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istanbul Cafaloflu Nuruosmanlye No. 5'I 1 En son Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi 
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akşam &"azete.idir 1 
arını SON TELGRAF'a verenler 
ok okunan bir vasıtadan hakkile 

istiiade etmiş oluriar. -
İDARE - İLAN: Tel : 20872 

Telı:raf : İst. Son 'felçaf 

Tazmin Başka 
Tahkik Yine 
Başka· •• 

Belgrad intizar Siyasetini Tercih Edi or 

Muhiddin Üstündağ hak -
kındnki maruzatın değeri 

neresindedir? .. 

Yazan: ETEM İZZET BENİCE 

İtalya Bir T c:raftan Berfin· Roma Mihverine Dayanarak Pürüzlü Dünya 
Meselelerini Hal~e Uğraşırken Diğer Tar aftan da Alman Nüfuzunun Kendi 
Menfaatlerini Ba(talamaması için El Altından Tedbirler Almıya Çalışıyor .. 

Eski Vali ve Belediye reiııi l\1u
liiddin Üstündağ, hakkında yük -
sek ve alakalı makamlara ba:ıı ma
tuzatta bulunulduğunu Son Tel
ı:taf, haber verdi. Bu maruzat ba-

1 
zı rncvzular üzerinde tetkik ve 
tahkik yapılmasını işaret etmek

ı- Geri 1 Aile- BÖzÜk-uk-ları 
1 ili; .... ,. ..... .. 

tedir. 

Mesela, Üstündağ İstanbul Be-_ 
lediyesi sular idaresinden her ay 
250 liraya yakın huzur hakkı al
ııııştır. Bunun alındığını tesbit et
ltıiş bulunmak, bu tediyenin usul
•iiz veya kanunsuz olduğuna de -
!alet etmez. Sadece alıs verhi ma-
ı · . . 
urıı eder. 

b 'Yine Üstiindağın her ay İstan
• uı belediyesi biitçesinden kona -
Rındaki memur ve müstahdemler 
İ~in 300 lira aldığı bu maruzat 
n~eYonındadır. Ancak hu tcdiyc
nın Şehir Meclisi kararile ve biit
~•den yapıldığına göre bütçeye 

l\lühım müzakerelere sahne olan Belgradda hükumet caddesile Yug oslavyanın müstakil \'e bitaraf bir 
intizar siyaseti takib eylemesini ter cib ettiğini italyaya bildiren Başve kil Stoyadinoviç 

İtalya'nın Kalbi, Bugün Her Zamandan Ziyade Garb 

Hududundadır. İleri Hareket İçin Bir Emir Kafidir 
0ııuşunda Dahiliye Vekaletinin Bir İtalyan Gazetesi Bunu Cihana Bildirmek Lazımdır, Diyor 

~hriri bir emri olup olmadığının p ar;s 22 (Hususi) - Akdeni, Avrupa ve diğer 
ahkik'ı . d'l' B · 1 · 1 1 · b h l ki' b • ı rıca e ı ıyOT. u rıcayı pürüz İl mese e erın irer a şe ıne ırg an-
YaJlrnış olmak nckadar suç ve· ması ve milli emellerinin tatmin edilmeleri 
l'a kabahat değilse bu parayı res- hususunda Almanya ile İtalya daima elele y ürümek 
~•n \'e ~chir meclisi kararile almak mecburiyctınde olmalarına rağmen Almanyanın or

.a. ~)bette ki o derece hatasız ve ta Avrupc.Jan sonra şarka ve cenubu şarkiye doğru 
'"•ndedir. Verilen bir para niçin yayılması İtalyayı fena halde ürkütmektedir. 
;lınnı.asın, konak hizmetlerinde Vakıa dünya mesclelrinin tamamilc halledıl -
·~~unacak olan aşçı, hizmetçi gibi mesine kadar bu iki devletin bi.ııbirleriı,~ ihtilafa 
llıustahdemlere üçyüz lira aylık düşmelerini beklemek fazla safdillik olursa da İtal
:i~rrne~ imkanı varken ne diye ve- ya, daima büyüyen Almanyanın, ~talyanın her. sa: 

"'.""•n?.. hadaki nüfuz ve ilerleyışıne kuvvetli bu- sed çektığını 
b Ilır gazete Muhiddin Üstündağa görerek şimdiden el altından buna mani. olacak tcd-1 
c 

0 
.. P~rafarın tazmin ettirilmiye - birlere baş vurmaktan da hiıli kalmamaktadır. 

1 
daha. ziyade ve her noktada islıklıil'..ni ve mülki ta
mamıytını muhafazaya azmetmış gorunen Yugos -
lavya, bütün bu teklifleri ılerde tetkik etmegi ve 
Yugoslavyanın daha ziyade sür'alle tahavvül eden 
cihan vaziyet i karşısında müstakil ve bitar.,f bir in
tizar sfyaseti takib Pylcmeğı trci!ı t'Tlı~tır 

İTALYA HARBDEN KORK!\IAZ 
Roma 22 - Belasıont intPl'na? .ona le gazetesi 

mühim hır makale neşretmiştir. Bu makalede deni
liyor ki: •Faşist İtalya harbdcn korkmaz. İtalyanın 
kalbi bugün her zamandan ziyade garb hududunda
dır. İleri hareketi için bir emir katidir.• 

İTALYAN GAZETELERİ NE DİYORLAR? 
Roma 22 (A.A.) - İtalyan matbuatına göre 

Kont Ciano'nun Yugoslavya seyahatinin en mühim 
netice.;i Blgrad ile Budapcştc arasında husule gelen 
yakınlıktır. 

Gazeteler, Yugoslavyadaki Macar ekalliyetleri
nin çok karışık olması halihazırdaki hududfarın yer
lerinin değişmesine imkiin bırakmadığını kaydet-

Verilecek 
Ve!gi~er 

Muvazene Vergisinin T enzilir.i 
Ve Bir Kısım Verginin Geri 

Veriln e }~ni Temin Eden 
Kanunun Es~a~ı Muci~esi 

Hükumtin mu\'azenc vergisinde 
bazı tenziller yapacağını, bu mak
sadla bir kanu'l projesi hazırla -
dığını yazmı§tık. Bugünlerde Mec
liste müzakere edilecek bu/ pro -
je ile hem bir kısım vergiler ine
cek hem de evvelce tahsil edilmiş 
olanlar geri ''crilecçktir. 

Kanun projesinin bu noktayı 
izah etlen esbahı mucibesi şudur: 

•- 1880 numaralı muvazene ver-
gL>i kanununun birinci maddesi -
nin i.st ısna !ara müteallik beııinci 

fıkrasının 2174 nurıaralı kanunla 
değiştirılen şeklind zat maaşları 

sahiblerinden muvazene vergisi.; 
nin alınabilmesi için verginin ke
silmesinden sonra kalacak islih
kakın yirmi liradan aşağı düşme
mesi Şart kılınmıştı. 3404 numa -
ralı ve 25/5/938 tarihlı kanunda 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Anteplilerin 
Tazim ve 

tn"t:- 1 ~ 1 haber veriyor. Eaasen, taz- İşte Belgrad mülakatında bir İtalya - Fransa 
•1;?1

• ~evzunbahs değil ki, tazmin harbi zuhurunda Yugoslavyanın bitaraf kalmasını 
sa ırıısın. Eğer böyle bir niyet ol- temin etmeğe çalışan Roma, ayni zamanda Yugos
la~~ı, sabık valiye iktidardan u- lavyadan Alman nüfuzunun Balkanlara doğru . ya
har •~hktan sonra tahakkuk eden yılmasına karşı bir sed vazifesini yapmasını ıste
lir <ırahlarının kar§ılığı olan 18~0 miştir. Bu maksadla Blgrad hükumetine bazı tek -
Ô d.a verilmezdi! Jiiler yapılmıştır. Bu arada Macarlarla tamamile an-

hu)ı stu_ııdağ kendisine resmen ve !aşmak antikomintern pakta girmek gibi malum 
ltıe)ıukı eş~ali tek~mmü~ ettiril - noktalardan ba~ka mahrem mülakatta cereyan .. e. -
Liı(f' suretıle vcrılen bır parayı den ve hala ne olduğu anlaşılamıyan bazı muhım 
~ hı ıcırdar gibi feragatkllr ve se- tekliflerde bulunulmuştur. Fakat tıpkı Polonya gibi, 

mektedir. o·ı ki 1 İtalyan gazeteleri, Peşte - Belgrad arasında hu-

! 
su le gelen emniyetin Budapeşte ile Bükreş arasında 1 e er 1 

.... atk" 
lır . ar davrannııyarak almış -
lakk~ıhayet bu şahıs, ihtiyaç, te: 

1 rncselcsidir. 
hi Asıl dava bunda değil, işin ma-

) et v . . . 
'ul . e Preıısıpındedır. İstanbul 

• 
' 

bir yakınlık husule gelmesine yardım edeceğini · 
yaı.maktadırla;. Bir Hey' et Reisicumhurumuzu 

Autelıc Davet Etti 

Hey' et Ankaradan 
Avrıldı 

Boşanmalar Artıyor 
Erı Fazla Boşanma Davaları 
Usküdar Ve Havalisindedir. • 

Yazan: MUZAFFER GÜRAL 

Bir mahkeme heyeti bir boşanma davasını rüyet ediyor 

G eçenlerde cinayetlerin ru
hi, ahlaki ve içtimai ba
kımdan nedim çoğalc!Jğını 

ve önüne geçilmesinin nasıl müm-
kün olabileceğini hukuki bir gö
rüşle yazmıştım. Çok mühim ve 
ciddi bir mevzu olan cinayet iş

leri üzerinde esaslı 'Jtl kat'i ted
birler alınmasını cemiyetin sela
meti namına burada tekra.r ha -
tırlatmak isterim. Zira hazan gün
de dördü, beşi bulan bu cinayet
ler cemiyetin esas temellerini ye
rinden sarsan hadiselerdir. Fer-

din ve milletin selameti dejenere
lerin tecziyesi kadar onların te
davisile müessif vak'aların önü
ne geçilmesi ıçin icap eden ted -
birlerin alınmasile mümkündür. 
Bir;caç gün evvelisi bh· mahkeme 
zabıt katibinin tabancasından çı
kan kurşunlar k~ndis'ndcn ayrıl
mak istiyen karısını ve kayın \'a
lidesini öldürmuş, ltrndl cezac.·
nı bulan katil de hayata goz,er.::oi 
kapamıştır. Bu vak'a gibi buna 
benzeyenleri dcrınleştırlncc ba-

(Devamı 2 inci ahifcmlzde) 

1 FINDIKLIDAKİ SA TİYE BiNASI 1 

Nafıa, Bu Binayı 
Denizbanktaıı ar ıdar . B 1 . • ite esı e edıyenın malı i -

11
• lleled' halı ıye tarafından halka pa-

ltıe 1~''. satılırken bu idarenin bir 
c ısı id • 

ııı aresı olması ve burada 

A ntep. muharib, ınücahid ve 

::~u~z!;:i~:~n:m1i~~!~i~ l.stı.mla"' ke varar 1 'erdı· 
~~:~~~~~~a~a~ı~t~~~::::;u:_ıı I .------------n. __ 1 _______ v __ j---8 ',.afa b' 

••bind ıııen paraların halkın_ 
dir cıı çıkması ııokta., mühinı
icah '; .. doğru olmıyan, tasfiyesi 

dan rnürekkeb heyeı Ani ebe dön- Haziut> Hukukunun Ziyaına İmkan \ermemek İçin 
mek üzere dün akşam Ankaradan 1 Binanın Şirkete Rücıi Etmesine İmkan Olup Olmadı<• 
ayrılmışlardır. 1 Araı;ıtırılmak Üzere Bir Komisyon Kuruldu "' • e Ctı ŞC•' b d V .. sıı · ,, u ur. c .. muma -

nıasrafl . . . 
~· arı ındırnıektır. 

kııı~ne, Muhiddin Üstiindağ, bak Bugünlerde Frankistlerin eline geçecek olan Barsclon 
Heyet Cumhurreisimiz İnönüne (Yansı 6 ıncı sahifede) 

Anteblilerin tazımlerini sunmuş / ~====-=====---=-==--==~=.,;,;.,;.;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~=-
a Yapıl 

Seh · an maruzat arasında ------------~~'""".""'"'.'."":''O:-:------;--;:::-;--;--"."'.:"i:""T:;;:--:'::-".':-ill 
;ıııı I~ rnecJisindcki bazı arkadaşla-," Franko, Fransa'yı Emrivaki karşısında Bulundurmak istiyormuş! 
. elediye · d'' h' l'ınde .. nın ıger ızmetle -

istifıda~·:~t~~Ya h~zur hakkı ile • H f d K 1 ' 
, :~,:·:· :.;;,;;:::,7;.~;·:::: B ır a ta a ata on ya yı 

ve tebrlkıitta bulunmuş, kendile -
rini Antebe davet etmi§ ve ayni 
zamanda Anteblılerin derd ve di-

!ekleri hakkında İnöniinc icabe
den izahatta bulunmu ·tur. 

Reisicumhurumuz, milnasih bir 
zamanda Antebı ziyaret edecek -
!erini vadetmişler ve Anteblilere 
selam ve memnuniyetlerıni tebliğ 
eylcmışlerdir, 

dağ h k unlar l\1uh1ddin Ustün- El G • \ol ç 1 1 
:·n\~!;:!~~~:~:~~::~;::~~ e eçırmege a ışıyor ar 
Başvekilimiz , A kG" H ff ~ 8- 1-M- I 'd' Yeni londra (içimiz 

11,_, Aksam Barselon un Sukutu rtı un ve a a aa ese esı ır Bu Sa~a~ An~araıdan Gel~i 
G •d • ' L ondra, 22 (Hu-usi) - İs- meydan vermemege ve Barselo- Fransız .Parlamentosunun hu- Londra büyük elçilığıne tayin 

b · l lYOr panya harbi artık son saf- nu müdafaa dmeğe gayret edi- dutların açılıp açılmıyacağı hak- edilen eski Hariciye Vekilimiz 
l' un Şehr' · • b' k y«fıı l3 1mızc gelen Başvekil haya girmiş sayılmaktadıı-. yorlarsa da Frankonu•ı bu şehri kında kat'ı ır aranndan önce Tevfik Rüştü Aras busal:ıah An-
~l•g!a•,aacykar bu akşamki eksprese Frarıko kuvvetleri Bcrselon şeh- • b" "k b h . Frankonun tıütün Katalonyayı karadan şehrintize gelmiştir. 
~ " a h ele geçırmegc uyu ır e emmı-
•· a"a U.Susı bir \'a •'onla An- rini her tara(tan kuş~tmaktadır. 

1 
. . F b' . Haydarpaşada dostları tarafın-

, a o t d " - ·ı ti H .. k. etç' e e geçırıp ransayı ır emrı -
il~" kV<tet edecektir. Şehrin düşmesi artık bir gün me- ye ver ııg cı 1e e u um ı- dan karşılaPan Rüşdu Aras bir 

rilo e ılım · li J · "him bir şey yapaackları vaki karşısında bulundurmıya k • L d ·d k 'iııııe u. ız aydarpa~ada me- selesidir Hükumetcikr vaziyete erın mu aç gun sonra on raya gı ece -
gur!anacaktıı-. hiıl<im olmıya, büyük bir panığe beklenmemektedfr. azmetmiş olduğu söylenmektedir. tir. 

. ·-

Kereste ciler Hali 

Meyveler Niçin 
Ateş Pahasına? 

(Yıızuı 8 lDCI ıahilede) 
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jHADiSELER KARŞISINDAI 
.__-----Son Telgraf·---

ILUlALLIÖA TALİB 

OLANLAR ÇOÖALMIŞ 

G 
azetelerin verdiği bir ha -
bere giire, son günlerde ha
mallığa talih olanlar çoğa.J.. 

mış fakat, münhal yer olmadığı 
için, bu taleblerin hepsi r~dedil
miş. Şu hamallık, bir zamanlar 
kalkmıştı. Bazı yerlerde, bazı şart
lar altında çalışmalarına müsaade 
ediliyor. HAIA, gözü hamallıkta o
lanlar var mı?. Bunlara lı:at'i ce
vab verilse iyi olmaz mı?. 

UCUZ HALK RADYOLARI 

SAÖLAM OLMALIDffi 

Yeni tip halk radyoları yakın
da satışa çıkarılacaktır. Bu işle 

posta idaresı meşgul oluyor. Veri
len haberlere göre, Ji.tlar on lira 
ile otuz lira arasında imiş .. Fena 
bir şey değil .. Benim dileğim şu; 
Bu radyolar Allah vere de ucuz 
cinsinden olsa.. Çünkü, yüz, yüz 
elli, iki yüz liraya radyo alıyor -
sunuz .. Sanki başınıza bela alınış
sınız .. Her ay bir kere bozuluyor. 
Haydi tamir paruı ver .. 

Bu ucuz halk radyoları bari &ağ
lam cinsinden şeyler olsa_ 

ÇÜRÜK MEYV ALARIN 

PARASINI DA ÖDÜYORUZ 

Meyva fiatlannın neden pahalı 
olduğunu timdi anlıyoruz: Meğer, 
halde, bozulan. çürüyen, kokan 
meyvaların paruı da halkın sır
tından çıkıyormUf. Meyva tacir
leri, attıkları bu meyvalardan et
tikleri ziyanı, sattıkları meyva 
fiatlarının üzerine zaınmederler -

miş .. Yani, me.ıela, bir sağlam el
ma yiyorsunuz, değil mi?. Bilin ki, 
bir de çürük elına hakkınız var .. 
Eğer, alınak istiyorsanı:ı:, Hal ö
nünde, Halic suları için.de bula -
bilirsiniz .. 

MEMURLAR KARŞILAMAl'iA 

GELİP GİTMİYECEKLEB 

Ziraat Vekilimiz Faik Kurdoğlu 
teşkilitına mühim bir tamim yap
tı. Vekili, Vekalet erkanını .istas
yonlarda, şurada, burada Vekalet 
memurlarından kim karşılamağa 
gelirse, cezalandırılacak .. Memur
lar böyle karşılamağa gelerek va
kit kaybetmiyecekler, kendi işle
rine güçlerine baka<:aklar .. 

Bu tamim çok hoşuma gitti.. A
ferin genç Ziraat Vekilimize .. İs
tikbale, teşyie gelip gitmek, doğ
nısunu isterseniz, dalka.vukluk 
değil midir?. 

AYRI AYRI DİLLER 

MESELESİ NE OLACAK 

Mekteblerimbizde yeni terim
leri çocuklara okutuyoruz, öğre • 
tiyoruz. Bu terimler, tahsil çağını 
geçirmiş olanlar için ezberlenmesi 
hayli güç olan kelimeler .. Dünkü 
gazetelerin hepsinde de bir hava
dis arasında şu ibareyi okudum: 
•Türkiye ile Belçi'·a arasında iadei 
mücrimin mukavelesi. Bu ibare
deki terkibe ne buyurulur?. Ço -
cuklarımız bi:ı:im dilimizi bilme
diklerinden, gazete okuyup anlı -
yamıyor. Çocuk velileri de terim
leri e2.'berllyemediklerinden, ev -
liodlarını, geceleri derse çalıştıra
mıyor. 

AHMET RAUF 

IKüÇOK HABE RL E[I 
* Anadolu ajansının verdiği ha

bere göre Kral Faruğoun halifeliti 
tahakkuk etmemiştir. Bu, bir ta
kım Mısırlıların Krala sadakatle-

rini ge»termek için yaptıkları te
şebbüsten ileri ıelmiftir. 

* HükO.met yeniden dört umu
mi müfettişlik kurmayı düıünmelı.

tedir. Bunlardan birinin merkezi 
İzmir, diğerinin Antalya, üçün -
cüsünün Adana, dördüncüsünün 

de Karadeniz &ahi! vilayetlerin -
den birisi olmaaı muhtemeldir. 

* Kiiaüı- havzaaında liman • 
sıziık yüzünden vapurların nöbet 
beklemesi usulünün kaldırılması 
ve Boğa.7.dan kömür 
günden bir gün evvel 
kwarlaştırılmıştır. 

verileceği 

çıkılmaeı 

* Bot arsaların önüne duvar 
çekilmesi kararlaştırılmı§tır. 

* Denizcilerimizin kıyafetleri
nin beynelmilel denizcilerinki şek
linde olması münasib görülmüş
tür. 

* Tabim meydanının yeniden 
tanzimi için mimar Gotye tara -
fından hazırlanan pelanın derhal 
tatbiki kararlaştırılınıştır. 

* İrlandadaki auikudların da -
bili bir harb çıkamıuından endişe 
edilmektedir. 

* Rayifbanlı. reiıılerinden ikiai 
daha atledllınlştir. -

* Alman Maliye Nazırının da 
değiştirileceği söylenmektedir. 

* Bütün gazeWer doktor Şah
tın çekilmesi ile meşgul olmakta, 

Alınanyanın mal! va:ı:iyetini fena 
bulm&Jı.tadır. 

* Fransanın Çinlilere vaki yar
dımlarına karfı Japonya müessir 
tedbir almıya ve Çini sür'atle im

ha eylemeğe karar vermiştir. 

* Dahiliye Veliletinde bir 
mU.te,ar muavinliği ihdas edil -
mesine karar verilmi.ştir. 

* Lübnan kabinesi istifa etmiş
tir. 

* Tramvay ~irketile müzake -
relere yarın başlanacaktır. 

