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En Son Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi Sahih ve Başmuharriri: 
ETEM İZZET BENİCE 

YIL : 3 

ispanya, Alman -italyan Askeri ittifakına Giriyor 
Bir Alman A skeri Heyeti İspanyol 

Ordusunu Tensik Edecek 
r--· 

Yugoslavya 
Cenevreden 

Ayrıllyor mu ? 

) ''Silahınızı Bırakınız, 
Sonra Konuşalım!,, 

lngiliıler, İngiliz Politikasını Bu 
Suretle Hülaş~ Ediyorlar Barem 

Konuşulurken .. İtimadsızlıkla Karşıla
nan Bir Bertin Haberi 

Londra 13 (Hususi) - Hariciye 
Nezareti şarki ve merkezi Av ru
pa işleri müdürü Strang dün tay
yare ile Moskovaya hareket et -

Barem kanununu müte • 
madiyen değişmekten ve 
tadilden tadile u~amaktan 

~rumak için daha esaslı 
bir tetkike ihtiyaç olduğu 
görülüyor. 

Yazan: Etem İuet BENİCE 

ır
iirlciye Büyük l.\tillct l.\teclisi 
yeni barem layihasını mü
zakereye başladı. İlk celse

de üzer inde durulnn noktalar, büt
çe encümeni adına vCTilen cevab
lar, mcb'usların teınas ettiği bazı 

bayati mevzular barem kanunu- Madridde geçcıı lerde yapılan zafu geçidi ve General Franko 

nun henüz ihtiyacı ve maksadı ı·spanyollar eı·r Harb Haıı·nde kavrıyan tam bir tekemmül kay-
detmediğini ı:ö•tcrmektedir. 

Devıethizmeliniblitünneticeıe- Fasda da.·Harekete Geçecekler 
rile üzerinde toplıyan ve devlet 
bütçesinin doksan küsur mil:ıııı>nu- Ber lin 13 (Hususi)- İspanya • karrür etmiştir. Bu hususta Al- vam edilmekted:r . General Fran-
nu alan geniş b.lr kiitleyi, memur nm Alman - İtalyan askeri itti- man ve İtalyan erkfrntlıarbiye • ko bu müzakernler ;çin Grneral 
lrllelesini her türlü şahsi ve içtimai fakına girmesi esas i t ıbarile ta • !eri arasında m üzakerelere de • {Deı•amı 6 ıncı sahifede ) 
mes'uliyetleri ile nizamı içine alan l===============~===============~=======~==I 

blı kanunun reel değeri kadar ha- An karada M. Gafenko 
yati ehemmiyeti de aşikArdır. 

Böyle bir kanunun ak•ak h içbir 

noktası bulunmanıa.<ı, her türlü il M •• k 1 
mülahazaya cevab verir mahiyet- e uza ere er 
te olması ilk şarttır. Yazar bozar 
tahtası haline çevrilmeğe müsaid, 
iyi işlenmemiş kanunluın kendi
lerinden beklenen faydaları VeT· 

meleri şöyle dursun ekseriya ma
zarrat getird ikleri, suitefehbüm
lere yol açtıkları, elemandaki 
enerji ve dinamizmi kırdıklan 

muhakkaktır. 

Memur için ilk intisab günün· 
den telaıüdlUk gününe kadar 
geçireceği ömrün bütün mesafesi 
...., istılkbali dıeğişmez hükümler 
ve lı:lil halinde tesbit edilml§ ol
malıdır. En idil ve hassa~ bit ölçü 
içinde Ye en ince, ınüşkülpesend 
tetkik ve mesai neticesinde hazır
lanmış olabilen bir kanundur ki, 
ancak işaret ettiğimiz vüzuhu ve 
istilaarı ~nisbr g'dirilebilir. 

' 1929 da kabul edilen baremin bu-
tıüne kadar hemen birçok ınad • 
delerinin değişmesi , birçoklarının 

hükümsüz kalması ve bazılarının 
adaletsizl iği nasıl bugün tekrar 
ve kül halinde yeni bir barem ha· 
zırlamayı irab ettirmişse, bugün 
de iyi hazırlanmadan, her türlü 
mülalwı!ıalar ve ihtimallerle pişi
r ilmeden çıkarılacak bir kanun 
yarın ayni akıbeti tevlid edecek
tir. 

(Devamı 6 "'"' sahifede) 

Nazırı 
Gidecek 

Yarın Bitiyor, Romen 
Buradan Atinaya 

Romanya Hariciye Na21rı Gufenko Başvekilimizle bir arada 

Ankara 13 (Hususi) - Roman- ı 
Y!l Hariciye Nazırı Gafenko bu
gun de Hariciye Vekili Şükrü Sa
racoğlu ile müza kerelere devam 
eylemiştir. Görüşülen meseleler:n 
Balkanlar, Bulgaristanın talebleri 
ve Yugoslavyanın vaziyetine ta -
allük ettiğine şüphe edilmemekle 
beraber, yarın akşam neşreclile -

cek r esmi teblığe intizar ed ilmek
t edir . 
Başvekil Refik Saydam, dün 

muhterem misafirimiz şerefine l:ıir 
öğle ziyafeti vermiştir. Akşam da 
Romanya b üyük elçiliğinıfo bü -
yük b ir ziyafet vcriln:iş. zıyafet i 

b ir suvare takib etmiştir. 
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

,--------------------ı------------------... , 1 s. o. s 
Büyük barh i ~inde Maramarada dolaşan İngiliz denizaltı gemileri ile yapılan 

miicad delfr ve "Sultanhisar,, ın hazırlandığı büyiik zafe r . ., 
RAHMJ Y AGJZ Sultanhisar torpitosu kumandanının 
~atıratını ve mülga donanma kumandanlığı ile Bahriye nezareti 
şifreler:ne istinaden yazdığı bu fevkalade heyecanlı yeni vesikalarla 

dolu tarihi deniz tefrikasını da SONT EL GRAF' da 
. . ' 

neşreJkcektir : . • 
' , 

Senice'nin Etem· 1zzE!t . -·· 
..... ,. -----~ ·- · romanına ' •. 

-• 
Ve Cuma Günü 

BEŞ HASTA 
Başlıyacağız . 

VAR ... adlı edebi 

Deniz 
Şen.ikleri 

1 Temmuzda Tatbik 
Edilecek Program 

Hazırlanıyor 
l temmuzda yapılacağını haber 

verdiğimiz büyük deniz bayramı 
~nliklerini tesbit etmek üzere dün 
İstanbul liman reisliğinde bir top
lantı yapılmıştır. Büyük Türk de
nizcisi Barbaros için tertib edi -
lecek !ht if alln de o gün icrası dü
şünülmektedir. 

Bugünler(le Amiral Şükrü Okan ı 

ile Vali ve Belediye reisi Lutfi 
Kırdarm iştirakile yen i bir -top -
Jantı daha yapılacak ve bu husus
ta kaft karar ver ilecektir. 

1 

Sütler Nasıl 
Satılacak? 

(Yazısı 6 ıncı sahifede ) 

KISACA 

Söylesen Başına, 
Söylemesen içine 

Derd Olur! 
Btr refikimiz anket yapıyor: 
- Atatiirkün anıd kabr i nasıl 

olmalı?. 

l\tuharrir bu suali Başmuharri

rimiz Ethem İuet Benice'den de 
sorınuş. Benice ,, eı·diği cevabda: 

- Atatürk tekti . mezarına da 
teklik yakışır .. 

Diyor. Fakat, bu cümlenin al -
tında bu fikre tıımamen ayları 

bir hayli söz ve yazı var. 
- Acaba bizinı Başmuharril' mi 

söylediğini bilmiyor, yoksa yaz!
da mı bir karışıklık var?. 

Derken, y ine kend iıi nin bır 

cü ınlcs i tereddiidüıniizü dağıttı: 

- Söylesen başına. sö)· leıncsen 

içine derd olur. 
Hakikaten öyle. Sii~ ler, bir baş· 

ka edib \ 'e mütefekkir in yazı ve 
fikirleri il e karıştırır derd eder
ler, söylemez, 

- Söylemedi! 
Diye giicenirler. Anketçi arka. 

daşlar bir lıayli garibdir işl~rinıi2 
vesselam. • • 

F aris 13 (Hususi) - Belgrada 
avdet etmiş olan Yugoslav Kral 
Naibinin Berlınde yapmış olduğu • 

görüşmelerden bahseden intran
sijan gazetesi, bu ziyaret netice
§inde Yugosııvyanın Mılletler 

Cemiyetinden ayrılmasına karar 
verdiğini yazmaktadır. Siyasi me
hafil bu haberi itimadsızlıkla kar- · 
şılamıştır. 

miştir. Müsavi bir plan üzerinde 
Sovyct Rusyaya bila vasıta te -
minat verilmesi esası kabul edil· 
dığine göre, Moskova müzakere -
lerınin bu hafta içinde neticelen
mesi kuvvetlı bir ihtiı::al dahi - • 
l.ııdedir. En büyük müşkiil l3altık 
devletlerine verilecek tem=r,at ıne
selesi öır. Fakat bunun için d• bir 
kaç [o, mu! bulunmu§tur. 

--- ı Siyasi mchafilde, bu defa mü· 

Bulgar Kralı ıakcrcıerin mutlak bir netice il~ 
bağlanmamasına hiçbir sebeb kal· 

B I• G"d" madırı söylenmektedir. er ine 1 ıyor Gazeteler İngiliz politikasını ş 

Kral Boris 

Bı-rlin 13 (Hıısı. i) - Bulgar 
Kralı Borıo bu ayın sonlarında 

Bcrl'n. z:yaret edecektir. Kral 
pek muhte~cm merasimle karşı

lanacaktır. Kral Borisin ayın 28 

inde Sofyadan hareketi mukarrer
dir. 

Kavun 
Çiçeğinden mi 
Zehirlendi ? 
Bir Koca Karının 

Tavsiyesinden Çıkan 
Netice 

Emirganda Çeşme sokağında 

oturan Raü kızı Mel~ adında bir 
bayan bir müddet eV'-·el sanlık 
hastalığına tutulmuştur. Doktor
ların verdikJ..,·i ilaçlardan mem
nun olmıyan Bayan Melek bir 
koca karının tevsiyesi \iz erir ( ~
bani kavun çiçeği koklamıya ka
rar vermiş ve dün bir hayli bos· 
tan ları dolaşarak topladığı kavun 
çiçeklerini eviJı e götürerek kok· 
lamıya başlamıştır. 

Saatlerce ka~ çiçeğl koklıyan 
Melek n ihayet kendinden geçe • 
r ek olduğu yere düşmüştür. 

Yapılan m uayene net icesinde 
Melek 'in kokladığı kavun çiçeğin
den zehirlenmiş olduğu anlaşıla
rak hastaneye kaldırılarak t edavi 
altına alınm ıştır. 

Piç Ali Bir 
Umumhaneciyi 

Yaraladı 

Sabıkalı Serseri Vak'ayı 

şek Jde huliisa etmektedirler: .~ 

Jiıhlarınızı bırakınız. oncian s>:>nra 
konuşalım!• 

Almanya gazeteled iı.ı m<"se -
leye sadece, İngiltere ile ticaret 
anlaşmasını genişlet;lmesi şek • 
!inde cevab vermektedirler. 
Almanyanın iktısadi anlaşmalar 

şefi Volştad halen Londrada bu -
l,ord Halifaks ı (Devamı 6 ıneı s"!!ifede) 

Y eşilköyde Bugünkü 
Hava Gösterileri 

Türk Kuşu Filosu Meydanlar 
Çamurlu Olduğu için Edirneye 

Gitmiyor 

\ " 

