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Sahih ve Başmuharriri: 
ETEM İZZET BENİCE YIL: 3 

ır 
t.cıpgıA atıf okulunun 939 se
ııell blıtrıc::i devre kara ıtıt 
kummıın bitmee'i müna • 

pbel:iıe bu nbah M-etrill giltlllln
dt top ıt.lan 71püııuftır. 

~k! güzide bir davetli kütle
sini atış arazisine davet etnıiş ve 
aıibah saat sekiz buçuktan ıtiba • 
ren Tqıkapı iııtasyonunda tıoplan
mağ'a bll§lıyan davetliler husuııl / 
otobüıl,lel'le Bqıat>yaya götüıiil-

ieımişlerdir. linde taıki.b ve !atlbik olunmuştur, 

Okul lumıandanlılı bu müna • 1 
müflenili. j ler Baş1ebyM!ı haı.ırlanan yMlerl ı 

Tam saat 10 ıfa bütün davetli • işgal l'lım:lşler >e okul komutanı 
alıbay Sırrı Sezrpk tarafından ve- ı 
rilen atış hakkındakı izahatı dln-

Bu e'3nada; atışın C:ay:·ndığı 

muharebe durwnu yazılı Gl•rak 
dağıtı1mış ve biraz sonra başlı • 
yan atışlar muh-telif safhalar ha-• 

Kahraman topçularımızın he
yecan ve dikkatle seyredilen isa
betli atışları bittikten sonra Baş
t;ı,byada kısaca tenkid yapılmıştır. 

Kahraman Tatbükato 
Diplomasi 

Harbi 
• 

Almanya ve İngiltere ara
ıında filen bütün pddetlle 
devam eden diplomasi harbi 
De safhada bulunuyor? 

r Yua.ıı: Dmt laet BENİCE 
4en'ln iktidar mevkiiuden 
ı.::::mesj ile Almanya ve 

ten arasında açık d.lp
lomast harbi halini alau ve ted
deen bütün .Uç ve hızile her cep
lae lber.bıe yayılan mücadele bu
lfln için acm nflıa ve me.hale -
ıılnde bulunuyor. 

Almanya Sovyet·. 
ingiliz Müza eresini 
Bozmıya Çalışıyor .. 

Londra 9 (Son Telgraf) - Gü- ' 
nün üzerinde en büyük alaka ile 
durulan siyasi hadisesi tekrar İı:r 
giliz • Sovyet müzakeresi olmuş
tur. 

Umumi prensiplerde anlaşılmış · j 
olmasına rağmen Baltık dev - ··~ 
!etleri için Sovyet Rusyanın iste- l ~ 
diği garanti bilhassa büyük m~- ( 
küliıt tevlid etmekte devam et -

(Devamı 6 ınc• sahifede) 
İngiliz Başvekili Çeınberlayn 

----

"TÜRKiYE 
KUVVETLiDiR,, 

Çemberlaynlondraya 
Giden Türk Gazeteci
lerine Böyle Söyledi 

Londra (Hususi) - Lon • 
drada bulunan Tii.Tk gazete
cileri lıey'eti, lngiliz Başvekili 
Çemberlayn tarafından kabul 
edilmiştir. lngiliz Başvekili, 
Türk gazetecilerine büyük bi 
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Inönü Trakyaya ve 
Çcinakkaleye Gidecek 

Yalova 9 (Hususi)- Reisı Cwn· 
hur İnönü, Yalovada hususi kii§k-

!erinde iıstirahat etmektedırler. 

İnönü Yakıvaya istirahate gelm.iş 
olmakl!a 'beraıber, yolda, türlü 

memleıket ~]erile aliıkaıdar ol -
muşlar ve İzmit ve civarının ye-
ni mahsul vaziyeti ile alukadar 

olarak izahat almışlardır. Yalova 
bak.kında da bazı sualler sormuş
lardır. 

İzmit körlez.nin nihayet.ndeki 
bataklığın kurutul•nası için, emir 

vermeleri hususunda Milli Şeften 
isLıihamda bu!Jnulmuştur. 

M'.Jl.t Şefin, Yalovada bir müd
det llitiraJıa'iten sonra, Çanakka • 

le, Biga, Tokirdağı ve bazı Trakya 

şehirlerinde lbir tetkik seyahati 
yapaca~ı tahmın edilmektedir. 

Vali ile İstmbul Komutanı Ya
lovadan şehrimize dönmüşlerdir. Milli Şef Yalovada küçük m ektebli yavrulara iltifat ediyor 

Çekler Bir Alman Romanya Hariciye Ma~ineye 
Çavuşu öldürdüler Nazırı Yarın Geliyor Verırken 
Prağda Örfi İdare İlan Edildi, Gafenko AnkaradaNe Konuşacak Japonya Almanya 

Ş . d d t B ı d Romanya Hariciye Nazırı Ga - rilc limanımıza gelecektir. Nazıra, ile Anlaşamıyor 
1 e a ş a 1 fen.ko yarın sabah Daçya vapu - Romanya hariciyesi siyasi işler ve 

Berlin 9 (A.A.)- Pragdan Al· Bu vaz~yet karşısında hami, hususi kalem müdürleri refakat 
Paris 9 (A.A.)- Berlinin siyasi mohfellerinde h.ikim olan inhba • 

tık davayı Çemberlayn kaybet
m.l§tir. Qnun herşeyi ıulh ve mü
aakere yolile hıalletmek istiyen 
Jenif ölçüdeki inHni ve beteri 
lıllanüniyeti Münih anlaşmasının 
airadıb Akıbetle akamete maruz 
blmq ve bilhıusa Arnavutluğun 
ltPli Çemberlayn'e yürlldü&il 
JGldıılri hatayı bütün çıplaklıiı ile 
iııaJa ve lıtbat etaıiıtir. Bunun için· 
ıllr ki, diplomasi harbinin birinci 
tafhuuıdaıı Fo:ı Ribbentrop ka
ıwıçb çılımıf, Çekoslovakya, Me
mel, Arnavutluk Almanya ve İtal-
1anııı mab olmuştur. Belki de, 
~-berlayn blHlisini toparlama· 
llllf va siyasetinde ısrar etmiş bu
lunsaydı diplomasi harbi o nokta. 
da bltmiı olacak, hareket silih -
Jara .intikal elmiş bulunacaktı. 

Dünyanın en iyi kalbli ve en mü
kemmel sullıse•·er inanlı adamı 

bulunau Çemberlayn"in kuvvete 
karşı kuvvet, taarruza karşı sulh 
eepbesi teşkiline karar nrip der
hal harekete geçmesidir ki, harbi 
pmd.llik önlemiş, dünya politika-
11na yeni bir veçhe vermiş ve 
ınlhver devletledni politika mu· 
harehMlnde ikinci, hatta üçüncü 

man istih'lıarat bürosuna bildiri - yeni bir emre kadar muteber ol- K ı 5 A C A 1 etmektedir. 
liyor: mak üzere Kl.iılno mıntaikası için . Misafir, rıhtımda Vali ve Be-

antikomitern paktın takviyesi için Japonya ile yap•lan müzakerelerin 

Bohemya ve moıavyadaki Al - şu l<'dıbirleri al'llıştır: Barem ve tediye reisi Lı'.ıtfi Kırdar, İstanbul 
man hamisi teiıliğ ediyor: Açık havada yapılacak htr tür- Şahadetnameler Komutanı, şehrimizde bulunmakta 

7-8 haziran g~esi Klidno lisesi lü içtimalar memnudur. olan Bükreş elçimiz Hamdullah 
Bir arkadaş yazısında: 

önün<lc Alman zabıtasına meıı.sub Bütün sinemalar, tiya•r 'ar ve Suphi Tanrıöver, Hariciye Veka-
•- Şahadetname mullakc. fey. 

(Devamı 6 ıncı &ahi/ede) bir çavuş katledilmiştir. (Devamı 6 ıncı •a•·•J<'de) !eti protokol şefi tarafından kar • yaz hlr ilim delili değildir ..• 
--- - --·--- Diyor \'e .. barı>mde şahadctna . şılanacaklır. 

menin bir imtiyaz halini abna>ı • (Devamı 6 ıncı &ahifede) 

PLAJ 
Bülbülleri 
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t. .~~'C!:Şlıyoruz 
«$.ON. TELGRAF» 
·'~·Sütunlarında 
Okuyacaksınız! 

nın leh ve aleyhinde noktai nazar • 

yürütüyor. /ngilterenin 
Şahadetname belki okuruuş "" 

tahsil merhalelerini g~miş oı • Türkiveve 
manın bir vesikasıdır. Fakat, hiç- '.T J 

bir zaman yüksek liyakat, zeka Kredisi 
ve becerikin mesnedi değildir. 

Biz tahsan ve tecrübe ile nice 
şahadetnamesizleri arşın arşın 

diplomaWara tercih etmek vazi. 
yelinde bulunduğumw:u görüp 
hatırladıkça haremde şahadetna· 
menin değil, iş kabiliyet ve liya
kat.in üstün tutulmasına taraflar. 
lığ1J111zı timdiden ilim etmek hu
susunda hiçbir endişe hissetmi • 
yoruz. 

- İştir kişinin Rl nası !ifa ba· 
kılmaz!. 

Sözü muhakkak ki henüz bü -
tün hikmet ve tazeliğini muha • 
faza eden bir yüksek görüştür. 

ondra (Hususi)- Bir kısım 
gazetelerın yazdığına göre, 
hükUnıet, Türkiyeye yeni

den 10-15 milyon İngiliz lirası 
m:ktarında ıbir kredi açacaktır . 
Bu kredi, bilha•sa, harb malze • 
mesi mü bayaalında kullanılacak
tır. 

İngiliz fabrik9ları, Türkiye ta
rafından talııb edilen hazib mal • 
zlmesini temin edemedikleri tak· 
dirde, siparişler, Felemenk, Belçi
ka ve İsv!çre fabrikalarına veri· 
l~ek ve bedelbri İng;ltere tara
fından ödenecektir. 

henüz esaslı neticeler vermediği merkezindedir. 
(Devamı 6 ıncı salıifcde) 

istanbulda 4 Havai 
Köprü Yapılacak 

Miistakbel İstanbul planına göre Eminönü meydanı bu şekli alacaktır 
(Y cızm 6 ıncı sahifede) 
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\'ARJ3t AKILLI 

L "SA.'llLAR ÇOK :\IU? 

LA 
kıl h_a~tanesıne yeni bir pav
yon ılave edildı. Fakat, ha;
tane başdoktoru, kıymetli 

rofcsör Mazhar Osman söylediği 

"""""'" 

filan, kurulduğu vakit, dolgunca 
maaşlı bir iş buluyor .. 

Şairliğin maaşı, '-icreti, tııhsi -
satı, ıkramiyesi var mı ki? .. 

BAŞMAKALELER 

nutukta. hastanenin 18 bin yataklı 
olması lazım geldiğini söylemiş .• 1 
Halbuki şimdi 2,200 yatak var -
mış! 

Fakat, Mazhar Osmanın 18 bin 
vatandaşa daha ne kasdi var ki, 
hepsini oraya toplamak istiyor?. 

Zaten akıl doktorlarına nazaran, 
.deli• nin manası bizim anla • 
diğınuz gibi değildir. Onlara na

zaran, her gün yolda, tramvayda, 
vapurda rastladiğımız insanlar -

dan bir kısmı hep yarım akıllıdır. 

V AZtFE İCABI 

İÇKİ İÇİYORMUŞ 

TÜRKÇEYİ BİZ DE 

İYİ 00RENSEK 

İki sarhot kadın mahkemeye ve-' 

rılmişl~ .. Biri mahkemede: J 
- Vazife icabı içiyorum, demi§ .. 
Öteki de: 

Şu bizim türkçe ne zavarn hale 
geldi.. Bu şikayeti yapan biz ga
zeteler, en büyük lisan laübali -

liklerini de yine biz, kendimiz ya
parız. Dünkü Cumhuriyet gazete· 
sinde 36 puntu ile, şöyk bir ser -

levha vardı: .Galatasaray - Fener
bahçe tekaüdlerinin ınaçı!. 

- İçkiden vaz geçemi.)'t>rum, ne 
yapayım, demiı .. 

İkincisinin cevabı haydi ne ise .. 
Fakat, birincisini anlıyamadık.. 

Bu, hangi vazıfed.ir ki, içki içmeği 
icab ettiriyor! 

Sonradan anladık kı, henüz 22 
ya~larında olan bu genç, sarışın 
ve güzel kadın bır barda artist 
imişi .. 

BİZDE ARTIK 

ŞAİR YET.İŞMİYOR 

B enç muharrir arkadaş, ga-
zet~ ~de, şöyle bir anket açmış: 

- Niçin ıair yatifmiyr. 

Bu suale, tanınmlf ıalrlerimiz 

oevablar veriyorlar .. Eğer, bu m

alı, bana da 10rmUf olnlardı - bir 
okuyucu aıfatile • fU cevabı verir-
dim: . 

- Gençlerin gözü açıldı .. Artılı: 
klınse, aq karnına yaşamak 

istemiyor. Şair olacağına, sporcu 
oluyor. Bu suretle bir Denlzbank, 

Bu serlevhayı yazan arkadaş 

.mütckaidlerinin> demek ister .. 

Fakat, diyememiş Bizim bildiği -
mlze göre, orada bir alfabe müte

hass1.5ı LAt:f Erener var. Ba.r:i ona 
sorsalardı .. 

KÖPRÜLER, KANALLAR 

YAPILIYOR 

Şehrin imarı sözleri bugünlerde 
çok geçiyor. Dünkü gazetelerde, 
yine, ezeli imar fantezileri görül
meğe başlandı: 

Sarayburnundan Haydarpaşaya 
denizaltından tünel yapılacak, 

Boğaz.kesenoren Taksillıe köprü 
yapılacak, Azabkapıdan Totl<opa
rana köprü yapılacak'. 

Bunları bizim gazeteci arkad~ 
lar mı yapıyor, yoksa, hakikaten, 
mimar Prost mu yapıyor?. 

AHMED RAUF 

l!:üçüK HABERLE~I 
* Sarıyerliler Maarif Ve.kile -

tıne müracaat ederek Sarıyerde bir 
orta mektab açılmasını istemiş -
!erdir. * Er.:: nönü Halkevine i!Aveten 
yapılmakta olan spor salonu tah
sisatı lnşaat için kati gelmemiştır. 

52 bin liraya daha ihtiyaç görül -
mektedir. * Sultanahmedde yapılacak y~ 
ni adliye sarayı planları üzerinde 
Vekalet, bazı tadilat yapılmasına 
lüzum görmllştilr. * Şehrimizde ınısafir bulunan 
Yunan bahriyelileri şayanı tema· 

şa yerleri gezmektedirler. Pazar
tesi günü Köstenceye hareket e
decekerdir. 

* İngiliz Kralının doğum yıldö
nüınü münasebetile dün şehri · 
nıızdelti İngiliz konsolosluğunda 
bır gardenparti verilmiştir. 

* Emınönü meydanı etrafına 

beş büyük saray yapılacaktır. Pros
tun nazım planında, meydanın 

müstakbel şekli ve yapılacak bi
nalar gösterilmiştir. Bu binalar • 
dan bir kısmı Eminönü kayma · 
kamlık daireleri olacaktır. * Denizbanktaki işleri ve mu· 
amelatı tasfiye için muvakkat bir 
heyet ~ başlamak üzeredir. Dev
let limanları umumi müdurü Ra
ufi Manyasi yarın şehrımize dö
necektir. 

Taksim Bahçesinde 
Fiskiyeli Havuz 

Meccani bir şehir bahçesi ha -
line getirilmekte olan Taksim be· 
lediye bahçesinde 17 metro kut
runda büyük bir ha\•uz ınşa edil
mesi kararlaştırılarak keşifnamesi 
hazırlanmıştır. 

Bu havuzun yalnız su fışkırtma 
ve renklendirme tesisatı için 10 

bin lira sarfolunacaktır. 

Halifenin Sarayında 

11_B_ir_i_s~,_n_y_o_ı _G_ü_ze_l_i 1 
'1 aribi Roman: ~o. l 06 

- Selime .çok benziyor .. Onu 
ben büyteceğım .. Ona babalık ya
pacağım. 

Diye sijylendı. Tahir, zindandan 
çıkışına seviıımışti. Fakat, gözle
rı her yerde Maryaııayı arıyor • 
du. Habibe de güzel "bir kadındı, 
Maryanadan daha caz beli gözle
rı ve uzun kirpikleri vardı. Llikin, 
O, ne de ıılsa bir dağ güzeliydi. 

Habibe Lübnanlıydı. 

:Vfaryanaya gelince .. Onun ın -
celıği, zekioı, bir erkeği çarça -
buk avlamak ve kalbine girmek 
hususundaki kaıtıiliyet ve istida· 
dı elbette ki Habibe ile ölçülemi-

Yazan: CELAL CENGiZ 

yecek kadar büyüktü .. İne.; idı. 
Maryana, Halile Ahdülmeleği 

bıle • kadınlardan hoşlanmazken -
teshri eı.mişti. 

Tahir, biraz oturduktan sonra, 
kalktı: 

- Benim işlerim var, Habibe! 
Soranlara düğün hazırlığı yaptı· 
ğınıızı söylersin. Nıkah ve düğün 
masar;fimızi halife verecek. • Bu 
bizim için, öğünmeğe değer şe
refli bir iş değil midir? 

Habibe bunu duyunca biisbü -
tün sevindi. 

- Kendimi talihsiz bir kadın 
sanıyordıun. Allaha hamdolsun 

Yapılacak 
Ekmek 

Fabrikası 
--·---

İstanbulda bir ekmek fabrikası 
inşası .çin Beled:yeyeye yapılan 

müracaatlar artmaktadır. 

Şimdiye kadar yirmi beş firma 
müracaat etmıştir. Bunların ara
sında Alman, İngiliz ve Macar 
firmaları da vardır. 

Teklifler tetkik olunmaktadır. 

Diğer taraftan İstanbul fırıncı
ları da Beled.yeye bir müracaatta 
bulunmuşlardır. 

Bunlar İtanbulda ekmek fabri· 
kasını Belediye mşa ederek kendi 
işletmeğe başladığı takdirde 6 bin 

kişınin işsiz kalacağını iddia et -
mişler ve ekmek fabrikasını ken
dileri birleşerek inşaya talib ol
mu~lard.r. 

Bunun için de Belediyeden 2 
senelik bır müddet istemişlerdir. 

Belediye reisliği; fabrika inşa

sına işfaak edecek fırıncıların bir 
listesinin getirilmesini kendilerine 
bildirmiştir. 

Sular Umum 
Müdürü 

Şehrimizde 
Marmara Havzasında 
600 bin Dekar Arazi 

Su istilasından 
Kurtarılıyor 

Nafıa Vekaleti sular umum mü· 
dürü Salahaddin dün Bursadan 
şehrimize gelmiştir. Mumaileyh 

Mustafakemalpaşa ve Karacabey 
ovalarındaki ıslah ameliyatı işleri

ni teftiş etmiştir. 

Öğrendiğimize göre Nafıa V"" 
kileli büyük su projesi üzerinde
ki faaliyetini bir kat daha arttır

mıştır. Ezcümle Marmara havza· 
sındaki birçok su işleri ihale e -
dilmiştir. Bu suretle 600 bin dekar 

arazi su istilasından kurtarılacak 
ve 430 bin dekar arazi de sulana· 
bilecektir. 

Ayı ıca Malatya, K&.radeniz hav
zası orta ve şarki Anadoluda da 
birçok işleri başarılmış ve bir kıs- ı 
mı da ihale olunmuştur 

Salahaddinin buradan Trakya -
ya geçmesi muhtemeldır. 

----<>--

Temizlik Kadrosu 
Takviye Ediliyor 

T<'mızlik kadrosu mevcudünün 
yaz münasebetile arttırılmaoı ka_. 

rarl~tırılrrwı~ır. Alınacak yerıi 

temizlik ınilı.tahdemleri bilhassa 

Malar, Suadiye, Bostancı, Yaka
cık gibi sayfiye yerlerine gönderi· 
!erek bu yerlerdeki kadrolar tak
v.ye e~ilecektir. 