*Çek Hariciye Nazın Alman -
yaya gitmiş Hitler ve Ribben -
trop'la görüşm~ür. 

* Almanya, eski Fransız askeri 
heyeti yerine kaim olınak üzere 
Prağa daimi bir askeri ıslah he -
yeti gönderecektir. 

* Evkaf umum müdürü şehri
mize gelmiştir. 

* Sultanahmeıd meydanında 

yapılacak vilayet, adliye ve bele
diye saraylarının planları hazır
lanmaktadır. 

* Eski ve yeni mütekaidlere aid 
verilen sual takriri hakkında Ma
liye Vekilinin yarın Mecliste cevab 
vermesi muhtemeldir. 

GÔKYOZONDE 
AŞK YARIŞLARI 

No 96 

Ağabeyinin tasarladığı başka ı 
bir kız mı vardı? 

- Hayır .. O İzmirde bir tek 
kızla evlemıek istiyordu.. Sı -
ninle! 

Suna birdenbire sustu. 
Nesrinle bu mevzu üzerinde illı: 

defa konuşuyorlardı. 
Nesrin i.18.ve etti: 
- O, teni çok beğenıyordu. Se

ninle evlenmek istiyordu, Suna! 
- Tıpkı benim gibı. Doğrusu, 

!at açılmışken ben de fikrimi söy
liyeyim: Reşad, bulunmaz bir er
kektir. Benim tahsilime, kafama 
da çok uygun. Ben de ayni jeylerl 
,ı · .:;nilnvrrlnm 

Yuan: tabd• P. IDTllLLI 

- Fakat, mAnl var flmdi.. 
- Mini mi var? 
- Evet. Seni mühendis Cemil 

ilminde bir bqka genç seviyor -
muş. 

- Olabilir ya. Bir genç kızı yüz 
kişi de sevebilir. Bu yüz kişiden 
birini intihab etmek benim hak
kım değil mi? 

- Hayır .. 
- Tuhaf şeyi Nasıl hayır ola -

bilir. Ben kimi istersem ona vara
maz mıyım? 

- Doğru amma, mühendis Ce
mil senı delice seviyormuş. Ağa
beyime de bilmiyerek bu sev2isin-

Umumi 
Meclis 
Seçimi 

Kanunda DeğişiklP ııer 
Yapılıyor 

Dahiliye Vekaieti umumi mec
lis intihaplarına ait olan 2630 sa
yılı kanunun ikinci maddesini de
ğiştiren bir kanun projesi hazır -
lam~ ve proje Kamulaya sevke
dilınek üzere Başkanlığa gönde
rilmiştir. Değiştirilen madde u -
mumi meclis intihaplarının yur
dun her tarafında ayr.ı günde ve 
ayni şekilde yapılmasının temi
nini istihdaf etmektedir. 

Doğum 
Yerleri 

Doğum yerlerinin büyük ekse
riyeti, milli hudutlar içi olmak 
bakımından Türkiyemiz, büyük 
bir vahdet gösterir. Şu iki raka
ma bakınız: Türkiyede doğanla
rın sayısı 15.195.291; yabancı mem
leketlerde doğanlar ise 962.169 
dur. 

Türkiye' de doğanlardan 

13.623.051 vatandaş aynı kazalar
da dolmuşlardır. Bu da, memle
ketimizde mukim olmak vasfının 
ne kadar ilerı, istikrarlı olduğu

nu anlatır. Bu vasıf, halk yığın -
!arının müşterek vasıf, ~'ane, 
düşünce ve yaşayış telakkilerine 
sahip olması bakımından en lü
zumlu vasıftır. Ayru "i!Ayetin 
ba~ka kazalarında doğanlar 

230.337 erkek, 194.889 kadın ol -
mak üzere 425.936 dır. Bakşa vi
layetlerde doğanlar ise 734.555 er
kek, 411.749 kadın olmak üzere 
1.146.304 dür. 

Vatandaşlarımız arasında ya -
bancı memleketlerde doğanların 

en büyük rakıınıı Yunanistan, en 
küçük rakamı Belçikaya aittir. 
Şu raklmlar, yabancı memleket
lerde doğan vatandaşlarımızı gös
termektedir: 

Alınanya 1839, Arnavutluk 
12251, Avusturya 1344, Belçika 
175, Bulgaristan 227.464, Çekos -
lovakya 631, Fransa 2186, Hollan
da 290, İngiltere 5166, İspanya 
208, İsviçre 188, İtalya 7146, Po
lonya 304, Macaristan 1127, Ro
manya 61.149, Rusya 69.798, Yu
goslavya 158.145, Yunanistan 
367.601, Filistin 590, Hicaz 1.490, 
İran 11.476, Irak 2.331, Suriye 
13 247, Mısır 837, Birleşik Ameri
kad~ 357 vatandaşımız doğınuş -
tur. Diğer muhtelif memleketler
de doğanların yekıln sayısı 2.415 
dir. 17 milyon içinde nerede doğ
duğu meçhul olanlar ise 11.704 
dür. 

Yabancı memleketlerde doğan
ların yekıina göre olan nisbetle
rine gelince: Yunanistan yüzde 
37, Bulgaı·istan yüzdP. 23.1, Yu -
goslavya yüzde 17 .1... 

Yabancı topraklarda doğmuş o
lan vatandaşlarının sayısı, umu
mi yeküna nisbetle en az olan 
memleketlerden birisi Türkiye • 
mizdir. 

Ne çıkar bundan? .. 
- Ağabeyimden yardım ilte -

ıniş .. 

- Olur ya .. 
- Fakat, ağabeyim de ona va-

detmi§. 

- Ne vadetmiş?! 
-Yardım .. 

- Haydi canım .. Deli mi oldun 
sen? Dünyada, bir erkeğin başka

ıı hesabına bu derece feraıat gös
terdiği işitilmiş midir? 

- Ev.et amma.. Şimdi işitiyor
sun l1te. Ben de senin kadar şaş
tım bu işe. 

Suna kaşlarını çatarak düşün
meğe başladı. 

Nesrin, o gün annesinin kendi
sini istemeğe gittiğini kısaca an -
!attı: 

- Şimdi iş senin elindedir, Su
nacığım! Ben ağabeyimle senin 
birleşmenizi, mes'ud bir yuva kur
manızı o kadar istivorum ki .. 

PO L • 
1 Si 

Ve .. Ma-hkemeler 

Kendisini 
Terkettfği için 

Eve Girip Öteberi Çalan 
Eski Metresi Suçunu 

İti.raf Ediyor 

Ceket Gitti, 
Dava Bitti .• 

Bir Şeye Üzülmüyorum, 20 
Lira Kadar Mahkeme Masrafı 
Vereceğim, Ona Yanıyorum 

Otomobil 
Kcz3ları 
Sigortası 

Otomobillerin duçar olacağı ka
zalara, yanmasına, otomobil alet
lerinin veya otomobilin çalınma
sına, ve otomobilin sebep olaca
ğı cismani kazalara, maddi zarar
lara ve otomobilde ücretsiz nak
ledilen üçüncü şahısların duçar 
olabileceği bedeni kazalara kar -
şı malt mes'uliyete müteallik 
yapılan sigortaların da nakliyat 

(1 inci sahife-len devaJIJ) 

zı aile cinayetlerinin sebep!eriııJ 
sağlam esaslara dayanmıyara) 
kurulan ailelerdeki bozuklukW· 
da görürüz. Bir milletın bekasıııJ 
temin eyliyen ve ilk numaral1 

teşkil eden ve nüfusun artmasın· 
da rol oynıyan ailenin kıymetın: 
ciddiyetini layık olduğu ehemııı• 
yetle düşünmek lazım gelir. # 
lelerdeki dirsizlik ve düzensiz~ 
mahkemelere intikal eden boşııı' 
ma davalarile veya cınayetlerl1 

ıttılaımıza kadar vasıl oluyor. sır 
nun haricinde davaya kadar dilf 
miyen geçimsızlikler, fili ayrılık• Beyoğlunda bir hadise olmuş, N asraddın hocanın meşhur sigortası addedilmesi Maliye Ve-

bir kadın senelerce beraber ya • fıkralarından biri de fU - kaleitnce kararl~tırılmıştır. 
şadıktan sonr akendisini terke • dur: 1--------------·I 

!ar maalesef bunlardan daha çai 
tur. Medeni kanunumuz boşanfl11 

sebeplerini zina, cana kasd ve pel den bir kahvecinin evini soymuş
tur. Hadise şöyle olmuştur: 

cBeyoğlunda Yeniçarşı cadde -
sinde oturan İranlı Lutfi isminde 
bir kahveci beş sene evvel Mari
ka adında bir kadınla tanışmış ve 
beraber Y8famıya başlamıştır. Bir 
ay evvel Lıltfi ile Marikanın a -
raları açilınlf ve Lıltfi be§ sene -
denberi beraber yaşadığı metresi
ni evinden kovmuştu". Dün evi
ne gelen LOtti evindeki eşyaların 
karıştırılmış olduğunu gorunce 
sandığını &Çtnlf, sandıkta bulu -
nan 13 Olira para ile altun yüzük 
ve sairenin yerinde yeller esmek
te olduğunu görünce soluğu ka
rakolda almıştır. Zabıta §liphe ü
zerine Lutflnin terkettiği metre
si Marikayı yakalayarak sorguya 
çekmişler ve Marika evvela su
çunu inkar etmiş, sonra kendisi
ni terkettiği için Lutfiden inti -
kam alınak istediğ'ini, Lıltfiden 

ayrılırken yanında kalan anah
tarla kapıyı açarak içeri girdiği -
n! itiraf etmiştir. Marika tanzim 
kılınan evrakla beraber adliyeye 
verilmiştir. 

KISA POLiS 
HABERLERi 

* Kadiköyde Yeldeğirmenlnde. 

Dut sokağında oturan §<lför Ken
an ile ayni evde oturan p,Jıi kav
gaya tutuşmuşlardır. Kavga bü

yümüş ve şoför Kenan Ruhinin 
üzerine hücum ederken araya gi
ren Ruhinin metresi Makbuleyi 
elinden yaralamıştır. 

* Pangaltıda Işık apartımanında 

bir ııumaralı dairede oturan Ne -
rimanın hizmetçisi Ayşenin işine 

nihayet verilmiş. fakat Ayşe, a -
partımandan çıkarken bir takım 

eşyaları ~ırmıştır. Nerimanın şi- 1 
kayeti üzerine Ayşa yakalanarak 1 
mahkemeye verilmiş ve çaldığı 

eşyalar da sahibine iade edilmiş
tir . 

* Tavukpazarında oturan kun
duracı N ehabet, Mehmet, Bur • 

hanettin ve Kadir adındaki kim
seler kavgaya tutuşmuşlardır. 

Kavga büyümüş ve Kadir eline 

geçirdiği kunduracı bıçağı ile Ne
habeti kolundan , kavgaya karı -
de baldırından yaralamıştır. 

* Beyoğlunda istiklll caddesinde 
341 numaralı Londra apartıma -

runda beşinci katta oturan Şalo 
adında bir kadın merdivenden 
düşerek muhtelif yerlerinden ya
ral,.,,mıştır. 

Suna birdenbire ayağa kalktı. 
- Haydi gidelim .. 
- Filimi bitirmeden mi? 

-Evet. Bence filim bitmiştir. 
- Daha yarısına gelmedi ayol. 

Tamamlıyalım da öyle gıderiz. 

- Hayır .. Hayır .. Ben bazan bir 
filmin başını görünce, sonunu tah
min eder ve seyretmeden kalkar 
giderim. İşte bu filim de öyle. 

Caddeye çıktılar. 

- Demek ağabeyin bu derece 
feragati nefis sahibi .. Öyle mi? 

- Ona çok acımış .. Eğer bu iş 
olmazsa intihar edecekmiş. 

- Hangi iş olmazsa? .. 

- Yani sen mühendis Cemil ile 
evlenmezısen ... 

- Sen çıldırdın mı, Nesrin? Ben 
böyle bir adam tanımıyorum. 

Biraz yürüdüler .. 

Suna çok hiddetliydi. 
Birden arkadaşına döndü: 

Hoca bir sabah, daha alacaka
ranlığında, yatağında mışıl mı

şıl uyumakta iken, Eokakta bir 
güriıltü kopar. Hoca derhal uya
narak, yatağındankalkar; sırtına 

da yorganını alarak, meıeleyi an
lamak ve halletmek için, kapı ö
nüne çıkar .. Bir de bakar ki. iki 
serıeri birbirile boğaz boğaza dö
vüıuyorlar. Rahmetli, bunları a
yırmak için, aralarına girer, fa
kat hakikatte iki ~ıkgöz hırm: 

olan kavgacılar, hocanın sırtın

dan yorganını kaldırarak, oradan 
uzaklcıJırlar •. 

Nouraddın hoca, önüne baka ba 
ka, yatak odasına girer/un, kan
sı merakla ıorar: 

- Hddise ne imif, f:fend.i?. 
Nüktedan hoca fU cevabı ve -

rir: 
- Bir şey değil karı. Kabak bi

zim yorganın bUJına patladı ve 
ildve ederek: 

- Yorgan gitti, ka11ga bitti ... 
lşte dün Sultanahmed Birinci 

Sulh Cezada dinlediğim bir da
va, bana hocanı'! bu güzel fıkra· 
sını hatırlattı. 

Hakim, suçlu Ahmede sordu: 
- Sen bu ceketi .nereden al -

dın? 

- Bitpazcırından .. 
- Ki1nden? 
Suçlu bir müddet 

ıonra: 

- Abdullahdan, 
Dedi. Ve ildve etti: 

- O da M,.ıstafa oğl.u Ahmed
.ten, Ahmed lshaktcın, lshak Ali
den, AlL 

Suçlu be \ i daha bir çok isim
ler sayacakı.. Fakat Hıikim sözü
nü kesti: 

- Demek ceketi sen çalmadın? 
- Evet Bay Hakim, kendi pa-

ramla satın aldım.. \ 
Davacı Sabri ise. hadiseyi şöy

le anlattı: 
- Ceketim, geçen şeker bay -

ramından bir gün evvel, sabahle
yin çalınmıştı.. Öğleden sonra, 
Beyazıddan geçerken, bu suçlu 
Ahmede tesadüf ettim. Yanında 
bir polis vardı. Sırtında da be • 

nim ceket... Derhal polise soku
larak, Ahmedin üstündek\ ceke
tin benim olduğunu söyledim. Bu
nun üzerine, onlarla beraber ka
rakola gittim ve orada ifade ver
dim. 

- Ceketini bıı adamın çaldı 

ğına emin misin? .. 

- Hayır Bay Hıiltinı. Onun gü
nahını alma kıitemem .. Fakat fU• 
nu söyliyeyim ki, bu adam sabı
kalı bir hırsızdır; bu gibi işler e· 
Zinden gelir .. Sonra, geçen celse-

- Şimdi fikrimi açıkça söyliye
bilirim, Nesrin! Beni başkasına 

!Ayık gören ve bu derece alaka -
sızlık gösteren bir erkekle ben 
zaten evlenemeııdim. Artık ağa

beyin gözümden düştü .. Bana bir 
daha ondan bahsedersen kalbini 
kırarım! 

* Aradan günler geçti. 

Bu h!dise yüzünden Suna., Nes
rinlerin evine ayalı. baımuyordu. 

Reşada gelince .. O da dairesin

de yeni bir köprünün planile meş
gulü.Arkadaşı Cemile: 

- Annem bu işle uğr!l§lyor, di

yordu. Suna şimdilik evlenmek 

niyetinde değilmiş. Fakat, kızkar
deşimi sıkıştırdım ve kendisine 

senin bir resmini verdim. Bugün
lerde bu fotografı da Sunaya ve

recekler. Biliyorsun ki, o genç bir 

kızdır Bu işlerde tecrübesi yok-

Sulu Süt 
Satıcıları 

Sulu süt satan halkın sıhhati 

ile cynamağa te§ebbüs edenler 
de belediye memurları tarafın -
dan yakalanarak hemen muhake
meye verilınektedirler. Bu cüm
leden olınak üzere dün birinci 
asliye ceza mahkemesi Bey,.. 
zıdda csulu süt. satarken yakala
nan İbrahim ismindeki bir sey -
yar sütcüyü muhakeme etmiştir. 
İbrahim; bu sütleri toptan ola

rak bir mandıradan aldığını ve 
sulu olmadığını iddia etmiştir. 

Bunun üzerine me:ı:kiır sütü tah
lil ederek bozukluğu teyid ederek 
Beyazıd Belediye tabibi Bay Ri
zayı dinlemiştir. Bay Riza; sütle
rin sulu olduğunun :~nnen sabit 
olduğunu beyan eylemiştir. 

Muhakeme; toptancı mandıra

cınııı celbi için talik olunmuştur. ___,_ 
Jiletle Burnunu kesmiş 

Sait ismindl! bir adam arkadaşı 
Latifin burnunu jiletle kesmek 
suçile yakalanarak mahkemeye 
verilmiştir. 

Sait; bu işi şaka niyetile yap
tığını söylemiştir. 

Muhakeme; bukesllen burnun 
ne kadar müddette iyileşeceği 

hakkındaki raporların celbi için 
tali kolunmll§tur. 

ıU dinlediğiniz kapalıçarp esna
fının da sözlerine itim.ad etmeyi
niz. Gerçi onlar, ceketi bıı adam
dan almadıklarını söylerler, çün
kü ekseriya alı§ veri§leTi böyle 
Ahmed gibi kimselerledir. Bu se
beple onu ele vermek utemez -
ler. 

Sabri bir aıı mstu, sonra ilave 
etti: 

- Eğer Ahmed gibi hırsızlan 

korumazlarsa, sonmıdrı aç kalır

lar .. 
Reis, ortada •ağlam bir delil ol

madığından, suçlu Ahmedin be
raetine ve ceketin de kendisine 
verilmesine krırar verdi. 

Bu kararı öğrendikten sonra, 
'!'ahkeme kapısından çıkarken, 

davacı Sabri yüksek •esle söyle
niyordu: 

- Kabak bizim ceketin başına 
patladı. ceket gitti, dava bitti! .. 

Müddei koridorda da etrafında 
toplananlara §Öyle dert yanıyor
du: 

- Ceketin gittiğine üzülmü -
yorum. Yirmi lira kadar mahke
me maarafı vereceğim, ona yanı
yorum! ... 

MEHMED HlCRET 

tur. İlkönce onu evlenmeğe teşvik 
etmek llzım. Suna evlenmeğe ka
rar verdikten sonra, onu ailesi i

çinde ziyaret edecek ve kendiaile 
de konuşmak fırsatını bulacak -
sın! 

Cemil bu hulya ile yaşıyordu. 

Rep:Un evinde Sunanın adı geç

mez olmuştıu. Bay Necmi oğluna 
kalben mu~berdi.. Fakat, Reşada 

bir şey söylemiyordu. Akşamları 

iki arkad&J gibi konuşarak yemek 
yiyorlar .. Yemekten sonra Reşad 
çalışmak üzere odasına çekULyor
du. 

Reşaclın annesi de çok üzgün
dü .. Sunayı ancak Nesrin görebi
liyordu. Onun da bu meseleye te
mas etmeğe cesareti yoktu. 

İki genç kız arasındaki eski sa
mimiyet de kay.bolınuş gibiydi. 

fena muameleler, cürüm ve h•l" 
siyetsizlik, terk, akıl hastalı~ 
imtizacsızlık diye altı nevi oJr;ıJ 
göstermiştir. Fiiliyatt2 boşanıııl' 
!arın çoğu müşterek hayatın çf' 
kilınez bir hale gelmesini muc• 
Qlacak derecede şiddetli geçiJll · 
sizlik suretile imtizacsızlık # 
bi iledir. Bu hususta İstanbuld' 
bir senede ne kadar boşanma dl' 
vası açılmış .ılduğunı.: ve bun" 
nüfusa nisbet ederek nasıl oir ,; 
le yıkılması karşısınd~ kaldığırıı:· 
zı anlamak için işi rakamla ifıd' 
etmek icap etler. İstanbul c!h•' 
tindeki boşanma davalarına bl 
kemesinde 1938 senesinde 711 bD' 
şanına davası açılmış ayni 5' 
ne içinde 84 boşanma kar.ı' 
verilm.i§, 15 i reddedilmiş, dl 
ğerleri bakılınaktadır. BeyoR1' 
mıntakasında otur1ı;nların boŞ'~ 
ma davalarına bakan Asliye f 
çüncü Hukuk mahkemesinde ~r 
za 1938 senesi içinde 549 bof"' 
ma davası açılmış 112 boş~ 
kararı verilmiş, 28 dava redde0 
miş, diğerleri devam etmekteC~ 
Bu rakamlardan en büyüğü 1Js . 
küdar havalisinde ikamet eııe~ 
!erin Üsküdar Asliye mahkeııı' 
sinde açtıkları boşanma davaıır· 
le gözümüzün önüne dlkiliYo! 
Bu mahkemede 1938 senesıJI~ 
813 boşanma davası açılıruŞ_ :U 
karar verilmiş ve 48 ü de Jıl" 
derdest bulunmaktadır. 

Kanaatimizce aile geçimSil!JiT 
!erindeki sebepleri §Öylece hu!' 
sa edebiliriz: 

1) Evli bir kadının kocasırıcl~ 
bafka bir kimseye gönlünü kJI' 
tırması. r 

2) Kocanın, karısını ınmal 
mesi. 

3) Yekdiğerini iyi anlaınııÔ• 
evlenmeler. 

4) Aile seviyeleri arasında I~ 
olanların izdivacı. 