" • 

Geçen sene Balkanlar turnesini m uvaffakiyeUe bitiren Türkku~n 

Başöğretmeni Sabiha Gökçenin Ro manyada kar,şılandığı gün alınan 

bir resmi (Yazısı 6 ıneıda) 
~~~~~~~~~~~~ 

Belediye Zabıta Talimatnamesi Sarihtir 

Fırıncılar Bakkallara 
Ekmek Vereceklerdir 

Müteakib Yakalandı. Bir Çok Fırın Sahibleri Hakkında 
Kadının Yarası Ağır... Z b tT k l Tı ld Yazısı 

(Yıızın 6 ınn aahijede) a ıf I' ara a arı UfU U 6 ınCJd• 
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TRı\:11\'AYDA '\'ENİ BİR 

Ul'Kt:K l\IEVZUl' 

T 
raw\·a> Kadıktiyiinden kalk
iL Anadolu .ahainj takiben 
gidiyoruz. Arabanın yarısı 

birjuri ıne,·ki, yarısı ikinci mevki. j 
Bu tarafın lranı..aylarını bilenler, 

çok yi hatırlarlar, ortası da ikin
cidir. Araba hıncahmç dolu .. Ben 

diyeyim 60 k*' var, siz deyin 70 

kİşL •. 

Epey<"! gittik... Biletçi, birinci 
mevki tarafında ayakta duran bir 
bayana sokularak: 

- Yüz para daha vereceksiniz, 
dedi. 

- Neden? 

- Durduğunuz yer birinci mev-
kidir. Halbuki, elinizdeki bilet İ· 

kinci mevkidir. 

Bayan açtı ağzmı, yumdu gö
zünü: 

- Arabaya bindiğim vakit orta 
sahanhkta durdum ve ikinci mev 

ki bir bilet aldım. Böyle giderken 
yoldaki istasyonlarda, siz, araba· 

ya o kadar fazla yolcu aldınız ki, 

arabaya her yeni ciren yolcu. be
ni bir adım daha ite ite, nihayet 

buraya kadar getirdiler. 

- Gelmeseydiniz. Burası birin
ci me»kidir. 

- Nasıl gelmeseydim?. Orta 
sahanlıkta dunıcak yer yoktu. ı,. 
tiyerek değil. itile kakıla buraya 

sü.·üklendim. 

Hadisenin komikliğini idrik e· 
diyor.unu!, değil mi? 

Bay;m, iki adun sağ tarafta dur
duğu için, bütün müdafaasına rağ
men, yüz para daha verıneğe mec
bur oldu.. Bütün arabadakiler 
hayret içinde idiler. 

Arzu>u lıilifına, birinci mevkie 
sürüklenen bir yolcudan alınan 

yüz para fazla haldı mıdır, değil 

mi?. İşte, size bir yeni hukuk me
selesi.~ 

1 
KOÇOK 1 

HABERLER 
~~ * İstanbul Öğretmenleri yar 

dııın cemiyetinın deniz gezintisi 
18 hazıran pazar güniine tehir e
d.ilmiştır. * Bursa vilayetine lbağlı;ı:~n 
Yalova kazasının tekrar İs•ar.~,ul 
vilayetine ra.ptl istenmekte<i:ı. 

Bu münasebetle Yalovalılardan 
mürekkeb bir heyet Milli Şefimiz 
İsmet İnönünü ziyaret ederek is
t.rhamda bulunmuşlardır. 

* Devlet denizyollan umum 
müdürü İbrahim Kemal &ybora 
ile devlet 1 manian işletmcsl u -
mum müdürü Raufi Manyas dün 
şehrimızden Ankaraya gitm..şler
d:r. * Dost Yunan hükümetının A
rıs mcktob gemisi dıin. limanımız
dan Kostenceye hareket etm:ştir. * Ankarada açılan büyük kı -
tab scrgıs; aynen İstanbula nakle
d lecek ve Galatasaray yer!ı mal
lar sergısınde halka açrlacaktır. * Maarif Vekaı~ti bu seııe ye
niden 20 lise ve e4 orta rr.ekteb 
açmayı dıişünmektedir. 

* Şoför Samin'n ıdaresindeki 
164 numaralı otomobil Osmanbey-

YE. 'I BAREl\Iİ:-1 

AKİSLERİ, TEi.AŞI 

1 istanbul • 
Ankara 
Tre leri 

Diinkü gazetelerden bir:nde O· 

kudunı. Yeni barcın k .. ·_nu • 
nunuıı mi.izakercsine başlandığı 

şu g;inlerde, resmi dairelerde bir 
çok eski n1üdilrleri, n1ün1cy~:iz .. 
!eri bir telaştır alınış .. 

l\falüm ya; yeni layiha bir tek 
şey i>ti~·or: 

Diploma... Eski müdürler, mii
mey izler, derhal Maarif Vekile • 
tine müracaat ederek, liseyi bi
tirme imtihanına talih olmuşlar .. 
Geceleri, sözlü imtihanlara çalı· 

şan çocukları, torunlarile bera
ber, harıl harıl kitab karıştırıyor
larnıış .. 

Barem lakırdısı yeni çıktı. Bu 
miidürlcr, müıneyizlcr baremin 
gürültiisii üzerine böyle bir im
tihana girmeğe karar vermiş ol
salar gerek. .. 

Ne vakit hazırlandılar, nasıl 

imtihan verecekte .. ·, nasıl muvaf
fak olacaklar?. Doğrusu biz, an
lıyamadık .. 

Yeni layihanın şabadoetnameli 

değil, şahadetnameci yetiştirece· 

ğiııi iddia edenlere hak veriyorum. 

BİZLERİ DÜŞÜNEN 

EBLİHAYIR YOK MU? 

Ziraat V ekılleti yeni bir hay -
''an himaye kanuu layihası ha • 
zırlamış. Lllyiha esaslarına göre, 
her türlü nakliye vasıtalığı vazi
feııini gören hayvanlara fazla yük 
yükletilmiyecek, ihtiyar, hasta ve 
zayıf hayvanlar bu gibi işlerde 
kat'iyyen kullanılnuyacaktır. 

Böyle bir kanuna ihtiyaç hisse
dilen bu memlekette, henüz ınat
buat kanunu nıer'iyete girmemiş, 
matbuat birliği kuzulmaınış, mat
buat müntesiblcrinin ne hali, ne 
istikbali düşüniilmemiştir. 

Çok acı geliyor amma, ne yapa· 
hın ki her hakikat gibi, bu da acı-• . 
dır. 

AHMED RAUF 

Yen iStadyomun 
Planı 

Dolmabahçede yapılacak olan 
büyük şehir tadyomu için dün be· 
den terbiyesi umum müdürü Ge
neral Cemil Tahir Tanerin baş -
karılığında partide büyük bir top· 
lantı yapılmıştır. 

Bu içtimaa Vali ve Belediye re
isi Lütfi Kırdar ile, Belediye fen 
işleri müdürıi, imar müdürü ve 
beden teribyesi umum müdürlü
ğünün bazı müdıirleri iştirak et
mişlerdir. 

Toplantıda; yeni şehir stadyo • 
munun planını yapan mimar Vi
yottı'nın hazırladığı plan teferrü
atile tetkik olunmuş ve mimar iza

hat vermiştir. Planın tetkiki dün· 
kü toplantıda tamamile ikmal o
Iunamadığından perşembe günü 
tekrar içtima edilmesi karar~ -
tırılmıştır. 

Yeni stadyomun planı heyeti u· 
mum.yesı itibarile muvafık gö
rülmektedir. 

de 8 yaşında Vilon adında bir ço
cuğu muhtelif yerlerinden yarala· 
mıştır. 

Hareket ve Muvasalat 
Saatlerinde Yapılan 

Değişik Hkler 
D:•\·let Dem ryolları daresinin 

halkımıza bir kolaylık olmak üze
re birçok trenlerin hareket ve mu
vasalat saatlerinde esaslı deği -

şiklıkler yaptığını yazmış ve yeni 
tarifelerden bir kısmını kaydet
m:ştik. Bugün de halkımızın he

men hepsini alakadar eden İstan
bul - Ankara trenlerindeki yeni 
değişikliği yazıyoruz: 

Her sabah Ankaradan İstanbula 
hareket eden •Yıldırım ekspres. 
trenleri badema Ankaradan saat 
8,20 de hareket edecek ve İstan
bula saat 19,55 ele varacaklardır. 

Haydarpaşa - Ankara arasın • 
daki günlük ekspres'n Ankara. -
dan hareket saat 19,15 den 19,25 e 
ve Haydarpaşaya muvasalat sa

ati de 8,35 den 8,50 ye, 19,50 da 
kalkan muhtelit trenin hareket 
saati 20,20 ye Ha'Ydarpaşaya var
ma saati de 11,50 ye çıkarılmıştır. 

Haydarpaşadan her sabah •Yıl
dırun eokspres• trenleri saat 9 da 
kalkacak ve Ankaraya 21,10 da 
varacaktır. 

Anadolu ek.>pres ', de Haydar • 
paşadan 19 da kalkacak ve 9,10 da 
Ankaraya varacaktır. 

Yeni tarife i'/ muhteı:t katar 
her gün Haydarpa~adan 15,45 de 
kalkarak 8, 10 da Anka raya vara
caktır. 

Yenı ihdas olunan 4 üncü An 
kara • Haydarpaşa treninin ha
reket \'e muvasalat saatlerı de şu 
suretle değiştirilmıştir: 

Bu tren Ankaradan saat 17 de 
kalkacak Vf!. Haydarpaşaya 7,45 

de varacaktır. 

Ayni tren Haydarpaşadan saat 
14,25 de kalkıp Ankaraya 6,55 de 
varacaktır. 

Haydarpaşa - i:omir trenı Hay
darpaşadan 15,45 de kalkacak ve 
20,45 de İzmire varacaktır. 

Ayni tren Izmirden 6,30 kal
kacak ve 8,10 da Haydarpaşaya 
varacaktır. 

Avcılar ve Atıcılar 
Toplanıyor 

İstanbul Avcılar ve atıcµar bir
liğinden: 

İstanbul avcılar ve atıcılar bir
liği umumi heyeti 16 haziran 1939 
cuma günü akşamı saat 18 de bir· 
lik merkezinde fevkalade olarak 
toplanacaktır. 

Muhterem azanın, birliğin maz
har olduğu büyıik bir teveccühten 
haberdar odilecekler:inden, bu 
toplantıya behemehal gelmelerini 
saygılarımızla dıleriz. 

Alman ve İtalyan 
Seyyahları 

Şehrimizd ·ki seyahat acentala
rlna gelen malumata göre Alman· 
ya ve İtalya hükumetleri harice 
seyahatleri menetmişlerdir. Bun
dan böyle Almanlar yalnız İtal -
yaya., İtalyanlar da Almanyaya 
seyahat edebileceklerdir. 

Plaj Bülbülleri 
1 tuldu .. Yahud ressamı ökseye bas
t tırdı demek daha doğru olmaz mı? 
J Gülüştüler. 

Bil'I, cebinden bir gazete çıkardı. 
Arkadaşına cevab vermedı. 

~(). 3 

1 le iki C!' ·teri. ı 
Fer du;; n arkasındaki masaya 

g ' p oturdu:ar j 
1 • ı le toy, tecrube_ z geneler· 

rı ı Y oıks< k perdeden konuşuoyr -
tard ı 

- Sc ıınk bugtin göründü mü? , 
- Hayır .. 

öğrenemedin de-

Yazar: İ,kender F. SERTELLİ 

- Niçın? .. Genç ve oldukça ya
kışıklı bir erkek. Avrupada tah· 
sıl görmüş diyorlar. O da bızim 
gibi insan değil mi? Böyle güzel 
ve kıvrak bir kadınla tanışıp gez
mesi, onun bizden becerikli oldu
ğunu göstermez mi'! 

- ı-: l evıni 

ğı U'? 1 

- Hakkın var. Dogru bir man
tık. Fakat, ben bu i~te mantığın 

rolü ve yeri olmadığına kanüm. 
- Akrabası olması ihtimali de 

düşunülebilır .. 
- lü)ır .. 

- '1;.ın ~k m onu 
zreken gıırmuşlcr .. 

- Olmb il 

•rssaml.ı' gJ 
- Hır -Va hıçbır erkekle gezmi

·orlardı ' 
Rcss m, kadınlara iltifat e· 

der bır addm deği dir. 

- Zayıf bir ihtimla 
- Üç gündür kız kardeşleri de 

görünmliyrır .. 
- Onlr.rı geçen gün Floryada 

görmıişle.r. 

- O halde buradaki ökseye tu-

Ferıaun bu m ha\•ereyi ı~ilince 

için içın gu.meğc başlamıştı. De
mek ki, ressam N ecctet, - gençle
rin tabırince • ökse~·e basmıştı. 

Oysa kı Necdet kadınlarla a-

lay .eder \'e: ı 
- Ben, hiç btr zaman onların 

ağına dıişmem .. 

Derdi. Feridun, bu konu~madan 
soma, Necdeti avlıyan kadını ya· 
kından görmek merakına düştü .. 
Tekrar kalktı .. Garsona dondur· 
ma parasını vererek gazinodan 
çıktı. Necdet.n evine doğru yü 
rıidü. 

Doktor Ferıdun, evın bahçe 
snıde oturacak ve Necdetin müş
teri;i gicıerken. oı;ıı yakından gö
rccckli. 

Cl'MHIJRİYE'l': 

Yurus Nadı •Hayat sahası. i
simli bugünkü .başmakalesinde 

totalıterlerın iddia ettiklerı ha • 
yat sahalarının nerede başlayıp 

nerede nihayet bulduğunun ş·m
diye kadar açıkça ifade .olunma -
dığını kaydederek diyor ki: 

•Bu halile nayat sahası ucubu
cağı gelmez şekilde herhalde es
kisine rahmet okutacak yeni bir 
dünya harb.nin işı.reti diye alın
mak lazım gelir. 

Totaliter memleketlerin matbu
atı bu memleketlerin daha çok 
zorları büyük den:okrasi devlet
lerile olduğunu söylüyorlar. Fa
kat hakikatte küçük memh,ketle
re saldırıyorlar. Anlaşılan onlar 
küçük memleketlerin milli mev
cudiyetlerine hatme çekerken bü
yük devletlerin hiç ses çıkarma . 
malarını istiyorlar. İyi amma de
mokrasi devletleri küçük memle
ketlerden sonra sıranın kendile
«"ine geleceğini pek iyi biliyorlar 
ve onun '.çin de şimdiki dünya ni
ıı:aınının clişigüzel bozuluşuna 

razı olamıyorlar.• 

TAN: 

Zekeriya Sertel •Ankarada ya
pılan müzakereler. isimli bugün
kü lbaşına.kalesinde iki gündeııberi 

Ankarada bulunan dost Romen 
Hariciye Nazırı Gafen'ko ile yapı

lan konWjlllalardan bahsetmekte 
ve bu konuşmaların Balkan an -
tantını kU\-vetlend'.reccğini söy • 
liyerek. 

·Bugüne kadar dünya içın bir 
su~h örneği olan Balkanları, dün
ya buhran \'e sarsıntılarından ma
sun bir hale g!'tirmek için alın

ması lazım gelen bazı tedbirler 
olabil:r. İki dedet Hariciye Na -
zırlarının bu 1edbirleri tetkik e

dip takib edilecek hareket hattı 

hakkında mutabık kalmal;m da, 
istil<balin ve sulhün bir garant'si 
ola.bilir. 

Onun için Ankara müzakeı·ele· 

rinin, Türkiye ve Romanyanın 

Balkanların sulhü <lame hususun
daki azimlerini kuvvetlendirece-

Üsküdarın 
İmar Planı 

Faaliyete İskele Mey· 
danından Başlanacak 
Üsküdarın da muntazam plan 

dairesinde imarı için M. Prost ta
rafından başlanan çalışmalara de· 
vam olunmaktadır. Bu işe iskele 
meydanından başlanacaktır. 

Meydanın tatbik plfını hazır -
lanmış ve tasdik edilmek üzere 
Nafıa Vekiıleline gönderilmiştir. 

Plan mucibince meydan daha ge
nişletilecek ve Şemsipaşaya doğ
ru sahilden yenı bir yol açılacak
tır. 

Diner taraftan M. Prost hazır· ı 
lamakta olduğu Kadıköyün Na
zım pliınnın da mühim bir kıs

mını ikmal etmiştır. Plfını yapı· 

Iacak yerlerin evvela tayyareden 
mıiteaddid fotografları alınmakta 
sonra bu fotograflar ınüteaddid 

Bahçeye girdi.. Küçük havuzun 
başındaki kiraz ağacının dibinde 
olurdu. 

Sigarasını tellendirdı. 
Köşkün alt katından kaplum

bağaya bcnz:yen s,yah btr baş gö
ründ.i. Bu. ~ecdetin dadısının ba· 
şıydı. Karanfil kalfa. doktoru gö
runce sallana sallana havuzun 
başına gelmiştı. 

- Necdetin müşterisi hala git· 
med nı.'' 

Karanfil kalfa ka~larını kaldı -
rarak güldü: 

- O, kolay kolay gitmez yav
rum. Çaınsakızı gibi bir müşteri. 

- Acaba hangisi çamsakızı? 

Müşt<'ri mi, yoksa Necdet mi? 
- Bi nıem ki ... Bcnı yanlarına 

sokmu\'Or.ar. O gelince, küçük 
bey bana: • Haydı, dadıcığım ... 
Sen odana git, yat!. diyor. Kaç 
giındü r Lvku uyumaktan usan -
dım. G•ııdü1.üm gece oldu. 
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ğini umuyor ve 'bu k.onuşmalara 
bu bakımdan çok C'hemmiyet ve
riyoruz.• 

VAKİT: 

'Sadri Ertem ·İdare makinesi
nin ıslahı• isimli bugünkü baş

makalesinde yeni barem kanunu
nun ortaya sürdüğü meseleler a
rasında bir de devlet hizmetleri
nin tam bir şeıdlde kadrolaşması 
işi bulunduğunu söyliyereK di • 
yor ki 

•Devlet hizmetlerinin işleme 

şartlarını tayin etmek, yani bü
tün teşkilat kanunlarının reviz •. 
yonunu yapmak lb:r zarurettir. 

Fakat bu iş barem kanunu ile 
tamamlanamaz. O ancak asgari 
ve azami hadleri tayin etmeli ve 
o kadarla ka~malı. Hizmetlerin 
nevilerini mütehassıs !heyetler 
ci.ddi mesai ile hazırlamalıdır. 

Cumhuriyet Türkiyesinde idare 
makinesinin böyle bir revızyona 
i:ht:yacı vardır. Bu revizyon işini 
en iyi şekilde, yani t ' tizce takib e
decek şahsiyet ancak muhterem 
Refik Saydam'dadır .• 

YENİ SABAH: 

Hüseyin Cahid Londradan gön
derd.ğl ·Ber;ln mülakatından 

sonra• isimli bugünkü başmaka • 
lesinde Yugoslavya Kral Naibi 
Prens Pol'ün Berlin: ziyareti es -

Motörlü 
reni er 

işi ecek 
Devlet Demiryolları [ 

İngiltereye ilk Sipariş- 1 
Ierini Vereli 

Avrupa ve Ame"ikanın ekser 
§ehirlerınde olduğu g:bi memle -
.ketimizde de yolcu nakliyatı için 
•motörlü . trenler• kullanılması 

kararlaştırılmıştır. 

Devlet Demiryolfarı idaresi 
•motörlıi trenler• hakkında ilk 
s'ıparişlerini İngiltereye vermiş -
tir. 

Bunlar yakında gelecek ve 
evvela İstanbul • Ankara hattın
da kullanılacaktır. 

Çok seri olan bu yeni trenler sa
yesinde İstanbul • Ankara yolcu
luğu mühim bir niSbette kısala -
caktır. 

Motörlü trenlerde lokomotif 
yazifesini gören makinist dairesi 
ile tekmil vagonlar bir arada, ya
ni hepsi tek bir yapı halinde bu
lunmaktadırlar. 

Bu trenlerin üstleri ve alt kısım
lar llıeyaz renkte olup harici man
zar'.llan elektrikli trenlere ve Pa-
ris ile Liyon arasında işliyen 
çan tren. e benzemektedir. ----

•U· 

Müthiş Bir Kadın 

İntikamı 
nasında Türkiye ile İngiltere ara- Adananın İnaplı köünde feci bir 
sında aktedilecek kat'i muahede- cinayet olmuştur: l 
nameye Balkaniara dair bir kayıd İnaplı köyü halkından Fatma 
konmaması içın Yugr.ıs]ayyanın kızı Fatma ismınde bir kadın kom-
Tijrkiye iizeı'inde tes r yaııması- şusu Yusuf kızı Emine ile kavga-
nın da kararl.:ı,~tırılmış olduğu ya tutuşmuştur. 
hakkında Berli:lden İngliiz gaze- Fatma Emineyi yere yatırmış ve 
lelerine gönderilen bir haberi eline geçirdiği büyük bir taşla E-
mevzuu bah:wdiyor ve şöyıe söy- mineyi kafasına Yura vura başını 
lilyor : ezip öldürmü~tür. 

_ • Yugoslavyaya atfedilen bu ta- Katil kadın yakalanmıştır. Vak-
savvurun c'ddiyetinden hız pek aya bir erkek meselesinin sebeb 
haklı olarak şüphe edebilirı z. Bal- olduğu söylenmekledır. 
kan mis akına dJ.h · ı olan dört dev- 1 İ . . 
Jetten iıçü yanı Romanya, Yuna- , mtıhan Talımatname• 
nistan ve Türkiye İngiltere ile g:- sinde Değişiklik 
ranli anıa,ması yapmışlardır. Tur- Orta mekteb Lmtıhanları tali -
kikiyeyi Balkanlar hakkında İn· 
giltere ; ıe anlaşmakt~n mend • 
mek hiç.bir ameli fayda temi.ı et-
rnez. 

Taksim • Şişli Yaya 
Kaldırımları 

Taksim • Şişli arasında oturan 
binaların sahiblcri bugün Beyoglu 
Halkevinde toplanacaklardır. 

Bu t:oplantida Vali ve Belediye 
Reisi Lütfi Kırdar ev salüblerine 
caddeler üzerindeki yaya kaldı -
rımlarını kend.leri yapt,.malarını 
rica edecektir. 

İskenderunda İran 
Transiti 

Bütün transit muamelelerinin 
İskenderun üzerinden yapılması 
için İran hükiımetile aramızda mü
zakereler cereyan ettiği Suriyeden 
bild:rilmektedir. 

Yeni D:yarbakır - İran hattı in· 1 

şa ed.ldiktcn sonra İskenderun da 
İrana bır serbest mıntaka verile· 
ceği de söylenmektedir. 

paftalar halinde birbirine eklenip! 
yanyana getirilerek Üzerlerinde 
çalışılmaktadır. 1 

- Beş gündür hep böyle ... Öğ-
leden biraz sonra geliyor ... Ha • 
va karanncıya kadar oturuyor. 
Ah bizim büyıik bey ... Dünya da 
başka zenat yokmuş gibi, oğlunu 
ressam yaptı, üç ayda bir resim 
yapacak da bununla para kazana
cak ... 

Feridun. kalfanın ağzını yoklu· 
yordu: 

- Güzel mi bari? ... 

- Aman canım, neresi güzel. .. 
Çekik kaşlı, badem gözlü bir kız. 
Tıpkı Çinlilere benziyor. Soğuk 