Diğer taraftan Beledyie Avru· 
·padan daha sekiz çöp kamyonu 
getirtecektir Bun<lan b~ka iki 
aded arozözün siparişi iç·n yapı
lan mukavele de imzalarunıştır. 

ki, tnlih k~unu benim başıma da 
kondurdu. Artık candan sevine -
rek, ben de heı keo gibi güleb'li -
rım. 

T Tıır ola bındi .. 
E\·den uzakla~tı. 

* MAR"IA. 'A KAÇMACA 
KARAR VERDİ 

Tahir o gün Habibeden ciönün· 
ce, Maryanaya Hacer vasıtasile bir 
haber gönderdi: 

Cevab bekl:yorum. Zindandan 
çıkmakla kurtulmt:ş değilim. Kaç
maga hazırım• dedi. 

Maryana artık Hacerle en mah
rmn mevzuları da serbestçe konu
şabiliyordu. Onu çok denemişti. 

Kendisine güveni vardı. 
Hacer cesur, temiz yürekli ve 

fedakar bir kızdı. Bütün emeli o
nunla birlikte Bağdada kaçmak, 
oradaki ailesine kavuşmaktı. 

- Beni mutlaka beraolıer götü
receksin.z. değil mi S i'ti? · 

Diyor ve ).fary nanın ayakları· 

CUMHUR İYE'?: içın gayretlerini tebarüz ettirmek
tedir.> 

Meriçte 
iki Yeni 
Köprü 

Yunus Nadi; cEmniyet buhra
nına karşı tedbirler. isiroli bu -
günkü başmakalesinde, mihver -
cilerin son zamanlarda yaptıkılan 
işleri huli'ısa ederek, dünyayı sa
ran emniyetsizliğin sebeblerini i
zah etmekte ve Çemberlayn'ın Mü
nihdenberi nasıı bir yolda yürü
mekte olduğunu kaydetmektedir. 

Muharrir, Yugolavyanın Balkan Türk ve Yunan Hüku-
antantından ayrılabil€ceğil'I<! ihti,. , .. 
ma1 verilemiyeceğini söyledikten metlerde Muştereken 
snra, Hitler'le, Prens Pol arasın- Yapılacak 
da, son vukua gelen görüşmeleri 
tetkik etmekte ve Yugoslavyanın 
bugün, yarın, tutacağı yolu tayin 
etmesi lazım geldiğini işaret et

Yı.nus Nadi, dünyanın bugünkü 
ahvali karşısında, Türkiyenin va
ziytinin ne olduğu noktasına nakli 
kelam ederek, Balkanların ve Ak
deniz emniyetinin esaslarını te -
barüz ettirdikten sonra, diyor ki: 
.sayın Milli Şefimiz Türk mil

letinin vaziyet ve vazifesini olan
ca açıklığile ortaya koydu: Varlı
ğımızı korumak ve sulhun muzaf
feriyet ve hakimiyetini mahiuz 
tutmak için fedakarlıkların en ile
risini şimdiden göze almış ve bü
tün milletçe kahraman Başbuğu
muzun etrafında toplanmış bulu· 
nuyoruz ... 

TAN: 

mektedir. 
Hüseyin Cahid bundan sonra, 

bizim temennimizin Yugoslavya
nın daima hür ve müstakil kal -
ması olduğunu ilave etmektedir. 

İKDAM: 

İkdam refikimiz, bugünkü im
zasız başmakalesinde csiyasl an
laşmalarda iktısadi esaslar. ı tet
kik etmekte ve Almanyanın Av
rupa ve Balkan memleketleri ü
zerinde nasıl müessir olmağa ça
lıştığını izah ederek, dünya poli· 
tlka aleminin geniş iktısadi esasla
ra dayandığını anlatmaktadır. Di
ğer taraftan, İngilterenin ayni yol" 
dan yürüyerek, mtıhtelif devlet-

M. Zekeriyya Sertel: .Hadisele- lere .kt:sadi kolaylıklar göster -
rin iç yüzü• serlevhalı başınaka- mekte olduğunu tebarüz ettir -
lesinde bugünkü dünyanın karı • mekte, sulh cephesinin gittikçe 
şık halini tetkik etmekte ve hu- takviye edildıği izah olunmaktadır.! 
zurun nya harbin Hitlcr'in arzu- Makalede; <İngiltere ve Fransa-
suna bağlı olduğunu kaydederek nın Balkan memleketlerine ya · 
A\manyanın önümüzdeki üç ay pacakları kred 1ler, ticaret müna· 
iç nde başaracağı işleri zikret - sebetlerini genişletmeleri, saha -
mekte, bu meyanda Danzig mese- yı totaliter devlPtlere kapamağı ta
lesin, halledeceğini söy!iyerek, I zammun etmez. denmektedir. 

üç ay sonra umumi harbe başlı- - -
yacağını ila\·e etmektedir. 
Almanyanın bu yakın harb için, 

şinidi, hazırlıklar görmekte oldu
ğunu, bunun için de gittikçe kuv- [ 
vetlenmek istediğini kaydeımek· 

te, Rıbbentrop'un Hitler nezdin -
deki mevkiine işaret ederek, Al
manyanın hareket tarzının, Alman 
Hariciye Nazırı tarafından çizildi
ğini söylemektedir. 

VAKİT: 

Bugünkü Vaktin ba~makalesini 
yazmış olan Sadri Ertem, .Barem 
hikayesi• başlıklı yazısında, ba -
rem kanununun mana ve mahi -
yetini tahlil etmekte, ücretli me
murların,banka ve diğer müese
selerde çalışan vatandaşların vazi· 
yeline temas etmekte ve barem 
kanununun ruhunun ne olduğu • ı 

nu izah etmektedir. Muharrir, 
makalesinde: •Bu meseleyi bir ka
nun mevzuu telakki etmekten zi
yade bır kültür hareketı addet· 
mek, ona göre esaslı çareler ara
mak lazımdır. demektedir. 

Muharrir bundan sonra, 1913 
yılında neşredilmiş bir istatistiğe 1 
göre, de\•let dairelerinde. çalışan 1 
memurların tahsil derecelerine te
mas etmekte ve ücretlerin nasıl 1 
ve neden arttığını, maaşlı vazife· 
!erden nasıl üeretli vazıfelere akın 
olduğunu işaret etmektedir. 

~Nt SA,BAH~ 

Hüseyin Cahid Yalçın: .Yugos· 
lavya ve Almanya• serlevhalı bu· 
güPkü başmakalesinde, son veka
yiden ronra, Belgradın nasıl bir 
yol tutacağının, bütün dünyada 
merakla beklendiğini kaydetmek
te, Almanyanın Yugosıoavyayı, 

mutlaka mihvere iltihak ettirmek 

na kapanarak yalvarıyordu. 

Halifenin gözdesi, Hacere söz 
,·ermişti. Saraydan uzliklaşırken, 

onu da ber<>ber götürecekti. Zaten 
oııun böyle bir kadına çok iht:yacı 
vardı. Maryana tıtiz, hırçın bir 
kadındı, <mun kahrını Hacerden 
başka kim çekecekti? 

Artık, Tabirle birlikte Bağdada 
kaçmağa karar ve"mişlerdi. Mar 
yana, o gün akşam üstü Tahire şu 
kısa haberi gönderdi: 

•Ben hazırını.. Son knrarımı ver
dim. Hocer, sen ve ben ... Öçiinıüz 
için birer at hozrrla!. 

Hacer bu mektubu Tahire gö
türdu. 

Tahirin içinde hala silinmiyen 
bir şüphe vardı. - Acaba Maryana 
beni aldatıyor mu?!. 

Diyordu. 

Oysa ki, Maryana son kararını 
çoktan vermiş, kaçmaktan başka 
kurtuluş yolu olmadığını anla -
mıştı. 

A nerikan 
Filmleri Gibi 
Adana İş Bankası 
Müdürünü f ehdid 

Edenler Kimlermiş? 
Adanada çok garib bir tehdid 

hadisesi olmuştur. iş Bankası mü-
dürü Hamidin evinin kapısının 

iç tarafına son zamanlarda bazı 

ufak pusulalar atılarak muayyen 
bir yere para bırakması aksi tak
dirde kendisinin öldürüleceği bil
dirilmiştir. 

Müdürün zabıtaya vaki şikayeti 
üzerine evi ve banka kapısı gizli 
bir tarassud altına alınmıştır. Ev
velki gün evin kapısına ikı küçük 
çocuğun yaklaşarak içeriye bir ka
ğıd attığını gören gözcü polis me· 
murları saklandıkları yerlerden 

çıkarak bu çocukları yakalamış - ı 
!ardır. 

Ali Ul\'i oğlu İlhan ve Aziz oğlu 
Şinasi isimlerindeki bu çocuklar 
mektubları kendileri attıklarını 

itiraf etmişlerdir. 

Mektublar üzerinde yapılan tet
kikattan da yazıların İlhanın ab
lrsı 19 j oşında Nazmiye '.arafın· 

darı yazıldığı ve kalemle kağıd -
!arın, mürekkeblerin .de Şinasi · 
nin ablası 14 yaşında Cemile ta· 
rafından verildiği anlaşılmıştır. 

Küçük yaşta kolayca para bul
mak için Roman ve filim kahra
manlarını taklide yeltenen bu iki 
genç kız ile maksadlarına alet et
tikleri küçük kardeşleri hakkın· 

da tahkikata devam olunmakta -
dır. 

Şeyh Saıdin, ölmediğine dair, 
haik ağzında da bir takım sözler 
dolaşmağa başlaml§lı. Bu şayia· 

lar halüenin kulağına gidecek o
lursa, Maryana çok ·müşkül vazi
yete düşecekti. O Zlman lıal"fe, 

onun yaptıklarının hiç bırine inan
mıyacak ve Ta:lıirle anlaşarak ken
disini aldattıklarına zahib olarak, 
ikisini de idam ettirecekti. 

Maryana ·bu korkunç akıbeti 

gözile görüyordu. Çok düşündü ... 
Bütün geceyi sabaha kadar uy -
kusuz geçirdi.. Vaziyeti iyice mu
hakeme etti. Kaçmaktan başka 

yol yoktu. 

Şeyh Said tehlikesi ba~göster
miş bulunuyıotıdu. 

İki gece sonra, halife, yeğeninin 
Turna kapısındaki sayfiyesine ye
meğe gidecekti. 

Tahir, saraydan kaçmak için o 
geceyi tasarlamıştı. Hayvanlarını 
tedarik ederek, bu fikrini Marya
naya da bildirmişti. O da elahın
dan hazırlanıyor ve Tahirle ko· 

Meriç nehri üzerinde İpsala ci
varında Yunan hükümetile hükO.-
metim.iz arasında müşterek bir 
köprü yapılması ve ayrıca Pityon 
köprüsünün de müştereken ta -
mir olunması kararlaştırılmıştır. 

1 inci köprünün yerini tamir et... 
mek ve ikinci köprünün de tami
rine aid esasları konuşmak üzere 
evvelki gün hükümetimizle Yu -
nan delegeleri arasında bir top -
Jantı yapılmıştır .. Bu toplantıda 

hükO.metimiz namına istihklm al
bayı Celal Karahan, kurmay yüz
başı İhsan Ezgi!, Nafıa VekAletl 
şose ve köprüler dairesi mühen • 
dislerinden Kemaı Hayırlıoğlu if
tirak etmiştir. 

İzmir Fuarı 
20 Ağustosta 

Açılıyor 
Küşad Resminin 

Başvekil Tarafından 
Yapılması Muhtemel 
Açılma tarihı gittikçe yaklaş • 

makta ilan beynelmilel İ:ımıir fu
arına hanoden yapılan müracaat
lar artmağa başlamıştır. 

Hrici iştiraklar arasında naza -
rı dikkati celbeden memleketler 
başta İngiltere olmak üzere, Al • 
manya, Belç:ka, İsviçre ve Ameri
kadır. 

Fransa<lan da hususi iştirakle

rin artacağı ııannedilmek1ıedir. 
Almanyadan hususi iştrakler de 

artmaktadır. Ezcümle maruf Al
man radyo fırmaları yer kirala
mışlar, müteacldid Alman sanayi 
müesseseleri de pavyon ayırtıtır

mışlardır. 

Belçika ve İran hükümetleri de 
resmen iştirak kararlarını bildir
mişlerdir. 

Fuarın açılış tarihi olarak 20 
ağustos tesbit edilmiştir. Resmi 
küşada Başvekil ile lktısad, Tica
ret ve Muhabere, Münakalat Ve
killeri davct olunacaklardır. B~ 
vakilın bir resmi küşad nutku söy
lemes, çok muhtemeldir. 

Fuar 31 gün açık kalacaktır. 
-<>--· 

İki Sıhhiye Müfettişi 
Peynirden Ze i rlendi 
Şehrımız tıbbı adli müdürlü -

ğüne tahlil edilmek üzere Bar -
tından birkaç parça zehirli pey
nir gönderilmiştir. Bu peynirlerle 
muhitin sıhhi vaziyetini tetkik ve 
sıhhat müesseselerini teftiş et -
mek maksadile Barıına giden 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve
kaleti müfettişleri zehirlenme a
laimi göstermişlerdi. Bu hadise 
münasebetile Bartında pazara ge
tirilen bütün peynirlerle gıda 
maddeleri sıkı bir kontroldan ge
çirilmiş ve bozuk peynirler top -
!attırılmıştır. 

nuşmalarına devanı ediyordu. 
İki gün sonra, ikisi de Şamdan 

uwklaşacaklar ve bir daha sara· 
ya dönmiycceklerdi. 

Tahir, firar h~zırlığile uğraşır· 

ken. zavallı Habib<.' de düğün ha
zırlığı yapıyordu. Habibenin bir· 
şeyden haberi yoktu. Yalnız, genç 
kadının bir ufak ~üphesi vardı: 
Tahir o gündenıoeri görünmemişti. 
Onu zindandan kurtaran kendisi 
idi. Tahir mademki - halifenin e
mir ve arzusıle • Habibe ile ev
lenecekti. Neden onun evine sık 
sık uğramıyordu? 

* Habibenin kafasında yer tutan 
bu küçük şüphe, günler geçtikçe 
büyüyordu. 

Habibe birşey •bilmiyordu. Sa· 
dece sebebi meçhul bir şüphe i
çinde bocalayıp duruyor .. Bir yan
dan da düğün hazırlığı görüyor • 
du. 

Artık halifenin Turna kapısın • 

I 
,~~~~~~~ 
ı~~ 

Garib Bir Zeyil 
Yazan: Ahmed Şükrü ESMEB 

Almanya ve İtalya Ispanya hal" 
binin karışmazlık tarihine gariıb 
ve gariıb olduğu kadar da .brei 
verici bir zeyil yaznuş bulunu • 

yarlar. İspanya faciasına ı..ıve 
edilen bu yeni babın şümul ve 
ehemmiyetini anlıyabJmek ;çiıı 
Franko iht.ilalinin ba:jladığı tari
hi ve bu ilhlilile karşı devletlerin 
aldıkları vaziyetı hatırlamak l.V 
zımd.ır: İspanyada seçim yapıl • 
~ ve halk cephesi kombınezo • 
nu kazanım~ı. Bunun akaıbind• 
yani temmuz 1936 tuihuıdedir Jd 
F'ranko ayaklannuştır. F.ranko'yU 
ten.kil etmek İspanya hükumett 
için mesele teşkil etmemi. Fa.kllA 
Fı:ıanlıxıya dışarıdan külliyetli mW 
tarda yardım yapılmakta oldu~ 
söyleımı.işti. ttD]y.a ve A!ın.anyı 
del:'hal bunu tekz'ib ettiler. Her i
ki Iru?mleket g~ze!ıeleri, bu ha • 
berlerin demokrat, yahudi ve Bol· 
şevik ma1Jbuat tarafır.<lan kaS<iell 
ll,Y'durulduğunu ya.zdilar. ~ 
makamlarr da hiç sı'kJmadan bll 
iısnadJarı tekrar etti. İşler kan • 
şmca İspanya işlerine hrı§ma • 
mağı temıin etm~ için Londradı 
bir karışmazlık komisyvnu ku • 
ruldu. Almanya ile İtalya bu ko
misyıonun azaları oldular ve dı::i· 

ma lsparıya harbine müda:lıale et
medikleııini ve etmlyecekleroıi 
telorar ettiler. 

Şimdi a1'!ık İspanya harbi nih~
yetl<>mniştir. Franko zaferi ka -
zandı ve ıbu memlekette bı.lunan 
cgo"lıüllülerlıı. geri çekilmelerine 
başlandığı sırada neye şaıhid olu
yoruz? İspanya haı'bine müdahale 
etmedi'klerin! temin eden ağızlar 
şimdi bu ha1'bi kazanmış olmak 
şer<>Jlini kendi üı:erleııine almak· 
tadırlar. Ve müdahalenin şüınu· 
lü ve geııişll,ği hakkındaki ü.,-;aat 
karşısında böıcle bir iddiacl .. bu· 
Iunmalarına h .. k vermek icaL e
der. Filhakika Hiitlerin lspan~· ı
dan geri gelen Alman k•t'~larına 
hitab eden nutkunda söylediği 

sözlere ve şim<llye kadar P am • 
burga çıkan askerlerin miKt;;.rına 
bakılınca. bu müda:lıalenin iki nok~ 
tadan dikkati ceLbetmekıte clduğu 
görülür: 

1- Müda:halenin bıışlangıç ta
rihi, 

2- Müdaihalenin ölçüsü. 
1\panya ihtilAli 1936 senesinin 

temmuzunda baışlamıfitır. Şimdi 

Hitlerin ağzından öğr<>niyoruz ki 
Alman ve İtalyan müdalıarı si de 
temmuz 1936 da bqlamışt:r. Hol
ler nutkunda demi~ ki: 

- İtalya ile tıamamile 9.I'lAŞtık
tan sonra temmuz 1936 da Fran
koya yardmı etme~e karar ver -
dik. 

Demek ki Hitler, bir taraftan 
bu yarormı yaparken, diğe,: ta -
raftan yardım haJberlerini yazan 
gazeteleri, yalancılık, ve !~.,a<l.ii' 

!ıkla itham etmekte idi'. Ac~~ 

şimdi başka vesilelerle yap•lmaK· 
ta olan ayni ithamların, gene 
bir politik.a manevrası olmadı . 
ğından nasıl emin olabiliriz?. 

Nachtanagabe gazetesi asker
lerin İspanyaya ilk defa olaraı!c 
nasıl gittiklerini daha etraflı o
lara!k anlatmaktadır: Bu gazete 

(Devamı 6 ıf.cı sahifede) 

daki yeğeninin sayf:yesine gide -
ceği gece hulul etmişti. Tabirle 
Maryana o gece ortalık uyuduk -
tan sonra atlara bin ip kaçacak • 
!ardı. 

Sarayda telıi.şlı koiuşmalar baş
lamıştı. 

Halife Abdülmelik sokağa çıla

yordu. 

Tahir sarayda kalmıştı. 

Maryana, halifeyi pencereden 
seyrediyordu. Abdülmelik o gece 
yeğeninde misafir kalacaktı. 

• •• 
•ŞEYH SAİD GELİYOR! .. • 

Bütün ömrünü iyilik yapmakla 
geçiren hal.fe Abdülmelik o ak
şam yeğeninin evinde yemek yer
ken, mel'unane fikir ve teşebbüs
lerle Şam üzerine yürümek isti -
yen bir takım hainler, 'slamiyetl 
bütltn dünyaya yayan böyle bir 
halıfeyi devirıntğe azmetınİflerdi. 

ı·ı,.rnmı var). 
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Şişli 
Tretuarlar N tic 

Za valh Bahtsız 
Yolcular :ııi"~"' , • • . ..:... ... :"- ... . . .- ·~ . ,, 

Tenkide Tahammül 
Terbiyesi 

Noksanları Tesbit Edilen Dük
kancılara tebligat yapılacak 

U 
zak Şarkta, Havana adalan 
civarında dolaşan bir vapur 
var. Bu vapurun içi Musevi 

mültecilerle doludur. Fakat, ne 
yazık lı:i, bu mültecileri tapyan 
Saint - Louis vapuru, yükilnil bo
şaltacak hiçbir sahil bulamıyor! 
Hiçbir memleket, bu bahtsız yol -
culan alınıyor! GünlH var ki, gök
le deniz arasında, bu in•anlar do
laşıp duruyorlar. 