5) Tahsil, terbiye, görgü no~ 
sından yekdiğerine küfüv olı1'1 

yanların yuva kurması. . 
6) Kadının, aile bütçesinin ~ 

dutları haricinde sarfiyatta :;; 
lunması veya göreneğe uy 
para sarfetmek istemesi. 

Bu bellibaşlı sebepler 
daha başkaları da ilave 
lir. 

İşte bunun içindirki evle~ 
ken çok iyi düşünmek icap 
Taraflar kuracakları vuvanıll . 
adeti için el birliği iİe çal,şı1' 
ve birliğin menfaati için ııer 1 

lü fedakarlıkta bulunınaktal' ~ 
kinmemeği göz önüne alm• I 
lar. Ailenin ahengi, cinayetl 
de, boşanmwrın da azalrn~ ~ 
mühim rol oynıyacak mües&i' J 
devadır. ~: 

"litili 
ESKiLER ALAYI~ 
Ell<l .,.....,.ıarda mUlekall .ı::; 

dan lleltlat Ber lmalnde ı.ır ,.ı 
elm114. Ve ba nnıerl bir ..... .-11' 
....ıı:ı.ı-11. I 

Sabollı• ltlrilı4ie lılr .,..ııet 
,..amcı seoerllen: 

- Bana bak l>lrter .. ıır•',,; 
auam der. 

- Nedir efendim? diye .. ,.r· 
- NeKle ottwa. nesle ... 
- il•• &11nı111<111r efendi? 
- 8-10 ailnlllk ofhun. ,,J r 
Eoklci U•UD bir 0ooooo oe•< 

le kullan blrltae 1<ne der. ~ 
llelllq ller hlddelle "1JI" 

ne halt e4.lyornn de,.moe: 

FHlcl! / 
- Efendim ı.atırıroruıD• .) 

layua ... ceYabını verir. ; , 
Harbiye CUınhurlye~~o/ 
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RAKiYi AZALTMAK iÇiN •• 
Bira Fiatları 
Ucuzlatılıyor 

Bardak Bardak BiraSatan 
Yerler Çoğaltılacak 

B ir müddettenberi ; bira fi- kurtarmak için birayı tam ma
yatlarırun indirileceği hak- naııile milli bir istihı;al ve istih
kında dol~ §ayialar ta- lik maddesi yapmak ta düşünül-

lıakkıılc etmi§tir. mektedir. 
Alakadarlar buna, ıııtihl.iiki art- Bu suretle rakı içenlere ve u -

lırrnutan ziyade köylüyü düıü- mumlyetle halka bunun yerine, 
llerek lüzum görmektedirler. sıcak ya zgünlerinde sıhi ve mik-

Çünkü, bira fiyatlarının ucuz - roptan Ari bir içki temin edil -
latılnıası ile iııtihsal ve istilılAk ıniş olacaktır. Bu takdirde su sa-
~taca]c ve bu suretle köylümüz tıldığı gibi, bardak b~rdak yalruz 
ıçin çok kıymetli ve verimli bir hıra satacak dükkanlar da açıla-
llıahsul olan arpa ziraatinin de calrtır. 
artış nisbeti tezayüt edecektir. Devlet Ziraat işletmesi kuru -
_ A}ni zamanda bira arpası di- mu yukarıdaki hususlar hakkın -
gerlerine nazaran daima kiloda da hükılmete müracaat etmiş bu-
15·20 para farkla satıldığı için lunmaktadır. Bu müracaat ve 
arpa mahsulünün evsah da za - esbabı mucibeSİnin tetkikine baş-
llıan!a iyi şekli bulalcaktır. !anılmıştır. 
Diğer taraftan memleketimiz - Teklif kabul edildıği takdirde 

de bira satışları b&fk~ memle - icap eden kanun layihası hazır -
ketıere nazaran pek aşağı görül- !anacaktır. 
llıektedir. Bu suretle halen Lakkallarda 
Rakı sarfiyatının 1Zaltarak va- 30 kuruş olan bir şişe bira 20 ku-

,;_andaşları rakının zararlarından ruşa satılacaktır. 

•• 
Ç>z Türkçe Istılahlar 
için Muallimlerin 
Düşünceleri Soruldu 

Vekaletin Bu Emri Derhal Muallimlere Bildirildi 

Geçen senedenberi ilk mek
teplerde ; Maarif Vekale -

. ti tuafmdan tesbit olunan 
oz T·· k . ta ur çe terimlerle yazılmış ki-

Plar okutulmaktadır. 
llu terimlerden baııları taallı'.ık 

•llilı.J . 
'· .. erı mefhumları tamamile i-
""le eyledikleri halde; bunlar -
dan bir kısmının hakılô manayı 
"erınedikleri görülmılştür. 

d
.Su münasebetle Maarif Vekileti 
Un Maarif Müdürlüğüne bir e

llı1ır göndermiştir. Bu emirde; mu-
a ı· . 
~ IJnlerın kendi der5lerine ta -

•• 

Üniversite 
Stadı 

b Ünivet'S.itenin önümüııdeki sene 
Utçesine 200 bin lira tahııiııat kon-

:~ ve bu para ile bir stad ya -
!>.lr ~ı kararlaştırılmıştır. Bu stad 

'l§ut kulesi haline getirilecek 
olan a 
raf eyazıd yangın kulesinin et-

ında olacaktır. 

"el<:.Ulnkapı sahillerinde de Üni -
ltı.ı ~ıteliler kulübü için bir deniz 

lubü Yapılacaktır. 

Bir Toplantı 
y l\faarif Vekili Hasan Alinin ri-
~etlllde d .. ed . .. 

d" un orta t rısat mu -

0~ ve şube müdürleri ve Ankara 
l\n lllektetı müdürleri toplanarak 
le k_ara maarifinin ihtiyaç.lartnı 
lkık etmişlerdir 
~. 

allılk eden yeni ıstılahların ta -
kibinden alınan neticeler hakkın
daki mütalealarmı gayet vazıh su
rette bildirmeleri tebliğ olun -
maktadır. 

Vekaletin bu emri hemen mu -
allimlere bildlrilmiştiı·. 

Öz Türkçe ıstılahlar etrafında 
bütün memleketteki muallimlerin 
düşünceleri bu sureti<! Maarif Ve
kaletine bildirilecekt!r. 

Bu tetkiklerden sonra; bir ta
kım ıstılahların yeniden tesbit o
lunacağı anlaşılmaktadır. 

Posta, Telgraf ve Telefon 
Müfettiş Muavinliği imtihanı 

P. T. T. umum müdürlüğü mün
hal müfettiş mua vinlikleri için bir 
müsabaka imtihanı aç-mağa karar 
vermiştir. 10 şubatta yapılacak o
lan imtihana Mülkiye, Hukuk ve 
yüksek ticaret mektebi mezunları 
girebilecektir. 

İcra Raporu 
Hakkındaki Mütalealar 

İcra mütehassısının raporu et -
rafında mütehassıslardan mahke
melerden icra dairelerile baro -
!ardan mütalealar peyderpey gel
ıniye devam etmektedir. Cevap -
!ar tamamen geldikten sonra mü
tehassıs bir heyet tarafından tet
kik olunacak ve icra kanur.unda 
lüzumlu değişiklik yapılacaktır. 

ZORBALAR 
SALTANAT/ 

l'ıo. sı 

Sanki· b 
lııil!et h~ u z~rbalar. devlet ve 
devlet kkı gudcr bırer millet ve 
if<tôl&uı de!ege,ı imiş gıbi hükümet 
clı. ı teşkile memur olmuşlar-

Zorbaı 
di: ar meclisinin ismi şu i-

--S l'.ieşvereti amme, 
Ulta 1\1 ··· 

lıırıan ° ahmut ve ~!rafında bu-
r sadık · ]" 
llatuıa b. rıca ı Altmdarın ic-

1atdı. •zzarure seyirci kalmış-
Seyirci k 

•l!erbıd almamış cısalardı da 
taııııulu:n. n_e gelirdi? Nihayet; İs-
IE,ree . ıçıne ve etrafına bin -
"'le:ıya çetesi dolmuştu. · 

ar meşvereti iımme na-

z ll2:iln: M. Swmi KARA YEL 

mını verdiği zorbalar meclisini 
açtı. 

Alemdar, Ycniçerilığin tarafta
rı olmakla beraber aoakiri mu -
allemenin lüzumundan ve dev -
!eti aliye böyle bir teşkilattan 

mahrum oldukça devamı kabil o
lamıyacağmdan, aradaki nifakın 

ittifaka tahvilile c;imienin. habli 
metini ittihada bel bağlaması la
zım geleceğinden bahis bir nu -
tuk irat eyledL 

Netice olarak Alemaarın arzu
sile şu maddelerin tanzimine ka
rar verildi: 

1 - Evamıri padişahinin her 
hal ve karda nafiz olması .. 

1 Tedris İşler[] 
Hadiselere Pertevsizle Çifte Tedrisat Usulü 

Kaldırılıyor 
Bakan Gazeteci 1 

A me.ribdan çok uzaiız am
ma, cazetelerinılz arasın -
da adeta akrabalık derece

sinde bir yakınlık var. 
Dün bir ıazeteye baktım: 
- Limandaki infilik! 
Diye koparmış cayırtıyı. 

- Ne var uaba.. Bir cephane 
amban mı tutuıtn, panik mi oldu? 

Dedim ve .. birinci sahifeyi en 
büyük herflerle kaplıyan bu kara 
haberi öirenmek merakile satıcı
ya çeyreği uzattım. 

Meler, neymİ§ biliyor musunuz? 
BUmiyorsanız, siz de benimle bir
lilde öfreıılııiz: Bir balıkçı motö
rünün benzin deposu yanmış ve 
motör batmış! 

Tekrar.. Tekrar düşündüm: 
- Acaba, hadiselere pertevsizle 

bakmanın hususi bir zevki mi var?. 
Diye, belki o ıazettti ve ıazete 

için öyle olabilir amma_ Hesaba 
bizi, hepimizi de katmak ıerek de
fil mi?. 

BCRBAN CEVAD 

Hatay 
Menşe'li 
Mallar 

Hatay menşeli mahsullerin 
Gümrük ve İnhisarlar Vekaletin
ce bir listesihin yapılmakta oldu- ı 
ğunu yazlD.l§tık. Bu lısteye göre 
Hatay mamul ve mahsulleri şun
lardır: 

Kuru yaş üzüm, kuru yaş in -
cir, zerdali, kayısı, şeftali, ka -
buklu cevizve badem, yeni dün
ya narı, erik ,armut, elma, ayva, 
dut, portakal, mandal.na, limon, 
şeker, kamış, hanbalas, keçibay
nuzu, patlıcan, taze fasulye, sa
kıznak ve balkabağı , domates, 
bamya, uatates. lii.hnJ, karnaba -
har, 1nrmızı biber, bezelye, soğan, 
sarmısak, ıspanak, turp, bakla, 
pancar, hiyar, şalgam. enginar, 
mercimek, nohut, leblebi, buğ -
day, arpa, yulaf, burçak, fiğ, ak 
darı, mısır, yer fıstığı, miyankö
kü, palamut, hindya~ı tohumu, 
tütün, pamuk, zeytin, zeytinya -
ğı, çam ve nar kabuğu, nebati 
katran, zift, odun ve odun kömü
rü, ciomatees peltesi, üzüm ve nar 
pekmezi, defne yağı, ceviz, çam 
ve meşe kerestesi, sığır ve ca -
muş, koyun, keçi, sadeyağı, ipek 
kozası, manda derisi, kuzu ve oğ
lak derileri, keçi k1lı, bağırsak, 

balmumu. alçı, kil, mermer, so -
maki mermer, krom, oalık, balık 

yumurtası, istakoz, sabun, yerli 
kösele, deri, keçe, yerli kilim, a
da, !>:aba yün mensucatı, iplik ve 
ipek döşek çarşafları, yemeni, 
dokuma kilim, mobil}a (ceviz ve 
saır ağaçlardan), hasır, tuğla ve 
kiremit. 

Bu malların yerli malı olduğu
na dair Hatay resmi makamla -
rından verilecek menşe şehadet
namesi ibrnz edilmek şartiyle 

gümrüklerimizde yüzde doksan 
dokuz gümrük resmi tenziliıtına 

tabi tutulacaktır. 

2 - Her yerde hazıne mü.ret -
tebatının· tahsil edilebilmesi. 

3 - Dev !et namına asker alın
ması, muhalif harek~: edenlerin 
tedibi zımnında bilcümle ayan ve 
hanedanların davacı olmaları ve 
fakat hilafı şart ittifak, hareket 
zuhur etmedikçe ayan ve hane -
danlardan hiç birine taarruz e -
dilmemesi. 

Bu maddeler bir senede rapte
dilerek imza ve taht:m edilecek 
idi. Ve edildi. 

Bu tarihi senette Alemdar ile 
ŞeyhülislB.m Esat, Kaptanıderya 
Ramiz, Anadolu Valisi Kadı Ab
durrahman, Rumeli Kazaskeri 
Mehmet Derviş, nakibüleşraf Dür
rü '"de Abdullah, sadurdan Emin 
paşa zade Mehmet Emın. Hafız 

Ahmet Kamil, Istanbul Kadısı 

Mehmet Tahir, Kc>thıidayı sadrı 

ali Mustafa Refik (1\ Yeniçeri 

• • 
Bunun için Yeni Orta ve ilk 

Okul Binaları Aranıyor 

Fmdıklı İsmet İnönü ilk okulu 

1 stanbulda çifte tedrisat u
sulünün kaldırılması işile 

Vali ve Belediye Reisimiz 
Lütfi Kırdarın bizzat me~gul ol
duğunu ve bunu teminen yeni 
mektep binaları arandıjını JaZ -
mıştık. 

Maarif Vekaleti de bu mevzuu 
ehemmiyetle ele almı~ ve bina -
sızlık yüzünden şimdıye kadar 
muhtelif şehir ve kasabalarımız
da tatbik olunan çifte tedrisat u
sulünün; gerek orta mektep ve 

1 
gerek ilk okullardan süratle kal
dırmağı kararlaştırmıstır. 

Bunu temin için; icap eden tah
sisat ve binaların bulc.nması hu-· 

susunda vilayet Maa<if Müdür -
lüklerile muhabereye başlamıştır. 

Bu hususta yapılan tetkikler ne
ticesinde, çüte tedrisat usulünde 
talebelerin normal şekilde ders
lerini takip "edemedikleri ve mek
teplerde talebe ile daha fazla meş 
gul olmak imkanı bulunamadığı 
anlaşılmaktadır. 

Bilhassa ılk tedrisat müesoes~
lerinde; bu usulün daha fazla za

rarı görülmektedir. Binaenaleyh 
talebeleri tefrik için; (·vvela, hu
susi idareler, bu yıl bütçelerine 

herşeyden evvel bina için tahsi
sat koyacaklardır. 

Mütehassıs 
etiştirıııe 
Ocreti 

I isveçle 
1 Türkiye 
Arasında 

İkiuci Sııııf 
Nruııl 

.Müe,se~lerde 

Olacak 
Birinci sınıf evsafı!u haiz ol -

mıyan sanayi müesoeselerinin kul
lanacakları e"ncbi mütchassısla -
ra mukabil verecekleri mütehas
sıs yetiştirme ücrellerı hakkında 

İcra Vekilleri Heyeti esas karar
nameye ek bir kararname kabul 
etmi~tir. Teşvikı sanayi kanunun
da tı.rif edilen birinci sını sınai 

müessese evsafını haiz bulunmı
yan diğer bir umum ~ınai müesse
selerde kullanılacak her ecnebi 
mütehassıs mühendıs, mütehas -
sıs usta için aylık olarak yirmi li
ra ücret hazineye yatırılacaktır. 

20 liralık ücret bu miıesseselerin 
bırdcn beşe kadar kullanacakları 
ecnebi mütehassı~ ,.e rnontörlere 
aitti.· Bu miktardan fazla müte
hassıs ve montör kullanacak mü
esse>eler altı a\·d.n fa zla kulla -
nacakları her mütehassıs ve mon
tör içın ayda altı !ıra odeyecek
lerda. 

ağası Mustafa, Defterdar Mehmet 

Emir. Behiç (2) Reis. ü lküttap Meh-ı 
met Sait Galıp, sabık Kethüdayı 
rükiıb Mustafa fü,şıd, Nazırı u -
muru bahriye Sait A!i, Serçav -

şan divanı hümayün Mehmet 
Tahsin. Ruznamçei evvel Meh -
met Emin, Cebbar za:ie Süley -
man, Siruzi İsmail, Kara Osman 

zade elhaç Ömer. Mu•1asebei ev
\•el Ahmet, 'lipahiler ağası Ali 
Mehmet, Belkçi divanı hüma -
, un Mehmet İzzet. 1-.medii di -
vanı hlimayün Hüseyin Hüsnü, 
Çermen Mutasarrıfı Mustafa, im
zaları mevcuttur. 

Görülüyor ki, derebeyleri ri -
cali devlet meyanındr, ahzi mev
ki ederek eşkiya kılıklı mevki -
!erini birer resmi senetle tasdik 
ve imzaya kadar götürmüşlerdi. 

Sultan Mahmut; Alemdarın ve 
devlet hukuk ve hüküınranisini 

Yeni Bir Tiearet Anlaşması 
lapıldı 

İsveç ile yeni ticaret ve kliring 
anla~maları akdi hususunda lJr 
müdd.ettenberi Ankarada cereyan 
etmekte olan müzakerat netice -

sinde tesbit edilmiş olan metir -
!er tarafeyn murahhaslarınca ım-

1 
za edilmıştir. Anlaşmalar İcra Ve

killeri Heyetince tasdiki müteakip 
20 K<inunusani 1939 tarihinden 

muteber olmak üzere meriyet 
mevkııne konacaktır. 

Bu anlaşmalar esas itibariyle 
halen hükümden sakit olmuş bu

lunan son anlaşmalau müşabih 

bulunmaktadır. Ancak hususi ta
kas muameleleri için her ikı hü -

kümetçe daha geniş imkanlar te
mini derpiş olunmuştur. 

Yeni anlaşmalar hükümleri da

hilinde cereyan edecek karşılıklı 
mübadelatı teshil zımnında eski 

anlaşmalar devrinde cllmhuriyet 

taksim ve ellerine geçiren dere -
beylerinin meşvereti amme is -
mile bir meclis akdederek huku

ku hükümranisıne muhalif karar
lar ittihaz ettiklerine candan ve 
içten sinirlenmişti. Fakat; -azdı

ğımız gibi hiç bir şey yapmak 
kudretinde d~ğildi. 

Sultan Mahmut, enaerun re -
cülile bu senedi müzakereye ko -
yuldu. 

Enderun ricali demek, padişa
hın en yakın ve mahrem adamları 
demekti. 

Bu ricalden Eğriboyun lfılcabile 

maruf olan Başçuhadar Ömer a -

ğa; söz alarak hiç çekinmeden ve 
korkmadan şunları soyledi: 

(1) Rusçuk yaraııınd,ın ve A
lerndarın ıuti$at:ır. he.un. 1 - (2) Rıı•ı·uk yciranıııdan. 

- Padişahım; bu senet istiklali 
saltanata muhaliftir. Hukuku hü

kümraniyi sektedar eden bir höc
cettir. Bu maazallah devleti iıliyye

lerinin zorbalar eline düştüğüne 
bir delil ve işarettir. Fakat şimdi-
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Felsefe 
Dersleri 

O~utma Se~li Ha~~' nda 
Maarü Ve~ileti Yeni Bir 

Emir Verdi 
Felşefe dersleri hakkında dün 

Maarif Vekaletinden Maarif Mü
dürlüğüne bir tebliğ gelmiştir. 

• Bu tebliğe göre, felsefe ders -
leri öğretmenleri; bu derslerden 
istifade olunmak üzere Vekfılet -
çe bı.stırılmış ve bastırılmakta o-

1

1. lan metinlerden ikismi seçerek 
onlardan bazı bahislen sınıfta o
kutacak ve bu metinler üzerinde 
izahat vereceklerdir. Derslerde ta
lebeye belsefi bir zevk vermek, 
talebeyi bazı felsefi ıstılahlara a-
lıştırmak gayeleri takip oluna -
caktır. Muallim; okuttuğu her 
cümledeki mefhumları misaller -
le talebeye anlatarak ayni mana
yı başka başka şekillerde söyle -
yecek ve talebeye söyletecektir. 

Metinlerin en aşağı ikisi oku -
tulacak ve bunlar arasında kar
şılaştırmalar da icra clunacaktır. 

Lise ve Orta 
Okullarda Teftiş 
Bugünlerde Tarama 

Su,.etile Başlıyor 
Orta Tedrisat umunı müfettiş

leri bugünlerde Anadoluda umu

mi bir teftiş seyahatitıe çıkacak

lardır. 

Müfettişler; muhteHf vilayet ve 

kasabalara giderek lise. orta mek

tep ve kız muallim mekteplerini 

gözden geçireceklerdir. 

Bu teftişlerde, muallilillerden 

başka, mekteplerin umumi vazi

yetleri, talebelerin durumu ve 

gelecek ders yılına aıl mektep ih
tiyacı da tesbit olunacaktır. 

Teftişler iki ay kadar sürecek
tir . 

Sivas - Erzurum 
Tahvilleri 

Yüzde yedi faizli Sıvas - Erzu

rum istikrazı tahvillerinin birinci 

tertibine ait dört numaralı ku -

ponlarının vadesi gelnıiştir. Ku -

pon bedelleri Cümhu,·iyet Mer -

kez ve İş Bankalarınca ve bu ban

ka şubeleri bulunmıyan yerlerde 

malsandık!arınca tesviye oluna -
caktır. 

