısmının sona nmesi lazım 
gelmektedir. Askeri kısmının ne· 
ticesi ise bütün İspanyaya Fran • 
konun hakim olmasıııa vabeste • 
dir. Franko İspanyanın sevkül -
ceyş, sanayi, ziraat vehatta siya· 
set bakımlardan en mühim taraf· 
!arını işgal etmiştir. Geri kalan 

l<ilistin hadiselerinden bir .anne ve Filistin zabıtası 

'''Arab Kongresi,, nin 
Kararları Her Tarafta 
Mera la Bekleniyor 

~Uisti 
n ırıeselesinde mühim rol 

0Ynıyan Müftü 

Filistin Namına Gelen İk! Her Şeyden Önce 
Hey'etin Birbirleri1e Anlaşması Lazımgeliyor 

L ondra 8 (Hususi) - - Fi
listın meeslesini halletmek 
üzere yuvarlak masa kon • 

ferar.sı bugün ikinci toplantısını 

yapması beklenmektcdır 

Çünkü Filistini teın'il eden mu· 

tedıllerle müfti p& t sı delegeleri 
arasında Fil stinlilerin mütalebatı 
haı<kında kongreye yapılacak tek· 
lif tususunda iki heyetin mutabık 
kalması l~zımgelmck!cdir. Hal • 

(Devamı 6 ıncı sahifP<ie) 

Madrid ve havalisiniP vaziyeti ise 
harbe devama imkan bırakacak 

şekı ae değıldir. Çünl:ü Madrid, 
ve havalisi üç tarafta ı Franko or· 
dusu tarafından ihata edilmiş ol· 
duğu gibi denizden Franko donan· 
ması tarafından abluk~ya alın • 
mıştır. Barselonun zaptından son· 
ra orada elde edilen yeni gemi • 
!erle •ak-viye olunan ~·rankist do· 
nanma Barselon, Kartacana ve 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

KISACA 
( 

En Sonda Gelen Tedbirı 
istanbulun bayıııdırlığı, şehir 

işlerin.in düzgünliıg ;, gıda 

işlcl'inin tnnzin1i \e hayatın 
ucuzlatılması yolunda, şah«ın: 

Tedbir mi?. 
İstikraz mı·:. 

Vergilere zom 1111'!. 

Diye üç teklif kar~ısmda kal-
sam muhakkak ki: 

- Tedbire evet .. 
i tikraza C\'Ct~. 
ncr YC ~n \.'ergilt-re zamma 

gelince hemen: 

- Hayır .. 
Derim. Körolası •1.nm• ,·ergi

de değil d<' yalnız ınaaşda, ka· 
zaıı~da, kiırda iu,aıı kulağına 

hoş bir nağme halinde kı, ta 
kırıta ve siizüle siiziile geliyor, 
Bırakalım, bu kelime)·i ke~di 
ahenk ve kn·anıında serpile-
dur5un! •• 

omanyanın 

Harici 1 

Po itikası 
(Yazısı 6 mcı ıahlfede) 

Seçim l 
işleri 1 

Başvekilimiz Dün Parti 
Merkezinde Bu Mes' ele 

ile Meşgul Ol~u 

S eçiın hazır lığı her tarafta 
hararetle de·~nm ebnek
tedir. 

Vilayetlerde ve şehrimizde 

tt>ftiş heyetleri cetvtlleri tet -
klk eylE>."!lektedir. Dün de yaz. 

dığımız gibı cetveller memle
ketin her tarafında 11 şubat sa
bahı asılmış olacak ye 25 inci 
günü akşamı kaldırılacaktır. 
Bu müddet zarfında ıtiraz e • 
dcnlerin idd ~!arı tetkik edile
C('klir. 

BAŞ VEKİLİMİZİN 
TETKİKLERİ 

Diğer taraftan Başveki!Jniz 
Refik Saydam dun Partı mer· 
kezine giderek uzun r.'."Üddet 
oı ada kalmış ve bi~hassa seçim 

lşlcrile meşgul olmuş \'e Parti 1 
IDevamı G ıncı sahife<le l 

lmpeks 
Ve Safie 

Meseleleri 
Mister Krep Bu İşle 

Alakadar Değilmiş 
-·-

Satie Tahkikatı Bitti -
1 

!ııpc-ks işinde ısm nevzuu bah
solan ve evvelki g'jn Londra -
dan şehrimize avdcı eden İn • 

giliz mühendisi Krep dün kcrdi· 

sele görüşen ga:.etecilcre İmpcks 
ile h .ç alakadar bulunmadığını 

söy m ş ve 0ükfımet ,e de hiçbir 
(Ucvamı 6 ıncı sahifede) 

Gümrük ve 
İnhisarlar 

Vekili 
Bu Sabah Şehrimize 

Geldi 

Gümrük ve 

İnhisarlar Ve

kili Ali Rana 

Tarhan bu sa • 

bahkl ekspres· 

le Ankaradan 

şehrimize gel -

miştir. Haydar- ı 

paşad güm· 

rük ve inhi • 

sarlar erkıinı 

tarafırdan kar· 

şılanmıştır. Mu

Rana Tarhan mai!eyh-bura • 

da birkaç gün kaıarak bazı tetkik· 
!erde bulunacaktır. 

Eski vali, eski şehir meclisi içti malarından birine riyaset ediyor 

Şehir Meclisi 
Değişt·rilmeli mi? 

Halk, Esas da Müttefik <.ıibi, 
Fakat Tatbikatta İki Muhtelif 

Fikre Ayrılıyor 

E sk. valır..::n bL takını yol· 
suz .;Ierını muı;akerc ve 
tasvıb eyledığ cihetle Şe

hır mecl.smin toplan ı:ıtifa etme
leri icab edeccğı hakkında bır ga
zete tarafından ortaya atılan id· 
dia, sıir'atle yayılmış, diğer bir 
kısım gazetelere intikal eylemiş, 
olduğu gibi umumi efkarı da ya
kından şiddetle aliikadar eden bir 
mesele haline gelmiştir. 

Diın de yazdığımız veçhlle şe
hir meclisı azaları, kendilerinin 
eski valile bir ay kadar iş birliği 
yaptıklarını ileri sürerek ortada 
toplan istüayı mucib bir vaziyet 
olmadığını, seçimin kanun daire
sınde cereyan eylediğ•~ı iddia et
mektedirler. 

İstifa taraftarı olanlar daha zi
yade halktır Fakat J-alk bu hu· 
susta ikiye ayn maktadır. 

B..r kısm. evvela b· yols.ı.zluğu 

yapn, hkat hen· • maznı!'1 mev-
-= 

1 
künde olan Muhıddin Ü<tündağın 
husus! vazıyelının halli lfızım gel· 
diği mütaleasındadırlar. 

Bunlara göre va:ı bcraet ederse 
mecl.s azası için de söy le'!len ler 
yerınde olmaz. Aksi halde valinin 
mes'ul edildiği meselelerden yal· 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Eski 
Fors 

Ne Oldu? 
Bunun ir Yunan 

Firmasına Satıdığı Kat'i 
Olarak Yalanlanıyor 
Denizbank teşekkül ettikten 

sonra Deniz yolları ile eski Sey
rüsefaın tarafından kullanı!Jn 

(Devamı 6 ır.cı sahifede) 

Bir İspanyol Güze i 
Ya:zan: CELAL CL. 'GİZ 1 
---
1 Endülüs Geceleri .. 
Haccac'ın Aşkı .. 
Halifenin Hazineleri. 
Kanlı Harbler .. 
Siyah İnciler .. 
Papanın Gözdesi.. j ._ __ 

Çok yakında ~eni tarihi hir 
roman neşrine ba lı)oruz. l·~ -
ınevilcrin en parlak dt.:\.irlcrin
deıı hirini ya~ıyaıı Halife Ab
dülmelik zamanında tarihin 
karonlıklnrındn göuıi.iliit) ka -
lan çok heyecanlı \Uk'aları c·an
Jand1ran tnrih muh:1rririn1i7 
Celil Ct n~iı:in hu dt•gcrli C'SC· 

rini bir kar ~üne kad.ır (lô;;on 
TelgraC) sü<unlnrmd oktı\ a 
caksınız. Sahırs.vl in bekle • 
)'ıniz. 

Yeni frika ızdan B"r K ç a lı . . 
Arabistan ~iıllerinden garba akı lar - Hal fc Ab hıel.. in 

l\lekkcyi muhasar· ı Arabların İspan) a~ ı islL ı - Hace ı 
akınları - F..ndülüstcn Halifenin sara} ııı.ı getirilen 1 n~ ol gıi 

zdi! - Haccacın kesik insan haşıııdaıı yoptığı k\llc er - Ba tan 
başa aşk, heyecan ve ihtiras dolu hir de\ rin tnrilJL 

Çok Yalcında Başlıyoruz 



2-aoıc 'l'&LG&AF-8 ŞUBAT ınt -
1 
HADiSELER KARŞISINDA~ 

..__ ------Son Telgraf~. -D 
Hayvan 
Cinsinin 

Is la hı 
BERKESİN YÜRE(iiNi 

IIOPLAT!\IA!lı"IN ZAMANI MI? 

ünkü Yeni Sabah refikimiz 

D bütün şehir meclisi_ azaları 
is\lfa etmelıdır, dıyor. A, 

birader, ne iı;tersın sayın mümes
sillerimizden ... Onları daha birkaç 
ay evvel biz kendimiz seçmedik 

. mi?. Madem ki istifa etsinler, di
yorsun, o zaman reyini verme • 
seydin!. 

Herkesin yüreğini hoplatma -
nın zamanı mı şimdi?. 

43 MİLYON LİRAYI 

NEREDEN BUL:\JALI ACABA?" 

İstanbulun kaldırımsız sokak -
!arına kaldırım döşemek için ta -
marn 43 milyon liraya ihtiyaç var
mış .. Gazeteler de boyuna, yollar 
çamurdan geçilmiyor, diye fer -
yadı basar, dururlar .. 43 milyon 
lirayı bul da, yolları yap .. Mey
dan hazır .. 

Bundan sonra, bütün arkadaş -
!ara tavsiyemiz şu: İstanbulun kal
dırımsızlığından şikayet çt]lleyi
nJz. 

TARİII NE GARİB 

GÜNLE& YAŞIYOR 

Dünkii gazetelerde ne tuhat ser
levhalar vardı: Bir gazete: •165 
bin asker, 300 bin sivil Fransaya 
geçti• diyor .. Yüreğim ağzıma ge
lecektL İnsan zannediyor ki, bü
yük bir ordu Fransaya taarruz et
miş .. Acaba, yeni bir harb mi diye 
tel.işlanıyorııunuz .. 

Halbuki, bu yüzbinlerce insan 
İspanyadan Fransaya geçen mül
tecılermiş .. 

Tarih, ne garib günler yaşıyor .. 
Yüz binlerce kişilik eli silfilılı or
duların mülteci olduğunu ilk defa 
görüyoruz. 

Tramvay 
ve Tünel 
Şirketleri 

Satınalma Mukavelesi 
Bugün imza Ediliyor 
Tramvay ve TÜnel şirketlerinin 

satın alınma mukavelesi bugün 
imzalanacaktır. 

Yeni idarenin başına getirilecek 
olan müdür de taayyün etmiştir. 

Diğer taraftan cHava gazi> şir
.ketile de yakında mı.izakereler~ 

ba~lanacaklır. 

--o--

Şişli 
Telefon 
San:ralı 

Şişlide inşa olunan 2000 abone
lik yeni telefon santralının ma -
kinelerinin yerine konmasına ya
kında başlanacaktır. Bu iş ağus

tosta bitecek ve yeni santral ey
lwde faaliyete geçecektir. 

Halen hiçbir semtte kimseye 
yeniden telefon verilemediğinden 
ancak o aydan sonra yeni abone 
kaydı mümkün olabılecektir. 

BİZ NEKADAR SABUN 

SARFEDİYORUZ ACABA?. 

Yer yüzünde sarfedilen sabun -
!arın miktarını gösterir bir ista -
tistik neşredilmiş. Amerikada bir 
senede nüfus başına on bir bu -
çuk kilo, 1ngilterede dokuz bu -
çuk, Fransada sekiz, İspanyada 
beş, Romanyada üç kilo sabun 
sarf ediliyormuş. 

Bizim, senede nüfus başına ne 
kadar sabun sarfettiğimizi bilmi
yorum. Fakat, muhakkak ki, bü -
tün bu memleketlerden daha çok
tur. Çünkü, bizim eski ahşab ev
lerde, fareler, her gece bir kalıb 
sabunu alıp götürürler .. 

DEVLET ADAMLARININ 

SÖYLEDİKLERİ NUTUKLAR 

Şu günlerde Avrupada tanın

mış devlet adamları sık sık nu
tuklar söylüyorlar, ateş püskürü
yorlar. Atıp tutuyorlar .. Sonra, ga

zeteler, günlerce bu nutukların 
tefsirile uğraşıyor. Acaba, filfuı 
cümleden şu mana mı çıkıyor, yok
sa şu mu?. Çemberlayn böyle ae
mek istiyor, yoksa şöyle mi? mt
lerin bu cümlesi altında şu mana 
mı vardır, yoksa öteki mi? 

Bu tefsirleri yapan Avrupa ı;3-

zetelerine ve ajanslarına babyo -
rum da acıyorum. Bunun kolayı 
var yahu .. Bundan sonra, bütün 
dvlet adamlarına birer tezkere 
yollamalı, demeli: 

- Sayın baylar, Allah aşkınıza, 
ne söylemek istiyorsanız, açıkça 
söyleyiniz, bizi tefsirlerle uğraş

tırmayınız. 

Fakat, açık söyleyince de, on -
!arın büyük politikacı olduklarını 
kim anlıyacak?. 

AHMET RAUF 

' 

KOÇUK 
_H_A_B_E._R_L_E_R_ 
* Eminönü meydanındaki E

miniınü hanının yıkılma ameli -
yesi belediyece muvakkaten dur
durulmuştur. Buna sebeb, demir 
potreller meydana çıktıktan son
ra hanın tehlikeli vaziyette gö -
rülmesidir. Şimdi hanın etrafı tah
taperde ile çevrilip mütehassıs bir 
kalfanın nezareti altında işe de
vam olunacaktır. * Tramvay ve Tünel şır,ketle
rinde devir ve teslim muamele -
sine devam olunmaktadır. Dün 
kasa ve banka mevcudu da tama
men devir ve teslim alınmıştır. * Avrupaya giden Üniversite 

Bu Babta Yeni Tedbirler 
Alınıyor 

Milli serveUerimizin başında ge
len hayvancılığımızın ilerlemesi 
ve bir taraftan miktarının artar -
ken diğer taraftan kalitesinin ve 
cinsinin ıslahı yolunda yeni ted
birler alınmaktadır. 
Diğer taraftan şimdiye kadar 

yapılan hayvan mücadelesi faa
liyeti sayesinde 28 vilayetimizde 
13 bin 435 büyük ve 154 bin 368 
küçük baş aşiret, 54 vilayette 139 
bin 12 büyük, 1 milyon 59 bin 519 
küçük baş sürek, 12 vilayette 62 
panayırda 61 bin 114 büyük Ye 38 
bin 668 küçük baş, 43 vilayette 
4920 köyde 4 milyon 961 bin 606 
büyük ve küçük baş hayvan muh
telif hastalıklar bakımından mu
ayeneden ve taramadan geçiril -
miştir. 

Bundan ba ka yabancı memle
ketlere çıkarılan 500 bin baş hay
van ve hayvan maddeler birer bi
rer veteriner teşkilatının elinden 
geçirilmiş ve bunun için mevzuat 
clıthilinde sağlık raporları veril -
miştir. 

Terkin 
Olunacak 
Vergiler 

340 senesinden 931 yılına kadar 
belediye şubeleri tar~fından ta
hakkuk ettirilip te hernedense 
tahsil olunarruyan vergilerin ter
kin olunması icap etmektedir. 

Bu münasebetle belediye şube
leri, kendi dairelerindeki bu ka -
bil mükelleflerin hes&plarını ha
zırlayarak terkin mu>.melesinin 
tasdiki için belediye merkez mu
hasebe müdürlüğüne göndermek
tedirler. 

Ezcümle Fatih belediye tahsil 
şubesi de mmtakasınc!ıı bu kabil 
terkini icap eden vergi miktarı
nın 205 lira 70 kuruşa baliğ ol -
duğunu tesbit etmiş ve bunu tas
dik ettirmek üzere Hesap İşleri 
Müdürlüğüne göndermiştir. 

Hesap İşleri Müdürlüğü de; 
bu kabil terkin muamelel~rini 

tetkik ve Daimi Encümene tasdik\ 
ettirmektedir. 

Cereyan Kesildi 
talebesi balen Atinada bulunmak- Dün akşam saat 12,30 da Be -
tadır. Birkaç güne kadar oradan yoğlunun mühim bir kısmının e-
şehrimize döneceklercıir. lektrik cereyanı umumi şekilde * 8 aylık vergi tahs;latı rnik - kesilmiştir. Busebeble; Beyoğlu 
tarı geçen seneye nazaran 1 mil- ve Kurtuluş 30 - 55 dakika kadar 
yon 147 bin 510 liralı!.: bir fazlalık karanlıkta kalmıştır. 
vardır. ı-~~~~~~~~~~~~ı * Tekirdağında Barbaros na - * Yahudi zabitler İtalyan or -
biyesi civarındaki kömür ocak - dusundan tamamen çıkarılmış -
!arından biri çökmüş ve üç amele lardır. 

toprak altında kalarak ölmüştür. * Dün sabah Londrada elektrik * Mekteblerde lisan tedrisatı - fabrikasında birkaç infilak vuku 
nın niçin zayıf olduğu hakkında bulmuştur. 2 kişi tevkif olun -
yapılan tetkikler devam etmek - muştur. 

tedir. Diğer taraftan mekteblerde * Balkan antantı ekonomik 
her şeyden evvel kitab vaC,deti te- konseyinin deniz komitesi yakın-
min olunacaktır. da Pirede t<ıplanacaktır. 

GÖKYÜZÜNDE 
- Kızmaz, merak etme! Ona bir j 

kahve pişirip götürürüm. Bu ve
sile ile biraz derdleşirim. · Belki 
bana söylemek istediği şeyler var
dır da senden çekiıunıştir. AŞK YARIŞLARI 
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Bu tahavvül yirmı gur. içinde ol

du. 
Reşadın an'1esi, Net-rinin kula-

ğın.l yaklaştı: 

- Acaba onu mu seviyor? 
- O da kim?,. 
- Suna .. Kim olacsk? 
- Zannetmem. Sevseydi, arka-

eaşı lehine feragat g&..termezdi. 
- Nasılsa :>elki bir delilik yap

mış, sonra pişman olır.uşur. 
- Hiç tahmin emi~r:ırum. Çün

kü ... 

- Senin d" dilinin altında bir 
bakla var .. Çıkar bak~vım şunu .. 

- Deme!c ;~tiyecekt:m ki, Suna 
esasen ağabeyimi pek de beğen-

Yazan: lske.nder F. SERTELLi 

miyordu. Ağabeyim bunun farkına 
varmış olsa gerektir. 

- Haydi canım .. s~na, Reşadı 
görmek için pencerel~rden ayrıl
mazdı. Ondan iyisini mi bulacak 
sanki? 

- Kimbilir? Ben gôrdüğümü ve 
sezdiğimi söy;edim. ;\fohakkak o
lan bir şey varsa, ağı.t;cyim artık 
Suna ile meo;gul olmuyor. 

- Bunu nasıl anlı"' :.biliriz? 
Gök yiizünde 

- Çok kolay .. 
- Nasıl? 

- Bana müsaade et.. Biraz son-
ra ~ğabeyimin odasrna gideyim. 

- Kızarsa?,. İşim var demişti. 

- Olabilir. Haydi git bakalım. 

- Çalışıyor musun ağ.,bey? 
- Görüyorsun ya .. 

- Sana elimle bir kahve pişir-
miştim. 

Reşad üzerin~ yaslandığı ma -
sadan başını kaldırdı. 

- Çok iyi yaptın, Nesrin! Ben 
1zınire geldim geleli ıı:ahve tirya
kisi oldum. Dairede de günde ~ 
altı kahve içmeden duramıyo -
rum. 

Nesrin kahve fincanını masanın 
üstüne bıraktı .. 

Ayakda durdu. 
Reşad gülümsedi: 
- Otursana ... 
- Rahatsız etmez miyim? 
- Hayır. Benimle konuşmak ih-
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Ve .. Mahkemeler 

iskemleyi Çekip 
Ahvermiş 

Vapurun 
akinelerini 

Çalanlar Fakat Sonra da Ağırca 
Yaralanmış 

Dün Suçlarını İnkar 
Ettiler 

Paşabahçe önünde mahcuzen 
demirli bulunan Asya vapurun -
dan bir kısım eşya ile demir ve 
b~ır aksamını ve makinelerini 
çaldıktan sonra gemiyi batırmak
la suçlu olarak 4 kişinin muha -
kemelerine dün Ağırcezada baş -
lanılınıştır. 

