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BU GAZETE l 
htanbu1un en çok 88tılan hakiki 
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''HARB· ARIFESi,, GUNLERiNi . YAŞIYORUZ 
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Bir taraf tan uzlaşmıya çalışılırken diğer taraf tan· itti( aklar 
kuruluyor, nümayişler yapılıyor, harb tedbirleri alınıyor 

Almanlar'la Çek'ler yeniden müsademe ettiler 
V~liilô lhlAdü~~D~ırd~liil k©ırklUIDlUly©ır 

-----------------·----------------------------------·------------------... ---------------------------.. Son dakika: Almanya Çekoslovakya'nın tamamile taksim edilmesini ve 
ilk adımda 14 kilometrelik bir sahanın işgal edilmesini istemiş 

)Yaman bir 
· Kaçakcı 

Esans diye esrar satar
ken yakayı ele verdi 

Emniyet ikinci şube kaçakçılık 
kısmı memurları dün yaman bir 
esrar kaçakçısını yakalıyarak ad
liyeye teslim etmişlerdir. .. 

Y edilrule Kazlı çeşme civarında 

in e .. r• G .. u ı k .. Lr i: ~ 

civardaki fabril< larda çalı.~an a
melelerin arasında dolaşan Mus -
tara isminde bir seyyar esansçı
nın fazla dolaşmasından şüphele
nen memurlar Mustafayı takib ct
miye b;ışlamışlardır Nihayet 
Mustafanın esansı satma k baha -
nesile ameleler arasında dolaşarak 
bunlara esrar sattıgı tesbit edil-

Çemberlayn'e yeni tekliflerde 

bulunan Bitler 

Müzakere 
inkıtaa 
Uğrıyacak 
Gibi 

Bugün HltlerleÇem· 
beri ayn • arasında 

yapdacak müzake-
1 rde onrav • 
yet tavazzuh 

edecek 
Vaziyeti henüz karanhk gören 

İtalyan Ba~ekili son seyahati" 

Uzlaşmak zorlaştı: 
K::: ;~:::e:İ itler _ı Südet er'le ~irlikte Leh ve Macar ekal .. 
Silah liyatleri işinin de halledilmesini ve Çekoslovakya da 

Manevra esnas:d; istirahat etmekte olan Çek ordusundan b: p~a lJepOSU mU? kendisine dost ve iffifak sistemine muhalif 
Çekler, ~udetlt:r mn:ıtakası~- 9 ~~~'!.:~~;~~~~ bir hükOmet kurulmasını istiyor 
da hhlıye ettıklerı yerlerı ~~~!~:~!~~·:Uas:~~·~~~~.A!a: Çemberlayn Evv l A s .. J tl . . 

k • 1 d• 1 nok ve Mehmed ısmınde dokuz f e a uae er lŞl• '! ra r ışga e ıyo r ar kumarbaz diln gece Beyoğlunda • • • • ., • 
Kuloğlu sokajında 6 numarah Sa- h l l d - l l b 

.: 4LMANY A, ÇEKOSLO V AKY A' DAKI HA .. ~~~nüs~~~~~\~~::~m~~~:~:~k~:. nın a ı~ı, ıg~r mese ~ erın ey-
D / S ELERE AR Ti K LA,.KA vıD KALA.. :a:~ıı~::u~~~un~~1~~a~b:~alii;: ne l m l / e / b l r kom l sy ona j .1 • para müsadere edilmiş, kumar oy-

M I YA C A G /iv I I LAN ET T l ~e~;i~~;aa:it~=h~~:~.~a~~~ı~ş: havalesini teklif ediyor 
ingiltere, Çekoslovakya'daki 
tabealarını geri çağırdı 
Bir harb vukuunda küçük itiiafın alacağı vaziyet 

tedkike şayan görülüyor 

L ondra 23 (Hu~usi) - Çem
berlayn ile llitler arasında 
müzakerelere başlanmasına 

'•~men vaziyet yeniden tehlikeli 
bir hal almıştır. Çemberlayn'in 
ll-rağa sükiın ~· e intizar tavsiye e
don telgrafına rağmen yeni Çek 
ı,,,kumcli bir takım askeri ted • 
İıirler a1ınıya başlamıştır.· Bir ne .. 
\i askeri diktatörlük vaziyetinııle 

•lan yeni kabine ,,ıtd~t "·~~~"' 
~a•eınet taraftarı 'ıii ' :~- ~ 
~ir. Bu hal karşısındn esa~iı Çe· 
\osluvakyaya )'Ürüme&e mühey-

ya olan Alınan kuvvctlerile Çek- ı B erlin 23 (Hususi) - Yeni 
~er. arasında bir mfüademe vukuu Çek hü.kiimc ti e\'velce tah· 
ıçtınabı gayrikabil bir hal kesbet· lıye edılen Sıidet arazisini 
meğe başlamıştır. Vaziyetin bu yeniden işgale başlamış ve bu a· 
hali alması üzerine ve İngiltere rada Siidetlcrc karşı ateş açılmış
sefaretinin tavsiyesi ile Pragda • tır. iki taraftan 50 kişi ölmüştür. 

i Almanya bu vaziyet karşLOında 
ki ugilizler şehirden ayrılınağa 

Çekoslovakya ahvaline liıkayd ka· 
başlamışlardır. Bunlar tayyare Jamıyacaktır. 

ile Almanyaya gidiyorlar. Oradan TAHLİYE NİÇÜN YAPILMIŞTI? 
da İngiltereye hareket edecekler- p aris 23 (Hususi} - Çek or-
dir. Sefaret memurlarının zev • su aldıjı emir üzerine Çe· 
celeri hususi bir tayyare ile ba • koıılovakyada Südellerle 
rekd etmiştir. (Devamı 1 llltı sahifede) 

Az kalsın 
Boğulugorlardı 

Fak.at m<i>tördeki tayfa 
tarafından güçlükle 

kurtarıldılar 
Halıcıoğlundan Köprüye getir

mek için sandahna Süleyman ve · 
mustafa isminde iki yolcuyu ala
rak Balat önlerinden geçmekte o
lan o a ndalcı Talı.ir oğhı Ramazan 
o sırada yanından geçmekte olan 
b ı r motôre ıp atıp bağlamak iste
miş. Fakat sandal devrılmiş, iç• n
dekiler denize dökulmüştür. Gerek 

t ( '. 

müşterilen, gerek sand boğul- 1 Tamamile siyah elan yerler Sücletlerle meskun mıntııkayı ıöstermektedir. Diter işaretli yerlere gelince, 
mak üzere iken motordeki tayfa ·ı daire ortasında siyah :ııerler Jılm:ııa aanayi mıntakaları Ye diler işaretler ise çömlekçilik, kumııJçılıJı, 
tarafından kurtarılmlf)ıırdır. lüimür Jaavzalarlllı ıötteriy•r. (Yuw altıncı ııal&lfemlzde) 
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Bu da bir mesele aki iz 
''Berberler kÜrsu,, ılan 
faydasız mıdır ? -; Mektebler 

Şimdiki cemiyet idare lıegetı 
bu kanaattedir. 

Bu Sah günü berberler kongresinin bu 
bakımdan çok hararetli münakaşalara 

sahne olacağı şirudtden anlaşıhyor 
• 

B erberler Cemiyeti idare he-
yeti ile •Berberler mektebi 
talim heyeti> arasında bir 

ihtilaf çıktığını yazm"1ık. 
Talim heyeti; kendi kendisini 

müstakillen idareye salahiyeti ol
duğu hakkındaki iddiasında sebat 
ve Hrar etmekte olduğundan ce
miyet idare heyeti; bu ihtilafı he
yeti umumiyeye arzetmeğe karar 
vermiştir. 

Bunun üzerine dün §elırimiz -
deki bütün berberlere tebligat 
yapılarak önümüzdeki salı günü 
fevkalade .bir kongre aktedilme
sine lüzum hasıl olduğu bildiri! -
miştir. 

O gün saat 14 de aktedilecek o
lan bu fcvka!ade toplantı da eski 
cemiyet idare heyetinin hesabları 
üzerinde de bazı izahat verilecek
tir. 

Bundan başka ictima ruzname -
sinde cemiyetin esnafa yardımla
rı, esnaf hastahanesi ve sairenin 
izahı vardır; fakat gö~ecek 
meseleler içinde cemiyetin en zi
yade ehemmiyetle üzerinde dur
duğu mesele •berberler kursu• 
dur. 