EVVEL 

1 
ekteb talebesinin spor ku
lüblerine ııirip cirmiyeugi 
meselesi büyük bir hidise 

oldu. Yazılıp çiziliyor. Girmeli, 
girmemeli, diyenler var. Fakat, 
öyle anlaşılıyor ki, talebenin ku -
lüblere girmesini istiyenler daha 
çoktur. 

Bizim talebenin başka bir eksi
ği, noksanı yok mu?. Bir spor ku
lübüne girerse, yahud girmezse, 
hadlıe halledilmiı veya ı:eri mi 
kalmış olacak?. 

Bir muallim arkadaş şöyle di -
yordu: 

- Orta okullarda çocuğun eli
ne verdiğimiz kitablar üç nevidir. 
Birinci kısmını mutedil ıümreye, 
ikinci kısmını yeni terimli züm
reye, üçüncü kı4'n11nı da eski züm
reye ayınyorum. Birinci kısım, 

yani mutedil ziimredekilrr, bilfan 
•okuma kitabı• dır. Dil fena değil
dir. 

İkinci kısımdakiler yani terimli 
zümreye dahil kitahlar mesela 
matematik, tabiiye kitablarıdır. 

Bu k.itablar yeni terimlerle yaztl
mıştır. Ki.tabın \erdiği bilgiden 
önce kitabın dilini öğretmek la
zım geliyor. 

Üçüncü zümreye dahil eski kj
tablara misal olarak da yurd bil
gisi ki'tablannı söyliyebilirim. 

Bu dersi okutmak için talebt>ye 
daha önce arabca, farsce diline aid 
oldukça geniş malümat ,..,rm•k 
lazım geliyor. Çünkü bu kitablar, 

en muğlak ve ağır lıir üslübla. a• 
rabca, farsce keliınelerin mümkün 
olan yardımı ile yuıhnıştır. 

Bir zümreden daha bah•etmek 
isterim. O da tal<"he seviyesint· hiç 
uymıyan, çok daha üstiin J>ir an
layışa liizum gösteren kitol.lar .. 
Mesela tarih kitablorı .. 

Bu sonuncularda ö~ le iharrlfr 
cümleler, sahifeler ':ardır J.:i, ro -
cuğun, bu bahi~leri anlı~·abihne-~i 

için, oldukça sosyoloji, filowfi \"C 

bazı müsb~t ilimlerin un1u111ı an..ı 

hatlarını bilmesi lazımdır. 

Şimdi, düşünıiniiz, ~ocuğ-a bir
birinden ayrı, bu dil çeşidlerinin 

hepsini öğreteceksiniz ve ağır ol •. ıı 
bahisleri onun anlayış ölçli,ünu 
gör izah edeceksiniz. 

Sonra, bir mesele daha: Çocuğa 
ders haricinde, cm-ak, *'tab ı.,. 
rıştırmak zevkini uyanılıtroak 1' -
zım değil nıi!. Fııkat, çocuğo han
gi zümreye dahil ve hdgj k.ital
ları tavsiye edecebiııiıra,ıı.. 

İşte bütün bunlar •ilr at1e hal -
)edilmesi liıı.ın gelen met1eleler .. 
Bunlar, bilmiyorum, talebenin 'P • 
klüblerine girip girmemesi mı>st -
lesinden daha az ehemmirctte. tk
ha az münakaşaya değer ~·} it·. 
mi?. 

REŞAD FEYZİ 
merkez bankasında teraküm etmiş 
olan İsveç alacaklarının ayrı bir 
hesaba nakli kabul edilmiş bu -
lunmaktadır. Bu alacaklar İsve
çin Türkiyeden müb~yaa edeceği 
tütün ile eritilecektir. Ayrıca an
laşmaların merıyete vaz'ından ön
ce İsveçten yola çıkarılmış olan 
mallar da, bedelleri eı;ki kliring 
hesabına yatırılmak suretile it -
hal edilebileceklcrdir. 

-===============~~ 

lik çaresiz tasdik olunup J:ıadehu 

fırsat gelince ilgası çaresinin dü
şünülmesi lazımdır. 

M~cliste. bulunan dığe~ e~~erun 
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ricalı de Ömer ağanın fıkrını tas
dik ve kabul eylemişlerdi. 

Sultan Mahmut, istemiyerek ve 
bile, bile bir hattı bümayün ısdar 

ederek senedi tasdik eyledi. 

Derebeyleri ile (1) anlara mü

zahir olanlara. bu senedi yazan 

Beylikçi İzzet beye karşı (2) kin 
bağladı. 

Alemdar Mustafa Paşa; dere -

beylerile de akdi ittifak eyledik
ten sonra, tamamile Osmanlı im

paratorunu ele almış bulunuyor
du. 

(Devamı 1'ar) 

(1) Bizde derebeylerine liyan 
derlerdi. 

(2 l Rusçuk yliramndaıı. 

Birim izin Derdi 
Hepimizin Derdi 
Halk Heran 

Tehlikeye Maruz 
Tramvay otobus ve otomobil 

kau.Jannın önüne C'f'(mek için bU 
tün nakil va~Jtalarnnn. müllftere -
il.en umumi lntlzam1 ~min ,.~ 

muhafaza etmeleri ıaz.ımdı:r. 

Bu eumleden olmak iı"&ere d•l
ına ı-öı.e ~pa.n fU nokta71 lıa.hr
latıyoruz: 

Tramvay dw-a.k Jerlerinde, du. 
ran ıramvulann •ldJş istikamet• 
ne cöre, safından )'olcu iner ve 
biner vasiyet böyle iken oiomobil 
ve otobWJ .t0förlerl önUudekl tram

vayın hareket etme!'ifnt beklemJ
yerek olanca hul&rile satdan sı

yırtıp l"CfİYOrlar. Ekseri toförll'r 

bu tü..rlu harektt etmekten ee -
kinmlyorlar. 

Durak yerlerinde datma cö:ıe 

çarpan bu tehlikt'li halin, uzun u
zadıya anlaWarak cozde büyU -
tülmeslne hacet yoktur. Zira bu 

herke~in, haUi bu vaılyeU ihdas 

etmekte mahıur rOrmJ)'en tolör
lerin bile kolaylıkla kavnvabiJe -
cefl büyük blr_te1ıJUredtr. 

Kat:a olma ını bf'kltmiyrllm. 
şimdiden buna mani olalrm. Bu 
hmiusu allkadarlara lıatırl:ıtır vf' 
dikkat nanrlanna korus. 
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İspanyada Kanlı Bo2'uşmalar Olurken ••• 

Krallık MeseleSi 
[Meraklı Şeyler) 
CAM NA.SiL YAPILia! VE HÖK 

Cumhuriyetçilerin Mütaleası: Halkın Serbestçe 
Reyine .Müracaat Edilmeden 

Bu iş Ola_maz 

C 
am. atet tuiluı ka11l• ve ru. a
leTile ııınan büyük teknelerde t

••l oluu.r. 
Ocaklar•an çıkaa caılei' sıcak ıaaler 

fırınUkl ham maddeler üaeri.nden •e
oer ve onları blrbtrtne lıa1aatarak f'•
m114&k kUloe luıllao rellrlr, Hallla, ca
Dll meJ'da.n& •etlrm.ek lbere t~lce blr· 
leşlltl saman Utilriilmete, kahb& ba -
aıJmata, bamur rlbl açtlarak ...,u ,. .... 
mete lııuırdır. 

Her Şeye Rağmen •• 

Alman İtalyan Nufuzu Rekabeti 
Katalonyayı 

Mahsus 
Bırakıyorlarmış 
General Miyaha Böyle 

Söylüyor 

G 
er ·i< Cumhuriyet İspanya
sı. gerek Franko İspanyası 
Ingiliz Başvekilinin Roma

A4i camı 7apmak için fırına. konan 
halita umumi7etle aoda. kireç, kum
dan terekküp Her. 

Niııbot .ı;yle4lr: 

6 kum; 2 llOda; kireç rlbl maddele
rin blrlettlrllmesl Ue camlarımız olur. 

ÖLtJMDEN AGm 

Bm CEZA ..• 

Franıız bahrire • müll'limlertndeu 
Ober'ln casll.Slukla itham, rütbel as
kertyealnln r'et'ine, apoletlerinin sö .. 
ktilmulne ve idamına karar verUdliinl 
ajanolar blldlrmlşll. 

Bu bize, J'lnnl Uç sene e't"'Jelkl bir 
valt'&J'• hatırlattı: Bir kadın ulruna 
namusunu, ~reflnl feda eden bahrl:re 
miilizlml Ulmo .•• 

Bu zabU, bir aktrise l'Önü.I verm.iş, 

ona 'ara yeU4tlrecettm dlJ'e casus -
Iufa başlamıştı. Nihayet yakalandı, i
dama mahkıllm oldu. 

C1llllhur Reisi idam cezasını müeb
bed küreie tahvil ettl. Güyan adasına 
l'Önderlldt. Yirmi üç Mne sonra affo
lundu. Fran!"l;aya döndü. 

• 

1 

ya gitmesini büyük bir ehl"mmi
yet ve a aka ile takib etmişlerdir. 
Çünkü Roma mülakatının en can
lı noktası İspanya mevzuu üze -
rinde olduğuna şüphe oktur. 

Dahili harb başladı başlıyalı 

İngiltere ile Fransanın koymll§ ol
dukları kaide ademi müdahale 
id Hattfı harbe haricden karıştl
m<JSın prensibi idi. 

Bir ıablt. leln ölümden daha beter 
blqey olan ref'i rütbe merasimine l't
Unce; rütbesi 11 haziran 1908 de ref 
olundu. 

K 
umral kl'Vırcık saçli, siyalı 
gözlü, orta boylu, dolgun 
vücudlu esmer güzeli genç 

Kendinden geçmi§ gibiydi. Ağlı· 

yor, ağlıyordu. 

Fakat bu kardeş kavgasına tür
lü düşüncelerle harioden türlü 
müdahaleler yapılmaktadır. 

Tarragon'un zaptından sonra Ispan 11anın vaziyeti. (kül rengi) millici
lerin, beyaz renkliler de hükumetçi lerin elinde bulunan yerleri gBsterir 

ı adınu atmıştır. Başvekil N egrin ı ru bu suretle incindi. Halıl. Alınan 
bunu yapmakla Franko tarafına ve İtalyanların İspanyol topra -

Yabancı askerlerin çıkarılması 

işinde Cumhuriyet hükumeti ilk 1 
büyük bir darbe indirmiş oldu. ' ğında kalmış olmalarındaki acılık 
Çünkü İspanyolların milli guru- Frankonun eline geçen yerlerde 

= ============ = = ===--- =--==== = de duyulmuştur. 
Taymis gazetesinin İ&Panyada 

tetkikler yapan bir muhabiri ta
rafından yazılan şayanı dikkat bir 
yazı bu itibarla hayli şeyler öğ
retmektedir. 

O l'Ün. her alaydan, her taburdan, 
bütün g'emllerden birer mani'& asker 
cönderllmlftl. Banlar, müstatll bir şe.
kUde dizlldUer. Ortada bü7Uk ve kü
çük rütbeli kara, deniz ve hava kıtaatı 
zabitleri mevki &lmı!fl&rdı. 

Silncülü dört jandarmanın muhal..,.. 
zası altında rettrllen Ulmo, orta 'J'tr~e 
durdu. 

- Haz ırol! .•• 
Kumandası verildi. Asker vaziyet 

aldı. Trampetcter. borular çalınmıya 

başladı. Divanı harb kararı okundu. 
Kumandan mahkfıma yaklaştı: 

kadın, yarı çıplak kollarının dir
seklerini pencereye dayamış, dı

şarı.dan görünmemek için pek faz
la uzanmadan sokağa bakıyor, hır
çın, asabi bir haleti ruhiye ile ko
casını bekliyordu. 
Akşam .. 

Yavaş yavaş hava karardı, gece, 
ince, siy&h ve titrek bir tül gibi 
ğöğü ve bütün şehri kapladı; yıl
dızlar ışıldadı, elektrikler, ışıklar 
yandı. 

Birden, kapının zilini işitti, ye
rinden sıçradı. Mendilile gözlerin! 
kuruladı. Kendine biraz metanet, 
biraz çeki düzen verdL İtidalle 
merdivenleri indi. Kapıyı açtı, ko
cası idL Yukarı çıktılar. Erkek, 
pardesüsünü, şapkasını çıkardı. 

Yorgun bir adam gibi koltuklar • 
dan birine oturdu. Genç kadın da, 
asabi bir tavırla karşısındaki ka· 
napenin bir ucuna ilişti. 

Eski Kayser Seksen 
Yaşına Giriyor 

- Fransız m llletl sizi, bu apoletleri 
taıımıya J&yık rörmüyor. l\t Ulct ve ka· 
nun namına bunları söküyorum .. 

Genç adam karısının yüzüne 
dikkatle baktı ve sordu: 

O, hayatında, yalnız bu akşam, 
ağır ağır çöken bu siyah, simsi -
yah geceyi, kalbinde birkaç saat 
evvel açılan derin yaranın, son
suz ve onulmaz matemine ben • 

- Nen var Necmiye?. Hasta gi-
bisin ... 

Kadın hırçın ve manidar: 
- Bilmem, öyle miyim?. 

83 Yaşındaki Çocukluk Arkadaşı Onu 
Ziyarete Gidiyor 

Cumhuriyetçi İspanyanın ya • 
bancı askerleri çıkarmasından son
ra Frankonun taraftarları da ar
tık İtalyanların bir an evvel İs • 
panyadan çekilip gitmelerini bek
lemeğe başlamışlardır. Bu, it~l
yanların yardımına artık muhtaç 
olmadıklarından değil, fakat milli 
gururlarını muhafaza içindir. Fa
kat Franko İtalyaya karşı çok bor
ca girmiştir. 

Dedi, Apalellerlnl, kolıında Ye ~:L -

kasmdald terltıeri söktü, attı. P arlak 
dülmelerlnl de birer birer kesti. Son
ra belindek i luhcını aldı , d lzlue ..-ur
d u , iki parça ettl. 

- Gözlerin kızarmış ... Ağladın 
zetti. 

., 
mi yoksa?. 

yarak ilmi tetkikatla uğraşma.k
tadır. 

1\-fahkôm, tüyü yolunmuş kaza dön· 
milştü, Hazll' bulunan askerltrln önün
den rf'çlrildiktea sonra .iandarmalara 
teslim olundu. 

Yaşlı gözleri yolda, hırs, hiddet, 
ıztırab ve heyecandan titriyordu. 

Kadın bir an sustu; gözlerini ö
nöne eğdi. 

Ker>disi henüz çok dinçtir. Her 
sene dünyanın belli başlı bazı ta
rih alimlerini çağırarak misafir 
etmekte, onlarla görüşmekte ve 
onlardan da yeni şeyler öğrenmek
tedir. 

Diğer taraftan İta lyanlar da İs
panyada Almanların vaziyetinden 
endişeye düşmektedirler. Çünkü 
epey zamandanberi İspanyada Al
manların nüfuzu artmakla. iktı -

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

LOUİS PASTEUR 

lla.stalıklarm mikroptan •eldilint ilk 
defa ipek bOOeilnl tetkik ederken keş
fetti. l\oltkropJarı hastalanan veya ölen 
böeeklerin vücudlarmda buldu. Sonra 
Pastf'ur ve sair arkada!lları Hastahk
la.rı tetkik ettllrr. Bu ıuretır hast.ahfa 1 

sebeb olan mikropları (1865) senesin· 
de bulan bu bUyük fen adaınına bü
tün lnsanhiın şüph~iz minnet borcu 
vardır. 

BtJGÜN 

MELEK 
Sinemasıuda 

ince - Zevkli - Neş'e li Bir 
Mevzu Herkesin Beğendiğ i 

Nefis Film 

Barones ve Uşağı 
Fransızca 

Sözlü 

Baş 
Rollerde 

VİLİAMPOVELL 
ANNA BEL LA 

Eski Kayser Vilhelııı 

Kayser, senelerce başında bu
lunduğu imparatorluğa aid hatı

ratını yazmıştır. Fakat kendisi a
leyhinde yazılan ve söylenen şey
lere hemen hiç cevab vermemek
tediı. Yazdıkların• vefatıııı:Ian 

soma neşredilmek üzere sakla -
makta, yalnız harbin mes'uliyeti
ni üzerine almadığını söyle111ek -
tedir. 

JEAN-PİERRE AUMONT 
M E G L E M O N t R E ve lU l G il E L S İM O N 

SÜMER 

1 Ayrıca : Parmunt Dünya Haberleri 

ı'·----------------------· 
U 

mumi Harbden sonra Ho -
landaya sığınmış olan eski 

{ayser Vilhelm bu ayın 27 
inci. günü 80 yaşına girecek ve bu 

Acaba seksen yaşında bir adam 
yine o y&şta eski bir çocukluk ar
kadaşını gördüğü zaman ne du
yar?. İşte Kayserin de böyle bir 
dostu vardır. Bu dost 83 yaşında 
Amerikalı profesör Bigelovdur. 

Bugün Sizi Sinemasına Bugün Sinemanın en 
Güzel Yıldızı Lyda Baarova'yı 

münasebetle Holandadaki Dorn 
şatosunda bir merasim yapıla -
caktır. 

Eski Kayber bu ~atoda pek mun
tazam bir hayat sürmekte, hay
van yetıştirmekte, bahçesile meş
gul olmakta, güzel kitablar oku -

Vaktile küçük yaşta iken Alman
yada Potsdam sarayında Vilhelm 
ile birlikte ders okumuşlar, arka
daşlık etmişler. Amerikalı pr-0fe-

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Davet ve Bir suretı Fevkalade de yarattıkları 

saadete götüren 
ve sevdalıları 

TALI YILDI Z I 
Filmini seyretmenizi rica ediyorlar. Yeni mevzuu ile sizi son ci~

rece memnun edecek bir aşk ve ihtişam filmidır. 

İlaveten: Eclair - .Jurnal Havadisleri 

Bugüne kadar çevrilen en müessir aşk ve casusluk filmi 

Aşktan Daha Kuvvetli 
Fransızca sözlü şah:-;e rinde görmek üzere 

SAKARYA Sinemasına 
Gidiniz Feci ihtişamı; Teessür,Heyecan ve takdiri celbeden pek 

mükemmel bir dram. 

~,...~-H~e-m_e_n_c-ik~b~iı-·~o~to~m""'o~b~il~e~a~t~lı~y~a~lı""'ın~F~e~r~it~ .. """...,;;:;:::::::::::::::::~..._:-:-:-::-:··:-:-::·:::::::::::::~:;;;;;:;;;;:;;;;;;;::;:::;:;:::;;::::::;:;;;;;:;;;;;;;m~""""""'~~G~eç:'."~k:a~ld~ık:.~Ooo::;f,~n:e:-:y~ü:z~le~,~n:e~d:ü:ze:n~l=e~b:e:n~ 
Dedi. Otomobile bindiler. Buraya kadar geldi- y· o s A şimdi annemin karşısına çıkacağım. 

ler. Nesrin otomobilde üzüntüden yaşlanan gözle- Diye hemen otomobile atladı: 
riııı saklamağa çalllja çalışa: - Aman ben yalnız gideyim. Belki gören olur, 

- Feri!, ba(>am beni zorla evlendirmek istiyor. -. Sen arkadan boş gelecek bir arabaya atlar, gider-
Dedı. Bu adamın zengin bir halı tecimeni ol- sin sevgilim ... Otomobilde beni yalnız görseler bile 

dağunu, otuz sekiz yaşını geçtiğini, babasının, para- No. 51 YUllll! ETEM İZZET BENİCE •••••••••• çok sıkıldım. Zincirlikuyuya kadar yolu uzattım, 
sı için kendısini zorla o adama vermek istediğini döndüm .. diyeb_iHrim! 
söyledi ve bir aralık kendisini tutamıyarak başını Babasından 90k çekiniyordu. Onun dediğı adamla Fakat, hepsinin sırası, biçimi var. Ferit: 

h ·· h" evlenmek istemediği kadar Feride de: Ferit tezcanlılık ediyor: Feridin kucağına koyda, üngur ıingür ağladı. - Peki öyle olsun canını. 
d .. bö" 1 - Ne olursa olsıın seninle evlenirim. İstersen - Hayır, hay1r ... Ne sıra, ne biçim. Ben seni Fer ı\ birden şaşkına dön u; Y e bir evlen- Dedi, ve sözüne ekledi: 

meğe: kalırım, istersen kaçarım. hiç kimseye veremem. - Ne kadar üzüldüğümü görüyorsun. Hergün, 
- Pekı... Diyemiyordu. Diyordu. hergün seni görmek isterim sevgilim! 
Diyemiyeceğinı söyledi, kızdı, kabardı, cuştu. Ferit: Bu konuşmaları uzun sürdü. - Peki Feritciğim. Çalışacağım. Her şeye. 
- Sert benimsin, benim olacaksın. Biz bid.ıı- - Yalnız benim bu sonsuz sevdam seni bes- Bin türlü fikir kurdular. Kendim gelmeğe, mektub göndermeğe. Öteki söy-

rınuzden ayrılamayız.. !er. Üst yanına karışma!. Bin türlü akıl düşündüler. lediğime, hepsine. 
Ded. N · b' d " k k · · d d Deyince, Nesrin yine kestirme bir karşılık ve- Bin türlü düşünüğü tartıya vurduTarr H d •1 k k 1 ı. esrın ır yan an ,.a ·or u ıçın ey ı: - ay i sag ı ça a ,. 