Sandalcı Nuri, gemici Hasan, 
hurdacı Şevket ve Kasımpaşada 
kahveci Ali Akyıldız isimlerinde 
olan suçlular dünkü muhakeme
leri esnasında keyfiyeti inkiır et
mişlerdir. 

Bunlardan Hasan: 

- Ben gemide bekçi id.m. 2 ay 
bulundum. Bir gün Hüsnü isminde 
beni buraya koyan ve 7 inci icra
da memur olduğunu söyliyen bir 
adam iki arkadaşile vapura gel
di. 14 parça eşya alıp gittiler. Va
pur çok harab olduğundan batı -
yordu. Ben de bir müddet sula -

rını boşalttım. Sonra; bazı eşya -
lann batıp çürüyeceğini görerek 
aldım!• 

Dem.iştir. 

Hasanın bah•ettiği Hüsnünün 
mevhum bı.r adam olduğu anla · 
f!lmıştır. Muhakeme §ahid celbı 
için talik olunmuştur. 

Sobayı 
Yakmak 

... . 
lstemış 

Ordu caddesinde 275 numaralı 

apartımanda oturan İstanbul posta 
ve telgraf müdür muavini ŞEYki
nin on altı yaşındaki kızı Gclıı.a 

sobayı yakmak istemiştir. Se.rna 
tahta parçalarile sobayı tutuştur
muş fakat adamakıllı yanmadığı
nı görünce bir şişe içinde bulu -
nan benzini sobaya dökmüştür. 

Benzinin dökülmesile soba parla
mış bunu görerek fena halde kor
kan Selma da pencereyi açarak 
•yangın var diye feryad• etmiye 
başlamıştır. Bu sır;da yoldan geç
mekte olan bir adam hemen bir 
dükkana girerek itfaiyeye haber 
vermiştir. Bu ihbar üzerine bü -
tün takıınile harekete geçen Fatih 
itfaiye grubu Ordu caddesine gel
miş ise de yapılacak bir iş olına
dığından geri dönmüştür. * Eyübde Bahariye caddesinde 
kontrp18k fabrikasında çalışan 

Murad oğlu Şaban dün fabrikada 
çalışırken kazaen sağelinin par -
maklarını makineye kaptırmıştır. 

tiyacını duymuyor musun? 
- Duymaz olur muyum? Fa -

kat, evin içinde senin yüzünü gör
mek kabil olmuyor. G"ç geliyor
sun. erken gidiyorsun! 

- Hak.kın var, Nesrin! Babam 
benim başıma öyle bic iş sardı ki .. 
Göz açamıyorum. 

Reşad sigarasını yaktı: 

- Ey, anlat bakalım, ne var ne 
yok mahallemizde?. 

- Mahalle ile senin ne alakan 
var?!. 

- Bazan dedikodu dinlemek de 
bir ihtiyaçtır da. 

Nesrin küçük mendilini avucu
nun içinde sıkarak ccvab verdi: 

- Sana çok acıyorum, ağebey! 
İstanbulda nişanlındo.n ayrılınış
sın! Burada da ... 

Reşad kızkardeşinin sözünü 
kesti: 

- Yalnız İstanbulda. İşte o ka
dar. Burada bir şey yok. 

Karagümrükte Taş handa İhsan 
isminde bir kahveci bitişiğindeki 
kunduracı İsmailin dükkfınına gi
derek: 

- Sende benim bir iskemlem 
olacak. Hele şunu ver bakalım! 

Demiştir. Ve bundan sonra İs
mailin bir müşterisinin oturmak
ta olduğu bir iskemleyi müşteri -
nin altından çekip alınak istemiş
tir. 

İsmail bu muameleye çok kız
mış ve İhsana kunduracı bıçağile 
hücum ederek onu ağır surette ya
ralamıştır. 

Bundan sonra İhsan da can hav
lile İsmailin dükkanının cam ve 
merdivenlerini kırmıştır. Yaralı 

hemen Cerrahpaşa hastanesine 
kaldırılmıştır. İsmail dün adliyeye 
teslim olunmuş ve birinci sorgu 
hakimliği tarafından tevkif olun
muştur. 

Kaptan 
Kefaletle 
Bırakıldı 

Vakum Sokoni gaz kumpanyası 
vapurlarından biri ile limanımıza 
getirilen ve karaya çıkarılırken 1 

yakalanan kaçak içki ve eşyalara 
aid tahkikat evrakı dün gece ik
mal edilerek Bey koz müddeiu -
murniliğine teslim olunmuştur. 
Cürmümeşhud esnasında me -

murlara l&O lira rüşvet vermek 
istiyen fabrika müdürü Markar 

isticvabında: 

- Ben bu paraları masraf ve 
gümrük cezası olarak verdim. 

Demiştir. 

Bu hac!.ise münasebetile tevkif 
edilen kaptan 500 lira kefaletle 
tahliye olunmuştur. 

Diğer taraftan dün mez!Wr va
purun tayfalarından İsmail ve Le
onun Üsküdardaki evlerinde ya -
pılan araştırmada bazı kaçak is
kambil ve çakmak taşları da bu
lunmuştur. 

KISA POLiS 
HABERLERi 

* Şişlide Hidayet sokağında o
turan Niko adında biri Taksim 
bahçesi önünde tramvaydan at -
laınak isterken düşüp başından 

yaralanmıştır. 

* Marpuççularda Sarıoğlu ha
nında gömlekçi Edvard polise mü
racaatla dükkandan bir iş için dı
şarı çıktığl bir sır.ada çırağı Apel 
tarafından çekmecesinde bulunan 
125 lirasının çalındığını iddia et
miştir. Polis Edvardın bu iddiası 
üzerine Apeli yakalıyarak tahki
kata başlamıştır. 

- Suna ile pek.lla evlenebilir -
din, ağebey! O senin dengindi. Sa
na çok liıyıktı. 

- Neye yarar? Onu, benden 
önce, başka biri sevmiş. O artık 

başkasının malı oldu. 

- Fakat, Suna hiç de böyle dü
şünmüyor. Eğer o da Cemili ta -
nımış, onunla konuşmuş olsaydı.. 
senın bu tarzda düşünmeni haklı 
bulurdum. Sunanın bir şeyden ha
be!i yoktu. Bu asırda başkası he
sabına bu derece feragat göster -
mek ... 

- Senin de mi havsalan kabul 
etmedi bu işi? 

- Nasıl havsalama sığdırabiJ..ir.-

dim ki, Suna seni delice seviyordu. 

- Ya şimdi? .. 

NEsrin önüne baktı. 
Reşad sordu: 

- Ne oldun birdenbire? Neden 
susuyorsun? 

- Artık iş işten geçti de .. Onun 

isken derun 

Serbest 
f'1ıntakası 

İspanya'ya Karışanlı 
ve Karışmıyan ar 

Yazan: Ahmed Şükrü I:S)f 

Hatay Mümessilimiz 
Hataya Gidiyor 

Bir müddettenberi mezunen An
karada bulunmakta olan Hatay 
fevkalade murahhasımız orta elçi 
Cevad Açıkalın bugün veya ya -
nn Ankaradan Hataya hareket e
decektir. 
İskenderunda tesis edilecek o -

lan •Serbest gümrük> mıntakası -
nın yerini tesbit etmek üzere Ce
vad Açıkalının reisliğinde bir hu
susi komisyon kurulması Heyeti 
Vekilece kararlaştırıldığından bu 
komisyon azaları da seçilmiştir. 

Komisyon azaları da Cevad A
çıkalınla beraber Hataya hareket 
edecekler ve hemen tetkiklere baş
lıyacaklardır. 

-<>---

Et İşi 
Ltanbulun et işine müdahale 

etmiş olan cdevlet ziraat işletmesi 
kurumu• umum müdürü Şefik 
Bakay Ankaraya dönmüştür. 

Diğer taraftan mumaileyhin ha
reketinden evvel Vali ile yaptığı 
tem:ısta mühim kararlar verilmiş
tir. 

Kurum; bu sabahtıın itibaren 
şimdiye kadar kesmediği dana ve 
sığır da kesmiye başlamıştır. 

Halen günde 500 koyun kesen 
kurum. eğer toptancılo.r yeni bir 
vazıyet ihdas etmek isterlerse o 
zaman şehrimizin bütün et ihtiya
cın1 karşılamak üzere terli.bat ve 
yeni tedbirler alacaktır. 

----<>--· 

Acı Bir 
Kayıb 

Eski Liman Dairesı riyasetin -
den mütekait Süleyman Faik Fe
nik, Allabın rahmetine kavuş -
muştur. 

Merhum. doktor Arif Etem 
Kor lenin eniştesi erkanıharp bin
b~'lığından mustafa Ali Rıza 
hkönün kayınpederi, doktor ope
rat5.- Hayrullah Faik'ın Ulus Ga
tesi Yazı işleri Müdiirü Mümtaz 
Faik'in ve İktısat Fakültesi tale
besınden Faruk Faik'in babası -
dır. 

Cenazesi, bugün saat 11,30 da 
Kızıltoprakta KuyubJşında 12 nu
maralı evinden kaldırılarak na -
mazı Kadıköyde Osmanağa ca -
rniinde kılınmış, Karacaahmet -
teki aile mezarlığına defnolun -
muştur. 

Bütün tanıdıklarına kendisini 
sevdirmiş olan merhuma Cenabı 
Haktan mağfiret diler, kederli 
ailesine taziyetlerimizi sunarız. 

Bulunan Ceset 
Dün öğle üzeri Yenikapıda Mah

mudun gazinosu önünden deniz
den bir cesed çıkarılır.ıştır. 
55 - 60 yaşlarında kadar olduğu 
arılaşılaiı bu kadını kimin öldür
düğü veya ne suretle denize düş
tüğü araştırılınaktadır. 

için susuyorum. • 

- Demek ki bana gosterdiği a
lıika geçici bir hevest~n ibaretmiş. 

- Hayır ağabey! Bana itimad 
et-. Suna seni çok sevıyordu. Fa
kat. şimdi ... 

- Ey, söyle bakalım .. Şimdi .. , 
- Nefret ediyor senden. Ve Ce-

mile varmağa karar verdi. 
Reşad, omuzlarından bir anda 

vücudünü saran bir ürperme duy
du: 

- Beni sevseydi, bu kararı ko
layca verebilir miydi"' Ziyanı yok. 

Bu suretle kadın sevgisinin ma -
nasını bir daha anlamış oldum. 
Bu da bir kapris .. Başka bir şey 
değil Zaten her genç kızın bir 
kaprisi yok mudur? 

Katalonyanın Franko kıt'al 
tarafından işgali üzerine artık 
panyadaki Cumhuriyet hükı'.ıın 
dağılmış sayılabilir. Gerçi C 
huriyet Başvekili Negrin, geÇ 
lerde Pirene dağlarının erekler 
de toplanan Kortez azalarına l 
kümetin sonuna kadar muka' 
met kararını bildirmiş ve bu 
rar da Kortez içtimaında bulur 
bilen aza tarafından tasvib e4 
miştir. Fakat Cumhurreisi 
na'nın Fransaya iltica etliği b 
dirilmektedir. Bu da FrankO 
karşı mukavemet bahsinde Cu 
hurreisi ile Başvekll arasında 
tiliıf çıktığına delil olarak giil 
rilmektedir. Franko'ya muk8' 
mette devam etmeli mi etme 
mi?. Bu, cevabı sarih olan şu 
alden daha az ehemmiyetli 
Franko'ya karşı mukavemette 
vam etmek neticeyi değiş!irebl 
mi? Harekat bu safhaya geldi 
sonra artık kat'i olarak söyle 
bilir ki değiştiremez. O halde 1'· 
rin ile Azana arasındaki fikir 
tilii.fı, mukadder olan neti.C 
derhal kabulü ile belki de 
kan pahasına, azıcık tehiriııi 
min noktasına inhisar etmek! 
Tehir edilirse, kazanılacak 
kısa müddet zarfında curnJı 
yetçiler birşey elde edebilir 
Belki de Negrin bunu ümld 
yor. Çünkü Barselonanın su 
üzerıne yaptığı beyanatta soD 
kadar mukavemet kararını d 
yaya ilan' ettikten sonra Curı' 
riyetçilerin şu üç şarta bağU 
mak üzere Franko ile anl~~ 
taraftar olduklarını da bildi1' 

1- İspanyanın tam istiklal~ 
2- Rejim meselesinin 1sP81 

halkı tarafından verilecek ~ 
ile hallı. 

3- Her iki tarafta mücade 
denler için de umumi af iliıf 

Gerçi bunlar makul ve Jll 
dil şartlardır. Fakat FrankO. 

d . . .. d 1 . k ·-~'< t~ isını muca e eyı azo1Lll.I~ 

ki ettiğinden hiçbir pazarlığı 
rişmiyeceği muhakkaktır. p; 
Katalonya taarruzundan evvf 
buna benzer anlaşma şart!! 
reddetmişti. İtalyan büyük I· 
meclisi de evvelki gün verdi~· 
rar ile Franko'yu, hiçbir paı 
girişmemiye teşvik etmek ~ 
miştir. f 

Franko'nun zaferini artıl< 
sa da kat'i olarak kabul etliğ· 
dir ki İspanyol faşist hüJtfıD' 
temas etmek üzere Leon ııe 
Burgosa yollamıştır. Fiil>" 
Fransa için, Pirene dağlarını' 
nubundaki komşu devleti!\ 
edeceği politikayı öğrenille~ 
ınanı gelmiştir. Bu devletlll 
çuk senedenberi İtalyadan )f 
gördüğüne şüphe yoktur. 
acaba İtalyanın, bu yardıfl11 

•dl 
şılık olmak ere Franko , 
tiyeceği şeyler ne olabilıf· 
Franko bu İtalyan isyekle~ 
min etmiye ne deroceye 
yanaşacaktır• İşte İspanya ~ 
lesinin ruhu bu noktadadlf·1~ sa ile Franko arasında yaP1, 

temasın Romada bıraktığı ~ 
İtalyan faşistliğinin bu oo\ 
hassasiyetini göstermekted 
Roma telgrafı, Berard'ırı : 
hükıimetile yaptığı lemasııı 1 
ile karşılandığını kayde' 

sonra diyor ki: ./ 
(Devamı 6 ıncı sol1
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Yarın Dünyıı 
Bitiyormuş l ,, 

ı» 
Bir cün Jı.ö:r çocukları I09 ıJI 

....-a ır!dorler: dlocam ~ • 
bitiJ'orm..._ Son olarak ~d"' 
kesip bir kır eilenUsl y•pP" 

lor. Boea da kabul od.er. ııe' ı 
Jto:runu kesip bep be1'0 .,ı 

Yomekdon soıua -~o<' 
oyana clalarlar. Bu sırada 
olbisoleri loplayıp ateş• •ıo;;~ 

Çecalı.lar o:rundan ,.,.,,. 

- Belki.. Fakat, karşına onun 
gibi hem güzel hem olgun bir kız 
çıkır.ıyacaktır, ağabey! Buna inan. 
Suna bulunmu bir kızdır. 

IMılamaym<a Bocaya: def~ 
- Etblselert ne yaptın! 

ca ela.: rl"r 
- Yarın diinya bitiyorıo"~~ 

b•"· ri ne 7apacaksmız; ce\·a il 
{Devamı var) • S• Taşçılar No. 4~ 
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.Zavallı Bir Köylü: 
Ömründe iç Deniz 
Görmemiş ,.dam 

Dalğınlık Neticesi Bir 
Kazaya Kurban Gitti 
Tarsusun yeni Ömerli mahal

lesinden Ahmet oğlu Emin 
Sak isminde ve henüz şim-

diye kadar ömründe hiç deniz 
görmemiş bir genç ge~en gün ilk 
defa Mersine gitmiş ve orada de
niz kenarında mavi salan büyük 
bir zevkle seyrederken bu heye
canına kurban gitmiştir: 

17 y~larında bulunan bu genç, 
Tarsusta oturmasına rağmen şim
diye kadar hiç kasabadan dışarı 
Çıkmamış ve deniz, vapur, kayık 

vesaire gibi §eyler hakkındaki bü
tün bilgisi kitaplarda okuduğu ve
Ya ağızdan işittiği şeylerden iba
ret kalmıştır. 

Nihauet; kurban bayramında 
bir tesadül onu Mersine kadar bir 
seyahat yapmağa sevketntlş ve 
Emin bir akrabası ile birlikte tre
ne blırip Mersine gelmiştir. Ora

da lazım gelen işlerini gördükten 
sonra Emin ve akrabası sahilde 
bir kahveye gidip oturmuşlardır. 
İşte bu sıralarda mavi denizi bü
tün ihtişam ve vüsatile gören genç 
Çocuk; onun cazibesine kapıla -
rak; gazete okuyan akrabasının 
Yanından kalkmış ve ağır ağır 

iMAR iŞLERi 

kahveden çıkıp sahil boyuna; de
nrze daha yakın olmağa gitmiştir. 

Emin; buradan sahildeki şimen
difer iskelesine geçmiş, sonra is
kelenin bir kenarınd:ı durarak, 
nazarlarının önünde alabildiğine 

uzanan mavi semayı, engin deni
zi ve yakın kayalıklar arasında 

oynaşan martıları masum bir he
yecan ve zevkle derin derin sey -
re dalmıştır. Genç çocuk; ömrün
de ilk defa karşılaştığ bu nefis 
manzara ve sakin aıemin sihrine 
kendisini o kadar kaptırmıştır ki, 
biraz sonra arkasından acı acı ba
ğırarak kesik homurtularla ge -
len bir manevra treninin farkında 
olmamış ve ancak tren kendisine 
pek yaklaştıktan sonradır ki, dal
dığı derin rüya ve hayal alemin
den uyanmıştır!. .. Fakat ne ya -
zık ki genç çocuğun ; ömründe 
\>irinci defa gördüğü lıir mavi de
niz karşısında hissettiği bu ilk he
yecan onun son zevki olmuş ve 
birdenbire kendini toplayıp kaç-, 
mak istemişse de muvaffak ola -
mıyarak trenin altında yaralan -
mış, az sonra kaldırıldığı hasta -
hanede feci iztıraplar içinde öl -
müştür! ... 

Metruk M;zarlar Park 
Haline Getiriliyor 

Vali A a adarları Derhal Faa iyete G çirdi 

Ş 
ehrimizin muhtelü semtle- İ 

r ınde ve mahalle araların- \ 
da bulunan mezarlıkların 

kaıuırılarak buralarının park ha
line getirilmesinin kararlaştırıl -
dığmı yazmıştık. 

Yeni Vali ve Belediye Reisi -
ıniz Lutfi Kırdar, tetkik ettiği 
Dıuhtelif işler meyanında bu me
seleyi de ehemmiyetle ele almış 
ve ınezarlıklar müdürlüğünden 
llıahaUe aralarında bulunan me -
2•rlık1arın bir listesiru isteınış· -
tir 

Liitfi Kırdar bu listede yazılı 
:lan ınezarlıkları mahallen gör -
dı Ukten sonra bunların süratle kal

rıJınaları hakkında emir vere -
rek tatbikata geçmiştir. 

l:lu cümleden olmak üzere mu
llıaileyh geÇen gün Beşiktaşa da 
f,~ın.iş ve kaza kaymakamı ile bir-
1 t;, Yıldıza ve biliıhare Maçka

Ya ~ıkarak Abbasağa ve Aşıklar 
l?ıezarlık!an mahallerini tetkik et
l?ıiştir. 

Liitfi Kırdar bu tetkiklerden 
~onra Abbasağa mezar lığının der
ğı aı· kaldırılarak park haline ifra

ıçm emir vermiştir. 
ın O günden itibaren Abbasağa 
ezarlığına gönderilen amele 

'""" 

grupları ile faaliyete başlanmış ve 
kısa bir müddet içinde oldukça 
büyük bir saha temizlenmiştir. 

Burada faaliyete aşağı kısım -
dan yani Hamidiye çeşmesinden 
itibaren başlanmış olup mezar -
lıktaki ağaçlar ve serviler de ke

silmektedir. 
Ölülerini kaldırmamış olan ai -

lelerin kabirleri de belediye ma -
rifetile açılarak bakiyei izam şim
dilik mezarlığın Yıldız cihetin -
deki yukarı kısmına konulmakta
dır. 

Semt halkından bazıları da ge
niş ve uzun olan mezarlığın bu 
yukarı kısmına dokunulmamasını 

istemişlerdir. 
Belediye Reisliği; bix yandan 

başladığı faaliyete devam eder -
ke n.diğer taraftan da mezarlığın 
park haline ifro~t hakkında şe -
hir meclisine bir teklifte de bu

lunmuştur. 