Halen Mustafa Turanın riyase
tinde faaliyette bulunan berber
ler cemiyeti heyeti idaresi, ber
berler kursunun idare şeklinden 
memnun değildir. Bu hususta bi
ze fikrini izah eden cemiyet baş
kanı Mustafa Turan duyulan 
memnuniyetsizliğin, bütün ber -
ber esnafının müşterek hissiya -
tının ifadesi olduğunu anlattıktan 
sonra sözüne şu şekilde devam et
ti: 

- •Berberler kursu• dört sene 
evvel berberler cemiyetinden ay
rılmıştır. Buna rağmen cemiyeUe 
alakasını kesmek istememiştir. 

Yani ayrıldığı halde cemiyetten 
tahsisat istemiş ve muntazaman 
3-4 yüz lira senelik tahsisat al
mıŞtır. Ve .. almaktadır da ... Kur
sa verilen parayı cemiyet, esnaf

tan 25 er kuruş cüzdan başına a
larak senebeşında kurs idaresine 
verir. Filhakika bu kurs namına 
top!ııoan bir paradır. Fakat bu 
paranın nereye sarfolunduğunu 

sormak, kursun mesaisini tetkik 
etmek cemiyetin hakkı değil mi
dir? İşte kursun başında bulunan
lar bizim bu kadarcık alakamız -
dan sinirleniyorlar.. Cemiyetin 
kontrolünü istemiyorlar ... 

Tecrübelerimiz ve müşahedele
rimizle sabittir ki berberler kur
su vazifesini muntazam ve verim
li bir şek.ilde yapmamıştır ve .. 
yapmamaktadır. Dört senedir de
vam eden faaliyeti esnasmda müs 
bet neticeler elde edilemediği gi

bi cemiyetin verdiği ve kendi tah
sil ettikleri para adeta ısraf edil
miştir. 

Kursun senede 1000 - 1200 lira 
masrafı vardır. Buna mukabil se

nede bu kurstan mezun olan ta -
lebe adedi 5 ilii 6 yı geçmez! 

Kursun başında bulunanlar ce
miyetin kat'iyyen işlerine karış -

masını istemiyorlar. Fakat, cemi
yetten tahsisat istemekten de geri 

kalmıyorlar .. İşte aramızda ihti
laf bundan doğuyor. 

Bu toplantımızda bu işi kôkün
den halledeceğiz; cemiyetimiz, ya 
bugün mevcud olan berberler kur 
sunu kendi idare edecek ve ya

hud, kurs cemiyet idaresıne gir
mek istemediği tak~irde, berber

ler cemiyeti talimatnamesinin 49 
uncu maddesi mucıbince yeni bir 

•berberler mektebi• ihdas ede -
cektir. 

Bu hale daha fazla tahammül 
edilemez, çünkü: 

Berberler kursu cemiyet vası
tasile esnaftan aldığı senevi ai

dat~ n maada, talebe başına 31 li

ra senelik ders ücreti almakta -

dır. Ve bütün bunlara rağmen e
saslı ve sistemli bir şekilde ta

lebe yetiştirilmemektedir. Hatta 
çok yakın bir misal arzedeyim: 
Dünkü yapılan ondülasyon 

imtihanında makine olmadığın -
dan makinesiz ve nazari olarak 

imtihan yapılmıştır. Berberlik a

meli bir san'at ~lduğu cihetle bu 
imtihanın ne derece sakat oldu
ğunu yaha lüzum görmem. 

Cemiyetimiz ne şekilde olursa 
olsun kursta parasız olarak talebe 
yetiştirmek gayesini istihdaf et
mektedir. 

Gayemiz masrafı mümkün mer
tebe kısarak israftan kaçınmak, lü
zumu olan yere sarfetmek, dürüst 
ve intizamlı çalışmak, az masrafla 
azami randıman almaktır. 

Esnafımızın menfaati namına 
•berberler kursunu• berberler ce
miyetinin idare etmesi lazımdır. 

Etrüsk'ün dün 
Tecrübeleri ya pi ldı 

Deniz Ban.kın dış hatlar için ge
tirttiği Etrüsk vapurunun dün 
tecrübeleri yapılml§tır. Tecrübe
lerde banka erkanı, müteh ssıs -
!ar ve diğer zevat bulunmuşlar
dır. 

Saat 14 de Deniz Banktan ha
reket eden tecrübe heyeti erka -
nı ve azaları Etrüsk giderek tet
kiklere başlamıştır. 

Vapur bir gezinti yap~. sü
rati ve diğer hususatı tamamen 
tetkik edilmiştir. 

Gemi teşrini evvelden itibaren 
seferlerine başlıyaooktır. 

ONUJ3ENv 
.GOGDUH 

• ., ,, ""'.W 1 • • 

AŞK, HEYECAN ve İHTİRAS ROMANI 
T~frlka 
N. 114 

Kız garl>Dn da nekadar seviınlı 
şeydı ya. Mütemadıyen Aytene 
gülüyordu. 

B r aralık sordu: 

. - Nerden geliyorsunuz, ma -
d m? ::\lısırdan mı• 

- Hayır ... İstanbuldan .. 

- Ah .. Keşke diın gece gelsey-
d niı .. 

:-le vardı dün gece? .. 

- Otelimizde güzellık müsaba

kas. yaptılar. Bir İspanyol rak -

kasesi bıdncıliği kazandı. 

- B.na ne bundan?! .. 

Kız garson ı:ülerek: 

Ydza.ı laken..)er f, 
SERTELLJ 

- Siz olsaydınız muhakkak bi
rincilıği kazanırdınız. 

Dedi. Ondan çok daha guzelsi
nız stz ... 

75 numaralı odadan içerı gtri -
yorlardı. 

Ayten: 

- Üstümiızde başka kat var mı? 
Diye sordu. 
Garson: 

- Evet, dedi, ıki kat daha var. 

- Meksika oteli neden neş'esi 

ve gürültüsile meşhurdur? 

- Buraya daima neş'eli insan

lar gelir de ondan. Fakat, emin 

Maarif idaresi 
kapatıyor 

İlk tedrisat meclisi mayıs ayın
da yaptığı içtimada bütün ilk 
mekteplerin üç birinci teşrinde 
açılmasına karar vermişti. Bu ka
rara Türk mekteblerinden maa
da biitün ekalliyet ve ecnebi mek 
tebleri de dahildi. Fakat bir kı
sım Ermeni ve Yahudi mektebleri 
dahili talimatnamelerine istinad 
ederek üç teşrinievveli bekleme
den mektebleri açmıştır. Maarif 
müdürlüğü bunu haber almış, dün 
teftişler yaptırmıştır. Bu suretle 
usulsüz açılan mektebler birer 
birer kapatılmakta, mekteb mü
dürlerine birer ihtar verilmek -
tedir. 

Yolcurara bilgi " 
Türkiyeye gelen ve Türkiyedcn 

ecnebi memleketlere giden se -
yalı ve yolcuları, hudutlarımll -
dan girerken ve çıkarken tabı o
lacakları gümrük kontrolü hak -
kında aydınlatmak, beraberler:n
de getirebilecekleri gümrük res
minden muaf eşya ve dövizler ;;.:: 
ithal veya ihracı yasak, veya ~um 
rük resmine tabi veya izin almağa 
bağlı eşya ve dövizlerin mahiyet 
ve miktarları hususunda tenvir 
etmek üzere türkçe, fransızca, 

ingilizce, almanca, ıspanyolca dil
leri üzerine tertip edilmiş resimli 
cyolculara bilgi. broşürü tabedil
miştir. Bu broşür her tarafa da
ğıtılmakta, bu suretle bir hayli 
kolaylıklar elde edilmektedir. 

Beyoğ u Halkevinde 
Beyoğlu Halkevinden: 
Dil bayramı münasebetile 26 

eylül 938 pazartesi günii saat 18 de 
Evimizin Tepebaşındaki merkez 
binasında tören yapılacaktır. 

1- Türk dili kurumu adına An
kara radyosunda verilecek söylev 
dinlenecektir. 

2- Söylev: Ev b:ı~kanı Bay Ek
rem Tuı- tarafından. 

3- Konferans: Bay Semih Müm 
taz tarafından. 

4- Konser. 

5- Evimiz üyelerinin ve arzu 
edenlerin teşrıflerini rica ederiz. 

1- Evimizin Halk dershaneleri 
ve kurslar şubesine kayıd mua
melesi başlamıştır. 30/9/938 ta
rihine kadar devam edecektir. 

2- (Pazar hariç) her gün saat 
18,30 dan 20 ye kadar, cumartesi 
günleri saat 14 den 18 e kadar ka
yıd yapılacaktır. 