Am b . · ·· · ı ı·emedi. En son Nesrin: - an ızı gorme>m er. - Güle ... güle ... 
Çabuk dönelim.. - Sevda ... Sevde ... Sevdamız ... 
Annem bekliyor!. Diye mırıldandı ve sözünü sürdürdü: 
Diyordu. Onun içindir ki, Feridin: - Feritçiğim, canım, bır taneciğim. Sen benim 
- Büyükdereye kadar gidelim. Orada hir .ver- sevdalımsın. Ben de senin. Mezarda bile kemiklerim 

, 

Bir akşamdı. 
Hüseyin: 

KIRK YILDA BİR 

de dt otururuz. hep senin için çatırdıyacak ve senin adını mmlda-
Dr•mesi ~!vermedi. Maslak yolunun bu ~n ko- nacaktır. Ben de senin sevdalınım. Buna kuşku 

- Ben sonuna kadar dayanacağım Ferit. Ağ
lıyacağım, tepineceğim, kendimi öldürürüm.. di
yeceğim, akla ne gelirse hepsini yapacağım. Hiçbi
rinden birşey çıkmaz da babam yine zorlarsa o V'•r 

kit seninle beraber son sözümüzü söyliyeceğiz. 
Dedi. Ferit yine: , 

- Safiye sen de bu gece buradasın 
Dedi. Safiye sordu: 

ha ..• 

ruluk kenarında indiler ve .. ne yapacaklarını ko- yok. 
rıuşurorlsrdı. Nesrin: hen korkak, ivedik. sız:ıı ıdi. Hiçbir güç bizi biribirirnizıden ayıramıyacak. 

- Son söz bu: Sen benimsin!. 
Diyerek Nesri ne uydu. Ve N eerin: 

- Niçin babalık?. 
(Dnaııu nr) 
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1 Yazan: aecai Suay 1 
Erkek, bu sükut eenasında, ka 

rıaına dikkatle baktı; onu hiç b 
halde ııörmemi4ti. Bu ani asab' 
yet neden diye düşündü ve sesıı1 

müşfik bir yumuşaklık vererek. 
- Necmiye, niçin susuyor:;uıı 

söyle üzüntün nedir haydi sôyl 
yavrum?. 

Kadın, bütün metanetine rag 
men hıı·çın ve titrek bir sesk 

- O kadaı· müşfik ve caııdaı 

bir alaka ile soruytırsun ki. i~ 

iç yüzünü bilmiyen biri bu söı 

!eri işitse bana derin bir se,·g 
ile acıdığına hükmeder. 

- Şüphesiz ki bu hükum ço' 
yerinde olur. 

- Bana acıyorsun değil mı 
- Elbette, bu hem acımak, hen 

de sevmektir. 
- Yalan! 
Erkek yapmacık bir alaka ılt 

yerinden doğrularak: 
- İnanmıyor musun? 

- Hayır, Nasıl inanayım. ~ 

cıyan, se~en bir koca karısını. ııJ 
le senin gibi can alacak yerind 
vurmaz ki!. 

- Benim gibi mi?. Ben sana 
yaptım?. 

- Aldattın! Başka bir kadı 
bana tercih ettin. Ve kimbilir r. 
kadar zamandır, beni, bir kör, bİ 
budala gibi avutıtun, yazık! ll 
ne tallhsizmi§lrn ... 

Erkek cali bir. itidalle telişl 

gizliyttek: 
- Neler söylüyorsun kuzu 

Şimdiye kadar bana karşı eıı • 
fak bir §Üphe bile izhar etmed10 

aramız.da •çıh çıkmadı. Uç seııe 
tam üç senedir sakin bir hayat 11 

şadık. Hatta bu sabah, işime İ" 
derken, seni, yine o sakin hali~l' 
b•raktım. Bir gün, birkaç ~aıl 

(Devanu 8 ıncı aahifed~ 

1 Rady~orgramı] 
Ankara Radyo•" 

•tıGtlN 

11,lU PTotram. 
17,31 M üzllt (P .. ar çayı). 
18,31 Ionq ma (0.coll !latth}. 
11,51 AJanı ve meleoroloJI h•berıttl 
19 Türlı müıııtt (incosaz "''" • il'' 

J'&Ü IHlı). / 
20 Spor (Anadolu ajatl51 ıpor ıtet1' 
20,lt Müzik (oda miialll - tbraJıll' 

ö..-ür ve Ateş boeeldort • Fanteıll· 
20,30 Türk mtttıtı. 

1 -Emin ala - Stuina.k J>etrevJ· 
2- Sadullah ata - Atır 0<nıo i 

Kapılsa her •ören. 
3- Münir Nurettin - Durntilcl-' 

aylar .-eçer. 
4- Yesari Atımı - Ayrı du.ıt•

sev«lllmdeıı. 

5-- RefJk Fenın - Tanbur y11;slJ" 
6- Nuri Bey - Benim !lf'rvü 111P 

manım. 

7- Suzinak saz 1emai5.I. 
Okuyan: lllustıla Çıtlar. 

Çalanlar: Reşad Erer, lleflk FerSt>" 
Cevdet Koıan, Kema l Nlyul Soyh.,. 

21 Memlf'.ket. saati, aJans. mekotl' 
loJI haberleri. 

21,10 Riyaseti Cumhur baado.11111 
Şet: İhsan K ünçer. 

!l.55 Mil ıllı (cazband - PIJ. 
!2,f5 - 23 Son ajans baberltrl fi 

1arınlı:i ı.rofram . 

YAJllN 
12.30 P roJ;ram. 
12,35 Türk milzıtl - Pi, 

• 

13 Memleket ıaat ayarı, ajans. r't 
teoroloJI haberleri. .. )· l Ut - 14 Müzik (karııık ı>ro,.... 

1357 Hicri I 1354 Ruıııl 
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Vakıtler Vasa ti Ezani 
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ikindi 14 58 t 46 
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1 İstanbulun Hususiyetlerinden 1 

Evlere Hizmetçi Nasılve 
Nerelerden Bulunur? 

"yemek Pişiremem, Kalörlfersiz 
Aparfımana ·Gidemem, 18 Liradan 

Aşağı Ç a · ı, ş amam ,, 
REŞAD FEYZi 1 
~--

1 Yazan: 

5-- 1 O lf T B L O a A r - 22 Z bıcl Kbu 1939 

l_ş_A_,_K A_I Eski Boksör Artist 
MAHKOMUN SON ARZUSU 

H 
apishane mtidılrü, idam 
mahkumlarındarı birine son 
arzusunun ne olduğunu, ne 

yemek veiçmek lstedığini soru • 
yor. 

- Son arzum, taze bir şeftali 
yemektir. 

- Şeftali mi? .• , Kanunusanide 
§eftal! olur mu? Yaz sonunu bek
lemek lazım. 

- Beis yok. eklerim ... 

GAZETECİLİK: -----

Olduktan Sonra 
Bu Pek Kuvvetli Sert Erkek Film 

Dünyanın En Müşfik. 
ve 

Çevirirken 
insanı 

Ü 
ç·adı var' Rosenblom, Slapsi, _ 
Maksi. Fakat kısaca Slapsi 

1 
denilen adam boks merak-

Oluyor 

ka11ısında bir hayli giilerelc eğll!lllllett. imiş 

Anadoluda Keşifler Yapan hmı Hey' etler 

Çelik Kulübeler - Mitralyözlü Bekçi - Düğmeli 
Havi Yemek Salonu \e Daha 

Kapı - Boğul'u Gaz Tertihatıııı 
Neler Nder .. 

t~ a· 
4a .. ot., l!: 

.. bıııiiş "' tekrar Holano"' a 
tö~ı ve kend · · ·· ı · 

-1 ~ ..1 ısını ~oı·eıı ı.r,~ 
"eınl3tir " - · · 

(l)~u;m 7 · • · 
ı ıncı •aıııfed<>) 

Rikers· lıuı> luınesini11 

evyork civar~nda bulunan 

N kü~ük Rikers adası, birkaç 
sene evvel, bizim (Hayırs~ 

ada) gibi ıssız ve tenha idi. Bır 
iki balıkçı kulübesinden başka bır 
bina yoktu. 

Fakat, Nevyork belediyesi, bu
raya bir hapishane yaptrrdığın • 
dan şimdi Rikers adası N evyor -
kun (!aks hapishanes.) haline gel· 
ıniştir. 

Hapishanenin tıpkı bir klinik 
koridoru gibi geniş pencereleri 
var. Yerler beyaz mermer döşe
li, ayna gibi parlıyor. 
Duvarları bembeyaz. Bir düğ

me:ır~ bastınız mı, kocaman bir 
çelik levha kalkıyor: Kapı ... 

Gardiyanların karargAlıı birer 
kulübedir. Telefonu, hatta bir de 
mitralyözü var. Gardiyanların si
lahları da kulenin zemin katında 
muhafaza olunuyor. 

umumi manzarası 

Rekers hapishanesinde, bugüne 
kadar hiçbir isyan vukua gelme • 
miş. Buna rağmen çok ihtiyatlı 

davranıyorlar. Çünkü Amerikan 
haydudlarına itimad caiz değil. 

Günün birinde, ümid olunmıyan 
bir anda ayaklanıverirler. Çelik 
kulenin dışında, muhtelif yerler
de de telefon cihazları var. Bun

ların birine dokunuvermek, bü -
tün gardiyanları ayaklandırmıya 
kafi. 

Yeni gelen hapisler burada, .s~
kı bir tıbbi muayeneden geçırılı
yor. Sonra koğuşlara, hücreler.e 
gönderiliyor. Hasta olanlar, hapı· 
sanertin hususi hastanesinde te -
davi altına alınıyor. 

Bu hapisanenin inşasından mak· 
sad şudur: Mahk(lmları ıslah et
mak ... 

Yemek esnaeında konugmak ya-

sak. İnsan mahpus olduğunu o za
man anlıyor. 

Rikers hapishanesi lüks ve kon
forlu bir yer amma disiplini çok 
sıkı. .. 

Yemekleri pek nefis. Hatta Nev
yorkun ikinci sınıf lokantalarının 
yemeğinden daha iyi ... 

Nevyork belediyesi, her mah -
pus için günde bir dolar sarfedi
yormuş. 

Zenci mahpuslar, beyazlarla bir 
arada bulundurulmuyor; yerleri 
ve yemekleri ayrı. 

Yemek esnasında çelik kulede 
bir gardiyan. mitralyozün önün • 
de oturarak • emek yiyenlerin ha
reketlerini tarassud ediyor. Şüp-
heli bir hareket görür görmez, ö
nündeki düğme>"e basmıya hazır. 
Düğmeye basınca, tavanın.da a

sılı yirmi b ğucu gaz bombası bir 
anda patlayıverir ve yemekha -

nede bulunanları baygın bir hal
de yere seriverir. 

Yemekten sonra mahpuslar bi
rer birer kabul yerine gidiyorlar. 
Ziyarete gelen akrabalarile, dost
larile görüşüyorlar. Fakat, karşı 
karşıya değil, küçük ve kafesli bir 
delik arkasından .. 

Sonra, üçüncü kattaki hücrele
rine çıkıyorlar. Bu hücrelerin, 
konforlu bir otelin bir kişilik oda
larından hiçbir farkı yok. Büyük 
bir zevki selimle ve hıfzıssıhha 
şartlarına göre hazırlanmış. . 

Gündüzleri, mahpuslar avluda 
oturuyorlar. Siyest yapıyorlar. Si
gara içiyorlar, kağıt oynuyorlar. 

(Devamı 8 mcı ıahifede) 

Hiınaldyanuı karlı yayalalıır ından birinde kamp 1cımm 
Fran~z aefer heyeti 

M eı·kez! Asyadaki bir keşif 

seyahatinden avdet eden 
Bako tetkiklerini şöyle an -

latmaktadrr: 
- Bu yerlerin kendine mahsuıs 

bir güzelliği vardır. Buraya gi -
dip gelenler, az sonra yine dön
mek arzusundan kendi!.erini ala
mazlar. 

o yüksek dağları, o yüksek dağ
larda yaşıyan insanları tekrar 
görmek arzusu muhakkaktır. 

Buraya gitmek için büyük de· 
nizler geçilir; katırlarla, beygir • 
lede vadiler aşılır, korkunç dağ
ların yüksek ve karlı tepelerine 
çıkılır. Burada, kalelere benziyen 
evler görülür. 

Buı~ası Tibettir. Rahibler, keşiş
ler diyarı. Buraya ecnebilerin gir
mesi yasaktır. Hususi müsaade al
mak J.Azımdır. Tibet ahalisi ö • 
mürlerini ibadetle geçirirler 

Tibetliler Mongol ırkııııı men-

3,100 metro y;ibek!iı)indeki Gar • 
biang köyü evleriııitt. k·apıları, petı• 

ceı·eleri talıta ve pek 1 ııc·e 
oyuıa,arla ~üsl~icliir. 

Burada ltadmlar boııunlanıwı 
fildifi gerdanlık, l>urunlanna da 

altın bir halka takarlar 

subdur. Boyları kısa, ıöğillleı·i, 
omuzları fazlaca geniş, adaleleı, 
kuvvetlidir. Zahmet ve meşak -
katten yılmazlar. Vücudları çok 
dayanıklıdır. Soğulcıtan, açlıktan 
hiç müteessir olmazlar. Hastalık
tan, ölümden de korkmazlar. Çok 
halim, selim adamlardır. Gayet •
çık ve serbe•t konuşurlar. Düşün
düklerini söylemekten çekinme?
ler. Çok sabırlı ve misafirperver -
!erdir. 

Umumi Hubden sonra muhtelif 
devletlere mensub kaşiflerden mü. 
rekkeb heyeti seferiyeler, mulı -
telif yollardan Himalayanın te -

pesine, bilhassa dünyanın en yük
sek tepesi olan Evereste çıkmı~·a 
teşebbüs ettiler. 

Geçen sene bir Fransız heyeti, 
Himalaya dağlarının garlı cihe • 
tindeki Karakorum kayahklarma 
tırmandı. 

(Devamı fi ıııcı ıahlfM•) 
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Meyvalar Niçin 
Ateş Pahasına? 
Dünkü nüshamızda, meyva pa· 

halılığının sebeplerini araştıra

rak, bu mesele hakkında, meyva 
halindeki kabzımallar ve diğer 
sal!ltiyettarlaıdan yaptığımız tah
kikatın neticelerini yazdık; bu -
giin de, manavlar cephesinden 
tahkik ve tetkı.k ederek öğrendik
lerimizi yazıyoruz: 

u \. iı \ LARA GÖRE 
PAHALILIGIN SEBEPLERİ 
Sirkecide bir man~v dükil -

nında, elma fiyatl&rını gözden ge
çirdlk: Amasya elması 15 kuruş
tan 60 kuruşa kadar .. Halde, dün
kü piyasaya nazaran, Amasya el· 
ması fiyatları, derece derece, 13 
lı:uruşla 36 kuruş arasında, Trab
%un n Gümüşhane elmaları üzer
lerindekl etiketlerde 25 şer kuruş 

yazılı, bunun da haldeki fiyatı 11 
ili 18 kuruştur. 

Manav, sorduğum= sorgulara 
ttvap vererek vaziyeti ezcümle 
piyle anlatıyor: 

- cMeyva, pahalıdır, bu doğ· 
ru .. Hele geçen seneye nazaran 
bu &ene çok farklı .. Fakat bu ka
bahat bizde, manavlarda değil; 

biz de derdliyiz, biz de şikayetci-
-yiz? 

60 kuruşa sattığımız elmanın 

38 kuruşa alınmış. var! .. nakliye
si şusu busu 43 - 45 iruruş.. OtllZ 
kırk lira dükkan kirası, vergi, 
vergi, elektrik ve saire bu diikl<A
l\ln günde 3 . 3,5 lira masrafı var. 
36 • 38 kuruş aaldığımız elmayı 

60 kuruşa satmazsak nasıl için -
den çıJı:arız bu işin ... İşte 20 ku
ruşa da elma var: Liz elması.. 

(Bunun haldeki fiyatı 7- 8 kuruş
tur.) Ben, burada günde 30 lira 
satış yaparsam ancak masrafımı 
kurtarırım, bir şey kazanmam! .. 

Bizim elimizde bir §f'.Y yols. Asıl 
mesele halde .. Biz, malı doğru -
dan doğruya ııalden kendimiz al
mayız; her manavın bir cpişeka
rı> vardır o alıp gönderir. Biz bu 
pişekara günde bir lira veririz. 
(Bu sakın orta oyunundaki pişe
kir sanılmasın! Meyv:ı işinden ge
çinenlerden bilmem kaçıncı mu
tavassıt!) 

Pişekar da, her zaman kabzı -
maldan mal alamaz, arada mad
rabazlar vardır. Onlar kabzımal
dan mesele 7 liralık bir malı bir 
lira fazlasına, yani sekiz liraya 
alır ve perakendecilere bir lira 
kirl:ı dokuz liraya yerir. Halde 
b uyüzden geçinen iki yüzden 
fazlamadrabaz vardır!. 

Hulasa, kabzımal kazanır, mad
rabaz kazanır, pişekara verırız. 

sonra biz de kazanırız. Fakat mas· 
rafımm çıkarırsanız bizim kazan
cımız hiçtir. Hele şimdi, kışın ha
liıniı büsbütün yamandır ... • 
Yüksekkaldırımda iki manav

da, Amasya elmasını 4-0 kuruşa 

gördük, biraz yukard~, Beyoğlu, 
Galatasarayda birkaç manavda, 
Amasya elmaı.ı üzerindeki etiket
lerd<? 50 ve 60 rakamlannı oku· 
duk. Diğer meyvalar da öyle, me
sela 45 kuruşa satılan armudun 
zararına satıldığını dinledik. 
Beyoğlunda, kendilerile görüş

tüğümüz manavların bize anlat
tıklarının esasını, düşüncelerinin 

ozunu meyva pahalılığı hak • 
kında uzun uzadıya izahat veren, 
yana yana derdlerini döken bir 
manavın sözlerinden tamamile 

No. 52 
- Zeki adamsın veı;seiam .. Bu 

kadına takılacağunı nasıl anla • 
dın?. 

Ayağa kalkmlljtL Llubali bir ta· 
vırla elini omuzuma koydu: 

- Senden s:ıklıyaçak değilim! 

Eski bir arkadaş değiliz amma, 
sağlam bir dost olmuşa benzeriz. 
Bu kadına ben abayı yaktım mon
şer!. 

Kekeledim. 
-Yani?. 
- Nasıl yan!?. 
- Ne yapacaksın?. 

terim. 
Demek is-

Muvaffakiyetınden eının insan
lara has bır jestle ellerini arka
sına bağladı; karnını ileri çıkarıp 
ayaklarının burunları üzerinde 

1 
anlatılacağı için, yalruz onun söz
lerini buraya alarak, hep ayni şe
yi st>ylıyen diğerlerinin dtı ifade
lerini bildirmiş oluyoruz. Bakın 
ne diyor: 

•- Manavın en büyük derdi, 
meyva sandıklarının içlerinin, 
dışlarına uymamasıd•r. Armud, 
elma, portakal ve saireyi sandık· 
larla alırız. Busandıklar müs -
tahsliin yerinde doldurduğu gi
bi hale gelir. Orada kabzımal ve
ya madrabaz açtırıp baktırmaz. 

Ancak üstten iki sırasını göre • 
biliriz. Meseli, dükkinınuza ge
tirdiğimiz elma sandıklarını aç
tığımız zaman, sandığın altındaki 
meyvalar, bqan tamamen, bazan 
da kısmen çürük, bereli ve ufak 
çıkar. Faraza 35 kuruşa aldığı

mız şu Amasya elmasını üç boya 
ayırmak mecburiyetinde kalırız. 

İşte 60 kuruşa sattığımız bunun 
en iyisidir. Geri kala~ ilti nevi 
20 • 25 kuruşa satarız ki bu ma
liyet fiyatından çok aşağı olduğu 
için, bu zararı, birincisini yüksek 
fiyatla satarak tclili ederiz. Bü
tün meyvalar böyledir; sandıkla
nn üstü yaldızlı, altı çürük ve e
ziktir. Kime ne söyliyelim? Kab
zımala söylesek, ne bilain? O da 
sandığı açmadan veriyor. Bu iş 

doğrudan doğruya müstahsilin 
marifetidir. İşin oradan ıslahı la
zımdır. Meyva, çürüyton ve biraz 
durunca tazeliğini kaybeden şey· 
dır. Onun için biz, fiy<.t koyarken, 
dükkanımızda çahşanlann gün
deliğini, kirasını ve diğer umu
mi masrafımızı hesap etmekle 
beraber atacağımızı veya maliyet 
fiyatlarından noksana vereceği • 
miz malları da hesaba katmak 
mecburiyetindeyiz. 