mu soğuk ... Bana selıim bile ver.=. 
miyor. Ben bu kadar şımarık in
san görmedım ömrümde. 

- Çekik gözlü mü dedin, kal
facığım? Vallahi ben de baytlı -
yorum öyle gözlere. Eğer benim 
tasav\'ur ett ğım gibi ise, Necde
tiıı hakkı var ... Varsın eğlensin 

çocuk. Ben ona kaç yıldır cbirini 
bul da evlen" der dururdum. Ev· 
•e-ıır>ek, eksedya eğlenmekle baş· 

matnamesinin 12 inci ve lise im
t1ıan talimatnamesınin 21 inci 
maddeleri değiştirilmiştir. 

Yen şekle göre bir ders yılı i
çinde talebe)erin devamsızlığı 

devam müddetin'n 3 de 1 !nden 
fazla olursa o talebe sınıfta kalır. 
Aocak bu devamsızlığın meşru ol
duğunu ishal ederek Maarif Ve
kaletinden müı;aade alanlar ay
nen diğer talebeler gibi muamele 
görürler. 

Mareşalın Teftiş'eri 
Şoorimizde bulunmakta olan 

Büyük Erkanıharbiye ReısJrıiz 

Mareşal Fevzi Çakmak dün be
rırlıerinde ba.a Generallerimiz bu
lunduğu halde Selimiyeye gitmiş 
ve askeri biri!:: !erimizi teftış et
miştir. 

İmar Projesi 
Belediye imar şubesi müdürü 

Hüsnü ile harita şubesi müdürii 
Galib cuma akşamı Ankaraya gi
deceklerdır. İkı müdürü, Nafıa 

Vekılleti ile temas ederek İstan -
bulun .mar programı hakkında 

izahat vereceklerdir. 
Bili>harc de programı Nafıa ve 

Dah:liye Vekiıletlerine tasd·k etti
rerek şehrimize getireceklerdir. 

Jar ... 

Karanfil kalfa birdenbtre kaş· 

larıııı çatarak: 

- Ayol, sen de sapıtmşısın da 
benim haberim yok! dedi, Çinliler 
sizi duysalar buraya akın ederler
di. Nerede o eski güzeller şimdi? 
Bizim büyük bey öyle güzelden 
anlardı ki ... Bir vakitler Kızıltop
rakta otµrurduk. Yanımız~ık.i 

pembe köşkte münzevi yaşıyan 

bir kızcağız vardı. Vallahi, beye
fendi o zaman yeni evli olduğu 
halde o kıza bile göz koymuştu. 
Fakat, o böyle züppe bir kız de
ğildi. Karagözlü, kara kaşlı, uzun 
saçlı, sülün boylu melek gıbi, bir 
taze idi. Şimdikiler kesik saçlı, kı· 
sa donlu, kısa etekli, boyalı, şıma· 
rık şeyler. Hele şu yukaPıdakini 
bir gorsen, şaşarsın alimallah! Öy
le bir yürüyüşü var ki, zıplıyor 

sanırsın! Ya konuşması. Tımarha
ne kaçığına benziyor tıpkı. 

ru.vamı var l 

Romanyanın Dış 
Politikası 

Yazan: Ahmed Şükrü ESMER 
Evvelki gündenberi aramızda 

bulunmakla bize şeref veren Ro· 
manya Hariciye Vekili B. Gafen· 
ko, Ankara seyahatinin arifesinde 
Romanya dış politikasını etraflı 

surette izah eden bir nutuk söyle
miştir. Almanyanın 01'ta Avrupa· 
da yaptığı emrivakiden sonra bey
nelmilel münasebetlerin girdiği 
eyni istihale içinde Romanyanın 

d.ış politikası etrafında söylenen 
bu sözler şüphesiz her tarafta en 
derin bir aliika uyandıracaktır. 

Gafenko'nun sözleri anlatıyor ki 
yeni istihale içinde de Romanya· 
nın harici politikası eski istikamet 
üzerinde devam edecektir. Bu po· 
litika şöyle hutasa edilebılir: 

1 - Romanya sulh taraftarıdır. 
Fakat birkaç gün evvel Majeste 
Karo! tarafından '5Öylenen bir nu· 
tukta da izah edildiği gibi, •her ne 
pahasına olursa olsun• sulh taraf· 
tan değildir. Hariciye Vekili Ga· 
fenko da, bunu şu sözlerle ifade 
etmiştir: 

cBize aid olmıyan hiç bir şeyi 
almıyoruz. Fakat bize aid olan 
her şeyi şiddetle takviye ve mü· 

'dafaa ediyoruz. Memleketimizin 
hududlarını ve istiklalini silahla 
müdafaaya azmetmiş bulunuyo • 
ruz.• 

2 - Romanya Balkan paktına 
sirdıktır. Ve paktın gittikçe dalı~ 
büyük ehemmiyet almakta oldu· 
ğuna inanıyor. 

3 - Romanya Polonya ile yap· 
tığı ittifakın samimi bir işbırliği 
istilzam ettiğine kanidir. 

4 - Romanya. bütün büyıik deV· 
!etlerle iyi münasebet idame et • 
mektedir. 

Romanya Hariciye Vekilinın son 
iki aylık faaliyeti bu politikanın 
takviyesi üzerinde toplanmıştır. 

Bu maksadladır ki B. Gafenko Al· 
man darbesinin akebinde büyük 
Avrupa devlellerınin me:ı:kezlerini 
ziyaret etti. Hariciye Vekilinin her 
tarafta gördüğü samimi kabul, Ro
manyanın yeni beynelmilel mu· 
vazenedeki ehemmiyetini bir defa 
daha tebarüz ettirmştir. 

Fakat bugün inkılr ~dilmez bir 
hakikattir ki bir devletin harıci 
emniyeti, büyük ölçüde ve cidden 
çok büyük ölçüde milli birliğinin 
sağlamlığına bağlıdır. Filhakika 
bir zamanlar Romanyada milli 
birliğin emniyet bakımından lü • 
zumlu olduğu kadar sağlam olma 
dığı zannediliyordu. Ve bilhassa 
başka devletlerin emellerine ale 
olan bazı zümrelerin faaliyetleri 
bu noktadan tehlikeli idi. Hatır· 
]ardadır ki bunlardan birinin lı· 

deri bir vesile ile demiştir ki: , 
- İktidara geçtikten sonra yir· 

mi dört saat içinde Almanya ,.e 
İtalya ile bir ittifak ımzalıyaca -
ğım. 

Romanya gibi coğrafya ve po· 
litika bakımından son derece na· 
zik bir \'aziyette bulunan ve öyle 
olduğu ıçin de muvazene ,le har'· 
ket etmek mecburiyetınde olan b' r 
devletin dış politikasına anı ola· 
rak böyle aykırı bır istikamet 
verilmesi, yakın şark ve bu aradı 
dünya sulhunu tehlıkeye düşüre· 
bilirdi. Majeste Karol, vaziyeti e 
!ine aldı. Ve Romaııyanın iç poli· 
tikasında çok ehemmiyetli ve 
sümullü bir inkılfıb yaptı: Siyasi . . 
partileri ilga etti. Eski parlman· 
ter sistemi kaldırdı. Ve onun ye· 
rine tek partili bir mecl s kurdu. 
Geçen hafta bu meclis ıçin yapılan 
seçimde rey sahıblerinin '~ dok
sana yakın bir nisbcti iştirak et· 
miş ve 86 ziraatçi, 86 endüstrici 
ve 86 entellektüel meb'us seçil • 
miştir. Bu münaseb<'lle şunu da 
söyliyelim kı Bükreşten namzet· 
Jıği konulan muhterem ınısafirimiz 
B. Gafenko en çok rey alan meb
uslar arasındadır. Romanya. ku -
ruluşu tarihindenberi. hiç bır za
man bu kadar sağlam Ye bu de -
rece mütesanld bir birlik man -
zarası göstermiş d egı la r Ro • 
manyanın kuvvetlenmesi biz Türk
lerı ancak sevindirir. Çünkü kuv
vetli bir Romanya. Balkan sulhu
nun en büyük garantilernden bi

ridir. 



Giiniin Meaeleai: 

Ucuz Sigortaya 
Rağbet Başladı 

------
Sigorta Fiyatlarının Tenzilin

den Musaid Netice Alınıyor 

S 
igorta ücretlerinde yapı· 
lan temilatın tatbikine 
aybaşından itibaren baş-

lanmıştır. 

Bu 12 günlük müddet :ı.ariııı
da yeni tenzilatlı tarüelerin 
tatbikinden pyet m~aid ne
ticeler allllDlJftır 

Ezcümle evlerini sigorta et
tironler çoğalmağa başlamiştır. 
Yeni tarife ile bütün şehirleri
mizde ariskolar için aşağıdaki 
ayni ücretla tatbik olunmak
tadır. 

~ iod sınıf ıs metrede ah-

Köprü Önündeki 
Mavna Adaları 
Vapurların Kolaylıkla 

Seyrüseferlerine 
Mani Oluyor 

Eylfilde açılacak olan Gazi köp
rüsü ile Ha1i9teltl seyrüsefer vazi
yetinin tekrar güçle~eği alaka
darlar tarafından söylenmektedir. 
Çünkü Karaköyden Yemiş iske -

lesiin 2,5 metre açığına kadar u· 
zanan mavna adasını buradaki 

seyrseferi çok müşkül bir vaziye· 
te sokmaktadır. Bilhassa vapur is
kelesinden çıkan merakib Kara -

.köy köprüsünün ağzım bulmak 
için oldukça güç bir mane\Ta yap· 
makta ve sür'atlerini de asgari 
hadde indirmek mecburiyetinde 

kalmaktadırlar. Köprünün altın

dan geçen yolda dolu m;ıvnalar 

bu yiızden ekseriya köprünün du

şahsız 1000 de 1. 

Binaların ticari ve sınai ol • 
mıyan mtılı!eviyatı 1000 de 1,5. 

Binaların ticari ve sınai olan 
muhteviyatı 1000 de 1,90. 

Hububat ve zirai aletler 1000 
de 1,40 dır. 1 

2 inci sınıf 6 ınelrede ahşah· 
sız 1000 de 2 ye indirilmiştir. 

Adi kargir ve abşab yapılar
da da tenzilat yapılmıştır. 

Bu tenzilatlı tarifeler; bütün 
sigorta lı:umpanyalarma yeni 

imlı:inları vennişiir. 

Yeni Maliye 
Binaları 

Beyazıd Maliye Bina
sının İnşasına Ay 

Başında Başlanacak 
İstanbul defterdarlığı şehrimiz· 

deki bütün maliye şubeleri için 
yeni ve modern binalar yapmak 
hakkmolki kararının tatbikine 
devam etmektedir. 

Bu cümleden olmak üzere Be
yazıd maliye . ubesi için de yeni 
bir bina yapılması tensib edilmiş· 
tir. 

Bu bina Veznecilerde kimyager 
Derviş paşa konağındaki büyük bir 
arsa üzerine yaplacaktır. İnşaatına 
47 bin lira sarfolunacaktır. Ay ba· 
şından itibaren inşaata başlana • 1 
caktır. 1 

lngiliz 
I 

Seyyahları 
balarına bindirı-rek bırçok kaza _ Dün, Vay! Astar Layn kumpan· 
]ara scbebolmaktadırlar. J yasının Arandor Star vapurile 400 

İstanbul mmtaka liman merkezi İngiliz seyyahı gelmiştir. 
bir temmuzdan itibaren faaliyete 
geçecek olan limanlar umum mü· 
dlirlügğüne bu vaziyeti ıslah et
mek için bir proje verecektir. Bu 

1

------
proıede mavnaların işgal edeceği 

saha tayin edilecek ve bu hudud
dan harice çıkanlar hakkında ni-
zami muamele yapılacaktır. 

Birinci ilk Okulda Çay 

İaaobol birinci ilk okul beşin~i ıınıftan ıııezun olwn talebeye dün 
ö&leden sonra melı.tebcle bir veda çayı \.,,r~i§tir. Nutulı:lar söylen· 
miş, mezun talebe muallimleri ile birlikte nq'eli bir iki saat geçir· 
mişlerdir 

= 
No. 6 . 

- Benim gchşimden hiç de 
memnun olmad•ğın12ı o kadar '.yi 
anlıyorum ki ... 

Bu kadar açık bir söz karşısın
da genç kadın ııkıld1, hafifçe kı· 
28rdı: 

- Ben kocamın dostlarını da -
ima memnunıyetle kabul ı-derim, 
Juli. 

Sarı Yanis bırdenbire bırşey ha· 
tırlam~ gıbi elini kafasına götür
dü: 

- Ah, dedi. kocanızdan bana bir 
kitab vermesini rica edecektim. 

- Hangi kıtabı istiyorsanız, gi
dıp getıreyim. 

- Siz zahmet etrr,eyiniz, ben 
Jolu bil•yorum. 

Müsaade h<'klemeden. salondan 
ç-ktı, kfituphaııeye geçi. Gras, 

•m ~afiı de olsa bir adamın yaban
cı bir evde bu k-.dar ser besi ve 

sellemehüsselam hareket edişıne 
hayret etmişti. 

Sarı Yanis on dakika sonra e
linde bir Jtitabla salona geJd]. 

- Contam'dan bu kitabı almak 
için müsaadesıni rica etmeği u· 
nutmuştum. İşte kendisi de geli
yor. 

İçerıye giren ev salıibıııe kitab 
göstererek: 

- Bu kitabı bu akşam için alıp 
okumakta b1r mahzur var mıZ. 
dedi, yarın sabah tekrar size gön
deririm. 

Tabii mahzur görülmedi. Karı 
koca mi>afirı kapıya kadar teşyi 
ettiler. Otomobil uzaklaştıktan 

sessiz sessiz köşke girdiler. 
Genç kadın kolunu kocasının 

koluna geçirerek: 
- Con, dedi, ser.de endişeli bir 

hal görüyorum. 

Romancı gülümsemtt" çalıştı. 

Genç kadın sordu: 

Tecrübe ve Bir Hak 

Y 
eni barem kanun liiyibası, 

daha mecfüte müzakereye 
başlamadan, leh ve aleyhin-

de bayii yazıldı, çizildi. Nihayet 
layiha Meclise gelmiş buluııutor. 
Ünıid ediyoruz ki. layiha, kanun 
haline gelirken, mutlaka, en doğ
ru yollardan bir tekamül seyri 
takib edecek ve bütün aksaklık
ları giderilecektir. Nihayet yıl -
larca hizmet etmi~, tecrübe gör
müş ve yaptığı işin ehli olmuş 

memurlara da kalkıp: 
- Efendi senin elinde hani dip

loman diyemeyiz. 
Bu söz devletin ağzından çıka

maz. 

Sonra, bir de ücretleri yeni ha· 
reme ıtöre tertihlerken, ücret &· 

]anların memurin kanununun 
haklarından istifade etmedikle • 
rini unutmamak lizımdır. 

BURHAN CEVAD 

Çabuk 
Boşanmak 
isteyenler 

Hükumet Boşanma 
Davalan Hakkında 
Tedkikat Yaptırıyor 
Büyük Parti Kurultayında, bo

şanma davalarının daha kolaylık· 
la neticelendirilmesi ve ayrılmak 
üzere mahkemelere müıtıcaat e
denlerin btı arzularının çabuk 
is'af olunması hakkında vaki olan 
istizahlar üzerine adliye Vekaleti, 
başlıca viiayetlerimizde bu husus
ta tetkikler y aptırmağa lüzum 
görmüştür. 

Haber aldığımıza göre Veka -
let İstanbul müddeiumumi!iği ile 
diğer bazı müddeiumumiliklere 
bir emir göndererek boşanma da· 
vaları hakkında malümat iste -
mı tir Bu emirde 935 senesinden 
zamanımıza kadar her kazada ve 
mahkemede nekadar bo§anma mü
racaati yapıld1ğı ve kaç ayrılık 

kararı verildiği de sorulmakta -
dır. Alınacak cevablardan sonra 
boşanma davaları hakkında yeni 
bazı hükümler konulacağı anla· 
şılmaktadır. 

I -<>--

İzmir Fuarında 
Hatay Malları 

Hatay mamulat ve mahsulatının 
Galatasaray yerli mallar sergisin· 
de teşhir edileceğini ve bu suretle 
kardeş ülkenin ilk defa Türkiye
de açılan bir sergide yer almış <ı· 
lacağını yazmıştık. 

Hatay hükıimeti; ayni suretle 
İzmir fuarına da ıştirake karar ver
miştir. 

Antakya ticaret odası bu husus· 
ta alakadarlara bir telgraf gön -
dermş ve fuara Hatayın şerefile 

mütenasib bir şekilde iştiraki için 
şimdiden büyük hazırlıklara baş· 
]andığını bildirmiştir. Fuarda Ha
tay mamulatı ve masnuatile zira· 
at maddelerinin teşhiri için hu • 
susi ve geniş bir pavyon ayrıl • 
mıştır. 

- Para sıkıntısı nu? \ 

Contam hemen o saniye mek -
tub hiUyesini karısına anlata • 

caktı. Fakat kendisini tut -
tu. Çünkü anlatırsa, karısının 

zaman karısına yalan söylemiş a· 
lıkoycağını kat'iyetle biliyordu. 

- Yok, hiçbır şey değil! dedi, 
yalnız bizim romanın tashih pro

valarını almak için istasyona ka· 

dar inmek lazım gelecek .. Mesele 
bu! 

Contam şimd.ye kuclar hıçbır 

zaman karıır.a yalan söylemiş a-

Siyah 
Elbiseli 1 

fankesici 

• 

' s 
Koçlar 

Gibi 
Döğüştüler ! 

Arkadaşından Çantayı Dökmeci Sadettin İle, 
Aldı, Kaçmaya Bakırcı Burhaneddinin 

Başladı Muhakemesi 

O
.. rner Ôlmez ism1nde Kon - B irbirini döğmekten ve yara-

yalı bir seyyar satıc1run ce- lamaktan suçlu dökm:ci Sa-
ketinin cebinden yerıkesi • detim ile, bakırcı Burha -

ellik suretile para çanta.ını çal • neddin Özdemirin duruşmasına 
maktan suçlu sabıkalılardan Na . dün Sultanahmed üçüncü sulh ce· 
mıkın duruşmasına dün bırinci za mahkemesinde başland1 . Dök
sulh ceza mahk.emesındc başlan.: meci Sadettin mahkemede şunları 
dı . Davacı Ölmez mahkemede şun- söyledi: 

!arı söyledi: •- Sabahleyın evımde ııyuyor-

- Geçen pazarles. günü, akşam dum' Teyzem Aliyenin seı;ile u -
üzeri Tahtakalede, Kürd Meh - yandım. Teyzem: 

medın kahvesi önünde, birkaç ar~ - Sadettin, dedi, biraz evvel 
kadaş, konuşuyorduk. Bu sırada Bürhaneddini gördüm. Bana, bu 
yanımıza Namık ile siyah elbi • akşam evinizi kapattıracağını 

0

söy
seli bir genç yaklaştı . Namık Elini lediler .. 

birdenbire cebime soktu. Ve için· Kah\•eye giderken, onun bana 
de 20 lira bulunan para çantamı doğru geldiğini gördüm .. Yanında 
çıkararak, bunu siyah elbiseli ar- birkaç arkadaşı vard1. Bürhaned-
kadaşına verdi. Bundan sonra, dine: 
kendisi de, arkadaşı da kaçmağa 
başladılar. Onları kovaladık. Ve 
biraz sonra. telefon sokağında suç
luyu yakaladık. Fakat arkadaşını 
tutmağa muvaffak olamadık. 
Namık suçunu inkar etti.. 

Ömer Ölmezin hemşerileri; Hü· 
seyin, Durmuş Ali ve İsmail, ar
kadaşlarının sözlerini teyid etti
ler. 
Şahid Mehmed Kılıcın da ça -

ğırılarak, dilenmesi ıçin muhake
me başka bir güne talik edildi. ---- ... _ ... _ .. -

KISA POLiS 
HABERLERi 

* Kadıköyünde oturan İbrahim 
oğlu Yusuf Kenan henüz anlaşı • 1 
lam1yan bir .kavga neticesinde ay· 
ni semtte oturan Şakir kızı Hati
ceyı başından yaralamıştır.ö * Feriköyde oturan ve sarhoş 
bir halde bir kahveye giren Mus
tafa oğlu Hamid ile kahvede otur
makta olan Osman aralarında kü· 
für yüzünden çıkan kavga neti -
cesinde Hamid Osmanı bıçakla 

bacağından yaralamıştır. * Saraçhanebaşında 277 numa· 
ralı Cemilin kasab dükkanından 

yangın çıkmış ise de derhal sön
dürülmuştür. * Şuayıp adında bir terlikçi 
Fatihdc tramvaya binmek ıster -
ken düşerek muhtelif yerlerinden 
yaralanmıştır. 

* Karagümrükte oturan Ahmed 
admda birinin beygiri 7 yaşında 
Hüseyin adında bir çocuğu çifte 
atarak yaralamıştır 
* İ.stinyede Çayır sokağında bah

çivan Hasan oğlu H~an bahçesini 
sürmekte iken beygirin attığı çift\?! 
ile yaralanmıştır. 

dam değildi. Fakat o gece nasılsa 1 
mecbur olmuştu. 

- Her halde senin bu akşam bir 
sıkıntın var. Sarı Yanis de pek 
n~'eli değildi. 

- Her zamanki gıbi! Fakat ne 
de olsa iyi adam! 

- Hiç anlamadıgım birşey var. 
Dünyanın en zengin ve yakışıklı 
bir delikanlısı sana talib olmuş da, 
ona ''armamışsın. Benim gibi ka
lemile .geçinen fakir bir adamı o
na tercih etmişsin. 

G<!ııç kadın titredi: 
- Doğrusu bu Sarı Yaniı; ho-

- Kardeşım, dedim, benimle 
gel, seninle biraz konuşacağın. 

Bürhaneddin arkadaşlarından 

ayrıldı. Bir kenara çekildık. Ken· 
disine sordum. 

- Sen teyzeme bızim e.vi ka • 
p,attır(cağını söylemişsin, doğ -
ru mu? 

Kaşlarını çattı ve sert bir ta • 
tavırla: 

- Evet, dedi, bu akşam evinizi 
taharri memurlarına bastıraca • 
ğım. 

- Neden? diye sorunca , elinde 
ne olduğunlf larkedemediğım sert 
bir şeyle so1 gözümün üstüne vur
du. Ben bu darben in tesirile ser
semledim. Yere düştüm. O. gene 
vurmak üzere üzerime hücum etti, 
fakat bu sırada arkadaşları onu 
.kollarından tutıular ve beni da - [ 
yaktan kurtardılar. I 

Bakırcı Bürhaneddin ie hiıdiseyı 
şöyle anlattı: 

·- Bu sabah saat 8-9 sıxaların
da gökrneeilerde, bir kahvede çay 
ıçiyordum. Bir ara Sadettınin dijk
kiınıma girdığini gördüm. Kalk -
tım, kahveden çıktım Sokakla 
Hasan ve Hüseyin ısnünde iki ar
kadaşıma tesadüf ettim. Onlarla 