Mahbuslara 
Bıçak Satan 

Kati 1 Ş
imdi bütün belediye mü
fettişleri İstanbuldalö 
muhtelif dükkiıılan ve 

seyyar esnafı umumi bir teltif 
ve kontroldan ıeçirm.-ğe baş
laDU§ludu. 

Ezcilmle dün yapılan teftit
lerde de bir kısun lokanta ve 
ahçı diiLı!r&nlannda bul:~şık 
yıkama tertibab olmadan ça
lışıldığı. SflTYlll' eı;nafUn he

men hic;blrinin sıhhi muayene 
cüzdanlan bulunmadığı gibi 
kılık ve kıyafetlerin.in pejmür
de olduğu da görülmüştür. 

Te{Öfltır netkeııl h.,.. mlifet
Üf tıırahmlan gün\ı güniine 
Belediye Relaliğine bildirilecek 
ve bn raporlar ertesi gün ait 
oldui!ı kaymakamlıldara göo

derilecekör. 
Kaymakamllll' da raporlar -

da bllclirllen dükkanlara he -

men tebligat yaparak gösteri
len noksan ve ebikllklerin h&
men tamamlanmasını t""'in e
deceklerdir. 

Teftiş gören yerler ku;a bil! 
müddet •onra yine tetkik e -
dilerek bunların tamamlanıp 
tamamlanmadıldarı kontrol o
lunuaktır. 

Belediye müfettltlerlııiıı za
bıtai belediyeye mühim bir -----

Askeri Lise ve 
Ortamektehleri 

Askeri Liseleri Muvaf
fakıyetle Bitirenler 

Avrupaya Gönderilecek 
Askeri mekteblere talebe ka -

yıd ve kabulüne aybaşından iti

<ba.ren b~· 10 ağuı;toııa 

kadar devam edecektir. 
Bu sene Kuleli, Maltepe, Bmsa 

askeri &elen ile Konya, Erzın -

~"n a.ıkeri arta okullarının bütün 

sınıflarına ve Kırıkkale san'at li

sesinin yalnız 1 ınci sınıfına ve 
Kayııeriıdeki Gedildı E. bil§ hazır

lama orta mektebinin ı. 2 ve 3 ün

~u aınıfları x;m talebe alınmak -
tadır. 

Mıiracaatçılardan ~ki Ana -
dolu ve orta Anadolu talelbeled -

nin Erzincan orta mektebine, gar

bi Anadolu ve Trakya talebeleri

nin de Konya orta mektebine alın

maları eus ittThaz edilmıştir. 

Tailblerin imtihanlarına 15 a

ğust05ta başlanaeaktır. 

Askeri liselerı muıvaffakijyetle 

bitrenlerden arzu edenler mü

sabaka 1mtilhanına girerek kazan

dıkları takdirde askeri ylilısek 

mühendis yetiştirilmek maksadile 

1 
Avrupaya taheile gonderilecek -
!erdir. 

yardımı demek olan bu esash 
ıeklin büyük fayda temin ede
ceği muhakkak e(irillmektedir. 

Belediye müfettişleri tara -
tından şelrrimnin muhtelif 
semtlerindeki bhVI!, gazino ve 
lokantalarda bu hafta ;çinde 
ııeniş mlky•ta bl:t teftiş yapıl· 
mıştır. 

Bu teftiş neticesinde lıirçok 

kahve ve gaziııolarda çalı1an • 
larm muayene cüzdanlarınm 

bulumnadlğı. blr kısım yerler 
de belediyeden tasdik edlhnlş 
tarihler q\madığı, buılannın 
Hki senelue aid tarifell'Ti as· 
tıkları, bir kısmının görünmi · 
ye.ek y ... lere t.ıllk edUmi§ ol· 
duğu görülınüştür. 

Aynu bir~ok kahvelerde 
sandalyelerin kırık, masaların, 
fincanların pis veya eski olduk 
)arı, garsonların ön!üksib ça
lıştırıldıkları, milşt;rilerden 
fazla para alındlğı, pazar ruh
ııatlyesi bulunmadan dilkkin 
açıldığı da tesbit edilmiştir. 
Müfettişler bu nok•anları 

birer birer teshil ed~rek isim 
ve dilWnlann odrealerile Be· 
ledlye reiı!)iğine ,·erıııişlerd.il' 

Belediye Reiııliği; bu teftiş

lerin diğer diik.k5.nlara ve sey
yar esnafa da sür'atle te milini 
emretmiştir. 

Ziraat Aletleri 
Fabrikası 

Dört Seneye Kadar 
Ankarada İşlemiye 

başlıyacak 
Köylü ve çiftçilerımizın muh

taç oldukları her nevi ziraat a
letlerini kolay ve ucuz bir şekil
de temin etmeleri maksadile Zi
raat Vekaleti tarafından kurul -
ması kararlaştırılan büyük z.iraat 
iıletleri fabrikasının Ankarada in
şası münasib görülmüştür. 

Deniz orlasmda bu seyahatin 
ıztırabı, iizüntü..U müthiş §"Yl
Yolcusunu hiçbir tarafa bıraka -
mıyan vapur, nihayet, tekrar, gel
diği yere dönmeyi, yani Alman -
yaya gitmeyi düşünüyor. 

Fakat, bu takdirde, vapurun 
içindeki Musa çocuklarının ver
dikleri hazin karara bakınız: Hep 
birden kendilerini öldürmek! 

Demek, gezi dönecekleri mem• 
!ek.ette yaf8mak, ölümden de be
ter mi?. 

BURHAN CEVAD 

Yeni Liman 
Reislikleri 

Mıntaka ' .• ,ıan,reisliklerinin te
siıs edilıdiAi İıktısad V e!kiilet.inden 
vilayete bir emirler resmen bil
dirilmjştir. 

Bu emre göre Türkiye kara su
ları 6 mıntakaya ayrılmış ve her 
mıntakada b:r lim.ın reisliğı teş

kil olıınmuŞur. 
Bunlar: İstanbul, İ=ir, Trab

zon, Mersin, Zonguldak ve Sam
&undur 

İstanıbul liman relslığine cıvar
dalki bütiln limanlar bağlanmış -
tır. 

İzmir mmt.aka Jıiman reisliğine 
de Edremid, Ayvalık, Külluk, 
Bodrum, İmroz, Bozcaada, Bür -
haniye, Dikili, Kuşada.sı, Çeşme 

ve Urla limanları bağlamnış bu -
lunmaktadır. 

Buralarda birer tali liman reis
lkleri de tmis olunmuştur. 

Yeni şeklin limanlarımızın mü
rakabesı bakımından daha iyi 11€

ticeler vereceği kuvvetle tahmin 
olunmaktadır. 

KISA POLiS 
HABERLERi 

İbrahimin Suç Ortağı 
Kim? 

U 
mumi haplbanenin ko~ 
larmdan birinin pencere 
deınırlerini sökerek, bun -

la.rdan bıçak yapan ve bu bıçak-
13"ı maıhpuslara satan katilden 
mahktim Hacı lbrah:min duruş
masına dün ~liye dördüncü ceza • 
maB'ıkcmesinıde devam edildL Dün
ku celsede şalıidler dinlenıldi. 

Bunlardan sirkatten mahküm Hu
seyin oğlu Şeo..ket mahkemede şu 
ifadeyi verdi: 

•- Bundan üç dört ay evvel, 
bir gün .tbrahimi hapisanenin alt 
lkatıııdaki kıoğuşlardan birinıın 

penceresi yanında gördüm. İ'bra

him, pencerenin demirlerıni oök
mekle meşguldü. İki saat sonra da 
-0nu.n pencereden çıkardığı de -
mırlen sergardiyan Osmana le.
tim ettiğini gö.rdum. 
İbrahim benden kat'ıy; en sır

larını saklamaz. Eğer pencere de
rrr.rlerin.den bıçak yaparak bun
lan mahpoolara satsa idi, bundan 
heıihalde haberım olurdu. Ser
gard>yan Oııman, ktndisıne ifb
ra edıyor . .İibrahim, sergardiya -
nın baldızını öldürdüğü içın, Üb

rnan da ondan intikam almak, <r 
k ' .... ·nu ezme l6tııyor .• 

Cinayetten mevkuf İshak og
lu Nesim de şunları söyledi: 

- Hapmanedeki bütün koğuş
ların demir kapılarını, pencere -
!erin: ben tamir etmiştim. Bun -
dan iki li.ç ay evvel beni geceleri 
me~ılr koğuşu bE'klemiye me -
mur ettiler. Bir gece, sabaha kar
şı bir gürültü .ıe uyandım. Pen-
41erenin yanına gittiğim zaman, 
orada Şevketi gö,-düm. Şevket 

pencerenin derurll'rini söküyor
du. Derhal sergardiyana haber 
verd1m. Şevketi sorguya çektıler. 
Şevket: 

- Beni bu ~Hacı İlbrahım teş
vik etti, dedı. . 
Gardıyan Said ıle Jromrol Meb-

Bu hususta başlanan tetkikler 
bitmiş ve inşaata hemen geçilmesi 
tensib edi.lmiştir. Memleketimizin 
ilk ziraat aleUeri fabrikaııı önü
müzdekı 4 sene içinde tam randı
manla çalışabilecek hale gelecek
tir. 

* Şoför İhsanın ıdaesındeki medin de çağırıjara'k dinlenmele-
ri ıç n duruşma dört temımıza takamyon ile vatman Selimin kul -
!ık ediltl:. 

]andığı 518 nwnraalı tramvay Sir- -------------

Fabrikada evvela pulluk, tırmık, 
fenni sapan ve peyderpey de diğer 
bütün ziraat aletleri imal oluna -
ca.ktır. 

kecide çarşışarak her ıki araba 
da hasara uğram1şlardır. 
* Beyğlunda Hamalbaşında o

turan Vasil adında bir dograma· 
cı Buyükadada Karabaş yokuşun-

--Jll--- da bir evi tamir ederken damdan 

Ticaret Ataşeliklerinde dil§erek muhtelif yerıerinden .}a-

N .. S •1 . ralannııştır. 
Umune ergı erı * Rumelikavağında oturan ve 

&nem mJcmleketl.erde mamu Büyükdere kibrit fabrikamda ça-
lAt ve mahsullerinıızi tamamile lışan amele Nebiye kazaen elini 
tanıtmak maksadile yeni ve gü- makineye kaptırarak yoralanm~ 
zel bir karar verilmişbr. 1 ır. Muhtelif memleketlerrleki ti - - ...;.. _____________ , 

caret a.taşehklenmizde •nümune 
sergileri• kurulara'k bütün mah -
suilerimiz bul'6larda teşhir edile-

cektir. Bu ma.ksadla tekıınil tiıcA

ret oda'.ları nümuneler toplama -
ğa başlamı§lardır. 

* Fatıhde oturan 65 yaşların
da Mehmed adında bir ıhtiyar e
vin merdivenlerinden düşerek 
muhtelif yerlerinden yaralanmış
tır. 

* Osmanbeyde Postapalas a -
partmıanının 1 numaralı İsak Vi
karanın oturduğu dairesinden yan
gın çıkmış ise de sırayetine nıey
dan verilmeden sondürülmuştür. 

* Ahmed adında biri Vefada bir 
kahvede para meselesinden çıkan 
kavga neticesinde Receb adında 

birini evvela odun parçasile başın
dan, sonra da bıçakla elinden y&
ralamıştır. 

1 
Ev Sahibleri Tarafından 

8 o s tan c 1 T ah 1 r yaptırılma~ı Be!ediyece 

Ağanın 
Karısı 

"GeHnimle Kavga Et-
tim, İstanbula Döndüm,, 

U
.. çüncü sulh ceza ht.kimi ih

tiyar kadına sordu: 
- Adın ne nine? 

- Nefise evladım! 
- Babanm ısını? 

- Şey ... Hasan. 
- Kaç yll§ındasın? 
Kadın, hak.i.mm bu sualim an

lıyamadı. Bır müddıet bön bön 
hiıkime baıktıktan sonra salonun 
b:r kôşet>ındekı küçük maslida o
turan genç hakım stajyerine dön
dü, müşfik bir se~le: 

- Sağırım, kulaklarım ~·i ışıl

miyor .. Hakim efendı ne söyledı? 
diye sordu. 

Bay Miınib yuksek seı;le sualı

nı tekrarladı: 

- Kaç yll§lndasın?. 

- Çok ih1iyarım vğlum, yaşım 
75 ı geçiyor. 

- Nerede doğdur? 
- Memlt'lı.ette .. 
Hak n gülümsedı: 

- Doğduğun memleket.'1 adı 

n ? 
Kadın kısa bır muddet cevab 

vermedi. Sonra şunları söyledi 
- Ben Bulgaryalıyım evlıid. 

Bulgaryan·n İslimiye kasabasın
dan... Memleketten a rılalı üç 
sene oldu ... Şimdi ... 

Hakim, lhtiyar kadının sözünü 
kesti: 

- Kocan var mı? 
Neiise kadın içini çekti: 

- Sizlere ömür evlii.dım! Efen
dim 35 yıl önce öldü. Ona Bostan
cı Tahir ağa derlerdı. Nur içinde 
yatsın ... ş:mdı sağ olsaydı. .. 

- Kaç evladın var• 
. - Üç ... k.zırn. Edirnenın Ha -
sanaga köyunde. Oğlum Mustiı.

fa Şilt'<le. Dığer oğlum da ... 
Kadının giızlen nE'mlerunişti 

- O da hallbı uır.ınnide asker 
oldu. Bağdada gıtt Hi\liı dönm<'
di oradan ... 

- Burada k.mın yanırıda otu
ruyor un? 

- Torunumun ~·anında ... 

Memleketten çı.ktıh"lan bonra, 
önce Edirnedeki kmmın yanına 
gittim. Yedı sekiz ay orada kal
dım. Kızımın altı çocuğu var. On
lardan sıkıldım. Ondan sonra e
fendime söyliyeyim, oradan İs -
tanbula geldim. Torunumun evi
ne b:r.kaç gün mbafir oldum. Son
ra Şiledeki oğlumun yanma gıt

bm. Fakat orada da ancak ıki ay 
otura:bi.ldım. Gelinimle. a1UK'6i ile 
kavga ettik. Şileden tekrar İS1an
bula döndüm. Şinıdi burada t-0 -
nınumun yanındayım. 

- Oturduğun evın a-Oresin. söy
le! 

.. tiyar k.Oın birkaç saniye du
şündü, sonra: 

T emennı Edılecek 
Osmanbey ıl~ Ş~li arasında ya
pılacak olan yaya kaldırım.arı -
nın ırı.şası içın Bellediye bütçesın
den bu sene tahsi.at ayırmak ka
bJ olamamıştır. 

Beledıye Reislıği; §ehrin en 
mutena ve zengin bir kısmını t~ 
kil eden bu semtteki işlerın ora
da oturan ev sahibleri tar~fın -
dan yapılmasını temenni etmeği 
kararlaştırmıştır 

Bu s<i>eble, Osmanbey - Ş~li 
arasında oturan ev sahıbleri bu 
hafta içinde Beyoğlu Halkevın -
de .bır toplantıya da\'el edilecek
ler<Lr. 

Vali ve Bekd.ye Reisi Lıltfi 
Kırdar bu toplantıda ev sahible -
rıne Belediyen ~ tel:'enn yatını 
bıkhecektır 

Harbiye - Osmanbey aras kal
dırımları dar oıduğundan ayni şe
k ide bırakıl;ıcaktır. 

---o----
Beyoğlunda Büyük Bir 

Halkevi Yapılacak 
Vali ve Beledıye Reisı Lıltfi 

Kırdar, Ankaraya yaptığı son se
yahatınde, Taks nıde 100 bın lira 
sarfilc yeni ve bü:uk bir Halk -
en.. ;apılması ıçın de aliik&dar 
maıkamlarla göriışnıuştur 

Bu b.na ınşa edıldlkten sonra, 
Beş ktaşta ve Eyubde de birer 
modern Hal~ev; binaları yapıla -
cakt;r 

İnşa•t•na brujıar.,ın Emınönü 
Halkevi bınası da •ür'atle tamam
lanacaktır. 

Bu suretle kısa bır zamanda 
İstani:ıulda ır.e\·cud bütün HaLl<
evleri büyük ve modern bırer bi
naya malik olacaklardır. 

- Şey .. Oğlum, dedı. Koca -
mustaiapaşaıda Akarcada küçük 
bır kah\'e var ya! .. Bu kahveyi 
bırkaç aıdım geçtıkten sonra, kar
şına küçük ve ahş•p hır ev gelır, 
Haticerın evı.. İşte blz, orada o
tmuyoruz 

Bay Mün;b e\-rak, gözden ge
çirdikten sonra: 

- Nine, dedı. İkamet tezkere -
n:.n müddet, bitmış. Bunu yeni
lememişsin!. 

- cfae kadın, sıy ah çarşafının 

pelerını altından üzerı iple sarıl
m"i küçük hır paket çıkardı. İpi 

çözdü. Pak<"t.n iç.indek, kağıtları 
hiıikime uzatırker· 

- Ben çok ihtıyarım, cahı.im! 
Bu gibi ışlerde ne yo.lda hareket 
edile<!eğini b>lmıyorum, dedi. 

Bay Münib kağıtları a.ldı, tet -
kik etti, sonra onları tekrar ka
dına verdi ve: 

- Şinı<lı, de:li. Doğru hükü -
rnete git. ıkamet tı:zkerenın mud
detini temdıt ettir. 

İhtıyar kadın hakime, stajyer
lere ve dinleyıcilere: 

- Allaha emanet olun. h~a 
kalın! 

- Dedıkten sonra, mahkeme 
sal-Onundan çıktL 

No.2 

(Dünkü kı81D1n hilla!lf.lSı) 

(Eserleri aevile sevile oku -
nan lngiliz zabıta romanı mu -

hamrlerınden Centam yağmur

lu b!r gecede trenden inerek, is
tasyndan biraz uzak mesafede 
bulunan bir köydeki kö§küne 

gitti. Soyu•du, dökündü. O sı

rada son derece güzel karısı o-

yük bır kısmıııı Arnavutlukta ge
çirmişti. 

Centam: 
- Bu a~am elbette yemeğe 

d<alırsmız, dedi. . ÔLÜM Ç~NBERİ 
. -./ . ' . ·" . ,.·_ ... 

/ - O ha de sızi Meredıtle tanış-
tırayım? 

- Ha, şu polı6te ısmıle anılma
sıı"1an hoşlanmıyan ve kend:Sine 
sadece T harfile hıt.-.b edilmesini 
istiyen garib zat mı? 

daya gelerek Sarı Yaııis isminde 

b!r m1$afirın •alonda kıındishıi 
beklemekte oldugumı söyledi. 

Bıı Yunanlı yak~ıklı ı·e ~ok 

zengin hır adamdı. Centam sa
lona geçıı, misafirini tanıyordu. 

Eller !ıkıldı. Konuşmağa bot -
!adılar.) 

Sarı Yarus, iı;m.nden de belli ki 
aslen Yuna"-'ı idi. GençliJ;.'inin bü-

Sarı Yanıs gülünısıyerek, ma -
dam Gras Centama döndü: 

- Eğer mı.dam bir mahzur gör
mezlerse, kalırım, dedi. 

Genç kadın yarı seri, yarı nazik 
bir lisanla. 

- Bilakıs kalırsanız, ben de pek 
memnun olurum, dedi. Hava bu
gün o kadar fena ki. .. Yalnız ye
meklerimızi beğenmezseniz, şi -
kayet etmemenizi rica edeceğim. 

- Misafir umduğunu değil,'bul
duğunu yer, diye meşhur bir söz 
\'ardır. 

Bır kaç dakika sonra iki adam 
edebi bır müsahabeye dalmışlar
dı. Gras fırsattan istifade ederek, 
salondan çıktı. Edebiyattan ki -
ta,plara geçtiler. 