Biz ucuz alsak, aldığımız ma
lın altının, üstünün ayni cins, 
ayni evsafta olduğunu bilerek, 
güvenerek alabilsek çok daha u
cuza salabiliriz. Pahı.lılığın se -
beplerini manavlarda değil, bü
yük iş yapan, toptancı ellerinde, 
araya giren lüzumsuz mutavas
sıtlarda ve .. . sandıkların üstüne 
başka, altına başka cinsde, evsaf
ta mal koyarak, fazl:ı kazanmak, 
iyi diye kötüyü sürmek yolunda 
yürtiyen müstahsilde aramalı ... • 

Göı-ülüyor ki, kabalıati hiç kim· 
se üzerine almıyor. Kabzımallar 

hal teşkiliılırun noksanlığına at
fed i yor ve seyyar satıcı istiyor · 
lar. Manavlar. seyyar satıcıyı ne 
isteriz ne de istemeyiz diY.orlar. 
Olsa da olur, olmasa da olur diyip 
çıkıverıyorlar. Fakat, pahalılı · 
ğın suçunu, yüzde yüz müstahsi
le ve kabzımala yükliyorlar! .. Ve 
bu ı.uretle iş içinden çıkılmaz bir 
muamma halini alıyor .. 

Bununla beraber ortada bir ha
kikat vardır: Meyva a.ıeş pahası· 
nadır. Halk, meıııleketinin, top • 
rağının kendine bahşettiği en ta
bii haktan layıkile istif - ede- ı • 

miyar, mahrum kalıyor. • !eyva 
bir ihtiyaçtır ve halkın mühlm 
bir kısmı, bu ihtiyacını, sırf pa· 
halılı kyüzünden tatmin edeme -
mektcdir. 

Bu pahalılığın önür.e nasıl ge
çilebilir? 

cŞöyle!. diyerek kı:t'i bir for· 
miil göstermemekle beraber, di
yebilirız ki, müstahsılden r .ı.ııa

va kadar ihtikarın veya ihtikarı 

Yazan: Nusret Safa COŞKUN _ 

yükselerek gerindı. 
- Ben bilirim yapacağımı.. Sen 

sanıyormuı;un ki fıkır fıkır kaynı
yan, bürcu bürcü şehvet kokan 
bu kadın yaşlı kocasile iktifa e· 
der?. 

- Ya namuı;lu bır kadınsa?. 
- Şehvetın namusu yoktur. 
- Hiç de böyle garib bir iddi' 

işitmedim. 

- İşitmedin ise benden ışıt ış· 
te . . Genç, güzel, olgun bir kadın, 
yaşlı ve muhakkak iktidarından 

şüphe edil r bır adamla klasik na
namusuau muhafaza ederek ya
§'lr. Fakat şehvete gel.rıee .. 

Aç bir adamın fırından bir ek
mek aşırması, sabıkalı bir hırsı

zın bir tek simıd çalışile muka -

Nafıa Bu Binayı Oenizbanktan 
istimlake Karar Verdi 

E vvelce Deniz Bank tarafın
dan satın alınan Satiye fir
kelinin Fındıklıdaki binası 

için Nafıa Vekaleti, alakadar ma

kamlardan istihsal etmiş olduğu 

menafii umumiye namına istimlik 1 
kararını dün Denizbanka bildir -
miştir. 

Denizhank kanunen bu karara 

15 gün içinde itiraz etmek hakkı-

na maliktir. 

Geri Verilecek 1 
Vergiler 

(1 inci oahifeden dev•m) 

muvazene vergisinjn nisbeti yüz
de sekize inrlirildiği sırada zat 
maaşları sahibleri hakkındaki mu
afiyet şartları ayni suretle muha
faza edilmekle beraber evvelce 
zat maaşları sahiblerine şart olan 
hüküm, biliımum hizmet erbabına 
teşmil olunmuştur. Muvazene ver
gisi yüzde on olarak alıtıdığı za
manlarda mezkur hükümlere tev
fikan miktarı 22.21 liraya kadar 
olan zat maaşları, verginin tenzi
linden sonra 22.21 - 2.21 = 20 li
radan aşağı düştüğü için bu ver
giden muaf bulunuyordu. 3404 nu· 
maralı kanunla vergi nisbeti yüz
de 8 e indirilmesi üzerine miktarı 
21.74 liraya kadar olan zat maaş
ları verginin tenzilindn sonra 
21.74 - 1.74 = 20 lira ve daha a
şağı düştüğünden muafiyeti 21.74 
liraya kadar olan maa;lara mün
hasır kalmış; netice olarak 21.74 
lira ile evvelce muaf bulunan 22.21 

lira arasındaki maaşların muvaze
ne vergisine tabi tutulması zaru- • 
reti hasıl olmuştur. 

3404 numaralı kanunun tedvin 
maksadı hizmet erbabı vergilerin
de indirilmeleri temin olduğuna 

göre bunlar meyanında bir kısmı
nın istihkaklarının yeniden vergi· 
ye tabi tutulması bahis mevzuu o.I
mıyacağından bunların tadilden 
evvel haiz oldukları muafiyetin 
idamesini ve 3404 numaralı ka -
nunun mer'iyetindenberi kesilen 
vergilerin geri verilmesini temin 
maksadile bu kanun projesi ha · 
zır lanmıştır.• 

istimlak bedeli, gayrisafi iradın 
10 misli üzrinden hesab edileceği 
cihetle Nafıa, binayı bankadan 
100 küsur bin liraya alacaktır. 

Halbuki Denizbank binayı 250 
bin liraya satın af\uştı. Bu iti • 
barla aradaki 1'7 bin küsur liralık 
zararın Satiyeye rüou edip ede • 
miyeceği keyfiyeti de tetkik olun
maktadır. Bu hususta Ankarada 
yeni bir tetkik heyeti kurulmuş· 
tur. 

Kayser Seksen 
Yaşına Giriyor 

(4 üncü 8ahifeden deva.,•) 
eski dostu sabık imparatoru 

görmeğe hazırlanmaktadır. Vak
tile Amerikanın Pariste bulunan 
bir elçisinin oğlu olan bu profesör 
gençliğinde Avrupada bir çok 
seneler geçirmiş, sonra m~mle • 
ketine giderek Qniversite haya
tına girmiştir. 

Şimdiye kadar 157 inci defa ola
rak Amerikadan Avrupaya gelip 
gitmiş, Bahrimuhitiatlasiyi geç • 
mi.ştir. 

Profesör şimdi İngiltereye gel
miştir. Kayserin eski dostunun Av
rupaya geh:liğini duyan gazeteci
ler gidip görüşerek ondan şunları 
dinlemişlerdir: 

Nisanda Holandaya giderek, 
Kaysere misafir olacağım. Şato -
sunda üç gün kalacağım. Bu ka
darı kAfi. Çünkü bir yerde üç gün
den fazla misafir kalmak delilik
tir. Gittiğiniz yerden üç gün zar
fında ayrılırsanız o zaman '\.İZİ 

tekrar çağırırlar. 
Amerikalı profesör Umumi Harb 

esnasında Kayserin şiddetle aley
hinde bulunanlardan birisi olmuı
tur. Harbden sonra 930 da Holan
daya gelerek eski dostu ile gö • 
rüşmüş ve barışmışlardır. Profe
sör bunu da söyliyerek demiştir 

Jti: ,. 
- Her iki eski dostlar sonradar. 

düşman olarak ölınemeli! 930 dan 
beri her sene Holandaya giderek 
kendisini gördüm. Çocuk iken o
nunla birlikte oyun oynardık. En 
çok sevdiğimiz oyun askerlikti. 

---o---Mahpuslar 
Cenneti 

Himalaya Dağlari 
(5 inci sahifeden devar-:) 

Islah olmıya müsaid görülmi • 
yenler diğerleri gıbı avlıya çıka • 
maz, sigara içemez, oyun oynıya
maz, akrabalarının ve d05tlarının 
ziyarctıni kabul edemezler. 

Bundan başka ağır işlerde J<ul
lanılır. Uslu olanlar kütüphanede, 
büroda, yazı ve hesab işlerinde 

kullanılıyor. 

Hulisa, Rikers bir hapishane 
d~il, mahpuslar cenneti ... 

doğuran sebeplerin .fazla. ve 
cfazladan verilen kar• !arın nere
lerde ve kımlcrde olduğu iyice a· 
raştırılıp tesbit edilerek elenmesi 
ve 'nlenmesi zamanı artık gel • 
mıştir . .Alikadarlardan bu işin ge
cıkt.irilmemeı;ini istiyor ve bekli
yoruz. ·• 

yese edilemez. Bırincisi affedilir, 1 
eôilmesı lazımdır. İkincisi ceza
ya çarpılır. 

- Müsande t t de mantığının en 
basit ah!Uk endişelerinden, insan- . 
lık daygulanndan uzak olduğunu 
söyliycyim. Bu kadar da kafidir. 

Ben kendi hesabıma bu man · 
tıksız mantığa cevab vermek is
temem. Çıınkü değmez . 

Mühendis Kenan kızmadı. Bi-
lakis omuzuma dostça vurarak: 

- Münakaşa edecek d \'.iliz! 
Dedi.. Sonra ilave etti. 
- Herkes kendisinin adamıdır. 

Kendine göre her insanın bir dü
şünüşü, bir telakkisi vardır. Se
ninki ile taban tabana zıd diye 
kavga edecek değiliz ya! 

Bir müddet daha oturdu. Gider
ken kapıya ka.dar tepi ettim. Göz
den kaybolduğu zaman gayriih
tiyari aı'k:asmdan tükürdüm. Ant
renin çınilerıne serilen tükürük 
mühendis Kenanın ve onun gibi • 
!erinin suratına savrulmuş de-

(5 inci sahifeden devum) 
Bu heyet, Fransız Alp klübü 

müdür muavini Hanri dö Segog -
un riyasetinde bulunuyordu. Bal
toroda kamp kurdu. Haziranda 
7000 metroya kadar çıkmıya mu
vaffak oldu. 

1936 da bir İsviçre heyeti de E
vereste çıkmak teşebbüsünde bu
lundu. Fakat yarı yoldan geri 
dönmiye mecbur kaldı. 

Yüksek yaylalarda pi*nç yüklü 
koy un ve keçi sürülerine tesadüf 
etm işlerdL Bunlar. yüksek tepe
lerdeki Tibet köylerine erzak gö
türüyorlardL 4,000 metroda bir
çok ago ağaçları vardır. Fakat kır
mızı değil, hafif eflatun rengidir. 

İsviçre heyt.'. i, en yüksek kôy
de Kuti <3,800 metro) da kamp 
kurdu. Sonra Kalilora (6.700 met
ro) ya kadar çıktı. Bu tepe, Tibet
lilerin mukaddes yeridir. Burada, 

mekli. İnsanlardan bir kere daha 
tiksindim. 

• İlti hafta sonra şirketin ( ..•... ) 
dL taaı7ete başladığının yıldö -
nümü kutlulanacakmış. G.ı.zino 

ufak olduğu için, fabrika!a-;dan 
birinin geniş salonunda balo ha
zırlamyormuş. B u haber. ır j . 

hendis Kenan verdi. Sevinciııd en 
kabına sığamıyor . 

- Bütün kadınları hep lı;: ara· 
da göreceğim, birçoklarile dans 
edeceğ im!. 

Diyor da bir daha demiyor. Aklı 
fikri Meral de ... 

- Balo herşeyi halle kafi gele
cektir, muhakkak bu kadınla ta-
nışacağım, dostluğunu 

ğım!. 

İddiasında .. 

kazanaca-

Ora bu arzusuna daha kısa, daha 
kesti rme yoldan gidecek bir fır

sat ç ı ktı. Balo komitesine aldılar. 
Meral de komitede aza ... Meralle 
beraber bırçok mühendislerin, i-

HiKAvE_• 1 ispanyada Kanlı 
Her~.e~~!.m~~:· Boğuşmalar Olurken· 

içinde bu ne değişme, bu n2 küs
künlük böyle?. 
Kadın, az önce, gözyaşlarını 

kuruladığı mendili asabi parmak
ları arasında hırpalayıp buruştu

rarak, boğuk hummalı bir sesle 
anlatmağa başladı: 

- Bugün, bir tesadüf, ~na her 
şeyi öğmti. 

-Neyi? 
- Bir kadınla randevun oldu· 

ğunu ... 
- Yalan, kat'iyyen yalan ... Kirr. 

söylediyse aramızı bozmak için 
söylemiş. 

- Boşuna inkara kalk~'lla; 

gözlerimle gördüm. 
- Neyi gördün?. 
- Sarı saçlı ,siyah, kürk manto· 

lu bir kadınla ·Taksimde buluşup, 
Beyoğlu caddesinde bir lokantaya 
girdiğinizi ve oradan da bir ran
devu evine gittiğinizi!. 

Erkek sustu. Higbir şey söy -
liyemedL Çünkü karısı bütün ha
kati biliyordu. Kadın anlatmakla 
devam ediyordu: 

- Sabahleyin, kahve rengi el
biselerini ütülüyordum. Kadının 
küçük, pembe zarflı randevu mek
tubunu pantolonunun cebinde u
nutmuştun; elime geçti. Sonra ... 

Sonra, kurnaz bir hafiye gibi 
geldim. Siz.i buldum ve takib et
tim. Size görünmedim, beni hiç 
görmediniz. 

Genç adam, cürmünü itiraftan 
başka çare olmadığını gördü. Ve 
herşeyi anlatmağa karar verdi; o 
kadını üç aydanberi, delicesine, 
çılgıncasına sevdiğini anlattı. Ve 
sözünü şu neticeye bağladı: 

- Bilirsin ki, ben seni seve • 
rim. Yine de sana hürmetim var
dır. Fakat bu, bu aşk, gönlümde 
yanan bir ateş, bir volkan, beni 
delirten kara sevda gibi birşey ... 
Bu ateş sönünciye kadar ondan 
ayrılmam kabil değil! Fakat, sen 
de haklısın, gönlünü bir başkası
na kaptırmış bir adamla Ömrünü 
geçirmek istemezsin. Bunun bir 
çaresi var, tek çaresi: AyrılmakL 

İkis i de sessiz, boğuk h ıçkırık
larla ağlıyorlardı. 

Bir müddet sükut içinde kaldı
lar. Sonra, erkek yerinden kalka
rak: 

- Sana hürmetim vardı. Onun 
için bunu duyurmadım. Duyur
mak da istemiyordum. Fakat, ol
du, herşey bitti artık... Yüzüne 
bakacak yü•üm kalmadı. Hem 
mademki şimdilik, ondan ayrıl

mam mümkün değil; artık birbi
rimizi görmiyelim; mahkemeye 
başvurur, tarafeyn rizasile ayrı -
lırız!. Allaha ısmarladık .. . 
Kadın, başını ellerinin içine al· 

mış, hıçkırarak ağlarken erkek, 
odadan çıktı; merdivenleri indi 
Tam kapıyı açacağı sırada, bir
denbire yerinden fırlıyan kadın 

merdiven başına gelerek seslendi: 
- Selim! Gel gitme! Ayrılmı

yalım, ayrılmıyacağız ... 
Selim geri döndü ve ağlar gibi 

bir sesle: 
- Nasıl?. Herşeye rağmen, her

şeye rağmen mi?. 
- Evet, herşeye rağmen! 

hiçbir Avrupalının ayak basma • 
dığı yerde, mağaralar devrinde ya
şıyan insanlardan kalma bir köy 
vardır. 

!eri gelen memurların aileleri de 
ayni komiteye dahil.. Halbuki bu
na mukabil üç erkek var. Bir ta
nesi de Kenan ... 

Artık Kenan havada uçuyor. 
Gün aşırı içtima ediyorlarmış ... 
Toplantıdan sonra yüz vermeme
me rağmen hemen bana damlı -
yor. Bir kelime söyletmeden, ne· 
fes ahnadan anlatıyor, anlatıyor. 
Başmühendisin güzel gözlü karı
sından, Alınan fen reisinin sarı 

saçlı, dolgun kalçalı kızından, bil
mem hangi mühendisin ister& ta
vırlı karısından uzun uzun bah
sediyor, hepsini teshir ettiğinden, 
kendisine bayıldıklarından dem
vuruyor; söz dönüp dolaş.!!!. Meral
de karar kılıyor. 

- O h~psindcn güzel, hepsin • 
den harikulade, diyor .. 

Biraz ağır davranıyormuş am -
ma, yavaş yavaş o da sempati gös
termeğe başlamış, yakında her iş 
hallolacakmış!. 

(Devamı var) 

(4 üncü sahifeden devat>ı) 
sadi i9}erde daha büyük hisse al
dıltlan görülmektedir. 

General Franko hemen daima 
askeri işlerle meşgul olup siyasi 
meselelerle uğraşmağa valtit bu
lamamaktadır. Fakat Franko İs • 
panyasında dahili işlerle ve siya
setle en çok meşgul olan biri varııa 
o da Frankonun k.ayın biraderi 
Serrano Sunerdir. Kendisi dahi
liye nazırı olduğu için bütün nü
fuz elindedir. 

Frankonun cephesindeki krallık 
taraftarları ümidlere düşerek meş
rutiyet usulü ile idare edilen ve 
başında Kralın bulunacağı bir İs
panyada bundan sonra bütün va
tandaşların birleşeceklerini söy
lemektedirler. 

Fakat bu bu;;usta milletın reyi
ne müracaat etmek 1azun gele -
cektir. Cumhuriyet hükünıetinin 
Başveltili İspanyada dahili harbin 
bitmesi için hazırladığı 13 madde
lik bir programın bir maddesi de 
milletin reyine müracaa etJpektir. 

İşte İngiliz ve ita!)\ ı Başv. · 
killerinin mülakatından ümide 
düşen İspanyollar kardeş kavga • 
sile harab olan memleketlerinde 
milletin reyine müracaatla bir i· 
dare kurularak iki buçuk sene • 
denberi süren dahili harbin artık 
nihayet bulmasını beklemişlerdir. 

Eski İspanya Kral hanedanı İ
talyan Kral hanedanından son de
rece hüı.nü kabul görmektedir. Es
ki Kral Alfonsonun oğlu ile İtal
ya Kral hanedanı arasında sıkı bir 
münasebet vardır. Söylendiğine 

göre eğer İspanyada bugün yıne 
Krallık olursa eski Kral Alfonso 
tekrar gelmek arzusunda olma • 
dığından yerine oğlu Kral ola -
cakmı§. 

Diğer taraftan İspanya mesele
sinin bugün Avrupa devletleri için 
en mühim bir mesele olduğunu i
leri süren Frankiurter Zeitung 
Alman gazetesi İngiliz ve İtalyan 
Başvekillerinin Romadaki görüş
melerinin poli\ika alemindeki ne
ticelerinden bahsederken şöyle 

demektedir: 
Bugünkü meselelerin anahtarı 

İspanyadadır. İspanya meselesin
de Fransa ile İtalya arasındaki 
aykırılık ise kat'idir. Bunun böy
le olduğunu Musolini daha evvel 
Cenova nutkunda ilan etmişti. O 
zaman buna Fransızlar da, İngi -
!izler de hayret e~mişlerdL Diğer 
taraftan da İngiltere ile İtalya a
rasındaki anlaşmıya göre İtalya 

hiçbir zaman İspanyadan arazi is
tiyecek değildir. Eğer nagihani o
larak fevkal5.de bir hadise çık -
mazsa vekayiin takib etmekte ol
duğu cereyan besbellidir. 
Diğer taraftan Cumhuriyet İs -

panyasının ordularını idare eden 
General Miajanın Londralı San
dey Kronik! gazetesinin muhabi-- - -

rine söylediği şu sözler çok r. 
hlmdir: 

- - Ben ne hatibim, ne de dJ!l 
mat. Fakat asker olduğum için 
kerleri iyi bilirim. Zamanırf. 
harbleriıı.de muhakkak Jti v"'1 
meselesi çok mühhndir. fa~ 
kat'! netice yine ask e ve .sr 
rin kuvvei maneviyesıne bağ!• 
Bizim askerlerimizin haleti ru 
yesi bugünkü kadar hiçbir zarf. 
iyi olmamıştır. Mahrumiye4 
kadar büyük olursa olsun bu li 
ledir. 

Biz hiçbir zaman 
yabancı askerlerine 
yacağız. Eğer biz de onlar 
yeni harb vasıtalarına malıl< ' 
saydık şimdiye kadar hartı 

miş olurdu. Fakat herşeye 1 

men yine galib geleceğiz. çuııl 
bizim askerlerimiz müdafaa el' 
ği davanın haklı olduğuna e(I' 

bulunarak harbetmektedir • 
düşmanı Katalonya tarafında ' 
lesin diye bıraktık. Çünkü ~ 
vemet gooterseydik bu beyh~ 
yere bir çok askerin hayatın•~ 
olacaktı. Silah yetiştirmek içil' 
lan faaliyet muntazam surette 
vam etmekte olup ecnebilere Jf 
taç değiliz. 

l Tazmin Başk~ 
Tahkik Yine Baş~ 

(Biriııcı sayfadan devaıPl 
• • ve gözönünde cereyan etnıı~ 

lnnan hadiselerdir ve pek ta 

tarak ~er vakit için. M~~ddiı>,.ı 
tündagm izah edebılecegı k•. 
yetlerdir. Nitekiın, çok daha J 
him tahkik fezlekeleri münoıo : 
tile kendisini ~'ıırayı l)e\'~~ 
temyiz mahkemesinde alalc,... 
dıran hadiseler ,·ardır. 

k 
.~ 

Bizce mühim olan te şe) 

ların hiç biri değil on ü~ yıl ' 
yet beşeri hislere sahih ol•~ 
şalısın •Jayüs'el amma Iiiycf•~ 
dikleri halde en müthiş ve ~' 
dürücü bir iktidara sahih ~ 
masındadır. Bu baş döndiiru< 
tidar eğer Bay l\luhiddi11• ' 
ve idari meşguliyetleri arıı.• 
bilerek veya bilmiyerek da~• 
çok hadiııeler kaydettirnı•~ 
şükretmeliyiz. Matbuatın, ' 
Meclisinin, Parti elemanla'' 

ve.. esbabı mesalihin ~)~ 
değil susnuya ınahkfım b I 
dığı bir otorite karşmnda bO 
beğenilen veya beğenilınil'~ 
ticelerle karşılaşmayı eıııetıt 
daha önceden kabul etınek ı' 
rüst ve tabii hareket olur. 

