
-·~~~ .... ~~!'-~-~---ı 
• "t,~r., J{(U a US 1 

o-6at 1838 
CUMA . 

r 
Albumu ha1a&1 ve hlsmeUeri ruanlar l 

Höseylıı C'ahll, Peramı Sala, M. Tarı.an Tan • 
Abidin Dav.,, ilhamı Sala •• diler ıur-w 
malıarrlrlerln rudan 71 bll7a ve renkli 
rulmlerle 112 ayla barin Olktı. Ber rerde ,..., .......... 

1 YAZ! ip.Pi: nı..a'ON: 20827 
ı.taW ,.... ..... l'flln"-M~e Ne. M 1 En son Telıraflan Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi , 

iDARE ·il.AN: Tel: 20872 
~ : ı.t. ._ Telpaf 

Günün 

~a~ı~~~- Gizli Bir Anlaşma mı Yapmışlar? 
.um, temiz niyet... el.iye 

YuanhUsa-= nm ....... ed ....... e:liiiiiiiii: B ....... ENİ-CE Berlin • Roma • Tokyo Müsellesi Yeni Vaziyet Karşısında Birbirlerile istişare 
A tattın uırlarm enerji lı:nd· 

reti fevkine yükselen hir 
yaratıeı ve kurucu ldL Bu 

caııtalıi hüyilk mimarlar eserle-

Etmiye Ve Fevkalade Siyasi Ve Askeri Tedbirlere 1'1üracaafa Başladılar 
...... ilkönee hamleye, &0ara ıla 
.......... ıaya hakarlar. 

-...S Şef, hu memleketi lıiae 
"ll'ablı sh, oau idrakli, JHpa
ıe, ..... lıaclisini nılldafaaya 
..... nıaltMlr, muasır medenl-
1et ııevly•I içine &0kulmU§, da • 
lılWe ve h.ıede teref, varhlı: ve 
1111111 hay1i7etlne ltlhu ve ltimad 
~ hir millet manzumesi ha
liııde hıralıb Ye (Özlerini ehedi-

• 
Berlin'de, /ngiltere'nin El Altından Yeni Bir Harb Hazırladığı 

• 
iddia Edilmekte Ve Eden'in Amerika'ya Gidişinin Bununla 

Alakadar Olduğu Söylenmektedir 
• • • • • 

1ete ııçiL 
0.1111 cephe arkadaf.ı, ihtilil ar· 

lıaııap, lnlnlih arkadaşı ve- ilk 
llilldeııı - ıüne kadar yapıcı • 
..... ~arııtıcılıkta ve memleketi 

Paris - Londra - Vaşington BAREM ve •. MEMURLAR 
ArasındaBir Blok Kuruluyormuş! Yeni Barem Yeni Meclisin 

P evkalade İçt·imaında Çıkacak 
Yeni Ücretler 1 Hazirandan İtibaren Verilecek 

a terikl ve heraberi e e 
., ,_.,...__ İsmet İnönü timdi enun 

**"deıı emanetini kendi 1ıca 1 ~ 1 1 ı R ı 
fıiiiiı; e ve idaresinde hulun-

.==::::...alln üç aya siren 1 ...:A~ı a_s ı_n d_ı_S..:.iyas_i_......,._ 
tGıtı tarilılain ~e= =~ 111 il İ J I ( il • 
ea lııil1tık hlr deler ve varlık ola-
................... hu mllll -, 
,.,,, • ... .. ' ı· lla ........... 
' '?' d' ' , ...;nJS .. ._ n 
kınd 1 - ... 1 ~ Dk • 

a bizi e hepimH,ı taıı• "e 
llJduılatnut w n 7 1 

Bu yol bütün nmllJllll ..:ı:n O. 
1'ürıı milletinin umumi lhtllAI ve 
kı.rtuıuş hamlesinin muhıııısa1ası 
olan ve Atatürkün dehası ile for· 
llıunu bulan Cumhuriyet Halk Pıır
tiıı· . 1nın yolu ve onıın programıdır. 

. İnönü bu yolda kendi Şefliii· 
Muh...-ı ilr Mrlılle en ııa1l1ıi m rol ~ ıtD 1fti harh 

malzemelerinden: Mollrl!I vesait 
llın ıız• ı· · d ı· 
1 

1 ım ı, ıra e ı ve yaratıcı vu-
'iının getireceği üstiinlükle Türk 
Dıllletın' 1 k d' . • . ı· k 1ı en ısı ıçın ayı ve mu· 
adıler olan istikametteki yük • 

&ek hedeflere behemehal ulaştır:ak kararilıt mücehhez olarak 
-~rlıale merhale ve hamle hamle 

YUriinıekted' 
ır. 

dahaleye karu verdig-.ıü ve ye~ 
bir vaziyet almakta o'rlııjjunu ileri ' . 
sürnıeüktl!dir. 

Bazı mahliller, Ruzveltin bu 
sözlerile geçenlerde Ameriltaya 
gitmiş olan eski İngi tiz Hariciye 
Nazırı Edenin bu seyahati arasın- , 

da bir münasebet aramakta ve 
Berlin • Roma • Tokyo müselle , 
sin<: karşı bir Londra • V aşingtan· 
Paris blokunun meydana getiril • 
mesinin artık bir emri vaki oldu
ğunu, İngilterenin oyolayıcı bir 

( Deı-amı 2 inci sayfada) 

r Bu Yiirüyüı arasında ileriye va
ış b' . 

11 
•• •rınci hedef olduğu kadar gü- l lmpeks Şirketi ve Satye Binası M~eleleri 1 

l 1111
• varlığını iyiden iyiye kök • 

e,tırın k ks "'-lı e '. no anları tamamla • 

110 
' şekılleri ruhlandrrmak, iyi 

ltıı bol randunan almak, gözden 
le Çnıışı takib ve ıslah etmek, her 

1 Ye hakkını vermek, cemiyet ve 
verd olgunluğuna hakiki hüviyet 
b~. lı:arakterinl iksa ettirmek de 

idari ve Adli Tahkikat 
Sür'atle Bitirilecek 

D'ınci pi" d k' · h · llı-a an a ı mesaı amlelerı Denizbank Teşkilatında ve 
ııı·tında Yer almakta ve .. b;ı re-

1 e llefik Saydam hükfunetinin Knzveltin heyanaıı karşısında Kadrosunda 
~lllrıında hilhassa ve.. hütün yeni vaziyet alan Bitler 
... Zlllı: hile gözlerimizde tebarüz et- ı ktısad Ve ' 
..,e tedir. mesele ile alakadar olmaktadır. kili Hüsnü 

J!ıı,.,, Bütün bu mahfiller Amerikanın Çakır İm • 
lı"h' J ulı: Millet Mcdisinin yeıııi 
~.,,, t açıktan açıg'a Avrupa işlerine mü· peks şirketi, Satie 

Ilı.. •• e Ve elemıuılan ile •-aı.ı.::. h=-=========== ~,.,.._ ~u binasının alın ' 

' ve faaliyete ıeçmesinden 1 n tı• ha b ması, Almanyada ı..._. , bu husUBtalıi -ı hami~ 
;:ı-ıa daha ıılyve •ı1ı!apıcağı ve yaptırılan vapur· 
lıa~lelı:etin muhtaç olduğu ... larla İııgiltereye 

-.ta onana emelin daha hızla H f ısmarlanması ka· 
(Devamı 2 inci aahifede) azı r ı 1 g"' I , rarlBflırllan va -

parlar meselesi et-

Bayram 
Nası I 

Geç ti? 
Gazete · · · · ,mızın ıntısar et• 

tlted··· ' k •gı günlerde Memle-
' ette ve memleket dı
;.;~ geçen hadiselerin 
Sa ~ını bugün 6 mcı 
-)'fanıızda hulaeaksınuı 1 

Teftiş Heyeti 
Pazartesiye Toplanıyor 

I
.;, ntihab hazırlıkları ilerle : 

mektedir. Bayram tatiline 
rağmen kazalarda daktilo-

lar çalışmışlar ve nüfus yazımına 
devam etmişlerdir. 

Bu işin pazartesiye kadar biti • 
rilmesine çalışılmaktadır. Pa2ar· 
tesi intibah teftiş heyeti toplana' 
rak tetkiklerine başlıyacaktır. 

Halen biri 18 yaşına kadarki, 
diğeri bu yaştan yukarı yaşlarda~ 
ki kadın ve erkek ıı.üfus tesbit e
dilmekte ve bunun için· ayrı ayrr 
defterler yapılmaktadır. 

rafındaki tetkik • 
!erine yarın da 
devam edeeektir. 
Yarın devairin 

kapalı olmasına 

rağmen teftiş he
yeti bu iışlerle 

meşgul olacak, tet
kiklerine .revam 
eyliyecektir. 

Bu suretle bu 
meseleler etrafın
da yapılan idari 
tahkikatın da bir 
an önce' bitirilme
si kararlaştırıl • 
n1§ttr. Adli tahki· 
D~vamı 21ncide 

Yapılacak Tadilat 

nkara 3 (Hususi Muhabirimızden)- M"mur
lar ve nrmayeııı devletle alikalı müessese-
1eılle çalı§ıınl r arasında günün en mühim 

hazirandan itibaren yeni kanunun hükümleri mer'l 

olacaktır. Anc~alı yeni barem kanununun kat't uek· 
lini iktlab etmeden önce gerek meclis eııciimenle
rinde ve gerelıae umumi beJetıe dereceler ve üc
retler bakımından lıuı değifilılikler iktisab etmeal 

bu J11eyanda en tıııepıci derecenin tadil@ uirn r 
pek mlJbt= rl1'r. 

kDsıııpıa mevzuunu yenı barem tefkil etmektedir. 
De\rlet memurları için on beş, huswıi müe&n1eler 
eınurlan için ek on dört lkreceyl esas kabul eden 

.v-ı ~ yeııı ':Biiyiit)1m • .. fevlrao 
llıde içtima devresı ssyıJacak olan önümüzdeki toı>
lantısında çıkarılması muhakkak gibidir. Bütçe 
kanunundan önce yeni barem çıkacak ve ağlebi ih· 
timal bir intikal devri mevzuu bahsolmaksızın bir 

İnhlaar ldareJerlnde çahfah memurların yelıl ba· 
rem ile alAkalandırılmamaları kat'i şekilde mu • 
karrerdir. 

1 KISACA ' 
._____ __ 
Hizmet ve Karşılık 

Hi:ımıet, karşılığı beklenme
den yapddığı vakit kıymetli 

ohır. 

Bir gazetede okudum. Pişkin 
ve imzası kadar kalemi de hadi
selere maslahatın İcab ettirdiği 
idareyi veren bir arkadaşmıız 
fıkrasında Ali Çetinkayanın 

tramvay şirketini de devlete 
mal etmesini kutlularken: 

- Ali Çetinkayanm tramvay 
kumpanyasına lı:arşı açtığı sa
rn~tu ga~etenıiz hütiin kuvveti 
He N3fıa \~ekiliıniz<" )·aı-dıın 

ettiği i,:in onun bu zaferinde 
bizim de hissemiz vardır. 

Diyor. Bu tesadüf ve şeref 
payına bendimizin ilk satırın

daki hükümden gayri hirşey 

il<he edecek değiliz. Ancak, 
korkuyoruz bu böbürlenme 
karşısında, tramvay şirketi çı· 

kıp ve hesablarını açıp: 
- Bir zamaalar bi& de muh

terem cericlenize elden ııeldiği 

kadar yardım etmlftik.. 
Demesi-. Böyle hlr teııviyede 

lı:lm ve ne kadar halı:b veya za. 
rarlı çıkar hilmem? • • 

Tayyare Kaçakçılığı 
Muhakemesine 

Yakında Başla ııyor 
Ruhi Ekrem Künig'den Henüz Hiç Bir 

Para Almadığını iddia Ediyor 

T ayyare kaçakçılığı rezaleti
ni yapan Ekrcrn Königin tes
limi hakkında hükfunetimiz 

taı afından yapılan nıüteaddid te
ştbbüslrre karşı Fransa büküme
ti mumaileyhin bulunamadığını 

bildirmiştir. 

Bu hadiseden dolayı tevkif e, 
dilmiş olup balen Ankara hapisa
nesinde bulunan Hariciye Veka
leti memurlarından Ruhinin mu· 
hakemesıne pek yakında başlana
cak: 

R '"kara avukatlarından 
Ham. ti vekil tutmuştur. 

Ru: , ,. .• m Königin kendisine 
10 bin lira vadettiğini, fakat bun
dan peşin olarak hiçbir fl!Y &'I • 
madığını söylemektedir. 

Anlıara mt1tldeiW11maiııi 

Baha ~kan 

Sovyetie·rie Japonlar 
bir birlerini Prolesto Ettiler 
Son GünlerdeHuciudHadiseleriN azarı 
DikkatiCelbedecekDerecedeÇoğaldı 
L, ondra 3 (Hususi)- jnpon yas Toevskaya istasyonu cıvarın- Fakat Tokyoda, bu kabil hudud 

ve Mançuko kıtaatının Sov- da vukua gelen çarpışma üzerine had;selerinc &l\·yetlerin sebebı , 
yet arazisine tecavüz hadi, Sovyetler keyfiyeti Tokyo nez • yet verdiği ve · •dud muhafız 

selerinin çoğalması ve atıiren Kal- dinde ıırôtesto etmişlerdı. (Deı•ar.: ı 2 inci sahifede} 
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HAoisELER KARşısıNoAI 

- Son Telgraf-. --
BAYRAM ARİFESİLE 

BAYRAM JmTESİ 

neşlik devam etmesi, bir çokla -
rını sevindiriyor. 'Adeta ilkbahar-' 

1 

K 
urban bayramın• nasıl ge
çirdiniz, diye okuyucuları
ma sorsam, eminim ki, bir 

çokla~ı cevab vermekte tereddü -

1 de duşcceklerdir. Çünkü, bayram 
ertesi, herkeste umumi bir yor - . 
gunluk vardır. Bun<la:ı başka bir 
de düşünce hakimdir: Para dü -

şüncesi.. Varımızı, yo.~umuzu, eli
mizdekini, avucumuzdakini bay
ram münasebetıle sarfetmek mec

buriyetinde kalmışızdır. Daha ö
nümüzde bir ay var .. Ne yapaca
ğız? .. 

Bu vaziyet karşınızda, ey aziz 
okuyucular, yıne hepinizin bay -
ramınızı kutlulayım mı?. Adet ol
muş.. Bayramınız kutlu olsun .. 
Mes ud olunuz .. 

_!liNAREDEN AŞKINI 

SÖYLİYEN MÜEZZİN 

da c!eğil miyiz?. Hem de uzunca 
süren bir bahar havası oldu. Bel
ki, bir ay var ki ılık bir hava ilik
lerimızi okşuyor. Kömürcüler, o
du:ıcular, bu hava karşısında, kar, 
yağmur, fırtına duası yapıyorlar 

mı, bilmem .. 

Havaların güzel gitmesi üzeri
ne olacak ki, Belediyemiz, deniz 
hamamları için, şimd:den tetkik
lere, hazırlıklara başlamış .. 

ESKİ İNSANLAR NE KADAR 

FAZLA YAŞIYORLARMIŞ? ---
İnsanların tabii ömürkrinin ne 

kadar olduğu hakkında öteden -
beri alimler tetkikler yapar. Şim
diye kadar, eski insanların çok 
daha uzun ömürlü oldukları zan
nebilirdi. Yen i bazı alimler iddia 
ediyorlar ki eski insanlar da öyle 
pek uzun boylu yaşamıyorlarmış .. 
Meseli, evvelce bir iki asır yaşı
yan insanlar bulunduğu zanne -
dilirdi. Eski masal l<itablarında 

yüzlerce yıl yaşıyan, uzun, ak sa
kallı dedelerden bahsedilirdi. De
mek, bütün bunlar efsane imiş .. 

Uzun olsun, kısa olsun .. Fakat, 
yaşamadan yaşamağa fark var .. 

TOPRAK İSTEMEK 

MODASI NEREDEN ÇIKTI? 
( 

Bayramdan evvelki.. Bir müez
zinin. minareden kOirujU bir ev -
deki kadına ilinı aşk ettiğini ga
zet~ler yazmışlardı.. Sonra, iş 

mahkemeye düşmüştü. Netice ne 
oldu, bilmiyorum .. Fakat, mina
renin ııaru aşket.ınek ıçin müna -
sib ve muvafık bir yer olduğunu, 
o, bay müezzine acaba kim söy
ledi?. Bu havadisi okuyan bir ar
kadaş şöyle diyordu: 

- Öyle romantik bir ilinı aşk 
ki, her kula nasib olmaz .• 

GÜNEŞLİ İLKBAHAR -

Arüe günkü gazetelerde Bulgar j 
meb'uslarının da Yunanistandan, ı 

Roınanyadan toprak eimakiste -
dikleri yazılıyordu .. Bu toprak 
istemek modası da bu stne mi 

HAV ALARL'l/DAN SONRA çıktı?. 

Havaların böyle günlük. gü- AHMED RAUF 
==================~~~=-

Amerika IJe Sovyetler Japnnyaya 
Karşı Bir Anlaşma mı Yapmışlar? 

(1 inci sahifoden devamı 
siyaset takib ederek el altından 
yeni bir harb hazırladığını iddia 
ey !emektedir. 
Diğer bazı mehafil ise Japonya

nın vaziyetinden çok endış~ eden 
ve bilmukabele tedbirler ı.lmıya 
ba4!amış olan Amerikanın ayni 
mal.sad tahtında çalışan Sovyet 
Rusya ile gizli bir anlqma yap -
tığını, muhtemel bir Japon - Rus 
harbi karşısında Amerikanın Sov
yetlerin yükünü tahfü edecek ça
relere baş vuracağını, bu meyan
da Almanya ve İtalyanın Japon
yanın yardımına koşmalarına im
kan vermemek üzere bu devlet -
lcri Avrupada meşgul etmeğe ça
lışacak vaziyetler ihdas eyliyece-

Bu son vaziyet karşısında Ber
lin ile Roma ve Tokyo arasında 

derhal istişarelere başlanmış ve 
ilk adımda icabeden siyasi ve as
ken fevkalade tedbirlere baş vu
rulması hususunda mutabık ka
lınmıştır. 

Umumiyetle ileri sürülen mü
talealar Berlin ile Romanın m~ ş
ru talebleri yüzünden zuhur ede
cek bir harbden kendiıerinin asla 
mes'ul tutulamıyacakları merke
zindedir. 

RUSYA İLE MACARİSTAN 
Londra 3 (Hususi) - Sovyet 

hariciye komiseri Litvinof, Ma -
caristanın son zamanlarda Berlin-
Roma mihverine girmesini vesile 
ittihaz ederek bu dev !etle siyasi 

ğinı ~!eri sürmektedir. münasebatını kesmiştir. 

PIAKiNEYE VERi ?KEN: 

Almanya Donanmasını Takviye 
Edeceğini Resmen Londraya Bildirdi 

Londra 3 CAA.)- Dün akşam Hariciye Nezareti tarafından neş
redilen bir tebliğde bildirildiğine göre Almanya hükumeti geçen 18 
sonkfuıunda bir nota göndererek İngiliz camiasını teşkil edi!n millet
lerle müsavatı temin edinciye kadar tahtelbahir filosunun tonajını 
tedricen arttıracağını bildirmiştir. Almanya, 1939 başlangıcından iti
baren muahede ile tesbj/; edilen haddi buluncıya kadar bu kararını 
tatbik edecektir. 

Almanya evvelce inşaata başlamamış ise, tahtelba:hirlerinin to
nı>jı ancak dört sene sonra İngiliz tahtelbahirlerinin tonajına müsavi 
olabilecektir. 

GÔKYÜZÜ~DE 
AŞK YARIŞLARI 

N<>. 105 

- Ben galiba şimdi Cemilin ye
rin tuttum. Öyle ya .. Yerimi ona 
vertukten sonra, düşeceğim bir 
mey haneden başka neresi olabilir? 

R şad bu sırada tezgahın önün
de cen ;ki gencin konuşmasına 

şaldd oldu. 
E'inı kulağına dayadı .. 
C.nçlcr bir kadından bahse -

dı~ arlardı: 

- !Ianiya sen şimdiye kadar sa
rış: :ı sevdiglnden bahsederdin? 

- Sevgide renk aranmaz, gö -
züm! O kadın sarışın değil amma .. 
beni teshir etti. 

Hem de bir bakışta değil mi? 
- Evet, pastahaneden çıktığı 

Yazan: bkender F. SE&TELLI 

zaman onunla yüz yüze geldim. 
Bana öyle yakıcı bir nazarla bak
tı ki.. 

- Kafirler ilkönce hep öyle can 
alırcasına bakarlar .. Bu bakış, on
ların yegane teshir silahıdır. 