3- Yeni kayıd olunacaklar nü
fus cüzdanı ve iki vesika fotoğraf
larile, eski müdavimler Evimiz -
den evvelce almış oldukları hüvi
yet varakalarile müracaat etme
leri lazımdır. 

.\- Şimdilik türkçe, ingilizce, 
fransızca, fransızca tercüme usu
lü, fransızca literatür ve diksiyon 
dikiş, şapka ve çiçekçilik dersleri 
verilecektir. 

Evimizin spor şube.sinin tertiO 
eylediği sonbahar yüzme müsa -
balası 25/9/931. pazar günü saat 
14 de Heybeliada plaj havuzunda 
vapılacaktır. 

olunuz ki, her neş'eli yerde btr;< 
da gürültü olur. Maamafih bu gü-, 
rültüden şimdiye kadar hiçbir 
müşterimiz ~ikayet etmemıştir. 

- Kimler var otelınizde? 
- Kimler yok ki 1. Res;am -

lar ... Aktörler ... Doktorlar .. Fi
lozoflar ... Z1bitler ... Papaslar ... 

Ayten guldü: 

- Hepsi ıyı amma .. Filozoflar
la papasların ne i>jleri var bura
da? 

FilowOar hayatın fel,;efeler;ni 
yazmak içın buradan ılham alır

lar .. Papaslara gelince, b~nlrın bır 
çoğu Amerikan Protestan! papas
Jandır. Bu alemi uzaktan tetkik 
etmek için gelirler buraya. 

Dans etmezler mi? 

- Hayır hatta kadınlarla bıle 

dost olmazlaL 

- Fak:Jt, uaktan eğl~n::ler ... 
öyle mi? 

- Evet... 
Garson: 

- Başka bir emriniz vat mı? 

O kto htra mahsus 
kurslar 

NAHİD SIRRI -
İstanbulda doktorluk edenler 

arasında iki kutub gösteerbiliriz. 
küçük bir zümre mevcud ki ka
zanç itibarile dünyanın en büyiık 
şehirlerindeki meslekdaşlarına 

gıbta etmiyecek, hatta belki on
laruı gıbtalarını celbedecek vazi
yettdirler. Bir kısım da var ki, şa
yed herhangi bir d:ı ;re ve mües
sesenin doktoru olmayıp geçimi 
sade müşteriden bekliyorlarsa, el
lerine ayda ancak yetmiş, seksen 
lira geçmektdir. Ankarad.ı. \'e di
ğer bir kaç büyük şehrimizdeki 

doktorların vaziyetleri bıı kadar 
azim tehalüfler arzetmemekte, ka
sabalarda doktorluk edenlerin ka
zançları ise mutavassıt bir dere -
ceden aşağıya düşme!<la, ne d~ 

yukarı çıkmaktadır. Fakat büyük 
kazançlar düşünmiyerek ve bü
yük şöhretlere erişmek istemiye
rek hır daire veya mÜE'SSes dok
torluğu il iktifa eden yahut bir 
kasabanın. sakin hayatı içinde ra
kibsiz yaşayıp gitmek esasına gö
re hayatlarını tanzim etmiş bulu
nan doktorlar, ender istisnalar
dan sarfınazar, on yıl, on beş yıl, 
hatta otuz kırk yıl önce tıb tah
sillerini yaparken edinmiş -ve bir 
kısmını da elbette zamanın eline 
sildirmiş - bulundukları maliımat 

ile iktifa ediyorlar. Halbuki malü
mu bininci defa olarak ilan ede
rek söyliyelim ki, tababet otuz 
kırk yıldanberi çok değişmiş, çok 
kazanmış, çok ilerlemi~tir, ve ge
ri kalml<j bu bilgilerden bihaber 
doktor, geri kalmış avukat veya 
mirara nazaran cemiyet için .;ok 
daha muzır ve tehlikeli bir un -
sur olup bu sözleri yazışımızın 

sebebi ise, doktorlara Tıb fakülte
sinde tekamül dersleri verilm<.'k
te olduğuna dair gazetelerde oku
dı.ığumuz havadistir. Acaba bu 
kurslara kimler devanı etmekte
dir ve bu devamlar ihtiyari midir? 
Zira, Profesör Neşet Ömer'in ver
diği bir derse ait olarak. neşredilen 
resimde, sıralar arzu ve ümid edi
lebileceği veçhile tıklım tıklım 

dolu değil, lfiltln yarı yarıya boş 
görünüyordu. 

Bu tekamül kurslarını çok sıkı 
şartlar dahilinde tanzim etmek ve 
bütün doktorların bu kurslara de
vamlarını ve bu kurshr sonunda 
imtihan vermelerini m~cburl kıl
mak Iazııtıdır kanaatind~yım. Ma
halle içlerinde ve kasabalard:ı. ha
yatlarında hır giin olsun ~'ir kilab 
açmaksızın doktorluk edenler beş 
on kişiden ibaret değıldir.' 

~KÜÇÜK HABERLERj/ 
* doğu vilayetlerimizin en 

fazla hayvan ihraç ettiği nazarı 

dikkate alınmış, Trabzonda bir 
buzhane ile asri me•baha yapıl -
ması ve İstanbul.a kesilmiş et ih
raç edılmesi kaı:arlaştırılmıştır. * lrakın eski Hasiciye azın 
Nuri Said Paşa da aleyhimize bir 
kitab hazırlamıya başlamıştır. * Gümrükler umum müdürü 
tedkik için İzmire gıtmiştir. * Avrupada dolaşmakta olan 
Bulgar Kralı dün Berline var -
mıştır. 

Diye sordu. 
Ayten. 
- Şimdilik bır şey istemiyo -

rum, dedı, icab ederse ç~ğırınm. 
Garson kız gülerek duvara 

y:.i:.la:;tı ... \'e üç pityon gösterdi. 
!lunlardan birincisinı bısın

ca doktor gelir. İkıncisine basar
sanız garson gelır. 

A,·ten garsonun yüzünde ma
nalı btr tebessüm belirdiğıni gö -
rünce , bırsızJandı: 

- Ya üçüncüsü .. ? 

- Üçüncü pityon masaj müte-
hassısına bağlıdır. Fakat, bunun 
için sabah le} ın sekizden ona v~ 
gece ondan on ikiye kadar zaman 
ayrılmıştır. 

- Başka saatte gelm~z l'l"i? 

- Bukat.n saatleri bunlardır. 

Diğer saatler başka katlara tahsis 
edilmi~tir. 

Ayten dayanamadt· 

:\!asaj mıitehassı>ı hastılara 
m: m ':ı.lJ ~·apar? 

- Hyır, :\laJam! Burası hastJ-

Deri erimizin standar· Sağlam 
d·zasyon meselesi aka 

Bu hususta tetkiklere başlandı N iif US 
Sanayiimizin bir çok şubeleri

nin istandardiyazyona tabi tutul
masından bir hayli faide temin e

dildiği cihetle dericilikte de ayni 
usulün tatbik olunacağını haber 
aldık. Bumesele etrafında A nu
paya ihracat yapan bir kaç deri 
tüccarile görüştük. 

Bunlar bilhassa ihracatımızın 
geçen senelere nazaran bu yılın 
vaziyeti etrafında düşüncelerini 
izah etmişlerdir. 

Tripo deri ve kösele fabrikıısın
dan bir zat, istandardizasyon me
selesine dair henüz bir maliımatı 
olmadığını söyledikten sonra is
tibsalat hakkında şunları ilave ~t
miştir: 

- Ham maddeyi takas suretile 
getirdiğimiz için istetiğimiz ka

dar mal getiremiyoruz. Bu iti -
barla, bilhassa dört beş ayd.ınbe

ri istihsal düşmüştür. Bugün ki 
deri ve kösele istihsalimiz ihtl,fa

cı güç halle karşıl.ıyacak vaziyet
tedir. 

Deri tüccarı İsmail Maliki de 
şunları söylemiştir: 

- Yapağı, tiftik ve saire hak
kında istaİ:ıdardizasyon niza!lına-

mesi hazırlanmakta olduğunu bi
liyoruz. Bu gelecek sene tatl>ik o
hınacakmış. Fakat deriye ait ola 
nından maliımatım yok. Bunu da 
memnuniyetle karşılarız. 

İhracatımıza gelince: 36 senesi
ne nazaran fiyatlar yüzde elli düş
müştür. Evvelki senelerde iki, iki 
buçuk milyon liralık ihracat ya
pılabiliyordu. Geçen sene bu bir 
buçuk milyon liraya düşmüştür. 