Sarı Yanis: 

"·"··. ..·· ·. ~ ...... · ZABITA ROMANI Çeviren: MUAMMER ALATUR 

- Ben sizin büt;in romanları
nızı okudum, dedi. 

Centam yarı cıdd:, yan takıla
rak: 

- Öyle ise s:ze pek acıJ.ll" 
dedi. 

- Halbuki ben hiç acır.renk 

vaziyetle değilim. Sizde hi yük 
bir romancı istidadı var. 

- İltıfatınıza teFkkür e-Jrnm. 
- İltifat değil, yerinde bir 

ta.kdi>' olduğunu kabul ediniz. Ro
manlarınızda bulduğunuz entri
kalar o kadar orij:nal ve biro:ri
ne bağlı ki, hakikaten iru.an sa-

hilesinden 'başladığı zaman, ar

tık kitabı elin.den bırakmadan so
nuna kadar -0kumak ist:yor. Son
ra mesela birçok eşhas arasında 

han.gisı olduğunu tliym etmeğe 

çalışıyorum. Tabii romanın so -
nunda burası anlaşılıyor. Fakat 
romanın ortalarını geçtikten son

ra, insan zihnen çok meşgul olu
yor, sankı bir poLs hafiyesi ımış 
gibi, kıtabı bitirmı:den neticcyı 

keşfe•mek istiyor. Yalnız şunu 

söylemek :sterim kı, lx'n ekseriya 
katilin kim olduğunu daha roma
nın ~onuna varmadan anlı)•orum. 

Centam ha •retle misalirinin yü
züne baktı. Biru izzeti nefsine 
dokunulmuş g.ıbiydi: 

- Ben ıse, bilakis katiılın kını 

olduğunu bidayeti~ tanıtmam. Bu
nu romanın en aon sahifelerine 
saklarım. 

- Orası doğru! Fakat, bu ale
Hide okuyucular içind.r. Fakat 
ben onlar gibi değilim. Zekfunı 

i~letirim, ecrübelerımden l6füa
d ederim, ele verilen izlerin ~ • -
reye varacağım anladım. Ah, bt-c 
cınayet masasında bir ta!lıarri ru
muru olmalı imı,im. 

- Evet. T. Meredi!! Emsalsiz 
bir adamdır. c;nai araştırmalar 
servisinde çall§ıyor. 

Sarı Yanisin gözlerınden bir 
parıltı geçti. Belliydi ki; bu ı;()z

ler kendis.ni son derece alaka -

dar etmışti. Hattiı bu muhavere
nin devam etımesınden pek hoş -
Janacaktı .. Fakat o sırada kapı a
çıldı. Sofranın hazır olduğu ha
ber veri.idi. 

Yemek dogrusu pek neş'eı;iz 

gEÇti. Gras konuşulan şe ·lere 
pek i tırak etmıyordu. Kocası da 
tektük k-0n~uyordu. Bu sebeb -
den yemek aJiağı yukarı bır seı; -
sızhk içinde yenıldi. 

Genç k-.dının fena halde canı 

M 
uhtelif ~ehir i~leri ı. kkın· 

da, son zaınanlarda hnzı 

yazılar yaı:dını. GazcteC' 
nin "·azife~i halkın tema~·i.illerini, 
arzularını hi-,-setmek, görnıck, tet .. 

kik etmek ve en dof'ru ölı:ulerle 
~·azmaktır. Bu kabil ııe riyatta . n

ınimi olmak, bence en siddetli H> 

ağır tenkitleri dahi hüsnükabul 
ettirebilen ku,·nt kayr·ağıdır. 

Belediye Sıhhat İşleri • tüdür
liiğii, •on çıkan bir iki \'azımla 

alakadar olmuş, vaziyeti incele -

miş \e matbaaya kadar tdefon 

etmek zahmetini ihtiyar ederek, 
gazeteyi ten\:İr etnıiştir .. 

Bu hareketten fe\kalade mem
nun oldum. Demek ki, tenkitler 

hüsnükabul göriiJo··· alaka u~ an .. 

dırı)·or , .. e üzerinde çalı~ılıyor. Zö· 
ten, bizim i tediğiıuiz de budur. 

Tenkitleri bu ,şek ilde kru ıla -

m sını bilen bir belcdi~·c lc,kiliıtı 
için, mııvaUak olmamaii;a 'ebeb 
yoktur. 

Halbuki. bizım znrnllı c.ki be
lediye zihniyetınıiz böyle doğildi, 
Gazete, ne yazdı ist.... hrp~ine bir
den \'e ceflclkalem: 

- Yalan! hükmlinü ,·erir, sonro 

da, meseleyi tetkike bile lüzum 
görmeden kend; ini müdafaa eder, 

tenkit cdenlett atar. tutar, pür -

şiddet, ateş püskürurdü. 

Çok şükür bu saİ<al zihni~ etin 
arttk tarihe karışmış olduğunu 

görmekle •e,inç duyuyoruz. 

Bana gelince, itiraf edeyiın ki, 

doğru bildiğim her• e~ i, kalemi -

min ucuna kadar g<'ldiktcn sonra, 

geri çevirmek politikacılığı yapa

manı. Amma, bu arada, birrnkla -

rının asobı bozulurmuş .. Ora ı d 

hiç umurumda değildir. 

Buna mukabil, hu doğru 'özi' 

münakasasız, büyülı bir ıe,limi· 

yetle kabul ederim. 

REŞAD FEYZİ 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

ekçilere Haftadabirl 
İzin Verilemez mi ? 

«Blr bolı<b lmu&lle aldıfııruz 
mektaMa denlJlyor .ki:-

·- bdıçllu, polltt -rlııck b r 
turlu araşlırmalonlan -...la ak -
pm saat dörtten sabah aut Yt-di· 
>·e lladar mahalld•rlmlzl b•tır -
dlilmi• clbl, icabı hallnd" gun
düdtrl de vaatte ile lavdf •dil -
melltt:yb. Her tiirhı Wi1Jilııt1tre t 
her an aoius cert:ria. Çok mutc\·aıı 

insanlar olduiumua için, bu feda- ı 
kirlıinnula da t.:vunmeyb. Fakat 
nllla7et biz. dt iu.saan. Haftada 
blr ıun lsUrahat etmek llrııJ uı -
mıııdır. Ba4ka memltlı<ll<rde po. 
lls n .,.kol lqlıllltuwı aasd ol
dutunu bllmlyorwn.. F&kaı her. 
halde onlara haftada bir ıun lıı.U

ralıat l<mhı •dlldltlnl ııaıuı•d• -
rlm. An.ba bl1 bek.file.re de- aile 
7uvamwta llafta.da ltlr IÜ3 '°yle 
dinlenmek hnkil:t1J1ı verm( k müm· 
lıiın dttll ınldlr~ 

sıkılıyordu. Fakat sebebim de bır 
türlü anlıyamıyordu. Yem k ye
nirl<en, bu sıkıntının neden ıler! 

geldiğin, anlamağa çalışı) c :dı;. 
Nat:le! O gün aldığı melrtubıar<J<i 

kötü bir haber yoktu. Saba'htar. 
akşama kı;dar da hi:r.mctı; erle 

hoşuna gitmiyen b.r hfıdise oıma
nııştı. Herşey yolunda idi. Yalmz 

Jroca.;ının Romanya tahviller ı.

zerınde borsa oyunu yapmak .s

terken, hır mıktar ıçer:ye gırd.

ğinı bıliyordu. Hatta koc"5ın "1 bu 
açığı kapatmak ıçın hır ist.kraı

da bulunduğunu da tahmın rdı

yordu. Fakat son neşrecltiğı r -
man, o kadar çok satılıyordu k,, 

istikbal için maddi bır endM e 
düsm<>ğe hıÇ'bir seb~b yoktu. 

Yemekten sonra Gras dedi k: 

- Eğer isterseniz kahven - ç~

l~ma ~ anıza gl'lirey m. 

(Devamı var) 



4- SON TELG&AI' -9 BAZ ta AN lllt 

1 Bugün Konuşulan Mesele :ı 

B ltık Devletleri Ne 
Yapa ilir? 

Bitaraf Kalmanın da Ayrı 
Ma n a l ar ı Var 

Ayrı 

ce a Ne Şekil Bulunacak? 

• 'Al5'i'IA • 

Baltık 

altık devletlerinin bahsi ar
tık birinci derecede politika 
alemini meşgul eden bir 

me,·zu oldu. 
Baltık devletlerinin emniyeti 

mesel< si, haftalardanberi politika 
alem ı nin en !:elli başlı dedikodu
s un~ teşkil ediyor. İngiliz, Fran
sız ve Rus aniaşması etrafında 

m uzakereler olurken bu devletle
rın bahsi ortaya çıktL Bunlar bir 
taarruza uğrarsa lbu küçiik mem
leketleri kim müdafaa eaecek? 
İngiltere ile Franso.nın bu dev -
!etlere de teminat vermeLer:nde 
Rusya ısrar etmektedir. 

Litvanya, Letonya ve Estonya 
devletleri coğrafi ,•aziyetleri iti
barile nazik b.r mevkide bulunu
yorlar. Daha evve: Almanya ta -
rafından bu hüküınetlere müra
caat edilerek ademi tecavüz mi -
sakı aktedilmesi istendi İngiliz 
gazetelerinde bir zamandanberi 
şu sebebler ileri sürülüyor: 

u:l.altık dt'lvletle:·i kend;lerine 
Rusya tarafından teminat veril -
mesini istemiyor !ar Baltık dev -
!etleri için hem Alınanya, hem de 
Rusya tarafından kendilerine te -
.ninat verilmiş olacak. Bu temi -
nalın fiiliyat sahasındaki ehem
miyeti ne olacak?. 

Estonyanın paytahtı olan Ta -
l.nden Avrupa gazetelerine yazı
lan malumata bakılırsa oranın si
yasi mehafili bütün bu rivayetleri 
öyle büyük bir hararetle karşıla
maktan uzak bulunuyorlardır. Fa-

• 

-... ' t • 
ı 

oovletlcrin.in vnziyctini gösterir 

kat şu son günlerde yürütülen 
tahminlere göre İngiltere Baltık 
devletılerine teminat vermeyi red
detmiyecektir. Estonya devleti -
nin Moskovada ve Londrada bu
lunan elçileri Talinde birkaç gün 
kaldıktan sonra tekrar vazifeler

ne gitmişlerdir. Talin mehafili 
nikıbin ·bulunuyor. Fakat Alman -
ya ile imzalanan ademi tecavüz 
misakı bahsine gelince; bu hu -
susta Estonyalılar çok tereddüd 
göstermemişlerdir. Berlin tarafın
dan ed:len teklif çok geçmeden 
kabul cıdilmiştir. Bunun için de 
sebebler yok değildi Bununla be
raber Almanlarla müzakere ağır 
olacağa benziyor. Herhalde bu 
vesile anlatılmak isteniyor ki Es
tonyayın maksadı hiç bir zaman 
Berlin - Roma mihverine girmek 
değildir. Yalnız Estonya b:taraf 
kalmak istiyor. Herkesle iyi ge
çinmek istiyor. 

Fakat Almanyanın teklifi yalnız 
Estonyaya karşı değildir. Diğer 

Baltık devletleri de var. Şimal -
deki devletıler de var. Estonyanın 
Ruııya ile evvelce aktedilmiş b!r 
ademi tecavüz misakı vardıı. Fin
landiyanın da Rusya ile böyle bir 

muahedesi de mevcuttur. Fakat 
Finlandiya ayrıca Almanya ile de 
bir ademi tecavüz misakı imzala
mak için sebeb görmüyor. Eston
ya da şimdi Almanya ile ademi 
tecavüz muahedesı müzakE<resine 
girişirken tekrar ediyor ki evvel
ce Rusya ile akdetmiş olduğu mu-

harita 

ahededen vazgeçmiş değiıldir. 

İskandinavya devletlerinin va
ziyeti şimdiye kadar Estonyanın 
bitaraf kalmasına .vardım etmekti. 

Fakat Estonya ile İskandinavya 
devletleri arasında daha sıkı bir 
teşriki mesaiye lüzum görülmedi. 
İskandinavya devletleri bitaraf 
olarak bir zümre teşkil etllll§ o
luyorlar. Baltık devletleri de bi
taraf olarak bir zümre teşkıl et -
miş bulunuyorlar. Her iki zümre 
arasında ise sıkı bir teşrikı me -
sai temini cihetine gidilmemiştir. 
Zaten Avrupanın bugünkü vazi -
ytetinde İskandiı:ılavya devletlleri 
arasında bile her n.:>ktada tam bir 
fikir birliği görülmemiştir. Bita
raflık denilen şey kaç şekle giri
yor?. 

Bu devletler Almanya ve Rus
ya karşıs.ında bitaraf old_!!klarıru 
söyliyerek bu vaziyeti muhafaza 
etmek ıst iyorlar. Fakat bitarafılk 
hangi manada?. Çünkü bu dev -
Jetlerin her birini!'. coğrafi vazi
yetleri dolayısile bitaraflıkları da 
biro '.rinden farklı olmak zaruri -
dir. Rus - İngıliz müzakerelerin
de kendilerinin ehemmiyetle mev
zuu bahsolduğunu gören Baltık 

memleketleri herhalde bundan 
dolayı müzakerelerin alacağı ne
tıceyi son derece alaka ile bekli
yorlar. Fa.kat bu memleketlerin 
gazeteleri pek ihtiyatlı bir lisan 
kullanıyorlar. B'r kere Almanya
yı kuşkulandırmamak için böyle 

(Devamı 7 inci sayfada) 

j Meraklı Şeyler 1 

GtlZELLEŞMEK İÇİN 

Y 
orkşlr meb'usu ve Beverle7 be

lediye reisi, dünya kadınlarını 

alıikadar edecek beyanatta bu .. 

lunmuştur: 

Beverley belediye reisinin söyJedJ
flne bakılırsa ingillz kadınlarwm ve 
bilhassa. Beverleylilt:rln çehrelerlnln 
&iizel, renklerinin taze olmasına sebeb 
Janbon yemeleri imiş, 

- Diiııyada bizim kasabanın kızları 
kadar g-üzel yoktur. Bu da, kasabamız
da yapılan nefJs janbonlan yemele -
rlnden ileri gelmektedir. 
Kasabanın Janbonıarmı tanıttırmak 

için bu sözlerden dahlil lyl rekllm olur 
mu?. 

HİZ!\IETCİLER MT.KTEBİ 

Herşey, bir ustaya hizme& etmek ve
ya bir mektebe gitmekJe öğreni:ir. Dün .. 
yada, kendi kendine ötrenUen birljey 
yoktur. 

Şimali Karollnde hlımetçilere mah
sus bir mekteb açılmıştır. Fam dö -
şambr. orta hizmetçi.si, ahçı olmak, gü
zel yatak yapmasını, Jezzctll bir yemek 

pişirmesini ütrenmek lstiyeuler bu 
mektebe Klderler ve mütehassıslar ta
rafından verilen dersleri takib ederler. 

Dersler, öl1eden sonra olduğu için 
bütün hlzme-tçller mektebe devama da
vet edJlmlşUr. Dersler meccanidir. 

KtlCÜK BİR ADA 

İki ingUlz zabiti ile hır yeril, bir 
harb gemisile Suvadan hareket etmJş
lerdlr. 

Vadıelerl,, Kanton adh k.ü9ök bir 
adayı, İngiltere büki:.meti namına lt
K•i etmek ve bayrak 'ekmektir. 

Bu kil9üll ada. Okyanostadır. Ve 
suyun Werlnde 3 metro kadar J"ü.ksek
llğl vardır. Boyu 400, cenlşllği 40 mel
rodur. Ortasında büyücek bir göl bu

lunmaktadır. Adada beş Hindistan ce
vizi af acından başka bir ağ"aç yoktur • 
Bazı yerlerinde kırmızı renkli otlar 
vardır. Adanın biricik sakinleri deniz 
kutları ve faı·elerdir. 

Kanton adası, Honolulu Ue Suva a
rasuıda ve Ok'f'anos hava hattı üzerin
de bulundulu için ehemmiyetlidir. 
imar olunacakhr. 
Yakında muhacirler sönderlleceJı, 

denize batırıp çıkarıyorlardı. 

KİTAB HIRSIZLARI 

Bazı :ı.damlar vardır, halleri. vakit
leri yerinde olduh halde kilab gibi, 
kalem l'lbl şeyler gördüler mi hemen 
aürlar, ceplerine atarlar. Bunlardan 

blrl, bir kltabcı dükki.runın önündeki 
serI!den bir kıtab çalarken yakalaD.!.l', 

HÔ KAVE 
HATIRALAR 

1 Yazan: REŞAD FEYZi ---
N 

eclayı bir evham kapladı. 

artık, ihtiyarlığa doğru yüz 
tutmuştu. Sabahları kalkın

ca, aynanın karşısında, uzun uzun 
yüzüne bakıyor, gözlerinin etra
fındaki, alnın~ki km.şıklıkları 

içini çekerek seyrediyordu. 
Halbuki, Necla, çok güzel bir 

kadındı. Makyajını iyi yaptığı, iyi 
giyindiği günler, ona ter ve taze 
bir genç kız olarak bakılabilirdi.. 
Yani, sizin anlıyacağınız, cami yı
kılsa bile, mihrab yerinde idi. Ya
şını merak ediyorsunuz, değil mi?. 
Kendisi 27 yaşında olduğunu söy
ler. Nüfus kağıdında 32 yazılıdır. 

Bütün kadınlar gibi, Necla da, 
yaş bahsinde çok titiz ve sinirli 
idi. Geçen sabah, Necla. pencere
nin önündeki koltuğuna gömüldü. 
Uzun uzun düşündü. İlk defa, ken
disine bile, yaşını itiraf ederek, 
35 i bulduğunu hatırladı. 35 uzun 
sene .. Bütün hayatı gözlerinin ö
nünden geçiyordu. Çocukluğu, 

genç kızlığı, genç kadınlığı.. ve 
nihayet şimdi.. Çocukluğuna dair, 
çok tatlı hatıraları vardı. Eren -
köyün güzel bir köşkünde dün - _ 
yaya gelmiş, senelerce, bahçelerde 
koşmuş, ağaçlara tırmanmıştı .. 
GenÇ kızlığı çok romantik ve hissi 
idi. Bir genç Tıbbiyeliyi çılgınca 

sevmişti. Küçük yaldızlı hatıra 

defterine, gece yarılarına kadar. 
ne şairane satırlar yazardı .. Heye

canlı bir aşk yaşamıştı. Sonra, a
radan yine yıllar geçiyor .. O Tıb
biyeli çocuk, bir gün doktor olup 
Bağdada gidiyor. Gidiş o gidiş .. 
Neclayı unutuyor. Necla, onu bir 
daha görmüyor .. 

Genç kız, 19 yaşında iken, bir 
.Babıali mümeyyizi• ile evlendi-

• 

• 

... 
rilmişti. Bu, efendi bir adamdı. 

nu, asude, sessizlik içindE geçir · 
' mek .. Fakat, bu erkek kim olabi· 

lirdi?. Bu erkek nerede idi?. Nec
Uının bir miktar serveti vardı. il 
servet, böyle bir koca bulmak i · 
vasıta olabilirdi.. 

Necla. şunu itiraf ediyordu: 
Ger>' olmalı.. En az 45 yaşında 
oh il ı d ır. Başka türlü, kimsen' 
nazıı,~ oynayacak halim yok .. 
tık. Yorgun düştüm .. 

Aradan haftalar geçti .. Bir gü 
Necla, vapurla Kadıköyüne ge 
çiyordu. Erenköyünde, eski mek 
teb arkadaşlarından birini ziya -
ret edecekti.. 

Vapurun orta kamarasına giri 
oturduğu zaman, karşısındaki k 
nepede, kıranta, fakat şık giyin
miş, bir erkeğin, dikkatli dikkat 
kendisine baktığını farketınişf 
N eclanın da gözü kaydı. O d 
baktı .. Meçhul erkeğin gözlerin' 
içinde. dudaklarının mütebessi 
kıvrımlarında bir heyecan, b · 
titreyiş vardı ... N ecM için, bu yü 
hiç de yabancı değildi. Daha dik
katle baktı.. Hafızasını yokladı. 