- Cami yıkılmış amma, mihrab 
yerinde. Otuz beş yaşında bile gö
rünmüyor. Buğday benizli .. Şahin 
bakışlı bir kadın. Hem de ne boy 
var, Allahım .. Sülün gibi ince ve 
kıvrak. Bayıldım valla!İi ona ben. 

- Kimin nesi acaba? 
- Her halde mühim bir adamın 

karısı olsa gerek. 
- Nereden anladın? 

- İzmirde ilk defa görüyorum 
I 

Yeni 
Noter 
Harcı 

Yeniden Bazı 
Yapıldı 

Tadilat 

Noter harç tarifesi kanunu üze
rinde tadilat yapılın ,ş ve liyiha 
meclise verilmiştir. Layihaya gö
re kanunun 9 uncu maddesi şu su
retle değiştirilmektedır: 

Umumi vekaletnamt, umumi 
makbuz, umumi ibra, tahkimna
meleri, ölüme bağlı tasarruf se -
ned ve mukaveleleri, ölünciye ka
dar bakma, kaydıhayatla irad 
bağlanması, tahsisi ane vakıfları, 
evlad edinme, karı koca malları -
nın idaresi, hibe, taksım ve ikraz 
ve bunlardan rücu, bunların feshi 
hakkında ve bunların teferrüatına 
dair bütün sened, mukavele ve 
kağıdlardaki her imzadan, muha
faza içinde saklanacak kıymeti 

belli olmıyan her emanetten ve 
noter tarafından resen yapılacak 
za!ııt varakalarından maktu ola
rak 200 kuruş alınac&ktır. 

Hususi vekaletnamelerden, be
her imza içn 60 kuruş alınacaktır. 
Kira mukaveleleri için vuku bu
lacak müracaat yalnız belediyeye 
aid kontura! pullarının ilsakına 

münhasır kaldığı takdirde imza 
ve mukavele adedi ne olursa ol
sun maktu olarak 50 kuruş harç 
alınacaktır. Yukarıda yazılı hu -
suslar haricinde mukavele fes -
hinde her imza için 6ıl kuruş an
cak bir borç veya diğeri belli bir 
taahhüd ikrar edilirse ona göre 
nisbi harç alınacaktır. 

Günün 
Parolası 

(1 inci sahiloden 

biribirini takib edeceği 
maktadır. 

devam) 

anlaşıl -

Bu emeğin en başta istinad ede
ceği temiz iş, temiz adam, temiz 

niyet.. prnesipi ise giinden güne 
daha müteboriz ve İnönist bir hu-

ıusiyet ifadesi içinde yerini bul
maktadır ki, her işte ve her saha

da ınuvaffakiyetin birinci şartı

nın da hu olduğu muhakkaktır. 

İyi i i ancak iyi adaın ve .. iyi ni~ 

yet verebilir ki Re(ik Saydam da 

Milli Şefin direktiflerini gözö -
nünde ve .. başlı ca çalışma kay -
nağı ve mesnedi halinde tutarak 

programında iyi işe, ehil elemana, 

iyi ve teıniz niyete mütebariz ve .. 

günün parolası halinde bir veçhe 
ve yer vermiş bulunmaktadJr. 

ETEM İZZET BF.NİCE 

Çimento 
Fiyatları 

İktısad Vekaleti şubatın 
gününden itibar edilmek 

birinci 
üzere 

çimento fiatlarına yeniden esaslı 

surette tenzilat yapmıştır. Yeni 
tenzilata göre, fabrikada teslim 

fia!ı portlan çimentosunun tonu 
25, Sopr Siman tonu 18 liradır. 

oııu. Kokot olsaydı, gözüm ısırır
dı. 

-Doğru. Defterde kaydı yok 
demek .. 

Gülüştüler. 

Güzel bir kadına rastladığından 
ve onu ilk görüşte sevdiğinden 

bahseden delikanlı sözüne devam 
etti: 

- O pastahanenin önünden bir 
rüzgar gibi geçti.. Otomobile at
ladı .. Gitti. Ben de pastacıya gir
dim. Elbette bu güzel kadın ora
da birile görüşmüştü diyerek et
rafa şöyle bir göz attım. Bir köşe
de yakaları kalkık genç bir adam 
oturuyordu. Belliydi ki, o güzel 
kadın bu mendebur herüle görüş
müştü. 

Reşad birdenbire kulaklarını tı
kamak istedi. Vücudü başından to
puklarına kadar ateş kesilmişti. 

Tezg&h başında içerek konuşan 

İzmirli delikanlılar kendisinden 
- Güz.<ıl bir kadın - ve mende-

PO s • 
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Ve .. Mahkemeler 

Üç Sabıkalr Birbirlerini Vurdu 
Bir Küfür Yüzünden Dört Kafadar Birbirlerine Girdiler 

Ve A«ır Surette Yaralandılar o 

Dün akşam Tahtakalede bir ha
dıs:: olmuş rakı alemınde çıkan 1 

kavga neticesınde üç sabıkalı bir
birini vurmuşlardır. 

Tahtakaledc Paçacı sokağında 

kahvecilik eden Kürd Mehmed, 
sabıkalı Osman, yafalı ta tlıcı Ah

med ve Ahmedin kardeşi Selami 
adında dört kafadar Jun akşam 

Mehmedin kahvesır Je rckı içme
ğe başlamışlardır. Kafalar tüssü -

lendiği bir sırada Kürd Mehme
din savurdugu bir küfür yüzün -

den kavga çıkmış ve dfü.'f kafadar 
bıro•rine girmişlerdir. 

Ahmed ve kardeşi Selimi 
bıçakla Kürd Mehmetli muhtelif 
yerlerinden, Kürd Mehmed de al
dığı derin yaralara rağmen bıça
ğını çekerek Ahmed ile Selamiyi 

1 

muhtelif yeri ~rinden tehlikeli su
rette yaralamıştır . 

Her üçü de ağır surette yaralan
mış olan bu sa bık alılar can kur
tar n otomobiL!e hasta"eye kci -
dırılarak tedavi altını alınmış -
!ardır. 

Subaylarla A 1 err ~i~h a.ııe ~e Karıköy1eki 

M 1 
I Te~l ı~elı ~e!!alkacakmı1 

u :llUf a J Tramvay Biletlerinin 

B'lremı· Tünel~e de Geçmesi 
a Temın Olunacak 

Subaylarla askeri memurların 

ve jandarmaların maaş derece -

!eri hakkında hazırlandığını ev -

velce haber verdiğimız yeni ka -

nu!l layihası Büyük Millet Mec

lisi bütçe encümeni tarafından 

tetkik ve kabul edilm~tir. 

Bu cetvel mucibince 13 e indi

rileıı maaş dereceleri şunlardır: 

Der<0ce rütbe veya sın:f Maaş tu

tarı asılları 

1 Orgeneraller, orami· 150 
raller 

2 Korgeneraller, kor- 125 

amiraller 
3 Tümgeneraller, tüm- 100 

amiraller 

4 Tuğgeneraller, tuğa - 90 

miraller, t2myiz müd

deiumumisi, Veki.!et 

hukuk müşaviri 

600 

500 

400 

300 

5 Albaylar, temyiz aza- 80 260 

lorı birinci sınıf as -

keri memurlar 

6 Yarbaylar, ikinci sı - 70 210 

m! asi-eri memurlar, 

Vekalet hususi kalem 

müdürü 

7 Binbaşılar, üçüncü sı- 60 170 

nıI askeri memurlar 

8 Önyüzbr;:lar, dördün- 50 140 

cü sınıf askeri me-

murlar 

9 Yüzbaşılar, beşinci sı- 40 120 

nıf askeri memurlar 

10 Üsteğmenler, 6 ıncı sı- 35 100 

nıf askeri memurlar 

11 'Ieğmenler, 7 nci sınıf 30 85 

askeri memurlar 

12 Asteğmenler, 8 inci sı- 25 75 

nıf askeri memurlar 

13 Askeri memur mua- 20 

vinleri 

bu herü .. 

60 

Bu kelimeleri birkaç kere tek
rarladı. 

Acaba Reşad Ökadar mendebur 
bir adam mıydı? 

Sarhoşluk bu ya. Bu sözler onu 
da şüpheye düşürmüştü. 

Cebinden aynasını çıkardL. Ya
vaşça yüzüne baktı .. 

Ve birdenbire titredi. 
Gözlerinin içi kan çanağına ben

ziyordu. Burnunun ucu morar -
mış, saçları dikilmiş, ve şakak -
larındaki damarlar şişmişti. 
Reşad hiç de Normal bir vazi

yette değildi. 

Aynayı avcunun içinde sıktı .. 
O kadar şiddetli sıktı ki.. Ayna 

kırıldı ve cam kırıkları avucunun 
içini kesti. 

Şimdi parmaklarının arasından 

kan damlaları sızıyordu. 
Reşad cebinden mendilini çı -

kardı. Avucundaki kanları silerek 
mendili eline bağladı. 

Nafıa Vekaleti, tramvay ve tü

nel §irketlerinin satınalınma mu
kavelelerinı hazırlamakla meş -

guldt.ir. Mukaveleler ge:ecek haf
tanın başında imzalanacaktır. 

Tramvay ve tünel şirketlerinin 
bir müddet hukümel tarafından 

işletildikten sonı:a belediyeye dev
ri muhtemeldir. 

Tramvay bil~tlerinin •tünel.de 
de geçmesi usulünün kabul edil
mesi de düşünülmektedir. 

Diğer taraftan Şişhanedeki teh
likeli kavisin kaldırılması ve Ka
raköydeki tehlikeli dönemeçin de 

değiştirilmesi etrafında tetkikler 
yapılmaktadır. 

Eminönü 
Meydanı 

Eminönü meydanının açılına a
meliyesi sür'atle devam etmekte
dir. 

Bu sabahlan itibaren Eminönü 
hanının da yıkılmasına başlan -
mıştır. 

Yeni Yapılacak 
Asfalt 

Caddeler 
Türbeden vilayete ir.en büyük 

caddenin ilk kısmında yapılan as
falt faaliyeti bitmiştir. 

Şimdi buradan vilayete kadar o
lan kısma başlanacaktır. Diğer ta

raftan ayni yerden Nuruosmanıyel 
kapısına kadar giden cadde de ka
milen asfalt olacaktır. 

Nuruosmaniye camiinin içi de 
asfalta çevrileceğinden buralarda
ki binaların kanalizasyon inşaatı 

kamilen değiştirilmiştir. Belediye; 
cami içini asfaltlarken buradaki 

demirci dükkanlarını da kaldır-

Ayna kırıklarını masanın altına 

attı. 

Tezgah başındaki delikanlılar 

çabuk gittiler. Hatta o elini Si rar
ken, onların gittiğini görmedi bile. 
Reşad elindeki acıyı duymadı. 
Onun, kalbinde gittikçe derin-

leşen bir sızı vardı. 

- Kiıfir Melek .. Beni yaktın! 
Diye mırıldandı. 
Ağzındaki sigarayı, ateş duda

ğını yakıncıya kadar içmişti. 
Düşünüyordu: 

- Ben aynada kendimden kork
tum. Acaba Melek beni nasıl be
yendi? Yoksa o da beni şu t.:.rMı 
başında atıp tutan delikaı:lı gibi 
mi gördü? Eğer öyle gördüyse, bu 
kadının sevgisine de inaır.!nıaz. 
Kimbilir, belki de bir kapristir bu. 
Yarı geceye kadar meyha!!ede 

Cemili bekledi. 
İçti .. çti.. 
İlk gecekinden çok daha fazla 

içti. 

lmpeksVe 
Satye 

Meseleleri 
Denizbank Kadro ve 
Teşkilatında Tadilat 

(Birinci sayfadan devam) 

kat da tekemmül etmek üzeredir. 
İngiltereye yeniden ısmarlana

cak vapurlar meselesinin bu idari 
tahkikatın tamamlanmasından 

sonraya bırakılması muvafık gö
rülmüştür. 

Diğer taraftan Denizbank yeni 
Umum Müdür vek li tat,Ji müte
akib Denizbank teşk· .atında bazı 

tadilat yapacaktır. 

Söylendiğine göre bazı şubeler 
lağvedilecek, yüksek maaşlarda 
ehemmiy~tli surette tenkihat ya
pılacak ve bu suretle memur ve 
maaş kadrosunda tasarruf temin 
olunacaktır. 

Denizbank memurlarına maaş 

verilmediğini ilk defa pazar gün
kü nüshamızda haber vermiştik. 
Fakat bayram nazarı dikkate a
lınmış, arife günü yeni bir formül 
dairesinde maaş d1ğıtılmıştır. 

Bu formüle göre, maaşları 150 
liraya kadar olanlara aylıkları 

tam olarak ödenmiş, 150 liradan 
yukarı maaş alanlara, eski maaş
larının yarısı nisbetinde tediyat 
yapılmıştır. 

Yeni kadro yapılıncıya kadar 
mütebaki yarım maaşlar verilmi
yecektir. 

--<>-·--
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Sovyetlerle Japonlar Bir~irini 
Protesto Ettiler 

(1 inci sahifeden denm) 

kıt'alarına karşı sebebsiz yere a
teş açıld•ğı iddiasile Moskovayı 
protestoya karar vermiş ve bu 
maksadla Moskovadaki sefirine 
talimat vermiştir. 

Malum olduğu üzere son hadise 
31 iklncikAnunda vuku bulmuş o-

lup beş kişilik bir Sovyet devri
yesi Argun nehri üzerinde kilin 

Rusyaya ait bir adaya yerleşen 18 
kişilik bir japon kuvvetinin ate

şine maruz kalmıştır. Takviye a
lan Sovyet müfrezesi japonlan 

şiddetli bir müsademe neticesin
de oradan atmıştır. 

japonlar yaralı olarak yedi ar
kadaşlarını beraberlerinde götür

müşlerdir. Sovyetler tarafından 

yalnız müfreze kumandanı hafü

ce yaralanmıştır. 

ı--ı Halifenin 
Sarayında• 
Bır ispanya/ 

1 
Cıüzeli 
Ç.Ok Yakında 

mak için mahallinde tetkiklere 
başlamıştır. Bu suretle camün et
rafı da açılacaktır. 

Fakat, kendini kaybetmedi. 
Meyhaneden çıkarken aklı ba -

şında idi. 

* Suna, annesile konuşuyor: 
- Babam bu gece de dairede mi 

çalışacak? 

- Evet. 

- İş çok diyorsunuz amma, ben 
akşamları Bay N ecminin evine her 
zamanki gibi vaktinde geldiğir.i 

görüyorum. 

- Hakikat biraz acıdır, yavrum! 
Baban artık evimize gelmiyecek .. 

- Ne diyorsun anne? Babam 
bizi bu derece ihmal edecek mer
hametsiz bir adam değildir. 

- O, çok bayağı bir adamdı, Su
naClğım! Onu ben bilirim. Tahir 
ancak bir daireye kapıcı olabilir. 

- Ne olursa olsun, babamdır. 
Babamı inkar edecek değilim ya. 
Kapıcı da olsa, nazır da olsa ona 
hürmet ve sevgim vardır. 

(Devamı var) 

İngiltere' de Halk 
Cephesi Hükumeti 
Yazan; Ahmed Şükrü F.SMEll 

İngiltcrede bir halk cephesi b~ 
kfunetinin kurulması için zam 
zaman ileri atılan f,kir, İşçi partf 
si erkinından Sir Strafford Scrir 
ps'in yaptığı bir teşebbüsle tc~ 

rar günün meselesi olmuştur. iv 
gilterede bugün iktidarı elind 
tutan hiikumet, 1931 scensindt 
kurulan milli birlik kabinesini• 
istihalesidir. Fakat hakikatte hU 
kllmet, Konsörvatör partisin:t' 
kahinesidir. Gerçi 1931 sencsnıd'! 
l\lakdonald'ın reisliği altında b' 
milli hükumet tcsk!line teşehb" 
edilmişti. Pal;:ıt bu teşebbüs, gt 

rek L.Leral v9 ıerek.'e İşçi p:ırt 
sini ikiye a) ırnu'itı. Bir kısım IJ 
beraller ve küçük lılr i~çiler züıf 

resi .. ,l:akUouaid i:c beraber -~til 
li kabin~· ye girmişler. Diğeri• 
muhalefette kalmışlardı. O z• 
mandanberi aradan geçen y< 
sene içinde milli hükumet, tel 
ricen Konsfava tör partisi h ük~ 
mcti olınıya doğru yürümüştii 
Önce 1931 senesinde hükunı<f 
giren Liberaller Ottava konfe 
ransı üzerine çcl:ilnı'şlcr, soJ1· 
Başvekillik l\fakdonald'dan Bol 
vin'e geçmiş, 1935 seçimi yapıl 
mış, kabine reisliği Baldvin'd1 

Çemberlayn'e intikal etmiş 

bugün Konsörvatör partisinin t 
zümresine dayanmaktadır. 

zaman zarfında hükumete k•r 
muhalefet kuvvetleşmiştir. Fa~ 
bu, İşçi partisi muhalefeti 
kuvvetleşmesi gibi bir netice ' 
memiştir. Öyle görülüyor ki 1 
g:ltere halkı Çemberlayn hiiJıl 
metinin yerine başka bir hii~ 
metin geçmesine razı olacak. f 
kat bu hükumetin İşçi partisi b 
klımeti olmasını kabul edeıniY 
İşte halk cephesi hükumeti fi~ 
ni doğuran vaziyet budur. Çtl 
berlayn hükumetine muhal'f 

' !anlar, bu hükilmcti, ancak b' 
tün muhaliflerin bir cephe biri 
devirebileceğini ileri sürmekl~ 
lcr. Bu defa bu fikri Gripps ot 
ya atmıştır. Bu zata göre, !· 
partisinin yalnız başına iktid· 
ele almasına imkan yoktur. 1 
giltere Sosyalist hükfunet isti. 
Diğer zümrelerin yalnız başl• 
na iktidarı ellerine alınaJarl 
mümkün değildir. Binaenale)P 
ğer muhalefet birleşmezse, Çt 
berlayn hükumeti 19.fO senesi~ 
bitecek olan bu devrenin soll1 

kadar iktidarda kalacağı gibi, 
lecek seçimde de kazanarak ~ 
sene daha ,·aziyeti emniyet • 

' na almış olacaktır. O zaman -
yalistik uzun müddet başını 
dıramıyacak. Hatta Demo · 
bile tehlikeye düşecektir. 

Halk cephesi hükümelinin ' 
kiline karşı en büyiik muhol• 
İşçi partisinden gelmektedir· 
parti, Burujva partileriyle h'f 
hangi iş birliğini bozguncu!«~ 
Hikki etmektedir. İşçi partisi. ! 
nız başına iktidarı ele alabil.it 
Bu partinin liderleri alabile' 
ne kanidirler. FakAt alabil<' 
şüphelidir diye, Burjuva paır 
riylc beraber yürümesi, liderl , . ( 
nazarında, partinin mevcud•' 
tindeki hikmeti inkar denıefı 
lur. İngilterenin Sosyal:st ~ 

(Devamı & mcı sahife-

Yelpazeci 
Bir JU ırüniiııde bir 1tl~ 

cBa:ranlara 7elpazeıt dJyerck 
sokak do1a.tlJ'Or. l'Clen müşktıJ 
s sene için praııli nnllilnı u;.t< 
yordu. 

Bunu duyan bir bayan bu ad 
bir yelpaze alıp &:JTılıyor, f'f~t' 
tam sinemada kullanırken pa,.çlı 
olup dökülüyor. 

Sabah olunca satıcıyı yakalal~ 
- Ayol sen halkı kandırıYO 1 ı sene Jçln s-aranU etttftn yeıvaıt 1 

pm 10 dakika kullamr kull•rU"' 
külilverdl. 

- Sl.z na."iıl kullandınız!. f 
- Bu da nasıl 6ual':'. AçtırU· .. 

suratıma karşı sa11adım durdu-"' 
- İşte gördünüz mü bat'-ra!· 

lanmasını bilmedlnlz!. Sh t<~ 
suratınua karşı sallamıyacaJı.:"1' J 

U
,.,, 

pazeyl düs tutup ba$ınızı sal · 

tuıu. ~· Balıkpaxar Tatrıl"' 
V. Sadık 



BiR CEDVEL HAZIRLANDI 

Memurların 
Harcirahları 

Bir Kanunla Yeniden 
T esbit Edildi 

H arice vazife ile gönderile -
ceklerin harcirahlarına aid 
bir cetvel hazırlanmıştır. 

3441 numaralı kanunun birinci 
Ilıeddesi mucibince hazı•lanan bu 
cetvele göre Kamutay bakanı Bıl§· 
vekil ve Vekiller, meb'uslar ba -
renıin bir, iki, üç derecesindeki 
ınemurlardan siyasi müzakereler 
için murahhas olarak gideceklere 
50 T.ürk lirası verilecektir. 