konuşmağa başladık. Bu Slrada 
Sadettin dükkandan çktı ,.e bana 
h,taben: 

- Ulan buraya gel! dedi. 
- Ne vaT' di 1e sordum. 
- Sana bir 'ey söyliye<:E'ğirn, 

dedı. 

Yanına gıttığım zaman: 
- Sen annem aleyhinde, şur;;da 

burada fena sözler söylüyormuş· 
sun~ Bu akşam bizim ~vimızi ka
patacakmışsın, öyle :mı? dedi. 

Sadeddine: 
- Kardeşim, dedim. Bu söz 

lerin aslı yoktur, sana yalan söy· 

şuma gitmiyor. Korkuyorum bu 
adamdan Con! 

Con Centam hayretle karısının 
yüzüne baktı: 

- Korkuyor musun? Haydi ca
nım Gras, bu adam, icabederse se· 
nin için herşeyi yapar. 

- İşte ben de onun için korku· 
yOTum. 

Gras her şeyi kocasın~ anlatmış 
değildi. Sarı Yanisi iki sene evv"1 
SeH'ınikde tanımıştı. O zamanler, 
Asarı atika tetkikatı ıçin Balkan -
Jarda tıir seyahate çı~ olan ba
basma refakat ediyordu. Bır a't · 
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Odacı 
Hizmetçi 
eğildir 

Hususi Hizmetlerde 
Kullanılamazlar 

Odacıların hususi işlerde kulla· 
nılmaması hakkında aliıkadarlar_a 

bir emir gönderilmiştir. 

Bu emirde, odacıların verilen 
ücretlere hak kazanmalarının, res
mi bütçeden aldığı işe mukabil 
hizmet gôrmeğe bağlı olduğu bil· 
dirilerek bunların hususi işlerde 

veya evlerde hassatan tutulmuş 
hizmetçi gibi kullanılmalarının, 

ceza kanununun 206 ve 207 inci, 

memurin kanununun 29 uncu 
maddelerinde yazılı olan inzibati 
cezay1 müstelzem bulunduğu teb· 
liğ olunmaktadır. 

Mısır çarşısı 
Esnafı 

Belediye Aleyhine 
Dava Açmağa Karar 

Verdiler 
Mısır ça;şısı esnafı çarşının Be

lediye :reisliği tarafından hal şek· 

linde kullanılması kararma mah· 
kemede de itiraz etmeği karar -
laştırmışlardır. 

Esnaf bu maksadla birkaç avu
kat tutmuşlardır. Bu avukatlar 
dava layihasını haz1rlamaktadır

lar Llıyiha; bugünlerde tamam

lanacak ve belediye reisliği aley
hine dava açılacaktır. 

Diğer taraftan Belediye mü • 
hendisleri Mısır çarşısı civarında 

yapılacak istimlakler ve çarşının 

içi hakkında mahallen tetkikata 
ve ölçülere başlamışlardır. 

Antalyada Muz 
Bahçeleri 

G 
esen gün gazelelerd(', bu 
sene Yugo<;IOY)'ada pek 
mebzul nıik!artfa kiraz ye

tiştiğinden bahseıliliyordu. K .r,. 
müstahsilleri elde etlikleri ton • 
]arca kirazın \.'erdiği ~cvınç ,.c 
şevkle bayram ·apmı lar, eıılen· 
cel~r tertib etmişler Diğer taraf· 
tan Bulgaristanın ) a~ m('y\'~ \'C 

sebzeye ne kadar ehemmi et \'er· 
diğini biliyoruz. Muhtelif AuupA 
memleketlerine yoş mcyn , ... 
sebzeleri tn:ı:e laze gönd,.rnıl'k 

için, soğuklıB\'a tertibatı ol~n la'. 
susi vagonlar tahrik edilml'kte • 
dir. Halla, Bulgarların turfanda 
çileği, Avrupa memleketlerine 
tayyarelerle ibroe ettiklerini öğ
reniyoruz. 
Gıda maddelerinin tazesi . i3•i 

lı:alitelisi, ve turfandası beyne) • 
milel piya•alaTda çflk para edi
yor. 

Evvelki gün, bir Antalya tel • 
•grafında §U satırlan okudum: •Cc· 
nub ınemleketlerimia için büyük 
bir servet membaı olan muz bah
çeleri ıslah edilmektedir.• 

Antalya ve dvarında muz çok 
güııel yetişiyor. Biraz himmetle 
mahsul daha arttırılabilir ve gii· 
zelleştirilebilir. Fakat, buna rağ
men, muzun kilosunun, meseli 
bir İstanbul manav dükkanında, 
kaça salıldığmı hatırlatırım. Tür
kiye, berşcyden evvel bir ziraat 
memleketidir. Bize öyle gelir ki, 
her nevi ziraat mahsulünden sar
fınazar, yalnız yaş meyva ve scb
zeciliğimizi ıslah etsek, t~kilata 
bağlasak, ve dış piyasalara sat • 
sak, bu bile, Türkiye için, bir al
tın hazine değerindedir. Milli n 
tabii servetlerimiıi iyi i~tismar 

etmesini bil.meliyiz. 
REŞAD FEYZİ - --- -------·-* Kumkapıda oturan Artın o~-

lemişler! lu Kigork ve arkadaşı Dıkran oğ ı 

Sa&ttin bu sözlerıme ınanma- Garbis ile Arabcamıdc oturan A• -
dı, yüzüme bır tokat attı. Sonra ram oğlu Yaşova aralarında Be· 
başılc kafama vurdu. Bu suretle bek bahçesinde sandalya ahna 
kaşım yarıldı. Kendimi mü- yüzünden çıkan kavga netıcesin le 
dafaa etmek çır. kollarından Kigork Yaşovayı başından ağır ~ ı
tuttum. O da bana sarıldı; arka- rette yaralamıştır . Kavga esnas ı
daşlarım bizi ayırdı.. Sadettin ko· da Garbis de yüzünden yaıolan • 

şarak evıne gitti. Biraz sonra elin·ı-nui=şt::ır::. ==========: 
de bir kama ile tekrar evden çıktı. 
Üzerime saldırdı. Korktum. Der
hal arkadaşım Hüseynin evine 
girdim. Kapıyı kapadım. Sade1din 
vurmak için ben i kovaladı. Fakat 
yetişemedi. 

Bürhnaeddinden sonra şahidler 
dınlendiler. Bunlardan Hüseyin 
şu ifadeyi verdi: 

•- S bahleyin dökme<:ilerde, 
bir kahvenin önünde Bürhaneddin, 
Hasan ve ben konuşuyorduk. Sa
deddin geldi. Bürhaneddini ça -
ğndı 

- Seninle biraz konuşacağım, 
dedi. Çocuğun koluna girdi yü -
rümeğe başladılar. Bıraz 150l1Ta 
onları Sadeddinın dükkanı önün
de döğüşürlerken gördüm. Her 
ilı.ısi de kafalarile bırbirine vuru· 
yordu. Ko~tuk, aralarına girdık, 

onları ayırdık ... 

Bu ayın 16 sında karar verile • 
cek .. 

şam Amerikan konsoloshanesinde 
verilen bir ziyafete davet edil • 
mişlerdi. Gras hayatında en mü
him rol oynıyacak olan bu adamı, 
işte o gece, orada tanımışh. 

Karun kadat zengin, Adonis ka
dar güzel olan bu Yunan del;kan
lısı hakkında birçok rivayetler ver
dı. Annesi yüksek sosyeteye men· 

sub Amerikalı bir kadınmış. Ar· 
navudluğa seyahate geldiği za • 
man, eşkiy~ bu kadını dağa kal
dırmış ve büyük bir Arnavud be· 
yine satmışlar. Arnavud beyi o 
kadar aşık olmuş ki, kadının ho· 
şuna gitmek için dinini bile de -
ğiştirmiş, protestan olmuş. 

Sarı Yanis yüksek tahsilini İn· 
gilterede Jale ve Oksford üniver
sitelerinde bitirmiş. Ondaıı sonra 
Draç civarında geniş bir mınta -
kada Kral gibi hüküm 5ÜrÜyor -
muş. Muazzam bir ervetı varmış. 

Bir İtalyan mimatl tarafından ya-

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Yangın Yerlerindeki 
Kör Kuyular 

Birllac imu ile a!dıiınuz bir 
mektubcla kısa.ta deniliyor ki: 
•- Fatih. Aksaray, Yenlbabfe 

ve Çapa arauaa dilfen sabadaki 
7anım yerlerinde yenJ yap.ıla.n bi
nalar arasında &tısları &<ık bir
çok kör lluyula.r var. llseriıa :yol 
krnarlanna isabet f'den ve baha.r 
mevshnlnde afıalan oUarla. ma. -
kelenm bu kör kayularm bulun
chaia )'erlerde fot"uklar oyun oy
nam.akLadırla.r. 

Blrtıok ç.,.ukların ve lıalli bau 
dalgm büJ'iiklerln bile tedbinlslilt 

1 

Ye dlkka&slılllı yuz.iiııde.n bayat -

Janıu ldılllıede llııhmdaraa ve 
1111.ifade eclllemlyeıı bn (lbl kör 1<11-
:rular mmlaka lıeledl.J• lmlrlerl· 

1 
n1n lılmmetlerl ile kapatıJama~ 1 
nu?.> 

pılan şatoda oturuyormuş. Şato, 

Avrupa merkezlerinin en meşhur 
mobilya firmaları tarafıdan dö -
şenmiş. 

Arnavutlukta Jı.endısını Kara 
Muro yani .siyah Rmnalı• diye 
anarlarmş. Halbuki Sarı Yanis 
için bembeyaz teni, sarışına yakın 
saçlarile bu isim tuhaf! 

Satl Yanis Arnerilı:an lı.onı;olos
hanesinin ziyafetinde Gras'ı ilk 
defa gördüğü zaman, birdenbire 
aşık olmuştu. Gras ilkönce Sarı 

Yanisin warla devam eden kur
larından hoşlanmıştı. Fakat çok 
geçmeden gayet kötü mizaeda bir 
insan olmasından korkarak, ihti
yatlı hareket etmek lazım geldi • 
ğini anlamıştı. Hatta bır ;;k ·am 
art1k kendisinden ümıdini kesme· 
sini söylediği zaman, San Yanl.i'l 
gözleri birdenbire kararmış, g~PÇ 

kızın üzerine atılmış, <•"U zorla 

( DE'1.'nmı t'ar} 

- ~ • - - • • • ' •• _ _,,_.,_.. .. _ -- • .... • .. • • .. ' • I" • ....... .111111111 
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1 Amerika Amerikalılarındır 1 

·hver Devletleri 
ahrikit Yapıyor 

jMeraklı Şeyleri IL..JI a K ~ y 
-ın "·-·~•H .... 1111 o . A E 
1 ngiliz cazetelHinde okunduğuna . ,,•••••••ı••••••••••••••••••••••••••••• 

.röre Londrada. Konsed isminde I •••••••-· " 

bir adamcağu senelerdenberi iki M A c E R A K 1 z 1 
rözden mahrum olarak yaşamakta -
dır. Kendisi yirmi bir senedenbcri ga
zete satmaktadır. İlk zamanda 3 İngi-

Cenubi Amerikadaki Faaliyet Şimalin 
Gözünden Kaçmıyor 

Müstakbel Harbde Amerikalıların Almaları Lazım 
Gelen Vaziyet, Günün En Heyecanlı Mevzuudur 

/A 
vrupada sulh cephesi kuru
lurken Amer;kalıların ne 
vazıyet aldıkl&rı vak't va -

kit üzc-rınde durularak tetkik e-
dilme~i lazım g~len bir mevzudur. 

At ·k anlaşıldı ki eski dünyada 

olan biten şeylere n:hayet yeni 
dünyanın uzaktan seyirci kalması 
günlerı geçmiştir. Bugün Millet
ler arasında meseleler birbirine 

o kadar sıkı surette bağlı ki Av
rupada tecavüz ve taarruzu ileri 
götürenler olursa bunun nelıce -
leri Amerikalıları düşündürecek
tir. İşte şimdi Avrupada kurulan 
sulh cephesine Amerikanın mü -
zaheretı hep böyle bir hikmete 
istinad ediyor. 

Reis Ruzvelt vatand~larına çok 
iyi anlatıyor ki Amerikanın em
niyet ve selameti ancak dünyada 

umumi emniyet ve selametin de
vamı ile kabildir. B ]hassa şu son 
bir senedenberi Amerika efkarı 

umumıyesinde bu yolda büyük bir 
değiş iklik, dünyanın d .ğer taraf
larında olan biten işlere karşı da

ha başka bir alaka uyanmakta -
dır. 

Fakat Avrupada bir harb çı • 
karsa Amerikalılar acaba elleri

ne silahı alarak fiilen bu harbe 
karışacaklar mı? 

Yani 917 de umumi harbe g·r
dikleri gibi bu sefer de Avrupa 
harbine fiilen müdahale edecek
ler mi?, 

Amerika Hariciye Nazırının şu 

son haf:alarda söylem.iş olduğu 

nutuklar ve parlamentoya yolla
dığı tahr:rat ıbu itibarla az ehem
miyetli değildir. 

Amerikanın bitaraflık kanunu 
var. Amerika Hariciye Nazırı ar
tık bu kanunun değ :ştirilmesi za
manı gekliğini ileri sürmekte ve 

ayan ve meb'usan meclisleri ha
riciye encümenlerine bunun iç :n 
müracaat etmektedir. Amerika -

lılar için mesele ileride bir hatb 
olursa şu veya bu devlete yar
dım etmek, etmemek bahs i değil

dir. Bazı milletler arasındaki ihti
laflarda hakem olmak da değil -
dir F~ka t ;·ine umumi bir harb 

olursa Amerikanın kendi emn: -
yetini nasıl temin edeceğidir. He

le Amerika Hariciye Nazırının Şi
kagorla söylediğ . nutuk bu ihbar

la Amerikanın nasıl bir vaziyet 
alm - liızım geldiğini tayin ed!
yor. 

!\'' Hu! bugün dünyanın cı>bir 

\'e <iddetin tehdidi altında oldu-

İkısi de bu haykırışa koştular . 

Amerika Cumhur Reisi Ruzvelt 

ğunu, Amerikanın a rtık kendin; 

bir tarafa çekerek seyirci kala -
mıyacağını anlamıştır. Diyor ki: 

- Hiç bir memleket yalnız sul
hu istediğini söylemekle sulhu te

min edemez. Hele bilhassa dünya
da başkalarının yerine göz dik -

miş ve döğüşmeğe 
olanlar bulunursa!. 

Fakat yeni gelen 

hazır lanmış 

Avrupa ga-

zeteleri Amerikanın bu vaziye -

tini uzun uzadıya tahlil ettikten 

sonra hatıra gelen şu suale avdet 
ediyorlar: 

Hariciye nazırı böyle söylü -

yor. Fakat acaba Amerika efkarı 

umumiyesi ne dereceye kadar bu

na müzaheret etmektedir? Bütün 

Amerikalılar bu fikirde mid.ır?. 

Amerika Bir !eşik hükumetlerinin 

bulunduğu yer pek geniş, pek bü
yük bir ülkedir. Bunun birçok kı

sımları ayrı ayrı menfaati~"; olan 
ve tabiatile başka başka düşünen 

yerlerdir. 

Ha1buki Avrupa işleri karşısın
da bilhassa Avrupa devletlerinin 

kavgası karşısında b 'taraf ve 

seyirci kalmasını istiyen Ameri

kalılar az değildir. 

Bugün Reis Ru~veltin politika
sına son derece taraftar olanlar 

bulunduğu g'ıbi bunun aksini mü

dafaa edenler de var. Yalnız unut
mamalı kı Amerika etkarı umu
mıyes.i kendi is1ıikametini tayin 

etmektedir, Bu ıstikamet de git -
gide Avrupa işlerine karşı alaka 
göstermek, Avrupada kurulan sulh 
cephesıne müzaheret etmektir. 

Fakat Ruzveltin politikasına a

leyhtar olan cereyan, yani Ame
rikanın Avrupa .şleri ve Avrupa 

devletlerinin kavgası kar~ısında 

seyirci kalmasını ist'yenler daha 

ziyade harekete geçerek bitaraflık 
kanununun tadili ciıhetine gidil -

mes ne karşı şiddetle mücadele 

etmeğe karar vermiş görünüyor

lar. Bitaraflık kanunu değiştiri -

lirse Amerikalılar da harbeden 
devletlere sılfıh ve mühimmat yol
lıyabileceklerdir. 

Amer 'ka ayan meclisinde Reis 
Ruzvelte karşı olan muhalefet 

daha kuvvetlidir, Fakat meb'usan 
meclisi Hariciye Nazırının tekli

fini daha müsaid karşılamakta -
dır. 

Hulasa denileb:lir ki, :.ımuınt 
havb olursa, Amerika sadece se

yirci olarak kalamıyacaktır. Bil -
hassa cenubi Amerikadaki İtalyan 

ve Alman faaliyeti Amerikayı da 
ayrıca düşündüren bir meseled:r. 

YOSl\fANIN ÖZÜ YOS 

liz lira.sile işe ba!'jlamt.ş, yirmi bir se· 
nedjr gitgide satışı arttırarak kazan
cından memnun bir adam olmnştur. 

Kendisi diyor ki: 

- Muhtelif ga'Zetelerl ellmle yokh
yarak anJanm. Bunlar boyu ve sahife
lerinin azhğı ve çok.tutu ile fatkedlle· 
bilir. Sonra hepsinin kıiğıdında başka 
başka bir koku vardır. 

COK l'AŞIYANLAR ARASINDA 

İngilJz l'azetelerJnJn yazdığına göre 
Avrupada en çok yaşıyanlar Danlmar
kada FrederJksborl' isimli tarihi kale
nin buJu.nduğu şehirde fmiş. uer sene 
Avrupanın muhteUf Yerlerinden ora
ya pek çok seyyahlar citmektedlr. Nü
fusu ancak '7 ,608 kişi imiş. Fakat bu 
küçük şehirdekller çok yaşarlarmış. 

Bir hesaba göre seksen yaşından aşa
fı olanlar az oldufu gibi bu nüfusun 
seksende birinin yaş1 sekseni çoktan 
aşmıştır. 

45 SENE SONRA 

Kırk beş senedenberi birbirlerinden 
haber almıyan kardeşler varmış. Lond
rada Misis Elen isminde bir kadtn kırk 

beş senedenberl hiçbir haber atmadığı 
erkek kardetinden bir mektub almış
tır. Bu adam çok genç iken Amerika
nın blr tarafına gitmJş, orada kalmış

tı. Geçenlerde bükümete müracaat e
derek kız kardeşini sormuştur. Tahki
kat neticesinde kadının yeri a.nlaşıJ

nuş, nihayet Amerlkadan bir mektub 
gelnıiştir. Mektubda erkek karde$i di
yor ki: 

«iki oğlum var. Biri 33 yaşında., ö
bürü de 24 yaşındadıı· .:1 

DENİZ BANYOSU 

Esktler, deniz banyosunun 
illetini, deliliği tedavi ettığini 

derlerdi. 

kuduz 
zan ne-

Şimdi herkes. yaz «eldi, havalar 
ısındı mı dell gibi pliijlara koşuyorlar, 
saatlerce denizden çıknuyorlar. 

Eskiden kuduz iJletlne tutuıanlan, 

Doktorun Öğütleri: 

8 - 15 Aylık Çocuk
lara Ne Yedirmeli ? 

B u y~ta çocukların yi
yeceklerine çok dikkat 
etmek lazımdır. Sabah 

leyin, uykudan kalkınca 200 • 
225 gram şekerli süt ve.va bu
lamaç verilir Çocuğun dişleri 
çıkmış ise saat one doğru bir 
veya iki taze ve yumuşak bis
küvi yedirılir. Öğle üstü, on 
iki aylığa kadar: Kuru veya 
yaş sebze püresi, biraz pey -
nir, meyva kompootoou veya 
rendelenmiş, ezilm4 ve şeker 
karıştırılmış meyva yahud da 
portakal suyu., 

12-13 aydan sonra sabahlan 
'b:r yumurta sarısı ilave olu
nur. Saat dörtte biraz süt ve 
meyva. Öğleyin yumurta ve
rilmiyen gıinlerde, sarısı bi
raz sıca'k süt içerisin.de içiri
lir. Akşam yemeklerinde seb
ze çonbası, patates püresi ve 
meyva yedirilôr, 

18 aylık olunca öğle yemek
leri-n.de taze beyin veya kızar
mış et verilebilir. 

Çocuğun y:yeceği yemek • ı 
!erin listesi evvelinden ve bir 
haftalık olarırk tertib edil -
mek lazımdır. 

A 
rkadaşun Necibden okumak 
üzere aldığım bir kitabın 
resimlerine bakıyordum. Bir 

ara kitabın içinde unutulmuş kal
mış genç ve gtizel bir kadın fo -
tografı nazarı dikkatimi celbetti. 
Bir müddet resme baktıktan sonra 
kitabı arkadaşıma uzattım ve gü· 
lümiyerek: 

- Kim bu genç kız?. Diye sor
dum, 

Necib fotografı aldı. O da birkaç 
saniye genç kızın resmine baktı. 
sonra yırttı, parça parça etti ve 
kağıd sepetine attı .. 

Dikıkat ettim: Arkad~ım pek 
muztarib görünüyordu. Yüzünde 
elem ve keder ifade eden çizgiler 
belirmişti. 

Tekrar sordum: 
- Kim bu genç kız, Necib? 
Uzun kirpikli ela gözlerini 

!erime dikti. 
- Çapkın bir kız! dedi, 
Sözlerine ekl~di: 
- Bir macera kızı!.. 
Bir elimi omzuna koydum: 

göz-

- Sen bu kızdan bana hiç balı-
etmedin? 
Kısa bir müddet düşündü, sonra 

kalktı. Küçük kütüphanesine doğ
ru yürüdü. Kütüphaneden büyük 
bir zarf aldı. Zarfın içinden bir ka
ğıd çıkardı. Geldi, karşuna otur
du ve anlatmağa başladı: 

- Onu geçen sene, bir haziran 
akşamı, Fatih bulvarında gezinir
ken gördüm. Henüz on sekiz, on 
dokuz yaşlarında, uzun boylu, sa
rı ve kıvırcık saçlı, !aciverd gözlü, 
güzel ve narin bir kızdı. Yanın -
dan geçerken gözgöze geldik. Genç 
kız hafifçe tebessüm etti ve geçti.. 

Durdum. Üç beş saniye bu gü· 
zel ve şirin kızın arkasından bak
tım. O anda kalbimin tatlı heye
canlarla ürperdiğini hissettim,,, 

Birkaç gün sonra, bir akşam o
na gene bulvarda tesadüf ettim. 
Yanında ev sahimizin kızı Neza -
het vardı. 

Yanlarına geldiğim zaman Ne
zahete selam verdim. Genç kız be
ni durdurdu. Konuşmağa başla -
dık .. 

Nezahet bizi birbirimize takdim 
etti: 

- Arkadaşım Behice .. Necib! 
Genç kız elini uzattı ve: 

- Memnun oldum tanıştığımı
za, dedi. 
Yarım saat kadar onlarla gez