Bu sene Almanyaya muntaza -
man mal ihraç edebileceğimiz için 
düşkün fiyatla olsa epeyce mal 
ihrac edilebilir. Amerikaya satış 

yapılması için deri üzerine taka- . 
sa müsaade edildi. Belki bu sene 
bir hayli mal da Amerikaya ihrac 
edebileceğiz. 

Deri ve kösele taciri Rasim Ak
tar ve ortakları müessesesinde de 
alakadar bir zat fikrini şu şekilde 
izah etti. 

- Sene başındanberi sevketti
ğimiz mallardan bir kısmının be -
delleri ödenmedi. Biz de bittabi 
bu kabil yerlere mal sevkedemi
yoruz. Fakat bu hal ihracatımızı 
azaltmış oluyor. Maamallih Al -
manya ile olan ticari vaziyetimiz 
bunu teliifi edecektir. 

194774 erkek 133924 
kadın nüfusu s::ıkat 
Sağlam ve sakat nüfusların. ş: 

hirlere güre, yayılışı; şehirJerııtıy
zin sihhl çerçevesini gösterir! /I~ 

t nu· 
ni zamanda sağlam ve sa!W 
fusun dağılışı, salgın ııasıaJ.ıl>W'• 
harb ve saire gibi nüfus bal~; 
yan ve sakatlık yapan tesırlef 
de ileri gelir. . 

1' ·,.ıo-
935 nüfus sayımıza gore, u ü.!U' 

yede görünür sakatlığı olan rı 
4 1<a· 

miktarı 197,774 erkek, 133,92 
dındır. İstatistiğimiz; görünür sa: 
katlığı olanları kör, bir kolu ço a~ 
lak, iki kolu çolak, bir ayagı toP 

kO" 
iki ayağı topal, sağır, dilsiz, anJal' 
türüm ve birçok sakatlığı al 
diye bölmektedir. r , 

Bütün Türkiyede kör oıan e a· 
keklerin sayısı 24,994 dür. Bu r 

- . or· 
kam trahom gibi neticcsınde gl 

l k a· 
mekten mahrum eden ııasta ıdıl , 
rın kesif olduğu viliiyetl rde ., ,,.a• 
ha fazladır. Mesela, bu arat.la l]r· 

Seggahlara 
Yeni 
Kolaylıklar 

1 Sinem c lara 

latyada 1128, Mardinde 1029 •.. ıil· 
fada 1038, GaziantC'pde 923 go il" 
nü !pybetmiş v~tandaş vardıf~
miktar ara&nJa en büyük k•

5 J3ll 
nı yaşlılar teşkil etmektcdır. Je 

.. ·ıd' 
mıntakadaki devamlı rnuc• ç• 
ve sıhhi teşki!atımızın fasıl•:ı,k 
lışmaları nurlu hayatı kar çt , 
yapan iletin önüne gcçnuYe 
lışmak.tadir. 

Bir ş hir planı 
ap ır ıycr 

İstanbula fazla seyyah getiril
mesini temin için propaganda iş
lerini büyültülmeğe karar veril
diğini yazmıştık. Ayrıca bir dı. 

İstanbulun ana caddeleri ile bu 
caddeler üzerindeki tari.h.i binala

rı ve görülmeye değer diğer yer
leri gösteren bir şehir ptanı tab o
Iıınacaktır. 

Beyoğlu 

de s or 
Beyoğlu Halkevinden: 

1 - Mevsim dolayısile tatll e -
dilmiş olan kapalı salon spor faa
liyetine 1 birinciteşrin 938 tari -
hinden itibaren başlanacaktır. 

2 - Faaliyet programı tanzim 
edilmek üzere bulunduğumuzdan, 
faaliyeİe iştirak etmek istiyen spor 

şubemizde kayıd.lı kız ve erkek 
üyelerin, salonuı:nuzda çalışm•k 

istiyen kulüb vesair ~ekküllerin 

nihayet 20 eylül 938 tarihıne ka
dar Evimize müracaat ederek pro

gramda yer almalarını rica ederi". 

* Maarif Vekiletinde bir köy 

tedrisatı umum müdürlüğü ku -
rulması kararlaştırılmıştır. * İzmir ihracat tacirleri, Türko
fiste toplanarak harice gönderi -

len malların harb sigortalarının 

arttırılması yüzünden ihracatın 

yapılamıyacak bir hale geldiğini 
İktısad Vekaletine bildirdiler. 

ne değıl. Otelimizde hiç bır hasta 
yoktur. Fakat, danstan, (}yundan 
ve diğer yorgunluklardan bitab 
düşen bazı müşterilerimiz kendi
lerine masaj yaptırmadan uyu -
yamazlar. 

Ve kapıya doğru yüriıycrek: 

- Siz_ masaj sevmez n1isiniz? 
dedi. 

Ayten: 
- Şımdıye kadar buna lüzum 

görmemiştim .. 
Diye mırıldandı. 

Garson: 

Otelimizde fazla kalırsanız, si
ze tavsiye ederim, gece saat on 
ile on iki arasındaki zamanı ter
cih ediniz. Çünkü masaj müte
hassısımızdan çok memnun kala
cağınızı sanıyorum. 

- Neden? Sma\ında çok mahir 
bir ad m mıdır? 

- Sanatında mahir olmakla be
raber .. Ayni zamanda çok yakı -

şıklı ve güzel bir delikanlıdır. O

teldeki işçi kızlar ve garsonlar o-

Filml rden abn 
resimler indiril 

n 
i 

Belediyece eğlence yerlerin u
cuzlatılması etrafında yenlıien 

başlıyan tetkikler devam etmek-
tedir. . 

Bu arada yeni sill'ema sezonu 

başlarken halkın sinemalardan 
çokca istifadesini temin maksadi-

le sinema ücretlerinde tenzilat ya
pılmıştı. Vekiller Heyet.inin son 
toplantısında memleketimize ge

tirilen filmlerin boş olaruarından 

kilo başına alınan iki lira ve do
lusundan kilo başına alınan on 

beş lira gümrük vergisinin yüzde 
(75) nisbetiııde tenziline karar ve
rilmiştir. 

Bu suretle halktan alınan sine
ma ücretlerinin indirilmesile si

nema sahiplerinin de zarar gör -

mem<!leri .temin edilmiş bulun -
maktadır. 

--o--* Beyazıdda bir Üniversite 
mahallesi yapılması için tedkikler 
yapılmaktadır. * Profesör Afet dün Üniver -
sitenin tarih şubesindeki imtihan
larında hazır bulunmuştur. * Filistinde tedib harekatı ge
nişletilmiştir. 

* Çinliler Japon ordusunu 
ric'ate mecbur etmişlerdir. * Amerikada müthiş bir ka -
sırga olmıış, (700} gemi batını~ 
120 kişi ölın.ii§tür. 

* Sokullu camiinin tamir etti -
rilmesine ~lanıxuşt~. 

- - - .. --= """""'!!!"! 
na bayılırlar .. 

Garson gitti. 
Ayten kapıyı kapadı .. 
Eşyasını açtı .. Elbisesini deği~

tirdi. Balkondan baktı. 

I.;ı1' o 
Erkeklerden bir kolu ÇO çO' 

!anların sayısı 47,099, iki kcluaı• 
lan olanların sayısı 4.488. bır .,1 . ars• ğı topal olanlar 21267; ıki cliJ"iJ 
topal olanlar 9852; sağır - İö· 
olanlar 21738; kanburlar 5931" f;ı:ııa 
türürnler §950 dir. Birden ,a . 
sakatlığı olanlar 605 d ir. Bu ı:ı-'ı 
katlıklardan başka vücu" ~a 
olan 3853, nwus da bu • ....:4 
ilave edilirse yekCın olarak l!l'l~ 
elde edilmektedirki, erkekle~71)Sll 
sında en çok. sak.at grupu. 

rskamUe bir kolu çolak olaııJ.1fle 
dır. İkinci olarak 21738 ra1<aı1Jl 
sağır - dilsizler geliyor. jlllılr 

Kadınlara geçiyoruz: !(ad , 
da görünür sakatlığı olanla ~ 
kCınu 133924 tür. Ve bu ra eJir: 
gruplara şöyle bölünrnektıı)ıl~ 
28618 kör, 12336 bir kolu ç ~" . a.1'~' 
2537 iki kolu çola, 48250 bır ıs-ll' 
topal, 8133 iki · ayağı topal. . 9ıı 
sağır - dilsizler; 6357 kanbur• p 

kötürüm; 2419 sair sakatbılı l;1ll 
!ar ve 321 bir çok sakaUığı 0 

!ar.. ..,, r .. ·u~ 
Kadın yekununda en b~~ toPB 

kam, 48250 olarak bir ayag of • u • 
olanlardır ve kadın yekun • 

· 5ur 
kek sakatlardan altmış ktı ·~tif· 
yani yüzde otuz kadar ck~~raf 
Bu da erkeğin, hayatın ac< ver' 
larına kadından çok 1<Urb30