Bunlardan heyet reisleri ve va
:ıiyet icabı, ikinci reis adile gön
derilip görüşmeleri filen reis o
larak idare edenlerin yevmiyele
rine Vekiller Heyeti kararile 10 
Türk lirası daha zam olunacaktır. 
Yukarıda yazılı memurlardan 

Ilıüşavir olarak veya siyasi görüş
Ilıeler dışında kongre ve içtima -
1ara iştirak edecek ve muvakkat 

lneınuriyet, tetkikler gibi vazi -
lelere gideceklere yevmiye 41; 
baremin 4 - 6 ıncı derecesindeki 

memurlara 36; 7 - 10 uncu mad
desindeki memurlara kadar 30 
lira yevmiye verilecektir. 

Yabancı memleketlerde daimi 
bir va:ıife ile bulunanlardan me
muriyet merkezlerinde muvakkat 
bir işe memur edilenlere yevmiye 

verilmiyecektir. Memuriyet mer
kezlerinin bulunduğu memleket 
hududu içinde ve bu merkez dı -
şında muvakkat bir vazife ile me
mur edilenlere derecelerine göre 
yukarıda yazdığımız miktarların 

yarısı nisbetinde yevmiye verile
cektir. 

15 mayıs 35 tarihli harcirah ka
rarnamesinin 19 uncu maddesinin 
birinci fıkrası mucibince siyasi 
müzakerelere ve enternasyonal 
kongrelere iştirak gibi çok mühim 
vazifeleri, Türkiye içinde ve fakat 
memuriyet merkezleri dışında ifa 
edeceklere de yukarıki şartlar da
hilinde para verilecektir. 

Tuz Sarfiyatınnı 
Artırılması Kararlaştı 
İhrac~tın da Daha Çok Artması 

için Tedbir Alınıyor 
. Memleketimizde tuz sarfiyat ve 1 

ihracatı pek çoğaldığından istih
salin de 0 nlsb t . . e te arttırılması ıçın 
Yeni tedbirler alınmaktadır. 

Tuz inhisarı heyeti fenniye mü
dürü Cevad Oktay; bir yandan 
da muhtelif memlehalarımızda 
ınevcud tesisatı k5milen yenileş
tirınek için faaliyete devam et -
ll'lektedir. 

Bu suretle yeni vasıtalarla istih
sal daha bol ve kolay olmaktadır. 

h 
Diğer taraftan inhisar idaresi, 

a . 
..... rıce yaptığı tuz satışlarında son 

Aşhaneler 
Tevsi 

Edilecek 

zamanlarda fiatları bir hayli in
dirmiş bulıınmakadır. Şimdi, ha
rice 1 ton tuz 150 kuruşa safalınak

tadır. Bu mühim ve yeni tenzilat; 
tuzlarıinıza yeni ve müteaddid 
müşteriler temin etmişjr. Bu ker~ 
re Japonya ve Yugoslavya .çam 
alt1> memlehası istihsaliitından 

büyük siparişler vermişlerp.ir. 
Mezkıir memlehada da bu sene 

170 bin kilo tuz istihsal olunmuş 
bunun 50 bin tonu dahilde sa< -
fedilerek 120 bin tonu hemen ih
rac olunmuştur. 

Can 
Kurtaran 
Otomobili 

. Vakıflar idaresinin hayrl ve iç- İstanbul vilayeti Anadolu ya 

~'.'1a1 müesseseleri arasında biri kası seyyar tabip ve sıhhat me
.. alelide, diğeri Üsküdarda olmak murları her ay; köyleri muntaza
lızere iki aşhanesi mevcut bulun- man devir ve teftiş ederek bura-
ll1aktadır !arını daimi bir sıhht murakabe 

Bu aşhanelerde her gün sıhhi altında bulundurmaktadırlar. 
~aruar al tında pişirilen yemek _ Gerek bu köylerdeki ve gerek 
trden 630 kimsesiz v~ fakir va _ Şile , Beykoz ve civarı yerlerde-
3ndaş istifade etmektedir. ki hastaları hastahanelere sürat-
Evk · le yetiştirmek üzere bır can kur-af Idaresi bu hayırlı yardı-

tııı d taran otomobili alınması kararlaş-
le'-· aha ziyade teşmil için Eyüp-

"1 101aret binasında da fazla tırılmıştır · 
ll1iktarda sıcak yemek verecektir. Bunun için yeni bütçeye tahsi-
Ayrıca; yeni bir imaret daha a- sat konacaktır. 

Bir Teklif 

O 
stanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi tahsil müddeti 
dört yıla çıkarıldıktan son-

ra, muhtelif kaynaklardan şika -

yet sesleri yükseldi. Bu şikayet

ler haklı mıydı? bilmiyoruz. Fa

kat bildiğimiz birşey varsa, o da, 

hukuk tahsilinin pekala üç yılda 

da yaptırılabileceğidir. 

Duyuyoruz ki, Maarif Vekaleti, 

şu günlerde İstanbul Hukuk Fa

kültesi tahsil müddetinin, yine 

eskisi pbi üç yıla indirilmesi et

rahnda bazı tetkikler yapmakta

dır. Bu tetkiklerin bizim tahmin 

ettiğimiz şekilde bir netice vere

ceğini ummak istiyoruz. 

Böyle bir karar, hiç de zararlı 

değil, bilakis faydalı olacaktır. 

Esasen, Ankara Hukuk Fakül

tesinde de ayni tahsil üç sene i

çinde verilıniyor mu?. Alınacak 

yeni bir kararla, bu aykırılık da 

ortadan kalkmış olacaktır. 

Son söz Maarif Vekaletinin ve 

tetkikler yapan mütebassısların

dır. Bizimki, bir temenni, bir aklı 

selim teklilinden başka birşye de

ğildir. 

BÜRHAN CEVAD 

Evlerde 
Nikah 

Meselesi 
Medeni kanunun üçüncü fas -

lında ve evlenme talimatnamesin
de evleneceklerin şehır ve kasa -

balarda belediye reisine ve köy
lerde ihtiyar heyetine müracaatla 

evleneceklerini beyan edecekleri 
ve evlenme akitlerin.n belediye 

dairesinde veya muhtar ve ihti -
yar heyetinin toplandığı yerlerde 
alenen yapılacağı ve evlenecek -

]erden ihtiyar hey~tine gelemi -
yecek derecede hast&lığı doktor 
raporile belli clduğu takdirde ev

lenme akdinin başka bir yerde 
dahi yapılacağı tasrih olunmuştur. 

Kanunun bu sarahatine ve bu 
hususta evvelce vaki tebliğlere 

rağmen bazı taraflarda zaruri bir 

sebeb olmadığı halde evlenme a
kitlerinin yine evlerde yapıldığı 

ve bu vesile ile evlenme memur

luğu vazifesini görenlerin de men
faat temin ettikleri haber alın -
mıştır. 

Dahiliye Vekaleti aHikalılara 

bir tamim göndererek. medeni ve 

içtiınai inkılabımızın ruhuna ve 
Cumhuriyet kanunlanna bağlı -
!ık duygularına aykırı olan bu 

gibi hareketlere kat'iyyen meydan 
verilmemesini ve buna cür'et ey

liyenlerle müsama'lıa edenlerin 
behemehal cezalandırılması lüzu
munu bildirmiştir. 

de de süratle bir dispanser açıla
caktır. 
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1 FlRSATT AN . iSTiF ADE ETMiŞLER 1 : t< Ud UZ t c;;:; 
lt'&r.v Bayram Satışlarında Vak'aları 

Pazarlık Ederek Alış !~.~!~.~~~ 
Ça falların Arası 

vvelki gün, bir dostum şun• 
!arı anlattı: 

veriş yapmışlar Son z~a~:~::~~:~izde ve 

- Sirkecide küçük• bir lo
kantaya gittim. Yemek yiyecek
tim. Elime çatalı aldım, baktım. 

Pis ve yağlı idi. Garsona: •Değiş
tir bunu• dedim .. Değiştirdi .. Fa
kat, yeni getirdiği çatal eskisin
den daha pis idi. Bu vaziyette 
yemek yiyemezdim. İkinci çatalın 
da böyle pis olduğunu görünce, 
etrafıma daha dikkatli ve ürkek 
nazarlarla bakmağa başladım. Ö
nümdeki tabağa gözüm ilişti. Ta
bağın üzerinde bulaşık bezinin 
dalgalı izleri, knrumuş bir halde, 
kalı parlak, kah donuk bir şekil
de görünüyordu. ATiık yemek yi
yemezdim, kalktım. 

Bu Gibi Esnaf Hakkında 
Zabıt Tutuldu 

Birer 

B
ayram münasebetile fazla 
alış veriş olduğundan bu a
ra; bir kısım dükkancıların 

pazarlıksız satış kanununa mu -
halif hareket ettikleri görülerek 
cürmümeşhut halinde yakalan -
mışlardır. 

Mezkur müesseseler~ derhal ce
za kesilmiştir. 

Bunlardan bazıları, ayni suç -
tan evvelce de cezaya çarptırılmış 
olduklarından şimdi cezalan daha 
çok olacak ve 3 üncü defaki ya -
kalanışlarında da dükkanları ka
patılacaktır. 

Diğer taraftan hangi dükkan -
cıların parasızlıksız satış kanu • 
nuna muhalif hareket ettiklerini 
bildirmek üzere belediyece ceza
landırılan müesseselerin halka 
teşhir olunmaları kararlaştırıl -
mıştır. 

Bunların cezaları ve kaçıncı de
fa kanuna muhalif hareket et -
tikleri; büyük yaftalarla dükkan
larının en görünür yerine ve ka
pılarına belediyece asılacaktır. 

İktısad Vekaleti de, cezaları te
kerrür eden dükkanları kat'i su
rette kapatacaktır. 

•• 
Tüyler Urperte 
Bir Aile Fac·ası 

Bir Buçuk yaşındaki Çocuk 9 
Günlük Kardeşini Öldürdü 

Evvelki gün Mersinde bir aile 
faciası olmuş ve henüz bir buçuk 
yaşında bir çocuk 9 günlük kar
deşini öldürmüştür. 

Mersinde Hal içerisinde sebze 
ticaretile iştigal eden İzzet Se -
verin 9 günlük bir yavrusu var
dır. Annesi ev işlerinı görmek ü
zere; evvelki gün yavruyu, odada 
1.5 yaşındaki kız kardeşile bera
ber bırakarak dışarıya çıkmıştır. 

Çocuk, annesi çıktıktan biraz 
sonra ağlamağa başlamış, kardeşi 
bunu susturmak için ne yaptıysa 

para etmemiştir. 
Bunun üzerjne şamdanlardan 

bir mum alarak ufacık bebeğin 

Çekirğe 
Mücadelesi 

ağzına sokmuştur ... Fakat yavru 

yine susmadığından, mumu biraz 
daha ilerletmiş ve boyle ite ite 

mum tamamile boğazına girmiş
tir. 

Çocuk bundan sonra susmuş; fa
kat hançeresı delindiğınden bu son 
susuşu olmuştur!. . 

1,5 yaşındaki ağabeysi ise kar -
deşinin öldüğünün farkında bile 
olmadığından onu ku~c.klayıp sa
lınc~ğına götürüp yatırmıştır! .. 

Bedbaht anne; biraz sonra ge
lincee yavrusunun morarmış yü

züı1den faciayı anlamış, fakat ne 
yazık iş işten geçmiştır!. 

Yeni 
Paralarımız 

Ziraat Vekaleti hayvanat müte- Bin ve beş yüz liralıklar ile iki 
hassıslarından B. Goden Heyne. buçuk liralıklarımızırı Londra'da 
Ege mıntakasında çekırge müca- basılması devam etmektedir. Bu 
delesi için vücude getirilecek teş- paralarımız da ilkbah&ra kadar 
kiliithakkında tetkikat icra etmek tedavüle çıkarılaliilecektir. 

üzere seyahate çıkmı§tır. ı --<>--
Ziraat Vekaleti, ç~kirgelerin Muvaffak olan 

memelketimi~ın her mıntakasında yardımcı Ôgw retmenler 
ve tamamen ımhas1na karar ver -
miştir. Esas Kadroya Alınacak 

Bunun için yenideıı muhtelif Lise ve ona okullarda yardımcı 
mıntakalarda, çekirge müradele öğretmen olarak çauşanların ö -
istasyonları açılacaktır. nümüzdeki ders yılı başından iti----

Naşid İyileşiyor 
Bir müddettenberi hasta yat -

maı<ta olan sanatkar Naşit artık 
iyileşmeğe başlamı~tLr. Öğrendiği
mize göre değerli sanatkar yakın
da çok sevdiği sahnesine ve ken
disini çok seven sey ircilerine ka
vuşacaktır. 

Bu haberi memnuni~·etle kay
dederken sevimli sanatkara acil 
şifalar dileriz. 

baren, vazifelerine nihayet veri
leceği ve yardımcı öğretmen kul
lanılmıyacağı hakkında neşredilen 

yazılar asılsızdır. 

Öğretmen ihtiyacını karşılamak 
üzere alınan t<·dbirin çok iyi ne- · 
ticeler verdiği görülmüştür. 

Jvlaarii Vekaleti bu öğretmen -
!erden vazifesini muvaffakiyetle 
görmüş olanları tah < , vaziyetleri 
müsait olduğu takdirde esas kad
roya da alacaktır. 

memleketimizde kuduz vakaları

nın gittikçe azaldığı görülmek -
tedir. Evvelce, kuduz tedavisi i · 
çin memleketimizin muhtelif yer
lerinden İstanbul Daülkelp teda-

vihanesine bir çok müracaatlar 
yapılırken , bunlar şimdi hemen 
yarı yarıya azalmıştır. 

Müracaat eden şüpheli hasta
lardan da ancak % 1 rinin kudu
za tutuldukları anlaşılmaktadır. 

Diğer taraftan kuduz tedavi u
sulleri de süratle yenileşmekte ve 
şehrimizde en son tedavi şekille
ri tatbik olunmaktadır. 

Bu suretle , kuduza tutulanların 
vefiyat nisbeti de azalmaktadır. 

Ezcümle son istatistiklere göre 
Ege mıntakasında kuduza tutu -
!arak orada t<>davi altına alınan
lardan binde 2 ve İstanbulda da 

binde 6 vefiyat kaydolunmuştur. 
--o----

Halkı Tasarrufa 
Alıştırmak İçin 

Tedbirler 

Bu sefer lokantanın sahibi bana 
adeta çıkıştı. Pis olduğunu söy -
!ediğim takımlarının hepsinin te
miz olduğunu iddfa etti. Ben, san
ki, yalancı bir vaziyete düşmüş
tüm. Fakat, bu küçük lokanta • 
daki işçilerin ve bizzat lokanta 
sahibinin temizlik te!ılkkisi ile be
nim temizlik telakkim arasında 

çok fark vardı. Binaenaleyh bu 
adamla münakaşa edemezdim. 
o:Pekil3., sen hakh~ın• dedinı ve 
çıktını,n 

Lokantaların bu çcşid malzeme 
ve vasıtalarının temizJiği üzerin
de, Belediyenin dikkat gözünü 
çekmekliğiıni arkadaşım benden 

Halkımızı tasarrufa alıştırmak REŞAD FEYZl 
teşvik etmek üzere İş Bankası ta-======"='==::=====-=== 

rica etti. 

rafından L':ıdas olunan tasarruf Modern 
hesapları sahipleri arasında ik -

ramiye piyangosu çekmek usu- Ceza Evleri 
!ünün büyük yardımı olduğu an
laşılmıştır. 

Bu münasebetle peyderpey tek
mil bankaların bu usulü tatbik et
meleri faydalı görülmüştür. Bu 
c ı.. mleden olmak üzeıc Osmanlı 

Bankası da 25 Mart \'e 25 Eylül 
tarıhlerinde tasarruf hesapları sa
hipleri arasında çekilmek üzere 
bir piyango tertip etmiştir. 

Mezkur bankada 50 Türk lira
lık hesabı olanlar bu piyangoya 
girebilecekler ve her keşidede 

5000 lira kazanabileceklerdir. 
~--

Fakirlere Yapılan 
Yardım 

Burdur, {Hususi muhabirimiz
den) - Her yıl kış mevsiminde, 
memleketin her buca~ında, fakir 
halka, Belediye, Halkevi ve Kı -
zıLıy tarafından yardımlar yapı

lır. Bu itibarla, burada da bu yı
lın yardımları başladı 

Bu cümleden olmak üzere, Kı
zılay kurumu, muhtı.ç olanları 

Halkcvine çağırarak 200 liradan 
fazla para dağıttı. 

1 

Halifenin 1 
Sarayında 1 

Bır lspanyol 
Cıüzeli 
Çok Yakında 

Adliye Vekaleti cezaevlerinin 
süratle modern bir hole sokulması 
için faaliyete devam etmektedir. 

Bu maksatla miitehassıslar ta
rafından bütün memleketteki en 
küçük hapishaneler bile mahallen 
tetkik olunmuş ve bir rapor ha
zırlanmıştır. 

Rapora göre vilayet ve kaza 
merkezlerindeki hapishanelerin 
ekserisi sıhhi ve inzibati bakım
lardan mahzurlu görülmüştür. 

Bunun için; bu hapishaı1C'lerin 

yeniden inşası muvafık bulunmuş
tur. İnşa faaliyetine h~mcn geçi
lecektir. İlk olarak Çorludan baş
lıyarak Trakyanın muhtelif yer
lerindeki 22 cezaevi, yeniden ve 
modern bir şekilde ınşa olunacak
tır. 

Askerlik işleri 
Kartal askerlik şubesi de vila

yetimiz dahilındeki diğer 'beler 
gibi 310 - 330 doğumlu bilumum 
ihtiyat efradın mutad yıllık yok
lamalarına bu pazartesi başlıya -
caktır. 

1 Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 
Bulaşık Meselsi 

Çılırıası da düşünülmektedir. Diğer taraftan Rumelifenerin-
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Lüks ahçı dUkk:l.nları müst.l'S
na, kıyı ve koşcde, h.ıtt.:ı kalalı:ı

hk iş mubitieri.nde bırçok ah('l 
dukkinJarında bulaşık yıka.ma t.a.r
:ıı. temitlik şuUarına uy.run de
ğildir; gayrb:ıJıhidır. Bu meYzua 
bir müddet evvel yine lemMi e
derek ehemmiyetloe ışaTet. f'lDlİ~

tik. Fak.at, yine eski hamam, e:ski 
tas olduituıu gördU~umUz için 
tekrar ayni mevzua avdet etmek 
lüzum.unu hissettik. 

ZORBALAR 
SALTANAT/ 

.- o. 60 

li Canan sanki; kırk yıldır ikitel
be~Ynuyormuş gibi durmadan gö
ın atıyordu. Bazan da bilmiyor
re Uş ve Yanlış yapmış süsünü ve
ar::k. hareketlerini daha ziyade 
b tık bir şekle sokup kahkahayı 
asıyordu. 

bu~ahya _hazretleri e~inden gelse 
"ir undugu gizli yerden duvarı de-

erek hamama fırlıvacaktı. 
ta Çenesi tutulmuş, ki.ıçük dilini 
r nefes bile almadan kızları sey

h:ndalan kahya hazretleri esırcı 
\j,, ıına şu suretle yalvarmak is-

,ordu: 

- Esirci hanım · ne olur biz de • 

:ııızaıı: m. "'amı &<ARAYEL 

şu hamam sohbetine dahil ol • 
sak ... 

Diyeceği geliyordu. Canan; ger
dan kırıyor, 0muzlarını göğsünü 

titretiyor, parmaklarını ve elleri
ni şaklatarak hamamı çın, çın öt
türüyordu. 

Nihayet ; hamam sohbeti bit -
mişti. Cümbüş sonuna ermişti. Yı
kanma faslı da tükenmişti. Bir sa
·attrn fazla hamamda kalan dil -• 
ber ler dışarı çıkmıştı. 

Kfıhya hazretleri, her ne paha
sına olursa olsun satın almağa ka

rar verdiği Cananı omuzlıyarak 
Mısıra yollanacaktı. Maksadı ö • 

teki cariyeyi de alıp efendisine 
takdim etmekti. 

_,. Salona gelen esirci ve kahya a
rasında pazarlık ve konuşmalar 

başıadı. 

- Eh!.. Şimdi söyleyiniz baka
lım esirci hanımefendi. Ne vere
ceğiz bu kıza .. 

- Siz söyleyiniz. Sızin paranız 
ve değerinizle ne eder? 

- Bana bakarsanız bu kıza kıy

met biçilmez: Fakat; ne de olsa 
bir fiyat koymak lazım ortaya. 
Lakin, bunu ben değ>., evvela si

zin söylemeniz icab eder. 
- Peki, ne söyliyeyim.. Kıza 

verılecek paradan gayri elli bin 
Mısır altunu ... 