Halen meclis mülkiyt encüme
ninde tetkik edilmekte olan bu 
teklif; meclisin önümüzdeki içti
maında müzakere olunacaktır. 

Bunu takiben de Üsküdarda ve 
diğer yerlerdeki mümasil mezar
lıkların park haline konulması fa
aliyetine başlanılacaktır. 

ZORBALAR 
SALTANAT/ 

"O. 65 

Uk liernen bu geceden ve hatta 

1

. 
ben~ernasmdan itibaren kendine 
y· eyle, haydi bakayım, göre -

l.ıı:ı sen; !< ... 
her~~ çok şakrak oynak bir dil
olan ı. Aslen Okranyal: bir S!Av 
Yaşı bu güzel kız ancak on altı 
Vin •rında idi. Esirci hanımın e
nıue &eleli dört sene kadar ol -

§tu. 

bu\' :§ı küçük olduğu için esirci 
ziyadlZı büyüttükten sonra, daha 
lılığ e bır para alırım ümidile sa-
xı: çık~rmamıştı. 

l-lu.r·d' rnuslüınanlaşmıştı. İsmi de 
1 an id. 

.ı\itın ı. 
sarısı renginde uzun aaç-

!ara malikti. Mavi ve iri gözlü 
boylu boslu bir dilberdi. 

Nuridan; ihtiyar ç~rkes kalfa
sının nasihat ve emirlerini se -
vinçle dinledi. Çünkü; küçük bey
de gözü vardı. Senelerdenberi ko
nakta büyüdüğü için küçük beyi 
tanıyordu. 

Fakat çocuk olduğundan, ayni 
zamanda küçük beyin daimi hiz
metine bakan bir cariyesi de bu
lunduğundan kendisine uzaktan 
seyre bakmaktan ba~ka varlık 

kalmıyordu. 

Nuridan, çerkez kalfasının söz
leri biter bitmez elini öpüp fU 
yolda mukabelede bulundu: 

Programlı İş 

W 
ali Dr. Lütfi Kırdarın ev
velki &'Ün Şehir J\leclisinde 
söylediği ı;özlerden şunu 

anlıyoruz: 

İstanbul modern şehircilik ba
kımından hiçbir vasıtası tamam 
olmıyan bir kasabadır. Böyle ge
niş, dağınık ve asırlarca ihmal e
dilmiş bir kasabayı şehir haline 
sokıııak istiyoruz. 

Bunun için de yüz milyonlarca 
liraya ihtiyaç var. Peki, şimdi, 

ne yapacağız?. Bu parayı nere -
den bulacağız?. Sukutu hayale mi 
uğrıyalırn, ünıidsizliğe mi düşe -
lim?. Hayır ... 

İşleri, masrafları senelere tak -
sim ederek beşer yıllık kalkınma 
programları yapmak en muvaffa
kiyetli yoldur. 

Bugün bu noksanları bir ham
lede gidermeyi dü~ünmek insan 
zekasını ve dimağını yormaktan 
başka bir netice vermez. Program, 
ayni zamanda İstanbullulara yük 
olmıyacak şekilde tatbik edilme
lidh-. Fazla vergi. tahakkuk ve tah
silat arasındaki nisbeti aleyhe ola· 
rak arttırır. 

Bugün, bazı belediye resim Vf' 
vergilerinin tahakkuk ve tahsi -
]atı arasında görülen yüzde 30 nis
bet o zaman daha fazlalaşır. Bu 
noktayı asla gözönünden uzaklaş
tırmamak lazımdır. 

BÜRHAN CEVAD 

Sütçülerin 
Toplantısı 

İstanbul Süt Müsfalısilleri ve 
Sütçüler Cemiyeti dün senelik 
umumi kongresini yapmıştır. Ev
velce cemiyet tarafından ilim e
dilen ruzname heyeti umumiyece 
görüşülerek aynen kabul ve tas
dik edilmiş ve bu meyanda cemi
yet nizamnamesinin su suretle ta
diline karar verilmiştir: 

Süt müstahsillerile dükkan sa
hibi sütçülerin birinci sınıfından 
senelik o1arak 650 kuruş. ikinci 
sınıfından 550, üçüncti sınıfından 
450, nakil vası !asile seyyar süt sa
tanlardan 450, alclümum diğer 

sütçülerden 250, çırak ve çoban
lard"n 150 kuruş aid~t alınır. 

Bu madde böylece kabul edil
dikten sonra, ayrıca, hastahane
ye yardım için - lüzum ettiği tak
dirdt - aidat bedeline, bir seneye 
"inahsus olmak üzere birer daha 
zam hususunda, heyet: umumiye, 
idare heyetini saliıh '.ı=ttar kıl -
mıştır. 

İNTİHAP NETİCESİ 
Sütçüler Cemiyetinın birinci ça

lışma yılmı bitirip nısfı kur'a ile 
çıkarılan idare heyeti azalarının 
yerlerine seçim yapılmış neticede 
asli azahklara: seyyar sütçü Mus
tafa Zeki Cengiz, dükkancı sütçü 
Ali Cemal Altıntaş, seyyar süt
çü Mustaia Gürakın, süt müstah
sili Mehmet Ener, seyyar sütçü 
Mustafa Karabacak, süt müstah
sili Salt ve yedek iızalıklara: Sey
yar sütçü İsmail Uysal, seyyar süt
çü İsmail Gönül, seyyar sütçü İb
rahim Özçetin, seyyaı· sütçü Ab
dullah Gürsoy, seyyar sütçü Ömer 
Gençay, seyyar sütçü Hasan Ali 
Yıldırım seçilmişlerdir. • 

- Kalfacığım, hiç uzülme ... Bu 
tevdi ettiğin işi istediğinden daha 
aıa becerebileceğime söz veririm. 

Nurfdana, daha bir iki nasihat 
vermek de )iızımdı. Çerkez kalfa 
şu sözleri de ilave etmeği unut -
madı: 

- Kızım; sakın bu söyledikle -
rimi kimseye söyleme. Sakın ar
kadaşlarına da bu akşam nereye 

gideceğini açma e mi?.. Küçük 
bey gelmeden hazırlan ve onu o-
dasına girer girmez karşıla ... Ben, 
onu odaya kadar getiririm ... On-
dan ötesi artık senin ustalığına 

kalır. 

- Vallahi kalfacığım, hiç üzül
me dedim ya, istediğinden daha 
aliısını yapacağım ... 

- Haydi ... Aferin kızım sana .. 

* Zavallı cariye, esirci hanımla 

Hamid efendi hazretlerinin evin
de her şeyden bihaber yiyip iç -

-, --Y-i_n_e_O __ M_e_s-; l e • . . 1 
........................................................... -
Meyveyi Niçin 
Pahalıya Yiyoruz ? 

Müstahsille Asıl Satıcıyı T emasa
1 

Cıetirmek Çareleri Aranıyor 

Çok pahalıya satılan 

Ş 
ehı:imizde meyve fiyatlarını 
ucuzlatmak için esaslı tet
kikler yapan Belediye Re-

isliğı; halde bir nevi mutavassıt 
vazifesini ifa eden kabzımallla -
rm pahalılıkta amil olduklarını 

görmüştür. 

Çünkü müstahsilden ucuz fi -
yatla malı alan ve ekseriya ara
larında anla an kalızımalların 

meyve piyasasına istedikleri gibi 
hakim oldukları görülmüştür. 

Ezcümle toptan en nefis armut
lar kab21mala kilosu 10-16 kuruşl 
arasında mal olduğu halde İstan
bullular; bunları bir kaç misli pa
halı yiyebilmektedirl~r. 

Bdediye Reisliği; bunun için; 
müstahsıl ile asıl satıcının doğ -
rudan doğruya temasa geçmeleri
ni temin edecektir. 
Diğer taraftan müstahsile ve sa

tıcılara liızım olan kr~dinin te -

lstanbul Müzelerinde : 

me\.·sinı meyvalan 

mini de ilk planda görülmüştür. 
Bu maksatla cHalk Bankası. nın 
Halde bir teşekkül vucude geti
rilmesine çalışılmaktadır. 

Bundan b~ka Halde tartı ve 
naklıye işlerinin de süratle ıslahı 
zaruri bulunmuştur. 

Sırtta ve küfelerle nakliyenin 
men'inden sonra hadis olan vazi
yetin pahalılıkta ami! olduğu hak
kında yapılan şikayetlerin kısmen 

yerinde olduğu tetkik!Erdcn an -
!aşılmıştır. 

Öğrendiğimize gört bütün bu 
işlerin süratle ıslah ve ikmali ile 
Halin modern bir şekilde tevsii 
için yeni ve mühim bu- proje ha
zırlanılmasına başlanılmıştır. 

Bu proje; Hal esnafı ile müs -
tahsil ve satıcıların ve diğrr alfı
kadarların mütalaalar: da alın -
mak sıoretile ikmal ve tatbık o -
lunacaktır. 

Yüz Binden Fazla 
Eserden Mürekkeb 

Yeni Bir Arşiv 
Müzeler Umum Müdürünün Muharririmize 

Beyanatı 

M 
üzeler Umum Müdürü A -
ziz Ogan kendisile görüşen 
bir muharririmize , İstan -

bul müzelerinin ilmi faaliyetleri 

hakkında izahat vererek ezcümle 
şunları söy !emiştir: 

- .Asarı Atika müzeleri sa -
bip olduğu, Üzerlerinde •Çivi ya

zılı>, topraktan mamul, 100 bin
den fazla Sümer ve Hitit tablet -
!erinden mürekkep bir arşiv vü

cude getirmektedir. Muhteviyatı 
itibarile çok mühim tarihi vesi -

.kalar teşkil eden bu eserlerin bir 

taraftan tasnifatına, diğer taraf
tan da kataloğlarının hazırlanma
sına devam edilmektedir. Lüzu -

tikten sonra, gece cür,büşij yapı
yorlardı. 

* 
Esirci hanımın oğlu, her akşam 

olduğu gibi ezandan yarım saat 
evvel eve geldi Kurnaz ve pi§kin 
çerkez kalfası mutadın haricinde 
delikanlıyı karşıladı ve: 

- Oğlum Nihad; valideniz ha
nımefendi ile cariyenı:: Hamid e
fendi hazretlerine kadar gittiler .. 
Maamafih yatsıdan sonra gele -
cekler .. Üzülmemen ve işinin geri 
kalmaması için kızlardan birini 
hizmetine tahsis ettim. Başka bir 
arzun olursa bana bildır olmaz mı? 

Delikanlı; teşekkür ettikten son
ra, odasının yolunu tuttu. 

Nuridan, adeta nim üryan bir 
halde giyinmiş heyecanla delikan
lıyı bekliyordu. 

Delikanlı da; çerkez kalfasının 

hizmetine tahsis ettiği kızı biran 
evvel görmek için merdivenleri 
ikişer, ikişer atlıyarak odasına 

mu kadar tasnif dolapları yapıl -
mış ve ikmal edilmiştır. 
ESKİ PARA VE Mı\DALYA 

KOLLEKSİYONLARI 
Eski para ve madalya kolleksi

yonları için hazırlanan resimli 
rehber Devlet Matbaasına veril
miştır. 

Şimdiye kadar İstanbul müze
sinin gayri islfımi ve ıslami para 
kolleksiyonuna dair hazırlanmış 

olan bu ilk rehberdir. Böyle ol ,. 
makla beraber bu rehberin çer -
çevesi genişçe tutulmuş ve ihti
yaçları tatmin edebilmesi düşü -
nülerek, ona göre tanzim ve ter
tip edilmiştir. 

Ayni zamanda meskUkat kol -

alelacele girdi. 
Nuridan, ayak seslerini işit -

mişti. Derhal farkında değilmiş 

gibi pencerenin önüne gidip per

de arkasından sokağı seyrediyor-

muş gibi sırtı oda kapısına çev -
rilmiş bir halde dışarıyı seyre dal
dı. 

Delikanlı kapıyı açtı ve içeri 
girdi. Bu gürültü üzerine Nuridan 

dönerek küçük beyi karşıladı. He
men başından kavuğunu aldı. Kür

künü çıkardı. Sanki; her akşam 
bu işlere alışmış bir cariye gibi 
hareket ediyordu. 

Delikanlı, güzel cariyeyi yan 
gözle seyrediyordu. Olgun ve genç 

olan bu kız bir bahar goncesi ka· 
dar terütaze !dl. 

Hele giyinişini ne derece yakış
tırmıştı kendisine.. Delikanlının 

kafasından geçen ilk düşünceler 
şunlardı: 

- İnşallah bu akşam cariyesi 
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Ziraat 
Bankası 
e murları 

T ekaü~ San~ıüı Mütema~iyen 
İn~işaf [~iyor 

Zıraat Bankası memurlarının 

tekaütlük işlerile uğ:'aşmak üze
re tesis edilmiş olan tekaüt san
dığı günden güne büyük bir inki
şafa mazhar olmaktadır. 

Emniyet Sandığı muavenet san
dığının sermayesi de bu teşekkü
le d!'"\Tcdilmiş olduğundan San

dık, o vakittenberi hem Ziraat 
Bankası ve hem de Emniyet San
dığı memurlarının tekaütlükleri 
ile uğraşmaktadır. 

Sandık; umumi heyet taraiın

daa tasvip edilmiş olan faaliyet 
raporuna göre ilk teşkilat kadro

lar.le ZL-aat Bankası ve Emniyet 
Sandığından tekaüde sevkolunan 
74 emeklıye 6 ay içinde 26 bin 593 

lira tediye etmiş ve sonradan ma

aş tahsisi için müraca2t edenler
den 13 mütekaltle bu gibilerden 
vefat edenlerin dul ·ıc yetimle -
rinden 10 şahsa 3351 lira avans 
vermiştir. 

Sandık sermayesi 1 milyon 665 
bin 100 lira iken memur aylıkla -
nndan kesilen % 5 krden ve taz

minat tahsilatından toplanan 153 
bin 380 lira ile birlikte yeki'ın 1 

milyon 8'20 bin 480 lirayı bulmuş
tur. 

Sandık; bu hesap denesi için -
de 11 bin 542 lira kar etmiştir. 

Halk evi 
Temsilleri 

Geçen ak ·am Emınonü Halke
vi Alay Köşkü temsıl salonunda 
zengın b!r müsamere tertip et. -
miştir. Bu müsamerc.'"e önce mek
tepli kızlar tarafından okunan is
tiklal mar§ı He başlaıımış, müte
akiben muallım Revnekullah Ser
ver tarafından tıyatr<> teliikkllerl 
ve ilk şark sa'ınes1 ml'\."ZUlu bir 
konferans verilmiştır. Bundan 
sonra muallim Aliye Esat. Halk 
Partıs.nin umdelerinı teşkil eden 
caltı ok. hak.kında bir görüşme 
yapmı§ ve Vahdi ve Ahmet tara
fından monoloğlar söylenmiştir. 

Programın bu ilk kısmı bittik
ten sonra, Halkevi gençleri tara
fından, artık tamamen tarihe ka
rışnıak üzere olan •orta oyunu. 
faslına geçilmiştır. Gençler bu 
tarihi oyunu muvaff:ıkiyetle ba
şarmış ve çok a lltışlanmışlardır. 

--<>-

Darüşşaf akaya Hediye 
Edilen Kurbanlar 
Kı.rban bayramı rniınasebeti -

le 26 kişi Darüşşefakaya kurban 
hedıye etmişlerdir. Darüşşefaka 

alakadarlara teşekkür etmektedir. 

leksiyonunun ilini kataloğlan -
na ait birinci ve ikinı i ciltler de 
ikmal edilmiştir. Müı~ kütüpha
nesınde hır mütehassı.ırnız tara
fından meskiıkiit ilmine dair, pro
jeksiyonla ÜniveTsiL talebesine 
konferanslar verilmektedir. 

gelmezdi. Veyahud gelinciye ka
dar ne yapıp yapıp bu kızla işi pi
şirmeliydi. 

Küçük Bey soyunup dönkün -
dükten sonra; kıza sordu: 

- Kız senin adın ne? 
- Nuridan efendim .. 

- Nekadar güzel ısim bu .. 

- Çok oldu mu bize geleli ... 
- Dört beş sene var ... 
- Hiç de görmedinı ben seni .. 
- ..... . 
- Kaç yaşındasın? 
- On altı kadar .. 
- Bak hele, küçükmüşsün de,_ 
- ...... 
- Nerelisin? Ve nereden gel

din? .. 
- İsliıvım... Ukranyalıyım ... 

Fakat şimdi müslümanım elham
dülillah ... 

- Bundan sonra her akşam sen 
bana hizmet et olmaz mı? 

(Devamı var) 

Gece Yarısından Sonra 

B ayramın son günu akşamı, 
Ortaköyde hır sile dostunu 
ziyarete gitmiştim. Bu z.i 

yar2t imkanını, anc:-.k çok geç 
vakit bulabildiğim için, evime dö
nüşüm de çok geç oldı". Saat, ge~ 
yarısından sonra, üçtu. Tramvay 
caddesinde, sağıma soluma baka
rak, beni evime götürecek bır o
tomobil arıyordum. lssız ve se 
caddede, bekçiden ı,aşka hıçbır 

şeye gözüm ilişmedi. Bckçı ıle a
ramızda şöyle bir mulıa ·ere gc- -
ti: 

- Otomobiller ner(de bekler, 
burada?. 

O, benim bu sualimi P.•lıba, hay· 
retle karşılamıştı: 

- Burada otomobıl ne gezer?. 
- Demek Ortaköyd< bu saatte 

otomobil bulunmaz!. 
- Hayır .. 
- Peki, evime nasıl gid<'ceğim? 
- Vallahi bılmem. Otomobil 

filim yoktur, burada .. 
- Sen bulamaz mısın?_. 
- Nereden bulayım~. 
- Buraya en )akın hır otomo-

bil istasyonundan teltfonla is's. 
Bekçinin hayreti artmıştı. 

Onu, bu iti yaprnağa ikna edin
ciye ve bu işin pekala mümkün 
olduğunu, hatta, bana böyle bir 
kolaylık göstermesinin vazi• i 

bulunduğunu anlatıncıya kao.ır, 

akla karayı seçtim. O, üç beş adı'.· 
ilerıde, sokağın içindeki polis ka
rakoluna kadar giderek Beşilrtaşa 
telefon etti ve bir otomobil geldi. 
Beni aldı, evime götürdü. 

Size hikayesini anlattığım bu 
işte şu hayretimi mucib oldu: 

Ortaköydeki, oehrin old ·' a 
kalabalık bir se:..tinde, her ._ 
sabaha kadar bir veya iki tak.sıye 
nedtıı nöbet bekletilmiyor?. Bu 
semtte oturanların ani bir işi, b!r 
hastası, fevkalade bir hali olmRZ 
mı?. 

Burası, İstanbul §ehir hudud -
!arı dahilinde bir semt değil de, 
yoksa, ismi iibi, bir köy müdür7 
İstanbulda, daha nekadar böyle 
köy varsa, bu semUeı:- tizerın 1 
alakadarların dikkat gözünü çc -
kerim. 

REŞAD FEYZf --
Başı~oş Kümes Hayvanları 
Şehrin bazı mahallelerinde hl· 

la sokaklara tavıık, horoz ve em
sali kümes hayvanlarının l.ıaşıbq 
bırakıldığı görülmüştür. 

Bundan başka Çapada v~ Yeni 
bahçe hastanesi civarındali so -
kaklarda başıboş at, koyun, keç. 
gibi hayvanlar da dolaşmaktadır. 

Bu münasebetle alakadarlara 
verilen bir emirle bu kabil sOO<ak 
ve mahalle aralarında görülen 
hayvanların hemen yekalanması 
ve ayrıca sahipleri hakkında da 
kanuni takibat yapılması tcblıg o
lunmuştur-

--<'·-

Muallimi 
Arasında 

İstanbulun bü<un Sl'mt1rrınde
ki ilk mektep muallimlerinı bir -
birlerile tanıştırmak ,-e kcııdıle -
rine istifadeli mevzular Ö«rctmek 
üzere tertip olunan korfcrans 
topiantılıırına bugünden il ·harf'n 
başlanılacaktır. 