Erkek birden, yerinden kalktı. 

N eclaya yaklaştı. Genç kadının 

elini sıkarken, titrek bir sesle: 
- Tanıyamadınız mı, dedi, ben 

doktor Ertuğrul.. 
Necla, adeta bayılacak hale 

gelıniştL. Evet, Erenköyündeki 
komşunun oğlu genç tıbbiyeli Er 
tuğrul.. 

• •• 
Ciddi bir insandı. Fakat. Necla - Necla. şimdi, Ertuğrulla evlid' 
nın ruhunu tatmin edecek bir tip Mes'ud bir hayat sürüyor. 

değildi.. Necla, adeta, bir cehen- lii;;iiiiiiiiiiliir~'4İ~i~~:~ 
nem hayatı yaşıyordu. Nitekim, 
bu ıztıraba dayanamadı. Evlilik 
üç yıl sürdü .. Ayrıldı. Genç ka -
dm dul kalmıştı. Babasının evine 
döndü. O gece, hiç unutamıyacağı 
bir gündü. Sabaha kadar ağlaml§, 
talihsizliğine yanmıştı. 

Ankara 
BUGtlN 

19,05 l\lüzlk (Bir Vlrlüos - Pi). 
19,15 Türk müzifl (Fasıl he7ell) 

karakola götürülür. Ailesini laruyan 1-------------- Aradan beş sene geçtikten son
ra, Neclanın babası ölmüştü. An
nesi, uzak bir Anadolu kasabasın
da, oğlile, gelini ile beraber otu
ruyordu. Ölen baba, Neclaya mü
him bir miras bıraktı. Necl!, çok 
sevdiği babasının arkasından çok 
ağladL Hayat, ona bir sille daha 
indirmişti. Fakat, mahrumiyet, 
sefalet, yoksulluk yoktu. 

20 1'-Iemleket saat ayarı, aj4Jlll ve 

komlser hayretle sorar: 
- Nasıl, &iz ••• Zen&"fn bir ailenin ço

cuiu olduğunu.1 halde kltab çalıyor .. 
sunuz?. 

- Mazur sörünüz, ba)" komiser." 
Bu bir illet. İstemeden yapıyorum. 

S,1R'AT REKORU 

lllndlslanda Slnııurda bir yanpıı 
çıkmış. itfaiyeye haber verilmiş. Fa
kat, i tfaiye heyeU at tı ay sonra pür 
lelii.ş (!) celmlş. Bu da bir rekor de

mlT. 
Bakınız, vak'a nasıl olmuş: Yan,rın 

çıkan evin sahibi, telefon olmadıfı 
için acele b ir mektup yamuş, zarfın 
üerlne (müstacel) kelimesini yaza .. 

r ak posta k utusuna almış. Jlfeklubu, 
n öbetçi çavuşu alınış , kuınandana ver• 
mlş. Kumandan da valiye göndermif. 
Vail de, lizım &'elen muavenetin J'& .. 

ııılması emrini vermlf. İlfayel heyeti 
• yola çıkmış. Fakat a lll ay sonra .. 

Kan ter lçlnde yancm yerine celen 
ttflaye heyeti, yanan evin yerine yeni 
bir bina yapıldıfuıı &'örmüşler. 

Bu vak'adan alınacak h isse ıu: 

Ev sahibinin sofukkanlılıfı, evinin 
7andıtım mektubla haber vermesi, 
ikincisi: Posta idaresinin mektubu alll 
ay sonra götürüp vermesi. Valiye l'e· 

Unce: Herhalde terfle layıktır. Mek
t ubun tar ihine bakmadan emir ver • 
mlş olması da bir !şiir. 

Doktorun Öğütleri: 

ER l K 

M 
ayhoş meyvalardandır, 

çeşidleri çoktur. May
hoş olması terkibinde 

l±mon tozu bulunmasından -
dır. Bizim memleket:rııizde 

ma1lım envaı Can, Türbe, Bar
dak,Mürdüm, Dut, Çakal, 
Frenk eriği, Amasya, Uryani, 
Serfiçe ve sair eriklerdir. Es
kiden dl§arıdan Malta eriği 

namile sarı renkte, iri çekir
dekli erikler gelirdi. 

Erıiık, yemekten sonra itidal 
dairesinde yen<obilir. Y ainız 
yemek fasılaları esnasında ye-

l 
meınek iyidir. Erik Demirhin
di cinsinden olduğundım z4-

yarle şekerle pişirll_diği tak -
dirde müshil gibi tesirlidir, 
susamak halini giderir. Bu -

nun için kuru erikler, erik 
kom,postoları inkıbaz olmak 
mutadında bulunanlara mü 

layemet verir. 

- Kaçta?. 

Az sonra, ölen unutuldu .. Her 
zaman olduğu gibi.. Necla, evden 
çıktı. Bir apartıman tuttu. Hiz -
metçisile beraber oturuyordu. 

İşte bu hayat, bugüne kadar de
vam etti. N eclanın en tatlı zama
nı da, bu devirdi. Hayatın binbir 
çılgınlıklarından zevk aldı, gez • 
di. eğlendi, güldü, oynadı .. Fakat, 
işte bir zaman vardı ki, onu, yeni 
bir ıztırab, üzüntü kıvrandırmağa 
başlaml§tı .. İhtiyarlamak! .. 

Bu endişe ona, yeni bir fi.kir 
vermişti: Evlenmek .. 

Kendisi gibi, tecrübeli, oturmuş, 
:tııalkmış. gün görmüş, eğlenmiş, 

herşeyin tadını almış, ununu ele
miş, eleğini asmış, dışanda gözü 
olmıyan bir erkekle evlenmek, 
artık rahat etmek .. Ömrün sonu-

meleoroloJI haberleri. 
20.15 Neş'ell plilı:lar - R, 

20,20 Türk müzıtl. 
1- Ferahfeza peşrevi. 
Z- İsmail llakkı Beyin - Ferahfeza 

bestesi - Catlıyan cuyL 
3- İsmaU Hakkı Bcy lıı - Ferahfeza 

şarkı - Ateşi aşkm. 

4- Kanun taksimi. 
5- İshak Varanın - Ferahfeza p r

kı - Seyrelmek için. 
6- İsmail llakkı Beyin - Ferahfeza 

şarkı - Mehtapta ıüzeL 
7- Nuri Halli Poyrazın - B lile7 

şarkı - Arlık yetişir, 

8- Rahmi Beyin - Müstear prkı • 
Gel ey saki prabı. 

9- Mustafa Nafizin - Hünam pr 
Gönlüm nice bir. 
U- Şükriiııiiıı - Hüszauı prkı ~ 

Adanın yeşil çamları. 

ıı Konuşma, 

21.15 Milzlk (Radyo orkeslrua - &el'. 
l'raelorlllll). 

22.15 Müzikli konuşma (Jl&W Beılll 
Yönetken tarafmdan). 

23 Son ajans haberleri, .ıraaı, ... 
bam, lahvlli.I, kambiyo - naluıt bor• 
sası (!lal). 

23,20 l\lüzlk (Cazband - Pi), 
YARIN 

13,35 Türk müziği. 

1- Kemençe takslml. 
ı- Neyzen Burhanın - Sa.slnU f&I' .. 

kı - llayl !demdir. 
3- Ahmel Raslmln - Suzinak prkı

Gel seninle. 

ÜÇÜNCÜ GÜN 

y · o s . L A Ferit pasaportları çıkardı. 
Döviz aldı. 
Valizini hazırladı. 
Yüzükleri yaptırdı. 

- Beşte! 

- Bilet aldın mı?. 
- Şimdi alırım .. 
- Ben tam dört buçukta orada olacağım!. 

- Eşyan. var mı?. 

- Lem'lnln - Sıızlnak prkı - At
kınla yarunakladır canü teıılm. 

5- Suzinak şarkı • Bir nldlımla 
kapıldım. 

6- Suzinak saz semaisi. 
14 Memleket saat ayarı, ajans ve 

meteoroloji haberleri. 
14,10 - 15,30 Müzik (Karışık hafif 

müzik - Pi). Büyükderede bir otelde yerleşti. 
Otelde üçüncü günü dolduruyor. 

Meraktan delirecek gibi. 
- Nerede bu kız?. 
Diye telefonun başında bekliyor, kafasının içi 

merak ve bunaltıdan kıskaca konmuş ~ibi burulu
yor: 

- Kaçamadı mı? .. 
Tutuldu mu? .. 
Hastalandı mı?. 
Kazaya mı uğradı?. 

Hemen bir arabaya atlamak, İtaııbula inmek, 
onu aramak itiyordu. Fakat, bu yoldaki sınırsız 

aczini düşündükçe bütün bütün üzülüyordu. Nere
c'e bulacaktı, nerede arıyacaktı, kime soracaktı?. 

O, onu sadece Nesrin .. diye biliyordu. Nerede otu
ruyor. kimin kızı. ne, neyin nesi, hala hiçbir şey 
bilınıyordu. Bu hiçbir şey bilmemezlik içinde bü· 
tun bütün kızdı, köpürdü, ve .. Nesrinin karar ge
resı söyledikler:nı hatırladı. Bu hatırla,·ışla içı 

------No. 186 
burkuldu, daldı, bükük bir boyunla onun bütün 
söylediklerini gözlerinin önünde canlı birer tablo 
gibi geçirdi. Ürktü, korktu, iğrendi, ürperdi, tit -
red.i, utandı öfkelendi, sızlandı, ağlamaklık oldu: • • 

- Ben ne yaptım? 
Ya hepsi doğru ise?. 
B.en nasıl bütün bunlara dayanabilirim?. 
Dedi, vücudüna bir üşüme, titreme yayıldı ve 

birkaç dakika bu böyle sürdü. Sonra, sanki yağ -
mur ardından gelen kızgın bir güneşin çıkışını 

andıran sıcak bir doğuş vücudunu yeniden ılın -
dırdı, ısıttı, gözlerine bütün her şeyi örten, unut
turan bir perde indirdi. Bu perde, iyi hissedi -
yordu, bir aşk perdesi, Nesrinin tılısımlı, iri, kara 
gözlerinden gücünü alan ve eskiyi karartan. ye
niyı aydınlatan bir perdeydi: 

- Seviyorum onu!. 
se,·en katlanır .. 

Yazan: ETEM İZZET BENİCJll ---··--· 
Dedi, yeniden: 
- Nerede kaldı?. 
Diyen üzüntülerini kurcalamağa daldı. Bu sı

r al ardaydı ki telefonun zili çaldı. Otelciye sıra bı
rakmadan hemen koştu, konuşmayı açtı : 

- Aloo. 
- Aloo. 
- Sen misin Ferit?. 
- Benim sevgilim. Fakat, nerede kaldın?. 

Meraktan deli olacaktım. Üç gündür bekliyorum 
burada seni!. 

- Üzülme şekerim. Bir 
rirn uzadı da onun için. 

- E şimdi hazır mısın? 
- Hazırım. 

şey yok. Biraz tsıe-

- Hemen geliyor 
- Uçak ne vakit 

musun?. 
kalkıyor?. 

- Sabah .. 

- Hayır. Bir valiz. Ben paramı, eşyamı, hA• 
şeyimi gönderdim?. 

- Nereye?. 
- Viyanaya. 
- Nasıl?. 

- Yolda konuşuruz!. 

- Gece yalnız nasıl gelebileceksin?. 
- Hiç tizme kendini, gelirim. 
- Ben gelsem. bir yerde beklesem! 
- İstemez.. • • 
- Her ihtimale karşı evi söyle bana .. 
- Lüzumu yok! Haydi Allaha ısmarladık. 
- Telefonla bir öpücük yok mu?. 
- Bir değil, bir milyon., 
- Mersi .. 
- Güle güle sevgp.im!. 

Telefon kapanırken Ferit hem bir aşk sar'a
sına tutulmuş gibi heyecandan titriyor, hem de 
keneli kendine söyleniyordu: 

1357 Hicri I 
Rebi ulii.lıir 

21 

1355 Rum! 
Mayıs 

27 

-~-----------1939, Ay 6, Fün 160, Hızll' 35 
9 Haziran CUMA 

~~·~-:-----:-----t 
1 

Vakitler Vasati 

sa. da. 

Ezani 

ıa. da. 
---r----t·---ı 

Güneı 4 29 8 49 

Öğle 12 13 4 34 

lkindl 16 13 8 34 

Akşam 19 39 12 ()() 

Yatsı 21 41 2 02 
lınsak 2 11 6 31 



1 İST ANBUL'UN İÇİNDEN 1 

Sayfiyeye Gitmek 
-stiyenler Okusun! 

Busene Yeşilköy Taraflarında 
A 

Sayfiye Kiraları Ne Alemde? 
Yaz.an: 

Osman Cemal KAYGD,J 

M evsim biraz geçer gibi oldu, 
bütün s~yfiyeler artık yük
lerini aldı gibi amma, he

tıüz mekt~bler tatil yapmadıkları 
için önümüzdeki gün ve haftalar
da henüz buralara gidecekler çok 
bulunur diye bu yazıyı yazıyo 
rum. 

Mevsimin hayli ilerlemiş ol -
nıasına rağmen henüz sayfiyelere 
gidecekler varsa, her halde kulak· 
larında bir küee bulunduracak -
!ardır. 

Kendisi Cihangirde oturduğu 1 büyük' 
lı ld b . k ld d'' t b Bu sene Yeşilköy ve Bakırköyde ki ralarm paha'lanınasınll en 

a e ır aç yı ır, yazın or , eş- b b F i ı · · 
· ·· · b' h se e : or ya p aıı ayını Yeşılkoyde geçıren ır a · 

hah bu yıl da tutar, bundan bir cereden sesleniyor: - Peki, o bu evi kimden tut -
ay kadar önce, her yaz oturduğu - Nasıl, bari kendinize müna- muştu acaba? z 
Yeşilköydek.i yazlık evin "ahibi sib boş bir yer bulabildiniz mi? - Kimden .olacak, ~ende~! . 
hatuna gider; güler yüzle der ki: Beriki gülümseyerek cevab ve- - Ay o evın sahıbı de sız mı-

- Bayan ben geldim. riyor: siniz? 
Fakat bayan da ayni güler yüz- - Buldum, buldum! - Tabii, benim ya! Bak şu işe 

le: - Nerede bu ev? sen bir kere, koca evin hepsini 
- Hoş geldin, safa geldin am- - Filan yerde, filan sokakta, birden, hem de bir seneliğine ben-

nıa, der, bu yıl biraz geç geldi - filan numaralı ev! den yüz seksene tut; sonra da e-
nız ve daha önceden geleceğinizi _ İyi amma 0 evin içinde ki- vin yarısını ve hem de dört beş 
bildirmediğiıüz için ma.atteessüf racı yok mu? aylığını iki yüz yirmi liraya ver-
b sen! izim ev tutuldu. _ Kiracı var amma biz ikinci 

Tabii, bu sözleri duyunca bizim katla taraçayı tuttuk! 
ahbab afallar: - Yaa? Kaça tuttunuz? 

- Aman deme bayancığım? _İki yüz yirmi liraya? 
- Demesi, memesi yok, tutul-

du. Eğer bilseydim ki siz, bu yıl 
da buraya gelecektiniz, kat'iyyen 
başkasına vermezdim. Size ,ılıştı

ğımız için, elbette sizi tercih eder
dik. 

~ 

Admacağız. şimdi ne yapacağını 
şaşırmış vaziyette bir müddet dü
şünür. Sonra da bayanın bir soğuk 
suyu ile bir kahvesini içerek: 

- Vah, vah, vah, vah! 

- Neee? 

- İki yüz yirmi liraya! 
- Vah, vah, vah, vah! 
Bizimki şaşırıyor: 

- Ne oldu ya , niçin vah vah 
çektiniz? 

- Nasıl çekmiyeyim yavı-um? 
O evi, içindeki kadın baştanbaşa 
ve bir seneliğine olarak yüz sek-
sen liraya tuttu da ... 

- Yok canım? 
- Vallahi, billahi! 

Bunun üzerine bizim ahbabda 
biraz şafak atıyor amma ne yap
sın, bir kere pazar lığı yapmış, peyi 
vermiş bulunuyor. 

Sizden iyi olmasın, bizim bu 
ahbab. ayni zamanda oldukça a
çıkgöz bir ticaret adamı olduğu 

için şimdi diyor ki: 
- Allah kısmet ederse, gelecek 

kış sonlarında artık işi buna dö
keccğ.im. Bahara yakın sayfiye 
sayfiye gezip ucuzca beş on köşk, 
yalı tutac?./lım ve baharda bunları 
ticaretile kiraya vereceğim. 

Tevekkeli dememşiler: 
İş becerenin, kılıç kuşananındır! 

Diye oradan çıkar, acaba nere
de bir boş ev bulabilirim? diye 
köyün bütün sokaklarını, bütün 
köşe, bucağını altüst eder. Uzat -
mıyalım, neden sonra ve akşama 
yakın, hem de yorgun argın bir 
halde bir evin boş bir katını bulur. 
Burası iki buçuk katlı imiş, ya

ni birinci yer katı, ikinci kat, adına 
taraça denilen bir de ufacık tavan 
arası ..• Alt katta, orta yaşlı bir ba
yanla, genç kızı oturuyor. İkinci 
katla taraça bozuntusu boş ... Bu
rası, naçar bizim ahbabın biraz da 
hoşuna gidince pazarlık başlıyor. 
:Vur aşağı, tut yukarı, yazlığı iki 

Kısa Ro blar ve 
Kadın Bacakları 

' yüz yirmi liraya uyuşuluyor. Der
ken adamcağız orada da biı· soğuk 
su ile bir sıcak kahve içtikten son
ra çıkarıp evdekilere biraz pey de 
vererek sevinçle oradan çıkıyor. 

istasyona doğru caddeyi tutuyor. 
Tutuyor, amma, tam kaç yaz
dır otıırmuş olduğu evin önünden 
geçerken eski evsahibi bayan pen-

Bir Dakika 
Diyip Geçmeyiniz 
* Japonya, Amerikaya 3 

düzine ipek çora.b gönderir. * Büyük Bdanyada, her 
dakika vasati olarak 5,250 
frank ücret verilir. * Amerikalılar, güzellik 
müesseselerinde, beıiber dük
kônlannda, dakikada 28,700 
frank sarfederler 

* K •.nadamn İngiltereye 
ihraç et.ıği malların kıymeti 
38,000, ibhalatı da 17,000 frank-

• ttr. 

* Bütün dürıyad~ 10,800 ki
lo sofra zeytiı>yağt istihsal o
lunur. 

'il t.mer :kat:a bakır azdır. 

H•r L-den dakikad~ 450 kilo 
ham baktr ıtha o\unur. 

ŞU $.\TIRLARI OKURKEN 
'E Tİ. 

Amerikalılara 
Göre Erkeklerin 

Binde 700 ü 
Kadınların Ev
vela Bacakları-
na Bakarmış 

lA merikalılar istatistik me
raklısıdırlar. Akla ve haya
le gelmiyen şeylerin istatis

tikini yaparlar. Bunlardan biri, 
erkeklerin 1,000 de 700 ü kadın -

!arın bacaklarına, 100 ü gözlerine, 
100 Ü renk ve gülüşlerine, geri 

loalan 100 ünün de şapkalarına, 

kunduralarına ve roplarına bak
tıklarını söylüyor. 

BaGakları mevzun ve güzel ka
dınlar cidden bahtiyardırlar. Çir
kin ve biçimsiz bacaklıların ümid
sizliğe düşmelerine mana yoktur. 
Çünkü bunu düzeltm"k çareleri 
vardır. 

Mesela kısa ve kalın bal dırlar, 

her gün on dakik a masaj yapmak 
sureti;le inceltilir ve uzatıhr. A -
yakların ucuna basarak yürüme -
niıı de faydası vardır. 