dim. Sonra ayrıldık .. 
İlk gördüğüm gündenberi Behi

ce beni düşündürmeğe başlamıştı. 
Dilber kızın güzel yüzü, sihirli 
gözleri büyülemişti beni... Onu 
seviyordum. 
Akşam eve dönünce ona bir 

mektub yazdım. Mektubu Neza -
hetle kıza gönderdim. Bu benim 
ilk aşk mektubumdur .. 

Necib, mektubun müsveddesini 
okumağa başladı: 

cGüzel kız, 
Size tesadüf etmeden, sôzi ta

nımadan önce dünya benim na-

A 

zarımda karanlık bir alemdi. Ha
yatım bO§itu, kalıbim bomlboştu. Siz 
bana hayatı sevdirdiniz, kallbiımi 

sevgi ile doldu1'Clunuz! Bana ya
şamak cesavetini verdiniz. Heye
canlarım tazelendi; aradığım ideal 
kadın asaletini sizde buldum. 

Düşüncemle size o kadar yak
laştım ki; artık her şeye rağmen 
kendimde size bu mektulbu yaz
mak cesaretini buldum, Sizinle 
yalnız olarak konuşmak isterim. 
Cumartesi günü saat ikide Beya
zıd saatinin yanında bekliyece -
ğim, 

•.. Hislerin ve fikirlerin en leke
siz saklandığı yer, kalbdir,, His
lerimde samimiyim. Bana inanı
nız ... 

O gün Behice ile buluştuk. O -
nunla akşama tı:adar gezdik, do
laştık .. 

Artık sevdiğim kızla sık sık bu
luşuyor, şuraya buraya gezmeğe 
eğlenrneğe gidiyorduk. Geçen sene 
bütün yazı bu kızla saadet çinde 
yaşadım .. 

Bir gün sokakta mekteb arka -
daşlarımdan İhsana rastladım. O
nunla bir müddet şuradan, bura
dan konuştuk. Sonra İhsan: 

- Necib, dedi, seni geçen gün 
Adada Behice ile beraber gör -
dürn. Ben bu kızı çok yakından 
tanırım. Behice bir macera kızı

dır. Çapkın bir kızdır. Her çiçek
ten bal almak ister. Henüz yirmi 
yaşında yoktur amma, senden baş
ka daha beş altı tane aşıkı, sev -

gilisi vardır. Bu kız zehirlidir. O.n
dan ayrıl.. Behice, birçok gençlerle 
tanıştı, konuştu, gezdi, eğlendi, 

Fakat bunlardan hevesini aldık

tan, bıktıktan sonra hepsini de 
terketti. Unuttu onları .. Bir gün 

Apartımanın satılmış bütün möblesi arasında 
ooktora kalan çalışma odasının üç maroken kol -
tuğu üzerinde üçü oturuyorlardı. 

-------- No. J 9'0 
Yazan: ETEM iZZET UENICJı: 

ta doğan ve açan bir çiçek değildim ki, onun bütün 
gizlerine, bütün bu içten pazarlıklı görünüşlerine 

aldanmıyayım, onun gidişine özen verip derslerimi 
abıasaydım, onun iki yüzlülüğünün ayırdıınında 

olmasaydım belki ben de o yolda inliye inliye gide· 
cek ve en son belki de bir orospu evinde, yabir bı
rak altında, ya bir kahbe döşeğinde, ya bir frengi Doktor başını koltuğun kenarına yaslamış, 

baygın, güçlükle soluyarak ve kalbinin üstünü 
oğuştura oğuştura Güneyin bıraktığı mektublar
dıın birinc isini dinliyordu. Bu Güneyden dokto -
raydı İkinci mektub: 

payım ki bu beninı suçum değıl. İmkan olsa da a- Sana olduğumun tam tersi göründüm. Bu yeni bir- çıbanının zorağı içinde döküle deşile ölecektim. 
dıra hayat.. denilen içinden çıkılmaz giz insan şey, son bir olgu değil. İlk gördüğün gündenberi O, bana yaşamak için öldürmeği öğretti. Ken-

Bay Hüseyin 
Çıkmazsokak No. 5 

Taı-laba.şı 

Adresini taşıyordu. Üçüncü mektub da mimar 
Ziyaya bırakılmıştı. İspekter: 

- Nasıl ben ben demedim mi idi doktor? 
Diye diye ve arada bir kendisini öve öve bi

rinci mektubdan birkaç parçayı yüksek sesle bir 
kere daha okumıya başladı: 

c .•• ••• 

karşısında sorguya çekilebilse sen de onu karşına ben buydum. Beni bir çiçek demeti gibi nazlana • disi de öyle yaşıyor. Ayaklarına omuz veren üstüs-
diker, ilkönce benim, sonra da kendinin öcünü a- rak kollarının arasına ilk aldığın gün 0 bütün göğ· te insan sırtları olmasaydı acaba o da erişilmez sa-
lırdın. Bilmezsin ondan alınacak ne sonsuz bir süııiın temiz havasını yanaklarına boşalttığın kı- ııılan yerine çıkabilir miydi?. Fakat, bilir misin ki 
hıncım var. O, bütün yaşıyanları elinde oyuncak zarık yüzlü, utangaç duruşlu, dili ağzının içinde çev- o bütün bu egemenliğine karşılık gerçekten ne ba-
eden ip kuklası gibi oynatan beni de Hüseynin rilmiyen toy, bön, lakırdı etmekten sıkılan genç kız yağı, ne düşkün ve düşkün olduğu kadar da kıyar, 
~ime ve topuklarının altına attı. Fakat, doktor kucaktan kucağa dolaşan, kaşarlanmış, hinoğluhin pekgöz, soğuk şey. 
güven bul, ben de seni topuklarımın altına atıp bir kahbeydi! Buna şaşma. Ben de bütün bunları Doktor, eğer onu bu kadar iyi ölçememiş ol-
onu çiğnemesini bildim. Çiğnenen sen değil - hayattan öğrendim. Ana karnındna gözlerimi gü- ;aydım, ondan hınç alamazdım. O beni erkek ku· 
sir; o. Sen bu davada bir araç oldun. Onun içindir neşe açtığım ik gün ben de tertemiz, apak, senin caklarında inim inim inlemeğe ve sürüm sürüm sü-
ki sana acıyorum, ve bu acımak ömrümün sonuna kucağına ilk çıkan kız hüviyetindeydim. Ne suçum rünnıeğe mahkıim etti, fakat, ben de onu yenmesini 
kadar içimin sürerli bir yarası olacak vardı, ne günahım! Beni ana kucağından alıp Yos- ve onun tepesine binmeği bildim. Bu çekişimde, bu 

Sen ne temiz, ne yüksek yaradılışlı bir adam- ma ... diye sosyetenin içine fırlatan ondan başka cedelleşmede sen kurban oldun, Amma, ne yapa-
dın. Bana inandın, bütün denemelerinden, bütün nedir?, Eğer hayat bu değilse, o halde insaillar 0 • yım, ondan öğrendiğimi söyledim: 

senden de bıkacak, senden de ay
rılacaktır. 

İhsanın bu sözlerine inanma • 
dun, inanamadım., 

Bir eylfıl akşamı idi. O akşaın 
da gene sevgilimle geç vakitlere 
kadar gezdik. Behice ayrılırken, 

elimi sıktı: 
(Devamı 7 inci sayfadaJ 

Ankara Radyosu 
BU GÖN 

19 Program.. 

19,05 Müzik (Melodiler • Pi.) 
19,15 Türk müzici (Kar1tık proo • 

ram). 
19,40 Türk müziği (Aııık edebiyat &al 

şatrle.rinden örnekler). 
20 Memleket saat ayarı, ajans ve 

meteoroloji haberler!. 
20.15 Neş'ell plaklar • R. 
20,20 Türk müziği (Klislk pr~ram) 
Ankara radyosu küme heyeti. 
İdare eden: Mes'ud cemu. 
1- Bayatiaraban peırevt. 
2- Sadııllab atanın - Bayalıaraban 

birinci besle - Nevolvanım. 

3- Sadulalb a,iıınm • Bayatiaraban 
ikinci besle - Bülbülü dil eJ' &'illU riııi. 

4- Sadullah atanın - Ba1aliaraban 
aiır semai - RakseyUyecet.. 

5- Ney taksimi. 
6- 111. Selim - llluhayyer şarla • 

Ey goncai na'Zlk terin. 
7- Varda Kosta Ahmet • lllıılı&J'• 

yer Süııbtile şarkı - Ey nlball işve. 
8- Lem'lnin - Bayatiaraban şarkı

B&k.asız hüsnün l:'ÜVenme anına. 

il- Rahmi Beyin - Bayatiaraban 
şarkı - Bana seyranı cemallndira 

10- Saz semaisi. 
21 Konuşma. 
21,15 Müzik (Radyo orkestrası • Şefi 

Praetorlus). 
22,15 Müzikli konuşma (Halil Bedii 

l'önelgeu tarafından), 
22,30 Müzik (Neşeli müzik • Pi). 
23 Son aJa.ns haberleri. ziraa&, es .. 

ham, tahvilat, kambiyo - nukut bor
sası (fial). 

23,ZO Müzik (Cazband • Pi), 
23,55 • 24 Yarınki vrogram. 

YARIN 
12,30 Program. 
12,35 Türk müziği • Pi. 
13 Memleket saat ayan, aJaruıı ve 

meteoroloji JıaberlerJ. 
13,15 - 14 Müzik (Karışık program. 

Pi), 

1357 Hicri I 
Rebiulfilıir 

25 

1355Rumi1 
Mayıs 

31 

1939, Ay 6, Gün 164, Hızı.r 39 
13 Haziran SALI --

Vakitler Vasati Ezani 

sa. da, sa. da. -
Güneı 4 28 8 47 

Ölle 12 14 4 33 

hı:indi 16 14 8 33 

Akşam 19 41 12 00 

~-------rınıd.o..,_J>i'Ltiin.hııınlaa.n....aiıestıı-kıı~ollmrn!ii.Jb~ir~~~sın!!l!a~la~rLlıllnğd~alln_so~nr:!!.!a~b~a~n!a_g~u~"~ve~n~d~ın~· ~,-b~e~n:._:s~e~n~in~b~ü~·-:._ __ ~d~L~tr~. ~B:a~n~a~,~g~b~·r~ü~·n~d~ü~·ğ~ü~·n~ü~·n~t~a~m~~t=er~s:i~o~l~m~a~ğ~ı~,~y~a~la:ru~,~-...:u:..ııyua~ş~am.,.,~ak;ı..ı~·çuin<&ibıı·1~diürıık;m~e~.klıı:lna~zı~mi!S!!~ı:l!iilı!:~-~LJ[_ __ .ıını;ıi!.k._l...2..oıi.J,-Ji..:~ Yatsı 21 42 2 03 
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~anbulun İçinden 1 

'' ayılın Şabana~ 
i mez Yabana!,, 

Kuvvet Tabana, Selam Babana, 
Bu Değdi Cana! 

Deli Saçması Diyeceksiniz, Belki ... Fakat Bu Sözler 
Ağzından Düşmiyen Aşık Şabanı Elbet T anırsınız 1 

' 

Y u:an: 
Osman Cemal KAYGD.I _ _. 

& şık Şabanı belki tanırsınız. 
Hani bazı günler, sız bir 
kahve bahçesinde, bir gazi

no önıincle, bir seyran yerinde o-
tururkrn koltuğunda bağlama -
sıle cop diye karşınıza damlar ve 
dana siz 

- Ne o, hayrola? ı 
D ·rreden o hemen sazını tın -

gLdatm ya başlar. Hem müba -
rek, yalııız onu tıngırdatma ıle de 
kalmaz. B vandan iki parmağı
nın a.asına sıkıştırdığı taziyanesi
nı sazın tellerıne vururken bir yan
dan da caldığı havaya ayak uy
durar~k ayakta solo danslar ya
par• Liıkın Şabanın en meşhur ve 
en mahirane çaldığı hava çıfte tel
lidir Bu zavallı sokak artisti her 

1 
durdugu yerde zaten önce herhan
gi bir kıvrak hava yaptıktan sonra 
hemen ç.fıe telliye geçer ve artık 
o zaman coştukça coşarak hem ça
lar. hem oynar, hem durmadan 
söyler. 

Ne söyler? 
Dıyeceksiniz! Ne olacak. tabii 

ç fte tel'ı denilen havanın kendine 
mahsus bir güftesi olmadığı için 
Şaban da bir yandan sazını çalar, 
bir yandan oynarken bir yandan 
da ağzına geleni söyler: 

- Haydi bakalım baylar, bayılın 

Aşık Şaban hemen her kahveye uğrar 

sonra bize üç liralık kadar ufak ı 
para uzatıp bunları lira paraya teb 
dil etmek istediğinden biz dahi ~-
na muvafakat edip kendisinden u
faklıkları alıp eline iki buçuk li
ralık bir kagıd ıle bir gürnuş ya-
rım lira ita evlcdik .• 

Filan yerde tütüncü 
Bay Mehmed ortağı 

Kağıddaki bu yazı hecelenerek 
okunup bitirıldikten sonra bunu 
okuyanlar ii~ık Şabana sordular: 

- Bu nedır böyle, bundan biz 
bir şey anlamadık! 

Aşık Şaban içini çekerek açtı 

ağzını: 

- Sizin anlıyacağınız zavallı 1 

aşık Şabanı dün gece kafeslediler.

1 
- Kim olacak? 
- Kim olacak, birkaç hovarda! 
- Nasıl hovarda? 
- Basbayağı, zatıalileriniz g'bi 

ho\•arda! DL.in pazar dolayısile 

Fıoryaya gidip calgı filiın çalarak 
akşama kadar üç buçuk, dört lira 
toplıyabilmiştim. Geç vakit Flor
yadan dönerken ( ...... ) istasyonun
da trenden inip beş on para da şu
radaki gazinolardan kabu!lana -
lım diyip oraya daldık .. Hay dala
maz olaydım. Uzatmıyalım ba -

(Devamı 7 inci sayfada) 

n Çok Re smi 
Çekilen Kadın 

Şabana, gitmez yabana .. Kuvvet R • Al k LJ• G"/ • 
tabana .. Selam babana .. Çifte telli esmı ınır en r.ı.ıç U mezmış 
ana .. Harman dalı bana .. Bu değdi 1 A /) d kl G "" lü • 
cana! .. Oooh, aşşağıdan Şaban aş- fflfflQ, U Q arı U fflSermış 
şağıdan .. Bir gelin aldım Kasım -
paşadan .. Buna derler çifte telli.. 
Bizim aftos ince belli .. Bunun ara 
nağmeleri, alimallah tam yetmiş 
iki ilikten süzülerek geliyor. Hay
di Şaban döktür, Dökül.. Bayım 

durma mangiz sökül! .. Oooh, hop
les yallah .. Hay maşşallah, hay 
maşşallah! .. 

Şabanın çifte tellisi ile bu teker
lemesi bittikten sonra bu sefer 
çalgısız olarak sade ağızla ikinci 
fasıl başlar: 

- Şabanı hor görme babalık .. 
Çünkü o balık başka balık! .. A -
dımız Şaban, kendimiz Ramazan ... 
Bozukluğunuz yoksa yirmi beşlik 
de kabul ederiz hazan ... Yüzlük 
de makbulümüzdür amma çeyrek 
daha fazla baş tacımızdır. Haydi 
bakalım dızgallı (sakallı) .. Hay
di sen de mazgallı (gözlüklü) .. 
Az veren candan .. Çok veren pat
lıcandan.. Dilerim Tamı mevla
dan, ayırmasın s:zi tatlı candan!.. 
Haydıyin ya, verin Şabana .. Git
mez yabana .. Kuvvet tabana .. Se
lam babana .. Çifte telli an• .. Har
man dalı bana!. 
Şimdı etrafta sesler yükseLr: 
- Öyle ise harman dalı y&p, 

harman dalı! 

Bu sefu · de sazla harman dalı
na geçen Şaban biraz da o hava ile 
söylenip zıpladıktan sonra heıkese 
ayrı ayrı veda ederek oradan u
zaklaşır. 

Aslan Makendonya muhacirle -
rinden olan aşık Şaban, geçen gün 
Beyazıddaki maruf küllükte kon
serıni ,·er;p bütün nuıııaraıarını 

yaptıktan sonra c~bınden bir kıi.

ğıd .;ıkarıp oradakilere okutmıya 
başladı. O küçücıik kôğıdda ş•;n
lar yazılı idi: 

cDüıı gece saat dokuz bucukh 
on arası raddelerinde işbu adam 
dükkanımıza gelip bızden bir a
ded ıkiz nam sıgaradan aldıktan 

S
aatte 5 İn 
giliz lirası 

kazandığı 

günler çok olan 
Helen Benet İngi
liz ve Amerikan 
mecmualarında en 

ziyade resmi gö
rülen bir san'atkar 
dır. Amerikadan 
İng:ltereye gelen 

Helen şimdi Lond
ra gazettlerinde 

kendisinder. çok 
bahsedilen bir 
kadındır. Şayanı 

dikkat fikirleri 
var, diyor k': 

- Resim alınır
ken hiç gülınedim, 
gülmiyeceğim de. 
Buııun sebebı de 
şudur· 

Her kadı 1 tebes
süm ederken az 
çok güzel olur. Fa
kat hiç gülmeksi
zin yalnız gözleri

le şen göı ünmek 
zordur Benim mu
vaffak yetim de 
bundadır. Ben çeh 
remi istediğim gi
bi idare edebili -
rim. 

Helen Bene! ye
ni yeni kıyafetle

re g'rerek, türlü 

elbiseler değişti -
rerek yeni moda -
ları tanıtmaktadır. 

Meşhur terziler o
na türlü elbiseler 

giydirerek kendi
sını Amcrikadan 
Avrupaya gönde -

rirler,, Avrupaıdan Hellen Benet 
Amerikaya çağı -
rırlar. Şı.ındiye kadar Helen Bene t.n 25,000 defa resmi k 'l ' t ' 1 çe ı mış .r .. 

l_ş_A_. _K _A_.I 
ÖYLE YA!. 

S
alamon, arkadaşı Yasefle 
birlikte, b:r alacak tahsıli i
çin banger Sabatayın yazı· 

hanesine gitti ve Yasefi kapıda 
bekleterek yalnız başına içeriye 
girdi. Lakin g'rmesil• çıkması bir 
oldu. Yasef heyecan içinde sordu: 

- N asil, parayi al din betti mi? 
Salamon hiddetle cevab verdi: 
- Bu sa.batay ne kaıba adam 

be! Daha böyles'ne iç raz yelme
dim. 

- Ne oldu? 
- Bana dayak atmaya istedi. 
- E? Say iden istedi mi? 
- Elbet itedil istemeseyd'. a 

tar mıydı?. 

MUAYENE: 

Kadın- Doktor, nasıl? 
Doktor- Hiç sormayınız. 

Kadın- Rca ederim söyleyi -
niz, ne hissediyorsunuz' 

Doktor- İçimde tatlı bir bay
gınlık! 

DAHA YENİ SAÔDIK! 

Ahçı.- Oğlum! Bu güğümdeki 
süt değil, su!. 

Sütçü.- H.ç öyle şey mi olur?. 
Daha yeni sdğdık, halis süt'. 

Ahçı.- Yalan ır.ı söylüyorum. 
1.şte inanmazsan al da bak!. 

Sütçü.- (Güğüme bak!ar&k) hay 
Allah müstahakıru versin! ... Usta 
süt katmayı unutmuş ... Sade su 
göndermiş ... 

TENZİLAT İSTEl\JİŞ: 

Hakim beş sabıkası olan serse
riyi bu sabıkalarından dolayı a
zami cezayı verince, serseıi ba -
ğırmış: 

- Biz eski müşteriyiz beyba -
ba, bize tenz.lat yok mu? 

İYİ DAMAD: 

- Damadın, çok iyi zat. 
- Evet, yedi lisanla sükut et-

mesini bilir. 
NAZ: 
Kadın- Rica ederim bırakınız. 

Of, bırakınrz ... Yoksa annemi ça
ğırırım. 

Erkek- Canım, annen:zi niçin 
çağıracaksınız? 

Kadın- Kulakları sağırdır da!. 

iHTİYAR OLSAM DA: 

İhtiyar- Biliyorum doktor, bu 
yaşta mini mini, güzel bir kızla 

evlenmek tehlikelidir. Ondan her
şey bekliyeb lirim. 

Doktor- Bilh8.$a o da sizden 
hiçbir şey beklyemez. 

ilk Topu Atan 
Kim? 

Ç
in tarihlerine göre ilk top 
İsanın doğuşundan 85 sene 
sonra Kral Vitey tarafından 

Tatarlara atılmıştır. 
Topun Avrupada istimaline ge

lince: 
Tarihçi Aulus Yüterianus'un 

1336 da yazdığı bir eserde şöyle
diğine göre: 

Venediklilerle Cenevizler ara -
sında büyük harbde Almanlar Ve
nediklilere iki kiıçük topla ba
rut ve gülle vermişler. Bu 
topların Venediklilere çok yar -
dımı olmuş, düşman hatlarını 

bozmuşlar, mağlub etmişler 

Harb meydanında görülen ilk 
top, Floransı Bamitaes ile Mediçi 
ailesi arasındaki muharebede Ba
tolomeo Caglioni tarafından İtal
yadan getirilmişti. 
Ayağından yaralanan Prens 

Ferrari, Caglioniyi, bu gayri in
sani aleti istimal etmek suretile 
felaket ve musibet getirmekle it
ham etmişti. 

Fatih Sultan Mehmed. 1453 de 
İstanbul muhasarasında kullan -
dığı tunç toplar günde 7 gülle a
tıyordu. Bunların ağırlığı 300 ki
lo idi. 

1425 de İngilizler, Mons muha
sarasında top kullandılar ve kale 
du\•arlarını yıktılar. 

1431 de, taları sayesinde Dani
marka sahillerini zaptettiler 

1493 de, Fransa Kralı sekizinci 
Şarl Napoli zaferini toplan sa -
yesinde kazandı. 

Ya şimdiki toplar? Maazallah ... 

5-SON TELGKAF-13 HAZİRAN 1939 

Bu Sene 3,5 Milyon Metrelik 
3000 Ton Film Gösterildi 

-~~~~--~~~~~~~---~~ 

Sinema Endüstrisi Her Sene 
inkişafa Doğru Gidiyor 

S 
inema her sene daha fazla 
rağbet kazanıyor. Evvelce ~ 

filmleri başka memleket -
!erden getirten bir\ok yerler şim-
di b:zzat kendileri film çevirmek
tedirler. 

Bugün sineması olmıyan hıç.bir 
kasaba yok gibidir Olmıyan yer
lerde ise kamyonlarla dolaşarak 
seyyar sinemalar oynatan sine
macılar vardır. 

Bugün yeryü'!liinde uzunluğu 

3.400.500 metre tutan 3,000 film 
gö,;ter lmektedir. 1937 - 193~ sene
lerinde en çok film yapan mem -

leketler, Fransa, janonya, Alman
ya, İtalya, Çekoslovakya, Meksi
ka, Arjantin, Hındistan ve Filipin 
adalarıdır. 

Herkes en çok film yapan mem
leketin sinema beldes: denen Ho
livud olduğunu zanneder. Halbu

ki IIoln·ud bir sene zarfında an
cak 475 film imal etmiştir. Hal'ou
ki beri tarafta japonyanın yaptığı 
uzun filimlerin sayısı 500 dür. Son

ra, japonyada yapılan filmler baş
ka memleketlere ihraç edılmez. 

Bu kadar filmi yalnız japonlar 
seyreder. 

Üçnücü İngiltere gelir. Fransa 