1 Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Antika Bir Çeşme! 
Evet a.ntlka, cuçekte.n bir an· 

Uka ceıme! Bu t~e Topkapı dı
şarısında, TakJr.ttide a'8n atlka
tla.n m~ha.r Takkeci camii itntin
dekt kıymeUI çeşmt'dir. Ba ~e 
pek luymetll bir ço,me olduiu 
halde birkaç yıldır musluiu ko

parılmış, suru kesilmiş ve Oniın
delci lkl üç mrtre derlnlftinde o
lan ve yalak hiunetini l'Öttn çu

kur da alıma kadar çamurla d(Jl
muştur. Yazın bu dtrla çukurda 
civar çocuktan ya.fmur sula.rlle 
banyo yapmaktadırlar. Dün o ci
vardan ldarırha.nemlzc g-elen bir 

zat ~ atfkadan olan bu kly - ı 
meUi Çetfmenin mo lok.tarı m ta
mJrlle Mz.ineslne su c-eUrilfrrk 
ora halkuun SU$Utlul..t.ın k11rta.n1 -

masını lium tır1en makamlardan ı 
rica etmrktcdir. 
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? .. daha ehemmlJelsla ııe nrT. lID irbirlerinden hiç ayrılmaz• 

Fakat bu, vaktUe ook kU'ruetll idi. !ardı. İki kafadar, semtin 
!llataralarda J'atU'•n ecdadun1& dikit Don juanı olan bu arkadaş· 
ıtııesl yerine, ucu •lvrl dikenleri, balık !arın samimiyeti daha uzaktan 

Hatıra Gelmiyen Bir Çok 
ihtimallerden Bahsediliyor i. 

Bu Rivayetleri Kimler Çıkarıyor? 
A 

lmanyadan Rusyaya bır 

heyet gıcSecekmiş. Mosko
vada müzakereler olacak • 

mış ve saıre rivayetleri bir !ki 
haftadır politika Alemini hJyli 
me~gul ediyor. Birkaç gün evvel 
•Son Telgraf• buna dair Avrupa 
matbı tında görülen yazıl5rdan 

bu sütunlarda bir hulasa ı:ıkar 
mıstır. 

Yine bu bahse dönmek lil=ım 

geliyor. Çünkü yeni gek!n Avru· 
pa gazetelerinde görülen m::ılO. • 
mata bakılırsa.Berlin ile l\!c•>kova 
arasındaki münasebatın yer.i hır 
safhaya girmesi imkAn ve ih ıma
linden bahsedildiği anl~ıl:yor. 

kılçıklarını kullanırlardı. belli olurdu. Bilhassa geceleri so-
Parlak ve eellk ltneler, H üncü •· kakta görünürlerdi Bilmem am• 

sırd' lcad olundu. Frıuısada. ilk ıtne 
fabrik""' J'Ü• sene evvel kuruldu. ma galiba bu iki ahbab çavuşların 
itne1 ı, inrııtere1e ilk rellren kadın. işleri gece yarısına kadar sürü • 

sekizinci Hanrlnln zevcesi Katerln 11•- yor ve gece yarısından sonra gez· 
nrdJr. 

50 BiN FRANGA 

BİR PASAPORT 

llluoollnlnln, H llkklnWI 1922 ile 
kulland.11'1 blr pasaport. Londr.ı. ki -
tapçılarmdaıı biri tarafuıdıuı .. ıı11ıta 
çıkanlmı,hr. 

Bu v .. ıka. Duçenln Mnkinun 192ı 

de Pariste toplanan itilir devletleri 
konferansında hazır bulunduiunu, 
mart ayında Almanya,.• giderek blr 
hatta kaldıtmı «Östermektedlr. 

Londrah kltabcı, hu tarihi pasapor• 
ta 50 bin frank istemektedir. Acaba a
lıcı bulabilecek mır. 

KUDtlS YADUDİ 

tlNİ\'ERSİTESİ 

Son yapılan nüfus se<ılmfnde, Fllls· 
tin ahalisinin !l<'k çok arUıJı anlaşıl· 

mıştır. Bu S«inıe röre FUistlnde: 

8119,394 Arab, 386,084 Yalıudl, 109,769 
bırlstlyaa vardır. 

KndllJı şehrinin nüfusn 100,00D dlr. 

ıniye, para yemeğe (!) çıkıyor

lardı. Hele pazar geceleri onların 
hareketlerini seyretmek başlı ba· 
şına bir alemdi. içtikleri su ayn 
gitmezdi. Birbirlerinden hiçbir 
şey saklamazlar, dertlerinin or • 
taklığını zevkle yaparlardL 

Bir gün birlıkte seyahate çık"· 
mayı kararlaştırdılar. Eşe dosta 
başvurup !ıkirlerini toplamayı 

faydalı buldular. Her rasladıkla· 
rına uzunca bir seyahate çıkmanın 
kendilerine kaça malolacağını so
ruyorlardı. Acemilik bu... Ayıb 
değil ya insan bilmediğini sorar .. 

Bütün tanıdıklardan toplanan 
malumatlar sayesinde dünyanın 

dört tarafını dolaşabilirlerdi. Çün· 
kü onlara akıl verenler öyle şey
ler yumurtlamışlardı ki bizim 
iki Don juan eğer yola çıkalım de· 
seler üstelik zengin dönmelerine 
hiçbir sebeb yoktu. 

Fakat iki ahbab çavuşlar bir 
türlü cesaret edip hareket kara· 
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Alr.~anyadan Rusyaya ıktısadl 
müzakerelerde bulunmak üzere 
bır heyet göndedleceğini ilk de!a 
haber alarak yazan Avrur•l ı;azc· 
telerinde buna dair az <;'>k taf
silat vardır. Moskovada cereyan. 
edecek müzakerelerin esasm: ~u 
teşkil edecek deniyordu: Rus yada 
bol bol mevaddı iptidaiye vardır. 
Almanlar Rusyadan mevaddı ip· 
tidaiye alacaklar. Buna mukabil 
de Rusyaya harb malzemesi ppıp 
verecekler. Artık bir kere bu e
sas kararlaştırılırsa müzakerekrin 
diğer noktaları teferrüat s·;yıla -
cağı görülıiyordu. Bir zamardan· 
beri memleketine dönmüş bulu
nan Alman elçisi de yakındd ::\los· 
kovaya gidecek deniyordu. llı.:n· 

dan sonra Berlinden bir haber ı;eı
dı: 

Birçok asri blnalar, oteller J'&pdmq: 

bankalar, hususi müesseseler aetlmı•· 
lır. Bir de Yahudi tlnlverslteıl tesı. O• 

lunmuttur. 
Yahudi tlnlvenllesine, tali tabibi 

blUren l'ençJer ve kızlar (bllitefrlk ciııl 
ve mnheb) kah.ut olunmaktadır. 

n veremiyorlardL 

Nihayet bir gün son kararları
nı vermeyi kararlaştırdılar. İşle
rirtdne çıkar çıkmaz tenha bir yer 
bulup en kuytu köşeye çekildiler. 

1 
Yazan: 

MURAT KAYADAN 

Almanyadan Rusyaya boyle bir 
Alman harbiye talebesi bir tatbikat dersi görilyorlar 

heyet gönderileceği doğru değil· Moskovadaki Alman mehafill ası Alman devlet reisi Hitler ta• 
dır; deniyordu. bu ziyaretin ehemmiyetini kü • rafından takdir edlldiği tahmin °' 

Alman İktısad Nezareti Rusya· çültmek istiyorlar. Birçok ban • lunuyor. Kendisi iktısadi mesele-
ya,·a ticari müzakerat için bir he· gerler ile sanayi erbabının da bir- !erde mütehassıs imış. Almanya 
yı ğönderilmesi tasavvur edil • ilkte geleceğine dair yabancı mat- ile Yugoslavya arasında aktedil • 
mediğini söylerken Alman Hari- buatta çıkan rivayetler doğru de- miş olan ticari anlaşmada Şnure-
ci ye Nezaretinden Alınan malu • ğildir Fakat Moskovada Rus si· nin eseri sayılmaktadır. Yalnız 
m ıt da şu merkezde idi: yasi mehafilinin bu meseledeki bu Alman mütehassısı Moskova • 

Alman Hariciye Nezaretinin ti· vaziyeti Alman meha!ilinin vazi- ya geldiği zaman ne netice elde 
caret şubesi tarafından Rusyaya yetine benzemiyor. Söylendiğine edeceği henüz kestirilememekte-
bır heyet gönderilerek iki mem • göre Şnurenin fikirleri, mütale- dlr. (Devamı 6 mcı sahifedrl 
leket arasındaki ticari mesele • 1 ======--=-""'--===-==--========-=====
!eri konuşacağı söyleniyordu. Bu 
meseleler de eski zamandan kal
mış işlermiş. Yoksa yeniden bir • 
şey konuşulması tasavvur edilmi· 
yormuş. 

Avrupa gazcteleıiııde 26 ikinci
kanun tarihinde görülen ve Ber
lınden alınan malıimat böyle iken 
30 da Moskovadan alınarak veri· 
len malumat da şöyle idi: 

Alman Hariciye Nezaretinin or
ta Avrupa işleri ile meşgul olan 
dairesinin ticaret müdürü Şnure 
Moskovaya gelecek. Bir zaman -
la Almanyada bulunan elçi fon 
Çu\enburg da Moskovaya gelecek
tır 

TÜRK ARTİST ve SAN'ATKARLARININ YARATTIKLARI 
ve BUGÜNE KADAR MEMLEKETİMİZDE YAPILAN EN 

MUVAI-:.'AK TÜRK FİLMİ 

DALKil\UZDAN KAZANDI<'il HARİKULADE RA<'iBET ÜZERİNE 

Yaln ız 1 P E K Sinemasında 
Daha bir kaç güu temdit edilmiştir. 

Halihazırdaki talebe mevcudü 614 
dbr. Bunların 385 1 Polonyah, 46 sı 

Alman, 23 ü Litvanyah, 5 f Avustur· 
falı, 4 ü Ç•koslovak, 9 u İncillz Ya· 
hudllerlndeudlr. Flllstlnll olarak 135 
1.alebe yardU'. 

TOPU İCAD EDEN Kll\1?. 

Topun mucidi, ismi meçhul bir A· 
rabdır. 

Fak:ıt, ilk topu kullanan }"a!I Sultanı 

Ebu Yusuftur. Bir fspanyol tarlhrl51, 
Faslıların Seydl Bllmesa muhasara • 
sında top kullandıklarını kaydediyor, 
fakat tafslli.t vermiyor. 

Avrupada ilk lop Fransızlar ve İtal
yanlar tarafından yapılmaştır. Floransa 
cumhuriyetinden kalma blr vesikaya 
röre. şatotan, kaleleri tahrlb tçln kul
lanılan ftmlr ailileler 1325 de J'apıl· 
mıya baştamaşhr. 

İlk toplara bombard derler. ııa top. 
!arla kocaman taş rüllclcr atıhrdı. Bom

bardlar tunetan yapılır, atudan dol
durulur, ııonra bir fitil Ue ateşlenirdi. 

Sonra daha harlf, daha uzun toplar J&• 

pılmata başlandı. 

BUKÜJlkÜ topların tekemmülündeıı, 

tabrib kuvvetinden bahse 11.izum rör· 
müyorum. Çünkü lçlerlncle 900 kiloluk 
mermileri 40 kllometro uzaklara ataa. 
toplar bulunduğuna bllmiyen 1ok-

ÇİN NEllİRLERi VE HARB 

Bazı nehirlerin. sevkulcen bakımın
dan ehemml1ell çokıur. İşte, son za
manlarda sık sık babsolunan Çin ne• 
birleri. bilhassa Yang - Toe - San ne· 
hlr bunların en mühlmmldlr. 

Hakikaten bu nehir, askeri harekit 
için çok tehlikeli ve mü.,kiıldur. Zira, 
nehrin ceçtfll yerlerde ne afaç, ne de 
orman vardır. 

Dört bin sene evvel, imparator Teao, 
lnzlarmdan birini Shun adlı bir çiftçi 
He evlendlrmlştl. Bu adam. San neh
rin, taşması tehllkeslnln önüne reo· 
mek için civarındaki biltüo onnanla
nn aiaçlarını kesti ve kanallar vası
ta ile, tsteolldljl zaman nehrin :rata
tmı ddlşllrmek, vadl1e akıtmak ~are
lerlnl buldu. 

Rüstem sordu: 

- Neden korkuyorsun yahu?!.. 
Seninki can da benimki patlıcan 
mı?. Dünyayı görmek fena bir -
şey mi sanki?. 

Hüsmen boynunu büktü: 

- Sürüden ayrılan kuzuyu kurt 
kapar dareler. Bakalım bizim İs· 
tanbuldan ayrılışımız iyi olur mu? 
Başımıza en büyük kaza seyahat
te gelebilir. Mesela ... 

Rüstem Hüsmenin sözünü kes
ti. Çünkü Hüsmenin böyle işlerde 
henüz küçüktü. Fakat ne yapsın 
ki mecburiyet, arkadaşından ayrı· 
lamaz ki .. 

Bir gece Rüstemi bir köşeye 

çekti: 

- Yahu Rüstem, sen hiçbir şey 
düşünmüyorsun. Burada gezdi • 
ğimiz, yediğimiz, içtiğimiz yerle
ri biliyoruz. Fakat orada öyle mi 
ya?. Hem sahiden sen çocuk gibi 
düşünüyorsun. Biz nasıl 1stanbul
dan ayrılabiliriz. 

Selma ile Belma ne olacak?~ 
Vallahi senin arkadaşlığın bile 
bana şüpheli geliyor. Belmayı ben, 
Selmayı sen buralarda bırakıp 

Avrupaya, hem de eğlenmiye git· 
meyi hatırımıza bile getiriyoruz. 
Yazık bize .. 

Rüstem, Hüsmenin bu sözlerine 
verecek cevab bulamadı, Yalnız 
sormuş olmak için hiç yoktan: 

- Onlar bizi seviyorlar mı san 
ki?. 

Dedi Hüsmen: 

- Peki. Bunu iyi buldun. Bir 
tecrübe edelim. 

-

Aralannda kararlaştırdıklanna 
göre sevgililerine seyahat teklife
deceklerdi. 

Bir gece başbaşa kaldıklan za
man sevgililerine seyahat teklif 

ettiler. Gençler tekliflerinin der· 

hal kabul edileceğine kani idiler. 

Fakat zannettikleri gibi olmadı. 

- Biz gidemeyiz. Size uğurlar 

olsun cevabını aldılar. 

Rüstem memnun, Hüsmen mü· 

teessirdi Demek yanıp tutuştuk· 
!arı kadınlar onları sevmiyorlar
dı. 

Rüstem sordu: 

- Hüsmen ne dersin! Belma 

ile Selma bizi seviyorlarmış yahu? 
Hüsmen boynunu . büktü: 

- Ne bileyim birader? Kadın 

milleti bu; dost mudur, düşman 

mıdır? Bu muammayı kim çöz • 
müş ki biz bilelim ... 

Aradan birkaç hafta geçmiştl 

İki Don juan, iki ahbab çavuşlar 
yille ayni saatte yine ayni jest

lerle ayni sevgilileri bekliyor !ar
dı. 

İçmeğe başladıktan sonra da boyuna gramo • mak olur. Hele-gülforimi-görseniz. Onların içinde 

fon çalıyor, mektubu okuyor, durmadan ağlıyordu. y· o s A de öyle güzelleri var ki ... İspanyadan getirttiğim 
İçinde sevgi vardı, kıskançlık vardı, görmemezlik bir gül hiçbir İstanbul bahçesinde yoktur. Kar ya-
vardı. Bütün bu biribirine karşı duygular içinde boy- ğarken bile gülünü verir. 
nu ·· ük bir çılgın gibi idi Mektubun en çok oku- - Çiçeğe ben de bayılırım doktor. 
duğu birkaç satırı da şuydu: - Demek siz de seviyorsunuz? 

•Ferilçiğim, canım.. Babamla hemen her sabah No. 65 Yuaııı ETt:M iZZET BEN1CS ••••t•••• - Bayılırım. 
ve akşam gırtlak gırtlağa denecek gibi kavıa edl· - Ne iyi, demek ikimiz de seviyoruıı. 
yoruz. Ne yapıp yapıp ben o adama varmalı imi.'im. öbür gün nişan yapacaklar, ay sonunda da bağlan- m Güney durdu ve~ öyle cevab verdi: 

- Sevemem... mış olacağız. Feridciğim, büyük söyleıniyeyim am- GtiZE GİRERKEN - Evet. İkimiz de seviyoruz. 
Diyorum. IDll\ kendimi iple tavaııa asarını da yine o adamın Onlar böyle gülden, çiçekten, karanfil sevgi· 
- Evlendikten sonra ff'Vileıı erkek daha çok koynuna giremem. Girsem de bir ceset gibi onun DOKTOR VE.- O sinden konuşurlarken yurdun balkonundan onlan 

tutulur. yatağında yatar ve bütün !çimi dışımı sana yollar, gözliyen iki genç doktor da kendi aralarında konu· 
Diyor. ıana saklar, sana veririm.• Yurdun bahçesindeydiler. şuyorlardı: 

Ç
. k. 

1 
Yalnız ikisi idi Doktor, Güney! B' · ki al 

- ır ın.. Ferid bu sırtırlan okurken duruyor, başını iki - ızım dı yürüdü. 
Dl

.yorum. Çiçeklerin arasında dolaşıyorlardı. G k 
eller! arasına alıyor, parmaklarını gür siyah saçları B' k anfil t 1 .. . 1 - erçe ten öyle .. 

- Erkeğin gu"zelll""ne, rir'"'ftll"ine bakılınaL ır ar ar asının onıine geldi er. - Monşer ben daha şimdiye kadar bu adamın 
ı;• • ""' " içinde bir tırpan gibi dolaştırıyor ve ağzile bir şar• Doktor: 

Parası güzel olsun. Cebi dolu ya sen ona bak. kı d' gil · · ıld bir kadınla değil, bir erkekle bile böyle yarenlik 
nm ıı erını mır anıyordu: - Bu karanfillerin eti f.stanbulda hiçbir b-L 

Diyor. Annem de arada bir babamla birlik olu- "''" ettiğini görmedim. Adamdan kaçardı. 
Yalnız benim ol, el yüzüne bakma sııkııı sen çede yoktur 

yor, beni sıkıştırıyor. Bu dakikalarıında çıldıracak • - Amma bak şimdi pilice nasıl sokuluyor?. 
gibi oluyorum. Kızgınlığımdan yüzüm kıpkırmızı Kıskan beni, cöğsünde uyut, yan ateılmdcn... Diyordu. Güney sordu: - O kızı da anlamıyorum. Bu kadar güzel, yağ-
oluyor, kan beynime çıkıyor, gözlerim yerinden fır· Ve .. kafasının içinde hesablıyordu: - Siz nereden buldunuz?. h boya gibi kız bu doktorla ne konuşuyor? Onunla 
liyor, hemen omuzlarına atılacak: -Tam bir yıl oldu 14 Temmuz 1931 - 14 Tem· - Fransadan getirttim. konuşmakta ne tad buluyor?. 

- Ben Feridi seviyorum. Benim sevgilim vu, muz 1932. Bu macera ne zaman sonunu bulacak? - O halde kendiniz yetiştirdiniz. - Seninle konuşsun değil mi?. 
Ferid ... Fe!jidl. Ve illlve ediyordu: - Evet kendim, çiçeğe çok düşkünlüğüm .var. - Benimle k.ontışsun, ıeninle konuşsun. Ben 
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1 Şehirden Röportajlar 1 ·ı_ş_A ___ K_A_ı 
Bu Kış Odunculara 
Çok Yazık Olmuş? 

DELİLİK: 

imarhanede, dellnln biri e
line kocaman bir çekiç ge
çirir, mütemadiyen kafası

na vurmyıa başlar. Bir arkadaşı 
müdahale eder: 

kanunlarda da Gülmiyen Oduncular 
Acaba Hangi Ayda Gülecek ? . 

- Yahu, deli misin sen? Başın 
acımıyor mu?. 

- Deli sensin! Başım acıyor. 

Fakat çekiçle vurduğum zaman 
öyle büyük bir zevk duyuyorum 
ki tasavvur edemezsin. 

UYKUSUZLUK: 

Yazan: l 
Osman Cemal ~~ 

D 
ün, benim gaz~telerle ala
kam olduğunu bilmiyen bir 
oduncu ile görüştüm. Adam

cagız, deposundaki o tınazlar gibi 
Yığılı odunları göstererek: 

- Bize dedi, yazık oldu bu yıl, 
Yazık oldu! Bugün şubatın yedisi, 
hala gönlümüz dertte, gözlerimiz 
&ökte ... Lakin: 

•Bekle gözlerim bekle. ne ge
len var, ne giden!. 

Maden kömür;l büyük mavnalarla naklediliyor 

- Aman ağam, canım ağam, bi-

Adamın biri uykusuzluktan 
müşteki. İkide bir doktora gidiyor. 
ilaç alıyor. Fakat bir tesirini gö
remiyor, bir türlü uyuyamıyor, 
yine doktora müraca3t ediyor. 

Doktor, düşünüyor. Ne ilaç ve
receğini bilemiyor. Şu tavsiyede 
bulunuyor: 

- Birden başlayınız, uyuyun
cıya kadar sayınız. Yüz elliye gel
meden derin bir uykuya dalacak
sınız ... 

Ertesi günü hasta yine geliyor. 
- Nasıl, dediğimi yaptınız mı? .. 
- Evet, 14,~00 e kadar saydım. 
- Sonra uyudunuz değil mi? ... 
- Ne gezer! Sabah oldu. 1~ za-

manı geldi. 