, 

diğini anlatmaz mı dersirılZ · 

- kaıdı 
Toprak allı ' da l< caP 
toprak altından çıkanlara ııa 
kurtaran otomobilile NürnuPe 

tanesine kaldırılmıştır. ·"d 
ddeSl" 

Erenköyde Bağdad ca ~{uŞ 

Köseleci sokağında oturaflc!el'L d 
saylavı Şükrünün bahÇCS'.~IiJ<tel<. 
nize açılan 3 metre derı 1<tC 
su yolu içlııde künk döşeme ii 

. tan<l'L 
lan Koço isminde bır u~. J{oço 
zerine toprak çökJnüştur· n [<U 

1 al< ca toprak altında çıkarı ar ııasta 
taran otomobilile Nürnuııe 

- C"1!net gibi bir yer .. 
Diye söylendi. Bir sigara tüttür- • nesine kaldırılmıştır. __..,:::; .-

' J .ıl 
dü. Ona sigarayı da Gültekin alış- 1;, 7 , .. •. . l)> ı 

1
:

1 tırmıştı. R Eı u ecep 
- Gerçek, bir sigara, bir ark - 10 

daş yerini tutuyor... 
28 o6. 1ı•• · I~ 1 

Diyerek koltuktardan birine o- Y ..ı l!>.>8.A ı9, ..... 12 ,. 
tıırdu. 23 EyUU ı ClJ~ 

Aytenin zihninde •masaj• keli
mesi takılıp kalmıştı. 

- Hiç bir otelde böyle masaj 
mütehassısına rastlamamıştım, de
di, ilk işim bu gece şu adamı gör
mek olsun. 

• G<!ce .. 

- ipjdaSI 
500 bı>harın 

Vaı' :: 
ı::ı••J 

Vaklll ır ~ .a. d. 
11 36 

Güneş 5 46 
' 59 

Öğle 12 07 ~ z.ı 

kindi 15 31 1) JJ 

Akşam 18 06 l JI 
Yatsı 19 :,7 

10 oı 
4 09 

Yemek salonunda yalnız başı

na yemek yiyen Ayten müzik se
sinden kendini unutmuştu. Caz, 
,şarkı .. ve otelin meşhur saksafon
ları kulak zarını patlatacak gibi 
calıyordu. (Devamı var) llL.:_: _ _;.=-'_.. __ _ 

lm"k 



Görülmemiş bir hadise ! 1 Mısırda 

Bursa' dan sonra Balı- Bir müze 
kesire de gece yarısı Kuruluyor 
bıldırcın yağdı !. 

11atıkesirden gelen golcular; 
halkın güz/erce bıldırcını nasıl 

topladığını anlatıgorlar 
Pazar akşamı Bursaya cb1ldrr

~ın. yağdığını yazmıştık . Dün ba
k !İrden gelen bir arkadaşımız

la görüşmemizde bildirdijıi gibi; 
lııı; §ımdiye kadar memleketımiz
cı. hıç görulmiyen hadise; ay1'i 
~e Balıkesır şehrinde de vaki 
01ıııuştur: 

O gece saat 22 sularında Balı-
~-· . 1 . '•lrın ;ark ve şımal semt erme 
t_iiılerce bıldırcın düşmü~tür. Bü
liin halkı hayrete düşüren bıl -

ılırcınJar; cHakkıçavup, Hamidi

te, •İzmirler• mahal!elerile Hay
l'ııı pazarı ve •Çay deresi• sah<
ıııu doldurmu,lardır. 

Gecen<n karanlığır.da kaçamı.

taeak v .ziyette olan kuşları, kalı
Vt!erdcn, evlerden koşuşan halk 
kapışa kapışa toplamışlardır. 

liatta; toplamakla başa çıkam1-
hn bir kısım hallı:; bıldırcınları 

Nezaretten 
l<açtı, 
Fakat •• 

---
Üstelik birde 

ceza yedi 
Sadett.n ısminde bir sabıkalı 

c~ıasını bitirerek hapishaneden 
Çıktıktan sonra Emnıyet nezareti 
•!tında bulunması lazım gelirken 1 
b ıaret altında bulunmaktan kaç
llıışt;.. Yakalanarak Adliyeye ve
tilen Sadettin dün Asliye cezada 
23 günlrapse ve iki sene emniyeti 
Uınumive nezareti altında bulun
dııruım~sına mahküm edilmiştir. --
Paso 
Almak 
için 

f:'akültenin mühii· 
rUnü takli etmitler 

'l'ramny şirketinden paso al -
ltıak maksadile Hukuk fakültesi 
1lıühürünü taklid ederek hiıviyet 
"arakasını tanzim ettiklerinden 
ılolayı yakalanarak mahkemeye 
~trilen Şevket ve Hikmetin mn
hal<emesine dün Ağır cezada de

'-ın dilmıştir. 
Dünkü celsede fakülte katıp -

1~inden Sadrettin dinlenmiştir. 
Sadrett.in beyannamedeki numa
radan şüphe ettiğini ve alınan ter
tibat neticesinde ikisinin de suç 
~Stünde vakalandıklannı söyle -
lııiştir. -

l'v!:uhakemc başka şahidlerin 
Celbi için başka bir güne bırakıl
lıııştır. 

k1şlaya, kı~layu .. kapılarından ev
lerinin içine sağ ve salim sokmuş
lardır. 

Bu hususta dün kendisile gö
rüştüğümüz •İstanbul Avcılar ve 
Atıcılar Cemiyeti• azasından ve 
maruf esk i avcılarımızdan Onnik 
şu izahatı vermı ·tır: 

- Büyük bir surü halinde ge
celey in ,ehre ınen bu kuşların; 
havaların birdnbire soğuması ve 
yağnıurlaması üzerine yer ve ik
lim deği tirmeğe mecbur olmala
rı sebebile hicret ederlerken bü
yük yağmura tutularak yre inmc
ğe mecbur kalm:ıları düşünülece
ği gibi alçak mesafelerden uçup 
geçerken şehrin elektrik ziyala
rından v fırtınalardan müteessi
ren indikleri de bu hale sebeb o
labilir. Şımdiye kadar böyle bir 
hadise memleketimizde hemen 
hiç olmamı~tır'.> 

Beynelmilel tıb 
Tarihi kongresi 

Büyük bir alaka 
uyandırdı 

Bu ay iptidasıııda Balkanlarda 
toplanan Beynelmilel tarihi kon
gres'nden doktorlarımız çok mem
nun olarak dönmüşlerdir. 

Bu kongrede bılhassa Türk Tıb 
tarıhi hakkında doktorlarımızın 

müdafaa ettiği tezler takdirle kar
şılanmış ve derin bir alaka uyan
dırıruştır. 

Kongre 4gün Zagrebde, 4 gün 
Belgradda, 3 gün Dobrovnik'de, 3 
gıin de SarayBosnada olmak üze
ze 14 gıin sürmüştür. 

Kongre esnasında umumi tıb 

tarihini alakadar eden meseleler 
konuşulmuş ve bazı kararlar ve
rilmiştır; bu cümleden olarak Tıb 
tarihi enstitüsü ve kurumu ku -
rulmas1 için hükiımeUer · nezdin
de teşebbüslerde bulunlması lta
rarlaştırılmıştır. 

Konkre müzakeratı esnasınd<ı 

Türkiyede yapılan umumi tıb ça
lışmaları bütün kongre heyeti ta
rafından diğer _memleketlere mi
sal olarak gösterilmiştir. 

Beynelmilel Tıb tarihi kongresı 
19'10 da Berlinde ve 1942 de Ro
mada tekrar toplanacaktır. Bu 
kongreye yine Türkiyenin de iş

tiraki şiddetle arzu olunmuştur. 

* Nafıa Vekili İzmire giderek 
tedkiklerine başlamıştır. İzmirin 

su, tramvay, elektrık idareleri 
toptan satın alınacaktır. 
* Halkcvi binasının küşad res

mini yapmak üzere Dahiliye Ve
kili bugünlerde Kastamonuya gi
decektir. 

Bir mütahassrs şehri
mizde tetkikler yapıyor 

Nekadar çabuk 
değişiy0ruz ?. 

Mısırda askeri müze teşkiline 
memur Abdurrahman Avrupada 

bellibaşlı esliha müzelerini gez - [ 

dikten sonra bugün şehrimize gel
miştir. 