Bacakları düzeltmek içın yol 
yürümeli, bisiklete binmeV. Bil -

hassa açık havada yürümek sıh
hat için de çok iyidir. Yoldan gel
dikten ronra, bir müddet arkaüs

tü yatınız, bacaklarınızı uzatınır., 

ayaklarınızı biraz yü,ksekçe bir 

yastık üzerine koyunuz. Yorgun
luğunuz pek çabuk geçer. 

fı_ş_A_K_A_I 
ANTİKACI DÜKKANINDA: 

S 
eyy~ madam, camek~nda
ki mınelı çekmeceyı ışa -
retle: 

Bir Senede Seksen 
Gemiyi Batırtan Kadın 

- Oh! Ne güzel çekmece ıbu! 0 • • 

Antika ~eğil mi?. . . idam Edilirken Gözünü Bağlamak lstiyen Zabıtı 
Dukka~ı namuslu ibır adam. 

• 
Müşt~ri~ini aldat~ak istemıyor. Güzel Elife 
İki anıslı paro ıster.ıış olsa alacak. itti, Acı Bir 
Fakat doğl'Uyu söylemeyi tercih 
ediyor: 

- Hayır; madam, diyor. Yeni
dir. Fakat, müzed~ bulunan as 
!ından farksızdır. 

Seyyah madam içini çekiyor: 
- Yazık! diyor. Keşke söyle -

meseydiniz... Çok hoşuma git -
mişti, satın alacaktım. 

Oh! .. Ne ala! .. 
• •• 

Dişlerindeıı muztarfü bulunan 
b ir ibayan sabaha kadar inler, gö
zünü kapayıp uyuyamaz. 

Erkenden sokağa fırlar, dişçi -
nin evine gider. Yolda korku ile 
ağrısı gı;çer. Buna rağmen kapıyı 
çalar. 

- Bay dişçi ~vde mi?. 
- Hayır! Şimdi çıktı!. 

Bayan, derin bir nefes alır ve 
mırıldanır: 

- Oh ne ala! ... 

NE LÜZÜM VARDI? 

Büyükıdere yolu üzerinde, Bay ... 
ı.arısı ile beraber gid'yor !ar. Kü
çüle köpekleri de yanlarında. Bir
denbive köşeden çıkan bir otomo
bil köpeği çiğniyor. Şoför: 

- Bayanı ç : ğnememek i.çin fren 
yapmak mecbur1yetinde kaldım. 

Köpeğinizi ezdim. 
- Fren yapmıya ne lüzum var

dı?. Yazık değil mi hayV'ancağızıa?. 

Silahlı 
Avrupa da 
Kadın 

1917 de, Rus orduları, Alınan 

ve Bolşevik propagandasının te -
sirile dağılmıya başladığı zaman 
bazı kadınlar, Petrogradda bir 
(kadınlar taburu) teşkil ettiler. 

Fakat, teşebbüsleri tam bir mu
vaffakiyetsizlikle neticelendi. Za
vallı kadınlar, cepheye gideme -
diler, döğüşemediler. Akıbetleri 

pek feci oldu. Vazifelerini yapa
rak utandırmak istedikleri asiler 
tarafından katledildiler. 

Bununla beraber, (Kadınlar ta
buru) yeniden ihya olundu. Bolşe
vikler muzaffer olunca, ayni hu
kuku haiz (kadınlar taburu) nu 
teşkil ettiler. Bugün, eğer söyle -
nilen doğru ise, Rus ordularında 
müsellah kadın yoktur. Fakat 
bunların, ordunun teknik kısmın
da, bilhassa tayyarecilikte kulla -
nılmak için talim ve terbiye olun
dukları muhakkaktır. 

Umumi harbda kadınlar, siper
lere sürülmedi. Fakat, birçok hiz
metlerde yardımlarından istifade 
olundu. 

Kadınlar, otomobil, kamyon iş

lerinde, seyyar hastanelerde ça -
lıştılar. Hat gerilerindeki sıhhiye 
teşkilatında hizmet ettiler. Bu su
retle erkeklerin cephede vazife 
görmelerini temin ettiler. Büro
larda, fabrikalarda erkeklerin iş

lerini gördüler. Kadınların vatan 
müdafaasına iştiraki kuvvei mane
viyenin artmsaına sebeb oldu. 

Müstakbel bir harbde kadınla
rın hizmeti daha büyük ve faydalı 
olacaktır. Şimdiye kadar kadın -
!arı hizmete davet eden hükfı -
metler değildi. Bizzat kadınlar ar
zı hizmet etmişlerdi. Bir harb çık
tığı zaman tabii kadınların eline 
silah verilip cepheye sevkolunma
yacak. Fakat askeri ve mühim · 
mat fabfi.kalarında erkeklerin yer
lerine çalıştırılacaklar. 

Hali hazıPda Almanyada, Fran
sada birçok kadın teşkilatları var
dır. Harb patladı mı, erkekler cep
hede döğüşecek, kadınlair fabri -
hda mühimmat imal edecek. Tay
yarecilikte de kadınlardan pek çok 
istifade olunacak. Bunlar cephe 
gerilerinde yaralı naklinde çalı -
şacaklar. Keşif, takib, bombar -
dıman işleri, yine evvelki gibi er
kekler tarafından görülecektir. 

Gülüşle: '' Hayvanların 
Gözü Bağlanır,, Dedi 

- Uzağa mı gidiyorsunuz?. \ 
- Hayır! SelAniğe milılıimma.t 

götürüp geleceğiz ..• 
(Devamı 7 inci sayfada) C 

asll8 kadırl!ıann hayatı he- j 
ıınen her zaman merak u -

yan.dır~ır. Fakat bun - =====================================================-== 
!ardan lbirtanes; bilhassa şayanı 
dikkattir. Dölorez Lop ez ismin.de
ki bu casus kadın hakkında ya
zılan bir k;taıbdan şu saıtırları a
lıyoruz: 

•.Sen Nikola yolundan gelen a
raıba, seyaset meydanının biraz 
ilerisinde durduğu zaman henüz 
alaca karanlıktı. 

Araıbacının yanında oturan jan
darma neferi yere atladı, kapıyı 

açtı. İlk evvel iki Jandarma. sonra 
iki rah :be indi Daha sonn. ince 
uzun boylu, nıütenasib vücudlu 
genç bir kadın. Arkasında çok şık 
ve kül rengi bir manto vardı. 

Bir an durdu, denize baktı, de
rin bir nefes aldı. Sonra metin a
dımlar la jandarmaları tak:b etti, 
Meydanın ortasına gelince dur· 

du. Orta yere bir kazık çakılmış
tı. İdam hükmünü yerine getire
cek askeri manga biraz geride du
ruyordu. Genç bir zabit, ilerledi. 
Siyah bir ipekli mendil uzatarak: 

- Gözlerinizi bağlayınız, ma -
dam... Dedi. Genç kadın acı bir 
gülüşle: 

- Hayvanların gözü bağlanır!. 
Cevabını verdi. Kadın direğin 

dibinde dimdik durdu. Genç zabit 
geri çekiLdi, kılıcını çekti, sert bir 
sesle şu emri verdi: 

- Hazırol!. 

Sonra heyecanla ilave etti: 
-Ateş!. 

Bir anda on iki tüfek patladı. 
Göğsü delikdeş •k bir haJ.e gelen 
genç kadın kan~ar içinde yere yu
varlandı. 

Güzel casus Dolorez Lopez gü
zel gözlerni ebediyyen hayata ka
pamıştı. 

JAPONUN SEVGİLİSİ 
Do1ores kiımd. ? Kimin nesiydi? 

Marsilyaya ne zaman ve ne y~ 
mak için gelmışti ?. Bunu kimse 
bJmiyordu. Yalnı.z 1915 senesi 
sonlarına doğru /bahriye zaıbitle- · 
ri·nin devam etoikleri barlarda gö
rünmeğe başJ.adığını söylüyorlar
dı. Yanında daima. Japonya ile 
Marsilya arasında sefer yapan 
Aino - Maru adlı bir geminln kap
tanı bulunduğu için dı:eııdısine 

(Madam Mikado) lakabı verilmiş
ti. Bar müdavimleri (Japonun 
sevgilisi) diyorıardı. Herkes onu 
bu isimle tanıyordu. 

Arasıra, Maroilya gaze.teleri i
darehanelerine gidiyor: • Viktor- . 
ya, tatil müddetini geçirmek için 
perşembe günü hareket edecek. 
İstasyonda bekieyiniz., veya •A
leksiyi cumartesi sabahı bekli -
yoruz ... • veya ıahud: •Çabuk ge-
liniz ... • mealinde küçük ilanlar 
veri()'ordu. 

Daima rıhtım üzerindeki bar -
!arda vakit geçiriyordu. Bura.ya 
devam eden genç baihriye zabitle 
rile alııbab olmuştu. Bunlardan 
biri: 

- Yarın hareket ediyoruz! . 

Zenciler Arasında Biı
İ n g iliz Kızı 

Bu Kız Adayı Satın Almış, 
Senelerdenberi Orada Yaşıyor 

M 
is Betti Karster İng'.ltere
mn pek zengin bir mirasa 
konmuş kızlarından biridir. 

Deniz yarışlarında da birinci gel-
miş, sekiz sen.e evvel büyük bir 

şöhreıt kazıanmıştır. Fakat sene -
!erce evvcl birdenbire kaybolmuş, 

neriye gittiğini herkes merak et
mişti. Rivayete göre Bahrimuhit<i

atlaside İngiliz müstemlekelerin
den ufak bir adayı satın alarak 

orada yaşamağa karar verd!ğıini 

söylüyorlar. Fakat bunu kimse gi

diıP tahkik edememiş. Çünkü a 
daya lkiımse kabul edilmıyordu. 

Şimdi İngiliz gazetelerinin yazdı
ğına göre Mis Betti artık kendisi-

nin ner€de olduğunu haber ver
miş. 

Vhal Key ismi verilen ba ada
da imiş. Yanında b:r muharrir!.e 
bir de mühendis varmış. Adanın 
Zenci yerlileri arasında kendisine 
•Kraliçe. d:yorlarmış. Hükumet
ten bu küçük adayı 8,000 İngtllı: 
lirasına saıtın alan Mis Betti ora
smı 933 terııberi tanınmaz bir hale 
koymuştur. Adada yerli zenciler 
den 150 nüfus vardır. Bunlarm 
hep.si çalışmaktadır. Mis Betti a
dada yetiştirdiği mahsullen n ta
rak para kazanmakta, şimdiye ka
dar ettiği masraflaıı çıkarrnakhı
dır. Mis Betti 39 yaşlarında bir 
kıııdır. 
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VE BiZANS SARA 
1'\o. 9 Yazan: J\J. SA!\-Iİ KARAYEL 

''Sizi Çok Sarhoş Görüyorum; 
Ayıldıktan Sonra Konuşalım,, 
''Haşmetmeab!. Türk Padişahı İkinci Murad, 
Yıldırım Beyazıddan Daha Kuvvetli midir?,, 

•Milyeva. nın Türk sarayında 
oynadığı rolde Bizansın da par
mağı vardı. 

Bizans r.ical başta imparator -
lll'l"ı olmak üzere Mllyevayi elde ı 
etmlşlerdi 

reıe düşürmüştü. İmparator vezi
rinin bu divanece sözlerine kaş • 
!arını çatarak mukabele etmişti: 

- Ne söylüyorsunuz? .. Sizi sar
hoş görüyorum... Aklınız başınıza 
geldikten sonra konuşunuz .. 

Vezir biç de sarhş değildi. Ken· 
disini topladı. Ciddiyetle İmpa -
ratoruna şu cevabı verdi: 

mamasına sebeb olan, Niğboluda 
Ehlisalib ordularını tarumar e -
den. şehir !er kraliçesi olan Kos -
tantaniyeye kadılar tayin eden, 
Anadoluhisan kalesini • Güzelhi· 
sar• yaparak Bizansı çepeçevre ku

şatan ve haraca kesen ve nihayet 
hücum ederek almağa tevessül e
den Yıldırım Beyazıddan da mı 

Garib Bir Zeyil 
(2 inci sayfadan devam) 

temmuz 1006 da büyük bir turıst 
kafilesınin Haı'Ilburgdan hareket 
ederek Kad:ı.kı;e geldiğini yazıyor. 
•Turistler• karaya çıkar çıkmaz, 

derhal tayyare ve bombalardan i
barElt olan c1bagajların1' açmış -
]ar ve harekete geçmişler. Bun -
ların arkasından yi.rmi büyük 
Yun!ı.ers tipi nakliye tayyaresi Al
maıcyadoan uçarıık Sevile gıtmi§ ve 
FraııOoonun Faslı kıt'alarını ce -
nubl ispanyaya nakletmiş. 

Miidaha!lenin öl<;üsüne gelince; 
Hambuııga şimdiye kadar on se
kı.z bın asker ç;ktığı bildirHmek
tedir. Filıhakika miktar çok gö • 
rünmiyebilir. F~kat dün gazete -
lerde çıkan bir ajans haberinin Ü· 

zerınde durınQk lazımdır. Bu ha
ben:le deniliyor kı: 

•Bu geçide 12 bin tayyareci, iki 
b'.n beş yiizü b:rhriyeli , .• müte
baki<;i de tank ve diğer muavin 
kuvvetlı;rıe mensub olmak üzere 
18 bin kişi iştir•k etmiştir.• 

Milyeva, Yıldırım Beyazıdı deli 
divane etmişti. O zamana kadar 
Osmanlı ôınpiratorluğu sarayla -
rında sadelik ve sükunet hüküm
ran olurken Milyevadan sonra 
debdebe, dirat, ihtişam başlamış
tı. Yıldmm, t-s!Mının adeUerini 
unutmağa başlamıştL Türk saTB
yında ayran yerme şaraıb ıçill -
yordu. 

- Haşmetmeab!_ Türk Padi -
şabı ikinci Murad, Yıldırım Bey•· 
zıddna daha kuvvetli midir? O -
nun canını öbür dünyaya götü -
ren yalnız Allah mıdır?. Veliabd-

cür'etkardır? Hayır, Haşmetme - R H • • 
ab!.. Hiçbir vakit ikinci Murad bu Omanya arJCJ-
derece kuvvetli ve varlıklı değil • N y 
dir. Hal böyle iken Türk sultanı- ye aZlfl arJn 

lığında Kosva Irl('ydan muhare -
besini babası birinci Mura<ia k.a· 

nın Sırp kralının kardeşi güzel G 
1
. 

Mari i1e evlenmesine sevinmeliyiz. e JYOf 
zandıran, hırıstiyanlığın Balkan
larda ve Tuna üzerinde perişan • 

· Lğına ve hatta bir daha doğrula-

Düğün dernek yapmalıyız .. Çiin· 
kü; Yıldırım Beyazıd da Sırp Kra
lı Llızann kızı Milyeva'yı almıştı. 

(Devamı var) 

Yıldırım Beyazıd gece gündüz 
saı'hoştu. MIJyevaya o derece dü~ 
kundü ki onunla evlend.ğ gür.
denberi tamarnile asa'bı bozul -
muştu. İçki, su.ıst mal sınır'erinı 

gcrmişti. Olur olmaz şeylere der- İstanbula Do·· rt l'·""''-_,-_,_,_,_,_,-_,-,_,.-
hal feveran ediyordu. o 

1 _l:Iatta Timür~enge en a~ ve Havai UT R K y E 
~=~~'u;~d~zler söyledı. Fer· )Köprü Yapılacak K u v v ET L •O• R 
ye~~:u;di~;ı~:e~ t:~:,~~:::;~~:- Istantıulun müstakfbel ımar pliı- ı 1 1 99 
nını işvebaz.lıklarile teshir etm4· nının Nafıa Vekaletı tarafından 

ta ark edilmesı üzerıııe ŞE'hnmiz- (1 i1ıci sahifeden devam) 
ti. Yıldırımın bu kadın üzerindeki samimiyet göstenn•§tlr, 
suiistimali dillerde destandı. de hummalı bı faaliyet başlamış-

Yıldırım, Anadluhisarı kales.ni 
(Güzelcehisar) yaptırıp İstanb ll 
lizerine hücum edeceği zaman Bi
zanslılar te!Aşa düşmüşlerdt 

Yıldırımın İstanbulu :ıaptı bir 
gun meseleı;i olmuştu. Fakat lli
zanslıların imdadlna cMilyeva• 
yetişti. Padişahı Timürlenk alty
hine kışkırttı. Fitilledi. 

Yıldırım da, Timürlcnge en ağır 
mektublar yazarak belayı üzerıne 
celbetti. 

·Milyeva• rolünü çok güzel oy· 
namıştı. Padişahın gururunu hıza 
gettrip şahlandırmağı bilmişti. 

Yıldırım, İstanbula karşı ha -
zırladığı hücumu terk ile Anado
luya geçerek Timürlengin üzerine 
yürüdü. 

Nihayet Ankarada Timürlenge 
tek başına kalıncıya kadar fevka
lade cür'etle harbederek esir ol
muştu. 

Bu suretle, Tük vatanı b&şsız 

kalarak tam on iki seneye yakın 
isyarılar içinde çalkanmıştı. 

Bizanslılar, derin bir nefes ala
rak Türklerden yakalarını kur • 
tarınışlardı. Yıldırım belası baş • 
larından defolmuştu. 

Bu vak'adan sonra, tam elli se· 
ne Bizans yaşadı ve Türk hakkına 
hucum edip durdu. Arada türe -
yen ve saltanat kavgası yapan Os
manlı hanedanını birbiri üze.rine 
saldırarak nefeslendi. 

İşte bir Sıb .Milevas• Bizan -
sa tam elli sene hayat verm~ti. 
Ve eşin! ataların bir daha doğu
ramıyacağı, yuksek bir kumandan 
ve hükumet adamı olan Yıldırım 
Bayazıdı şahsan mahiv ve harab 
ettikten sonra koca Türk devleti-
n. ele altüst etmişti. 

* B'zins İmparaloru!'un düşün ,· 
cekrı ve heyecanları çoksurmedi. 
lshak Bey gittikten sonra; alodo· 
lunan İmparatorluk meclisinde 
Başvezir İmparatorun korkuları

nı dindirdi. Vezır şöyle söylemişti: 
- Haşmetmeab! .. İkinci sultan 

1'.luradın Sırb Kralının kardeşi 

Mari ile evlenmesi bizleri keder-

tır. Yeni pl3na gbre, istan bulda, Çemberlayn §U beym•atta 
binaların üstünden geçecek dört bulunmuştur. 
büyük ve bEoton köprü yapılacak- •- İngtliz • Türk anlaşma-
tır. Bunlardan 1:-Jri Bo~nJe sından herkes memnundur. 
Ta-ksim ar36ında ve 400 metre u- Türkıye kııvveılid.ir ve bi -
zunluğunda olacaktır zimle beraber sulha hizmet 

Kq>rülerden bırı de Kurtulu.~la edecektir. Tıirkıyenin sulh i-
Takı;,m arasında, dığeri Şışlıane çin, icab1'ıda bütün vazijele-
karakolunun altındaki saha ile nni mükemmelen yapacağın· 
Perapalas araısı::ıda. diğeri de Sü- daıı eminiz. Türkiye ile lngil· 
leymanıye ile Eminönü arasında tere birbirlerine nekadar ya-
bulU<tacaktır. Bunlardan en mü - kınlaşırlarsa sttlhun mtthafa-
himmi Şişhaneden Perapalı>.s« ka- 2cm o kadar kuvveıleniT.> 

dar uzıyacak yuz elli metre uzun- GAZETECİLER YARIN 
luğunda.ki ktıpr!idtır Bunun irti- LONDRADAN AYRILIYOR 
faı aı1'!ml§ metre olacaktır. Taksim Türk gazetecileri, per~embe 
ile Kurtuluş arasındaki •köpriınün günü amirallık dairesini wn-
uzunluğu da 120 metre olacaktır. ra da televizyon istasyonunu 

Belediye, Boğazkesenle Şi.şlıane gezmişlerd.ir. 
arasında yalnız yayaların geçme- Cuma günü, Türk gazete -
sine mahsus bir tünel yapmak is- cilen Windsor ve Eton'a gi-
temelctedir. Belediye yakında, bu decekler ve akşamı Times'in 
köprülerin """ tı.in€1.n projelerini ziyafetinde bulunacaklardır. 
mütehassıslara yaptıracaktır. Köp-

Türk gazetecilerinin refika
rıiler binaların üzcrirıden aşacak 

!arı, ayrıca, bir ıtriyat fabri
ve ayakların uıerine istinad ede-

kasını, bir sinema stüdyosu • cekair. Ayakların buhınacağı yer-
lere isalıet eden bınalar istimlak mı, bir tiyaıroyıı ve ayrıca 
olunacaktır. 