Biri bayramda, birı de bayram
dan yirmi gün kadar önce, tıpkı 
Çorbaya tuz serper gibi biraz kar 
serpiştirir gibi oldu, işte o kadar! 
Bugün, şubatın yedisi olduğuna 
~öre şunun şurasınd:ı, kala kala, 
ilkbahara tam kırk bir gün kaldı. 
Böylesi kışa, doğrusu kırk bir bu
çuk maşallah! Şimden sonra yağ
sa r,e olacak, yağması ne olacak? 

Yuşa tepesine kar duasına mı 

çıksak! ze dört, beş çeki daha! _!'ABANCI LiSANLAR: 
Evvelki gün Fener iskelesinde

ki OC:un depoları s&!üblerinden 
Baı Siınonu görüp kendisine sor-
dum: , 

- Hey Siınon usta, söyle baka
lım, bu yıl elimizde kalan bunca 
odunu bu yaz nideceğizl 

Gülerek: 

•A.teı olsa cirmi kadar yer yakar!• 

dedikleri gibi şimden sonra bahara 
karşı gelecek kış da dondursa - Nideceğiz! dedi, haziran, tem-
dondursa cirmi kadar yer don _ muz, sıcaklarında ortağım Bay 
duru B Vasf\ ile odunların kar•ısına ge-r. undan sonra onun da tek- • 
rar geleceği ve donduracağı şüp _ çip derdimize yanacağız! 
heli Ya! On iki gün sonra, birinci Hey gidi o canım Cbki kışlar 
cerme düşecek, hava ısınacak... heyi Yazdan sekiz, on çeki yerine 
On sekiz gün sonra ikinci cemre dört. beş çeki odun alanlar daha 

Diye yalvraırken b'.zler de elle
rimizi göğe kaldırıp k'th lapa lapa, 
kah tipi halinde yağan kara karşı: 

- Gönder Allahım, gönder, yer 
yüzü geniştir, daha bunun yüz 
misli alır! 

Diye keyifli keyifli söylenirdik! 

Lakin, bu kış bütü:, o tadından 
yenmez eski kışların ~zerine tüy 
dikti. Eskiden kar, buz, tipi. fır

tınl, don bir ~oklarının kanlarını, 
iliklerini kuruturlu. B • yıl ise kış· 
tan başka her şeye brnziyen bu 
havalar bizim kanımızı, iliğimizi 

kuruttu. 

- Çocuğunuzun yabancı ll -
sanları öğrenmiye bu kadar heves 
etmesine sebeb ne? Büyüyünce 
devri alem sayahatine mi çıka -
cak? ... 

- Hayır! Beyoğlunda dolaşa-

cak! ... 

HAVADA: 

Yaşlı kadın, tayyareye binerken 
pilota soruyor: 

- Beni sağ Ye salim yere indi
receksiniz, değil mi? ... 

- Merak etmeyiniz, bayan ... 

d~şecek, su ısınacak.. Yirmi dört geçen ayın yirmisind. zangır zan-
Şimdiye kadar henüz kimseyi ha· 
vad~ bırakmadım ... gun sonra üçüncu" d.. k gır titriyerek depolaru yanaşır: (Devamı G mcı sahifede) 

uşece, yer ~ 1 ~~====:.:====~======"===="====================================================':'.'==========ı sın cak ... Hay düşemez olaydılar,!= 

!a·:c:~~:: ~~~~y~~ia~~arüç~~: vadınlar Senelerclenberı· 
cek, hava, su, yer ısınacak ve ar- ~ ~ 
kalarından da bahar gelecek! İyi 
amma (elile odun yığ:nlarını gös- K d e K d • ı • • 
te~erek) ya b!zim şu dağlar gibi en l e n ı e r ı n ı 
Yıgılı odun oglu odunlar ne ola-
cak? Bu mübarekler, kara kışta 

!~~:::ı~~z;:~ri:a:ı:~~:p~ A l d a t ı y o r l a r m ı ' 
"·ra"da, temmuzda yanacak de- • • 
gıUer a ... 

_Bıldır yaz, şunların çekisini üç
y~, otuza. üç yüz kırka, hatta üç 
~Uz elliye vermek içın nazlandık, 

Urduk da iyi mi ettık sanki? O 
ıaınanlar Avrupalı mı, Amelikalı 
~ı, Caponyalı mı, nereli ise şom 
gızlının biri bizi amma da aldat-

trıışıı ha! 

N~Ymiş, bu yıl kış çok olacak
mıs b .. '-' u yılkı kış. bundan on yıl 
on~" denizleri dondut·an kışa taş 
Çık:,~acakmış! 

Hay şom ağızlı herif hay, hani 
Ya h . • ani ya nerede o canını sev-dw ' 
I· ,.,ıın d nizleri donduı-an, ağaç -
•ı·ı. servileri köklerinden yoldu

ran d 
1.k • a amın kollarını, burun de-

ı lerıni karla doldw·an kış? 
'·I Olanlar bize oldu, olanlar bize 1 
v duı B· 
oU · ız bundan sonra (tekrar 

d Unları giisteı erek) bu kadar o
Un · 

ı\l U ne yapalım. kime satalım? 
lı t Yanı odun bu! Hurda demir, 
b~rda bakır, hurda çinko değil ki 
reı ~ları kilo kilo leblebicilere ve-

~rı, de yerlerine leblebi alalım! 
azıları derler ki: 

•İsta11bıılu11 k'§ı yaza karşı!• 
\r 

!fü. aza karşı olan kış sabaha karşı 
1 u.tcın .. "a ruyaya benzer. Ben de 

lıa~bdaha __ Y~mi be* bin çeki odun, 
iuı.:ıUk.i oııumüzde kı~ sonu so -
c~lt arından üç cemre ile bir ko
d~:• k~~dı ki bunlar hazan o -
de dcgıl yonga ile talaş alevile 

Ol geçirilebilir Dedim ya bu yıl' 
anı · · ' 

"aıı dar bı.:.:e oldu. Kadayıftan, re-
btr ~en geçtik, şöyle ağız tadile 
dikı elvacı kabağı bile yiyeme -
l"ı · Bılınenı ki kL• büsbütün pı-..., tıı ~ 

e~ı . Plrtısını toplayıp gitmeden 
ti;~ı zamanlarda oldugu gibi bü
tay Oduncular, kömürcüler bir a
diir~ toplanıp ve rasadhane mü -
tıp ~ratin hocayı da onümüıc ka-

ae,o'irruın bayırına, vahud 

itab okurken iıoynunuzda- ı K ki kolyenin incilerile oy -
ı:ı,uyorsunuz. . 

Yazı yazarken kaleminizin sa -
pını keıniriyorsunuz, bir muha -
vere hoşwıuza gitmedi mi eli -
nizle masanın üzerinde koltuğun 
kenarında piyano çalar gibi oynu
yo::-ı;unuz, 

Kapı şiddetle kapaııınca yeri -
nizden fırlıyorsunuz, 

İpliğinizi birdenbire iğnenin de
liğine geçiremeyince ayağınızı ye
re vuruyorsunuz, 

Beklediğiniz otobü., durmadan 
geçince hal ve etvarınızla infia -
tinizi gösteriyorsunuz, 

Gazetenizi birdenbire açıyor 

veriyorsunuz. 
Can sıkıcı bir le~ebbüste, mü -

racaatte bulunmak roecburiye -
· tinje kaldığınız zaman elleriniz 
titriyor, yerin dibine geçmek is -
tiyorsunuz. 

Evden cıktıguıız z:ımaıı bırkaç 

kC're dönüyor, kapıyı acl'(or Ba-

Sinirli, Asabi Değilim, 
Diyen Kadın lar 

Nasıl Bir 
Ha ya t 

Sürüyorlar ?. 

kı~·orsunuz: Acaoa hava gazi, su ı 
musluğunu iyice kapadım, elek -
lrik!Pri ,(iııdüı·diim mü diyorsu
nu.t. 
Mühım bir ziyaret beklediğiniz 

zamanlar mütemadiyen şarkı söy
lüyor, mırıldanıyorsunuz. 

Misafirleriniz bir Çt!yrek saat 
gecikliler, gelmedil~r mi kendi 
kendinize: Mutlaka gôlnünü yan -
lış anladılar, bu kadar masraf bo
şa g;ttL Bu mezeleri, bu y.emek
ler! ne yapalım şimdi diye hayıf
lanıyorsunuz. 

Hiç yoktan ve lüzumsuz yere 
ağlıyorsunuz. 

Mendilinizi ısırıyor, ya da par
maklarınızın arasında buruştu -
ı-uyorsunuz. 

Fırtına ve borayı üç saat evve-
linden hissediyorsunuz . 

Cesurum ben diyorsunuz .. 
Fakat ... 
Evın.izde gece yalnız kalamı • 

yorsunuz. 
Hava kararınca bahçeye çıka • 

mıyor mcwrlıktan geçcmıyorsu -
nuz.. 

Ta) yareve bıncmiyorsunuz. 

Sıcak var dıye mahzene, kömür
lüğJ giremiyorsunuz, 
Odaların duvarlarında ağ ku

ran bir örümceği öldürmek için 
babaıuzı, ko<'anızı, kardeşinizi ça
ğırıyorsunuz. 

Geceleri, ekimdir o? .... deme
den kapınızı açamıyorsunuz. 

Odanızda yalnızken haydudlar, 
canilere aid bir roman okuyamı -
yorsun uz. 

Geceleri, ufak bir gürültü ol
du mu hemen elektrik lambasını 
yakıyorsunuz. 

Sinemada, tiyatroda bulundu • 
ğunuz zaman yangın çıkıvern,eııl 

ihtimalini düşünerek titriyorsu· 
nuz. 

Yiizme bildiğiniz ha'.dı> açık • 
!ara gitmekten korkuyorsııı:uz. 

YÜREÔİ PEK OLDUÖUNUZU 

SANIYORSUNUZ 

Bayram günlerinde kimsesiz ço
cukların acıklı halini düşünmek
ten kendiniz! alamıyorsunuz. 

(Devamı 7 inci sahifede) 
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CeOO&d 
40 Yılda 400 Mahkumun 
Kellesini Ucuran Adam , 

Meşhur 

G 
eçen cuma günü sabahı, Pa
riste (Sen Klu kapısı) is -

• tasyonunda yeraltı şıınen

diferini bekliyenler, yaşlı bir a -

damın sendeliyerek rıhtım üze -
rinJ düştüğünü görünce derhal 

muavenetine koşmuşlar, bir sıra
nın üstüne yatırmışhr. Üstü ve 
başı gayet temiz olan bu adam 
az sonra naklolunduğu hastanede 

(Embolie) den vefat etmiştir. 

Bu, şimdiye kadar 400 mahku
mun kellesini uçuran meşhur cel
lad Anatol Deyblerd:.r 

Deybler, bir asırdar.berı cellad· 
!ık ile şöhret bulan b'r ailenin son 
evladıdır. 

Dedesi, Bavyeralı bir köylü idl 
Ge;en asrın bidayetinde Altan -
berg'den Cezayire hicret etti ve: 
{Cezayir efendisi) oldu. 

Büyük babası J ozef Deybler, 

.. 
Fransız Celladı Oldü 

Celldd Deyblet"in kırk sene evvelki (.0144) H "'4~ 
zamanki nrimleri 

İmparator üçüncü Napolyon tara- Cellld b••ının -"'-- p·--i-
0

• rek tahsisatının arttırılmasını la - ... on.... ~- ,__ • 
fından 1858 de celi.Ad başı tayin İ f maktan ma'--adı da k•nd'-l'- h" • olundu. temişti. ki muavininın masra ına "" ç .. .., ~ 

yetişemiyeceğin! söylüyordu. Hü- IU&iyet peyda etmek, hayatmı !I. 
Babası Lui Deybler, cellAd ol- kumet aldırmadı. Bunun üzerine. renmek, hatıralarını kaydetmek 

mak istemedi. Askerlik vazifesini 
evinin bir odasını kiraya vermek ve bir eser yazmaktır. 

yaptı ve nezaretlerden birine girdi. b . t· d k ld K" E- Deybler'uı" Lır" ye"enı· ·-....... - , 
me~ urıye ın e a L ıracısı, v " ......... , 

Fakat sülalesinin tabii meylin· manuel Kar adlı bir gazetecidir. Yerine şüphesiz o geçecektir. 
den kurtulamadı, 1871 de Cumhu- ..;;,;;;:,;;,;;.;,:,;;,;,..;,=....;...;~.;..,=.;....;....,,....,.=-.;..;o...-.... ..,;;,.;. __ ,.... 
riy:t hükumetinin kararile cel -
l.Ad başı oldu. 

1398 de, bininci mahkumun ka
fasını kesti ve istifasını verdi. Ga

. rib bir sinir hastalığına tutul -
muştu. Nereye baksa kan, kesik 
kafa görüyor gibi oluyordu. 

1899 da, hükumet Anatol Deyb
leri cellatlığa tayon ttti. O zaman 
31 yaşında bulunan (l'aris efen -
disi), dört gün evvel 76 yaşında 
öld'i. 

Yirmi yaı;ında iktn büyük bir 
magazada kalikot (tuhafçı çırağı) 

idi. Arkadaşları bu sakin, halim 
ve eelim gence karşı büyük bir So 

mimiyet ve dostluk Lesliyorlardı .. 
O devirde Giyotin imali Hör -

telu;.> adlı bir doğramacının inhi

sarı altında bulunuyordu. Bütün 
AvJ"Upa hükumetleri hatta Çin 

devlrti bile giyotinlerini ona si -
parlş ediyordu. 

Deybler, doğramacının kızına 

gönül verdi. Kendisile evlenmek 
istedi. Fakat kızın babası reddettL 

Genç celliid, yesini avutmak 
için volospidc merak sardı. Her 
gün volospide biniyor, kırlarda . 

yalnız başına dolaşıyordu. İşte bu 1 
gczıntılerin birinde, t.ilihare Ma

dam Deybler olan güzel bir kıza 
tesadüf elti. Evlendiler. Versay 

civarında bir kcişkte yerleştiler. 

Mes'ud bir hayat geçirmeğe baş
ladılar. 

Bir aralık, idam cezasıııuı kal
dırılacağı, vazifesine nihayet ve
rileceği, işsiz kalacağı zannolun -
mu:;tu. 

Zira, Cumhurreisi Fı:lyer idam 
mahkumlarının cezalarını müeb

bed kıirege çe\·ıriyordu. Zama • 
nıııda, hi~·bir kimsenin idamını is
temiyordu. 

Cinayetlerin çogalr,ıasL hale -
fini, cezaların tatbiki kararını tas
dik\ mecbur bıraktL 

Hüktı.ınet, cel!Ad başıya senede 
20,000 frank tahsisat ve her ke
silan kafa için de 2,500 frank ve
riyordu. 

Anatol Deybler, giyotin maki -
nesini bazı tadi!At ile ıslaha mu
vaffak oldu. Adeta saat makinesi 

gibi işliyor, kafayı bir anda uçu
ruyor, mahkı1mu uzun müddet 
ıztırab çekmekten kurtanyordu. 

Bir oğlu vardı. Belki yerine o 
geçecekti. Fakat bir eczacının ha

tası yüzünden feci bir surette öldü. 
EcLacı, dalgınlıkla zararsız bir toz 

yerine §iddetll bir zehir vermiştl 

{Paris efendisi), son zamanlar
da, hayat pahalılığından bahsede-

iŞTE MÜK EMMEL BiR iŞ 

Ş ark ı Söyliyerek 
Seyahat Eden Kızlar 

Holanda' dan Kalktılar, Parise 
Kadar Geldiler, Gitara Çalıyorlar 

Genç kızlar 'f/0144, ı,te böyle hem ,arleı söyllyeT<'k 1,em de 
gitara çalarak gidiyorlardı 

Y ukarıda re..imltrini gördü
ğünüz dört kız Holandalıdır. 
Günün birinde Giralarını 

almışlar, ceblerine 15'.l frank koy
muş:ar, yaya yola çıkmışlar. p.rkı 

aöyliye söyliye Parise gelmişler. 

Holanda ile Fransa arasındaki 
uzun mesafeyi bazan yürüyerek, 

hazan tesadüf ettikleri otomobil
lere, kamyonlara binEfek katet -
m~ler. 

P aris gazetecilerinden biri ken
dilerile gör~mtij. Yolda korkup 
korkmadıklarını sormuı. Kızlar 

&iJlerek: 

- Nden kor)<aı:ağız? .. 

Cevabını vermişler. 

- Söylediğiniz şarkılara mu -
kabil para alıyor mıydınız? .. 

- Hayır! Yalnız bir defa kibar 

ve yaşlıca bir adam, elimi sı kmall 

ister gibi elini uzattı, l\'Cuma bır 

yirmi paralık bıraktı. İade ede • 
cektiın. Fakat, kalabalık arasında 

uzaklaştı, kayboldu. Ben de yırmf 

paralığı deldim. Bir korde!A ile 

kitaramın ucuna bağladım. İft. 
bakınız .•• 

- Karnınızı nasıl doyuruyor -
sunuz?. 

- Gittiğimiz yerlerde, gazuıo -
!arda şarkı söylüyor, cıana ediyo-

ruz, Buna mukabil para almıyo -
ruz. Güzel bir sofra hazırlıyorlar, 

bir de oda gösteriyorlar. Dördü -

müz bir yerde yatıyoruz. Paristen 

İsviçreye gideceğiz. Oradan Frl -

burg • Brisgo yolile Holandaya 
döneceğiz ... 
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Akdeniz ihtilafı lç!n Oörtier mi 
Toplanacak? 

Bu Kış Odunculara 
Çok Yazık Olmuş! 

(1 inci 9ahü~den devam) 
Adriaden haricden hı.ikumetçi -

bin' sebebiyet vermemek için bü- (5 inci sahifeden devam) olduğum yirmi deve kömürden 
tün gayretini sarfetmektedir. bir kilo bile harcıyamadım. Bü -

B:.ı. arada bilhassa Littoris na- Bu aralık, adamın sozünü ke - tün ümidim şimdi marttadır. lere yiyecek ve mühinımat gön -
derilmesine imkan vermiyecek 
tedbirler almıştır. 

mmdaki İtalyan mknsile Ples na- serek sordum: Oduncu kömürcüye sordu: 
· İ - Ya kömürcüler? romda Italyan - spanyol muhte - - Niçin martta? 

lit fırkası Jerona şehrinin işga - Suratım ek~iterek revab verdi: _ Malum ya: Frankonun. mütareke ve sulh 
şartları seruetmesi Vf cumhuri -
yetçi terin kayıdsız ve şartsız tes
lim olmalarında ısrar eylemesi ü
zerine vaziyet bir hayli müşkül -
leşmiştir. Cumhurreisı Azana ile 
ona taraftar olan birçok nazırlar 
artık mukavemetin beyhude ol -
duğuna ve Frankonun dedikleri -
nin yapılmasına taraftardırlar. Fa
kat Başvekil Negrin ile Hariciye 
Naan Doldayo aksi kanaatte bu
lunmakta, sonuna kadar müda -
faa ve mukavemet edilmesinde ıs-

linden sonra vazifeleri bittiği ci- - Tırhallı, hep bir halli! Di - .Mart kapıdan bak:ınr. kazma 
betle, cepheden geri alınmakta - yeceğim amma onlar yine hiç ol- kürek yaktırır!• 
dır. Fransız hududuna yakın yer- mazsa bize nisbetle bLraz iş yaptı- Kömürcünün bu sözü üzerine 
!er yalruz İspanyol askerleri ta - !ar. Maltım a, bu kışı birçokları oduncu acı bir kahkaha savurduk-
rafından işgal edilecektir. günde bir iki defa soba yakarak, tan sonra: 

Aı>cak iş bununla bitmiş olma- bazıları da hiç yakmıyarak geçir- _ Buna dedi, züğürt tesellisi 
maktadır. İspanya meöelesinin ye- diler. Fakat mangallar... derler azizim, züğürt tesellisi! Al-
ni ve halli müşkül ihtilaflara yol Deminden yanıbaşıroızda bizim !ahın birinci ve ikinci kanunlar-
açmaması Daladiye kabinesinin konuşmamıza kulak misafiri olan da ;:üldürmediği oduncu ile kö -
alacağı vazivete bağ ha". Fransa, kömürcü lafa karıştı: mürcüyü, Peygamber şubatta sil-
Franko lıükumetiniı: bitaraf kal- _ Kulak asma dedi . bu kış biz le, tokat ve martta da: 
.masını İtal)•a ve Almanya iltifa- de hep boş verdik. Daha bir ay .Mart içeri, pire dı§an! • 
kından uzaklaşmasını istemekte evvel son parti olarak getirtmiş Der gibi tekme ile kovalar! 

rar eylemektedir. ısrar edecek olursa bôttabi Franko ~~~~;;;,,;;;~;,,,;;;;;:;;;;;,;~======='============ 
Ancak müdafaa taraftarlarının 

bu arzulannı filen tahakkuk etti-
buna yanaşmıyacak. vaziyet na - Şehı·r Meclisı· 
zik bir safhaya girecektiı. Çünkü t 
Franko sadece humuda yabancı rebilmeleri için Madrid müdafii 

General Miyahanın da bu fikirde 
olması lazım gelmektedir. 