Aramızdakilerin ahlak, düşün
ce ve terbiye gibi insanlık vasfı
nın birinci planını te~kil eden hu
susiyetlerde ne kadar kuvvetli ol
duklarını ölçmek kolay olmuyor. 
yor. 

Htidiseler ·ve zaman, araınızda .. 
kilere göriinüşleriue göre verdi
ğimiz kı~·n1eti mtitcn1adiyen de
ğiştiriyor. Bu deği~işler o kadar 
~abuk olu~·or ki tanıdığıınızda, a
raınızrakilere ayırdığunız ~·er ar
tık hiçbir karar \·ercmiyecek ka
dar doluyor ve anbale oluJOr. 

Abdurrahman memleketimizde 
bir kaç gün lGılarak Askeri müze 

ile Topkapı sarayının esliha kol
leksiyonunu gezecektir. 

Topkapı sarayı müzesi cshba 
kolleksiyonu dünya müzeleri ara

sında en iyi tasnif görmüş ve çok 

nadir eserlerden müre~kep bir 
kollcksiyondur. 

Hiddetle kalkan 
Zararla oturur 

hapse 8,5 sene 
mahkum oian 

bir azgın 
Bir sene evvel beraber yaşa -

makta iken evden kovulmasından 
muğber olarak ni.>janlısı Halideyi 
öldürmek kasdilc iki yerinden ve 

araya girmek istiyen Hüsamed
din ismin<M! birini de bir yerinden 

yaralıyan Cibali tütün fob -
rikası amelesindcn Mehmedin 

muhakemesi dün ağır ceza mah
kemesinde bitmiştir. Mehmed 8 
sene 52 gün ağır hapse mahkum e
dilmiştir. 

Fatih Ha\kevinin 
2 inci sergisi 

Bu seneki çalışll'.a programı -
mızda açılması tcsbit edilen mü

tcad<lid ve muhtelif konulardaki 
•ergilerden ikinciıri, Evimiz biçkı 
talebelerinin öğrendiklerinin tat-

bikatını toplu olarak gösterir ~H

hiyettc hazırlanmıştır. Sergi 2"i/ 
9/38 pazar günü saat 17 de ev ku
rağında açılacaktır. 

Size bunun küçük bir misalini 
söyliyeJ·im. Anlatacağım hadise 
benim başımdan geçmedi amma 
bana anlatan dostumun hakikat
ten zerre kadar ayrıln1adığına e
minim. Hadise şu: 

«Uzun zamantlanberi tanınmış 
bir müessesenin erk3nı vazi)"e -
tinde~ im. Geçenlerde benim ça -
lıştığım müessese iıc alilkalı ve 
ayni işi yapacak bir teşekkülün 
faaliyete ge~ecegıru öğrendim. 

Dün odamın kapısı hızla açıldı ve 

kar.~ ımda daima bana samjmi ''e 
iltifatkar görünen bir tanıdık be
lirdi. Konferans ,·erir gibi birçok 

şeyler üzerinde söz söyledi n ay
ni azametle odadan çıktı. Sonra

dan duydum ki o azametli zatı 

muhterem ~·eni teş<'kkiil eden mii
cssesedc yazife alacakmış ne der
s.in.• 

Muhatabımın sözleri benden 
enci kendisini hayrete düşür -
müştü. Bu kadar çabuk değişiver

nıe ile galiba yeni karşılaşmış. 
Bunları bana anlattıktan sonra 
kendisine verilec<'k ccvab şu de
i:il mi? 

- Siir'at a~nnd .. yız dostunı. Her 
§"J gibi insanlar da değişiyorlar .. 

BÜRHAN CAVAD 

Üç ay hapse mah
kum oldu 

Beyoğlunda bir kaç hırsızlığın 

faili olarak yakalanan Akif is

minde bir hırsız dün Asliye dör
düncü ceza mahkemesinde 3 ay 
hapse mahküm edilmiştir. 

Su tankları ın burada 
yapılmaları _mükün mu 
Denizbank müdürlüğü bu hu-. 

susta tetkikat yaptırtıyor 
Denizbank müdürlüğü; şehri -

mizdeki fabrika ve havuzlar ida
resi imalathanelerinde tamirat 
işlerinden maada küçiik, mo,tern 
deniz vasıtalarının da yapılma -
sını arzu etmektedir. 

Bu suretle hem fabrika ve ha
vuzlar idaresi en modern bir de
niz inşa müessesesi haline getı -
rilerek Avrupa tezgahlarına J·~ -

pılııcak siparişlerin, bedeli kaza
nılmış olacak ve hem de Türk ~
çisnin say ve kabiliyeti arttırıla · 
caktır. 

Ezl'ümle, geçenlerde Almaıı, '.· 
ya ısmarlanarak limflnımıza g.; -

kaşığın sapile ka11~tırıp yagıııı 

haşlıyacaktı. , 
Tencerenin kapağını açtı. Tahta t 

kaşığın sapını pirince soktu. Tam
takır kupkuru olmuştu. Pirinç ko-

!irilen 2 su tankının gemiler ıçiıı 
çok istifadeli olduğu görülmü§ ve 
yeniden Hamburg tezgahlarına 4 
su tangı sipariş edilır.es' için tr.r
kikle.ı·e geçilmiştir. 

Denizbank müdürlüğü fabrika 
\e havuzlar müdürlüğüne tank -
ların ve emsalınin burada yapı -
lıp yapılamıyacağını sormuştur. 

Fabrika ve havuzlar müdürlüğü 

bu hususta tedkikat yapacaktır. 

Bu suretle fabrikamn azami inşa 
kabiliyeti de anlaşılarak Deniz -

bank müdürlüğünün mevzuubahsj 
arzusunun tahakkuku için icab 
<'den karur verilecektir. J 

dı. Çünkü. Imparator ve İmpara
toriçe pilav pışirmesini ö;irenme
sini emretmişlerdi. 

1 nan suyu çekmiş harlı ate~le piş-

i tiği için birdenbire suyu yutan 

Hem, bir piliiv pişirmts!nı oğ
renmemek çok ayıb olurdu. Pi
la\' pişiriyordu. Fakatç Türk ah
çısının pişirdiğine benzemiyordu. 

SON TELGKAFm Yaııaa: M. Saml KARA YEL pirinç çiy kalmıştı. Fransız ahçı Boluluya müraca-
Tarihi tefrikası Ne. 103 Fransız ahçısı şaşıp kalmıştı. at etti: · 

~ ı Acaba; suyunu mu az koymuştu?. 
damcağız çıldıracal<t~, her şeyi yerlij yoksJ; pirinci mi fazla koymuştu. 

- Pilavı pişiremedim. Galiba 
tarifinizi eksik anlamış bulunu
yorum ... Liıtfen, tekrarlamanıZJ 

rica ederim. 
~~tinde yaptığı halda pliiıV Olmamıştı •. ! Bu vaziyet karşısında tekrar Bo

lulu ahçıya gelip sorm;;ğa utandı. 
liuıasa, yağını haşladı. Tahta koyunuz, bırde ben pışıreyım. Ve pilavı tekrar p~irmeğe k:ırar Bolulu; kı.tmıştı. Altmış para

lık bir pilavı, koca İmparatorun 
ahçıbaşısı pişiremiyordu. Söylen-

k ığıoın sapı ile pilh•ı karıştırdı. Fransız; ahçıb3şının avuçla - verdi. Hem bu sefer odun ate~in-
lcıVJlcırn küllü ate~te bırakarak yıp birkaba koyduğu pirinci iri- de pişirecektL 
~~!lılcnd'rdi. loladı. Hatta; tane tane sayqı. Su-

'l'enccrenin bir kapağını açıp 
tabağa koyarak baıında bek

liı 'n İmparatorun akçısına bu
~lır etti. 

lô'ransız; yedi. Enfes tan€', tane, 

bir pilav olmuştu. Şaşıp kalmıştı. 
~;hayet rica etti: 

~- Lutfen; pirinci avuçlayıp şu 

~~ba dökünüz, suyu da tencere).'e 

yu teraz.ledi. Kaşığı da ayarladı. 

Her°Şey tamamdı. Demek; şu ka
dar pirine, şu kadar su konacaktı. 

Fransız ahçısı; tencereyi hava

gazının üzerine koydu. Onun için, 

odun ateşle havagazı arasında 

fark yoktu. Maksad pişmek pişir
mek değil miydi? 