İstanbul aslıye birınci tic~ret 

mahkemesinden: 

Galatada Voyvoda cadcksinde 
9 No. da bakkaliye ticaretile müş
teğil iken 11/8/938 tarıhinde ıf • 
!Asına karar verilm~ olan Dimı1r: 
Cumanın alacakhlarile akdettiği 

konkurda1oya mütea!Lk bütün ev 
rak bu balxla ıfla.. idaresince tan
zim kılınan mütaleaname il<! b'!
lıkte mahkememıze verilrr.şitır. 

Mahkemece bu ı,e karar verilmek 
üzere 14/6/939 çarşamba gü:ıü 

saat 14 de bir celS€ aktedı'ecek 

\'e itırazı olanlar haklarını kuru
mak içın bu celsede hazır buluna
bileceklerdir. Keyfiyet bu ilan ile 
bild.ril.r. (18482) 

Kew bahçelerini de gezmiş • 
!erdir. 

Türk gazetecileri grupu, bu 
cumartesi günü Lndrayı terle 
edeceklerdir. 

İstanbul 4 üncü ıcra memurlu
ğundan: 

Paraya çevrilmesıne karar ve
rilen hane eşyasının birinci açık 

arttırmasının 13 haziran 939 salı 

günü saat 9,30 da Beyoğlunda Tak· 
simde Ayaspaşada Taksim kışlası 
arkasında Mete caddesi asri apar
tıınanda saat 9,30 da yapılacak ve 
kıymetlerin in % 75 ini bulmadığı 
takdiı"de ikinci açık arttırmasının 
15 haziran 939 perşembe günü ay
ni mahal ve saatte yapılacağı ilan 
olunur. (18486) 

Japonya Almanva ile 
Anlaşamıyor 

(1 inci salıijeden devam) 

lendirmeyip sevindirmelidir. Hat- Berltnin Japon mahfellerinde uz un bir ıamandanbui izhar edilen 
ta zatı şahanelerıni eskisinden zi- nikbinliğe rağmen bu talniye key liyeti, hmiiz miiphem bir proje ma
yade zevk ve neş'eye sevk etme • hiyetindedlr. 
lidir.. İyi haber alıtn mahfellenle söy Jendiğine göre Tokyo, Almanya ve 

Vezrin bu sözleri İmparatoru da İtıılya tarahndan Uzalı Şarktaki Japon siyasetine ne &ibi yardımlarda 
ve mecliste bulunanları da hay - bulunulabileceğirlm tasrih edilmeıi ni istemektedir. 

(1 inci •ııhifeden devam) 
Gafenko Tophane rıhtımına çık

tıktan sonra, kendisınc tahsis e- 1 
dilen otomobille Perapalas ole • 
lıne gidecek, birkaç saat istiia -
hatten soma, akşam trenlle An -
karaya hareket edecektır. 

Mısafir nazır Ankarada lıç gün 
kalacaktır. Bu arada Başvekil Re
fik Saydam tara!ından kabul e
dilecek, Harıciye Vekilimiz Şük· 
rü Saracoğlu ile görüşecektir. 

Gafenko'nun Ankarada ikameti 
esnasında, dünya umumi aiyase -
tinin ve Balkanlar vaziyetinin 
gözden geçirileceği anlaşılmakta· 
dır. 

Dost nazır, avdette, İstanbulda 
bh gün kalacak, soma, Bükreşe 
hareket edecektir. 
MISIR HARİCİYE NAZIRININ 

ZİYARET! 

Mısır Hariciye Nazırı Abdiılfet
tah Yahya Paşa 17 haziranda İs
tanbul<la olacaktır. Evvelce de 
yazdığımız gibi, Mısır nazırı, Türk 
Haricıye Vekilinin evvelce Ka -
hireye yaptığı. ziyareti iade mak
sadile Türkiyeye gelmektedir. Mi
afıı na= İstanbula geldığınm er
tesi günü Ankaraya hareket ede· 
cektir. 

Mısırın, Saadabad paktına gir
mesi ve bu mevzuun Ankara zi
yaretinde görüşüleceğı kuvvetle 
muhtemeldir. 
MOSKOVA SEFİRİMİZ GELDİ 

Moskova sefirimiz Ragıb bu sa
bahkı eıkspresle Mr>Skovaıdan şetı

rimize ge~tir. Sefiriınizın Tiır
kiyeye gelişj, yakında Moskovayı 
ziyaret edecek olan Hariciye- Ve
kilimiz Şükrü Saracoğlunun seya
hatile alakadardır. 

Setir, Hariciye Ve.kilımizle be· 
raber tekrar Moskovaya dönecek

tir. 

Çekler Bir 
Alman Çavuşunu 

Öldürdüler 
(1 inci sahıfeden devam) 

mti<SSeseler kapanacaktır. 
Hocaların büyük b.r kınmı talı

rika<t yaptığı için bütün mtk,\eb -
!er kapanacaktır. Saat 20 ıle sa
bahın 5 i ara.sır.da bütün kapılar 
ve pencereler kapal: bulunacak
tır. 

Gf'<:enın bu s:.atın<le aç•k kalan 
pencHe!.ere Alman zabıtası ateş 

E-dec<-ktir. 
Klodnonun beled;ye rei6i ıle be

ledtye mechısi anzı azledil.nıi ler
dır Bunların y~rir,e bir kom:s -
yon t~ edile:oktir. Vaz;feleri
ni yapmadılkları içın Çek devleti
nin polislerı sıliııhlar. alındıktan 

ıronra vazifelerın.d€n çıkarılacak -
!ardır. 

9 hazirandan evvel cinayetin 
faıllen tevklf edıkmedıği takdir
de tııw;lka tro.tıırler de alınacaktır. 

Diplomasi 
Harbi 

(1 ınci sah feden deı:anı) 
safhaya sokmuştur. i~te, şimdi bu 
muharebenıin içindeyh v.e harh 
biitün şiddetile yine bütün cep -
heler üzerinde devam ediyor. 130 
ınilyon mihverliye karşı sulh cep
hesi 300 ıntlyon çıkarmıştır, fa • 
kat, dava henüz bitmemiştir. Her 
iki tarafın karşılıklı çarpışma ve 
çekişmelerinde sıklet merkezini 
şimdi İngı!Uıre için Sovyet Rusya 
ile olan müzakereler, Almanya ve 
İtalya için de Balkanlar teşkil 
ediyor. Danzig meselesi ikinci 
plana düşmüştür. Ve .• Almanya 
bilha&Sa Sovyet - İngiliz müzake
relerini bozmak kasdile Baltık 

devletlcrile anlaşmış, Danimarka 
ve Bolandaya k~ı hasmane sa
yilabilccek her türlii hareketten 
içtinaba başlamıştır. Bütün gay
ret Yugoslavya ile Bulgaristan 
üzerine teksif edilmiş olup Bal
kan birliğinin puçolarunasına ça
lışılmaktadır. Bwuı rağmen, Yu
go,ıavya ile yapılan son müzake
reler ve Prens Pol'e Berlinde ya
pılan teklifler mihverin yiizünü 
güldürecek bir kazanç neticesi 
vermemiştir. Yugosln,·ya, uluslar 
kurumundan çekilmemiştir, Bal
kan birliği ile olan alakası ve fi.ili 
variyeti aynen devam etmektedir. 
İmzalanan ticaret mukaveleleri 
ile Alınanyaya geni mik -
yasta iktısadi bir nüfuz 
ve istismar hakkı '\'ttmİ ol-

duğuna dair de ortada bu haJ..ları 
tebariiz ettiren biı: vesika yoktur. 
Bununla beraber n~ de oha, hatta 
hakikatlere rağmen Yugo•lavya 
dünya efkarı umumiyC>.i k..ırşısuı
da tereddüdlü l>ir \'aziyet muha
faza etmektedir ki bu vaziyetin 
bir an önce en kafi mahiyet ve 
ifadesi ile aydınlanınosının da sı
rası gelm~fü. 

Bulgari;tanda İtalyan ·e Alman 
dip]omasisinin bazı mevzii mu -
valfak.iyetler !.Jydettiği ı:ozden 

kııçmamaktadır. Ancak hu mu· 
va!Cakiyetler, Bulgaristanı ntih -

ver cephesine kazandırını mahi
yetk' muvaffakiyetler değillerdir 
ve .. henii' Bulgaristanla anlaş -
mak hususunda Türk ve İngiliz 
diplomasisinin ehemıni)·et ve kud
ret ifade eden biiyük rolü vaTdır. 
8u itibarladır ki, henüz Balkan -
lorda son siyasi kozlar oynanmış 
değildir. 

Mihver devletlerinin Balkan • 
!ardan maada, üzerinde bılhassa 
büyiik bir gayret sarfettikleri 
mevzu da Japonya ve İspanyanın 
mihvere ve Alman - İtalyan as • 
keri ittifakına sokulm8'ıdır. Ja
ponyanın bu askeri ittifaka gir -
mesi çok şüpheli olduğu kadar 
Franko'nun vaziyeti de hemen he
men kat'iyet nisbetinde ta\'azzuh 
etmiştir. Franko. şimdilik ve sa
dece kendi zaferine yardım etmiş 
bulunan İtalya ve Alnıany~ya te
şekkürü ve dinlenmeyi terdh e

diyor ve.. yine muhakkak ki İn
giJiz ve Fransız diplomas•si ve 
maliyesi yorgun İspanyada daha 
sempatik bir çolışma zemini ve 
imkanı yBTatm•k l"azyetine geçi-
yor. 

ETEM İZZET BENİCE 

, Almanya Sovyet - lngiliz Müza
kerelerini Bozmaya Çallşıyor 

1 (l inci sahifeden devam) ' hem Sovyet Rusya ile, he:-n pJ· 
zakereyi muşkul!ita uğrntmak ba- ma"yd ile .yı geçinmek ve her :ı· 
kınımdan bilhassa m~ssır olmak- gi bır harb \"Ukuunda bit raf kal· 
tadJr. mı>k gayesini gı;tmelotooirler. 50'"' 

Ayni zamanda, Baltık devlet- yet Rusyanın endişesi ise şu nol<· 
!erinin arzularına rağmen bir ga- ta üzerinde tekasüf etmektedir" 
ranti verılmesi aleyhlnd Alman Almanlar Polonya ve Rusya ..;e 
matbuatında da bu sabahlan iti- harbetmeğe karar verd.kleri tal<· 
baren şiddetli neşriyat ba~lamış dirde bilhassa Estonya toprak • 
bulunmaktadır. !arından istifade etmiye çalşacak· 

Ayni zamanda Franız • İngiliz - lar ve belki de harekat için ınüS3' 
Sovyct garantisinin Baltık devlet- ade alacaklardır. Bu takdirde sov· 
Jerıne teşmili hakkında kabul e· yet topraklarına taarruz imktını 
dilmiş gibi görünen .hayati men· daha kolaylıkla elde edilmiş ola'. 
faaller• formülü siyasi Alman caktır. Halbuki, Baltık devietıerı 
mahfillerinde asabiyet uayn.dır • Almanya tarafından alınıp sulJı 
mıştır. cer' ~,•ne iltihak ettirildikleri ve 

Henüz Almanyanın hayati şah· !' ·ye tabi tutuldukları tak • 
sına ithal edilmiyen isanya da d ı ou devletlere karşı vakı o· 
harbe Almanların geniş mlkyas- lacak herhangi bir tecavüzü So, .. 
ta iştirak ettikleri ilan edilmiş ol- yet Rusya mezkfu devletlerın toP' 
masına rağmen ayni mahfilleı:. rakları içinde karşlamak fırsatııı• 
garb devletlerinin Baltık memle- daiina elinde bulunduracak ve 
ketlerini bilvasıta garanti etme • İngiltere - Frans2 da otomatikrn811 

!eri ihtimali karşısında endişe iz- mihver devletleri aleyhine geçe-
har eylemektedirler. ceklerdir. 

Hamburg - Frendeııb'latt di • Almanya işte bu vazıyete ı:nanı 
yor ki: olmak ve İ ngillere • Sovyet RusY3 

·i'lıatacılar vahim bır me5'uli- müzakeratını müşkülata sevket • 
yet altına giriyorlar.• mek '";" kendisilc daha yakır nıii• 

Deutsche Allgemeine Zeitung. naseb:ıt vaziyetinde bulunan Bal· 
.Bitarafların suikasda maruz kal- tık devletlerile derhal anlaşmış, 

dıkla.ru ndan bahsetmektedır. ademı tecavüz paktları mulanııi' 
Maahaza, İng,Jterenin bilhissa ve kendilerini Londra ve Par S 

Moskova nezdinde yapacağı te • nezdinde garanti aleyhinde bulu~· 
şebbüslerle bu bahıs uzerinde bir mıya sevketmiştir. Maam2f 'ı, bU' 
i!ilfil elde etmesı ümicL henüz tün bu vazıyete rağmen İng !tere 
Londra sıyasi mehafilindc muha- ile Sovvet Rusya arasında rıiış • 
faza ed lmektedır. küliıtı yenmek, kat'i netice ' al • 

· B. Strong yarın akşam Londra- mak hususun.da tam bir it•'5f 
d.a Harıciye Nezaret! namına Mos- husulü üm:di galip bir ıhttmal 
kovaya gidecek ve İngiliz büyük dahilinde olup netice Moskovada 
el<,ıısı ile b:rlikte Sovyet Rusyanın cereyan edecek müzakerelerde a· 
merkezinde bu bahis üzerinde te- lınacaktır. 

maslara girişecektir. İngiliz Hariciye ~azırı Lord 
Baltık devletlerine Almanya - Ha!ifaks da dün parlament<ıda b<" 

nın ademi tecavüz hususunda ver- yanatta bulunarak Rusya ile ce · 
miş olduğu garantinin kıymetine reyan eden müzakerderın ' kın· 

gelince Fransızlar bilha~sa bunu da biteceği ümidini muhafaz ev· 
değersiz saymakta ve lediğini beyan eylemiştir. 

- Çekoslovakya ortada mi•al· ·--

diJ~iyerek, mner'in bizzat ingiı • İnglliz Ta~ıını Busabah Gal~İ 
tere ve Çekoslovakyaya yermiş Fenertıaıtı<;enin 31 inci . ·ıl<lonıi
olduğu teminatın bil3harc nasıl münde bulunmak üzere davet e· 
hükümsıiz hale gelmiş bulundu - dılen İngilteren'n Midılıex Woun· 
ğunu mısal olarak ortaya koy -

1 
drrrs takımı bu sabaıh ek,prwle 

maktadırlar. Baltık devletlerı ise ,.tırimize gehniştir. _ 

1 
Devlet Demlry<?lları v~. Ljmanları 1 

i'letme u. ıdaresı ilanları _ 
Muhamnıen berl<>lı 6142,50 lira olan 45 aded seyyar telgraf mal<•· 

nesi 24/7 /19W pnzartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile Anka· 

rada ıdare bınasında satın alınacaktır. 

Bu i§e gırmcl< i;tiyenlcrin (460,69) liralık muvakkat temmat ile 
kanunun tayın °!l!g, "esikaları ve tekliflerinı ayni gün ~aat 14.30 a 

kadar komısyon rPısliğ;ne vnmeleri lazımdır. 

Şartnamder para'" olarak Ankarada Malzeme Daıresınden. Hay· 
darpaşada Te;ellföl' ve Sevk <efliğinden dağıtılacaktır . (3994~ 

Maarif Müdürlüğünden: 
l - O:·ta uKullarda türkçe, taruh - coğrafya, riyazıye, tabiiye, 

Fransızra, almaııca ve ıngilızce muallim muavıni olmak ıstiyenler içın 

bu sene imtihan açılmıştır. 
2 - İmtihanlar bır Eylfıl cuma günü İstanbul Ünıversitesinde 

başlıyacaKtır. 

3 - Fu imtıhaııa dahil olacakların: 
A - Tur.o< vat.ındaşı olmaları. 

İstanbul asliye mahkemesı ikin-
B - Ya~larımn 20 den eksik ve 45 den fazla olmaması, 

ci ticaret dairesinden: 
C - Hüsnühal erbabından oldukları, her hangi bir surette mah· 

kfımiyetleri olmadığı hakkında bulundukları vilayet veya idare heye· 
Türk Ticaret bankası A. Ş. ta- tinden alınmış b·r mazbata ibraz etmeleri chiılen memur ve muallim 

rafından Pangaltıda Halaskar ga- olanlanr bu kayı•tan müstesna olup mensub oldukları daire amirinin 
zi caddesınde Keseryan apartıma- vereceğı ve.;ıka kafidir.• 
nının bırınci dairseınde mukim D _ Her t:irlii h•stalıktan ve muallimlik etmiye mani vücud arı· 
Andon Dımitri ve Dimitrakopulo zalarmdan salim ok'uk'larını ı~bat ed~ tasdikli hek>m raporu ·braz 
blraderlE"r konnıandit şirketi ortak etmeleri 
!arından Andon Dimitrakopulo ile E _ En az lis<.> veya 4 veya 5 veya 6 sınıflı öğretmen okulu me· 
ayni adreste ve ayni şirket ortak· zunu veya btınl~rın muadili tahsil görmüş olmaları. • 
!arından Dimitri Dimitrakopulo Muallim me1'tebir:den mezun olanların en az iki ders senesi mu· 
aleyhlne t~a1 melrtı.iblarından allianlik etmi~ b;:ılunmaları lfi.zımdır. 

mütevellit bakiye 3577,70 liranın 4 - Namz('lf'!" imtihanda muvaffak oldukları takdirde kanuni 
faiz, komisyon muhakeme masraf şartlar dahilinde !:er hangi bir orta tedrisat muallim muavinliğıne ta· 
!arı ve a\"Ukatlık ücretile birlikte yın edilereklerdır. • 
tahsili talebile açılan davada müd- 5 - Yukardalti şatları haiz olan namzetler bir itida ile vilayete 
deialeyhlere gönderilen dava ar- müracaat edeceklerdir. Bu istidaya şu vesikalar bağlanacaktır. 
zuhal sureti, mumaileyhlerin mez- A - Nüfus tezker~sinin aslı veya tasdıkli sureti. 
kfır ikametgahlarını terk ile semtı B _ Tahsil dne~<Sine aid şehadetname veya. vesikalarının asıl 
meçhule gitmiş olduklarından ba- w yılıud suretleri. 
hisle biliı tebliğ iade kılındığı mü- C - Hüsnühal mazbatası. 
başir tarafından tebliğ varakaları· D - Bulun.Jukları yerlerin Maar;f idaresinden nünıunesine göre 
na verilen m~ruhattan anlaşılmış almış tasdik.li sıht:ıat rapuru. 
olmakla dava arzuh.-ı suretin:in E - Ma3rif idarfsinden tasdikli ve fotograllı fiş. 

ilanen tebliğine karar verilm~r. F - Altı aded 4X6,5 büyüklüğünde kartonsuz fotogralları. 
Keyfıyet mumaileyhleri,n ma - Bu v€8lkaların en son 15/8/1939 tarihine ,!tadar Vekfilete gönderıl-

J(ımu olmak üzere illin olunur. mi§ olm~sı l&zımdır Bn tarihten sonra Ve.klılete müracaat etmiş olan· 
"~""? 1ar imtihana alın">ıya<'aktır. (2200) (4090) 
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Vakit Varken Hazırlanalım, 
Kapağı Berline Atalım! 

_ Çocuksun P~a, çocuksun! .. ı 
Yeni Padişah bizi devirmek için 
zamanı bekliyor. 

- O, bekliyedursun! 
- Artık bekliyeeeği kalmadı. 

Zamanı geldi çattı! 
- Nasıl?! 