ondan sonraya kalır. Fran.sa bir 
senede 111 film yapmıştır. Fraı•
sada yapılan f'lmlerin çoğu hari
ce çıkarılır. Almanyada ise 108 
film vücude getirilmıştir. 

Avrupada, Sovyet Rusya 30 ile 
60 arasında, Çek.oslovakyada 52, 
İtalyada 37, Macaristanda 34, İs -
veçte 25, Avusturyada 18, Finlan· 
diyada 14, Danimarkada 13, Bel-

çikada 6, N orveçte 4, İsviçn de ve 
Holandada 3 film yapılmıştır. 

Cenubi Amerikada Meksikada 
52, Arjantinde 30, Brezilyada 4, 
Peruda 2 film \'Ücude getirilmiş-
tir. 

Şunu hatırda tutmark lazundıı 

ki yakın ve uzak şark memleket · 

er.inde Amerikadan ve Sovyel 
Rusya da da±ııl olduğu halde Av

rupa memleketlerinden dalıa çok 
film çevrilmiştir. 

J aponyada, Çinde, H.ndistanda. 
Filipin adalarında ve Mısırda 95? 
film çevrilmiştir. Bunların 500 ta· 
nesi japonca. 532 si hintçe, 52 ta 

nesi ç'.nce, 19 tanesi de arapçadır 
Bundan şu netice çıkar ki, her 

memlekette yapılan filmler on 
halkı tarafından seyredilmektedi 
Artık bundan sonra miJletlcr ara
sıııda film ithalatı ve ihracatı a; 1-

lacaktır. 

Değiştirmiye imkan 1 Çalgı Çalan 
Olmıyan Elbise El Çantları 

P 
arisin maruf terzilerinde' 

150 Kostümü İle Meşhur Bir :~~~~d~:Y:;~dı;ev~:0;~ 
Z • • • LJ l pandığı zaman muhtelif musik Alman engınının natıra arı parçaları çalan bir el çantası i 

A 
ugusburg, 16 ıncı yüz yılda 
yalnız Almanyıının değil 
ıbütün dünyanın en zengin 

şehirlerinden biri idi. Bu şehrin 
en zengini de Matyö Şvarz idi. 

Şvarz, Şarlken'i kabul ettiği za
man, hükümdarın kendisine olan 
bol'Çlarının bütün senedlerini ya
kan meşhur tüccar Antuan Fug
ger'in samimi dostu idi. 

Şuvarz'ın hayatta bir şeye düş-
kündü: Tuvalet... Bir kaygusu 
vardı: İyi giyinmek ... 

Binaenaleyh, zamanın en temiz, 
en şık giyinen bir Dandi'si idi. 

Şvarz'ın bıraktığı hatıralar çok 
kıymetli ve çok meraklıdır . Bu; 
ipekli kiığıd üzerine yapıl!T'ış 150 
res:mden ibarettir. Kostümleri -

nin hiç biri, birine benzemez: Ba
l.o, yemek, şenlik, düğün, harb, 
matem kıyafetleri ... 

Resimlerde, sırasile çocukluğu, 

mekteb hali, şovaliyeliği, silah -
şorluğu, nedimliği, aile reisliği 

ve ihtiyarlığı görülür. Şuarz cid
den gar b bir adamdı. Hayatının 
müh.m bir anlarını bir elbisenin 
rengi \'eya bir manto biçimi ile 
hatırla ve hatırlatır. 

Her reomin arkasında kısa veya 
uzun b'r not vardır: 

Mesela, annesinin vefatı, kül 
rengi paçalık ve kaputlarında gö
rülür. Birinci Fraıısuva, sonteş

rin 1515 de muzafferane Milana 
girdi. Şvarz bu ha !ırayı şu suretle 
kaydediyoruz: cAltın yaldızlı 

tüylerle süslü b~lık, üzeri sırma 
zarfuak ç'çekleri işlemeli mavi 
ve sarı gömlek Bu kostümler, Mi
lanın meşhur terzi>i Mır.bıug'un 
elinden çıkıyordu ... 

•28 ilktli}l'in 1519, babam öl
dü: 1920 senesi haziranı nihayati
tine kadar şu kostümleri giyin -
dim ..... 

Bu yazının arka>ındaki resim -
!er. o devirdeki matem elbisele -

rinin nekadar garib olduğunu gös- malini tasavvur etmiş ve bu ta 
teryor. savvurunu kuvveden file çıkar 

mıştır. 
•20 şubat 1538, evlenmeyi ta -

savvura başladığım gün arkamda Kurnaz terzi, bu çantaların 
mid ettiğinden fazla rağbet k~ 
zandığını görünce mankenlere dı 
tatbikini düşünmüş. 

kül rengi bir manto vardı, ilah .... 
O zamana kadar hep mavi, kırmı

zı, pembe renkli eıb:seler giyini
yordu. O günden sonra kül rengi, 
daha sonra da siyah ... 

Nilhayet Matyö Şvarz ihtyarlı
yor: cHayata veda etmek zamanı 
yaklaşıyor .. • Diyor ve siyan ka
dife elhi!teler giymiye başlıyor. 

Sahfeyi çevrinz: İşte, beyaz saç-

!arını saklıyan kocaman takkeli 

bir resmi... Çocukları yanında oy-

nuyorlar. Bir sahife daha çeviri

niz: İşte siyahlar giyinmiş, omuz
larına ayni renkte bir manta at -

(Devamı 7 inci sayfada) 

Fakat bu elbise ba§ka elbise 

Şimdi son moda ropları teşhir c 
den mankenler dolaşırlarken tat 
lı bir musiki nağmeleri işitiliyor 

Bu musiki kutusu nerede sak•ı' 
Bu melodi nereden geliyor?. Gö
güslerden mi? Elinizdeki küçük 
çantadan mı?. Bütün bu güzel kız 
!ar sükut ediyorlar, cevab vermı
yorlar. Fakat, şarkı devam ediyor. 

Bundan böyle, bir delikanlı ni
şanlısının göğsüne başını koyd ı
ğu zaman kalbinin darbeler ni 
değil bir vals, bir fokstrot ve ya
hud bir tango havası dinliyecek. 

Bir Dakika 
Diyip Geçmeyiniz 
* Çinde bulunan Amer:kan 

misyonerler;, dini propaganda 
için dakikada 300 frank sar
federler. * Bütün dünyada, dakika
da 5 ölçek Ömiırotu yetiştiri
lir. * Yağmurlar, nehirler ve 
de;eler va>ıtasile dakikada 
6,000 ton toprağı denizlere sii
rükler. 

1 

* Amerika hükumeti, de
niz • fenerlerinin muhafazası 
için dak:.J<ada 450 frank sarf 
eder. * Şimali İrlanda tavukları 
dakikada 1,000 yınnurta yu -
murtlarlar. * Fransa, Büyük Britan -
yaya dakikada 8, 750 frank de- 1 
ğerinde mal ilırac eder 
İŞTE ŞU SATIRLARI O -

KURKEN 60 SANİYE GEÇTI. 



KAPIU 
VE B NS SARA 

l\o.12 Yazan: M. SAMİ KARAYEL 

Veziriazam H lil Paşanın Rolü 
H e ps~nde Büyü.ktü_ 

Padişahı Bizanstan Uzaklaştırmak, 
Yerlerde ıi-iP,şğul Etmekti 

Maksadı 
Başka 

Es;ısen; Marin:n biraderzadele
rinden birisi de Edıme sarayında 
Nhin duı•uyonlu. 

İs!ıalı: ~y. Jorju ~ır aldıktan 
oonra; Edirneye Sultan Murada 
yolladı. 

binci Murad, Sırb Kralının Se
mendirı• meselE'SlJlde göı;lerdi&; 

hıyaMte mı:ıııştı. 

Mainin; bırade:nadesı JorJun 
esir Glduğunda.n haber? yoktu. E
ğer, haber ~ olsaydı, muha.k
kalı: ne yapar yapa; onını hayatı
n• muhafaza ederdı. 

Sultan Murad, Jorj Edırneye ge
lir gelmez vezıria:ıamına şu emri 
verdi: 

- Hem bu k.1fuin ve hem de 
sarayda tEtıın olarak duran kar
deşınin plailıe lı:ızgm demirle 
sürme çelııiniz. 

Padişahın bu ıradesı derhal ye
rifte getıriliıuşti. Bu vulı:uattan 
yıne Marinin halıeni yoktu. 

Yahıız, Mari Semendire Jı:alesi
run Türkler tarafından alındığını 
duy.muştu. Biradtı"zadelerinin giiz
lerrne sürme {ekHdığin. bılmi -
yvrdu. 

Hele Jcırjun ~2tet!llden bile 
tı~ar değildi. Sultan forad, 
Mariden saklamıştı 

Saftan Murad, Sırbistan cihe
(,nı tem.in ettıkten s1>nra; Maca
rıstan;ı. yurüdi.ı. lfüıh Beyi Ma -
radı kandırmıştı. Türk ordusuna 
kı ·vuzlulı: ~en Ulah \x·yı; ordu
yu SRrJI ~idlerdeıı ve çorax yer
lerden gesırdi Türk ordusu aç -
lıktan telefat vermeğe başlamış
dı. lkincı Murad Y""~ ordusile 
Macarlarla çarpıştı. Falı.at, mağ

l(ı,p oldu. 

Muradın bu derinck;, rol Qynı
Y anların başında Bizans unpra
tor uı t; vardı. Mari de buyük rol 
oynamıştı. 

Biuın&Jılar tara!ınd;on satın a
lman Veziriazam Halil Paşanın 
rolü hepsinden büyuktıi. 
Maksadı, Pad~hı Bızanstan u

zaJda.ştırmak, uzak yerlerde meş
gul etmekti. 

Nıtek!ııı, Bızalıs rolünde mu -
vaffak olmuştu. Türk ordusunu 
Ulah beyini elaltıııdan alet ede
rcfı: Macaristan, Cermanya w:eri
ne fütu.lıata gütiirüyonım d.ye 
Sırl:ı ı~ıdieruıde, çorak yerlerde 
açlığa n yorgunluğa uğratarak 

mağliib ethrmişti. 

Ve-l.rıazam Hahl F~a; Mari -
.nııı düğunünde Ewrneye gelen 
Bı;ı;ans lıeyeti tar.ıfından bınl.er

ee d\alla altınına mukabi.ı satın 

alı1'1ııu,1ı. 11 ı ••Y•~ müstevli a
dam Tiir.k P~ırun nazarla -
rını Bizans üzerinden çeimek içın 
her ne yapmak lazım gel.rsc onu 
yapıy rclu ve ıkifie bir padi§aha: 

- i:fendimi2, Bizans kak !eri a
,ı.ım..a bır mevcudiyettir. ş:md.ye 
.kadar B.ızaas önilne gelen ~nebi 
ve Türk orduları h•çbir şey yapa
mıyarak gerı dinrııüş erdir. 

Dıyuek ik:nct Muradı Maear 
ovalarına, Cermanya ve Romaya 
doğru sevke ~alışty•rdu. 

te; son Macar b<Jzgunlı:.ğu da 
bu hilebazların eynadıJı:jan rol -
!erden biri idi. 

Halil Pa·a; Marinin vazıyetiıL 
bılıyordu. Hatta, ela!tından vezi
nazamla elbirliğ-; yapmı~tı. Bu 
ikı mustevli hain Türk sarayının 
ve Turk llevletın · içinde birer 
en.genk yılanı gib yaşı orlardı. 

Sultan Murad çuk &af ve temiz 
~albL bir adam oldiığu ,çın bu ikı 
entr.kaeı:nın çevırd.ğ rollerden 
v gizli dolaplard2n bıha.brr ıdi. 

Rum!~r, Jlk.ın Mı..-adm bıiti;n 

bu .bareietJ rı.:. ı en 1r:i ırmı-

yorlardı. P~ahın Bızanst.an u
zak bulunması onlar içın büyük 
bır nimetti. 

• •• 
İmparator Yua.cis Paleologos 

Mora Prensi ka:d• ı K05tant.ni 
çok sev&d~ 

Hatta; kendlGln<!ıın soı:ra Bi -
zans ~atoru Koatantırun ol -
ması için aç>ktan aç,ğa ıJan eder 
dururdu. 

Bu sebebden dolayı Koı;tantını 
belk! bir hoidise olur d:ye, Mora
dan getirterek yanına aimıştt. 

Yuanisin bu barekctı, diğer kar· 
deşi Teodorosun zararına id,. 

Te.:ıdoros ondan büyüktü, bü -
y\liı.luic hakkını Kostantine veı:

meğe de raz. değıld Kendisi im
paraıo= olma.k azmınde id~ 

Bunun ıçin Teodoms da Kos -
tant.iıLn pt!finden İstanbula gel
di. İki kardeş arasında rekabet 
başladı. 

Pa:eolog05, ın vahim olaca -
ğmı anlayınc~ K04tant.inı tekrar 

_~ora ·a yolladı. 
( Dı>vıımı tıaT) 

Barem Müzakereleri 
He ecanlı Oluyor 

Bugünkü Müzakerelerde de Birçok 
Meb'usların itirazı Bekleniyor 

Meclis dün barem lay .hasının 
mii2ak.rresine devam rtmi~tir. 

Diiıı.kü celsede P.cfik İnce (Ma· 
ııisa) yeni barcının memurlar a
rasında tevıuünü temın etrn~ği-

n ~ memurlara verılen p.ıxanın 

bütçemızln yüzde 4-0 ını 'bulduğu- t 
nu. haLbuki ko~..ı memleketler
de yılzde 25 i geçmediğin, ve 12(} 

milyon lira gibı bir paray ~.ooo 

memura verm kle her memurun 
vaaati 200 lira aldığını "" bu pa
ranın b.zim giılıi bu memleket iç'.n 
çok faz.a olduğumı söjlemiştir. 

Müzakereye bugün devam edi
lecektir. Daha bi.r>.:0k meb'uslann 
lay"haya ihraz t<lerekleri zanne 
dilıucllt edır. 

ı ispanya, ltalyan - Al an Askeri 
! Paktına Giriyor 

(l iftci •ahıfeden det:am) 
Keypo dö Lanoyu men.ır etmiş
t.r Muzaltereler hen....z netı.:~ 

vermiş değıldır B r harb halinde 
İspanyanın mm er devleUerılc 

beraber hareket edeceği hakkın- 1 
dakı ı.a-aat m-..hafaza ed. mek • 
teilir General Keypo do La ııo .Je
muza relere bu esas dahi.Lnde
devam edilmektedir Goruşmele

rin da4ıa biriı:aç hafta W,v am e<le
cegi zannedilmektecLr. 

B.r harb haliru!e İspan~ •nır> 
yalnız Avr\ipa.ı değ;., Fascıa da 
m:hver devletkrıne n ieJ<ilde 
ya•d.m edcbıl eğ... göruşulınek

tedir. Pek tabıi olarıı.k İspanyanın 
kara ve den z kuv~·etlcrının artı
rr!mas. da gözônünde tutulmalt 
tadır :Bu maksadfa İspanyol or-
4lustıntı ten.sık etm~k için bir Al
man ktırgeııeraliııin. nyasetinde 
Alman mwıllim ubaylarından 

mürekkeb bır heyet İspanyaya &i
deeekt:t. 

Son günlerde Alm;ın ganteleri, 
har;ci sıya et ha.klruıda ye'l· ltir. 
prcıpagandaya gırişmış btı!un -
m.;ıktadırlar. Bu propaııandanın 

esas direktif'. General Gör:ngin 
söyled. i şu sôzdilr" •Ne olursa .ol
sun, bız mağl:üb olmayız.• 

BAZI LİDERLER İTIİF AKA 
MUHALEFET EDİYORLAR 

Paris 13 (A.A. )-· • Iadridden 
bild.ıriL yor: 

Roıruıdan cereyan eden son İ
talyan - İspan ·ol görüşmeleri es
nasında bir İtalyan - ~anyol -
Alman askeri paktının ı.ınzası 

mevzuu bahsoldu'u bildirilmek
tedir. Bununla beraber İspanyol 
l'derlerinin büyük bir kısmının 
böyle bir pakta taraftar olmadık
lan söylenmektedir. 

lspanyol askeri ve bahri heye
t·n.n dün İtalyan askeri şeflerile 
muzakcrelerde bulun<luğu ve Ser
ra~o Suner ile Kont C:anor.un bu 
toplantıda ham bulıınduğu İs -
panyol telgroıf a1acısı tarafından 

ınlml' tedır- Bunu~• era -

b'1, İspanyol n:;abuatı henüz bu 
haber neşretmediği ıçın Madri -
d.n askerr bır pakt imzaa a şid
detle muhalefet ettığ;. zannı hasıl 
olmaktadır. 

iSP>.;'YA DAHİLİYE 
, AZIRil l - BEYANTI 

Roma 13 (A.A) - S efani aJa!:I-; 
sınm mıılıbirine beyanatıa 

bulunan İspanya Dahiliye Nazırı 
Serrano Sun r, İsp<ınyanm İ\alya 
Alın .. nya n PortclC:ııle ohm dost
luğun m•dıh v~ sena etm.iştı . 
.M umaılc) h, demokrasilerın ve ııı

lan çember içine alma teşebbüs -
lerinın alevh..nde bulunmuştur. 

M Serrano Suner demı§tir kı: 

• - Italya, Almanya ve Porte
kizle olan dostluğumuza s<.dJk ka
lacağımız aşikardır. İspanyanır. 
müşkül zamanlarındaki dostlarını 

inkilr edecek ,.e İspanyanın istih· 
lası harbini kaybetmesi için bütün 
gayretlerini sarfetmiş olan \·e hıo
Hhazuda resmen girişmiş <1lduk
ları taahhüdlerin yerine getirılme· 
sfni mütemadi en tehır eden dev
letlerı. o dostlarımıza tercih ede; 
ceğimızi tahmın edenler, İspan -
yanın dü§lllanı olanlardır ' 

General Franko·n~ geçenlerde 
söylemiş oldugu nutka telmih e
den İspanyol Dahiliye Nazırı, şu 
sözlen söy !emiştir: 

•- Bazı memleketler, memle -
ketim,zin inkişafına mani olmak 
için İspanyanın etrafında bir ilı:tı
sadi örfi idare vücude getirmelıı 

istiyorlar. İspanya, kendisini ihata 
etmeğe uğraşan Yahudi çemberini 
kırmağa hazırdır.• 

İSPANYADA ASKERLiK HİZ
l\.1ET MÜDDETİ UZATILDI 

Madr.d 13 (A.A.) - Öğrenildi

ğine göre hükümet, askeı-Iik hlz-
meti müddetini brr eııe<kn iki 
seneye çıkarma a karar vermiş -
tir. Efrad, 19 yaşında silfı.1ı alfma 
davet ed~ecektir. Şiır.d ye k•dar 
askerliğe ;vet yaşı 21 i }. 

Barem ~ahiliye Vekili Şehir Yeşilköyde 
Konuşulurken .. , Plan nı edkik Etti Bugünkü Hava 

(l incı sahifedcr. devam) 
eb'usların Mecl" te temas 

ettı1deri; sözle, takrirle iste -
dikleri birçok mühim ve hayati 
bahisler vudır k.i, ) eni Jayihanııı 

bu bahisl.cre hiç dokunmam · ol· 
duğu giirülm.,kte ve eksildikleri 
tebarm ettirmektedir. Ayni za -
manda. nıeDtor . mdlan aya ında 
haksızlığı, nevmidiyi. lıı.-ıyal su
kutunu uyandıran pürüzler ele 
halledilmiş değiller.tir. 

Barem bugün iş ba mda bulu
nan memonm en esaslı biı suret
te hak vı: istikbalini tahdid ve 
işaret eden kanun olduğu .kadar 
yarınını ,.e meslekini tayin et • 
mck çağıııda bulunan mekteh ço 
cuğunun ve iihür gün doğauk kız 
veya oğlumuzun dn malıdır. O 
halde bn kanun l:ialettaym günün 
ihtiyacını karşılamak \'asfıııJa bu
lunan bir kanun olmakla• 2iyade 
devletin bakası. 'lerlemesi, her 
türlü hız ve hamlesi ile alakalı ve 
sürerli bir kanundw. Bittabi, ona 
göre de hazırlanmak ,.e tatbik sa
ha.ına çıkarılmalı znnuetİ!ıdrdir. 

Mütehassıs Prost'un Verdiği 

İzahata Göre Müstakbel İstanbul 
DaıhiLye Vekılı Fa!k Öztnk dün 

Belediyeye gelerek şehircilik mll
tehaSSlSl Pnıııttan yeni lsı~nbul 
planı hakkında izahat almıştır. 

Bu izahattan anlaşıldığına gô -
re Eminönünden Sirkeciye doğru 
iki cadde açılacaktır. Bu cadde • 

!erden birı sahili takiben Saray- ı 
bıırnunu dolaşacak ve Yeni.kapıda 
kurulacak olan garın üst tarafın· 
dan şehri katederek Mevlaneka -
pıdan sur haricine ~ıkacaktır. Av
rupadan ~e!lıre g'recek en büyük 
tunstik cadde bu olacaktır. Bu cad 
denin Saraybumundan sonra ta
kib edeceği istikamet henüz Nafıa 
Vekiletmce t;ısdik edilmi~ değil

dir. 

Eminönünden ayrılan ikind . 

cinde, şınıdıki Bayrampaşada ola
~aktır. Kültürparktan ayrılacak 

oyllarla Topkapı ve Edirıwkapıya 
kadar uzanan büyük ana caddeler, 
koşu yerlerini şehre bağlıyacak 

tır. Bu uretle İstanbulu baştan -
paşa kateder büyük ana cadde -
Ier, şimal rüzgarına muvazi bir 
vazıyette olacaktır. 

Eminönü meydanından üç ana 
caddelerden birisi, Kapalıçarşının 
sol tarafından Divanyoluna, ikinci 
cadde de Sülcymaniyeye kadar 
gıttikten sonra şimdi Üniversite 
ile Kapalıçarşı araSJndan Beya -
zıda çıkacaktır . 

İktisadi müesseseler, fabrıkalar 
Halicin iki tarafında kurulacaktır. 

Yeni liman hadarpaşada yapı

lacağına göre kömür depolarının 
da Kuruçeşmeden Üsküdara kal
dırılması mevzuu bahstir. 

Vekil dün akşam Ankaraya ha
reket etmiştir. 

Gösterileri 
Memleket danılin.de b.. t urıı~· 

ye çıkarak pazar güm şc '1r nıiıe 
gelen ll tayyare-den mürcl;J;.C~ 
Türkuşu filosunun Yeş.Jko •. Jekl 
büyük akrobas ve sılo uçuşıar.nn 
bugim saat 14 de başlanmaı-:tadır· 
Türkkuşunun şımdıye kJ'1ar ye

tiştiroigi eski ve yen, bütıill pi • 
!otları bu uçuşlarda hazır oulut· 
maktadırlar. 

Tayyare Kurumu tarafından 
bütün İstanbul halkı uçuşlara da· 
vet edildiğinden halkımı, bU• 

günkü hava göı;terilerine tehalük· 
le şitaıb etmışlerdır. 
Türkkuşu başöğrdmeni Hayan 

Sabiha Gökçen de uçuşlara iışti· 
rak etmektedır. • 

Müteaddid paraşütçüler ele pa· 
raşiıtlerle atlıyacaklardır. 

Türkkuşu flosu meydanların 
çamurlu olm~ından dolayı E<:lir· 
neye gitmekten vng~çmıştir 

Filo ç.arşamba sabahı Yalova 
ve Bursaya har<kcı edecekt:r 

Bugünkü hava gösteriler: çar· 
. şamba günü saat 14 de Bursada da 

Memur .-e nesil için bu böyle 
olduğu gilıi bükümet için d" ba
ftl'D ayı1i zamanda mühitn bir 
tediye ve imkan meV211t1dur. Böy
le bu kanunda hayalin ,..Ja yeri 
olnuyacağı (İlıi haksızlığın n te
adülsiitlö~ de yeri olanın. Bu 
itibarla, hükumet bakımından ba
rem yalnız bugünü, önümüzdeki 
birkaç yılı değil. memleketin a
mumi blkımnası ve gelişmesi ile 
alakalı ileri. 1IZUJl yıllan; memur, 