Pilav suyunu çekmişti. Tahta 

Odun ateşi yaptı. Pirinci avuç- meğe başladı: 

ladl. Hatta, teker teker saydı. Su- - Hele bak; koca kefere! .. Kel-
yu da tartıp tencereye koydu. Bu le kulak yerinde, giyinmesini bi-
sefer de pilav llpa olmuştu. Jiyor da; hır pilav pişiremiyor ... 
Adamcağız çıldıracaktı . Her şe- Diye söyknerk Fransıza cevab 

yi yerli yerinde yaptığı halde pi- verdi: 
lav olmamıştı. Herhılde bir ek- - Peki; haydi gidelim mutfağa 

siklik vardı. Artık utanacak bir öyle ise ... 

şey yoktu. Türk ahçıyı görüp tek- ı Mutfakta; Bolulu pilavı pişir-

rar bir kere daha sormak lazım- di. Framız ahçı; gördü ki; ortada 
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j lktısadi meseleler 
- -

inhisarlar ldaresi-
1nin verimli mesaisi 
inhisar memiilatı, beynelmilel pi-f 
!yasalarda şöhret temin etmeğe vel 
gittikce sabşları artmıya başladı 

jMüskirat ihracı, iyi bir varidat menbaı 
oldu, - Tütünlerimize rağbet arttı -
Halk en fazla 11s5 ile Tiryaki içiyor 

1 ------
Tuz fiyatları yeniden ucuzlatılacak 

İnhis•rlaı· 1daresi memleket -
te şarab istihlfıkini arttırmak ü
zere yeni ve mühim tedbirler al
maktadır. 

Bu meyanda şarab imalathane
lerini vergiden mu•f tutmak ü
zere bir proje hazırlatmıştır. Ay
rıca kadehle şarab satışlarının her 
yerde serbest olması da karar -
laştırılmıştır. 

idare bu yıl, şarab imal etmek 
üzere mühim miktarda şarablık 

üzüm satın almıştır. Yeni ima -
!attan sonra şarab fiyatlarının bir 
miktar tenzil olunacağı anl~ıl -
makta ve buna çalışılmaktadır. 

Diğer taraftan memleket i çın

de olduğu gibi memleket haricin
de de 'ia!ab, likör ve rakı ıle dı

ğer inhisar maddelerimizin sürü
münü çoğaltmak üzere yapılan 

faaliyet ve propagandalardan 
müsbet ııetıccler alınmaktadır. 

Son z.manlarda İnhisarlar ma
mulfıtı, beynelmilel piyasalarda 
şöhret temin etmeğe başlamış ve 
içkilerimız; Avrupada aramlan 
içkiler arasında yer alarak müski
rat ihracatı memleketimiz ic,in 
mühim bir varidat menbaı olmuş
tur. 

Ezcümle Praıısaya rakı, Filiş

tin, Mısır ve Suriyeye şehrimiz
den mühim miktard.:ı likör ve r.ı· 
rab gönde, ilmeğe ba~lanmıştır. i
dare; Amerikaya da mühim par
tide likör ve şarab göndermiştir. 
Yakında Amr~ikadan mühim si
parişler geleceği tahmin olunmak
tadır. 

TÜTÜNLERİMİZ DE REV ACDA 

mütemadıyen arttırmışlardır. 

Sigara ve tütün sarfiyatımız; 

memleket dahilinde de son za -
manlarda çok artmağa başlamış
tır. Bu artış; 931 scnesınde 8.8 ton 
tütün iken 937 de yani geçen se
ne tütün sarfiyatı 12.8 tona baliğ 
olmuştur. 

Satı.şı artan sigaraların ba§Jn
da ucuz cinsler bulunmaktadır. 

Halen en çok satılan ve memlc -
kette satışı tcz.ıyüd eden sigarala- ı 
rın başında cll,5• luk gelmekte
d,r. 

EN FAZLA SATILA'< ' 
SİGARALAR 

8,5 luk üçiıncü ne\·i sigaralar 
da en çok satılan v". ar nan bir 
cms olmuştur. 

Bundan sonra; •Bafra maden• 
,.e cScrkl Doryan• da fazla satı

lanlar !l'cyanındadır. İdarenin 
son zamanlarda satışa çıkardığı 

•Tiryaki• sıgaraları,ın i ııccle•i de 
pek büyük bir rağbctlc karşı -
lant::'JŞ ,.e ll,5 lugun yerınc geç
ı::~ştir, 

Bu ucuz cins sig:ıral rın fiyat
ları mutec: 1 ve tab.i bulunmakta
dır. idare pahalı cıns ve lüks si
garaları da h3lka ucuuza satmak 
şiarını prensip edinmiştir. Ve bu 
hususta yeni imkanlar aranmak Ü• 

zere tetkikl<!r :;·apılmaktadır. 

İdare; Cumhuriyetin 15 inci yıl 
dönümü münasebetilc hususi si
garalar çıkarmağa karar vermiş 
ve btmlann imal;. ına da başla -
mı.ştır. 

Diğer !raftan inh,sarlar idare
sinin yeni ba~ladığı büro, yaprak 
sigara imali sahasındakı faaliye-

Ne zamana kı\dar 
sürüp gidecek 1 

lltAHMUD YESARi 

Maruf Avrupa profesörlerinden 
biriı şu Yecize)·i sö~·lemiş: 

•:UcdeniJ·ct, birçok kazalarıa 
nıiiscbbibidir!• 

Bunun isabetini her medeni ül-
kede aranıağa kalkı mak pek ye
rinde olmaz, fakat, bir haftası 
değil, bir günü bile ya bir oto -
mobil, ya bir otobii•, yahud da 
bir fram,·ay, araba, bisikJet. mo
tosiklet kazası olmadan geçnıi -
yen şehrlıniz için o vttiıenin isa· 
betli oluşunu iddia <'imek miim
kündür. 

Zaman zaman yer değiştiren, 

kah :\laslakta, kiıb Çekmece yo
lunda birkaç kişinin hayata göz
lerini yummasile neticelenen o
tomobil ve otobüs kazaları yıllık 
istatistiklerde iç ürküten bir ra • 
kaına Jiik~eliyor. 

Kazaların sebebini, - ben pro
fesörü vecizesine raj:men • nıe· 
deni Yasıtalarda değil, o , ası ta
ları se,·k 'c idare eden siniri bo· 
zuk. kafalar dumanlı, siiriiciilt-rin 
kendilerinde bulurun1. 

:\laalesef İstanbul şoförkrinde 
bir ~·arış ınerakı \'ardır. Bu ıuc .. 
rak.. bu kadar tüyler ürpertici fa
cialara .rağınea bir ti.irili onların 
kafalarından ,.e giiniillerinden 
sökülüp atılamıyor. 

Daha iki gün en..ı, bu ylı1den 
Lüleburgaz yolunda vukua gelen 
bir otobiis kazasında '"'·dikl<'ri . 
ıııizden biri. di~ ht:kirni i'ht•\ it 
Ölccri de ka, bcİtik. . 

iıer gün bir ncı ; urekJcrinıiLdc 
kanlı bir yara nu•lduna J::°l'lİrİr • 

ken şoförlerin im lll<'raklorıııda 
ısrarlarına hayret etmek değil, 

in~ani dü~i.incelt·rlc, deruhde l't

tikl<'ri ınes'ulİJ<'ti miidrik olma
dıklarına hükmetmek doğru nln
bilir .. 

Bana ÖJ le geliyor ki, bir ntobiis 
şoförüne başvursan1. sorsam: 

- Bu J arı~ merakı sizde ne za
mana kadar siirüp gide<ek. de,em. 
Şu cevabı nrec<'k: 

- İstanbulda tek otobüs H\'3 

otomobil yolcusu knlınrıya ka
der! 

Teksiri niifus propaganda" i
çin nlenme şartlarını kola\ las • 
tırmaktan ziyade y:ı bu ,.a~ıtaİa
rın ortadan kaldırılması, yahud 
da \e en doğnı olarak şoförlerin 
l·arış ınerakına bir ~on "eriJ~e. i 
i<ab edi:vor ... 

Diğer taraftan İnhisarlar idare
si; seneden seneye memleketi -
mizde istihsali artan «tütün• mah
sulümüzün ve Türk sigaralarının 
hariç piyasalarda daima aranan 
bir mata olması için yaptığı pro
pagandaların da faidesini gör -
müştür: 

ti de mühim A\Tupa şehirlerinde 
pek az bir zamanda tanınmıştır. 
Türk pürnlarına karşı sık sık mü
lıJm siparişler yapılmaktadır. 