Kahya; elli bini duyunca sevin
mişti. Ya, esirci hanım yüz bin de
miş olsaydı, ne olacalctı? Muhak
kak bu parayı verecekti. Ne ise 
hiç olmazsa insaflı b: r kadınmış 
diye ferahlandı. Ve düşünmeden 

cevap verdi· 

- Pekala; elli bını şimdi ver
mef< hazırım . 

- İt bununla kalmıyor ... kızı 
ikn.:.ı ,;_; in ı<.enttisine bir şeyler va
detmek ve vermek liızım. 

- Peki; her ne isterse hemen 
şimdi tediye ederim. Yalnız; siz
den bir dileğım dah;. var ... 

- Emredersiniz? Nedir? 
- Cariyeyi de satıı• almak is -

terım ... Ona da ne isterseniz ver
meğe hazırım .. 

Bu liıf üzerine esirci hanım dü
şünceye daldı. Cevab vermekte 
müşkül mevkie girdiği anlaşılı -
yordu. Kahya esireinin müşkülü
nü keşfetmiş bir eda ile: , 

- Ne o, bu kızı verfnek iste -
miyorsunuz galiba .. Hakkınız var .. 
Çünkü; sizin mahremi ~arınız 

olan bir cariye ... 

- Niye susuyorsunuz dediğim 
doğru değil mi? San·atınızı an -
cak onun vasıtasile icra edebili -

yorsunuz .. 
Esirci hanım içini çekti. Ve der

dini döker bir hal ile: 

- Hayır kahya hazretleri... Hiç 
de keşfe\tiğinız gibi değil bu me
sele ... Büsbütün başka .. 

- Müsaadenizle bunu anlıya -
bilir miyim? 

- Mahzuru yok .. . Size söyliye
bilirim. Bu kız; benim biricik oğ
lumun aşıkıdır ve oğlum da onu 
çıldırasıya sever ... Bu seb&ble bir 
milyon lira da vermi~ olsanız im
kanı yok .. 

Bu söz üzerine kahya şaşırmıştı. 
Bu kızı, oğlunun aşkından kopar
mak için esirci hanım Canan ka
dar da para istemiş olsa verecekti. 
Ve mülıl.haza etmeden mukabele 
etti: 

- Aşıkı olsun. İsterse odalığı ..• 
Ne çıkar? .. Ben, bu kıza nekadar 
para isterseniz vermeğe hazırım. 

Esirci hanım hayretler içinde 
kaldı. Laf değil, k ahya hazretleri 

kesenin ağzını açmıştı. Habire ve
rip duruyordu. Ne çıkardı. Oğlu
nu kandırabilirdi. Ona yeni bir 
dilber bulabilirdi. Sıkılmadan fe
rahlı bir gönülle kfıhyaya sordu: 

- Ne verebilirsiniz bu kıza? 

- Lafı bırakalım, ışi kesip ata-
lım... Ben her iki kıza yüz bin 
lira veririm. İşte bu kadar ... 

Diyince; esirci hanımın gözleri 
anadan doğma dışarı fırlamıştı. 

Aman Allah, yüz bin altın idL 
Bu parayı bütün hayatınca çalış
mış olsa bulamazdı. Düşünüyor

du: 
- Ah, bu adalı kız ne uğurlu 

bir kız imiş ... Konağa ayak bas -
tığı gündenberi hayatında gör -
mediklerini görüyordu. 

Bu düşüncelerin hepsi iyi idi. 
Fakat Cananı kandırmak biraz 
müşküldü. Lakin ne çıkardı. İstan

bulda kalmak şart değildi ya ... 

(0.vıunı var) 

Hilen, a.bçıJaruntzda, bulaşık 

yıkama tarzı malüm olduğu üzere 
şöyledir: 

Sabahtan akşama kadar allın

da ateş yanan blr kap, bir ten -
cere .• İ~inde sıcall su .. Fakat bu 
su, içinde birkaç parli tabak yı
kandık.tan sonra öyle bir hal alır 
k.i, sa. .nı.udur? Çirltef midir? Yok

sa daha ismini bilmedillnİ.iz pis, 
mikroplu b ir ma1I m idir!. Banu 
tayin etmek IÜçtür . 

İşte o pis, o mikroplu s uyun i
çinde kirU, bulaşık bbakla1' yıka

nır ve biç şüphe ;polr kl temiz o
larak değil, bdki eskisinden daha 
be.rbad ol:ı.rak gıka.r, kurulanır, 

müşterinin önüne «tem.iz bir ta
bak, ratal, ka.ş1k.• diye konur. 

Bunu hepimi:ı az ~ok bllirb, 
fakat, düşünmeyiı., düşunmek. is
temeyiz; çünkü bunu hatırımıza 
geUrdJğimiz zaman, ~abçıda ye -
mek yememize midemiz müsaade 
etmez! 

Umumun sıhbatıle Hını olan 
bu işin bir an evvel ıslahını ali
Jr:adarlardan ehemm.IJ'eUe dile riz. 
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1 İlkbahar Geliyor! • • ] '. 1 Meraklı Şeyleri 

Bir Harb Tehlikesi 
Karşısında mıyız? 

S enbı: ılaeılm 4eYrlala ea aaral, 

eıı pok seYiloa ılmalanndan bl· 

rt idi. Vakltsı. ve aııl ölümü. lakdlr • 

kirlannt derin bir Telıı lplndo bu-aldl, 

pek çok cö•1&11 döktilrdtl. 

MllJkln aYUkat idi. lııWil Olkmoa Pa· 
rlse kactı. ılnema.ya lntlsab etti ye 

lltanı&val çocllfu, Ktzem mancal, Mtl· 

&eveffa l\tatyu Paskal, Geçen röll'eler, 

Fırtınalar, MonrollarlD an lanı, Esrarb 
ev, Kean, llırmıD Ye Styah. Yataklı 

Y&l'onlar prensi ManoJesko, MI.tel in
rocof, Kazanova, Çr••Uf X.. llilt clbl 

rafbet cören, alkqlar kasanan filim· 
lor oeTlrdL 

Güzel Bir izdivaç 
lngilizler Diyor ki: Almanlar -
Sebepten Dolayı Harb 

Beş Mühim 
Edemezler 

914 (le 939 ArasındaBir Mukayese 
trl 

Bugünün başlıca hıırb vasıtaları tayyare, tan k ve kara OTdu.-u 

1 
lkbahar geliyor diye politi
ka aleminde en~e edenler 
az değildir. İlkbaharda harb 

çıkacağını düşünenlerin bu kor
kusunu beyhude olduğunu isbat 
etmek için Londrali Sandey Eks
pres hal ve vaziyeti şöyle anlat -
maktadır: 

Şahtın çekilmesi Almanyanın 

mali istikbali için olan emniyeti 
dah.lde ve hariçte bozmuştur. Bu 
değişikliğin garbi Avrupa sulhu 
için artan bir tehlike olduğunu 

zanııetmeyıniz. Şahtın yerine 

Bir Harb Olursa: 

Fukun gelmiş olması nazilerdeki 
müfritler için bir kazançtır. Fakat 
ayni zamanda Almanyanın dahi
linde büyük bir zat olduğuna aUl
mettir. 

Önümüzdeki martta harb çı -
kacağına dair yanlış bir zan vardır. 
Şahtın çekilmesi böyle zanneden
lere bir darbedir. Almanya bu
gün dünyada en ziyade vergi alı
nan bir memlekettir. 914 de U -
mumi Harbe girdiği zamanki gibi 
değildir. Bugün elinde o zaman
ki gibi servet ve kuvvet memba-

A · m e r i k a N i c in . ' 
lngiltereye Yardım 

Edecek? 

1
. ngilız iktısad alimlerinden 

Sır Corc verdiği mühim bir 
konferansta İngiliz - Ame-

rikan münasebatından bahsede
rek istikbalde bir harb çıkar :la 
İngiltere de işt.rak edecek olursa 
Amerikanın ne vaziyet alacağını 
tetkik etmis ve •u neticeye var
mıştır: 

Eğer İngiltere bir taarruza 
uğrarsa, İngilterenin haklı Vt! ta
arruz edenlerin haksız olduğuna 

An.eri.kalılar kanaat getirirse o 

zaman harbe iştirak edeceklerdir. 
O zaman bütün kalblerile İngil -
tereye müz heret edeceklerdir. 

Sir Corc Amerikaya bir seyahat 
yaparak İngiltereye dönmüş ol -
duğundan Amerikada edinmiş ol
duğu intıbalarını da şöyle anlat
mıştır: 

Amerika Reisıcumhu•u Ruzveıt 

ları yoktur. 
Harb şu beş şeyle olur: İnsan, 

yiyecek, demir, petrol ve para ... 
Evvela: Almanya bugün 914 

dekinden fazla nüfusa maliktir, 
Fakat Almanyanın ordusu o za
manki gibi yetişmiş ıhtiyatlara 

malik değildir ve donanması da 
daha zayıftır. Hiç yoktan bir do
nanma vücude getirmek için yir· 
mi beş sene ister. 

İkincisi: 1914 de Almanya ken
di yediği gıdanın beşte dördünü 
kendi istihsal edebiliyordu. Fakat 
1939 da Almanya hala bu beşte 
dörtten fazlasını istihsal edeme
mektedir. 

Üçüncüsü: Demir, herşeyin fev
kinde olarak harb madeni demek
tir. 

Almanya Umumi Harbin neti
cesinde kendi demir madenlerin
den çoğunu kaybetti. Her sene Al
manya haricden 30,000,000 ton de
mir almak mecburiyetindedir ki 
bunu da Fransa ve İsveçten al
maktadır. 

İsveç dtmiri Almanyaya yazın 
Baltık denizi veya Norveç yolile 
gelmektedir. Fakat bir harb olur
sa İsveçten demir gönderilmesi 
imkansız görülmektedir. Çünkü 
914 de Alman taraftarı olan İsveç

liler 939 da artık Alman taraftarı 
değillerdir!. 

(Devamı 6 ıocı ıahüede) 

, 
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Bu münasebetle btlJ'ti..k san'atlli.nn 

he7ecanh ve feci bir macerasını nak ... 

ledelim: 1926 da, Mlşel İslrocof fllınl· 

nln barb ve şenlllr: sahnelerin.I ıtüd)'o 

haricinde oevlrmek llzun ceJml411, Be

Jlsör TurJaoski, artistleri LetoJl1'&da, 

Dlvlna nehri kenarındaki Dlvn.sk.l ka .. 

sabasma eötilrdü. Bu .. hrln Bat 1&hlll 

Sovyet Ruslara, sol ıahJU Letoo7abla
ra ald idi. 

Müjkln, Rusyadan müsaade alma :"" 

dan kaçhfı tçtn firari addoluoo.yorda. 

Şu halde Rus hududları dahlllne d· 
rfnce, tevkil olunacafı, Siberya7a SÜ· 

rüleceil muhakkakh. 

Fakat, fllmtnln bir sahnesi nehir ve 

sal üzerinde çevrilmesi icab ediyordu. 

lltlşel İııtro&"ofla Nadla Fedor sal ile 

Irkutsaya S"lderken Tatar bükümdan 

ivan Orarertn askerlerinin taarrmuna 

uirıyacaklardı:. Bu eok mühim bir 
sahne idi. 

l\.lüJkln ve arkada1ları sala. blndllor. 

Filim çevrilmiye başlandı. Bu ıırada 

nasılsa, sah sahile batı.,.an halat kop .. 

ıu, sal akıntıya kapıldı, karşıkl uhlle 

doiru ı-ltmlye başladı. SovYet nöbet .. 

çileri, büyük bir dikkatle salın seyri
ni taklb ediyorlardı. 

Sahile birkaç metro kalınca 1\lüJll.1n 

ve arkadaşları, Bolşeviklerin ellne dilt

mcmek için, nehre atıldılar, yüze yüze 

ve bin zahmeUe eski yerlerine döndü .. 

ler. Hiç birinde ne hal, ne de can kaldı. 
Büyük bir tehlike atlatmışlardı. 

Stnemacılıtın pek kolay, pek Eah ... 

metsiz bir san'at olmadığına bundan 

daha &'Ü•el bir misal olabilir mi?. 

POTKlBANLAB KLtiBtt 

Londrar.ın bu meşhur «potkıranlar 

klübii» teessüsünün ellinci seneslnl btt .. 

,.ük bir merasimle kuUulamqtır. 

Bu münasebetle yeni azalardan ba ... 

ztlannca (potkıran şövalye) unvanı ve .. 

rllmlştlr. Bu rütbeyi kazanabUmek 

için başlarından geçen bir (potkırma 

b;l.dlsesl) anlatmak ve bunun haldkat 

olduğunu lsbat etmek lizımdır. 

Londrada, garabette bundan aşaiı 

kalm.ıyan bir klüb daha vardır: Yalan
cılar klübii!.. 

Bu klübe aza olabilmek için J'&Jan .. 

cıhkta ve yalan söylemekte aa ve çok 
şöhret sahibi olmak ,arttır. 

F erihanın pek şairane ve 
romantik bir ruha malik 
olması onun iyı bir kalbli 

olmasına mıi.!ıi teşkil etmemişti. 

Hele iri ellerile küreklere asılıp 

kayığını çekmesine hiç de engel 
değildi. 

Feriha bu hoppalıkta pek ileri 
gitmişti. İşte bu yüzden şimdiye 
kadar evlenememiş kalmıştı. Kü
çük yaşından itibaren okumağa 

f>aşladığı romanlar muhayyilesini 
kaplamıştı. Onca, mes'ud olmak 
asil olanlara mahsus bir metadı. 

Otuzunu bir iki yaş atladığı şu 
ana kadar onu sanki hiçbir erkek 
beğenmemiş miydi? Bilakis, ha -
tırı sayılır derecede talihleri çok 
olmuştu. Fakat hiç biri onun ha
yalinde yıı:şatt!Hı ve kollarırun 

boşluğunu dolduracak kudrette 
değildi. 

Annesi öleli beş sene olmuştu. 

BUGÜN MATİNE LERDE 

TA K S 1 M Sinemasında 
RUDOLF VALANTJNO 

ve 
VİLMA BANKY tarafından fevkalade 

bir surette temsil edilen 
AŞK, İHTİRAS ve MACERA filmi 

H 
v 

• N o G L u 1 

Bu müddet zarfında hiç kimseyle 
sıkı sıkı ahbaolık etmemişti. Sa
dece hürmet ettiği bh· kadın vardı. 
Bu kadının ısrarı üzerine namus· 
karane izdivaçlara tavassut eden 
bir gazeteye o da miıracaat et -
mişti. 

On be~ gün sonra gazete vasıta
sile müracaatına şu cevabı aldı: 

cKırk yaşlarında ortı. halli kül -
tür'.ü ve küçük bir kızı olan bir 
bay sizinle temas etmek arzusun· 
dadıı .• 

Bu temiz bir kağıda işlek bir ya
zı ile yazılmış bir mektubdu. İmza 
yerindeki isimden, adamın çok es· 
ki ve asil bir aileye mensub oldu· 
ğu anlaşılıyordu. 

Ferihanın sönmüş olan ümid -

!eri canlandı. Yegane dostu olan 
yaşlı kadına daruştıktan sonra bir 
karara vardı. :\1ektub sahibini, pa
zar günü saat beşde eve çağıra • 
caklardı. 

O pazar Feriha erkenden kalktı. 
üç odalı evini derleyip topladı. 

Yerler silinmış, halılar silkinmiş 
hulasa her tanıl pırıl pırıl olmuş
tu. Saat ikiye geldiği halde Fe
riha hfila evi düzeltmekle meş • 
guldü. Ayağında eski terlikler .. 
Başında bir yemeni.. Alnında ter 
taneleri.. 

- Reisicumhur Rusveltlç gö • 
rüştüm. Amerikanın muhtelif yer
lerinde ptuz kadar toplantıda söz 

söyledim. Amerikalılar İngilizle
rin vaziyetini lıi.yıkile takdir ede
miyorlar. Münihte verilmiş olan 

kararların Hitler için siyasi bir 
muvaffakiyet olduğunu söylü • 
yorlar. Fakat şunu da takdir ·edi
yorlar ki Avrupada bir harb o
lursa bundan kendil~rı de müte
essir olacaktır. Onun için İngil

terenin gireceği bir harbe Ameri
kalılar da iştirak edeceklerdir. 

ş 
TÜRKÇE ŞARKILI 

Şciyle etrafa bir giız gezdirdi; 
Her şey tamam mıydt acaba? Ha· 
yır. Sobaya aı acağı odunları par
çalamak lazımdı. Eline testereyi 
aldı ve olanca kuvvetile odunları 
kesmeğe koyuldu. Yunakları al al 
olmuş ve yüzü terle dolmuştu. Bu 
halile oldukça hoştu! 

Dedi ve lafı alaya boğdu. Selma, yine başla -
mak, yine söylemek istiyordu. Suat boynuna sarıl
dı: 

- Bir öpücük ... Bir öpücük, 
Diye onu susturdu: "' 
Nereye gideceğiz? 
Selma yeniden yüzünde dağılan gülücilklerle 

onun sorgusunu karşıladı: 
- Zaten bütün erkekler böyle yılışıksınız. Sı

kıstınız mı işi şakaya vurur, yılışır, bir öpücükle 
herşeyi karşılarsınız. 

Suad kaba kaba yine sadece güldü: 
- Kah .. kah .. kah!. 
Ve .. gülüşüne uladı: 
- Ya siz kadınlar hepiniz birer bilgin, birer 

profesör! 
Sonra Suat alayı birdenbire kesen otoriter bir 

iş adamı gibi kaşlarını çattı, teker teker kelimeleri 
söyl ycrek: 

Beıı Balıkesıre bir telgraf çekeyim. Sekre
terim oradan eve benim ağzımdan bir telgraf ver
sin. 

Dedi. 
- Ne telgrafı.. 
- Daha birkaç gün buradayım. Merak etme .• 

diye hır telgraf. Bizim bayanı başka türlü kandır-

YOS A 
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mak güç olur. 
Bu sefer de Selma kendisin! tutamadı, Yosma· 

nın ağzile bol, aralı, gevrek, uzun bir kahkaha sa
vurdu: 

- Kah .. kah .. kah!, 

Bugünün gecesiydi. 
Saat bir, 
Yataktaydılar. 

Kapı vuruldu! 
Şaşırdılar. 

Suad: 
- Ne var .. Kım? 
Dedi. Ses geldi: 
- Açınız .. 
- Ne istfyoısunw:?. 

- Kontrol.. 

SAYILI FIRTINA 

lnaıı: €TEM İZZET BENie& ___ .. __ _ 

Selmanın yüreği çarpıyordu. Yosma çok az şa
şırır, çok az bunaltı karşısında üzülürdü. Kalbin· 
deki bir duygu ona: 

- Sayılı fırtınalardan biri geliyor Yosma!. 
Diye haykmyordu. 
Suad: 
- Ne kontrolu?. Gece yarısı kontrol da nere· 

den çıktı?. 
Diyordu. Kapı daha zorlu vuruldu, kesip atan 

bir ses işitildi: 

-Açınız! 

Ve .. kapı sarsıldı. Yosma çabuk çabuk giyini • 
yordu. Suad pijamasını sırtına geçirmeğe çalışarak 
kapıya doğru yürüdü: 

- Bir saniye açıyorum! 
Kapının önünden hızlı hızlı konuşmalar geli

yordu. Suad şaşkın bir halde kapıyı açtı: 
- Ne istediniz? 

Orta boylu, şişmanca, yağız benizli bir adam 
önde, uzun boylu dal gibi ince, kumral kırpık bı
yıklı bir adam arkada ve •metrdotel• yanlarında 
odadan içeriye girdiler. Öndeki adam söze başladı: 

- Geç vakit size rahatsızlık verdik. Fakat, ne 
yapalım ödev! 

Kendisini tanıttı: 
- Ben ·Zabıtai ahla.kiye baş memuru• Saim. 

Bu gece bütün otellerde bir tarama yapıyoruz . Sizi 
ve yanınızdaki kadını da otelin öteki konuklarını 
da inceliyeceğiz. 