mütekaid, yetim ve tini sayısını, 

açılıruş ve açılacak hizmet ne'file
riai de ı..-.aba katmak. mfr .. azene 
kurmalı. normalin dışnıa aşma

mak zaruret ve ihtiyaundadır. 

cadde bır hattı müstakim halinde 
devam ederek Gülhane parkının 
yanındakı Çinili köşkün ör:~ne ka
dar gelecek, ,.e buradan Sultanah
mede kıvrılacaktır. Bu caddenin 
ıstikametı henüz malinn değildir. ----ı yapı ,ktır. • 

Silahlarınızı ---O-

Meclisteki müzakereler, meh 
usların sözleri \'e takrirleri bizim 
kanaatimize göre yeni !8yihayt 
bütiin bu mak.~adlr rı ideal bir 
tarzda derlemiş ola•" ı.. göstenr.,.· 
mektedir. Layihanın çok, hem de 
pek çok noksan tarafları vardır. 

Böyle n oksan bir l flylh.ayı i.1tic:a· 

le kapılıp çıkarrnalıtansa bi2ce te
hir etmek, yeniden gerek hüku -
met. gerek llledis ,.e gerekse ala
kalılar ne:uliade açılacak tmrunü 
bir anket ve tetkike terkedcrek 
alınacak Cl'vnblara. raporlara ve 
ileriye süriilecck bilcümle fikir
lere nazaran tamomlamak daha 
iyi. daha esaslı ve maksada daha 
uygun olacaktır. Ve .. zannediyo
ruz ki yarınki le<li toplantısın

da bu haki.kat daha .-azih olarak 
kendis;;.i gösterecektir. 

ETEM İZZET BENiCE 

d 

SAGLlG NIZI 
KORUYUNUZ: 

KANZUK 
MEYVA. TUZU 

Eminönünden aynlan bu iki 
cadde arasında Sırkeciye kadar 
devam etmek üzere (yani Dördün
cü Vakıf haıule Emınönü kayma
lı:amhğı bınasmın üzerinde bu -
Junduğu adalar ve yanındakiler) 
kalan murabbaın deniz kısmı li -
man ve iktısadi mü<sseselere tah
sis edilecek, karecin üst !aralın · 
da kalan saha da iskana ayrıla -

caktır. 

Sultanahdde şımdiki sıra kah -
velerin yerinden başlamalı. t'ızere 

adliye e vilayet saray lan kuru
lacaktır. Şimdiki Ticaret melı:te -
binin yuinde de 150 metre irtifa
ında bir inlnlab abiclesı tesis edi
lecektir. Sultanahmed camıile vi
lıiye<t ve adliye ~ara:yları a -
rasıruia da bii.yük bir meydan 
vücude getirilecek.tir. Vilayette 
yapılacak bütün rt'!'mi geç:tıer, 

bayramlar, bu :ım:. anda yapıla
caktır. 

Eminönünde Sultanahmede ka- ) 
dar uzanan ana caddede, oradan 
sağa kıvrılarak şimdiki Divanyolu 
istil<ametını takiben Beyazıda gi
decektır 

Beyazıddan ayrılan ikincı ead
ce Aksaraya kadar refu)Iü olarak 
devam eti ık ten sonra orada ikiye 
aynlacaktır. Bu kol Fatıh ile Şeh
reınını hatlı mailleri arasındaki 

dereyi takiben kultut parkta nı -
hayet bulacaktır. Bıı suretle Kül
ıar parka muntehi olan ılLi büyük 
ana cadde tıulun~caktıi lstaoou-

Bırakınız! 
(1 inci •ahifedt'n deoom) 

lunmaktadır. İngiltere ile ticari 
anlaşmalannın genişletilmesindeki 

maksadın miistenılekeleri ıstihdaf 

ettiğine şüphe edilmemektedir. 
Londra 13 (A.A.) - Maiski, dün 

Strang'e verilen talimatın akis -
!eri hakkında görüşmek üzere bu 
sabah Lord Halifaks ile buluşa
caktır. 

Londranın Sovyet mabfilierin -
de hasıl olan kanaate göre vazi -
yet miisaid bir şekilde inkişaf et
mektedir ve bu hafta içinde kat'i 
bır neticeye doğru mühim ad1mlar 
atılmış olacaktır. 

M. Gaf nko i~ Muzakereıer 
(1 inc1 sahijeden devam) 

Muzakerelere yann d~ devam 
edılecektir. M. Gaienko yarın öğ
leden sonralıı trenle İstanbula ha
reket edecek ve Yalovaya uğrıya· 
rak Cumhur Reisi tarafından ka
bul edilecektlı-. M. Gafonko İstan
buldan doğruca Atinaya gidecek 
ve dort gün Yunan hükumetinin 
mısafiri olacaktır. 

Matbuat umum müdurlüğü bu
gun misafir Rumen gazetecileri 
şerefıne Ankarapala.•ta bir öğle zi· 
yafeti vermiştir Yemeğe Ankarada 
bulunan Türk ve ecnebi gazeteleri 
rnıımessıl eri d" davet Pdilm iler-

lnn k~u mahalleri, surun bari - 1 dir. 

Maarif Vekaletinden: 
ı - Orta -ı.ııullardıı tiirkçe, tarih - coğrafya, riyazıye, labıiye, 

Fransız~a, almaı.c• ve ıngılizce- mnallim muavıni olmak istiyenler için 

bu sene imtihan açılmıştır 
ı - lmtihan'n bı:r Eylül cuma giınü İstanbul UnıversiteSJnde 

başlıy acd.l< 111'. 
3 - :ı:ı .. imtıhana dahıl olacakların: 
A - Türı< vatandaşı olmalarL 
B - Yaşlarının 20 den eksili: ve 45 den fazla olmamaSJ, 
C - Hüsnilhal erbabından oldukları, her hangi bır surette mah

kimıiyetleri oımadıi;'l balllnııda bulundukları vılayet veya idare heye
tinden alınmı~ b'r 'llazbata ib:raz etmeleri ·hilen memur ve m uallim 
n!anlarır bu iı:.ıyrttan :müstesna olup mensub oldukları daire amirinin 

vertteğı 'fesUa WıdU.• 
D - Her t;irm hutalıktan ve muallimlik etmiye mani vücud arı

zalarmdan !alim olı!uldarını isbat ed...- tasdWi hekim raporu ibraz 
etmeleri 

E - En ;oı lise veya 4 veya 5 veya 6 sımflı öğretmen okulu me-
zun eya btmJ.•nn muadili tahsil göımüş olmaları. 

llu.allim mel..t~bi:r«len mezon olanların en az iki ders senesi m u
allimlik rtmJs b:ılunrna1a11 lizmıdır. 

4 - Namzd}n imtihanda muvafiak oldukları takdirde kanuni 

En ho.ı ve tabıi m~·a us §Utlar dahilinde her !ıangi bir cırla tedrisat muallim muavinliğine t a-

re!eruı.cm yapılmıştır. yin eUi!et"elı:lerdır. 
Amerika n Avr~ fen a 5 - Yulıandaii JUUan haiz cılan namzetler bir istida ile vilayete 

}eminin terlliblerine uy mfrracaat edeceklerdir. Bu istidaya şu vesikalar bağlanacaktır. 

tesl$atla bazulaıur. Mide, bar- A _ Nüfus tezkeresinin aslı veya tasdikli ırureti. 

sak, karaciğer ve safra yollan- B _ T;h.sil drrecEsine aid şehadetname veya vesikalarının asıl 
nı te_lll!Zler, muannid inlubaz ve yatıud •ureUeri. 
ları ve ağız kokusunu g'.derir. C - Hiisnii.hal mazbatası. 
Hazmı tesh.ıl eder, nef~el v .. D - Bulun·iukları yerlein Maarif idaresinden nümunesine gore 
fev~adeliğl !le en miişkillp 
EeLdler!n bile une~rdeIN:ıeri alnuıı tasdikli sıhhat rapuru. 

E - Ma:ırif id;rrsiııden tasdikli ve fotograflı f~. 
maııharı talı.diri ıılm.;ş en ho F _ Altı aded 4X6.5 büyükluğünde kartonsuz fotografları. 
n:eyva tuzudur. 
İNGiLİZ KANZUK F.CZANE- Bu vesık.ıların l'n on 15/8/1939 tarihine k&dar Vekalete gönderil-
Sİ BEYOCLU • İSTANllUL miş olm2s1 lazımdır En t:;rfhten sonra Vekaktc müracaat etmiş olan-

ı•-----------ırlırr imtiharı. alm•mya,alı:trr. (22~) (4090) 

Süt Satışı 
İstanbuln süt meselesi hakkın· 

da yapılan tetkikler neticesinde 
mütehassıslar tarafından hazırla· 
nan rapor Valıye verilmıştir. . 

.Raporda, biri İstanbul ve diğer• 
Anadolu cihetinde olmak üzere 
iki büyük santTal tesis olunması ; 
ayrıca bu santrallara tabi bulun· 
• malt üzere muhtelif süt toplanı9 

merkezleri açılması ileri siirül • 
mektedir. 

Sütler - evvelce de yazdıgınııll 
gibi - bu antrallarda pasturize e
dilerek kağıd şişeler içinde bayi
ler vasıtasile şehrin muhtelif senıt· 
!erine dağıWacaktır. 

Bunun için de Beledıye, süt 
müstahsilleri ve bayilerle halk • 
tan istıyenlerin ıştirak edebile · 
cekleri bır ananım eirket kurula· 
caktır. 

Fırıncılar 
Fırıncılar dün ş~hrin birçol< 

semtlerindekı bak.kallar• ekmel< 
vermiyerek ekmekleri yalnız narlı 
üzerinden fırınlarnda satmışlardı!· 
Bü yüzden şehrin miiteaddıd senıt· 
Jeri dün bir ekmeksizlik derdi gc· 
çirmiştir. Uzak yerlerde oturan 
halk fırınlara kadar gıderek ek • 
mek almağa mecbur kalmıştır. 

Halbuki Beledıye zabıta tali ' 
matnamesıne gore fırın rnhiblerl 
kendi mıntakalarının muhtelıf 
noktalarında ekmek bulunourmı· 
ya mecbur olduklarından zabıta 

dün bunlar hakkında zabıt vara: 
kaları ı.utmuş ve kaymakamlık • 
]ara vermiştır. 

Fırıncılar; Belediye <"kmek nar· 
kıııı yükseltmedıği takdirde, ten· 
zilatlı fiatla bakkallara ekmek ver' 
miyerek yalnıa fırınlarında nar!< 
üzerinden atışa devam edec~kle • 
rini söylemektedirler. 

Bir Umum~aneci Yaralandı 
Umnmhanec:Jık eden ve Os • 

manbeyde oturan Saba-batın e -
vinde yaralı olara1< yatmakta ol
duğu dün zıa.bıtaya mbar edilmiış· 
tır . 
Sabahatın evıne gıod<n memur

lar tıakikaten Sabahatın muhtelif 
yerlerinden yaralı olarak yatmak
ta, başocunda da umumhaneci 
Gülizar ile Kıvucık Maryamın 

nöbet beklediklerini gormu ler -
dir. 

Saıbahat merdivtnden duşerek 
yaralandığın ı söylemiş ıse de za
bıtaca y apılan tahkikat netıcesin
de sa-bıka P iç Ali ile arkadaşı Ke
nanııı bir hafta evvel Sabahat ve 
d iğer kadınlarla Sandık.bııı nuİıda 
Çakır Mehmedin gazinosunda iç
tkten soma otomob.1 ile Arnavud
köyüne giderek orada bır gazino
da içtikten sonra cliınerlerli.cıı Sa
bahatin Ali taı afından prnlan -
dığı tesbit edılmıştır 

P.ç Ali ıle Kenan ynku•onarak 
adliyeye teslım edılmışlcrdır. 
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Tufan Kaptan Bir Sıçrayışta 
Kendini Takaya Attı 

Dursun Ali Kaptanla Sarmaş Dolaş Oldular, 
Olup Bitenleri Birbirlerine Anlattılar 

Bu emir, hır parola gıbi gemi - ı 
den gemiye dolaştı. Bit' ancta halk 
filosunu teşkil eden 50 parçalık 
taka grupu üçer üçer gruplara ay
rılmış, muhtelif aı-alık ve mesafe
lerle denizin yüzünü kaplamıştı. 

Üzeri açılan ve kamalarına mer
mi sürülen toplar, güvertelere çı
karılan makineli tüfekler, bun -
!arın başına geçen tayfalarda ha
zırlığı tamamlamışlardı. 

Bu işler yapılıncıya kadar beş 
motör de 300 metreye kadar yak
laşmıştı. Dursun kaptan dürbü -
nünü loşluk içinde yaklaşan ge -
milere çevirdi, baktı, dikkatli dik
katli baktı, dürbününü gözlerin
den ayırmadan konuştu: 

- Hay Allah müstatıakını ver-
sin ... Bunlar bizim uşakla~ be ..• 

- Hangi bizim uşaklar?. 

- Tufanla arkadaş lan ... 
- Yapma reis! 
- Sil~ları mayna edin! 
Bu emir de anında yerine ge -

tirildi ... Birkaç dakika sonra da 
halk filosunun kemençe ve zuc
nadan ibaret muazzam bando -
sunun şenlik ötüşlerL arasında Tu
fan reisin motörü Halk filosu ko
modoru Dursun Ali kaptanın ta
k35ına aborda efti 

Tufan kaptan bir sıçrayışta 

kendini takaya fırlattı. Dursun 
Ali kaptanla kucaklaştı... Kaybol
duğunu sandrkları cesur bir ar -
kadaşlarının böyle hiç umulma -
dık bir zamanda karşılarına çık
ması hepsini hem şaşırtmı~ hem 
sevindirmişti. 

mükemmel bir ateş açtım .. Ah xe- di ... 
is.. Orada olup da o manzara~ı Tufan reis durdu. K ahraman 
görmeliydin .. San.dallar, filikalar Tüı1k d-eniu:isinin yiğit bakışla • 
alabrn aoluyor, denizin yüzü çır- rında bir h üzün buğusu farkedi· 
pınan, hay.kırı.şan Rus ·bıı!ıriye - liyordu. 
lilerile dolup taşıyordu .. Bu ara- Dursun kaptan sordu: 
da Adem reis de torpidolarını a- - Ey sonra ne oldu? 
varya etti, ortalık bir karıştı .. Rusl Tufana ayni ye'si muhafaza eden 
topl>arı da faaliy-et e geçtiler. Bir f sesile sözü aldı: 
ara ne oldu bilmem, benim takaya - Allı_ İçim yanıyor reis .. Yiğit 
ibir mermi isabet etti, battı:k .. Ken- R üstem hatırUl1a geldi de... Ne 
dimi suda buld um. Yüze yüze A- delikanbydı .. Ziyan old u. Kaşke 
dem reisin t.akasına kadar sokul- o çılgınlığı yapmasaydı.. Şimd> o 
dum. Yanımda Marti Allınıedle da sağ olarak memlekete hizmet 
Zeynel vardı.. Bizi arkadaşlar ta- için yen i fırsa tlar bulacak, kah • 
kaya aldılar .. O sırada Ruslar da raınanlığını göster.ecekti. 
tak;ıya gelmiş, bize tüfeklerini D ursun Ali reis güldü, şaka etti: 
Çli!'virmişlerdi. Esir oııuyorduk. - Demek şimdi Deli R üstem 
Kurtuluş kalmamıştı. Deli Rüs - kayboldu hal.. · 
tem taıbancasını çekti, zı.bite ateş - Hem de çok feci br ölüme 
etti, yere yıktı. Karışıklıklar ara- kuıtban gitti reôs! Denizde sularla 
sıntla da kendini denize attı .. Rus- iboğıışU11keo kurşunlanarak öl -
'1ar arkasından aoteş açtılar. zaval- mek. .. Bırı;k reis bırak! 
lı çocu'k... Yiğit denizci bir defa - Çok mu acıdın deli Rüsteme 

- A!l:ı ... Yandım! Tufan! 
Diye haykırdı, sonra sesi kesil- (Devamı var) 

H I KAYE: 

MACERA .KIZI 
(4 üncü sayfadan devam) 

- Necib, dedi. Bundan sonra 
seninle görüşemiyeceğiın! 

Hayretle: 

- Neden?! Diye sordum. 
Gülümsedi: 
- Çünkü artık seni düşünemi

dedi ve yanımdan uzaklaştı, gittL. 
O sırada arkadaşım İhsanı ve 

nun Behice hakkında söylediği 

sözleri hatırladım. Arkadaşımın 

sözlerine o zaman inandım. 

nında başka bir genç vardı. 
Necib sustu. Kısa bir müddet 

hiç konuşmadık. Sonra tekrar o 
söze başladı: 

- Bundan on beş. yirmi gün ev
vel, bil' gün onu Adada b ir gazi

noda gördüm. Yanında bir deli -
kanlı vardı. Kız 8.şıkı ile tatlı tatlı 
konuşuyordu . 

Genç adama acıyan nazarlarla 
baktım ve kendi kendime: 

''Bayılın Şabana, 
Gitmez Yabana!,, 

(5 inci sayfadan devam) 

yım. biraz çaldık, söyledik. Der -
'ken orada kafaları çekmekte o -
lan - sizden iyi olmasınlar - birkaç 
hovarda, beni yanlarına çağırıp 

kulağıma dediler ki: 
- Sana bir iyilik yapmak isti -

yoruz. 
Sordum: 

- Ne gibi? 

l 
.~Ne. gibi olacak dediler, sende 

butun lira para varsa bize ver, 
biz de onu usulca cebimize ata -
lım, sonra sen karşımızda çalıp 

oynarken biz o lirayı cebimizden 
çıkarıp senin alnına yapıştıralım. 

Tab ii bizim bu cömertliğimizi gö
ren öteki hovardalar da bizi tak
lid ederek sana birer lira yapış -
trırlar. Bu fikir pek hoşuma gitt i
ği için hemen ceb imdeki iki bu -
çukluk kağıdı çıkarıp bu cömerd 
baylara uzattım: 

- Bir liralık yok bende .. Lak in 
şimdi tütüncüye yaptırdığım iki 
buçukluk var. İsterseniz alıp onu 
yapıştırın! 

- Aman dediler, o daha iyi! 

Başınızı ağrıtmıyalım baylar , 
derken hovardalar bizden iki b u
çukluğu alıp ceblerine indirdi -
!er. ben de karşılarına geçip sa

zunla kıvrak bir hava tutturarıı.k 
oynamıya başladım. Biraz çaldım, 
oynadım, bir de, bakayım, beri -
kilerin arasında birdenbire deh -
şetli bir kavga çıkmaz mı? Bir da
kika içinde orası bir karıştı, gar
sonlar koşuştu, herkes ayağa fır -
!adı, ben telaşla tıe yapacağımı şa-

şırdım ve biraz sonra da ortalık 

mayna olunca bir de ne göreyim, ı 
bizim hovarda !ar oradan savuş -
mamış lar mı? 

- Ey sonra? 
- Sonrası, herifleri koydunsa 

bul! Gitti gider, dô.hi gider. 
- Desene ki senin iki buçuk 

lira yandı! 
- Külleri bile savruldu! 
- Peki amma, bu bize okuttu-

ğun kağıd nedir? 
- Onu da bizde iki buçuk lira 

olduğunu isbat için, biraz önce 
bozuk paralarımı lira para le de
ğiştirmiş olduğu tütüncüden al
dım. 

- O neye iyi sanki? 
- Gazinocu istedi de ... 
- Hangi gazinocu? 

- İşte o hovardaların beni ka-
fesledikleri gazinonun sa!ı; b i... 

Çünkü ben herifler sıvıştıktan 

sonra gidip yanaya'kıla, meseleyi 
gazinocuya anlattım. O da güle -
rek : 

- Haydi be sen de dedi. Sende 
iki buçuk lira ne arar? 

Fena halde kızararak: 

- İsbat edeyim mi? dedim. 
-Et! 

Dedi. Ben de bunun üzerine tü
tüncüye gidip bu kağıdı aldım . 

- Şimdi b u kağıdı ne yapacak
sın? 

- Ezip ezip suyunu bizim kay
nanaya içireceğim. 

* Zavallı aşık Şabana karşı ya-
pılan bu numaraya ne deriniz? 

Değiştirmiye İmkan 
Olmıyan Elbise 

(5 inci sayfadan devam) 
mış; çehresi meyus. Titrek bir el 
ile şu satırları yazmış: 

cl4 eylul, saat. sek.izde vefat 
eden çok sevgili dostum Antuan 

Fu,ger'in cenazesinde giyindiğim ı 
kostum ... • 
Hatıralar burada bitiyor. Öğ -

renecek daha ne kaldı? İhtiyarın 
elbisesi arbk siyah vir manto. Bu
nu, kefen-e sarılıncıya kadar terk 
etmiyor: ·İnsaııların yazlık veya 
bşlık elbiselerini kefenle de de
ğ:ştirmeleri zaruridir. Değiştir -
lem.iyen, değiştirilmesine imkan 
olmıyan ancak kefendir!, diyor. 
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• 
Sulh ittifakına Doğru: -------
İng·ı ere, ransa 
usya, ve Türkiye 

1 i Avrupa 
130 Milyon Nufuslu·k Bir Blok! 
. 300 Milyonluk Bir ittifak ... 
7 mart 1936 da Renin gayrias

keri mıntaıkası Alman ordusu ta
rafından ıişgal edildiği zaman, 
Fransız ordusunun Reni geçerek 
b u işgali önliyeceğini zanneden -
!er olmuştu. F a.kat Fransız ordusır 
bunu yapmadı. 

O gün lerliyen Alman <>rdusu
nun durdurulmaması Avusturya
nın il'hakına, Çekoslovakyanm par
çalarunasına, Arnavutluğun ve 
Meır.elin işgaline, Damıigin de 
teılıdid altında kalmasına sebeb 
oldu. 

Demokrat devletler, gitt'kçe ar
tan Cermen teh.Ekesine karşı bir
leşmek v<ı bir suHı cephesi t-esis 
etmek lazım geldiğini anlayınca 

deı<hal harekete geçtiler. İngilte
re - Türkiye ittifakı yapıldı. Bu 
itıtifaka Rusyanın da iltihakı mu
h"1<kak. . . 

Totaliter devletlerin iştihaları

nın önün-e geçnek. müvazeneyi 
temin etmekten başka çare yok
tu. 

Nüfus bakımından arada büyük 
bir fark vardır. Tayyare ve mı>
dPrn eslihaya !;elince bu hafta -
dan haftaya değişmektedir. Uzun 
sürecek b:r harbde en ziyade ııa
za.ra alınacak şey sınai ve iaşe 

kabiliyetidir. 
İNGİLTERE: 

Nüfusu: 46,000,000 

Ordu: İngilterede bulunan nı
zamiye askeri, 130,000. İhtiyat: 

180,000. Müsten,ıekc ordUGu mev
cudü: 270,000. Umumi yekun: 
580,000. Buna, yeni dur s.lall altı

na: davet olunan 380,000 askeri de 
ilave ebmek lazımdır. Yen< kanu
na göre İngilterenin 1940 senesi 
nihayetine doğru talim ve terbi
ye gömnüş 1,300,000 askeri, 2,000 