- Evet!. Zaman geldi çattı .. 
Ben, henüz Şamın ve Halebın su
kutunu bildiren telgrafları mabe-

yok.. Dördüncü ordunun bozgu-

- Kiminle? 
- Rusya ile! 
- Sen çıldJrmışsın Enver! 
- Bu çılgınlık değil.. Bir ide -

alin tahakkuku uğrunda sarfedi
len gayretin, azmin timsali olacak 
bu hareketle ben değilsem bile ço
cuklarım öğüneeektir ... 

- İstediğin gibi yap.. Şimdi 
hangi yolla savuşacağız? 

- Ben dediğim gibi Türkistana 
geçeceğim. 

- Yani? 
- İan yolunu tutacağım! 
Cemal Paşa da söze karıştı: 
- Ben de Berline gitmek isti

yorum! 
- Hoppala ... Sizin fikrinizde mi 

Enver Paşanınkine çevrildi. 
(Devamı var) 

Baltik Devletleri 
Ne Yapabilir? 

(4 üncü sayfadan devam) 

bir ihtıyata lüzum görüyorlar. Le
tonya matbuatı bilhassa böyle gö
rünüyor. Estonya matbuat! Al -
manyaya karşı daha seııbest bu
lunuyor. 

Baltık devlet!ertnin vaztyetine 
da:r İtalyan gazeteleri şu günler
de fazla meşgul görünüyorlar. Bu 
matbuatın yazılarına bakılırsa 

bunlar Estonyayı çok takdır edi -
yoı'lar. Çünkti Elstnnyalılar İngil
tere ile Fransanın dediğini dinle
memişler. Bu da pc.lit:ka alemi
nin dedikodu tarafı. 

Talinde Estonya hükümeti ta
rafından yarı resmi olarak İngil:z
ce neşredilen (Bal'ık Taynıis) ga
zetes:nin verdiği tafsilata bakı -
lirsa Estonyada son zamanlarda 
türlü türlü rivayetler dönüyordu. 
Mesela Moskova tarafından bü -
tün Baltık devletk·i.ııe müracaat 
edilerek Almanyanın Baltık mem
leketleri sahası>ıda herhangi bir 
ilerleme hareketi karşısınd; Rus
yanın da mukabil tedb'rler ala -
cağını bildirmiştir. Fakat yıne bu 
müracaat Moskovanın talebi üze
rine mahrMn tutulmuştur. 

Yine dönen rivayetkre göre 
Rusya bundan başh Baltık araz:
sinin bir kısmını da işgal edece -
ğini söylemiş. 

Bunun üzerine Estonya tlarici
ye Nazırı Selter kend:s:ne ~orulan 
suallere cevab olarak keyfıyeti i
zah etmiştir. Nazırın dediğine gö
re Rusyıa tarafından böyle b; r mü
racaat olıınalllljtır. Çünkü böyle 
bir müracaat Rusyanın Baltık 

memleketlerine Almanya ile bir
likte taksim etmek niyetinde ol
duğunu göstermiş olurdu. Onun 
için Moskova taraiından böyle bir 
şey söylenmemiştir. Rusyanın Bal

tık memleketlerinP yardımı me
selesine gelınce, Estonya hüku -
meti hunu da ıstemiyor. Hariciye 
Nazırı dernek ;stıemişt'r ki Es -
tonya yardım görnnek isterse bu
nu ne vakit görPCeğini, kimden gö
receğini kend;si tay'.n etme>< ister. 

Şu noktanın !ekrarı lazım geli
yor: Baltık devletleri bitaraf kal
mak isLivorlar. Büyük devletlerin 
arasıııdak. ihtilaflardan uzak kal
mayı d şünüyorlar Bu arzuların
da ise İskandinavyq devletleri ile 
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Türkkuşu Genel 
Direktörlüğünden: 

CBRÖVELİLERE 
Bu yıl motör.ü kar.ıpa getirilecek Planör pilotlarından vaziyetleri 

derhal çalışmağa müsaid olanlar haziranın ıik haftasından itibaren ta

limlere başlatılacağından ou g"lbi arkadaşların Ankarada Türklruşu 

1 Genel Direktörlüğüne, taşrada Hava Kurumu veya Türkku.şu şuhel&-
rıne acele müraca~tları I' ca olunur. (3976) 

* * 
Türk Kuşu Genel , ayni dc.yguları taşıyorlar. 

Bir Senede 80 Gemiyi 
Batıran Kadın 

ylne arzetmedim. Hünkarın sun- •11~iiiii~!iili~~r~~;~~~~~~~~I ye cephesi harekMından haberi ~ 

na uğradığını, kuvvetlerimizin To- ~'/ 
roslara çekildiğim öğre!'diği da- '· •. · ~ --=========================== 
kikada bize karşı harekete geç - . -

Direktörlüğünden : 
ı:nek lüzumunu hissedecek. Yal - '.'";-
nız istlia veya azille kalmıyacağız. 1 1 /il 
liepiınizi, bütün İttllıad ve Te
rakki erkAnını muhakeme altına 

aldıracaktır. Dü§iinün bir kere, 
§u nezaret, vezaret ve sadaret kol
tuklarından, tevkifhane anda! -
yalarına göç etmek kolay ve da -
Yanılır iş midir Allah aşkına!.. 

Enver Paşa bu haklı iddia kar
şısında tekrar başını göğsüne dü
şürdü, Cemal paşa kafasını salla
dı, tasdik etti: 

- Hakkın var azizim hakkın 

\.'ar! .. 
- Zaman varken fırsattan isti

fade edelim .. Her birimiz hazırla
nalım .. Daha Selanik cephesindeki 
Bulgar kuvvetleri mukijvemette 
buİunuyorlar .. Henüz Almanya ile 

aramızdaki demiryolu kesilmedi. Toptan ve pi!rakende satcy yeri: İstanbul Sultanhamam 
Şimdi kapağı Berline atarsak ken-. Hamdi ~ey geçidi No. 48 - 56 Tel: 21295 

dimizi kurtarabiliriz! ı ============================= 
- Evlerimiz ne olacak? Ük.üdar hukuk hakimliğinden: 

Dünyaca :Maruf ·· 
- Onları da sonradan oraya ge- Uküdarda Selamı Ali mahalle-

tirtiriz .. Onlar için yapılacak bir (( PEUGEOT)) sinde Külhan okağında 5 No. da 
şey yok ... Ne tevkilleri ne de mu- sakin Halil kızı Güzel Öz-
hakemeye çekilmeleri mevzuu Bisikletleri soylar tarafından kocası ayni ha-

bahsolmaz! Münhasıran nede sakin Emin aleyhine açtığı 
- PekalA... Karar verdik mi? boşanma ve ikı çocuğuna nafaka 
Enver Paşa yerinden kalktı. Sa-' B A K E R takdirine dair davadan dolayı 

lonun içinde dolaşa dolaşa söze müddeaaleyhe tebliğ için gönde -
karlştı: Magazalarında satılmaktadır. rilen dava istidası tebliğ ilmüha • 

- Ben Almanyaya gitmem! berine mumaileyhin 9 ay evvel 

- Almanyaya gitmez misin? DEVREDİLECEK İHTİRA mezkur adresten çıkıp gittiği ve 
- Gitmem! BERATI nerede olduğu malum olmadığı 

- Sebeb? cManyetik sahaları kabili rü şerhile bilıl.tebliğ iade kılındığı ci-
- İkbal devrimde azametle a- yet hale getirmek usul ve ameli- hetle mahkemece de mumaıleyhin 

yak bastığım o topraklarda şimdi yesi• hakkındaki ihtira için alın- ikametgahı meçhul old.uğu anla
edıiar zamanımda süklüm pük • mış olan 16 Haziran 1937 tarih ve şıldığından ilanen tebligat icrasına 
lüm dolaşıp, halkı kendime gül - 2407 numaralı ihtira beratının ih- karar verilmiş ve dava istidası 
dürmek istemem! ti va ettiği hukuk bu kerre başka- suretile 5/7 /939 çarşamba saat 

- Peki nereye gideceksin? sına devir yahud ihtiraı Türkiye- 1 de daveti mutazammın davetiye 
- Asyayal de mevkii fiile koymak için icara varakası mahkeme div

0

anhanesi-
- Anlamadım!! dahi verilebileceği teklif edilmek- ne talik edilmiş oldu undan muma-
- Asya var ya Asya!. İşte ora- te olmakla bu hususta fazla ma- ileyhin 20 gün zarfında dava isti-

ya! lılmat edinmek istiyenlerin Ga • dasına cevab vermek ve yevmi 
- Orada ne yapacaksın? latada, Aslan Han 5 inci kat ı - 3 muayenede de mahkemeye gel -
- Başıma toplıyacağım kuv - numa. alara müracaat eylemeleri mek üzere keyfiyet i!an olunur. 

vetlerle harbe devam edeceğim! ilan olunur. 939/393 

TARİHi 
ÇOCUI< 
ROt1ANI 

Yazan: İskender F. Sertelli 

Bırkaç oyundan sonra seyirci- ı en kuvvetli mahkumların gökte 
lerin gözleri fal taşı gibi açılmıştı. yaşadığına inanırlardı. 

Buran, bu dev cüsseli adamı ay- Sıra (Toga) ya gelince, mey -

gır gibi bağırtıyordu. Bazan iki danda hiçbir döğüşçü kalmamıştı. 

btiklüm olarak, hazan bir et yığını ç;<n"kü Toga cüsse ve görünüş 
halinde yeı'I! çarpıyordu. 

İri gövdeli pehlivanın yenilme
si de çok sürmedi. 

Nihayet Buran da hasmını yen
miştı. Bu heyecanlı döğüşleri göz
lerile gören yerliler: 

itibar'le diğerlerinden daha kuv
vetli ve heybetli idi Seyirciler: 

- Çocukları yenemiyen güreş
çilerim'z, bu korkunç yaban do

muzunu nasıl yere vuracak?!. 

Diyorlardı. 

-24 -

(Toga) elleri göğründe, ayalda 
bekliyordu. 

Kralın canı sıkılmıştı. 

Toga :ıe döğüşecek bir pehlivan 
çıkmayınca, muhafızı meydana 
gönderdi: 

- Onlara söyle ... Üçü de be -
nim da;mı döğü.şçülerim olarak 
sarayımda kalacaklar. 

Dedi. 

Toga ile boy ölçüşecek kimse 
yoktu. Kralın yeni döğüşçülerini 

(5 inci sayfadan devam) 

Diyor, bir ikmcis. 
- Haftaya biz de şarka asker 

götıireceğiz ... 
Diye ilave ediyordu. Ger.ç ka-

dın1 

- Allah selamet vers n ! ... 
- Teşekkür ooeriz !. .. 
- Denizaltılaroan kendinızi sa-

kınınız!. 

- Merak etmey'.niz ... 
~nç bahriyeliler, güzel kadı -

nın elin: sıkarak gemilerine gidi
yorlardı. 

Birkaç gün sonra gemılerinın 

Balear adaları arasında veya Si
cilya önlerinde bir denizaltı tara
fından batırıldığı, mürettehatının 

kurtarılamadığı haber alın:yordu. 
D<ılores, Ş li tabiıJletinde ve 

çok güzel bir kadındı. Alrr.an ca-

Orta Okulu Bitiren Gençlerden 
Gedikli Tayyareci Alınacak 

ı - Genel Kurmay Başkanlığının tensiplerile Türkkuşu Genel Dl
sus teşkilatı hesabına Marsı:ya - rektörlüğıinün emri altında bu yıl açılmakta olan Hava Gedikli Hazır
da faalıvette bulunuı- ordu. Genç lama yuvasına orta okul m»zunları alınacaktır. 
bahriyeLlcrden, geınikıiıı ne za- 2 _ Hava Gedikli Hazırlama yuvasına girmek isteyenlerde ara-
man hJreket cdecegini. r.ereye nacak bellibaşlı şartlar aşağıda gösterilmiştir. 
muh·mmat ve asker götüreceğini A _ Türk olmak, anası ve babası Türk ve Türk soyundan olmak, 
öğrenıy'lr. gazetelerin küÇ':k :lan B _ Bekar olmak yaşı en az 16 en çok 18 olmak, 
sütununda casus şebekesine bil- C _ Sağlık durumu uçuculuğa elver;şli olmak, 

• diriyordu. D - İyi hiıl sahibi bulunmak. 
İspanya kıyılarında saklı bu - E _ Ana ve babasının, yoksa, velisinin rizasıPı gô;teren vazih 

lunan denizaltları, bu gemilerin 1 adresli vesika göstermek, 
karşısına çıkıyor, batırıyirdu. F _ Hava Gedikli Hazırlama yuvasını ve Hava okullarını bitir-

Güzel kadın, n hayet ·bir gün dikten sonra hava birliklerinde on iki yıl Hava Gedikli erbaş olarak 
yakalandı. Mar3ilyn divanı harbı- vazife görmeyi taahhüd etmek. (Bu taahhüd Gedıkli Hazırlama yuva
na verildi. Dolores. cürmünü iti- sına geldikten ve Hava sağlık heyetince yapılacak kat'i muayene iyi 
raf etti. Fakat, bütün ısrarlara, af netice verdikten sonra masrafı Türkkuşunca ödenmek suretile yapı-
vadlerine rağmen cürüm ortak- lacaktır.) · 

!arının kimler olduğunu söyle - 3 _ Gedikli olmadan evvel ve olduktan sonra alınacak aylık ve 
metli. . tayyareci zamlarının miktarlarile diğer esas ve şartlar hakkında daha 

Dl\·anı ha"b, seksen gem nın ba-1 fazla malumat almak iste ·enler Orta okul, Lise ve Kültür Direktör
tırılmasına sebcb Dlan bu güzel lüklerine, Askerlik şubeleri başkanlıklarına, Türk Hava Kurumu ile 
canavarı ıdaına mahklım etti. Türkku~u şubelerine gönderilen matbu broşürleri görebilirler. 

4 - Kayıt muamelesine 30 haziranda son verilecektir. Llzımge

Spor ve beden terbiyesi ile 
alakalı zevata 

len şartları haiz olduğu görülen gençler temmuz ayı içinde Ankarada 
Türkkuşuna sevkedilecektir. 

5 - Hava Gedikli Hazırlama yuvasına girmek isteyen Orta okul 
mezunları kaydedilmek üzere Türk Hava Kurumu Şul::elerine, Anka
rada Türkkuşu Genel Direktörlüğüne müracaat edilmel'.dir. ,3845, 

Başvekalet Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğünden: 

Ankara Vilayetinden: Genel Direktörlüğüınüz tertıb edeceği bir spor müzesi kütüphane
sine ve neşrdilecek broşüre konulmak üzere aşağıdaki madcielerde gös
terilen malılm~t ve resıml~ri toplamak kar .. rındadır. ALikalı zevatın 
bu ilanımızı mektub yerine kabul buyurarak laakal 6X9 eb'adında bir 1- İdare Mecmuasının Haziran 939 ayından başlamak üzer~ Mayıs 
fotoğraf ve tercümeihallerinı (Ankarada Beden Terbiyesi Genel Di- 940 gayesine kadar 12 aylık nüshasının şartnamesine göre 
rektörlüğü) adresine göndermelerini rica ederiz. basımı 27 /Mayıs/939 tarihinden itibaren 15 gün II'üddetl• 

1- İdman itlifakmın teşekkülünden itibaren umumi merkezde, açık eksiltmeye konulmuştur. 
federasyonlardl ve diğer heyetlerle rnıntakalarda çalışmış olan zevat, 2- Mecmua en aşağı altı en fazla 15 forma olacal<·u. Lüzumu ha-

2- Beden terbiyesi ve spor işlerine ötedenberi emek vermiş olan .ınde ek ~!arak 40 formaya kadar ayrı ltitab halinde ilavesi yapılacaktır. 

zeval, Ek formalarının bedelleri de mecmua formaları gibi tao~dilecektir. 
3- Şimdiye kadar muhtelif sporlarda Türkiye rekoru kazanmış 3- Beher nüshasının baskı adedi 3500 olacaktır. 

olan sporcular (rekor nevileri, kazanılan yer ve tarih). 
4- İhale gtinü 12/Haziran/939 tarihine müsadif pnart si günüdür. 4- Muhtelif sporların milli ekipleri içinde yer almış ve milli temas-

lara iştiı"k ettirilmiş olan sporcular. 5- Tolipler 7o 7,5 hesabıle 197 lira 10 kuruş temınat akçesini M~l-
sandığına yatıracaktır. 5- Beden terbiyesi ve spor için eser meydana getirmiş gazet(\ler-

de ve mecmualarda spor muharrirliği yapmış ve spor gazetesi çıkarmış. 6- T.ılipler ihale günü 12/Haziran/939 pazartesi saa. 14 de Vilayet 
olan zevat (bu zevatın mümkün ise eserlerinden ve yazılarından birer bina ındaki alım satım komisyonuna ve şartnameyi 5ğrt• mek için de 
kolleksiyonu birlikte göndermeleri rica olunur. (3933) her gün Vilayet Daire Müdürlüğüne müracaatları. (3728) 

HAMAT KRALININ YENİ DÖ -
ÔÜŞÇÜLERİ SARAYA 

YERLEŞİNCE ... 

Saraya yerleş!Tl Jilerdi. 
Azak ark:ı.rlaşlarına: 
Azak arkadaşlarına: 
- Talihimız yardım e<:liyor ... 

işte., babamın başını vul'duran a
dam, bu kraldır. 

Diyordu. 

Tanrının oğlu Filistinden döne
cek kumandanları bekleıneğe ka
rar verm~ti. Toga Azak ne derse 
yapıyor, hiçbir sahada ona karşı 
gelmiyol'du. Zaten, Toga, ayni za
manda Azaka Tanrı diye de tapı
nıyordu. Toga buraya niçin gel
diklerinin farkı'lda değildı. 

cTanrının burada görülecek bir 
işi vardı. Bir müddet sonra yine 
köye döneceklerdi.> 

Toga bu imanla yaşıyordu. 

· Aza. krıı kafasını 

da başlarını kesmeden dönmek is
temıyordu. 

Azak, Hamat kralının kafasını 

koparıp (3irtella) ya götürecek 
olursa, bu hadiseden Sumer Ece
sinın ne kadar çok memnun ola -
cağını biliyol'du. 

Buran da işlerin bu kadar yo
lunda gittiğini gördükçe sevini -
yordu. 
Buranın bir derdi vardı: Saray

daki Habeş cariyelerinden iri du
daklı ve korkunç yüzlü bir kadın, 
bu yakışıklı delikanlıya göz at -
mıştı. 

Buran, bu kadını gördükçe, ge
ce karanlığı içinde keridini bo
ğulmuş samyor .. Bu yüzden ıztı

rab duyuyordu. 
O güne kadar, kendisini rahat

sız eden bu korkunç suratlı ka -
dından Azaka bahsetmemişti. Fa
kat, susmak neye yarardı?. 

Buran bir sabah Tanrının oğlu-

~hisarlar U. Müdürlüğünden: 
I - Şartnamesi mucibince el• adet sigara paket makinesi ka

palı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

U - Muhammen bedel sif clO.OOO. muvakkat temınatı c750· li
radır. 

llI - Eksiltme 3/Vll/939 Pazartesi günü saat 10,30 da Kabataş

ta Levazım ve Mübayaat Şubesi Miidüriyetindeki Alım Komisyo
nunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız ole.rak 
alınabilir. 

V - Münakasaya iştirak etmek isteyen firmalar fiatsız fenni 
tekliflerini miinakasadan cl5. gün evvel tetkik edilmek üzere tü

tün fabrikalar şubesine vermeler! ve tekliflerinin kabulünü muta
zammın vesika almaları lazımdJr. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesika ile ~;. 7,5 gü

verıme parası makbuz veya banka teminat mektubunu ıhtiva ede
cek kapalı zarfları münakaşa günü ihale saatinden bir saat evveli
ne kadar komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermelidir. 

c3475> 

Sahip ve nepiyatı idare eden Bafmuharrlri 



• 

Yarım Litrelik Şişesi 

• 

Satıcılara 0 /olO Tenzilat Yapılır. 

inhisarlar Satış Kamyonlarından, 

Satış Mağaza ve Depolarından 

iSTEYiNiZ. 