Suadin gözlerinde birden bir parıltı yandı, ka
fasının içinden birçok şeyler geldi, geçti 

Yosma, karyolanın köşesine ilişmişti, kendi 
kendisine: 

- Herşey bitti! 
Polisin eline düşüyorum. 
Muayene istiyecekler. 
Vesika verecekler .. 
Kayıtlı orospu .. diyecekler .. 
Diye konuşuyor, yürek çarpıntısından boğula

cak gibi oluyordu. Yüzündeki renk tamami!e uç
muş, benzi duvar kireci gibi bembeyaz olmuştu. En 
başta gelen korkusu resminin gazetelere geçmesiy
di. Herkesin tanıdığı bir kadın olursa: 

<Devamı varı 
1 

1 Yazan: FAİK BERÇME, 

Tam bu sırada birden kapı 
lındı. Kapıyı açtığı zaman u 
boylu bir adamla karşılaştı. 
manzara karşısında heyecana 
ti! ve kekeliyerek: 

- Kiminle şerefyab oluyor 
dedL 

Ziyaretçi derin bir rever 
- Seliimi Deniz! diye cevab 

di- Gazetedeki mektubun sa 
Bayan Ferihayı görmek istlyo 

Zavallı Fertha bir adım ge 
yerek: 

- Bayan Feriha evde yok! 
fendim. dedi, acele bır işi ç 
!stanbula indi.. 
Kızarmak ve kekelemek sı 

bu sefer Bay Selimiye gelm' 
(Devamı il IDCI ıahüed 

Radyo 
Pro ramı 

Ankara Radyos 
llUGtlN 

H,30 Pro~ 
12,35 Türk mlldtı - Pi, 
ıs.ııo Memlekel saat uan, 

meteoroloji baberJerL 
H Müzik (küçük orkestra • 

Necib Aşkın). 
18,SO Preırram. 
18,!5 l\lüzUr. (dam • Pi). 
19 Konuşma (haftalık ıpor .erv 
19,15 Türk müzftt (İnoesa• f .. I 

Sedh faslı). 
20 Ajans, meteoroloJt haberlerJ, 

raat borsası (llııt). 

20,15 Türk müzilf, 
Okuyanlar: l\fuzatfer İlk.ar, sa117e 
Çalanlar: Vecibe, Falılre ve B 

Fenau, R. Erer. 
1- Betik Fenan • Şebna• pus< 

pqrevl. 
Z- Cavide HaJrl HaDJJD: Şelınu 

selik tarlu: (Alet &ibl bir nelılr 
Tordu. Güfte Şair A. Hatim). 

a -Lem'lnln • ebna• pueell)I; ıpt 

Narl firkat ıul•P&f· 
4- Sedat Öztoprak • Şehnas pusel 

prlu: Gllt edip. 
5- Belik Fenan • Tanbur laks 
6- Şehnaz pusellk prim Yand 

dlllnden. 
1- Denlzollu • Şebnu ınısellk pi' 

Yolun bulmam rönlüm. 
8- Sedat Ö•to•rak- Şebnaa pusel 

aı semaisi. 
- S. Pınar • Hüzzam tarkı: M 

kınla sürünsem. 
10- S. Pınar • Bll:ı:zam ıarlu: tlıı> 

dini kirpiklerine. 
11- S. Pınar • Karomar prlu: 

cönill verdim. 
21 Memleket saat a7an. 
21 Konutma. 
U.15 Esham, lalıvllll, kambiJ'O 

nukul borsası (flal). 
21.30 l\lüzlk (raclro orkestran • Ş 

B. Ferit Alnar). 
22,30 Pb'ano soıoe • Sölt ADPL" 

la minör (Ba1an F•rbnııde Erkin)· 
22,50 Müzik (cazband). 
23.45 • 24 Son ajans haberleri ye t• 

nnkl pr()l"ram. 
YARIN 

13.30 Prouam. 
13,35 Müzik • Pi. 
14 Memlekel saat •Tan. ajau, ,.ı· 

teoroloJI haberlerL 
14,10 Türk mtldtı. 

Okuran: Muzaffer iıkar. - -d· 
Çalanlar: llalllu Derman, Etrd V-

rl. Basri J fier, Basan Gür, BaJl)ıli 
Tokay. 

1- Osman BeJln - Bloaa ııet<•fi-, 
Z- Arif Be1 • Blcu prim S&Ydtf 

ledl bu rönlilmtl. ,)' 
S- BefUr. Fenan • Blcu prb : 1' 

mur ufuklarda batan. , 
4- Blza efendi • H1cu p rim G•"' 

•eden hançer takınmıf. 
5- B asan Gür • Kanwn lakllıll~1 • 
6- Bellk Fenan • Blcaa tarl<• ' 

banda blrlcUr. sevdlflm. 19' 
7- Yusuf paşanın m cas sas se-=-

1357 Hicrt 1 1354 Run
1
i 

ZİLHİCCE İkincikinUP 

13 21 ,,,., 

İ939, Ay 2, Gün 34, Kasıııı sB 
3 Şubat CUMA _., -- 1 

Vakitler va .. ti Eı•"' 
sa. da. ıa. d---- ·-

Gün et 7 08 ı 41 

Öğle 12 28 7 oı 

İkindi ıs ıo 9 44 

Akşam 17 28 12 oO 

Yatsı 19 02 ı ,4 
İmsak s 29 12 o3 
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1 Şehir Hayatından Sahneler-, 

lstanbul Bayramı 
• 

j_ş_A, __ K_A_lı 
SERSEMLİK NOMUNESİ -- Bir erkek kardeşiniz mi var, 
bay? ... 

- Evet, bayan ... Yalnız bir ... 

Casuslar 
Hapishaneye 

Kralı 
Atıldı? 

Nasıl Ge çır di ?· 
Erkenden Sokaklara Dökülen Halk 
T afilin Zevkini · Çıkarmıya Çalışıyordu 

- Yalnz bir mi? .•. 

- Evet, bayan ... Yalnız bir er-
kek kardeşim var. 

- Tuhaf şey! .. Dün hemşire -
nize sordum, iki erkek kardeşim 
var, dedi. 

Temaşa Yeri, Spor Sahası, Konferans Salonu, 
Muhtelif Atölyeleri Bulunan Kadınlar Hapishanesi 

l\IÖDÜRLE KASADAR 

ARASINDA 
Kadınlar Suç işler mi Demeyiniz 1 .. 

1 Yazan: REŞAD FEYZi 1 

K urban bayramını çocuklar 
gez'.11ek eğlenmek için bek
ledılerse, bız d .. bıraz din· 

lenmek, kafalarımızı, sinirlerimi
zi taze kuvvetlerle kuvvetlendil'
mek için bekledik .. Bizim talihi -
miz, şansımız tuhaftır .. Bayram. 
başkaları için bala devam edi -
YQr .. Yarın da öbür gün de tatil .. 
Fakat, biz, herkesten çok erken, 
iş başı yapmağa mecburuz. 

- - ---

~
"'t~~ 

:~,~~·~n=i'!ıı.:~~~ 

- Kasadaki paraları hesa:b et- A merikanın meşhur hapisha-
tim, yüz frank eksik ... Sizden ve nelerind~n biri olan Stan • 
benden başka kimsede de anahtar ' ley hapıshanesinde röportaj 

yok. 

- Şu halde ellişer frank koya
lım, hesabı kapatalım ... 

YERİNDE BİR CEVAB -Prosya Kralı büyük Frederik 
yakınlarile gayet teklıfsiz görü -

şür, arasıra alay eder, şakala -
şırdı. Bir gün husus! doktoruna: 

- Çekinme, doğru söyle, dedi. 
Şimdiye kadar nekadar adam öl
dürdün?... 

Doktor bila tereddüd cevab 
verdi:-

- Haşmetmeabın muharebe -
!erde öldürdüğünden üç yüz bin 
eksik! .. 

TAYYAREDE: 

yapmak isti yen N evyorkun en ta-
nınmış bir mııharriri, bunun için 
güze!. bir fırsat bekliyordu. Niha
yet casuslar kralının hapishaneye 
teslıın olunacağı günu lıesablıyan 
muharrir, o gıin hapishaneye git
mi§ ve §U röportajı yapmıştır: 

- İsminiz? .. 

- Hofman, Johanna, Hilda, Ka-
rola ... 

Stanley hapıshanesi müdiresi -
nin karşısındaki uzun boylu kadın, 
sonasrın en t~hlikeli casuslarwı. -
dan biridir. 

- Madam, burada çelışacaksı -
nız. Yiyeceğiniz, içeceğ;niz hapis
hane tarafından temin olunacak
tır. Eğer akıllı ve uslu oturur, ça
lışırsanız çıktığınız zaman eli -
nizde küçük bir servet bulunur. 

Yolcu - Ne zamandanberi tay-

Bayram günlerinin kendisine 
mahsus adetleri vardır. Ziyaret
ler yapılır. Bu ziyaretler insanı 
hayli üzer ve yorar. Her gittiğiniz 
Yerde el öpersiniz, veya el öptü
rürsünüz. Bir kahve, arkasından 
Şeker gelır .. Bayram günleri ek
seriya midemiz bozulur .. Çünkü, 
lCah ve, şeker fazlaca yeriz.. Ye-
rne kleri fazlaca atıştırırız. Alıştı- ı Bir bayram yerinde salıncakta sallanan çocuklar Müdire,· casus kadının yanın -yare kullanıyorsunuz? .. 
ğımız günlük hayat değişmiştir. bir küçüklük addederdik .. Böyle var mıydı?. Bilmiyorum. Konuş- Pilot _ Bu ilk seferim... daki jandarmalara işaret etti. El-

Bayram günlerind.e. fstanbulun !ıir teklif yapsalar, hakaret mana- malarına kulak kabarttım . !ele _ !erindeki kelepçeyi çı\<qrdılar. Ar-
b 

• Yolcu - Allah vere de son ol-
aıı semtlerine, ziyaret icabı yo- sı çıkarırdık .. Atlı karıncanın kü- rinde, en iri görünenı, bir şef e- tık bundan böyle ismi: 4,693 nu-

lum düştü .. Gülen, oynıyan çocuk çük arabalarına, kız çocukları bi- dasile: masa!" maralı mahkı'.ımdur. h 

kafileleri, ziyaretler gıden aileler nereli. Kendimizi hiçbır zaman, kız - Adnan daha çocuk gelmiş ha- ZAVALLI HIRSIZ Stanley nümune hapishanesin-
gördüm .. Yollar tıklım tıklım do- çocuklarile beraber addetmezdik.. na: •Salıncak yerine gidelim .. > de 5 bin kadın mahpus bulunuyor. 
l 

- Sorma azizim, başıma geleni?. 
u.. Eskiden, çocukluğumuzda, Bu, izzeti nefsimize çok dokunur- diyor.. Müdire dedi ki: 

bayram yerlerini nekadar sever- du.. Bayram çocuklarındır. - Ne oldu? Bir felakete mi uğ- - Çok iyi şartlar dahilinde ya-

, 

dik .. Sabahın en erken saatinde, Aradan yıllar geçinme, eski ha- Bayramın ertesi günlerde, he- radın? ... şıyorlar. Sıhhatlerine, yiyecekle-
Yola çıkar, soluğu bayram yerin-. •ıraları garib bir hisle anıyoruz. pimiz vücudümüzde bir yorgun - Yok canım, geçen gece eve hır- rine ve içeceklerine çok dikkat e-

Kral casusu Yohanna Hofman 

de alırdık. O bayram yerlerinde Şimdi, bayram günlerınde çocuk- !ık, bir gayri tabiilik hissederiz. sız girmiş... diyoruz. Bir şeylerinin eksik ol • işlediği için üç seneye mahkfun 0 • 

neler bizi heyecanlandırmazdı, lar daha iyi eğleniyor, geziyor.. Anlarız ki, ge~en tatil günleri, bizi - En sonra?... mamasına çalışıyoruz. Ceza müd- lan Madam Barnley Şimit bugün 
Ben en çok atlı karıncayı se _ Eskiden çocukluk y~şı nekadar dinlendirmemiştir. Bayram gün- - Karım, beni geleli zannile ü- detlerini bitirip çıkanlar da bir ~ühim bir müessesenin başında 

Wl'dım .. Buna dönme dolap da uzun sürerdi.. Şimdi, çabucak bü- !eri, İstanbulun esnafı, tüccarı, sa- 7<"rine atılmış, bir temiz dayak çokları çoluk çocuk sahibi oldu- bulunuyor. 
~erdik.. Atlı karıncanın hem ara- yüyorlar, adam oluyorlar .. Şimdi, ı tıcı,;ı için sabırsızlıkla beklenen çekmiş. Zavallı şimdi hastanede.. !ar. Sevda yüzünden bir cinayet - Beş bin kadın ... Doğrusu 
ası, hem hayvanları olurdu... on yaı;ınd ki oir çocuk, atlı karın- sayılı tarihlerdir. Bu bayram, ma- =-=-======00-==-=-==~~-~==============,.,,,;=,,,;,,===~===~==,;;,,;;;:;;,,;;;;,~ 

!er arslanlar cins cins mahluklar Geçen nesillerin eğlencesi, zevki rilmesi, hem memurların, hem es- ® 
vardı. muhakkak ki çok d:ı.ha basitti.. nafın yüzünü güldürdü.. Fakat, Duo }!ayvanlar arasında atlar. eşek- caya gülerek, alay ederek bakıyor. aşların da bayramdan evvel ve- ş 

Çocukluk .. Arslanlı.rın üzerine Bugünkiler, daha çok hayatın i· bayramdan füıce maaş verilmesi, 
binmeği tercih ederdım. o zaman. çinde yetişiyorlar.. bir bakımdan da fena oldu. Bay- •lli••••••m•••••••R;••••••••-
gururla şöyle bir etrafıma bakı- Dün, bir dost evinden ziyaret - ram, diye, ~ir sürü ır.asraf ederiz .. 20 Yaşında Kocasız Kaldı, Fakat 

Günde 160 lngiliz Lirası Kazanıyo~ 
nırdım .. Yerde, bizden daha kü- ten çıkıyorduk .. Tramvay yoluna , Çoluk çocugun hatırı kalmasın di-
çük çocuklar,bizi imrenerek sey- çıkacak köşeyi dönerken. sağ ile-' ye, sun.u bun.ı alırız .. B~yramdan, 

YOLU 
•ederlerdi.. Biz, erkek çocuklar, rimizden bir ~ocuk kafilesi yürü- 1 zannedıyorum, ceblerırnız boş o-
dönme dolap arabala~ına binmeği yordu. En büyüğü on iki yaşında • (Devamı 7 ind sahife<J.ej 
-====~~~~~~~~~~ 

OT OMO B i L 
Lastikten Yapılan Kardan Benzinden, 

Harb Zamanı Yapılacak İstifadeler 
Gayri 
Çok 

Büy ük 
itler, 18 şubat 1933 de Ber
lindeki (beynelmilel otomo-

. bıl yolları) sergısinin kü-
sact g" ... • unu ırad etliği l;ır nutukda: 

Araba ile yolculuk adetinin şo
~elc'r 
ın Yapılmasına, trenle seyahat 

11 
odasının demiryollar yapılması

g~ ihtiyaç gösterdiği gibi günden
lı: Une terakki eden, sür'atleri ve 
d Onforları artan otomobiller için 
b; Otoistrad, yani husus! otomo-

ı ) ol!arı yapılmasını zaruri kıl
ltıaktadır .... 
Demişti. 

S 
.. ~~anya hükilmeti, şefinin bu o;:u .. . 

uzerıne 7,000 kilometre uzun-

ve Cok Kıymetlidir 
• Iuğunda otomobil yo,u yap~ağa ı göllerine do.ğru, Millin - Venedik, 

karar verdi· Her sene 1,000 kılo - Roma - Ostı. 

metrosu yapılan bu yoıun şimdi- Otomobil Yolu Nedir? 
ye kadar 2,000 kilometrosu yapıldı. 

Otomobil yollarının beher kilo-

metrosu 300,000 marka mal ol -
makta ve bu paranın çoğu amele 
yevmiyesine gitmektedir. 

Almanlar; İtalyanların takib et
tikleri usulü tatbik ettiler. Esasen 

Otoistrad italyanca b•r kelime -
dir; (İstrad) yol demektir . En gü

zel (otomobil yollan) de İtalya -
dadır. Bu yollar dört kısımdır : 

Mllan - Torino. Milıin - İtalyan 

Geniş. mümkün olduğu kadar 
düz bir şerid. En ufak arızalar; ışa
retlerle ve uzaktan göze çarpa -
cak surette gösteriliyor. Şehir ve 
köylerin haricınden geçiyor. Yol 
üzerinde benzin depoları, telefon 
ve telgraf merkezleri var. Bazı 
yerleri geceleri elektrikle tenvir 
olunuyor. Bu yol üzeriden oto -
mobil, araba gibi nekil vasıtaları, 
yaya yolcular geçmediği, geçme -
leriyasak olduğu iç_in otomobiller, 
istedikleri kadar sür'atle gidebi -
İiyorlar. 

Almanyada yapılan otomobil 
yolları 7 metro 50 santim geniş -
liğindedir ve orta yerinden beyaz 
bir şeridle ikiye ayrılmıştır. Muh
telif istikametten gelen otomobil
lerm biribirlerıne çarpmaları im
kanı yoktur. Bu yollar üzerinde o
tomobil saatte 180, olcbüsler 120, 
kamyonlar da 100 kilometro sür -
atle gidebilirleı. 

Otomobil yollarının bir faydası 
daha var: Benzinden %25, lastik
ten % 40, diğer aksamın tamira
tından da % 25 kar . Harb za -
manmda bu yollardan edilecek is
tifade de başh ... 

Otomobil yollarının, Turist cel
be•mekte ;ok tesiri v>rdır Mus -

A lfluı"yada ı;apılan modem bir otomobil ııoıu (Devamı 6 ıncı sahifede) 

K 
anadada genç bir kız tele
fon idaresinde çalışarak 3 
İngiliz lirası haftalık alırken 

Geçen sene bu vakitler tahin bü-
yük bir Jiıtfuna uğramıştır. 

Bir erkek tarafından sevilmiş, 

nikahlanmış, fakat balayı esna -
sında ağustosta bir kaza netice
sinde kocası boğula·rak ölmüştür. 
Adamın serveti meydana çıkmış, 
eski telefoncu kızına taru 1,100,000 
İngiJiz lirası kalmış. 

Lorin de yirmi yaşlarında genç 
bir milyoner olmuştu. Böyle bir 
servete konan genç kadına açık 

mektup yazarak akıl öğreten mu
harrirler de var. Bunlardan biri 
söze başlarken diyor ki: 

Siz yirmi yaşındasınız. Mes'ud 
olmak, hürmet kazanarak faydalı 
bir hayat r i' •mek ne kadar zor ol
d11ğunu goreceksiniz!. Size bazı 

fikirler vermeme müsaade eder 
misiniz?. 

Birincisi: Eski dostlarınız ı u -
nutmayınız. 

Bu zordur. Pek az milyoner var
dır ki eskidostlarını unutmasın. 

Bunun zorluğunu siz de öğrene • 
ceksiniz!. Siz fakir, fakat namus
lu dostlarınızı giremiyecekleri 
parlak yerlere götürmek isterse
niz onlar orada sıkılacaktır. O za
man aranızdaki dostluk soğuya
cak, ayrılacaksınız!. 

İkincisi Yüksek cemiyetler de
nen yerlere girmeyiniz. Oralar 
daki hayat gösterişten ibarettir. 
Günde 160 İngiliz lirası ıradınız 
gelecek. Bu kadar para ile tabii 
birçok kimselere ziyafetler vere
ceksiniz. Bari ziyafet vereceğ ımz 

kimseler sizden çok üstün değil, 

az üstün kimseler olsı;n. Eğer çok 
• gösteriş yaparsanız eski dostları

nızı kaybedersiniz. 
(Devamı 7 inci •ahifede) 

• 

20 yaşında kocasız 
kalan milyoner du.l 

bunları idare etmek çok güç bir 
şey ... 

.-:- Şüphesiz ... Fakat, Stanley 
numune hapishanesinın her ye • 
rini görür, idare tarzını öğrenir
seniz böyle söylemezsinız. 

* . ~tanley ~apishaneal, Misuri fe!'· 
rının harıcınde, iki yüz hektarhl 
bir arazi üzerınde tnşa edilm. • 
hakiki müstahkem bir ıehtrde~ 
farksız. Parkları, yazlıkve ~lı} 

bahçeleri, spor sahaları, asri biı 
kolleji var ... 

- Doğramacılık, terzilik dant 
lac~lı~, oyuncak ve trikotaj' ately, 
lerımızde yüzlerce kadın çalUJı . 
yor. İptida! maddelerı büyük ma
ğazalar temin edlyor, yapılan 0 

yuncakları, d;kilen elbiseleri, ör 
len dantelAları ve trikoları yin< 
bu mağazalar alıyorlar Hapisha 
ne idaresi bir para sarfetmiyor. ! 
çilerimizin hepsi mahkilm kadın 
!ardır. Haricden gelen bir kadın 
yoktur. 