son mod<ıl tayyaresi bulunacak
tır. 

Almanyaya nisbeten daha az. Mo
dern tayyare mevcudü: 1,000. 
Sınai kuvveti.- Zeng:n demir 

ve kömür madenleri vardır. Pet
rol, kauçuk ve nikel gibi iptidai 
madd'eleri İngiltereden alır. Al 
man - İtalyan filolarından çok 
kuvvetli olan Fransız - İngJiz d o
narunası semestii m ünakal8tı te
min eder. İaşe için harice müra
caate ihtiyacı y3ktur. 

Harb sanayii son derece mü -
terakıkitlir. 

Mali kuvvet.- Altın ihtiyatı ba 
kımından dünyada üçüncüdür. İti
barı vasidir. BHhassa Amerıka pi
yasasın.da ... 

Manevi kuvvet.- Bütün mil • 
!et, Fransanın muka.dıd<ıratı teh
llkeye ıfrince silaha sarılınağa. 

hazırdır. 

RUSYA: 

Nüfnsu: 166,000,000. 
Ordu: Sulh zamanında 2,000,000. 

Talim ve terbiye görmüş, ihtiyat 
kuvvetlerin mevcudü gizli tutul
maktadır. Orduda binlerce tank 
ve küçük tank vardır. Tayyare 
mevcudü 2,000 den aşağı değildir. 

Sınai kuvvet.- Günden güne 
terakki etın-ektediL Çok zengin 
kömür, petrol, demir madenleri 
vardır. Çelik, kauçuk, nikel, ba
kır boldur. 

POLONYA: 

Nüfusu: 34,000,000. 
Ordu.- Sultı zamanında 400,000. 

Talim \'e terbiye görmüş ihtiyat 
lrnvveti 2,000,000. Fransız tipi mo
dern müh:.mmat. Son model 600 
tayyare. 
Sınai kuvvet.- Demir sanayii 

hali inkişa.Jltadır. Kömür ve pet
rol ihraç eder. 

Dursun kaptan arkadaşile !m
caklaştıktan sonra hemen oracık
ta bir harb meclisi kurd u.. Tufan 
kaptanla koıtuşmakla müzakere
ye başladı: 

- Nasıl oldu da esir düştün Tu
fan reisi, nasıl kurtuldun? Bu mo
törleri nasıl ele geçirdin? 

Behice çapkın bir kızdı, bir ma
cera kızı idi. Gönlünü eğlendirmek 
b ir yazı güzel ve tatlı geçirmek i
çin benimle tanıştı. Nihayet he
vesini aldıktan. bıktıktan sonra 
beni terketti.. 

- Zavallı delikanlı dedim. Bir 
gün gelecek sen de benim g ibi acı i!••••••••••••••••••••••••••-

Sınai kuvvet.- İngiltere dün
ya çelik ve demir istihsalatı ile 
ikinci gelmektedir. Dünya maden 
kömürünün 100 de 20 si İngiliz 
topraklarından çıkar. Petrol, ka
uçuk, nikel gibi ipti.dai maddeler 
için harice müracaat ihtiyacında 
değild'r. Denizlere hakimdir. Harb 
sanayii çok kuvvetlidir. 

Manevi kuvvet.- Polonyalılar 

son derece vatanperverdirler. Me 
leketlerini müdafaıa uğrunda kan
larını dökmekten çekinmezler. 

TÜRKİYE: 

Tufan kaptan tevazuun gur ur
laştL. radığı bir eda ile karşılık 

verdi: 
- O hikaye UZ!ln reis ... Kısaca 

anlatayım .. s:zden ayrıldıktan bir 
gün sonra, akşam üzeri, geç va
kit Rus donanmasına rasgeldiık .. ( 
Üç torpıdo idi bunlar. Bana dur 
emrini i~aretle 'b:ldirdiler. Kaç -
mak için zaman VP imkan yoktu. 
Bir top atmadan esir düşmek de 
yiğitliğin şanından değ]di. On -
laca bir oyun elnıeğe karar ver
dim. Bir taraftan muharebe ha
zırlığını emrettim. Öte taraftan 
da işarete itaat sureti gösterdim. 
Durduk .. Rus harb gemiler:nd-en 
indirilen asker dolu fiükalar üze
rimıze gelirken yarı yolda bun -
lara top, tüfek ve makinelilerle 

TARİHi 
ÇOCUK 

11ANI 
- H~ydi geı. ~foya! Seninle 

bahst tutn~alım. Şu küçük ars -
!anlardan hangısııım galib gele
ceğni sanıyor~un? 

Moya. Bura nııı birkaç döğüşü
nü görmüştü. Ondan daha kuv -
vet!. bH dögüsçü olamaz kanaa
tilc Kraıa cc\'ab verdı: 

- Buran g:ılib gelecek. 
- Ben Aza~ın daha kuvvetli 

olduğunu sanıvorum. Eğer Buran 
galib gelirse, sana essiz hayvan -
larımdat bı..r t.·ift k .srak verece -
ceğin~ .sanıyorsun? 

- Ben de en çok sc\·d'ğim Mı-

Onu o günden sonra birkaç de.
fa daha gördüm. Her seferinde ya-

Yazan: Iskender F. Sertelli 

sırlı karımı size cariye olarak ve~ 
receğim! 

Muhafız kumandanı, Buranın 

galib g_cleceğinden o kadar emin
di ki ... Yanındaki arkadaşına: 

- Kızlarımın üzerine b'le bah
se girişebilirim. Buranın sırtını 

göklerin bütün şeytanları inse yi
ne yere getiremezler. 

Demekten kend:ni alamamıştı. 

Fakat, bu iddialar, bu b&hisler 
bir anda boşa gitmişti. Azak, arka

daşını öyle şiddetli bir tutuşla ye
re vurdu ki. .. Bütün seyirciler gi-

bir hayal sukutuna uğrıyacaksın! 
Senin de benim gibi hayatın ze
hirlenecek! Bu çapkın kız, b u ma

cera kızı bir gün senin de hayatını 

zehirliyecek! Senden de bıkacak, 
seni de terkedecek ve unutacak!. .. 
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bi Moyanııı da oğz: bir karış açık 
kaldı! 

Buran, sırtüstü yerde yatıyordu . 

Ve vucüdü turşu gibi ezilmiş, pel
teleşmişti. Azak bu \'aziyetten 
hiç de memnun görünmüyordu. 
Dalı:ın ve kede.:ı:. .. Önüne baka
rak ayakta duruyordu. 

Kral, muhafızına dönerek: 
- Mısır dilbC'rini kazandım! 
Diyerek güldıl. Fakat, elile ikin-

ci bir işaret daha ,·erdi: 
- Haydi tekrar tuLUşun baka

lım!. 

Azak tutuşmıya hazırdı. 

• 

Mali kudret.- Dünya piyasası
na hak.imdir. Nihayetsiz kı'edisi 

var<:.,:. Altın ihtyatı bakımından 
ikincidir. 

Manevi kuvvet. - İngil:zler 
medburi askerliği kabul ettil>er. 
İmparaıtorluğun muhafaz3'>ının 
ancak kuvvetle kabil olacağını an
ladılar. 

FRANSA: 
Nüfusu: 42,000,000. 

Ordu: Sulh zamanında me\•cud 
nizamiye askeri 550 000. Talim ve 
terbiye görmüş ve birkaç gün :çin
de siliı.h altısa alınması kabil ih
tiyat kuvveti: 12,000,000. Bol asri 

••-~lfi••••••••••••••••••••••••ıll · müh1mll\it. Motörlü kuvvetleri 

Buran yerden güçlükle başını 

kaldırdı: 

- Ben ölmüş gibiyim ... Kaik
mağa mecalim yok. Mağlı'.ib ol -
durn. 

Diye mırıldandı. Buranın neler 
söylediğ:ni Kral işitmemişti. Bu 
sözleri Krala tekrarladılar ... Ve 
Buranı meydandan kucakla kal
dırıp götürdüler. 

Moya: 

- Karımı getirmeğe gidiyo -
rum. 

D:yerek Kralın yanından ayrıl-
mışı.ı. 

Hamat Kralı bu döğüşten sonra: 
- Buran'ı gôzüm görmesin .. 
Dedi. Bundan sonra baş döğüş-

cüm Azak'tır. 
O güne kadar ikisi de sarayda 

baş döğüşcü olarak oturuyordu. 
Azak, Kralın bu iltifatına teşek
kür edecek yerde, tahtın önüne 
kadar gelerek: 

- Ben arkadaşımdan ayrıla -

marn ... O halde bana da müsaade 
edin, gid_!'yim! 

Dedi. Bu söz Kralın hoşuna git
mişti. Yanındakilere dön-erek: 

- Gördünüz mü şu arslanı? De
de. Arkadaşını nasıl koruyor! 
Halbuki sizler fırsat buldukça 
biribirinizin g<Ylünü oymağa ça -
lışırsınız! 

Asılzadeler Azakın gösterdiği 

bu asilane hareket karşısında u
tançlarından kıpkırmızı olmu~ • 
!ardı. 

Kral neş'e ile bağırdı: 
- Haydi, ikiniz de sarayımda 

kalınız: 

Azak'ın yüzü şimdi gülüyordu. 
Kralı ~elamladıkt~n sonra arka -
daşının yanına döndü: 

- Galip de gelsem, mağlilb da 
olsam öülnciye kadar senden ay
rılmıyacağım, Buran! 

Buran, arkadaşının boynuna sa
rıldı : 

- Dünyanın kurulduğu gün -

denıberi yer yüzüne senin kadar 

temiz yürekli bir insan doğmamış
tır. Azak! Sen en kötü ruhlu in

sanları bile iyiliğe sevkeden bir 
arkadaşsın! Beni bu kadar ko -

ruyacağımı ummuyordum ... Te -
şekküt ederim sanı>! 

Meydanda döğüştükten sonra 
başka eğlenceler başlamıştı. Azak 

arkadaşile birlikte, davetlilerin o

tuı:ıduğu çadırlardan birine sokul
muştu. 

Buran güçlükle kendini toplı

yabildi: 

- Az kaldı belimi kırakaktın . 

Azalk:! B<!ni yere öyle bir vuruş 

vurdun ki, çürük bir paçavra par
çası gibi kumların üstüne serili

verdim!.. Seni dünyanın en kuv

vetli bir insanı olarak tanımıştım. 
Fakat, bu kadar kuvetvli oldu
ğunu bilmezdi~! 

(Devamı ııar) 

Nüfusu: 18,000,000. 

Ordu: Sul!h zamanında 150,000. 
Tal:.m ve trlıyie görmüş ihtiyat 
Jmvv-eti 2,000,000. Türk ordusu 
modern silfilılarla müsellfllıtır. 

Sınai kuvvet.- Sanayii henüz 
inkişaf devresini bitirmeınişt:r. 

Mali kuvv-et.- Pek yüksek bir 
itibarı vardır. 

Manevi kuvvet.- Darbımesel 

hi.tkmüne geçen bu kuvvet bütün 
dünyanın malü.mudur. 

ALMANYA: 

Nüfusu: 80,000,000. (Avmturya, 
ve S üdetler dahil, Bohemya, Mo
r avya hariç) . 

Ordu: Sulh zamanında 1,000,000. 
Talim ve te"biye görmüş ıhtiyat 
kuvveti: 7,000,000. Mühimmat ve 
teÇhizat ültra modern. Tayyare: 
2000. 

Sınai kuvvet.- Alman sanayii 
çok müterakkidir. Hanb vukuuıı
da bütün fa.br:kaları askerileşti

ııir. Fakat, iptidai maddeleri yok
tur. Kömür, pet~ol kauçuk, nikel, 
bakır ihtiyaçlarını haricden teda
rik eder. 

Mali kuvvet.- Altın ihtiyatı 

hoçtir. 
Manevi kuvvet.- Alman mille

ti vatanperver, cesurdur. Fakat, 
ilk mağlubiyette, bu mağlıi.biye -
te sebeb olanları itham edecektir. 
İTALYA: 

Nüfusu: 4.2,000,000. 
Ordu: 550,000. Talim ve terbiye 

görmüş ihtiyat kuvveti 12,000,000. 
Kuvvetleri dağınıktır: İspanyada, 
Traıblusta, Habeşi.standa, Arna -
vutlukta._ .. 
Sınai kuvv-et.- Harb sanayii 

müterakkıidir, 'Son model 1,000 
tayyaresi vardır. Kömür, demir 
madenleri ve petrol ocakları yok
tur. İtalya, Akden!zde hakimiyeti 
temin etmedikçe harbedemrz. Bu
na da ihtimal yoktur. 

Mali kuvvet.- Altın ihtiyatı 

hiçtir. 
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PİYANGO 
KRALİÇESl NİMET ABLA Bir günde 8 büyük ikramiye kazan

dırmakla Rekorların rekorunu kırdı. 

Ü 
n 

Bu keşidede dahi 
-NiMET ABLA'nıo ~lu eliyle verdiği 26178 1 /5 numaralı biletle Sultanahmette 

Tütöncü Bay Halıibin yanında çalışan Bay Rasul'e en büyiik ikramiye olan ·45.000 Liranın 1/5 bilet 
hesabile 9.000 Lira. 

NİMET ABLANIN ~lu eliyle verdiii Cihangirde Kuloğlu sokağında 1 5 O O O Liranın 
Bay Seyfi'ye 17836 numaralı 1 /2 lıiletine ikinci ikramiye olan • .. 

Nısıf Bilet 
Hesabile 7.500 Lira. 

Yine NiMET ABLA'nm uğurlu eliyle verdiği 20~89 No. lu biletle 1 2 O O O L J R A K A Z A N D J R D J 
Kadıköy Mandra sokağında 15 numarada mukim Bay Safdere • • 

~ ADRESE DiKKAT: ~'t:';!:in~~üb~~=yy~~=8ii:ı~' i~ös~1 NİMET GİŞESİ SAHiBi NİMET ABLA 

SAÇ EKSIRI 
• 

omoıen· 
Saçları besler, köklerini 
kuvvetlendirir , dökül
mesini öuler, kepekleri-

ni giderir • 

İngiliz Kanzuk 
Eczanesi 

Beyoğlu - lstanbul 

--
İnhisarlar U. Müdürlüğünd~ 
I- Şartnamesi mucibince 32000 kilo toz paket kolası kapalı zarf 

usullle eksiltmeye konmuştur. 
II - Beher 100 kilosunun muhammen bedeli sif 17,64 lira hesabile 

6644,80 muvakkat teminatı 423,36 liradır. 
~ 

III- Eksiltme 15/VI/939 Perşembe günü saat 15 de Kabataşta Le-
v&.1.1m ve Milbayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV- Şartnameler her gün sözü geçen Şubeden parasız alınabilir. 

V- Milhürlü teklif mektubunu kanuni vesaikle 3 7.5 güvenme 
parası maltbu.ıu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek kıpalı 
ıarflarm ihale saatinden bir saat evveline kadar yukarıda adı geçen 
Komisyon ~aşkanlığına makbuz mukabilinde verilmesi Fızımdır. ·3619• 

Her yerde 

Trı,ış olduktan sonra cil
dinize krem sürmeyiniz. 

muşatır ve yüzünüzü pa

OK 
muk gibi yapar . 

R traş bıçak
lanoı ııırar
lıt isCPviniz. 

Neden 

Bu Kesidede Dahi 2 Büyük İkramiyeyi 

NA İ -T 1 ' in 
Sattığı biletlere isabet etmiştir. 

20~!9~~~!ıete 12.000 Liralık Büyük ikraı:niyeyi 
Tozkoparan Karakin Apartmanında Bayan ELENl'ye 

27 ~2.t~~e~ıete 10.000 Liralık Büyük ikramiyesi de 
Kadıköyünde Vişne sokağında Bayan PAKİZE'ye kazandırdığı gibi 

diger müşterilerin in bir çoğuna da ikramiye Amorti vermek 
m suretile sevindirmiştir. 

T. C. ZiRAAT BA KASI 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye verecek 
Zlrnat Bankasında kuınba:ralı ve lbbanı:ı tanrruf hesablarında "" u 5S llras ı buluıunlua senMe 

• defa çekilecek kur'a ile aıaiıdaki plina ıöı:e ikramiye daiJtılncakbr: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 )) 500 )) 2,000 
4 D 250 » 1,000 
40 » 100 1) 4,000 

100 » 50 ,, 5,000 
120 )) 40 /) 4,800 

• 
D 

D 

» 

1w » w • ~200 " 
DİKKAT: tletıallla:rmdaki parala:r bir sene 
takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 

içinde 500 liradan aşaiı düş'lllyl'nlere ikramiye çıktıis 

Kur'alar sene;le ı defa, 1 Eylül, 1 Birincikinun, 1 Mart ve 1 Hazn an tarihlerinde çcl<iletekti.r. 
,r . . ' · Cı •.J<. • ..._.' ~- ·, t • :·~~ - ,, • • - ' · ı · ......_ ";ı("" ~,. - ! 

Kadın zaraf etiniJJ 
en büyük 
düşmanıdır. 

DANSTA, 
SPORDA, 

GEZMEDE 
Ter sizi sevdiklerinbİll 
yanından uzaklaşt1rn1~,-a 

metbıır eder. 

SUDORONO 
PERTEV 

koltukaltı terleme· 
sine mani olur.Teri 
kesmez, sadece 

mecrasını değiştirir, Elbiselerinizi, iç 
çamaşırlarınızı çürümekten, vücudünüzÜ 

TER KOKUSUND A N KORUR 

1 ;5~!~
1!~~:~~~~~!"~:!!~ !~!r~!e~~bik 

olunacaktır. Tarifeler iskelelere asılmıştır. (4215) 

Türkkuşu Genel 
Direktörlüğünden : 

CBRÖVELjLERE 
Bu yıl motör:ü kaıyıpa getirilecek Planör pilotlarından vaziyetleri 

derhal çalışmağa müsaid olanlar haziranın ilk haftasından itibaren ta· 
lim1ore başlatılacağından ou tbi arkadaşların Ankarada Türkkuşıl 
Genei Direktörlüğüne, taşrada Hava Kurumu veya Türklt~u şubele-
rine alele müraca~tlan rica olunur. (3976) 

* * 
Türk Kuşu Genel 
Direktörlüğünden : 

Orta Okulu Bitiren Gençlerden 
Gedikli Tayyareci Alınacalt 

{4 ·s pirin ?~,.-t.i~:i:in_d-iu_m-~-.~-.n.nl:ü.~--u~:=.r=~=nnl_u-:,:~·~-s· çı~-~r 

1 - Genci Kurmay Başkanlığının tensiplerile Türkkuşu Genel Di· 
rektörlüğünün emri altında bu yıl açılmal<ta olan Hava Gedikli Hazır
lama yuvasına orta okul mezunları alınacaktır. 

İstanbul üçüncü icra memurlu-:p• Dr. Ihsan Sami 2 _ Hava Gedikli Hazırlama yuvasına girmek isteyenlerde ara· 
ğundan: 1 İstafilekek Aşısı nacak bellibaşlı şartlar aşağıda gösterilmiştir. 

Mahçuz olup paraya çevrilme - istafilokoklardan mütevellid A _ Türk olmak, anası ve babası Türk ve Türk soyundan olmak, 

Çiinku; ASPlRIN. seneıer~ 
~~enberi her' türlü !oğukal~ 

;g.ınl rklarına ve a.~rılara karş ı 

(sfı;~lrl şa~maz bir ilaç_~old u!)unu1 

bat etmiştir·~ • ..,,. .. , • "' J. 
A ,S P • R 1 N J.n .. tesirlnden 

emln 'ol~ak~ lçi n lütfen ,ffi_ marka? 

sına di kkat ediniz, 

arabalarının kraliçesi olan ve 
en iyi imal edilmiş, en fazla te
kemmül ettirilmi~ en sıhhi ara
bayı alınız. Yeni gelen 1939 mo
delinin 50 den fazla çeşidi var
dır. Heo- yerden ucuz fiat ve mü
said şartlarla yalnız, 

Bc.ker Mağazalarında 
bulabilirsiniz. 

sine karar verilen 2 parçadan iba- (ergenlik, kan çıbanı, koltuk- B _ Bekar olmak ya~ı en az 16 en çok 18 olmak, 
ret obcettifsiz fotograf sandığı ile altı çıbanı, arpacık) ve bütün c _ Sağlık durumu uçuculuğa elverişli olmak, 
bir adet saç kutu içinde obcettif- cild hastalıklarına karşı pek D - İyi hal sahibi bulunmak, 
siz ağrandisman makinesi 19/6/939 tesirli bir aşıdır. E _ Ana ve babasının, yoksa, velisinin rizasıııı gösteren vazih 
pazartesi günü saat 16 dan itiba- Divanvolu No; 113 adresli vesika göstermek, 
ren birinci açık arttırma suretile j~~~~~~~~~~~~~ı F _ Hava Gedikli Hazırlama yuvasını ve Hava okullarını bitir· 
Sandal bedesteninde paraya çev - r~uk H ...- dikten sonra hava birliklerinde on iki yıl Hava Gedikli erbaş olarak 

kür gün ve saatte mahallinde ha- Dr. Ahmed Akkoyunlu vazife görmeyi taabhüd etmek. (Bu taahhüd Gedikli Hazırlama yuva· 
sına geldikten ve Hava ıağlık heyetince yapılacak kat'i muayene iyi 

zır bulunacak memuruna 938/1640 Taksim - Talimhane Palas No. 4 
No. ile müracaatları ilan olunur. Pazardan maada her gün saat 

netice verdikten sonra masrafı Tüfrkuşunca ödenmek sure\ile yapı-

rileceğinden talip olanların mez - Y"" ekimi ~ 

lacaktır.) 
Emniyet sandığı müdü;lüğün - (18537) 15 den sonra. Tel: 40127 ----------- 3 - Gedikli olmadan evvel ve olduktan sonra alınacak aylık ve 

den: ı------------ GÖZ HEKiMi tayyareci zamlarının miktarlarile diğer esas ve şartlar hakkında daha 
Kadıköy Arayıcıbaşı Sk. No. 35 1 1 D M d R • A d fazla malumat almak isteyenler Orta okul, Lis~ ve Kültür Direktör-

de İbra.him oğlu Hüsnü Yıldız. 1 Bak er A y a~~ a b 1ar1 r. ura amı y ın lüklerine, Askerlik şubeleri başkanlıklarına, Türk Hava Kurumu ile 
Taksim - Talimhane, Tarlabqı Türkkuşu şubelerine gönderilen matbu broşürleri görebilirler. 

26/1/939 tarihinde Sandığımıza R h l d dd aı N 10 Urf ı1 a at ve sağ am ı r. ca e o. a ap . 4 _ Kayıt muamelesine 30 haziranda son verilecektir. Lazımge· 
bıraktığı para için verilen 43223 Bu ayakkabları almakla ik- fel: 41553 ı t · · d A k d len şartları haiz olduğu görülen genç er emmuz ayı ıçın e n ara a 

numaralı bonosunu kaybettiğini tısad etmiş olacaksınız. Hali Sahibi ve nefriyatı idare eden Türkkuşuna sevkedilecek\ir. 
söylemiştir. Yenisi verileceğinden ; ' · hazırda yerli ve ecnebi malı B il§ muharriri 5 _ Hava Gedikli Hazırlama yuvasına girmek isteyen Orta okul 
eskisinin hükmü olmıyac&ğı ilan ı zengin çeşidlerimiz vardır. Ge- ETEM İZZET BENlcıt mezunları kaydedilmek üzere Türk Hava Kurumu Şubelerine, Anka· 
olunur. tiniz, görünilz ve intihab edin!!;,_ j Son Telınf Matbauı rada Türkkuşu Genel Direktörlüğüne müracaat edilmel:dir. ,3345. 