Negrin Generali ikna için Mad· 
rid~ gitmiştir. Fakat salahiyettar
lar buna imkan görememekte, ar
tık her turlü mukavemetin bey -
hude kan dökmekten ibaret ka-

kıt·1 sokmamıya karar vermiştir. A z 
8 8 1 Hatta bunu isbat için bir Fransız 

askeri heyetinin hı,ıdudu dolaş -

masına bile müsaade edeceğini Çekilmeıı· mı· "· 
bildirmiştir. e 

( lspa~·ya 'ya C K~;ışanlar 
ve Karışmıyanlar 

lacağını söylemektedirler. Bu iti
barla Madrid, Valansiya ve ha -
valisinin Frankistlere teslim ol -
masına intizar olunmaktadır. 

Siyasi vaziyete gelince, Fran -
ko, Fransa ile bir ihtilafa düşme
mek, dolayısile bir Avrupa har -

İspanya mesel<?Sinin siyasi kıs
mının ikinci safhası daha mühim
dir. O da bu işinhall:nden sonra 
bütün muallak Avrupa v~ Akde-
niz meselelerinin halli i~ıdir. Bu
nun için müsellah bi:· ihtilafa 
meydan vermeden bir dörtler ıç
tima; yapılması mevzuu bahsol -
maHadır. 

•••• 
MAKİNEYE VERİRKEN: 

• 

ltalya, lspanya'daki Kıt'alarını 
Geri Çekecek mi? 

Faris 8 tA.A.)- General Frankonun tanınması ve İta l~-an gönüllü
lülerinin İspanyadan geri alınması hakkında ileri sürülen şartlara dair 
Roma ve Burgosdan gelen yarı resmi haberlerin ayni zamandı. gel
mesi ve yekdiğerine mümasil olması sı.Hi.hiyettar mehaf ili mütehay
yir etmiştir. 

Bu lmel'.afil, Fraıı.krstlerin tarzı hareketinde bir ilta!yan tazyiki 
hü.sedilmei<le olduğu mütaleasındad1r. 

Maamaf:h salahiyettar mehafil bugün gelecek olan Berardın av
detine intizaren b~ haberleri birer . tecrübe baıom addetmektedirler. 

Fr~nsız siyaset adamlarının ekserisi, Frankoyu 'tanımak derece
sinde ile:çi gitmeksizin Burgos ile sür'atle muntazam temaslar temin 
edilmesini temenni etmektedirler. 

Diğer taraftan Londradan bildirildiğine göre Kont Ciano geçen
lerde Lord Perth ile yapmış olduğ• görüşmeler esnasında General 
Frankomm kazarLınış old..ığu muzafferiyetin İspanyadaı. İtalyan kıta
atının geri alınmasını muhik göstermeğe kafi olmadığı suretindeki ha
berleri teyid etmiş değildir. Hatta Kont Cianonun Musolininin İspanya 
harbi biter bitmez İtalyan kuvvetlerinin geri çekileceğine dair yakın· 
da alenen teminat vereceğini işrab etmir olduğu rivayet olunmaktadır. 

Şehir Meclisi 
Değiştirilmeli mi 

(1 inci sahifeden devam) 
nız daimi encümen değil, bu en
cümen kararlarını tasdik eden bü
tün meclis azaları muhakeme ve 
Diğer bir kısmına gelince, on -

!ar da şu mÜlaleadadırlar. 
•- Şinıdıhl meclis yeni seçil -

miştir, fakat yine M·.ıhiddin Üs
tündağ zamanında .. Yani bazı be
lediye işlerindeki yol3112mklar ve 
dolayısile m~clis azasının müra -
kabe vazife.ındeki noksan teyak
kuzu kendilerini seçe:ı İstanbul 
halkınca henüz malum bulunma
dığı bir sırada ... Eğec buvaziyet 
seçimden evvel bilinmiş olsaydı, 
yeni şehir mechsi aza namzedleri 
arasında gördüğü eski meclis a -
zalarrna reylerini verr.ıekte te -
tereddüd göstere'cek hemşerilerin 
yekunu bir hayli kabar>k olacağı 
şüphesizdi. Ve belki dt bu zevat 
namzet listesine ithal edilmiyecek

Romanya'nın 
Harici Politikası 

Bükreş 8 (A.A.) - Romanya 
kabinesi memlekete hitaben bir 
beyanııame neşretmiştir. Bu be
yannamede ezcümle şöyle denil
mektedir: 

Romanya, beynelmilel hayatın 
şeniyetlerini, derslerini ve eski 

ve sadakatli dostluklarını hesaba 
katmak suretile sulh siyasetine de
vam etmektedir. Romanya, şarki 
Avrupa, Tuna havzası ve-Balkan
lardı:ki dostları ile olan ittirafları-I 
na olan imanında sebat edecektir. 
Romanya, Macaristan iledaha mü
kemmel bir anlaşma yapmağa 

gayret etmektedir. 

Romanya, Bulgaristan ile iti -
mad esasına müstenid münasebet
ler tesisine çalışmaktudır. Roman
ya. Sovyet Rusya il~ muslihane 
ve iyi komşuluk münasebetlerini 
muhafaaz etmek lmelindedir. 

lerdi. Bunun içindir ki, bilhassa ---- ---- ------- 1 
bilahare .bir Yunan firmasının 

(Blrincl ııahifede.n devam} 

denlerin de mağlitb ve me.:alsiz 
sahadan çekildiğini velev bir an 
için dahi olsa görenler hiç şüphe 
yok ki bu sahneden kendi payla
rına büyük bir ders aldılar. O da 
susmak, göz yummak, kimsenin 
etlisine ve sütlüsüne karışmadan 
arada geçinip gitmek payL Amma 
biz, yine eserlerimizde, gazetemiz· 
de ve yazılarımızda son beş yılın 
hayatı içinde kah şiddetli ve bü
yük, kah basit ve kiiçük, fakat 
daima fazilet ve dürüstlük miica
delelerimize devam ettik Bunun
la hiçbir şey de kaybetmiş değiliz. 
Hamdolsun sağız, ayaktayız, şeref 
ve baysiyetimiz..i, vakar ve dürüst .. 
lüğfünüzü muhafaza ediyoruz ve .. 
namerde muhtaç olmadan geçini· 
yoruz.. Amma, bizim bütün bu 
mücadelelerimizde arkamızdan 

gülenler, bizi toyluk ve menfaat 
prensiplerine aykırı olmakla •t
ham edenler, bir nevi Don Kişot 
sananlar şimdi iki elleri şakakla
rında ne yapacaklarını düşünü -
yorlar!. 

• Bu ara Şehir meclisi azalarının 
toptan istifa etmelerinin bir teklif 
ve göriiş mevzuu olarak gazeteler· 
de mevzuu bAhsedildiğini görüyo
ruz. Bugünkü Şehir me.:lisi yeni 
seçilmiş bir meclistir. Mazideki 
herhangi bir hadise ile hukukan 
ve maddeten irtibat muhafaza et
memektedir. Ancak azasının dört
te üçü eski meclislerden müdev
ver ve tamamı Muhiddin Üstün-
dağ tarafından namzcdlikleri tas
vib edilmiş bulunan ll2alardır. 

Kendilerinin herhangi bir yolsuz· 
luktan haberdar edilip de alaka
sız kaldıklarını zannetmiı'e hak
kunız yoktur. Fakat, eskiden ka
lanlarının şehir mümessili olarak 
kendilerine mevdu halk emanetini 
geçen meclislerde bihakkın ifa et· 1 

tiklerine de kani değmz. Sükutla
rı, faaliyetlerine daima galib gelen 
elemanların belediye meclislerin· 
de ve beldenin haklarına taallı1k 
eden işlerde fayda yerine zaTar 
getirdiği, deınokrasi ve onun ni
zamı içtimaisi kuruldu kurulalı 
daima tecrübeden geçirilmiş bir 
hakikattir. 
Şimdiki Şehir meclisi azası istifa 

etmeli midir, etmemeli midir?. 
Bunu bilmiyoruz ve.. tayin e -
demiyoruz. Fakat, muhakkak o· 
larak bildiğimiz birşey varsa, o da 
şahsi endişelerin sosmıya değil, 

beledi ve mahalli endişelerin şuur

la haykırtınıya sevk.ettiği idealist 
elemanlara ihtiyacımız olduğu -

(2 inci sayfadan devam) 
·Maamafih bu mahfiller, Be -

rard'ın Burgosta bulunmasının İ
talyanlarla Frankistler arasındaki 
silah arkadaşlığı ve Fransanın da
hili harbin bidayetindenberi itti
haz etmiş olduğu hattı ha,reketi u
nutturmıyacağını beyan etmekte
dir.» 

Bu haber anlatmaktadır ki bir 
Fransız ajanının Burgosta bulun
ması bile Romayı asabileştirmek
tedir. Silah arkadaşlığı doğru. Fa
kat acaba bu arkadaşlığa mukabil 
Musolini İspanyol hüktırnetinden 
ne istiyecektir? Faşist meclisi ge
çen gün verdiği kararda İtalyan 
kıt'alarırun ·dava Franko lehine 
halledilinciye kadar• İspanya top
raklarını terketmiyeceklerini bil
dirmiştir. Davanın ne zaman Fran
ko lehine halledilmiş olacağını da 
İtalyan gazetecisi Gayda ızah et
mektedir: .Kızılların silah ve or
duları İspanyada ve bitişik top
raklarda tamamen tasfiye edilme
dikçe ve her türlü diğer haksız 

müdahalelerden vazgeçilmedikçe 
Franko'nun zaferine tam ve em
niyetli adı verilemez.> 

Bu, İngilterenin 1882 senesinde 
Mısın işgal etmesi üzerine, ne 
zaman tahliye edeceği sorulduğu 
zaman, asayiş iade edildikten son
ra yolundaki cevabını hatırlat -
maktadır. Filhakika İngiltereye 
göre, Mısırda asayiş hiçbir zaman 
iade edilememiştir. Franko'nun 
davayı kazanmış sayılacağı zaman 
da bu dava kazanıldıkça ileriye 
doğru atılmaktadır. 

Tarih yapılan yardımın karşılı
ği üzerinde fazla ısrar yüzünden 
biç birşey elde edilemediğini, hat
ta yardımı yapan devlete karşı bir 
reaksiyon husule geldiğini göste
ren misallerle doludur. Rusya 
.93. harbinde Bulgaristana muh-
tariyet temin ettiktrn sonra bu 
devleti bir Rus vilayeti gibi idare 
etmiye çalıştığı için Bulgaristan 
Prensliğindeki nüfuzunu on beş 

sene için tamamile kaybetmişti. 
Bir de Roma haberinde Franko

nun cdahili harbin başlangıcın -
danberi Fransanın ittihaz etmiş 
olduğu hattı hareketi unutmıya -
cağından• bahsedilmektedir. Ha
kikatte bu meselede ne İngiltere-
nin, ne de Fransanın unutturmak 
istiyecekleri bir cihet yoktur. Her 
iki devlet de İspanyada rejim me-
selesini İspanyollara bırakmış
lardır. Bu, doğru bir prensiptir ve 
Franko İtalyanın yardımile za.fer 
kazandı diye, tarihin birçok mi-
sallerle doğru olduğunu isbat et
tiği prensip sarsılmaz. Dahili har
bin heyecanı geçtikten sonra İs-
panyol milleti, 'karnşanların mı, 

Arab 
Kongresi 

Bir-de Şimdi Alman 
Rus ittifakı mı? 

-
(Birinci sayfadan devam) 

biki bu hususta henüz iki heyet 
arasında bir anlaşma olmamıştır. 
Yalnız muhakkak olan keyfiyet, 
Londranın Filistin meselesini kö
künden kat'i olarak halletmeğe 

karar verdiği ve Filistinde sulh 
ve sükunun sür'atle teessüsünü ar
zu ey led.iğidir. 

Filistin, Suryienln bir kısmı ve 
Erdünden mürekkeb ve bir Kral 
idaresinde İngiltereye müttefik 
yeni bir Arab devleti kurulması 

hakkında Berlin ve Roma mahfil
lerinin verdiği haberler hakkın -
da henüz bura siyasi mahfillerinde 
kat'i bir fikir söylenmemektedir. 

Muhakkak olan keyfiyet kon -
gre mukarreratının her tarafta 
merakla beklendiğidir. 

---<>--

İmpeks ve Saie 
Meseleleri 
(1 inci sahifeden devam) 

suretle kendi maltımatına müra
caat edilmemiş oldu.unu beyan 
eylemiştir. 

Krep sözlerine şunu ilave ey
lemiştir: 

•- İmpeks meselesi ortaya atıl
dığı zaman mümessili bulundu -
ğum şirketin daveti üzerine Lon
draya gitmiştim. Bu mesele 
İngilterede geniş akisler yap
tı ve dedikodu uyandırdı. Burada-

, ki gazetelerin beni de bu işle a
lakadar göstererek hadise mey -
dana çıkınca Londraya kaçtığımı 
yazmaları vaziyetimi çok müş -
külleştirdi. Daha işlerımi bitir -
meden Türkiyeye dönmek mec -
buriyetindc kaldım • 

SATİE BİNASI 

Denizbakta çalışmakta olan mü
fettişler Satie binası etrafındaki 

tetkiklerini bitirmişlar, raporkrı

nı Vekalete göndermişlerdir. Bu 
iş artık Nafıa ve İktı;ad Vekalet
leri arasında halledilecektir. 

Di ·er taraftan 11 vapurun Swan 
Hunter firmasına yolsuz olarak 
ihalE edildiğini iddia eden diğer 
firma mümessilleri ayrı ayrı ça
ğırılarak kendilerinden malumat 
alİnmıştır. Banka muamelatı üze
rindeki tetkikler henüz bitmemiş
tir. Heyet esaslı olarak bu işle meş
gul olmakta ve bir sene içinde 
Avrupadan yapılan bilcümle mü
bayaatlara aid evrakla bütün si -
pariş işlerini sıkı surette gözden 
geçirmektedir. 

1 HALKEVLERI 1 , __ _ 
Fatih Halkevinden: 

( 4 üncü sahifeden devam) 
Avrupa memleketlerinde şimdi

ye kadar çıkan rivayetlere göre 
Almanya tarafından Rusyaya harb 
malzemesi verilecektir. 

Rivayete göre mühimmat ve 
tayyare de dahil olduğu halde, 
Ruslar kendilerine lfızım olan en 
son sistem harb malzemesini kim 
satarsa ondan almağa hazır bulu
nuyorlar. Şimdiye kadar bu mal
zemeyi Amerikadan alıyorlardı. 

Fransızlarla İngilizlere az sipariş 
veriliyordu. 

Sebebi de bu memleketlerin si
lahlanmak için kendi yaptıkları 
malzemeyi kendilerine saklama
larıdır. 

Çekoslovakya fabrikalarının mü
messilleri de artık Rusyadan ay -
rılmıştır. Onun için Almanya ta -
rafından Rusyayaya sanayi mal
zemesi gönderilmesi arzusu Ber
linde vardır. Lakin tam manasile 
silah ve mühimmat gönderilmesi 
cihetine gidilmiyecektir. 

Bu işler daha hep faraziyat ve 
tahmin sahasından öteye geçerek 
hakikat halini almamıştır. Rusya
ya Almanyadan harb malzemesi 
mahiyetinde birşey gönderilmesi
ne müsaade edilmiyeceği söyle -
nirken diğer taraftan da tayyare
den, mühimmattan bahsediliyor. 

Bundan sonra şu rivayet de çık
mıştır: 

Almanya tarafından Rusyaya 
harb malzemesi yollanacak, Rus
yadan da Almanyaya mevaddı ip
tidaiye gidecek. Fakat Moskova 
ile Berlin arasında bir de şöyle 

anlaşma yapılacaktır: 

Almanyadan gönderilecek silah
ları bir gün Ruslar ileride bir 

Bu gece şehrimizin 

semtlerindeki nöbetçi 
şunl.ardrr: 

İstanbul ciheti: 

muhtelif 
eczaneler 

Eminönünde (Salih Necati), A
lemdarda (Esad), umkapıda (Ce

mil), Küçükpazarda (Yergi), E -
yübde (Arif Beşer), Ji'atihde (Vi

tali), Bakırköyde (Merkez) ecza-
neleri. 

Beyoğlu ciheti: 
İstiklal caddesinde \Galatasa -

ray), Posta sokağında (Garih), 

Galata Topçular caddesinde (Ke
mal Rifat), (Hayreddin), İstiklal 
caddesinde (Kemal Rehül), Kur
tuluş oaddesinde (Kurtuluş), Şişli 

harb çıkarsa Almanların all'yhine 
kullanmıyacaklar!. Berlin böyle 
teminat istiyecekmi.ş. 

İşte Avrupa gazetelerinin ge -
rek Berlinden ve gerek Mosko -
vadan alarak yazdıkları maltı · 
mattan çıkan neticeye bakılırsa 

ortada aykırı bir takım rivayet -
lerin döndüğü görülmektedir Da· 
ha hiçbir şey tahminlerden öteye 
geçmemektedir. Fakat çıkan riva· 
yetler bilhassa Alman gazeteleri 
tarafından tekzib edilmekle be · 
raber Avrupa matbuatında yer 
tutmaktadır. Daha ortada tahmi· 
nat ve faraziyattan öteye geçerek 
hakikat olmuş birşey bulunma -
makla beraber matouat bunları 

kaydetmekte, gerek Berlinde ve 
gerek Moskovada buluna:ı Av • 
rupalı muhabirler meseleyi takib 
etmektedir. 

Yine Moskovadan Avrupa ga -
zetelerine bildirildiğine göre Rus 
hüldımeti ile müzakere ıç:in kom· 
şu Letonyadan, Finlandiyadan ti· 
caret heyetleri giderek anlaşa -
caklardır. 

Rusya ile Almanya ara.<mda 
Şimdiye kadar gergin bulunan mii· 
nasebatın bundan sonra başka bit 
safhaya gireceği imkan ve ihti
maline dair yürütülen tahminler 
arasında meraklı olanları da var
dır. Mesela bir İngiliz gazetesinin 
Almanya ile Rusya arasında gizli 
bir muahede aktedildiği, edileceği 
etrafında yazdığı da hu kabilden
dir. Bundan bahseden Alman ga
zeteleri şımdiye kadar buna dair 
iri bir ördek uçurulmamış oldu
ğunu söyliyerek o İngiliz gazete· 
sinin ortaya attığı meraklı hava· 
dis ile eğleniyor. 

İskender F. Sertellı tarafındaV 

toplanan ve Semih Lutii kitabe' 

tarrtfından basılan v~ Atatürkli0 

ölümü etrafında dünya ma' bua · 

tında yazılmış yazıları bir ara)'9 

toplayan bu eser bugıiu bir kitab 
halinde intişar etmiştir. 

Maçka caddesinde (Maçka), Be · 

şiktaşta (Nail Halid Tipi), Ka ' 

sımpaşada (Vasıf), Hasköyd' 
(Barbud) eczaneleri. 

Üsküdarda Selimiycde (Seli • 

miyı:), Sarıyerde (Nuri), Kadı · 

köy Moda c;ı.ddesinde (Yeni ı.6°' 
da), Altıyolağzında (Merkez), J3> 

Evimizde 8 şubat 939 çarşamba 
günu muallim ve muharrir Re -
şad Ekrem Koçu tarafından (Tür
kiye seyahatnameleri) mevzuun
da bir konferans verilecektir. 