Alelyelerde, üzerlerinde birer 
qµmara bulunan 18.civerd elbise 
yüzlerce kadın durmadan, elra 
fına bile bakmadan çalışıyordı 
Parkın ortasında, otuz metr 

yüksekliğinde bir tar1ssud kule> 
var. Bunun tepesine çıktık. Mah 
kumlar isyan Ettiler n,ı, bekçi bı 
elektrik düğmesine basıyor. Müt 
hiş bir düdük sesi etıafı çınlatı 
yor. Muhafız jandarmalar kam 
çılarla, su tulumbalarık koşup g. 
liyorlar. Asilerin üzerine su sıh 
yorlar. Müdire gülerek: 

- Dört senedenbed buna lü 
zum görülmedi. 

Dedi. 

•BİRİNCİ SINIF. MAHKÜMLAT 
Dört yüz metre il~ride, pence

releri geniı yüksek b'.r bina gö
rünüyor. 

- Birinci •ınıf nıahkiımlar, n 
yeri. .. Bunların ekserisi içtinı ! 
mevkii ve tahsili yüksek olan ka

(Devamı ti ı ncı snhifedt') 

Halifenin 
Sara y ı nd a 

Bir lspanyol 
Güzeli 
Ç.Ok Yakında 

1 
1 
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I 

Bayram Günleri 
Nasıl Geçti ? 

HiKAYE: 

Güzel Bir izdivaç 
( 4 üncü sahifeden deva•n ı 

- Beni saat üçte bekliyecek -
!erdi. Cidden müteessifim .. 

Casuslar 
Hapishaneye 

Kralı 
Atıldı 

İç gündenberi bayram müna- * Tünel ~irketi 175 bin liraya :ı'tlık gömleğim de k'rlenmiş! de- r:ı inci sahifeden dev•m) 
dınlardır. Çoğu aşk ve kıskançlık 
yüzu den, cinayet işıEınişlerdir. 

!arı dinlerler. ıebetile diğer refiklerimizle bir- satın alınmıştır. 
Herpazar spo'. eğlenceleri, mü

sabakaları tertib olunur. 
ll!cte çıkmamış olan gazetemiz bu- * Hatay millet meclisi, Türk 

Bu söz üzerine Ferihanın canı 
bü,bütün sıkıldı; içınden: cHay 
'.,'-llah müstahakkını versin! Beşi 

Bu sözle Feriha büsbütün afal
lamıştı. Bay Selam 'YE gelince 
renkten renge giriyordu. Fakat 
ansızın çok mahcub adamlara 
mahsus bir eda ile tdşarak: 

günden itibaren tekrar neşir va- ceza kanununu kabul eylemiştir. 
Biraz daha ötede, üç duvar ara

sında küçük paviyonle.r göze çar
pıyor. Bu pavıyonlarda usluluk -
!arı, çalışma kabiliyetleri fazla o
lan mahkumlar oturuyor. 

Hastanenin önüne gelmiştik. 
Eifesine devama başlamıştır. H . d 

arıc e: Müd,re: 
Bayram tatilini takib eden gün, 

cumartesiye rasladığı takdirde o 
gün de resmi daire ve müessese
lerin kapalı kalmaları kanun ik
tizasından olduğu cihetle resmi 
daire ve müesseselerle mektebler 
tekrar pazartesi sabahı açılacak
tır. 

Üniversitenin sömestr tatili de 
nihayete erdiğinden bu meyanda 
Üniversitede de o gün ikinci sö
mestr tedrisatına başlanacaktır. 

BAYRAM NASIL GEÇTİ 

Bu yıl kurban bayramı, hava i
tibarile di~er yıllardan çok farklı 
ve garib bir şekilde geçmiştir. Bay
ramın ilk günü ılık bir sonbahar 
havası içinde bayramı karşılıyan 
halk 'bayram ziyaretlerini neş'e 

içinde yapffi.l§lar, çocuklar eğlen
ce yerlerine dökülmüşler, bay -
ram yerlerini işletenler bütün bay
ramın böyle geçeceğine kani ola
rak sevinmeğe başlamışlardır. 

Fakat gerek halkın, gerek ço
cukların ve gerek esnafın bu se
vinci çok sürmemiştir. Önce hava 
bozmuş, biraz fırtına ile yağmur 
yağmıya başlamıştır. 

Ertesi sabah yatağından kal -
kanlar bir gün evvelki sıcak ha
vaya mukabil oldukça şiddetli bir 
soğuk ve kar serpintisile karşı -
laşmışlardır. 

Bu hal akşama kadar devam et
miş, kar fasılalı surette yağmış, 
birçok kimseler evlerinden dışa

rıya bile çıkamantı§lardır. 

Dün çarşamba gününe nazaran 
hava biraz daha düzelmiş, fakat 
soğuk ve fırtına devam etmiştir. 

Bugün de soğuk devam etmek
te olup hava yağışlıdır. 

ÇlKMADiliIMIZ GÜNLERE 
BİR BAKIŞ 

Bayram münasebetile ıntişar et
mediğimiz ilk üç gün içinde mem
leket içinde ve dışında olup biten 
belli başlı hadiseleri hulasatan ka
rilerimize bildiriyoruz: 

Dahilde: 
* İktısad Vekili Denizbankta 

Satie, vapur siparişi, İmpeks şir
ketinin Denizbankla olan alakası 
işini tetkik etmiş, Türkofisde meş
ğul olmuştur. 

* İspanyada hükumetçiler mu
kavemete hazırlanmaktadırlar. 

*. ıı:mer beklenen nutkunu söy
lemıştır. Nazi partisinin 6 yıllılı: 
faaliyetine temas eden Hitler bu 
arada müstemleke meselesine te-
~as eylemi§ ve Fransa ve İngil
tere ile Almanya arasında bu me
sı:leden başka ihtilatı mucib hiç 
hır nokta bulunmadığına işaret 
eylemiş, Mussoliniye kıymetli 
yardımlarından dolayı teşekkür 

et'."iş, Almanyanın dinsiz değil 
!Aık olduğunu tebarüz ettirmi§tir. * Fi!istinde müsademeler ol
muş üç ki§i ölmüş yedi kişi yara
lanmıştır. * Çemberlayn, Hitlerin nutku
nu tahlil maksadie bi" nutuk söy
lemış ve cHitlerin nutku yakında 
harbe hazırlanan bir adamın sö
zü değildir. dedikten sonra AI • 
manyanın ancak ideolojik esbab
dan tahaddüs eden bir harbde ital
yaya yardım edeceğini söylemiş • 
tir. * Çankayşek Çinin Japonlara 
yenı mukavemet göstermelerini 
temin için yeni ve esı:.slı hazırlık
lara başlamış bir de milli müda • 
faa komitesi seçmiştir. * Ruzvelt Amerika meclisinin 
ordu encümeninde bir harb vu -
kuunda Amerikanın hududunun 
Fransada olduğunu tebarüz ettir
miştir. * Eski İngiliz Başvekili Baldvin 
bir nutuk söylemiş, Çcmberlavn'i 
devletlerle şahsi temaslarda b~ -
Iunrnıya kendisinin teşvik eyle -
diğini, fakat İngilterenin hiçbir 
şeyden korklT'ndığıııı her şeye ka
dir olduğunu beyan eylemiştir. * Fransada asker !ık müddeti 
iki seneye çıkarılmaktadır. 

* İspanyadan Fr .. nsaya şimdi
ye kadar 4~ bin mülteci geçmiştir. * Romen kabinesinde değişik
lik olmuş. kabine gcııç eleman • 
!arla takviye edilmiş\lr. * Rus - Japon hududunda ye
niden müsademeler olmuştur. 

* Amerika faşist devletlerin 
tazyik edeceği bütün diğer devlet
lere silah satmıya karar vermiş • 
tir. * İngiltere altın kıymetini de
ğiştirmeğe karar vermiştir. * Baltık devletleri hariciye na
zırları kendi aralarında bir top
lan\ı yapmışlardır. 

uç t1kumuş!. dedi. 
Ziyaretçi terbiyeli bir hareket

le özür dileyerek gitti. O gider git

mez Feriha kendini bır kanapeye 
atarak hıçkırmağa başladı. Ne ak
si bir talihi vardı! Biıtün haya • 
tınca kız kalmağa mahkUındu. 

* Bir kaç gün sonra müvezzi ka-
pıda göründüğü zaman yine Fe
rihanın kalbi çarpmağa başladı. 

Gelen mektuh yine Bay Selami -
dendi. İkinci bir müliıkat rica e
diyordu. 

Feriha ümide kapılarak: cBelki 
beni tanımaz diye düşündü. Gi -
yinirsem değişirim.> 

Bay Seliimiye cevab verdi ve 
bu sefer kızını da beraber getir
mesini ilave etti. 

O pazar işini erkenden bitire -
rek hazırlandı. Altın •açlarına pek 
yakışan mor taftadan bir elbise 
giymişti. O gün arızasız buluş - 1 

tular. İlk karşılaştıkları zaman ı 
heyecana düşen Feriııa az sonra 
sükünet buldu. Bay Siami her hal_ı 
de onu tanımamıştı. Adam çok 
malıcubdu. Mahcub adamlar mü - i 
dekkik olmadıkları içın ilk gelşin- ' 
de Ferihaya dikkat etmemiş ola
caktı. 

Bay Seliimi yakışı;..tı sayılmaz

dı. Fakat yüzünün if,,desi insana 
emnıyet ve sam;miyet te)kin edi

yordu. Gerek babamn ve gerek 
minimini km:J üstü J,;;şı sade ve 
tcmizcti. 

Bir ikı hoş beşten sonra konu
şacak sözler bitmişti. Bır değış.k- 1 

lik yapmak maksadile Fer ıha, mi- \ 
safırnıe bahç~) ı gezd rmck istedi. 1 

Evde kapalı kalan çocuk bah -
çev· ' çıktıkları vakit öteye beriye 
kosup sıçramağa başlr.dı. Feriha
nın gözü de ondan ayrılmıyordu. 
Bir haylı s çradıktan sonru, çocuk 
bir aralık muvazenesın: kaybede
rek çamur dolu bir çukura düşüp 
tepeden tırnağa kadar ba -
mış olan çocuğu koşup kucağına 
aldı ve: 

- Bayan Feriha, dedi, bu ko • 
medyalara bir nihayet verelim. 
Kibar bir adam rolü oynamak
tan füdüm bittim. Bütün bu işler 
Nacıye Hanımefendir.in eli altın
dan çıkıyor. Evet, zavallı kadının 
bana küçük bir borcu vardL 
Bu parayı hiç bir va -
kit ödiyemiyeceği için bana olan 

minnettarlığını bu suretle öde • 
mek istedi. Ben öyle klbar ve asil 
bir adam değilim. Sadece talihi 
yüzüne gülmemiş namuslu bir a
~amım. Hiç mes'ud Ji:nadım de
sem doğru söy !emiş olurum. Bir 
kadına ihtiyacım vac. Bilhassa 
bak2madığım bu küçük yavruya 
bir anne liı.zım. Naciy.:' Hanımc -
fendinın bana verdiği rolü kabul

den çekinmedim. Çünkü kalbini
zin çok iyi olduğunu biliyordum. 
Bu hakikati ifşa ettikten sonra a
ramızda her şey biterw doğrusu 
çok müteessir olurum Çünkü ge
çen hafta sizi odunla•"t keserken 
gördüğüm zaman, yegane anlaşa
bileceğim kadın olduğunuzu an -
lamıştım. Şimdi emirlerinizi bek
liyorum. 

Adam konu~urken l<'eriha kolla
rının ara,ında tutmakt~ olduğu 

kızı göğsüne biraz daha yaklaş -
tır~rak sıktı. Saadet d~nılen şey 

onıın tahayyül ettiği1'den ne ka
dar başka ve elde ed lmesi ne ka
dar kolay bir nesncy·niş. Gözün
den damlıy.n ikı yası silmeden 
elini misafirine uzattı ve: 

- Her ikimize layık olmıyan bu 
budalac harç~etkri lıir daha tek
rarlamıyalım. Kibarlık ve asalet
ler ve iyi kalbi,liğiniz bu minimi
nının arkıı..'<ınJ k göı. l kt 1: iP. 

En 
mükemmel hediye 

Bir MOVAD Saati 
Erkek - Kadın - Altın ve Metal 

15 sene garanti 

6 AY VADE - Ağlama çacuğum, ağlama 

şimdı üstünü s:ler temizlerim! di
ye teselli etti. 

1 
OSMAN SAKAR 

· GALATA; Bankalar caddesi No. 

47 Voyvoda Han Ze

min kat 

- Şu gördüğünüz üç kadın çok 
usta terzidirler. Ayda dört yüz li
ra kazanırlar. Benim maaşıma ya
kın ... 

. En gençleri, Matm'iZel Bordhıg, 
nışanlısını öldürmüştür. Sebebi de 
çok garib. Kız çok sinirli, asabi, 
sigara dümanından hoşlanmıyor. 
Nişanlısı da pıposunu söndürmek 
istemiyor; aralarında kavga çıkı
yor. Pording de Brovning taban
casını alınca ateş ediyor. İşte hiç 
yoktan bir cinayet. Daha yedi se
ne curada kalaca~. Kendisini kul
lanan mağaza, işlerinden o kadar 
memnun ki her ay aylığını arttı
rıyor. Paraları bankada. Hapisten, 
milyoner olarak çıkacak .. . 

Diğer ikisin·.' gelince: Madam 
Virgit ve Hay da, iki küçük kı

zı öldürdıikled için mahpus bu
lunuyorlar. Mösyö Rıı7\·eltin ge
lininin, gelinlik elbist>ini Madam 
Hay diktı. 

SPOR. TİYATRO VE SİNEl\i.A 
Orta yerde, asri bir mabede ben

z~r kocaman bir bina var 
Burada mahkumlar haftada iki 

defa tiyatro, iki defo da sinema 
seyrederler. Anfiteatnmiz hergün ı 
doludur. Mahkumlar, konferans -

- Bu gördüğünüz klinikte yüz 
yatak vardır. Sertahilıi ve idare 
müdüründen başkası mahkfunlar 
arasından seçılmiştir. 

Bu sırada bir düdük çaldı: 
- İdare heyeti toplanıyor. Ge

liniz benimle berabe.-... 

Rüya görüyorum sandım. Her 
atelyeden seçilen üç azadan mü -
rekkeb olan bu idare heyeti, Noel 
ve yılbaşı yortularırun program -
!arını müzakere ediyor. 

Müdireye veda edip çıkacağım 
sırada, hapishanenin büyük kapısı 
açıldı, beş kamyon içeri girdi. Yi
yecek dolu ... 

- Bu hapishane hükumete çoğa 
mal olsa gerek.. 

- Bilakis ... Hükumet bir para 
sarfetmiyor. Bunu m"ilıkumlar te
min ediyorlar. Nevycrk piyasa -

sında satı lan oyuncakların dörtte 
üçü burada yapılmış~ıı·. Çocuk el
bıseleri dıı<en atelyenıızden sene

de milyonlarca clbis. çıkar. Mah
klımlar, kazaııçlurının yüzde yir
mi beşini idareye terkederler. 

Size garib bir badi•" anlatayım: 
Mahkumlardan 68 ya~ında bir ka
dın buradan çıktıktan sonra bir a· 
ceze bürosuna konuldtı. Az sonra 
bücodan kaçtı, tekrar buraya av
det için bir kabahat işledi ... 

• B~ .. Harb Tehli e ı 

mıyız? Karşısında 
( 4 ilnril sahijeden devar") makta ve yeni çıkan kanunlarla 

Dördüncü mesele: Pctroldur... Aiman milletine yeniden birçok 

Bombardıman tayvareleri, tank- vazifeler yük! ildiğini söyle _ 
Jar, kamyonlar ve motörli.i top - m kte ır. Bu kanunlara göre Al-
ları harekete getirmek için lazım manyada hucum kıtaatı denilen 
olan kuvveti Almanlar harb es- teşkilat artık Almanyada asker-
nasında muhtaç olduklarının an- lik çağından evvel yetiştirilebile-

cak onda birini istihsal edebilecek cek gençlerin taLm ve terbiyesile 
kadar bulacaklardır. Faraza Ro- askerlık çağını geçirmiş de ihtiyat 
ıı I ıyarun petrollarına bile malik 
olsalar ihtiyaçlarının ancak yarı- sınıfa nak!ed.lmiş olan yaşlıların 
sına yakınını elde etmiş olacak _ talim ve terbiyeden uzak k;ılma-
Jardır. Harbde petrol eksikbği malan gibi i~leri de üzerine almış 
Almanya için büyük bir engeldir. olacaktır. • 

Beşincisi olan paraya gelin~e: Alman gazeteleri bu suretle 

Altın kuvveti asırlarca İngiltere Alman milletinin daima asker o-
için ordu kuvveti olmuştur. Al - !arak askerliği muhafaza edece _ 
manyanın ne kadar altını vardır? ğini söylemekte ve hiç kimsenin 

Umumi Harbin !başlangıcında, askerlik haricinde kalamıyüca _ 
* Maarü Vekili rnekteblerin ta

lebe, muallim ve tedris levazımı 
bakımından bütün mesleki dilek 
ihtiyaçlarının tesbit edilmesi için 
mektep müdürlerinden mürekkeb 
koMisyonlar kurmuştur. 

Ocağın karşısında küçük kızın 
elbisesini kuruttu ve fırçaladı. 

Çocuğun elbisesini çıkardığı za -
man gözü güzel kombinezona ili
şince içi bir tuhaf oldu. Hayatın
da bu kadar kJba dikılmiş ve ya
manmış bir gomlek görmemişti. BEYAZJTı Üniversite caddesı 

!914 de Almanyanın 1,250,000,000 ğını yazarak askerlik çağına gi-
Ingiliz lirası vardı. Harb devam k rere orduya alınan bir gencin Spor: 

Çocuk gömleğinin de kirlendi -
Bayram müna•ebetile spor ha- Ö ettiği müddetçe Almanya ihracat talim ve terbiyesi için artık va-

N. 28 

* Denitbankten aliıkası kesi
len meclisi idare reisi Ziya Tan
er!e, sabık umum müdür Yusuf 
Zı ·a Öniş, ticaret odası birinci ve 
ikınci reis vekilliklerinden de çe
kileceklerdır. * İmpeks şirketi or•aklarından 
Ş kir Seden Londradan gelmiş, 

A'1karaya gitmiştir. 

* Bayram ertesı ıkinci nevi ek
mek için yeni bir çeşni tutula -
caktır * Tevfik Rüştü Aras Londraya 

ğini görünce: 
reketleri de oldukça ı · KADIK Y: İskele Cad. No. 33/2 yapmaktan ziyade ithalatta bu • canı geçmış- - Ah, babamın yamadığı pa - kit geçirilmiyeceğini anlatmakta-
mİ.}tir. Bayramın ilk günü üç müt-1----------------;-•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_..=, lundu. Kredi buldu. Fakat şimdi dır. Çünkü her genç daha askere 

tefilt, üç gayrımüttefü; kulüb a • - - Almanyanın harice birçok borcu rasında Taksimde müsabaka ya- - vardır. Elindeki altın azdır. Haric- alınmadan evvel askerliğin ilk ta-

pılmlştır. d k d
. b 

1 
!im ve terbiye safhalarını ög-ren-

cn re ı u amıyacaktır. miş olacaktır. 

Bu arada Fenerbahçe Pera ile, · İşte bunlar Almanyanın istese 
Galatasaray Kurtuluşla. Beşiktaş bile İngiltere ile harbedemiyece- İşte Aıman gazeteleri bundan 
da Şışli ile karşılaşmışlardır. ğini göstermektedir. Onun için yal- bahsederek memnuniyetle tafsi-

Galatasarayı Kurtulu< 3 - l yen- liit verirken Londra gazete],, de , nız martta değil, 939 senesinin her 
miş, Beşikta~ Şişli ile sıfır sıfıra hangi bir ayında bile harb çıka _ bu yeni kanunlarla Almanyada 

berabere kalmış, Fenerbahçe Pe- b D . N I G R cak değildir. harb hazırlığının daha ileri gö _ 

rayı .. 2 - o yenmiştır. naş, ış, ezıe, rip omatz"zma Taymis gazetesi ise bundan son- türülmüş olduğunu ve burun da 

Dun de Galatasaray Şişliyi 3 - 2 
Pera Beşiktaşı 4 - 2 ve Fenerbah~ nevralji,kırıklık ve bütün ağrı' arınızı der ha) keser ra Almanya hayat şeraitinin daha sulhun istikbali için düşünulecek 

varmıştır. 

Bir Tanrıya inanmak nekadar 

yükselmek ise, bir kadına inan -

mak da o nisbette elçalmaktır. 

Ben, aşka inanmıyan Sermed .. Ka
dına kanmıyan, inancı sevgiye ve 

kadına yaklaştırmıyan Sermed .. 

Birdenbire inanmanın cezasını çe

kiyorum! Bedbaht!.. 