Muhakkak ki, tazmin e~ 
celı: bir şey yok, fakat taı . 
daha çok kıymetli bir d<'i:'1 

Alınan ders. 

Baş,Diş, Nezle,Grıp Romu fit 
nevralji.kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal~ 
•• icabında gUnde Uç kate alınabilir . ./ 

Sıhhi Müesseseler Arttırma f İstanbul 
Eksiltme Komisyonundan 

Heybeliada verem sanatoryomu için bir çamaşır yıkama ,,c i/ 
ma makinesi açık eksiltmeye konulmuştur. ıcl 

l - Eksiltme 8/2/939 çarşamba günü saat 15,30 da Cağll ~ 
sıhhat ve ıçtimai muavenet müdürlüğü binasında kurulu koıı> 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiat 1400 liradır. 

3 - Muvakkat garanti 105 lira dır. 

4 - İstekliler şartnameyi her gün koınısyoııdan .alabi!irl~ııC 
5 - Istekliler cari seneye aıd tıcaret odası vesıkasile 2 ~ 

kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti ırıB f 
ya banka mektubile birlikte belli gün ve saatte komisyo: A 
!eri. ( 480) ......--; J 

istan~ul [kmek Yapıcılar Cemiyetin~' ,., 
Cemiyetimizin 193J yılına aid muamele ve hesablarınıll sıJ 

ma tarzının umumi heyet karşısın da tetkik ile heyeti h~ııt ~ıı 
sıiçin kayıtlı azamızm cemiyet hüviyet cüzdanlarile bi~lı r 

939 perşembe gıinü saat 14 te Türbe Babıili caddesindekı 
merkezine teşrifleri rica olunur. 
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Tefrika Numlll'UI : 12 Yozon: Rahmi YACIZ 

Dehşetli Uzüntüm Var, Kendim 
için Değil, Memleket için ... 

Bu Kadar Asker, Bu Kadar Mühimmat İle Yola 
Çıktık Ve Yalınız Başımızayiz 

!Cıt•a kumandanı kaymMam 

~ Bey bir aralık Sarı Etem 
d aptanın yanına gel:lı.. Kederli 
uru§ile dümen tekerleğinin ba

§lnda bir matem heykelini andı • 

S
r8:'1 süvari ile konuşmak istedi. 
o· 

d Z1.ı kaptanın mağmum duruşun-
an açtı: 

- Kaptan Bey! 
- Buyurun efendimi 
- Dikkat ettim .. Hareket za • 

llı.anıııdanberl buradan bir yere 
•Yrılınadın, aşağı yukarı 7 saattir 
~nıı: başına duruyor, hiç kimse 
ii . cıe .. konuşmuyorsun! İçinde bir 
Z\ıntu var senin! 
!tettı kaptan derin derin göğüs 

geçırdi: 

b;;ı:~et .. beyefendi... Dehşetli 
de·· untum var ... Kendim için 

gıı, memleket için! 
Satın Bey bu sözlerden bir şey 

~latnanuştL Baklflarını yuvar • 
~«laştıran bir hayretle sorgusunu 

erletti: 

d -: Memleket ıçın üzüntü mü 
·edin! Ne üzüntüsü bu? 
Ilı:- Bu kadar aslrer, bu kadar 
b lilıiınmatla yola çıktık. Yalnız 
tıı aşıınızayız .. Bir muhafız harb ge
llı. 181 verilmesi için iskele ve li
h an'."r kumandanlığı vuıtasile 
Ilı. alırıye nezaretine baş vurdum. 
lar urac~atime kulak bile aaınadı
ına·· Duşman taarruzuna uğra • 

d 
lttan korkuyorum. Kendim i~in 

e·· "' e•lıl beyefendi .. Bu kadar vatan 
i . •dı, bu kadar harb malzemesi 
..,sııı hu feliketin ne scı bir netice 
e~eceğini düıünüyorum. 

4ta •Yınakamda da şafak attı: O, 
lı _nhuldan ayrılışın, kafkas cep· 
lı esıne gidişin geçici sıkıntısını da-

1.f:ı:ğazıan çıkarken unutmllf, 
le . ed cıklerin yanık türkü • 
Ilı rı. arasında neş'esinı iktisaın et
d 1§, Yolculuğun bu. tehlikeain 
~ habersizce seyahate haşla 
4 tı. Etem kaptanın bu. sözleri 

cı~:aıı:ıun Saim Beyi de telaşa 
na1ır· du.. Kısaboylu kumandan 

ıah.mer süvarisinı tasdik etti; 
bu; Rakkın var .. Tehlike içinde 
l'ie unuyoru.z da haberimiz yok. 
E;aPmalı şimdi? .. 
_ e; kaptan omuzlarını silkti: 

kaqq apılacak bır şey yok .. Mu
ka erata boyun eğmekten baş-.. 
nı~ leendi kendimiz<? tedbir ala

llı.ıyız dersin• 
- El · .. 

Yefend. tınızde vasıta yok ki be-
de ı .. Alacağımız tertibat sa
l§ı~apa rota üzerindP. seyretmek, 
tiiııd:rı söndürmek, düşman gö-
Sa~ Uzak olmaktan ibarettir. 

llttırladı~ey umbardaki topları 

feJc-~limizde top ve makinelitü
tifade Var .. Bunlardan pekiili is· 

eclebUıriz• - » . . _ ?'f e gıbi beyefendi? 
V~rtel e gıbi olacak gemilerin gü-

erıne b" 
nar1~!'a d· ıre~ top koyarız. Ke-
~eri> 

8
. a ınakıneli tüfekleri di

arru~ ~r düşman tahtelbahri ta
lla Yet erse makinelitüfekler o
like n er de artar bile. Başka teh-

E e olacaıcı 
l- tlıeın k · 
Ufle t h aptan zehirli bir gü • 

e es.sü .._As m etti: 
tinin lı ti tehlike Ru.a mu.hrible • 

- 0 Ucuınunda beyefendi' 
v na ka . 
ertesin r~ı da gemilerin gü • 

Uç l!eın~ koyacağımız toplar var .. 
<iıra11 b· e u.ç top, üstümüze sal-
4rs~ u ır tnuhribi ates altına a • 
a tndug· • r~a u. unuz kadar kolay ta-

-- !ı.ın gramayız! · 
Y0rsuııu an beyefendi ne söylü • 
~eş ı.çın:·· Bizim hu toplarla a

a etınekınız kendi hndimizi im-
.._ lı.nl·· adeta intihar demektir. 
-..... !ı. •madım! 

nlaşıl 
mıyac&k bir şey yok 

beyefendi.. Bize hücum edecek 
destroyerler zırhla kaplıdır. Bi - 1 
zim üstümüzde saç kaplama.. Bi· 
zim atacağımız top belki bir tam 
isabetle destroyeri hasara uğrata
bilir. Fakat onun topları ilk isa • 
bette bizi suyuıı dibine indirmeğe 
yeter de artar bile! 

ufku tarassu.d etsinler! Yanımız
da muhafız yok. İş başa düştü! 
Yüzbaşı Şeref amirini se!J.m • 

!adı. Ambardaki toplardan birini 
güverteye çıkartmak üzere koşa· 
rak oradan uzaklaştı. 

Saim Bey müteakıben piyade 
tabur kumandanını çağırttı. Ona 
da şu emri verdi: - Hiç tedbirsiz seyretmekren 

ise benim düşündüklerimi tatbik 
etmek daha hayırlıdır. Ben şimdi 
emirvereceğim. Bu tertibatı ala
cağım! 

Kaymakam Saim Bey sözlerini 
bltirır bitirmez kaptan köprüsün· 
den ayrıldı. Doğru. aşağı indi. Gü

vertede ratladığı topçu yüzbaşısı 
Erzincanlı Şeref Beyi çağırdı. E
mir verdi: 

- Bataryanızdan biri topu gü
verteye çıkarın. Baş tarafa tabiye 
edin! Başına da nişancısı ile nu

mara neferlerini yerleştirin. Muh
temel ir düşman deniz taarruzu 
karşısında bundan istıfade ede -
ceğiz! Ayrıca bataryanızdan iki 
da rasid ayırın. Bunlar dürbünle 

- Şefik Bey! Geminin güverte
sine 4 taneağır makinelitüfek çı
kartacaksınız; iki tane de kaptan 
köprüsüne koyacaksınız! Bunlar 
ateşe hazır bulunacak. Bir tah • 
telbahir hücumu karşısında der
hal faaliyete geçecekler! Tüfek 
neferlerine de bu vazifeyi verin! 
Başüstüne <?fendim! 
Kaymakam Saim Beyin emirle

ri anında yerine getirildi. Bahri
ahmer iki saat içind~ bir muavin 
kruvazör halini aldı. Geminin baş 
güvertesine, en uca 7,5 santimet
relik bir sahra topu yerleştirildi.. 
muylularına bağlanan halatlarla 
tesbit edildi. Yanına da üç sandık 
mermi konuldu. 

(Devamı var) 

Evlere Hizmetç i Nas ı l Ve 
Nerelerden Bulunur? 

r5 inci sahifeden deı.ı~m) 

hanımının fena halde canını sık

~· .. Ertesi gün: 
- Bizim işimize yaramazım, 

diye yol vermişler .. 
İstanıbu.lda muhakkak ki, bir 

de hizmetçi derdi var .. Kiminle ko
nuşsanız, bu meseleden bahseder. 
Ya hizmetçiler gittikçe kibarla · 
şıyorlar, yahu.d da İstanbullula • 
rın hizmetçilere angaryası çoğa· 
lıyor .. Hulasa, iki tara.f da birbi -
rinden şikayetçi... 

İstanbul ailelerine hizmetçi te
min eden ve garanti veren, büyük, 
ciddi bir müessese yoktur. Bir 
zamanlar, hizmetçi idarehaneleri 
vardı. Şimdi, bilmiyorum. Yine 
var mı?. Fakat, mu.hakkak ki, bir 
çok aileler, kendilerine göre, mü
nasib bir hizmetçi arıyorlar ve 

bulamıyorlar. 
Galiba, bu. meslek, gün geçtik· 

çe, rağbetten de düşüyor ... Eski· 
den çeşid çeşid, ev işlerine ba -
kan ve hizmet gören, ayrı ayrı 

adlar altında isimlendirilen kim· 
seler vardı. Mesela: Sütnine, da
dı, lala, ortalık hizmetçisi, evlat
lık, ya~a, besleme ... 
Aşağı yukarı bunların hepsi, 

hali vakti yerinde, bir ailenin muh
telif işlerini görürlerdi. Şimdi bu 
tipler ortadan kalktı. Herkes bir 
tek çeşidini arıyor, yine bulamı

yor. 
Evin içine, aile arasına alına • 

cak yabancı bir ınsanın. şüphe • 
siz mazbut, dürüst ve eli ayağı 
düzgün, temiz pak. mahremı es -
rar olması lazımdır Bazıları var
dır. Bakkalın çırağına dün ak • 
şanı ne yediğinızı. hanımın size 
nasıl bağırdığını, kendinin süt gü
mönü nasıl döktüğünü, elbise tak
sitiniz için nasıl hacze geldikle -
rini, hu.18sa, evde olup biten her 
şeyi, yanına da on katarak an -
latır .. Ve siz, tabii böyle bir mik
rofon vazifesini gör<n bir hizmet
çi istemezsiniz. 

İşin garibi, bütün bunları, siz 
neden sonra, duyarsınız .. Canınız 
sıkılır .. Fakat, iş işten geçmiştir. 
Yedi mahalle, sizin evin içinde o
lup biten herşeyi liütün tafsilatile 
öğrenmiştiT. Kimisinin eli uzun, 
kimisinin aklı kısa, kimisi bece
riksiz, kimisinin eli sakar, kimisi 

hantal, kimısı geveze, kimisi ha
vai olur. 

Siz hulasa, hi9birinden mem, -
nun kalmazsını~. Tam istediğiniz 
gibi bir tane bulursunuz ... Üç ay 
sonra, karşı apartımanın bilmem 
kaçıncı katında oturanlar ayart
mış, kaçırtmışlardır. 

Dizinizi döversiniz ... Onun için. 
iyi bir hizmetçiye düştünüz mü, 
en yakın ahbablarınıza bile, sakın 
methetmeyin. Onlar kaçırmasa
lar bile, nazar değer .. 

Bazan da, hizmetçı gönül ve -
rir, öyle kaçar .. Tam size alışmış
tır. Eli yatmıştır. Kendisinden 
memnunsunuz. Bir gün bakarsı
nız, her akşam kapınıza ugrayıp 
iki kase yoğurt bırakan, genç, sa
rışın sütçüye kaçmış .. Evlenir, yu
va kurar. 

O mes'uddur, sa<K!etı bulmu.ş -
tu.r. Fakat, sizin evin içı bır ma
tem havasına bürünmüştür. İşler 
altüst olmu.ştur. Yeniden hizmet
çi aramağa kalkarsınız. Bütün bil
diklerinize tenbih edersiniz .. Hu
lasa bir derddir. 

İstanbulda bu işı organize ede
decek ciddi bir müessese kurulur
sa, çok hayırlı ve karlı olur. 

Alman Güzeli 
(S inci scıhifeden devam) 

- Holanda polisı bana aid bır 

takım mücevherata vazıyed et -
miştir Bunlar bana aiddır. Daha 
kürklerim de var Vireçinski bun
ları bana almıştı Fakat onlar la 
artık bir alakası kalmamıştır 
Diğer taraftan söylendiğine gö

re güzel Alıoon kızı genç bir İn
giliz ressamı ile evlenmek istı -
yordu. Fakat Vireçinskinin tevkifı 
ve saire dolayısile bu tasavvurlar 
da yarıda kalmıştır Evanın bir 
de pasaport meselesi vardır. Şim
di kendisıni ne İngilte-e, ne de 
Amerika kabul ediyormuş. 

Alman dilberinin Holandada ne 
yapacağı merakla beklenmektedir. 

Dr. 
GÔZ DO <TORU 

Murad Rami Aydın 
'l'aksim - Talimhane, Tarlabafl 

caddesi No. 10 Urfa aprt. 
Tel: 415fi~ 
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ÇOCUK 

HİKAYE 

Oksüz Ve Yetim Çocuk 
M ehmed. çok küçiıktü .. Bır ya· 

şında ancak vaıdı. Babası 

Balkan muharebesınde şe
hid ciüşmüştü. Ve muharebe Kırk
larelinde devam ediyordu. Meh
medin anası, kocasının şehid düş
tüğünden haberi yoktu. 

Aslan Pınarhisarlı olan Mehme
din babası köylü ve çıftçi idi. 
Genç ve cesur olan baba. harb çı
kar çıkmaz siliıhını alıp cepheye 
koşmuştu.. 

Zavallı Mehmedin anası; yalnız 
başına bir yaşındaki mehmedile 
beraber köyde kalmıştı. 

Bir kı~ gecesi etraftan bağırtı
lar gelıneğe başladı: 

- Bre tutun! Bre vurun!. 
Mehmedin anası yalnız olduğu 

için korkuyordu. Daha akşam o
lur olmaz kapının arkasına da
ya.k vuru.yor. Pencerelerı sımsıkı 
kapıyordu. Ahırda bulunan ko • 
yun ve inekleri Allah• emanet et
miştir. 

Bağırtıyı işiten genç kadın kor
kudan dışarıya bakamıyordu. Ba
ğırtı çığırtı büyüyordu: 

- Aman Allahım .. Can kurla· 
ran yok mu? 

Nihayet; kadmcağu pencere -
den dışarı bakmağa karar verdi. 
Mehmedini sınesıne bastırarak dı
şarıy • gözledi. Bir d( ne görsün 
beyenıniniz? .. Köy yanıyordu. ve 
köylü kaçıyordu.. 

Te!Aşla çocuğile beraber sokağa 
fırladı. Çoluk çocuğilc çamurlara 
bata çıka dağlara kaçan köylülere 
sordu: 

- Ayol ne oluyoruz? .. 
- Aman; düşman çeteleri köyü 

bastı, çoluk( çocuk kesiyorlar ... 
Durma al kızanım takıl peşimize 
Kadıncağız ne olduğuııu. ş&§lrdı. 

O, Bal.kanlarda düşman çeteleri 
ve komıtacıları nııdı: biliyordu? 
Telaşla üstüne birşey almadan 
çırçıplak ev halile dışarı fırladı. 

Ve köylülerin peşine takıldı. Ka
çıyorlardı . 

Istırancanın karlı dağları hain 
komitacıların elinden kaçan köy
lüleri dondurup olduğu yerde kas
katı bırakıyordu. 

Mehmedin ~nası döı·: saatlik bır 
yüniyüşten sonra uyuştu ve ço
cuğunu sinesine basarak olduğu 
yerde donup kaldı. 

Nihayet Türk jandarmaları ye
tişerek düşman komitacılarını da
ğıttı. Dağlara kaçan kcylüler yer
lerine geldi. 

Fakat; Mehmedin anası ve Meh
med yoktu. Ahırda kimsesiz ve 
sahibsiz kalan hayvanları meli •. 
yorC:u. 

Jandarma kumandı.nı emir ver
dı. Istıranca dağlarını tarattı ve 
mehmedi anasile beraber bir ka· 
yanın dibinde donmuş buldu. Fa
kat kadın evtadını sinesine o de
rec? basmıştı ki; kenaisı donduğu 
halde Mehı ' ı>ağ kalmıştı. 

Kimseciz kalan Mehmedı jan • 
dar ma kumandanı evladı olmadı
ğı içın kendine ev!M yaptı. 

Gel zaman git zamı.n Mehmed 
büyüdü. Kumandanı baba, karı • 
sını ana bildi. Ve kü\ükken ba -
Şından gıoçen maceradan bihaber
di. O,aanki İstanbuld> doğmuş ve 
kumandanın oAlu idı Ne Pınar 
hisarını, ne İstirancad~ donan ana
sını ve ne de düşmana karşı har
bederken şehır düşen babaaını 

bilmiyordu. 
Mehmed büyüdü ilk mektebın 

beşinci sınıfına geldı Artık her 
şeye aklı eriyordu Bır gece rü • 
y;ı.sında şunları gördü: 

de görmüştü. Uyandıgı zaman ve
kayiin dE!hşet ve vahşttind'!n tıt

remişti. Sabah olduğu zaman mek
tebe giderken baba ıarudığı ku
mandanın yanına geldı. Elini öp
tükten i<lnra; korkulu. rüyasını 

anlattı. 

Kumandan Mehmede 
Kederini belli etmeden 
söyledi: 

sarıldı. 

şunları 

- Evladım; nihayet; herkesin 
gördüğü gibi bir rüya görmüş • 
sün!.. Bunda korkulacak ne var .. ( 
Haydi canım çocuğum oynaya, se
vine mektebine git ... 

Mehmed, müsterıh olarak mek-
tebine gitmışti. Macerayı bilen 
kumandanın karısı oturduğu. yer
de donakalmıştı. Kumandan da 
bu rüyaya şaşmıştı. 

Acaba; yetım ve öksüz Meh -
mede hayatını ve macerasını rüa
yasına sokan kimdi?. ••• 

Dünyada Neler 
Oluyor? 

Nazik Bir A meliyat 
c.. Kendisi Pınarhisarında bir 

köy evinde, ölen anasının kuca • 
ğında.. Köyü düşman basmış a
nası Mehmedı sinesin~ basmış ka
çırıyor... Köyün yatı mektebi de 
yanıyor ... Talebeler hem yangın
dan ve hem de düşmandan kaç • 
mak için dışarı fırlıyor .. Nihayet; 
anası Mehmedi birdaj'; kenarına 
getiriyor ... Ve biraz sonra. anası 
soğuktan ölüyor.. Kendisini bir 
kumandan kurtarıyor ... 

G 
eçenlerde Siyamın merkezi 
idaresı olan Bongkok'dald 
Pozot mabedindeki beyaz 

f~llerden birisi düşerek yaralan • 
mıştır Papazlar mukaddes filin 
hayatının tehlikede olduğunu gö
rünce derhal Londra cerrahla • 
rından birisini çağırtmışlardı. 

Mehmed, b.ı rüyayı korku için-

Operatör hastanın bır papaz ol
duğunu zannetmişti. Binlerce ll· 
ra alarak ta Londradan Siyama 
tayyare ile acele gelmişti. 

Fakat; kendisine ameliyat için 

OYUN 

S 
ami durmadan sınıfta ya • 
ramazlık ediyordu.. Muallim 
ikide bir Samiye ceza veri-

yordu.. 
Bir gün yine Sami sınıfta ko -

nı,ışmağa başladı Y ~nındaki ar
kadaşına rahat vermıyordu Mu
allim gördü ve bağırdı: 

- Sami, rahat du.r ... Bıktım ar
tık senden!.. 
Samı, yaramaz olmakla bera • 

ber çalışkan ve çok zeki bır ~.,,_ 

cuktu. Fakat her nedense kabına 
sığamıyordu. 

Muallim ders anlatmağa b&f -
!adı ve Beş on daki!..a ya geçti, 
ya geçmedi. Tahtaya birdenbire 
hamur gibı bir şey tak diye vu -
rup yapıştı. 