İstanbul Belediyesi İlanları 
Da re adı 

1 
Aakarr fabrlk•lar ı Kadıköy Osmana-

llAnları ga mahallesinin İbnaf 
_l_O_T_O_N_NI_.KE_L_A_LIN_'_A_C_AK _ __, sokağında 

Kadıköy Zühtüpa-
Tahmin edilen bedeli (30.000) li- şa mahallesinin 

ra olan 10 ton nikel askeri fabrika- Şefikbey sokağı 
lar Umum Müdürlüğü merkez sa-
tınalma komisyonunca 27 /3/1939 
pazartesi günü saat 15 de kapalı 
zarfla ihale edilecektir. Şartname 

Kadıköyünde Cafer
ağa mahallesinin 
Muradbey sokağı 

(1) lira 50 kuruş muk;ıbilinde ko _ Kadıköy Rasimpaşa 
misyondan verilir. Taliplerin mu - mahallesinde Recai 
vakkat teminat olan (2250) lirayı zade Ekrem sokağı 

lıi CıDSİ ve 
mahiyeti 

Depo inşası 

Adi kaldırım 
tamiri ve 

inşası 

kaldırım 

tamiri 

Kaldırım 

tamiri 

havi teklif mektublarını mezkur Kadıköy Osmanağa Kaldırım 

Mikdarı Keşil veya ilk terıı• 111 

tahmin Be. 
. 1(1• 

Lira Kr. Lıra 

l 304 54 2~ I" 

461 00 

1110 50 

1332 00 

651 00 

günde saat 14 de kadar komisyona mahallesi İbnaf sokağı tamiri ı· 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 Daireleri adı, cinsi, miktarı, keşıf veya tahmin bedeli yukarıd911~. 
sayılı kanunun 2 ve 3 maddelerin- zıh bulunan işler ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. Ek51 ) 

deki ~esaikle mezkur gün ve saatte g şubat 939 perşembe günü saat on dört otuzda Daimi Encümen.de 01; 
komisyona müracaatları (731) pılacaktır. Keşif evrakı v• şartnameler Levazım Müdürlüğünde g.l' 

11-- lebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan başka fen $& 
KIRIKKALEDE YAPTIRILACAK müdürlüğünden alacakları :fen ehliyet vesikaları ile hızalarında 9ı 

İNŞMT terilen ilk teminat makbuz veya mektubu ile beraber yukarıda '/ ,, 

Belediyenin İstanbul halkından 
yeni bazı fedakarlıklar istemeğe 

hazırlandığı şu günlerde belediye 
meclisinin yenilenmesine imk3.n 
vermek çok yerinde bir hareket 

Dcnizbanka müracaat ederek bu 
forsu satın aldığını. ayyıldızını de
ğiştirerek haç koyup açık deniz

lerde ticaret yapan gemilere koy
duğunu, bu suretle de yıllarca dal

galanan Türk bayrağı yanında gö
rülen forsun yaban~• bir firmaya 
verilmesinin doğru olamıyaca -
ğını yazmakta idi. 

yoksa kanşmıyanların mı İspanya- Keşif bedeli (29.320) lira olan yu
nın istiklaline daha hürmetkar ol- karıda yazılı inşaat askeri fabrika

günde saat on dört otuzda Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

olur.• 

Eski Fors 
Ne Oldu? 

(Bidnci sayfadan devam) 
fors değiştirilmiş, yerine bir ka
dirga üzerine D. B rumuzu bu -

lunan ve bugün vapurlarımıza ko
mılmuş olan yeni biı fors kabul 
edilmişti. 

Bu sabah alakadar makamlar -

dan esaslı surette tahkikat yap -

tık, bize verilen malumata göre 

hiçbir yabancı firmaya eski fors 
satılmamıştır. Denizbank idaresi 

de bu havadisi kat'i surettE tek -

Seçim İşleri 
(1 inci 1ahlfeden devam) 

duğunu ve İspanyol milletinin lar Umum Müdürlüğü merkez sa - - -
menfaatlerine daha uygun hare- tınalma komisyonunca 24/2/939 cu
ket ettiğini anlıyacaktır. ma günü saat 15 de kapalı 2arfla 

-- - - -
İtalya yapılan yardımın karşı- ihale edilecektir. Şartııame (1) lira 

genel sekreteri doktor Fikri lığı üzerinde ısrar etmekle bu an- (47) kuruş mukabilinde komisyon-
Özerle bu hususta görüşmüş - ]ayışı tacil edebilir. 'dan verilir. Talihlerin muvakkat te-
tür. 1-------------- minat olan (2199) lirayı havi teklif 

Avusturalya Valiliği mektublarını mezkur günde saa~ • İKİNCİ MÜNTEHİBLER 
İkinci münteh>bler memle -

ketin her tarafında 14 martta 
seçilmiye başlanacak 20 mart
ta tamam olacak, 22 martta 

ak 

Londra 8 (A.A.) -Avusturalya 14 dB kadar komisyon'< vermeleri ,.. ~- Nezie GripRomafzt l'' 
umumi valiliğine tayin edilen Dük ve kendilerinin de 24.n numaralı ' eS' 
dö Kendin, refikasile birlikte, 14 Jkanunun 2 ve 3 maddelerindeki ve- nı : ralji kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal k 
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Odesaya Yaklaştık mı Dersiııiz? 
Evet, Saat 15 de Odesa'ya Varmış Olacağız 
Süvari Akkerman bu kısa ve 

dehşetli hMiseyi, ikinci Slvastopol 
bombardımanı da gemi jurnalına 
kaydetti .. Suşon, buk:ıduğu mev
kii muhafaza ediyor, Sivastopol 
Yavuzun arkasında gozden silin -
diği halde hala zırh kııleden ay

rılmıyordu. 

Süvari işini bitirdi, yukarı çı

karken merdiven ba~ında karşı
laştığı Enver Beye sordu: 

- Enver Bey! Amiral nerede 
biliyir musunuz? 
- Kumanda kulesinde albayım! 

- Birşeyle mi meşgul? Yanın-
da kimse var mı? 

- Hayır.. Yalnız başına orada 
duruyor .. Ayakta, mazgalın önün
de bekliyor. 

- Neyi? 
Süvarinin boş bulunarak yap -

tığı son suale Enver bey omuz -
!arını silkmekle karşılık verdi ... 
Akkerman doğru zırh kuleye, a
miralin yanına geldi. 

Soşon; bulunduğu yeri Sivas -
topoldanberi terketmemişti. Ami
ral bir taraftan Enver Paşaya ne 
cevab vereceğini düşünüyor, bir 
taraftan da kafi görmediği intika
mını tamamlamak için Odesaya 
da bir baskın yapmayı fikrinden 
geçiriyordu. 

Soşona göre Sivastopolun bom
bardımanı Kolçağın cür'etine tam 
bir karşılık olmaktan çok uzak, 
Adeta hiç değerinde bir işti. Os -
manlı sahillerinde muhafaza ser
vısinde bulunan Haınidiye ve Mi
dillinin mevcudiyetini hiçe sayan 
Boğazda stim üzer inde bekliyen 
Yavuzu istihfaf edercesine bir 
hamle ile Karadenize çıkmak, 
nakliye gemilerini yakalamak, e
sır etmek gözüpekliğini gösteren 
Kolçağa karjı kalbinde taşan kini, 
hırsı dindi.rmek Osmanlı donan
ma kumandanının elinden gelmi -
yordu. 

Süvari Akkermanın zırh kule
ye girişi Soşonu bir saniye için 
diıijüncelerinden ayırdı, süvarinin 
Yllzüne bakan Amiral başını sal
laaı: 

- Birşey mi var Albayıın? 
- Yok ... Herşey normal Ami-

ralim ... Dönüşe başladık. İstan -
bula doğru yol alıyoruz. Biraz ev
velki deniz muharebesile Sıvas -
topolun bombardımanını jurnala 
geçirdim. 

- Saat nasıl albay? 
Akkerman yeleğindeki saate 

baktı: 
- (11) e (7) var Amiralim! 
- Sıvast.opoldan ayrılalı epey 

olmuş! Acaba nerelerdeyiz? 
- Evet, Rus sahillerinden 90 

mil açıkta, kanal hattı üzerinde, 
İstanbul istikametinde yol alıyo
ruz! 

Odesaya birşey kalmamış 
<iemck? 

No. 63 

- Rıc~ ederim, rica ederim Bel
tııa hanımı 

Diyordu: 
-l:l'r an gözüne kayada gördüğü 

~aziyet geldi. Belini başka bir er
e;:~ kollarile sardıran kadın şim-

dı l<cnd· . . 1 ' k: ısını sarmış, ~ğ ıyor, hıç-
ırıyoı-du 

d l3u def~ onu nefretle ve biraz 
a şiddetlice itti: 
- Bclma hanım , ne yapıyor • 

au~uz, k_endinıze geliniz! ... 
B ndakı bu şiddet ve resmiyet 
;1ınayı şaşırtmıştı. 

slak gözlerile Sermede baktı : 
Y - Sermed, bırak kollarında do
~ doya ağlıyayım !. .. 

ermed kaşları çatı k. çok ciddi 

- Anlamadım Amiral! 
- Odesaya yaklaştık mı demek 

istiyorum da! 
Akkerman gözlerini kupıştırdı, 

zihninde bir hesab yaptı, Amirale 

cevab verdi: 
- Saat 15 de Odesa hizasına var-

mış olacağız! 

- Tam ikindi vakti demek! 
- Evet... Tam ikindi vakti! 
Soşonun çatık yüzünde bir te

bessüm şimşeği uçuştu. Gö:!!l.erin
de ışıklanan bu gülücükle biraz da 
şakalaşmak ihtiyacını duyan do
nanma kumandanı tekrar söz aldı: 

- Dostumuz İngilizler ikindi 
çayına çok ehemmiyet verirler, 
biliyorsunuz ya albay! 

Süvari, Amiralin bu sözlerine 
gülümsedi, Soşonun dilınin altın
da bir bakla mevcud olduğunu kes
tiren Akkerman başını salladı, tas
dik etti: 

- Evet! Çok ehemmiy~t verir
ler .. 

- O halde, onların müttefiki o
lan Rusların da bu çaya ehemmi
yet vermeleri lazıınd . .r. 

- Anlamadım Amiral! 

- Hakkın var dostum! Sabahki 
muharebenin üstüne nükte yap
mak, yorgunu yokuşa sürmekten 

ten farksız bir hareket olacak!. 
Söy !emek istediğim şu: Sivasto
pol halkını sabah karanlığı, kah
valtı sofrası başında salvolarunız

la iştihaya ·getirmiş, onlara top -
!arın ahenklediği bır ölüm senfo
nisi çalmıştık. İkindi çayını içe
ceği sırada orada bulunacağız. 0-
desayı da bu şereften mahrum bı: 
rakmak insafsızlık olacak dıye dü
şündüm. 

- Evet Amiral! 
- Onun için Odesalıların c!a ı-

kindi çayını müzikle almalarııu 

temin etmek istedim! 
Süvari güçlükle kavradığı A

miralin fikrini bir defa da kendi 

dilile tekrarladı: 
- Yani Odesaya da uğrıyalım. 

onun da hatırı kalmasın mı de
mek istıyorsunuz Amiral! 

- Evet! 
- Peki ... Rotayı değiştiriyorum. 
Yavuzun makine telgrafında 

sür'atin arttırılması için emirler 

k ·•u Akkerman kumanda osuş~ , 
mevkünde dümen tutan çavuşa 
yeni kerteler emrettı. Garbe doğ
ru suları yararak ok gibi uçan 
Türk Amiral gemisi 4 kerte şimale 
rota değiştirdi, her saniye biraz 
daha rüzgarlaşarak Odesa yolunu 
tuttu. - Devanıı t.'tlT -

Kadınlar Senelerden Beri Kendi 
Kendilerini Aldatıyorlar mı? 

( :5 inci sahifeden devw• ı 
S inemada anasını kaybeden b ir 

çocuk veya çocuğunu kaybeden 
bir ananın halini görLi.ı1ce gözle -
riniz sulanıyor. 

Sokakta gördüğünüz kedi veya 
köpek yavrularını alıp evinize gö
tü.rmck istiyorsunuz. 

Acıklı şarkıları dinlemekten, 
sonu facia ile biten romanları o
kumaktan hoşlanıyorsunuz. 

Bir hatıraya bağlanıp kalıyor -

sun uz. 
Eski aşk mektublarınızı bir tür

lü iuyıp bakamıyorsunuz. 

KENDİNİZİ SAF, SADEDİL 

ZANNEDİYORSUNUZ 

İyı dans ettiğiniz, şarkı söyle -
diğiniz iddiasında bulunuyorsu

nuz. 
Şurup veya sivra :c~rken, söz 

söylerken serçe parmağınızı ha -
vad3 bulunduruyorsunuz. 
Sokağa çıktığmız zaman mut -

lak» yanınızda biriniıı bulunma -

sını istiyorsunuz. 
Küçük bir terziye ~·aptırdığmız 

mantonun yakasının iç tarafına 
büyük bir terzinin markısını ko
yuyorsunuz. 

Size hiç yakışmıyan bir şapkayı 
modadır diye başınıza koymaktan 
çekinmiyorsunuz. 

Yazan: Nusret Safa COŞKlJ.. 

bir eda ile; ilk defa gördüğü bir 
insanla konuşuyormuş gibi: 

- Hanıefcrdi, ağabeyiniz Şe -
kip Sinan bey tarafından geliyo
rum!. . 

l:lelma gözleri büyı.iyerek, geri 
geri çekilmişti: 

- Sen, ağabeyimin mektubun
da yazdığı genç hukuk müşa\··ri, 

. . ? sen mısın o .... 
Sermed, dimdik, ,bir kaya sala.

betile duruyordu: 
- Bendenizim hanımefendi. Şe

kip Sinan bey size verilmek üze
re bir mektup verdiler. Hareket 
günümüzü aynca kararlaştıraca-
ğız. 

Belma tekrar b u sefer daha çok 

&iz arasında. bilir bilmez ya -
bancı kelimeler kuJlanıyorsunuz. 

Yol çantalarınızın üzerine, ka
pısından içeri girmediğiniz, bü -
yük otellerin etiketle~ini yapış -
tırıyorsunuz. 

Lokantada, yemeklerin yarı • 
sını bırakıyorsunuz. 

HIRAFATA EHEMMİYET VER· 

l\rnoi(';iNizi SÖYLtlYORSUNUZ 

Bir kibritle üç sigara yakmak -
tan çekiniyorsunuz. 

Sofrada 13 kişi bulundu mu iş· 
tihanız kaçıyor. 

Karakedi gördünüz mü ürkü -
yorsun uz. 

Yolda giderken, duvara dayan
mış bir merdiven görünce: ıJstüm 
ba;ım kirlenmesin ... • diye altın
dan geçmek istemiyorsunuz. 

Sabahleyin bir keleLek gördü -
nüz mü bütün gün endişe içinde 
kalıyorsunuz. 

GEce rüyanızda bir ölü gördü
nüz mü fena fena şeyler düşünü

yorsunuz. 

Cadılara, hortlaklai'a, gulya -
banilere inanıyorsunuz. 

Bir düşünceniz, bir kederiniz ol
du mu hemen falcıya koşuyor -
sun uz. 

yumuşak genç adaınd yaklaştı: 
- Ooo Sermet.l, Sermedcığim, 

bana karşı böyle zJlim olma ... 
He_. şeyi unutacağız. Bak hayat 
bizi birbirimize itiyor. 

Sermed tok bir sesle cevap ver
di: 

- Her şey unutulabilirdi ha
nımefendi Fakat dün geç vakit 
kayanın üzerinde görülen man -
zara hafızamırı en ücra köşeleri

ne kadar çizilmiştir. 
Genç kadın sinirlendi. Darbe 

şiddetli inmişti. Fakat kendini 
büsbütün bırakmadı: 

- Buyurmaz mısınız? ... 
Öne düştü, merdivenleri çık -

mağa başladılar. Sermed, isteme
diği halde onun çorapsız bacak
larına, basamakları çıkarken oy
nıyan kalçalarına gözi• takılıyor
du. Odaya girdiler. 

Belma: 
- Evde kimse yok! Rahat ra -

hat konuşahiliriz l 

T-IGK T•LGa.l•- 8 Ş U BA T ım 

• -: . FDBmUeır a VoUdo~ll©ıtr -
vı· Deği , Faka - Ç c 

a · r re iz Vı 
Kateritı Hepbürn Hayatını Anlatıyor 

K aterin Hepbürn, sinemaya 
nasıl başladığını şu suretle 
anlatıyor: 

•- Bir gün, hiç tanımadığını bir 
adam yanıma yaklaştı: 

- Benimle berabeı· Holivuda 
gelmek ister misiniz? 

lSedL Güldüm ve şu cevabı 
verdırn: 

- Ben fotojenik değilim. Bir 
kere tecrübe etmek istedim, mu
vaffak olamadım. Sonra, tiyatroyu 
çok severim. Nevyorktan ayrılmak 
istemem. 
M~ğcr bu zat, meşhur sinema -

cılardan Corc Cükor ;miş. Yeni bir 
yıldız arıyormuş. Güldü: 

- Bilakis, dedi. ço:< fotojenik
siniz. Sonra karakterini, tavırla -
rınız çok tabii ve çok hoşuma gitti 
Sizi, bana tavsiye eden Cumhur 
Re'si Mösyö Ruzveltin kızların -
dan birisidir. Sizi (Amazon) rolü
nü yaparken görmüş. pek beğen
mış, takdir etmış. Aradığım yıl -
dızın siz olabıleceğinlzı bana te -
m!'l etlı. Hakkı varmı.5. Teklifimi 
redrlctmeyiniz. Çok b:.iyük bir ylı
dız olacaksınız .. .> 

Xatrin, o sıralarda Ncvyorkun 
büyiık tiyatrolarının birinde oy
nuyordu. Büyük bir rnuvaffaki -
yet göstermiş, şöhret de kazan • 
mıştı. Birdenbire sahııeyi terket
mek ve neticesinden emin olma
dığı bir maceraya atılmak istemi
yordu. 

(Corc Cükar) ın ısrarına daya 
nam&dı. Fakat, altı ay Nevyorkta 
serbest kalmayı, büyük yılmızlar 

gibi afişlerle halka tanıttırılmayı 
senaryoları tetkik hakkını. sonra 
binlerce dolarlık bir mukavele 
akdini şart koştu. 

YENİ BİR GRETA GARBO? .• 

Cükor, bütün bu şartları kabul 
etti. Sinema amillerin~. yeni bir 
(G .. rbo) bulduğunu sevinçle ha
ber verdi. Katerin, ilk mukavele
sini imzaladığı zaman, pek çok 
sevdiği (Lora Hardin i in kendi
sine refakat etmesinı istemiş ve 
vaid de almıştı. 

Cesaretine, san'atına güvenmek
le l:eraber endişeden kendini ala· 
mıyor, yine korkuyordu. Tiyatro 
sahnelerinde ilk devreierde çek -
tiği güçlük ve uğradığı muvaffa -
kiyetsizlik hatırına geliyor, cesa
reti kınlıyordu. 

Holivudda mücadele etmek, uğ
raşmak mecburiyetinde kalacağı
nı biliyor, bu sırada yanında can
dan birisinin bulunmasını istiyor
du. 
Kocasına gelince: Ondan ayrıl

maktan pek o kadar müteessir ol
muyordu. Onunla mektebde iken 
tanışmış, evlenmişti. Sc.n zaman
lard" biribirlerini gördükleri yok
tu. Aralarında bir sogukluk baş -
lamıştı. Ayrı yaşıyorlardı. 

Katerin'in tiyatroya intisab et-

Dedi. 
Sermede gözleri parlıyarak, has

reth.'. hamulesi sevgi dolup taşan 
nazarlarla bakıyordu. 

- Ne kadar değişmişsin Ser • 
med ... 

Sermed cevap vermedi. 
Başını pencereden tarafa çevir

miş, bahçeye bakıyordu. Kaç de
fa şu yıkık duvarı aşmış, arka 
mutfak kapısından çıkan Belma 
ile bahçenin kuytu b'ı· köşesinde 

başbaşa kalmıştı. 

Gözlerini yumdu. O kadın yine 
karşısındaydı. Fakat ıkisi de on -
lar değillerdi. 

Belma ayakta duruyordu: 
- Sermed, herşeyl unutalım ... 

Beni affet. .. İnan ki sana hiç iha
net etmedim. 

Genç adam bir ok gibi yerinden 
fırlamıştı. Artık iradesine hlıkim 
değildi. 

Bir adımda Belmanın yanına 

gelmişti. Avucunu kadının ağzı-

Diye soranlara: 
- Hayır: Kocaya varmadım. Fa

kat üç çocuk doğurdum• ... 
- Doktor Hepbürn dö Harf• -

run kızı mısınız? Bren Mari kolle
jinde bulundunuz mu? .. 

Diyenlere de şu cevabı veri -
yordu: 

- Hayır! Beni bir başkasına 

benzetiyorsunuz ... 
ANLAŞILMIY AN BİR KADIN 
Gazeteciler, halk meraktan çat

lıyor, bunun nasıl bir garib malı
lUk olduğunu anlıyamıyordu. 

O; halkın gösterdiği bu alaka
dan memnun oluyordu. 

Filim çevrilmeğe başladığı za
man kimseyi dinlemiyordu. Ga -
yet tabii oynuyordu. Bazan Lo -
ra'ya: 

- Bu fabrikaya (stüdyoya) bir 
türlü ısınamıyorum, ~lışamıyo -
rum. Nevyorka dönelim. Yine ti
yatroda çalışacağım ... 

Diyor ve dostu kendısini teskin 
etmiye uğraşıyordu. Bununla be -
raber (varisler ... ) fi:mi çevrilip 
bit!nce hemen trene atladı. Nev
yorka gitti. Bu ilk fiıınin kazan
dığı rağbeti gazete !erde i;iğrendi. 