K t 1 4 I · 1 d" • • 1 ağırlaşacağını, iktısadi ve mali bir keyfiyet olduğunu yazmakta-
ur u uşu - yenmış er ır. cabında gUnde Uç k••e alınablllr. • ~ · dırlar. · 

,.....,::::'":::...,. ......... _~_..,~...,..,.~.~-------~~--------:~------'"!!!!!'"',....,.~~;.;~ .. "".'"""""""""!!!!!!~;.. ... l!!l!! .. -:"';.. .. ~.:...:~~;:.::~!!!!!!::::. .... :::....,~v:a:zı:y~e~t~in~p=e:k~gu~·:·ç:l:eş:e:c:e:ğ~in:i~y~a:z:-.. .:::.:::. ... ....,..., .................. ..., .. 
düm. Sarsıldım. Gidelim .. Fakat nasıl?. ğinin farkında mısın? .. Seni ma

zur görmek isterdim. Yalnız kal

dıktan sonra bir rahibe olacak, 

manastıra kapanacak değildin. 

Lakin bana her zaman tekrarla -

dığın söz kulağımda hiila akisler 
yapmaktadır: 

No.58 

Oraları da görmeliydim. Kaya
ya biraz oturmalı, en tatlı anlar
la, en acı dakikalara üstünde ran
devü verdiren bu ta:ı kalpli sır

d1<ımı ziyaret etmeliydim. Artık 
b·r daha ne zaman ugrıyacaktım? 
Yarından itibaren işlere gömüle
cek, Şekip Sinanın kardeşini arı
yacaktım. 

Yazan: Nusret Safa COŞKUN 

o zannediyor. Iztırablı bir saadet 
duyuyordum. 

Tepenin başına geldik. 

Keşke ayaklarım kırılaydı gel
mez, gözlerim kör olaydı da gör
mez olaydım. Evvela seçemedim. 
Kayanın üzerinde iki insan vardı. 
Biri kadın, diğeri erkekti. Kadı • 
nın o olacağını aklıma getirebilir 
miydim? 

Oo .• Bu ne dehşetli bir sarsı -
lıştı. 

Şiddetli bir zelzelede harab ev
ler, binalar ancak bu derece feci 
bir inhidama maruz kalabilirlerdi. 

Vücudüm ağır bir bina gibi bir 
çatırdı ile çöktü; kafamın içinde 
hala ayakda durmağ& çalışan ma
bud kadın hayali bir bomba deh
şetile patladı, tuzla buz oldu. Sıç

rayan misketler beynimin dört 
bir tarafına saplandı. Hurdehaı 
etti beni.. 
Düşecektim .. 
J anete dayandım. 
J an et hiçbir şeyin farkında de

ğildi. Onu tanımamıştı. 

Dizlerim tutmuyordu. Janetin 
koluna yaslandım. Sür'atle uzak
laşmak istiyordum. B:r saniye da

ha kalsam, gözlerim bir an daha 
oraya kaysa kalbim duracak, o
rada tıkanıverecektim. 

Yaa .. Demek sevgili düşman, bu
nu da yapacaktın ha! .. 

Dişlerim birbirine kenetlenınif

ti. Müşkülatla nefes alabiliyor • 
dum. 

Başım dönüyor, gözlerim kara
nyor, görebildiklerim, ağaçlar, 

köşkler, karşımda taklalar atıyor
lardı. 

- Sermed, ben senden başka 

kimseyi sevemem. Sen hayatı -

mm erkeğisin. Seni kaybetsem bi

le başkası yerine geçemez. 

Alnımın kara yazısı, beni ne

reye atıyorsun! .. 

Ne derece tenalaşmışım ki, Ja

net endişeye düşmüştü: 

- Çabuk bir araba bulalım 

Sermed .. Daha evvel ı;ana su bul

mak Uzırn!.. 

Elimle reddettim: 

lngiltere'de Halk 
Cephesi Hükumeti 

(2 inci sayfa.dan devam) 
•ya hep, ya hiç• demek istiy 
ve bu nevi kombinezonları part 
nin mevcudiyeti için tehlikeli 
lan oportünizm telakki edivo 
Bu defa Scripps tcklfine k.ar 
parti organizasyonunun aldı 

tiddetli vaziyet, Sosyalistlerin b 
noktada asla müsamaha elnıiye; 

ccklcrine şüphe bırakmamakta 
dır. Bu vaziyette Çcmbcrlayn bü 
kümelinin mukadderatı ne ola• 
cak? Parlamentonun denes 
1940 senesinde nihayetlendiğinde 
Çemberlayn o zamana kadar ik• 
tidarda devam edebilir. Fakat İn• 
giltere hükOmetlcri, bir parla • 
mcntonun tabii ömrünü yaşama 
sına yer bırakmazlar. Çünkü 
müddetiıı nihayeti seçim bakı . 
nıından hükumet i(İn elverişli ol
nııyan bir zamana tesadüf ede
bilir. Bu sebepled r ki müddet so· 
nuna yakla~tıi,'l sırada hükftmcl, 
parlamentoyu feslıl'derek . eç.nıi 
tazelemek için politika psikolojisi 
bakımından elverişli bir zaman 
arar. İşte Sosyalist partisi, halk 
cephesi hükumetine · ştirak nok 
tasında ihtilafa düsınek üzere bu· 
lundugu bıı sırada Çember la} n 
de böyle ckero~li vaktin gcliP 
gelmediğini uzaktan •eyrelnıekte· 
dir. Filhakika bıı ihtilaf derinle· 
şecek olursa, Çembcrlayn derlıııl 

seçimi ~azeJ'yeccktir. Bunun için~ 
dir ki Işçi partis;, organiza;yonıı. 
şiddetli hareket ederek serimin 
arifesinde parti tesanüdünü sar· 
sacak bir cereyanın önüne geç · 
mck istcnıiştjr. 

Otomobil 
Yolu 

(5 inci salıifedrn dere-r.! 
solini, 1929 da, Frans.nın şoscle

rinı.!en bahsedcrkPn: 
c.Ah! dcmış~ır. Sn~:ın yollarınıZ 

İtalyada obaydı mılyonlarca tu· 
rist gelir, Milyonlarcl liret bıra • 
kırdı. ..• 

Ne doğru... Avrupada halı ve 
vakti yerındf' ol:ınJ;ırın herretl 
hepsinın husu>i bır ot.ımobil ,,21 
Kadın ve erkek hemen herkes o· 
tornobil kullaı ıyor O;ılıa doğru· 

su otomobıl kullanmak moda .. 
Yortularda, ıatil giınlerinde o· 

tonwbillerıne tinıtorlar, eş aıarı 

arkadaki sandığa koyuvorlar, yo• 
la çıkıyorlar. Cenub •ahılıne. Bel• 
çikaya, Almanyaya. Avusturya~·• 
İtalyaya gidiyorlar. Masraflsrı• 

otel ve benzin parasıo;dan ibaret· 
Bu da çok gelmiyor. lstanbuJdaP 
Parıse kadar renle h•r yolculu~ 
- birinci mevkı - ikı yiız kırk Jırı· 
Halbukı hususi otomı.bil ık pa· 
ris• giden dor, kışilil. bir a n 1 

sarfrdccf'ğı b ... ·nz:n vlotl'l p ra. 1
' 

iki yuz Jıra ya tutar ya da ut · 
maz .. 

Sonra otomobil ile ,pyah. t et· 
me'< daha hoş. daha q>knccl r. 
kat. yol düz ol'T!ak <oı tılec . . J( ~ 
!erde, kasabalarda. mevkii gil · 
yerlPrdc dıırulur. va<.ıı ge ril1r' 
eğlenılir ... 

Her sene ~ehrimlıe yed se"' , .• 
otokarla yırın. otuz otumı l: ' ıs 
yah geliyor. İstanbul - Ed' n° " 
falt yolu bitınce bunl<ırın saV19 

yüzleri geçecektir. ,, 

._l _Y_EN_l_E_SE_R_L_ER_-:ı 
VARLIK 

Altı yıldır •sar at ve fikir ırı"',· 
1 -ı • muası olarak çıkan Varl·k, J I' 

1939 sonkanundan iti!baren ycP~· 
ni bir şekilde olguıı ve dolguıı 0

; 

larak •milliyetçi ve memlek•tÇ 
fikir mecmuas" halinde intişar• 
başlamıştır. 

Kayanın bulunduğu kumsala 
küçük bir tepecik üzerinden, ve 
pek dar bir keçi yolu üzerinden 
inilir. 

Tepeciğin başına yaklaşırken 

kalbim çarpıyor, hatıralar bir çağ
lıyan gibi gürültüler çıkararak 

kafamın içine akıyordu. 

Benim saadetlerime beşik, ıztı
rablarıma mezar olan kayanın ü
zerinde birbirlerine sokulmuş, bu 
bahtiyar çifte içimi çekerek dik
katle bakınca erkeğin başına om
zunu koymuş, beli ~rkeğin kolu 
tarafından sarılmış bulunan ka
dının o olduğunu dehşetle gör • 

- Ne oldun Sermed! 

Diye telaşlandı.. Yüzün sapsan, 
titriyorsun, Ne var .. Hasta mısın?. 

Kekeledim: 

- Bir şeyim yok Janet.. Küçük 
bir baş dönmesi gidelim! .• 

Vurulmuştum. Kalbime bir kur
şun sıkılmıştı. Ayni elden bir kur
§Uil daha yemiştim. Fakat o za -
man kurşun hedefini bulmamııtı. 
Başka yerimden yaralanmıştım. 

Bu defa .. 

Belma öldün artık .. Beni öldü· 
rürken kendinin de intihar etti • 

İnanmıştım. Hangi budala er • 

kektir ki, bir kadın sözünün bir 

saatten fazla tutulacağına inanır. 

Bir kadın şehvetine bile bir sa • 

niye için sadıktır. Sonra gözlerin! 

kapıyarak, hayalinde kollarında 

bulunduğu erkekten başkalarını 

canlandırmadığını. kim temin e
debilir? .. 

İnanmak.. Ooh ne güzel fakat 

ne korkunç ıeyl .. 

- İstemem. 

Mümkün mertebe uzaklaşmak, 

kaçmak, sonra da yalnız kalmak 

istiyordum. 

50 
Senedenberi yapılan ~i1Y 0;~ 
!arca tecrüb ile duıı.',1~ 
mevcud çocuk gıdaJarınırı ıj' 

milkemmeli olduğu tesbit edı!I"·a· 
tir. İsmine dikkat: Taklidindefl ' 

J an etle beraber ilerlerken, onu (Dev 
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Yazon: Rahmi YAGIZ 

Burası Sivastopol Deniz 
Telsiz Merkezi 

İlk Eaharda Kırnıızı S2ç -:r Yeri!'le 
Yine _iyah Saç ('r·:od:ı O acak 

Balolarda 
Taftadan· 
Eteklik 

• 
Donanma 
Kolçağın 

ikinci Kumandanlığına Amiral 
Şifresi Kendisi Tarafından Veriliyor 

Kolçak izah etti: 

- Burada ıifuanı muhafazaya 
ınemur 4 destroyerimiz var. Bir 
de Kagol beş tane eder. Bunların 
hepsi liman ağzında volta yapa -

caklar, daimi bir karagol hattı 

tesıs edecekl.er. Denizden alınan 
bu •ertibat kıifider. Liman ağzını 
da mayinlerle kapatmak, noksan 
mayinleri tamamlam;ık. iki bot -
ten mürekkep bir müfrezeyi de 
20 mil açıkta keşf ve karakol hiz
ınetine memur etmekle deniz ter
tibatı tamamlanmıştır. 

Siz de sahil tabyalarile seyyar 
topçu bataryalarını liman ağzın
da ateşlerini teksif etmek üzere 
düşman taiırruzuna karşı hazır 

butundurmağa emir verin ... Bir 
kaç gece şehirdi' ışık yakılmasını 
ınen edin ... Sivastopoldan hare
ket edecek bir denizaltı müfreze

si buraya gelinciye k&dar bu ted
birler şehri ikinci bir bombardı
ına:ı iifetindeu kurtarmağa yeter! 

Valiyi derin bir düşünce sardı. 

Üdesa halkı daha üzerinden çok 
geçmiyen ilk Türk bombardımanı 
ile hıi!a tirtir titreşiyoı, Yavuzun 
toplarını hatırlıyan Odesalılar 
Ha; çıkarmaktan kendilerini ala
mıyorlardı. 

Valinm yaptığı tamim, ışıkla -

rın söndürülmesi, topçuların li -

ınanı ateş altına alacait mevzilere 
getirilmeleri umuınt heyecanı 

körüklemeğe, şehirde anarşi çı
karmağa, ahalinin hayret etme
lerine sebep olabilirdi. Fakat, Ka
radeniz donanması kumandanı ve 
Ça.- İkinci Nikglanın fahri yave
ri Amrial Kolçağın rica tarzın -

claki emrine karşı ha!"eket etme
nin de imkanı yoktu. Vali, çare
siz!ik içerisinde emrini verdi. 

Amiral Kolçağın esir ettiği Os
llıanlı askerlerile üç transporun 
Subayı ve mürettebatı, harp mal

zemesi gece yarısı Odesaya çıka
rıldı.. Halk, csirforin etrafında 

0:•nıya sıçrıya bir zafe~ alayı ter
tip ettiler. Şehri bir anda saran u
llıuıni sevinç her mahalJe karako
lunun ve devriyelerin kapı kapı 
dolaşarak ışık yakılmasının yasak 
Olduğunu, Osmanlı d~niz kuvvet
leriıün şehri bombardıman etmek 

ihtimali karşısında bulunuldu -
kunu tamim edince bu sevinç he
ıı·wn üzüntüye çevrild;. Ahali ev
lerine kaçıştilar. her tarafı kaplı
Yan, şehirden taşan bi~ korku rüz
garı herkesi olduğu yerde sindir
di. 

Amiral Kolçak Odes& telsizi ile 
Sı,•astopolu bulmuş, muhabereye 
girışrniştL 

- Allo ... Allo ... Odesa istasyo
nu konuşuyor. Orası neresi? 

- AIJo ... AIJo ... Burası Sivas
top.,J Deniz telsiz merkezi ... Ben, 
telsiz memuru başçavuş Stefan 
Soloviç ... 

- Donarım~ İkinci kumandan
lığına, Amiral Kolçağın şifresi ... 
13ı,zat kendisi tarafından ve ma
kin~ başında veriliyor .. 

- Donanm:ı İkinci kumandanı 
Vis Amiral O. ı;omotof ... 

1 - Osman I! donaıfınasının Ya
vul Aınıral gemisi Kaadenize a
Çılnııştır ... Odesayı bombardıman 
etmek ihtimalı karşı.sında şehrin 
llıuhafazası içın Mayo• Çevolsky 
kumandasında 4 denizaltile bir 
müfrezenin hemen Odesa sula

~ıııa tahriki, limanın korunma ted
t ırıer. arasında kar&rlaştırılmış
ır ... Erıırin :elgrilf dınır alın -

maz yapılması ve fi!c.tillanın ha
reKeıınıu oııdirilmesi. 

Karadeniz filosu Amiralı 
Kolçak 

Bu telsiz gece yarısı Amiral So
motofa verildi. Sivastopol müs -
tahkem mevkiinin kumandanlık 
cıairesinde uyku sersemi ş.ifreyi o
kuyan Somotof Kolçağın istediği 
denizaltı müfrezesini yola çıkar
dı. Keyfiyet Odesaya yine telsizle 
bildirildi. Bununla iktifa etmiyen 
ve Sivastopolun da tehlikeye ma
ruz bulunduğunu kestiren Somo
tof halkı heyecana düşürecek bir 
emirname neşretti. Bunda, Odesa
daki muhafaza tedbirlerinin aynen 
tatbiki, yani ışıkların söndürül -
mesi, kruvazör fırkasının devamlı 
ve üç hatlı bir devriye kordonu 
yapması, liman dışında iki kru
vazörün karakola çıkması, mev -
cud gemilerin, destroyerlerle kru
vazörlerin hücumu karşılamak ü
zere hazırlıklı bulunması bildiri -
liyordu. 

Gece yarısı Odcsa gibi Sivasto
polda heyecana kapılmış, halk, 
bundan evvelki bombardımanı ha-

ş 
(5 inci sahifeden de-Jam} 

Üçüncü nokta da şudur: Sakın 
aklınızı kaybetmey in ?. Eski dost
larınızı birer bırcr kaybe'~ ek 
tehlikesinden sonra aklın ızı .• a 
kaybetmeniz tehlikesi vardır. Fa
kat bu en büyük tehlik~dir. Umu
mi Harbdcn sonra birçok milyo
nerler çıktı. Orta Avrupada böy
le birçok milyoner \'3rd•. Belki de 
bunların hiçbirisi •i isitmemişi -
nizdir. Bu harb zengınleri içinde 
tüccar katibi olanlar, zerzevatçı

lık edenler, türlü işler görenler 
vardı. Avrupanın karışık vaziyeti 
onları zengin etti. 100 İngiliz lira
sile 6 ayda 1,000.000 İngiliz '-'ısı 
kazanan vardı. 

İşte böyle kolayca n'ılyoner o
lanlar kendilerıni o kadar şaşırdı
lar ki herhalde \ n ö~·le olma -
manızı temenni ederiz. Kendileri
ne saraylar yaptırdılar. Misafir -
!erine altın tabaklardan yemek 
yedirdiler. Habsburg hanedanına 
mahsus şarablar içirdiler. 

tırlıyarak şehri muvakkaten terk 
etmeğe karar vermiş, sabaha ka
dar süren ve civar araziye kaçışan 
insanlardan mi "1kkep göçmen 
kafileleri şehir<kn çıkmağa baş
lamıştL 

Rus sahil şehirlerini saran Ya
vuz korkusu her tarafta tertibat 
aldırırken Somotof bunlara ek o
larak sabahleyin şafakla beraber 
uçacak bir tayyare filosunu Ya
vuzu keşfe memur etmekle Sivas
topolun korunma işini tamamla
mış oluyordu. 

Amiral Soşon Karadenizi boşu
na dolaştı. Amasra önlerine varı
lınca ufukta araştırılan düşman 

donanmasından eser bulamıyan 
Alman denizcisi gittikçe artan bir 
şiddetle hareketine devam etti. 

Amasra liman reisliğinden ya
pılan soruşturmadan alınan netice 
üç geminin oraya uğramadıklarını, 
öğleye yakın duyulan top sesle -
rinin daha sonra:· akşam üzeri sü~ 
rekli top gürültülerine çevril -
diğini, fakat bahsedilen eşya ve 
asker yüklü gcm1lerin görülme -
diğini ifadoden ibaret kaldı. 

C Df'\•amı var) 

u 
zengin kadınlar sırasına girfi'ek 
istersiniz? 

Dünyanın muhteşem otellerin
den birini bırakıp diğerine gide _ 
rek misaf .Jlma' ' vakit geçiren 
zenginlerden mi olrr.ak istesiniz? 

Daha vakit var: Bu suallere 
•hayır• cevabını VC"rebilirsiniz. 

Bir de çok ycmey.niz. Türlü tür
lü lezzeti.. yemekler yiyerek şiş -
maruamayın.z. Ekmek ile meyva 
gibi en sade şeylL de en lüzumlu 
gıdolar bulund• ."'u~u unutmayı -
nız. 

Sıhhatinizin, servetinizin ve ak
lınızın devam etmesini temenni 
cd<"riz.• 

İşte böyle bir açık mektub ile 
kendisine nasihat edilen genç Ka
nada.ı simdi kendisinden pek çok 
b2hsedılen bir kadındır. Serveti-
ni uzun uzadıya hesab etmişler, 

her gün 160 İngiliz lirası iradı ge
lec<ğini bulmuşlar. Az para de
ğil. Merak edilmiyecek gibi de de
ğil: Bu genç ve z~ngin kadın bun
dan sonra hakikaten eski arkadaş
larını, ilk gördüğü kin.-;eleri unu
tacak mı?. 

B<.ı modeli beğeniyC»' musunuz. 

O 
kuyucularımızdan bazıları, 

şapka intihabınd~ muşkü

lata uğradıklarını yazıvc·r -
!ar. bu hususta kend'leriJ,i ı~n -
vir etmemizi rica edıyo:..1r: 

cŞaşırdım kaldım. C.:Iiınç oıl -
madan modayı nas takıb ecfo -
yim? ...• 
S~de siz mı? ... B•i .·•n lıay~n -

!ar lıöyle. Şapırncı .ı;·kk,m•.na git
tiler, yeni modelleri gördüler mi 
tereddüde düşGyorl"r }'akat g(lz 
çok çabuk alışyıo ·. Düı. çirkin 
gordüfün1üz, \e: 

- A!. .. Bu giyilir mi hiç ... Soy
tarı derler adama• .. 
Ded;ğimiz tapkala:ı bir gün 

sonra pek şık, pek zarif buluyor, 
çehremize yakı~tığını söylüyoruz. 