Talebeler h<?p birden bu ta.kır
dıy ayüz çevirip baktılar.. Bir de 
ne görsünler: 

- Tahtada beyaz hamu• gibı 
bir şey yapışmış duruyordu. 

Muallim fena halde kızdı. A -
yağa kalkıp tahta ba.~ın ageldı ve 
gözlüğünü düzelttikten sonra dik· 
kati~ tahtada yapışık duran be
yaz hamır gibi şeyi tetkike ko
yuldu. 

Muallim düşünüyordu.; 
- Acaba bu ne olı..IJilirdi? Ta

vandan düşen bir şey miydi?. Yok
sa kuyruğu ve gözü olıruyan bir 
böcek miydi?. · 

Muallimin aklına bu işi Sanıi

nin yapabileceği bir yaramazlık 
olarak gelmiyordu. 

Epeyce bir müddet bu beyaz 

• 

hanur gibi şeyı tetkı k etti. Jo'akat; 
hiçbır mana ve.-emedi. 

Çocuklar da i§iıı fsrkında de -
~illerdi. Bu. iJı Samının yaptığını 
görmemişlerdi. Ani olmuştu on-

lar da mu.alli:nlerile her•bı•r tah· 
taya bakıyorlsrdı 

Nihayet; muallım şu kanute 
vardı. Bu bir ipek böceğıdır Ta
vandan düşüp oraya yapışmıştır. 

Çocuklar; olsa, olsa bu. bir ipek
böceği olabilir! .. Eğer, bi),·Jr de . 
ğilse: garib bir hayvana benzi -
yor! .. Bunu sınıf müzesıne koyup 
saklı yalım .. 

Sami derhal atıldı: 
- Bay muallim, eınrederseniz 

şu. kalemin ucile alayım. bır .!rn

tu.ya koyup saklıyayım. s~P.-J ·.ı·· 

nıf müzesine koyarız .. 
- Peki, haydi al ve sakıo. 
Sami, kalemin ucilc aldı. E · n

de bulu.nan kalem ucunu kutu•.ı· 
na koydu veyerine gitti. 

Paydos olduğu zamıuı hep bir • 
den gülüyorlardı. Çünkü bu bir 
hayvan değil, Sanıinin bir kağıd 
parçasını çiğneyerek sapan taşı 

ile tahtaya attı~ı sıılu ve koyu bir 
lclğıd hamuru idi. 

• • • • 
EŞEK BAGIR TAN 

[_}, elediye hamalhgı, sırık ve 
D sırt hamallığını yasak et-

tikten sonra; Ali ile Veli 
herkes gibi bir araba yaptırarak 
eşya taşımağa başlamışlardı. A
rabayı değişerek biri önünde, bi
ri arkada iterek sürüklüyorlardı. 

Fakat; İstanbulun sokakları 
Ankara ve Avrupa sokaklara gibi 
düz ve düzgün olmadığı için Veli 
durmadan arkadaşına yokUf çı
karken söylenip duruyordu.: 

- Yahu! Şimdi ıu. arabadaki 
yük sırtımda olmu.§ olsaydı hiç 
bu. kadar sıkıntı çekmeden yalnız 

başıma şu yokuşu bir hamlede 1 
çıkaı giderdim. Nedir bu. iş Ali 
be!.. Hem de; iki kişı birden sü
rüklediğimiz halde çıkaramıyo • 
ruz şu yokuşu ... 

Ali; biraz okumuş halim ve se
lim bir adamdı. Bu sebeble Ve • 
!iye bazan cevab venyor ve ha
zan da susuyordu. 

Bir gün, Azabkapısında.n Şif • 
haneye doğru. çıka.n ve eski ta • 
birile eşekhağırtan yokuşu deni
len dik bayırı tırmanıyor lardL 
Veli, yoku.şun diltliğinden yine 
söy lenmeğe başl&mlflı: 

- Ali, gördün mü ııi... Yahu. 

koskoca bir fil göstermişler. 
Operatör bir insan yerine kar • 

fısında koskoca bir fil görünce fe· 
na halde sinirlenmi.§ ve ameliyat
tan imtina etmiştir. Para bu ... 
İnsanı baytar bile yapar .. 

Dünyada En Vahşi Yer 
Dünyada en vahfi yer ıüphe&iz 

Bollvya'nın içidir. Burada henüz 
tq devrini ya}ıyan aaamlar var
dır. Bunların hayatlarını şimdiye 
kadar kimse tetkik e<iememittir. 
Zira bunlar kendi işlerine buru.o
larını sokanlardan hazzetmezler. 
Onların canlarını öbür dünyaya 
gönderirler.' 

Bunlann arasına diışen bir be
yaz ilk defa olarak nasılsa haya • 
tını kurtarmıştır. Onun anlattı • 
ğına nazaran bunların konuşma
ları gayet tuhaftır. Bunlarda tek 
kelimelik isimler yoktur. Meseltı 

bu. Eşekbağırtan yokuşu. çıkılır 

mı bu yükle? .. 
Ali sükunetle mukabele etti: 
- İstersen arabanı.1 önüne ben 

geçeyim.. Kızma ne yapalım.. Be
lediyenin emri bu ... 

- Sırtımızda olsaydı bu. yükü 
daha kolaylıkla çıkaramaz mıy • 
dık? 

Ali, arkadaşının cehaletine ve 
kabalığına dayanamadı. Ve sabrı 
tükenerek hiddetle cevab verdi:. 

- Çıkarırdık ammıı; tıpkı bir 
eşek gibi .. 

- Ne demek istiyorsun! 

- Ne demek istiyeceğim. Sır • 
tında yük taşıyanların ayakları 

dört olmalı? .. Mademk; biz iki a
yaklıyız. BinRenaleyh; bizim gi
biler ancak bir yükü böyle taşı
yabilir. 

Der demez; arkadan arabayı 

iten Veli, hiddetle bağırarak ara
baya olanca kuvvetile bastı. ve 
önde bulu.nan zavallı Ali de hava· 
la.narak arabanın üstünden yere 
yuvarlandı. 

İnadcı ve cahil Veli daha hal8 
bağırıyordu: 

- Nasıl; gördün mıi şimdı dfüt 
ayaklı eşeği ve sırtını yere vur • 
duğun etek bağırtan yokuşunu .. 

bunlar, ata, yer yüzünde koşan 
uzun kuyruklu. hayv&n... Köpek
lere ise hav, hav diyen, kedilere 
düşman olan hayvan diyorlarmış.. 

Fedakar Bir Alim 
Çin ilimlerinden doktor (Hoçi 

şang) kalb romatizmıısına tutul • 
muştur. Doktor son vaktin yak • 
!aştığını anlayınca tıb fakültesi
ne haber göndermiştir. Hastalı • 
ğın seyrini ilmi bir surette tetkik 
içinkendisini fakülte laboratuarı
na naklettirmiştir. 

Doktor fakülte laboratuarında 

her gün bir mütehassıs heyetin 
üzerinde hastalığın seyrini takib 
etmesini görmekte va doktor da 
saat besaat yavaş yavaş ölümünü. 
beklemektedir. 

Son tebliğlere göre doktor nor
mal bir su.rette on be;ı gün i<lnra 
ölecektir. 
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Kansızlık, kemik haetalıklan, dlmaA 
ile vitaminsizlikten dopa 

zayıflıklara kal'fı 

yorgunlakları 

biltdn 

KUVVET ŞURUBU 

Her annenin bilmesi icab f'den bir kuvvet şurubu

dw·. Çoeuklarınıza Vitalin kuvvet şurubu vermekle 
onları sağlam, gürbüz 'e neş'eli yetiştirirsiniz. 

VITALIN KUVVET ŞURUBU 
l\lektt>p çağındaki gençlf'rle emzikli kadın ve ihtiyar• 

farın hayati kudreı ve kuvvt>llerini artıı·ır. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
Beyoğlu - lstanhul 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

Bayramda Yalnız 

Kı a 
Çıkacaktır , -lıanlarıııızı vermekle hem kendinize ve bem de 

KIZlLAY'a yardım etmiş olacaksınız. 
Müracaat yeri: 

İstanbulrla: Pootahane karşısında 

.. 
«KURTULUŞ)> ' 

Biçki ve Dikiş :Bir Bahar Sabahı 
Dershanesi Çünkü her şeyden 

Müdiresi; Mm. Papazyan evvel Sabah, Öğle 
Haftanın 4 gününii kadınlara ve akşam her 

günde üçer saat Fransız usuliyle y k 
biçki ve dikiş dersi tedris edilir ve eme ten sonra 
4 ayda Maarifçe musaddak diploma 
verir. Feriköy Tepeüstü 116 No. Pa-
pazyan apartımanı. RADYOLIN 

KIZILAY Satış Bürosu. Tel. 22653 ve r--:-------------: kullanarak dişleri-
Postahane arkasında, Ankara caddesi köşesinde Kahramanzade han. ,, İstanbul komutanlıgwı 1 nin sagwlamlıgwını 

İLANCILIK KOLLElCTİF ŞİRKETİ. Tel. 20094/95 ---------1111!1-------••--•••111'1
-Sabul•a Koıaiı1oıı• llblan ve göz kamaştıran 
1 3 üncü kor için evraki matbua parlaklığını kazand. 
tabettirileceğinden açık eksiltme i-

Aylık temizliklerimizde candan 
ııelen bir sevgi ile kullPndığımız 

le ihalesi 7/Şubat/939 Salı günü 
saat 10,30 da yapılacaktır. Muham
men fiyatı 238 lira 50 kuruştur. İlk 
teminatı 18 liradır. Şartnamesi her 
gün komisyonda görülebilir. İstek
lilerinin ilk teminat makbuz veya 

Kadar Gü 

Ve B ağ l a t ı 

mektuplarile beraber 2490 sayılı Bütiin diş ve diş etleri arızalarını giderdikten başka ağız kok 
kanu~un 2 .ve 3 maddekrind~ yazı-ı izale eder, ağızdaki mikroblorı temizliyerek sıhhatin ve güzeli 
lı vesıkalarıle beraber bellı gun ve aynası olan ağzı bir konca gibi güzelleştirir. 
saatte Fındıklıda komutanlık satın-

Balolarda bile en ince elbiseleri
miz altında sezilmez. her hareke-

alma komisyonuna gelmeleri 
(358) (398) 

timizi kolayla~tırır, mikropsuz, te- B~yoğlu 3 uncii Sulh Hukuk Ra-
miz ve sıhhi biı· idealdir. kimligiııden .' 

Sıhhatinin kıymetini takdir eden Mahkemenin 939/61 sayılı dos -
her bayan umum dünya bayan- yasile Sümcrbank vekili avukat 

İlkbahar mevsimine mahım' yeni gclecf'k 
Mallar için yerlere ihtiyacımı;ı; olduğundan 

15 SONKANUNDAN 15 ŞUBATA KAD 

Cinsi Jarının şükranla kullandıkları 1 Sabrı Ersen tarafından Beyoğlun -Mikdarı Muhamıu~n %7,5 Tc. Teılim Eksi:ımeni" d K b k ı 2 
a um aracı yo uşunc a numa-bedeli mahalli Şekli Saatı Femil ve Bagw ını ) 

Bir ay müddetle stoklarımızın büyük bir kısmını her yerden 
sait şartlar ve mutedil fiatlarla elden çıkarıyoruz. 

Bütiin Dairelerde ı;ııevsiuı sonu fırsallarını bulaeaksı Beheri Tutarı ralı 'enicami maliye tahsil şubesi 
tahakkuk katibi M. Emin aleyhine 1. K. S L. K. Lr. K. Daiına kullanırlar. • 

30 
r l Beyoğlunda B A K ER Mağazalarrnd 

Toptan satış deposu: İstanbul, Bah- açtıgı ıra a acak davasından do-
Benzin 40000 kilo 20,80 8320, - 624,- Kabataş A. kapalı 15.- İ layı dava edilene gönderilen dave- Bır mevsım sonu fırsat.: İstenen fiat içi • en müı<emmel cınsti 

\ekapı ş Bankaı;ı arkası Rchvan- l"lı••••---•••••••••••ı•••••mı! Motörfn 95000 • 7.- 6650. - 498,75 • ve Clbali • 15,30 cılar ok.ak 5 • 'o. Wı İbrahlm Can tiycdc yazılı m"halli terkederek ı• 
> 24000 • 7.- 1680. - 126.- İzmir fab. açık 16 halen ·kamctgahı meçhul bulı'.ın - p•m••••--•m•mıı~••mmm::ı•••••••ll! 
l - Yukarıda cins ve mikdarı yazılı 40.000 kıl<> benzin, İstanbul ğu mübaşiri;nin meşruhatından 

teı;kilAtnnız için 95.000 kilo ve İzmır fabrilı:amız ıçin de 24.000 kilo nıo- __ ,;__ __________ ------------- anlıı,şılml§ olmakla davacı vekilinin 

törin şartnameleri mucibince ayrı ayrı hizalarında yazılı usullerle satın l&tanbul Garsonlar Cemiyetinden: isteğile ve yirmi gün fasıla ile ila -
alınacaktır. nen tebliğat icrasına karar verile -

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında giiı;- Cemiyetimizin 1938 yılına aid muamele ve hesablarının ve çalış- rek rr,uhakemesi 16/2/939 saat ıo a 
terilmiştir. ma tarzının umumi heyet karşısın da tetkiki ile idare heyetinın ibrası talik kılınmış olduğundan o gün 

III - Eksiltme 6/2/939 tarihine rastlıyan pazartesi günu hizalarında ve talimatname mucibince idare he yeti azasının nısfının yeniden se- gelmediği ve bir vekil gönderme -
yazılı saatlerde Kabataşda levazİm ve mübayaat şubesindeki alım ko- . h. . .. d 1 .

1 
b' ı ·kt 

26 
diği t:ıkdirde gıyabınd .. muhakeme-

çilmesi için kayıtlı azamızın cemı yet uvıyet cuz an arı e ır ı c d 
1 

d . 
misyonunda yapılcaktır. .. .. .. , . . ye evam o unacağı avetıye teb -

VI - Şrtnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı- ikincikanun 939 perşembe gunu sa at 14 de Turbede Babwlı caddesın- !iğ makamına kaim olmak üzere i-
nabilir. deki Cemıyet merkezinde hazır bulunmaları rica olunur. lan olunur. (14102) 

V - Kapalı eksiltmeye girmek istiyenlerin mühürlü teklif mektu
bunu kanuni veı;aik ile % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka 
teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfları ihale saatlerinden 
birer saat evveline kadar yukarıda adı geçen alım komisyonu başkan
lığına makbuz mukabilinde verilmesi açık eksiltmeye iştirak etmek 
istiyenlerin de münakasa için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 
paralarile birllkıte loomisyona gelmeleri ilan olunur. (420) 

Cinli Mlkdarı •• Muhammen 
bedeli 

Ofo7,5 Te. 
minatı 

Beheri 
L K. 

Tutarı 

L. K. L. K. 

Ekıiltmenill 
şekli Saati 

Çember raptiye 3000 kilo - 49 1470,- 110, 25 açık 14 
ince kınnap 300 • 1, 00 300,- 22, 50 pazarlı.!< 14,30 

1 - Nümunsinln eb'adı ve evsafında fakat siyah renkte (3000) kilo 
çember raptiyesi ile nümunesiııe uygun olmak üzere (300) kilo ince 
kınnap hizalarında ııösterilen usullerle ayrı ayrı satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gös
terilmiftir· 

ili - Eksiltme 27/1/939 tarihine rastlıyan cuma günü hizalarında 
yazılı saatlerde Kabataşda levazım ve mübayaat şubesindeki alım loo
misyinunda yapılacktır. 

JV - Nümuneler her gün sözü geçen şubede görülebilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 

güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri 
ilan olunur. (421) 

"" ,,, 
I - İdaremizin Paşabahçe fabrikası ıçın şartnamesi mucibince 

satın alınacak 2 adet Donki tulumbası açık eksiltmeye konmuştur. 
II - Donkilerin muhammen bedeli 1200 lira ve muvakkat teminatı 

90 liradır. 

III - Eksiltme 30/1/939 tarihine rastlıyan pazartesi gunü saat 
14,30 da Kabataşda levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyo -
nunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı
nabilir. 

V - Donkiler Werthington ve Weise und Monski markalı olacaktır. 
VI - İstklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte '}I 7,5 gü

venme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri 
ililn olunur. (272) 

** 1- Şartnamesi mucibince satın alınacağı ilan edilen (50) ton sömi-
kok 20/1/9:J9 tarihinde ihale edilemediğinden açık eksiltmesi 30/1/939 
tarıhirc rastlıyan pazartesi günii saat 14,30 da yapılmak üzere on gün 
mudrletle uzatılmıştır. 

II - Muhammen bedeli beher tonu 24 lira hesabile 12!>0 lira ve 
muvakkat teminatı 90 liradır. 

III ~ Eksıltme Kabataşda levazım ve mubayaa! şubesindeki alım 
komisyonunda yapılacaktır. 

JV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şub en 
a ıabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte /1 7,5 
guvenme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri 
ilı\n olunur. (489) 

İstanbnl Defterdarlığından : 
Arnavudköyünde: Arnavudköy mahallesinın Yeniset sokağında es-· 

kı 23 yeni 8 sayılı evın 9/80 hisse mülkiyeti 19/1/939 tarihinden itiba
ren bir ay içinde pazarlıkla satılacaktır. İsteklilerin 21/2/939 salı günü 
saat 14 de kadar '. 7,5 teminat makbuzlarıle Milli Emlak müdürlüğün-
de toplan n komısyona müracaatları. (M) (488) 

,., 
lstanbul Müskirat Amilleri Cemiyetinden: Emniyet Sandığından: 

İLAN TASHİHİ Cemıyet,mızir. 1938 yılına aid muamele ve hesablarının ve ça

lışma tarzının umumi heyet karşısında tetkiki ile idare heyetinin ibrası 

ve talimatname mucibince idare heyeti azasının nısfının yeniden seçil

meı;ı için kayıtlı azamızın Cemiyet Hüviyet cüzdanlarile birlikte 24 

ikincikanun 1939 salı günü saat 14 de Türbede Babıali caddesindeki ce

miyet merkezinde hazır bulunmaları rica olunur. 

Gazetemizin 12/1/939 tarihli nıls
hasının 8 incı sahife ikincı sütunun
da çıkan Alı Saminin gayrimenku
lü açık arttırma ilanınc!a dosya nu
marası 928/726 olarak yazılmıştır 
Doğrusu 938/726 dır. Düzeltilir. 

. • .. -- - ' .. - · .. ;.ft. . • . : , ' . p 
T, 

. . . 
~' - . ... -· _~._,.. '"" - . - ... 

C. ZiRAAT BANKASI 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbanız tasuruf hesablarında eıı az 50 lirası bulunanlara senede 

' defa çekileeek kur'a ile aşağıdaki plana göre ikTamiye dağıtılncaktır: 

4 Ac.ed 1,uOJ Liralık 4,000 Lira 
4 » SGCı ı> 2,000 
4 )) 250 il 1,000 )) 

40 » 1uu •> 4,ooo • 
100 )) 50 ı) 5,000 • 
120 )) 40 ı) 4,800 • 
160 )) 20 il 3,200 " 

DİKKAT: Hesablarındaki paralar bir sene 
takdirde % 20 fazlasile verilecektir 

içinde 500 liradan aşağı düşınlyenlere ikramiye ÇıktJiı 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylfil, 1 Birinclkin un, 1 Mart ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

1 

Yeni Çıkan L~~s Plf\klar 

Münir Nurettin Selçuk 

270910N 
Suzidilara semaı ABUTABİLE BU 

O 1 Beste: Merhum 3 üncü Selim 
il Uşak şarkı - GÜLİZARA NAZAR kıld 

Bestec Merhum Şevki Bey 
Emsalsiz olan bu pliıkı herhalde dinleyiniz ve alııııı. Kolleksi) 
nunuzda ınühin1 bir pJ8k i1oive etıniş olacaksınız. 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma v 
Eksiltme Komisyonundan 
Dıyarbakır nümune hastanesinin Nisaıye servisınr aıt 203 

aliıt açık eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 8/2/939 çarşamba günü saut 15 de Cağaloğlund 
hat ve i9(imai muavenet müdürlüğü binasında kurulu komisyond 
pılacaktır. 

2 - Muhammen fiat 1110 lira 18 kuruştur. 
3 - Muvakkat garanti 83 lira 27 kuruştur. 

4 - İstekliler şartnameyi her gün komisyondan alabilirler. 
5 - b.ekliıu carı seneye aid ticaret odası vesikasile 2490 

kanunda yazilı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz 
banka mektubile birlikte belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. 

• 
işte 

Aksırır, aksırır, aksırırsınıt 

geçer gibi olurken yeniden geri gelir. 

• 
rıp 

böyle başııır 

Vakit geçirmeden grip, soğukalgınlığı ve ağrı 

karşı emniyetli ilaç A s P 1 R ı N 111 11 

ısrarla 

SPİRi) 
isteyiniz! 

ffi · ad,ı Asplrln'ln tesirli ve hakiki olduğunu W markası garanti 

Satınalırken dışında ve tabletlerin üstünde 
ffi markasının bulunmasına dikkat ediniz. ,/ 

A2 

Sahip ve neşriyatı idare eden Başmuharrirı 
ETEM İZZET BENİCE 

Ba!iıldıiı yer: SON TELGRAF Matbaası 