Esrarengiz yıldız Kcrterin Hepbürn 

Katerin, büyük bi: şöhret ka
zanmıştı. Holivuda di.ır,dü. (Kr•s
tofeı· Sonj) filmini çevirdi. Artık 
Hoıivud havasına, mı..hitine alı~

m4tı. Güzel bir köşi< satın aldı. 

Zevkine göre döşetti. Lora ile be
rabeı oturuyor, arasıra tayyarey~ 
biniyor, Nevyorka gidiyor. 

mesinin bunda çok dehali vardı. 
O, her gece (Amazon ve kocası) 
piyesinde alkışlar kazlilll.Yor, ko
casile pek meşgul olamıyordu. 

HUSUSİ HAYATIM BANA 
AİDDİR!" 

Katerin, şimdi bu yeni atıla • 
cağı hayatı düşünüyordu. Gaze
telerde, sinema şehrine, bu şe -
birdeki san'atkiirların hususi ha
yatlarına dair yazılan dedikodu
ları biliyordu. Lora'ya: 

- Hususi hayatım bana aiddir. 
Halka değil... Ben, bi, rol yapıyo
rum. İşte bu rol üzerinde beni ten
kid etmek liızımdır. Yoksa hususi 
hayatımdan, kaç kocaya vardı -
ğımdan, kaç kocadan boşandığım
dan balısederek deqil. Gazete mu
habırlerinin takibind~n kurtul -
mak isterim. Bu husuşta size gü
veniyorum. Bana siz :i ardım ede
ceksiniz ... 

Diyordıı. Cükor'dan gelen bir 
telgraf, yeni filmin çevrilmeye 
başlandığını haber veriyor ve ken
disini davet ediyordu. 

HOLİVUDDA 

Dört gün, dört gece sil.ren bir 
tren yolculuğu esnasında iki ka
dının konuştukları yalnız, Holi -
vudda nasıl karşılanacakları bah
si idi. 

Katerin, mektebdek,i gibi giyin
mişti. Saçlarını gelişi güzel top -
lamış, üzerine en eski şapkaların
dan birini koymuştu. Arkasında 

sade bir kostüm tayyar vardı. 

na kapattı, avazı çıktığı kadar 
haykırdı: 

- Yalan .. yalan söylüyorsun, 
ınanmıyorum, inanamıyorum ar
tık.. Dün gözlerımle gördükten 
sonra ... Sus, kendini müdafaaya 
kalkışma, büsbütün küçülüyorsun. 

Belma avucun içinde sıkışan çe
nesını kurtarmağa çalışıyordu. 

Yalvaran bir sesle: 
- Sermed, sakin ol!. 
Dedi. 
Delikanlının kolları yanına düş-

müştü. Elıni alnında dolaştırdı: 

- Hakkın va .. Ne oluyorum!. 
Sonra diklenmiye çalışarak: 
- Belma Hanım dedi. Ağabeyi

niz Şekip Sinan Beyden bir mek
tup getirdiğimi söylemiştim. Siz 
de Şekib Sinan Beyin mektub yaz
dığını ilave ettiniz. Vaziyeti bili
yorsunuz demektır. Birkaç gün i
çinde gitmemiz liızımdı. Fakat be
nim hususi bir işim çıktı.. On beş 
günü geçeceğimizi zannederim. 

Kendisini bu kıyafette gören
lerin, bunun Holivuda şöhret ka
zanmıya giden bir yıldız olduğuna 
ihtimal vermiyecekleri gayet ta
bii idi. 

Katerin, bir aralık göz yaşlarını 
zaptedemedi ağlanuya başladı. 

Trenden indiği zaman bile elinde 
bir mendil vardı. Kimseye görün
meden istasyondan çıktı. Kum -
panyanın memurlarından biri 
kendisini karşılamıya gelmişti. 

Bu sade giyinmiş kızı görünce 
kendi kendine: cEğec Cilkor'un 
methettiği kız bu ise epey alay 
var! .... diye mırıldandı. 

. (Doktor Marşın dört kızı) fil • 
minde artık şöhretin en yüksek 
derecesini kazandı. Garbo ayarın· 
da bir artist olduğu söylenmeğe 

başlandı. 

Katerin Hepbürn meşhur mil
yarder tayyaresi Hovlr Hug'le ev· 
lenmiştir. 

Hovar Hug, geçen yaz tayyare 
ile Okyanusu geçmiş Avrupaya 
gelmişti. 

Katerin, sinema aleminin en se
vimli ve en esrarengız bir sima
sıdır. Katerin, ertesi gün;ı stüdyoya 

lüks bir otomobille gitti. Yanında 1-;ı=A:::=R=T:-::=1 =-S-=T===--ı kocaman bir maymun vardı. Ga-
yet şık giyinmişti. Dr,ğrudan doğ- _ PORTRELERi 
ruy~ müdürün odasına girdi: 

- Ben, dedi. Katerin Hep -
bü.rn'üm... Çalışmaya geldim! .•• 

~'VLİ DEGİL FAKAT ÜÇ 
çocuGu VAR!.. 

Katerin'in stüdyoy~ gelişi ga • 
zetelere aksetti. Artık neler yaz
madılar. neler ... Bunlardan birisi : 

cBu, sinemada şöhret yapmıya 

gelen zengin bir bankerin kızı -
dı.r!·.• 

Diye yazmıştı . Katerin, kendisile 
giirüşen gazete muhabırlerine çokl 
garib şeyler anlatıyor, gülüyor - 1 

du. Losanjeles sokaklarında pan
talonla veya pijama ile dolaşıyor
du. Kendisine: 

- Evli misiniz?... 

Maamafih ben Şekib Sinan Bey
den ayrıca izin istiyeceğim. Siz 
bir an evvel hareket etmek isti
yorsanız, gidebilirsiniz! . 

Belma boynunu bükmüştü, göz
lerinden akan damlalar, yanakları 
üzerinden yuvarlanıyor, birbirini 
kovalıyordu: 

Ayaklarını öpeyım. Benim kar -
şımda böyle konuşma .. Kabul edi
yorum, beni affetme. Llkin hiç 
olmazsa bugün eski Belma, eski 
Sermed olarak konuşalım.. Bir sa
ati bana çok görür müsün?. 

Sermed, tiksinir gibi omuzlarını 
ve başını silkeledi: 

- Eski Sermed, eski Belma ha!. 
Mümkün mü?. Hayalimdeki sen, 
ilk ihanetinle çökmüştün.. Ka -
famda hatıraların enkazı vardı. 

Dün onları da sildin, süpürdün. 
Şimdi sana ait hiçbir şey taşımı • 
yorum; bomboşum. 

(Devamı var) 

Şarl Boyer 

ı · Sinema Haberleri 

YENİ BİR FİL.'t 

l\Iarsel Şan tal, Renıü ve Kon· 
şita Montenegro, G. w. Pabst ta
rafından çevrilecek C\lukarl l s 
kanun) filminin başlıca rollerini 
deruhde etmişlerdir. Bu filmin se
naryosu, Madam Wino tarnCmdan 
yazılmıştır. 

JAN RÖNUAR'IN 

YENi FiLMİ 

(Bete humaine) filmini bitiren 
Jan Rönuar, şubat nihayetinde 
(Kumar usulü) adlı yeni bir fil m 
se,irmiye başlıyacaktu. 

l\fARİ ANTUANT FİLMİ 

. l\lacar hükumeti, l\lari Antuant 
filmin in ııösterilmesini menetmiw
fir. 
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T&LG&.&.•- 8 fUBAT ım 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu . 
Dördüncü Keşide 11 - Şubat 

939 dadır. 
8 üyük l~r am 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 piyang3-
mes'ud ve bahtiyarlar& ar~sına gir
alursunuz ... 

. 
mış --

f İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Muhammen %7,5 le· Eksiltmenin j 

bedeli mııa ti 
Lira Kr. Li. K. şekli saati 

Cinsi Mikdarı 

Dekovil malzemesi 3 kalem sil H. pa§a 4600 - 345 - Açık 14 
Muh. mürekkep ve 2200 .kilo 2190 - 164 25 • 14,30 

vernik 1 
Baskül (100 ki) 1 adet sif 800 - 60 - •• 

1
1
5
5,

30 Eczayı tıbbiye 75 kalem 643 - 48 23 l 
I - Cinslerlle mlkdarlan yukarda yazılı malzeme açık eksiltme 

usulıle satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedelleri muvakkat teminatları hizalarında gös-
terilmiştir. . 

IlI - Eksiltme 16/2/939 tarihine rastlıyan perşembe günü hizala- , 
nnda yazılı saatlerde Kabata§da levazım ve mubayaa\ şubesindeki alım 
komisyonunda yapılacaktır. 1 

IV - Şartnamelerle listeler parasız olarak her gün sözü geçen 
§Ubeden alınabilir. 

ADEMİ iKTiDAR 

ve bel gevşekliğine karşı 

HORMOBiN 
Tabletleri her eczanede arayınız. (Pot11ta kutusu 1255 Hormobl.,) .1 

rT. C. ZiRAAT BANKASI 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye verec~k 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız truı arruf hcsablarında eı: az 50 lirası bulunanlara senede 

V - Dekovil .malzemesi eksiltmesine girmek istiyen firmanın fiat- 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana &öre ikramiye dağıtılacaktır: 

sız tekliflerini, verecekleri malzemenin profillerini, detay resimlerini 4 Aued 1,000 Liralık 4,000 Lira 

Dürıya.r.ı.t"!- en lıü.yü.6. radyo fa.hri4a.sz otar-ı 

FHl/.CO '77vn _g_g_a rı iıoz vlmag, 
11enı T4()PiK mod.e!t qe/miJtır 

UMUM MÜMESSİLLİGİ 

•HELiOS•MUESSESATI 
İ~TAN6V 1.. •GALATA •VOYVODA CAD. 12lt .. 126·128 • Tlı. HEL105ı •TELEFON: ltlt616 

eksiltme gününden bir hafta evveline kadar İnhisarlar Umum müdür- ! 4 ı::o- 2 OOJ » 
b·1 k klif ' )) .,, J )' t lüğü tuz fen şubesine vermeleri ve eksiltmeye gire ı me için te . - 1 

ıcrınin kabulünü mutazammın bir vesika a1ma1an lazımdır. (625) 4 » 250 n 1,000 » Devlet De;;i'iryolları ve Limanları 
... ... 40 » ıuo ıı 4,ooo » - 1 t u "d - ·ı- ı 

I- İdaremizin İzmir tütün fabrikası için (6) adet elektrik motörü ' lOO ı: 50 il 5,000 
0 

iŞ e m e • 1 aresı 1 an arı -
şartnamesi mucibince pazarhkla satın alınacaktır. 1 

120 
>' 40 /1 4 ,8JO • Muhamm n bedeli 228000 lira olan 60000 adet me e cari hr.- ra-

II- Muhammen bedeli beheri (100) lira hesabile (600) L.ra mu- versi kapalı zarf usulik 20/2/939 pazartesi günü saat 16 da Sırkecıde 
vakkat teminatı (45) liradır. 1 160 )) 20 /) 3,200 n 9 işlc!'11e binasında eksiltme komisyonu tarafından s.ıtın a.ınacahtır. 

III- Eksiltme 20/2/939 tarihine raslıyan Pazartesi günü saat H de DİKKAT: Hesnblarındaki paralar bir sen" içinde 500 liradan aşağı düsmiyenlcre ikramiye çıktığı İsteklilerin kanuni vesıka ve 12650 lıralık teMinat ,.e tekliflerini ihtıva 
Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki alım kom;syonunda ya- \ takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 1 edecek olan kapalı zarflarını eksiltme saat nder. bır saat evv0'ınc ka-
pıbcaktır. Kur'alar senetle 4 defa, 1 Eyliıl, 1 Birincikiin un, 1 lllart ve 1 Haziran tarilılc>inde çekilecektir. dar kom:Syon:ı vermeleri liizımd.ı. Şartn '-• r 1140 ku ~ mtıkab lın-

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden •I• D~ı~:~~:=~=~::~:::::::~~~~==~~~~~=:::::~::===:::::~;::==~=~~;~;', de Ankara, İzmir ve Sirkeci veznelerinden verilmektec.ır. (646Y alınab'lir. _ 
V- Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fiatsız teklif ve katalog

Jannı tetkik edilmek üzere ihale gününden 10 gün evveline kadar İnhi
sarlar Umum Müdürlüğü tütün fabrikalar şubesine vermeleri ve tek
lıfler'n.n kabulünü mutazammın vesika almaları lazımdır. 

VI- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü
venme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan 
olunur. •86• 

is arı bul Çiçekçiler c{ mi ye.tinden: 
Cemiyet:mizin 1938 senesine aid muamelatını heyeti hazıranın ib

rasile nizamname mucibince idare heyeti azasının nısfının tebdili için 
13 şubat 939 pazartesı günü saat 10 dan 11 e kadar umumi heyetimizin 
Beyoğlu Nuri Ziya sokağında Beyoğlu Halkevi salonunda toplanacağını 
blidirir kayıtlı azamızın gelmelerini dileriz. 

İstanbul Gümrükleri 
Başmüdürlüğünden : 

1 

Faıih Üçüncü Sulh Ilııkuk Mah-' 
kemesi satış memurluğundan: 

1 Küçük Nadide ile Gülserenin 
beşte iki hissesine sahip oldukları 

Yenikapıda Yalı mahallesinde Ka -
tip Kasım bostanı sokağındaki 65 
numaralı evdeki hisselerinin açık 

arttırma suretiyle mahkeme başka
tibi tarafından tamamının 885 lira 
üzerir.den satılması Fatih Üçüncü 

Yüksek ühendis Mektebi Aıttı ma 
Ve Eksiltme Komisyonunda .ı 

Mektebimizin elektrik liıboratuarında yaptırılacak tesisat açık ek· 
siltmcğe konulmuştur. Eksiltmesi 27 /2/939 tarıhine ra~tlıyan pazartesi 
günü saat 15 de Gümüşsuyunda Yüksek mühendis mektebi arttırma ve 
eksiltme komisyonunca yapılacaktır. Keşif bedeli (1700) ve muvakkat 
teminatı (127.50) liradır. Talihlerin şartnamesini görmek üzere her gün 
ve eksiltmeye gireceklerin muayyen gün ve saatte arttırma ve eksiltme 
komisyonuna müracaatları ilan olunur (764) SA G L 1 G 1 N l z l'.Dr. Ekre'!.1 Be.hçet Tezel 

, Tıb Fakultesı - Kulak Gümrük komisyonculuğu, maiyet memurluğu ve ticarethane müs
tahdcmliği imtihanları 10 şubat 939 cuma günü saat 9 da başmüdür
lük binasında yapılacaktır. 

Sulh Hukuk mahkemesinin 939/121 ı __________________________ _ 

KORUYUN U Z.1 
Boğaz, Burun Doçenti 
Taksim Cumhuriyet Caddesi 17 

numaralı ve 25/1/939 tarihli kara -1 
rı iktizasından olmakla mezkur 
gayri menkul hissesi şeraiti atiye 
dairesinde mahkeme başkatibinin 

odasında ll/Mart/939 tarihine mü-

~ 

KANZUK 
VA TIJZU 

En hoş ve tabii meyva usa -
rt: rınden yapılmıştır 

'r' .ıdit edilmesi kabil olma-

Muayene Pazardan maada 
günler 3 - 6 Telefon: 42496 1 isbınbul Vakıflar Direktörlügiı f c. oları =ı 

1

-

1 

Kıı m ti Pey akçesi sadif Cumartesi günü s;ıat 11 den 
İstanbul komutanlığı Li. K. L'. K. 12 ye kadar açık arttırı-ı& suretiy-

----- le satılacaktır. Ve şertit herkesin ''''''"'~ __:•hnalma Komiıyoou 11\n!•n 1 - 573 70 43 03 Mercan Dayahatun mahallesi Çakmakçılar yo- görebileceği surette açıktır. 
İstJnbul Komutanlığına ba~h bir- kuşu büyuk yeni h '1 ikinci katla 47 No. lu 1 . .. . . l'iti'~~ 

,., 1 -- Gayrı menkul ıızerır'de mu-
1 likler içın 1500 k lo z tinvagı ev- odanı~ ta'11amı. . . secc•l ve gayri müsec• el hıık sa -

safı , e şart 1ame i danı! 'ldc satın 170 00 12 75 Çak"laKçılar Dnyahatur mahall0sı Vahde han h. 
1 

. . t "h' 'h 
1 1 

.l.b 
ıp erının arı ı ı a ~n ~ ı aren 

alınacaKtır. Pazarlı ,1 •o Şı..'ıa• 939 I bırıncı kat 61 No. lu odanın tama'Tlı. 20 .. f d kl . 1 b 
gıın zar ın a vcsaı erıy e era-

Cuma günü saat 10 c.ı ye1ılacak -1 Yukarıda yazılı malılul emliik.n satılmak üzere açık arttırması ber müracaatları icap ec.cr, aksi 
tır. İsteklilerinin beli ı:. ve sa - 10 gıi'l müddetle temc!.c. ed .miştir. İhalcsı 10/2/939 cuma ıtii~il saat takdirdP gayri müstcceı J:a'< sahip
atte Fınd•klıda Komı.tıınlık 1tın - 14 de icra edileceJl'ndc'l tal.tılerın Çe ber,ıtaşda Vakıflar başm dür- ]eri paylaşmadan hariç kaıırlar. 
alma komisyoruna gelrılf'ler . Jüğü mahlüliit ka:,,ın.1 mı.iracaatları. (753) 2 ... Bedeli ihale pe~111 verilmek 

,370, (750) iktiza eder. 

* " Tepebaşında TURAN 3 -- Miadında müş\• • bedeli 
İstanbul Komutanlıgına bağlı ~·~~~ ~,.!m Ş h' Tiyatr ~su Tlvatroa11 vermezse ihale fesheclılerek gayri 

birlikler için 5000 kilo makarna ev- 'il! 'illi! e ır 
saf ve şartnamesi dahilınde satın a- ~1 ı J DRAM KISMI Bu akşam 
lınacaktır. Pazarlığı :o Şubat 939 iıij:lı:!,,ı Buakş~m 2n.Jo Ja · Ses Kraliçesi 

Cuma günü saat 10 da yapılacak - BİR MİSAFİR GELDİ Hami&·et Yüceses 
tır. İE'eklilerinın belli tün ve sa - İstiklal caddesinde l ısmı ve arkadaşları 
atte Fındıklıda komutanlık satın Bu akşam 20,30 da Ertuğrul Sadi Tek ve Tekmil 
alma komısyununa gclınel<'ri. YANLIŞLIKLAR K0;<.1EDYASI kadrosile ÇAMURDA BİR 

,371, (7511 4 Perde ZAMBAK vodvil 3 Perde. 

1(-. * -----lm'! n bır fen harikasıdır. Birinci topçu alayı yvanat n _ _ . 1 yenlerin satış 117 numara ile satış 
tNGİLİZ KANZUK ECZANE-ı,d· c rüğP çıkarılır..:ş o!an 1026[ ·~· Halk 0peret Or. ~l.i Riza Sağlar memurluğuna müracaatl~n 13zım -
S! BEYOGLU !STANBUL tırn k numaru!ı ahı:a 'a z M ç.ar ((ı "" Bu akşam 9 da Bırıncl sın:f dahılıye dır. (1477>) 

kısr4k hayvanı alcnı rnıızay de ıle Modern Kızlar rr.ütehassısı ı GÖZ ımKIMİ 
~======:=:=::::;;_~.;......,:;!~Şubat 939 Perşembe gu.n~ s<ıat l'tl Büyük operet 3 perde Muayenehane: Beyoğlu Par ID M d R • A d 

Sohıbı ııe ne•rıyatı ıdare eden te satılacaktır. Istekl lerının bellı makka,pı, tramvay durağı. 1 r. ura amı Y in 
• Yazan: Mahmud Yesari b 1 T 1 

Baş mulıarnri gün ve saatte Fındıklı la knmutnn- Ka ul saati: 15 den sonra. , '!'aksim - Talimhane, ar abaşı 
ETEM İZZET BENİCE !ık satın alma komisyoP 'la gelme- Pek yakında Macar Yıldızları Perşembe günleri muayene \ caddesi No. 10 Urfa aprt. 
Son Telgraf :\latbaası leri. (374) (777) Yeni ve büyük Bale Heyeti parasız 1 Tel: 415:13 

1';. ..................... ..... 

• 

• 

Nede 
Aspirin 

Çünkü ASPİRİN ~eneler· 
denberi her türlü soğukal' 

gınlıklarına ve ağrılara karŞ 1 

tesiri şaşmaz bir ilaç olduğu rılJ 
lsbat etmiştir. 

A S p i A i N in tesirinderı 

emin •lmak için 

&ına dikkat ediniz. 

lütfen 