Erkek şapkhlarını :.ndıran şap
kalar kadınlar.ı pek o kadar yaraş
mıycr. Ş~ kal•rınınızın pek bu -
yük olmamasına dikkat ediniz. E
sasen kürk veya yakaları kürklü 
mantolarla kenarları geniş şap -
kalar hiç gitml'z. Küçük ve tepesi 
sivri çok hoş. Bunların tepeleri 

Yeni Spor 
Elbiseleri 

Nasıl Oluyor ? 
Eskiden altın ve gümüş tezyinat 

yalnız suvare robbrıııa münha _ 
sırdı. Gündüzün lame kumaştan 
yapılmış bir robla so ... ağa çıkmak, 
bele yaldızlı deri bir kemer tak
mak kimsenin hatırından geçmez
qi. 

Halbuki modalar değiştikçe ar
zula,-, zevkler de değ.~yior. Şimdi, 
ekseri kadınlar öğlenden evvt:l gi
yindikleri roblann, spor elbisele
rinin üzerin~ ağır ziynetler, mü· 
cevherler koymaktan hoşlanıyor
lar. Hakıkaten, yassı ve üstüvane 
şeklinde pırlantalı bir klip, golf 
gömleğinin yakasında, yaldızlı 
zincir halkalardan yapı!mış bir 
kemer yünlü şersey bir robı,•, be
linde çok güze 1 görünüyor. 

Aç kalan kontlar vardı ki biraz 
yiyecek bulabilmek için böyle zen
ginlerin sofrasına gitmeğe katlan
mışlardı. Halbuki bu zenginler 
evvelce o asılzadelerin u~akları i
di. Bu zenginlerden en meşhuru 
Kamillo Kastigloni dir ki milyo
ner olduktan sonra Avusturya im
paratorunun vagonuna binerek 
seyahat etmiştir! Umumi Harbin 
başında bu adam Iastik satan bir 
esnaf imiş. Sonra çok zengin oldu. 
Saraylar yaptırdı. Dünyanın me
rakını celbeden kolleksiyonlara 
malik oldu. 924 de birdenbire bü
tün bu servet mahvoldu. Şimdi 
Kamillonun bahsi işitilmiyor bile. 

1istanbul Bayramı 
Nasıl Geçirdi? 

Deri tezyinatın üzerinde altın 
üzer:nde altın pek de yaraşıyor. 
Bilhassa el çantaları, bel kemer _ 
!eri ve ceb kapakları üzerinde .. 
Altın moda olduğu gıbi kıymetli 
taşlar da çok ,mergub. En ziyade 
kullanılan tezyinat madeni olan
larda·. Bunların ş~ki!leri muhte
lif. En ziyade beğenilen, kullanı
lanlar da, kalem vasıtasile oyul
muş madeni pliıkalardıı. 

Bir zamanlar Viyana sokakla -
rında patinbağı satan Bosel de 
böyle milyoner olmuştur. 

Dördüncüsü: Eğer hem milyo -
ner, hem de mes'ud olmak istiyor
sanız bu dünyada bazı iyi scyler 
yapınız. Evet doğrudur. Dü 1 vada 
milyonlarca servet toplıyanlar 

mes'ud olamazlar. Bunun da se -
bebi böylelerinin yalnız para bi
riktirmek istemesidir. Kendilerine 
miras olarak milyonlarca servet 
kalmış olanlar da mes'ud olamaz
lar. Çünkü onların da hiçbir şeye 
dair bir fikirleri olmaz. 
Dünyayı dolaşan, oyun oynıyan 

(5 inci sahifeden devaoı) 

!arak çıkıyoruz. Halbuki önümüz
de daha bir ay \•ar .. 

Kurban bayramı. ka;;ablar için 
pek sevinçli günler olmasa gerek.. 
Et satışlan bayram günlerinde 
durgun gider .. Kurb~n kesenler 
bir hafta kasabdan et almazlar .. 
Sinemaların, eğlence yerlerinin 

yüzü güler .. Bütün bayram gün
lerinde, sinema kapıl&rı hıncahınç 
bir halde idi. Birçok kımseler, yer 
bulamadıklarında.n g<ri dönüp gi
diyorlardı. 

Bu sabah matbaaya çalışmağa 

gelirken, herkesin, bayramın son 
gününü, kıskanç bir ı,rzu ile, dalın 

Bu modaya gösterilen rağbet 
gün günden arttığı için son za _ 
manlarda madeni şemsiye sapları, 
kalın zincir bilezikler de çok gö
rülmcğo ba~llndı. Bileziklere al
tın, gümüş ve fildişiııC:en mamul 
bröloklar takmak da pek moda ... 

• • 
Yelpazeler de 
Tekrar Moda 

eğlenceli geçirmek içın. nasıl yol- Olmag"'a Başladı 
!ara döküldüğünü seyrettim. 

1 
Çacukluğumda salıncakların, Çok geniş eteklikier, dantela-

son bayram günlerinde, bağırarak tar ve kordeliıdan yapılan fiyan
söyledikleri şu cümleler kulakla- golarla beraber yelpazeler de ge-
rımda akisler yaptı: ı ri geldi. 

- Bugün var, yarın yok.. Genç kızlar, genç kadınlar ba-

veya arkaları fiyanı;olarla süsle
nıyor. 

Fötr şapkaların en ıyi tiplerin
den biri de K1brıyole denilenler
dir. Genç kaamlara çok yakışır. 
Bu şapkalar bıraz genişçe, fakat 
çok yüksek değ;ldir. Çehreyi gü
zel CÖStermE Sl ıçın hiraz kordeJa 

ile çenrn.n altından bağlanır. Mo
da olan renkleri: Koyu menekşe, 
gul agacı ve kırmızıdır .. 

Çok rağbet gören bir tip de, 
zuhaf askerler:nin se:·puşu olan 
pliskü:suz feslere ber.zıyen Şeşi

ya'brdır. Bunlar, Tunusluların 

g:yaıkleri fes; -re benzer. Par; :n 
m._,, ur şapkacıları ilkbahar için 

birçok modeıler hazırlıyorlar. 

Tayyörlerle beraber, üzeri işle -

Suvarelerde enli kemerler kul
lanılıyor. Bunlar. sad. geyik deri
sinden yapılıyor, Üzerleri sırma tel
lerle arabesk i.şlemel~rde süsleni
yor ve gizli bir ografla ön taraf -
tan bağlanıyot. 

Balo roblarının altma, yürür -
ken hafif bir hışıltı yapan tafta 
eteklikler giyiliyor. 

... çantaları.1 büyüklüğü, tuva
letin şıklığına göre d(ğişiyor. Sa
bahları ve spvr için zcnbil veya 
torba biçiminde çantaı&r. Öğlen
den sonra kuılanılan ç~ntalar da
ha küçük ve ıdasik. 

meli fesleri gôrürseniz, sünnet ço- Belki size bu mod~! yakışır .. 

Geceleri tiyatroya, lokantaya 
giderken çantalar daha küçük, fa
kat daha kıymetli. Sarı yaldızlı 

veya gümüşü derı, ve muhtelif 
işlemeli çantalar moda ... 

işte size biT şapka 

Kol Saati 
Bileklerde 

Nt·sıl Durur? 
Moda ;aatlerin, herkesin zev

kine gidecek şekilleri var: Evvela 
k!iısik kol saatleri. Fakat bunlar, 
eskisi gibi ipek bir kordela veya 
deri ile kola bağlanmıyor. 

Hakiki altın örgülü veya zin -
cirli bileziklerle kullanılıyor. Sa
bahları, yine evvelki gibi ip biçi
minde deri bilezikler tercih edi
liyor. 

Saatlerde, eskilerine nisbeten 
pek küçük. En son moda saatler; 
bir boroşa asılan ve yakadaki ili
ğe takılanlardır. Bu saatler biraz 
büyücek, yuvarlak ve son dere
ce yassıdır. Çerçeveleri kristal, 
mineli, deri veya ağaçlandır. 

Eskiden boyuna takılan altın 

köstekler de moda, bazı şık ba
yanlar bu kösteklerin ucuna kü
çük dürbünlerini, ufak kürre şek
lindeki saatlerini takıyorlar. Bu 
saatler pek küçük, fakat camları 
pertevsiz gibi.. 

Yüzük gibi parmağa takılan 

saatleri kullananlar da pek çok. 
Etrafları pırlanta taşlaı;la süslü. 
Vaktile bunların üzerinde ince 
bir kapak vardı. Kocaman bir yü
zükten farkı yoktu. Şimdi bu ka
pak kaldırıldı. Yüzüklü saatler, 
ikide bir saate bakmak mecburi
yetınde bulunanlar için çok pratik 
ve faydalı ... 

!oya giderken ellerinde mutlaka 
bir yelpaze bulunduruyorlar. Bun
lar, ninelerimizin yelpazeleri gibi 
kocaman devekoşu tüylerinden 

yapılmış değildir. El çantasına sı
ğacak derecede küçük, hatta mi
ni miniciktir. Sapları ve çerçeve
leri fildişi, bağa, sedef veya al
tınılandır. Yelpaze, kıymetli dan

telalardandır. Fakat geçen asrın 

sonlarında moda olan siyah şan
tili dantelalardan deeil. beyaz 
renklidir. 

cuklarını hatıra getir:p gühne -
yin iz Bunların üzerirıe hafif bir 
tül, sarık gibi sarılacak ve uç -
!arı arkaya d )ğru bırakılacakmış .. 

Parisin şık ve kibar madamları 
Tunuslu, Faslı ve Cezayirli ka
dınların giydikleri başlıklara, ho
tozlara benzer şapkalar giymeğe 
hazırlanıyorlar. 

Meşhur şapkacilardan biri şirn-

ROBLAR VE 
ŞERİTLER 

1 

\ 
roblar ipekli harçlar ve örcillerle: 
aırmah, pullu ve madeni 7aldulı 

terlUeıle ılislen!J'or. 

6 

diden bunlardan bir çoğunu ca
mekanlarında, abanoz gibi siyah 
saçlı, gözleri sürmeli mankenler 
üzerinde teşhire başlamış. Anla -
şılan ilkbaharda esmer bir ten, 
siyah saçlar moda olacak. Platin 
ve kırmızı saçlara da nazikane biı 
adiyo çekilecek ... 

• 

... ( 

•• 

. . .. 

1. - Menekşe ren
gi krepten yapılan 

bu büluzun üzerin -
deki aynı renk ipek-
u harç pek sade, P• k 
kibar görünüyor. Bü
luza bir başka gü-
zellik veriyor. 

2. - Kadife rop -
!ar ekserıyetle sırma 
rengi v., dilimli şe

•· ritlerle süslenir. Bu 
.,_ şeritler korsajı sar-

/ dıktan sonra etek -
!iğin yar, tarafından 

a~ağı doğru iner 
3. - Şeritler, çok defalar robun kumaşının zdıdı renklerden inti

hap olunur. Bu tuğla rengi yünlü robun üzerind~ gördüğıimüz Jn.ci
vert ıpekli örı:ü çok şıktır. 

4. - Siyah kadüe bir rop. Uze rinde pullu şeritleri vardır. Belde, 
çaprast bir kuşak şeklindedir. 

5. - PulJu şeritler, bir kı mı kırmızı, bir kısmı da yeşildir Buluz, 
siyah ipekli kumaştandır. Kollar kısacadır. · 

6:. --:. B~ siyah kr~p r~bun üze rinrleki sırma :ıeritlcr çok zariftir. 
Ve goğsun uzerınde bır plastron gibi g<irünmektedir. 

7. - Bu sene, resimde gördüğiınüz s~çakh süsier ço1< modadır. Ya 
kumo.şın renginde, ya da aksi renkte intihap olunur. 
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T. iŞ BANKASl'nın 
939 K. TASAR R U F 1 K RAM I Y E P LAN 1 

32.000 Lira Mükafat 
Kuralar: TŞubat, 1Mayıs,1Eylül26Ağıısto 

1 ikinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

iKRAMiYELER 
1 Adet 2000 L ira l ık = 2.000 L ira 
5 .. 1000 .. = 5 .000 Lira 
8 ,, 500 ,, = 4 .000 Lira 
16 ,, 250 ,, = 4.000 Lira 

60 ,, 100 ,, = 6-000 Lira 
95 ,, 50 ., = 4.750 Lira 

250,, 
435 

25 ,, = 6 .250 Lira 
32.000 

T.iş Bankasına para gafırmakla, yalnız para 
biriktirmiş olmaz aynı zamanda talihinizi de 

denemiş olursunuz. 
• t. ' -. ., ... . ~ .~ 

~ . . •.. ·-

G O Z E L L 1 G 1 Nl Z 
ICI N 

İstanbul süt müstahsilleri ve sütçüler 
cemiyetinden : 
Cemiyetimizin 1938 yılına ait muamele ve hesablarının ve çalıııma 

tarzının umumi heyet karşısında tetkiki ile idare heyetinin ibrası ve 
talimatname mucibince idare heyeti azasının nısfının yeniden seçilmesi 
için umumi heyetin 18 ikinci kanun 1939 tarihindeki toplantısında ekse-

l 
riyet hasıl olmadığından tekrar toplantısının 7 Şubat 1939 Salı günü 
saat 11 den 14 de kadar yapılması tesbit edilmiş olduğundan kayıtlı aza· 

' mızın bildirilen gün ve saatte cemiyet hüviyet cüzdanlarile birlikte 
, Türbede Babıali caddesindeki cemiyet merke-zinde hazır bulunmaları 
rica olunur. 

~REM BALSAN İN 
KAN.ZUK 1 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
Dördüncü Keşide 11 - Şubat 

939 dadır. 
Büyü~ İ~ramiye 50.000 Lira1ır. Bütün dünyaca takdir edil -

miş sıhhi güzellik kremleridır, 
Gece için yağlı, gündüz için 
yağsız halis acıbadem çeşitleri 
hususi vazo ve tüplerde satı -
lır. 

• 

İNGİLİZ KANZUK 
ECZANESİ 

!STANBUL - BEYOÔLU 

TURAN 
1 lyatr osu 
Bugun gündüz 

ve gece 
Ses kraliçesi 

.lamıyet Yıiceses 

ve arkadaşları 

:emal Sahır, İsmail Dümbüllü 
•irlikte Serler varyetesi, iki oyun 
ıirdrn. Birinci oyun gündüz: 
,zAB 1 P. İkinci oyun gece: 

SİYAH MENEKŞE 4 P. 
YUFKACI MEHMET 3 P. 

Bundan başka: 15.000, 12.000 
10.000 Liralık ikramiyelerle 
(20.000 ve 10.000) Liralık iki 

adet Mükafat vardır .. 
Yeni tertipten bir bilet a larak iştirak 

etmeyi ihmal etmeyiniz. Siz de piyang0-
nun mes'ud ve bahtiyarları ar~sına gir
nıiş elurs'-lnuz ... 

Dr. RE Ş İD S AMİ BER KE R 
(İdrar yolları hastalıkları mütehassısı) Beyoğlu İstiklal caddesi Mis 

sokağı No. 1 (eoki Mutasarrıflık k~gı) Tel: 41443. 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve lhbanıs tasarruf hesablannıla en az 50 llruı bulwwılara 1e11etle 

' defa çekilecek kur'a ile llflliıdaki plana •ilıe ikramiye dalıh1acaktır: 

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

100 il 50 • 5,000 
120 '>f , 40 • 4,800 

• 
• 
• 
• 

160 )) 20 il 3,200 " 
DiKKAT: Hesablarındaki paralar bir sen" 
takdirde % 20 faılasile verilecektir 

içinde 500 liradan aşaiı düşmlyenlere ikramiye çıktılı 

Klll"alar sene~le 4 defa, 1 Ey ifil, 1 Birine ikin un, 1 Mart ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

TASHİH 

Gazetemizin 29 İkincikanun 1939 
tarihinde çıkan nüshasında seki-

zinci sahifede son sütundaki 5 in
ci İcra Memurluğunun 28 inci sa

tırındalci 6/3/1139 tarıhi 16/3/939 

Bir demir yolu inşaat mühendisi alınacakbr. • 
~ . ;, 

Orman Umum Müdürlüğünden : ,ı.ı • "' 
1 d d 

~ 'Jt~ 
Umum müdürlüğe bağlı Devlet Orman işletmeleri revir erin e ar ~.... ""; 

"..,..sreı:ıO" 

olac&ğı tashihen ilan olunur. 

demiryolu ve diğer inşaat işinde istihdam edilmek üzere yerli ve yahut UOLANlSb ~AN~ 
yabancı bir mühendis alınacaktır. 

Talibin Nivelman ve güzergah tayini ile dar demiryolu inşaatına 

ı-------------' ı ve dar demiryolu köprülerinin yapılıııına müteallik bilftmum teknik u· 'NI' NV. 
--------------.ı işlerde çalıştığına ve muvaffak olduğuna dair vesikalarla birlikte ni- • , 

Emsali arasında en güzel VP ~ık hayct 26 Şubat 1939 tarihine kadar Ankarada Orman Umum Müdür-
1 
___ _______ __ _ 

Mobilyalı.r satan lüğüne biz.zat veya tahriren müracaat etmesi lazımdır. 
(ESKİ HAYDEN) Yeni Miir&caat edenlerden ayrıca şu vesikalar istenir; 

1) Hüviyet cüzdanı. 
BAKER Mağazaları 2) Orta ve yüksek tahsil diplomaları. 

, 
ç 

Ziyaret ediniz. SALON, yıı: • 3) En son ikamet ettiği yerde mahalli zabıtasından alacağı iyi hal 

MEK ve YATAK ODASI ta - ve tezkiye vesikası. 
4) Tam teşekküllü resmi bir hastahaneden umumi sıhhat raporu. 

kımlarının zengin çeşitleri her 
f 5) Halen çalıştığı ve evvelce çalışmış bulunduğu müessese veya yerden ıyi şartlar ve ucuz ; -

resmi bir daire varsa bunlardan alacağı durum vesikası ve bonservisi. yatlarla bulursunuz. 
,~==========~~ 6) Kendilerini tezkiye edebilecek tanınmış zatların sarih adresle-
/• rini gösterir muhtıra. 

ZAYİ 

İzmir Mevkii Müstahkem Bah
riye Kumandanlığından 7 Birin

citeşrin 927 tarihinde almış ol -

duğum askeri tezkeremi zayi et

tim, Yenisini çıkartacağımdan 

eskisinin hükmü kalmamıştır. 

ZEN I T H 
En eski ve halihazırda en 'mıi 
tekaİnil ve dünyanın her h-

7) Gelirlerini ve en son kazanç miktarını (irat veya maaş olarak) 
gösterir bir not varakası. <677) 

İstanbul Belediyesi İlanları 
Daire adı lıin cinli ve mahiyeti 

Karaağaç müessesatı 

Buz fab.rikasma 2 adet Santrifüj tulumba 

tahmin 
bedeli 

Ura K. 

650 00 

ilk le· 
mlnab 

U ra K. 

48 75 

Tepebaşında 

Şehir Tiyatrosu 
DRAM KISN!I 

Buakş•m ?.fl,JO Ja 
<HAYDUTLAR) 5 P. 
İstiklal caddesinde 
KOMEDİ KISMI 

Bu akşam saat 20,30 da 
(OÖLUMUZ) 4 P. 

* ErtuS)rul 
Sadl TelC 

TiYATROSU 
4 Şubat 

Cumartesi günduı 
taleb~ye gece ve 

Pazar gündüz umuma (Şehzade ' 
b39ı TURAN) TİYATROSUNP.ı\ 

AKTÖR KiN 
Localar. mevkiler satılmaktadır· 

Telefon: 22127 
Dairesi adı, cinsi, miktarı, tahmin bedeli yukarıda yazılı bulunan 

iş müteahhit nam ve hesabına açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 
rafından en fazla aranan rad- Hl/2/939 cuma günü saat 14,30 da Daimi Encümende yapılacaktır. Şart- ...., ......................... ..,,.,.,....,......,...._,.._~ 
yodur. Yalnız Beyoğlunda . L M""d" ı··ğün· d .. ül" b"I" İ t klil 2490 ıl k namesı ev azım u ur u e gor e ı ır. s e er say ı a-
B A K E R mağazalarında sa.. . . . . 

1 
nunla yazılı vesıka ve 48 !ıra 7~ kuruşluk ılk temınat makbuz veya 

tılınaktadır. mektubile bera-ber yukarıda yazılı günde saat 14,30 da Daimi Encü-

•••••••••••-1 mende bulunmalıdırlar. (603) 

Sahibi tıe neşriyatı idare ede<' 
Baş muharriri 

ETEM İZZET BENİCE 
Son Teli"af Matbaası 