TUZ SATIŞLARI ==:.:::=.;:;.;;.;.:;..;_-====-= 

Ezcümle tütün ve sigara ihra -
catından geçen yıl idare c67• mil
yon lira varidat temin etmiştir. 

cTürk sigarası• Fransa, İsveç, 
Norveç, Amerika, İngilitere gibi 
dünya piyasal:ırında mühim bir 
mevki almıştır. 

Hatta Norveçin ve diğer bazı 

Avrupa devletlerinin bazı mühim 
siyaset adamları İnhisarlar ida
remize müracaat edcerk kendileri 
için hususi siparişler vermeğe, ne
fis tütünlerden sigaralar y'aptır

mağa başlamışlardır. 
• Bir çok memleketlerde kendi 

tütünlerini bizim tütünlerimizle 
harman yapmak için siparişlerini 

eksik gedik bir şey yoktur. Hepsi 
tamatamdır. Peki öyle ise; nedir 
kendi pilavı olmuyordu? 

Fransız Boluluya pilav piştik

ten sonra sordu: 
- Ben de. aynen yaptım; hatta 

pirinçleri teker, teker saydım, su
yu tarttım. Odun ateşine koydum, 
olmadı. Neden dersiniz acaba? 

- E! olmaz öyle kolay kolay bµ 
iş ... Bak, yanımda on senedir ça

lışıyor bu yamak. Da hahala bu 
pilavı pişiremiyor? 

- Neden? 

- Bu; bir göz kararı meselesi-
dir. Ateşin, korun derecei hara
retini; buğulanırken ne derecede 
buğulanabilcceğini bilmek lazım
dır. Bu işler ölçüye, saymaya, 

tartmaya gelir mı yahu? ... Öyle 
olmuş olsa idi. Her önüne gelen 
her şeyi yapardı ayol... 

Fransız ahçı işin içinden çıka

mıyacağını anlayınca vazgeçti bu 
işten. 

(Devamı var) 

İnhisar maddelerimizden biri o
lan •Tuz• fiyatlarında yapılan 

son tenzilattan sonra; yakında fi
yatların yeniden indirilmesi için 
tetkiklere başlanmı~tır. 

Hem halkımızın ve hem de köy
lülerimizin hayvanları için en 

mühim Ye hayati bir ihtiyaç olan 
«tuz• un fiyatları indirilirken 
cinslerinin ıslahına da büyük bir 
gayret sarfolunmuştur. 

Tuzinhisarının heyeti fenniye 
müdürü Cevad Oktay bu hususta 
muntazam bir program hazrrlıya
rak tatbikine geçmiştir. 

Bu suretle Anadolunun muhte
lif yerlerindeki •Tuzla• larımızın 
hepsi eski, iptidai vesaitten kur
tarılmış hepsine modern tesisat 
getirilmiştir. 

Cevad Oktay ahiren Çamaltı 

tuzlasını da teftiş etmiştir. Bil • 
hassa burası en son sistem alet ve 
vesaitle teçhiz olunmuş tuzların 

memlehadan nakli için elektrikli 
tramvaylar konulmuştur. 

•İnce sofra tuzu• imal eden fab
.rika da genişletılmiş ve büyütiil
müştür. 

Tuz ihracatımız da son iki sene 
içinde pek çok artmıştır. Diğer 

taraftan ay başında başlamak ü
zere barut ve fişek fiyatlarınd 

yapılan son tenzilatın kısa bir za
man içinde büyük faidesi görül
müştür. 

Bilhassa av me\·siminde avcı

mız sebebile de barut, saçma ve 
fişek satışları, bu ay içinde çok 
artmıştır. 

Barut ve fişek satışlarının bü
tün memleket dahilinde bu mun
tazam teşkilatla yapılması da te
min edilmiş; bu suretle alıcılar ve 
Anadolulu avcılar; kalitesinı bi
lerek değeri mukabilinde ma~ al
mak imkanını elde etmişlerdir. 

Birimizin derdi 
Hepimizin derdi 

Maçka· Beşiktaş 
yolu niçin 
yapılmıyor? 
Kaı·iJerimizdeıı aldığımız bir 

mektupta !VIaçko ıle Beşikta~ 

arasındaki 430 metrelik Y.Okuş
tan bir hat geçirilmediği, ,.e 
Taksimle Beşiktaş arasınd 1 iş
l<'tilcn Şirket otobüslerinin 7,5 
kuruşluk bir ücret mukabilin
de Bebekten Beyoğluna inecek 
bir yolcu)·a iki aktarma ile an
cak bu seyahat temin etti~i va-o • 

zılmakta ve ezcümle şöyle de
nilmektedfr: 

Her teşebbüs ettiği işi mille
tin menfaatine en uygun şekil
de başaran muhteren -~afıa 
Vekilimiz Ali Çetinkayanın 

Dolmabahçe - Bebek turistik 
yolunun açılması için aldığı 

tedbirler bu civar halkını son 
derecede sevindirdi. 

Bebek - Beşiktaş hattı sJkin
lerinin muhterem Nafıa Vekı
limizden ufak bir ricası vardır. 
O da, tramvay şirketinin bir 
türlü açmak istemediği Beşik
taş - Maçka tramvay yolunun 
yapılmasıdır. Be~iktaş ile ~laç
ka arasında rayla döşenecek 

mesafenin tulü 430 metre gibi 
çok az bir kısımdır. Tram,·av 
şirketi buçok kısa mesafe ıç:~ 
halktan 7,5 kr. fahış bir oto
büs ücreti almak tadır. 

Bu hattın açılmasıyla te,ıs e
dilecek bir Bebek - Taksim 
tramvayı sayesinde, bütün Be
bek - Bcşikta~ sakinleri kolay
lıkla Beyoğluna gidip gelecek
ler ve şimdi Gehtikleri büyük 
(Devamı 6 ıncı sahifede) 
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TAKSiM PROJESi! .. 
CI Seven yapar ını ? .. 

---------

Hükı1rnetleri istediklerini 
kabul ettirebilecekler ıni? 

YAZAN: MURAT KAYAHAN 

Çekoslovakya devletini sağlam bir hale kovmak için ya bancı olan 
unsurları ayırmak lazın1 olduğu ortaya sürülünce Lehıerle 

Macarlar da hisselerini almıya kalkıyorlar 
-::::::::==:'.':---,=-~~--:---ı 

f"°Kfü.eLAR A .llA!"_INDA 1 
Yeni ekuma sezen una 
girerken : Senenin en 
muvaffak iki eserinin 

Üz erinde durmak lazım 
Bu senenin okuma mevsimine 

gırerken bir kaç yeni ve muvaf
fak eserle karşılaşmış bulunuyo -
ruz. 

Bunlardan birisi •Venüs buhur
danında kadın• diğeri de •Bir 
şehrin ruhu- adlı kitablardır. 

Muharrir Sadri Ertem memle
ketin yazı hayatında billiassa kuv
vetli görüşü ve.. muvaffak çizişi 

ile hikayecilikte yepyeni ve en o
rijinal stili meydana koyan bir 
şahJiyet oluşuna göre onun bu hi
kayeleri tabi! randımanını teşkil 

edıyor. . 
A;ıl •Venüs buhurdanında 

kadıı • kitabında, muharririn 
kuvvetli ve derin görüşü ile bir 
hadıserıın romanlaşmış mevzuu
nu reel bir kalem darbcsıle mine
leşt.rmiştir. 

1te,~zuun orijtnalitesi, üslübun 
srYYal süpcl ve, dimağı yorma
da'! hayalde ym·attığı sahneler -
le• f ,.k ı15ı' k halinde kendisini 
gö:,.terıyur 

Yazı :ileın zaman zaman 
pırıldayan > ıldızl ırdan biri, bu
gün bize bu eseri veren muhar -
r.lr, kendi müte\~azi kô~<>sinde1 h.is
lcrile bestelcdığı nefis mevzula;
dan mürekkep bir koleksiyon ih
da eden Re~ad Enis'dir. 

«Venüs» ckadın» «buhurdan> 
d.h.ı eserin ismindeki bu üç ma
jık kelıme: mükemmel bir hayalin 
öz anası olmağa namzed ki bir 
fikrııı, ta esatirden asırları aşa a
şa gelen bir hayal silsilesinin içli 
bır :ışk ve modern bir iş hayatı ü
wrinde temerküz edişinin ifade
sidir. Onun. makine çarklarının 

kulak tırmalayan gıcırtıları ara
sında doğan bır sevginin nasıl ge
Iıştiği, hangi his safhalarının ara
sında dolaştığını, sadece bir seziş 
ruhu içinde anlatan bu kitab ye
ni nl eserlerinin başında yürü
yen, me~alesile Türk romancılığı
nı aydınlatan en muvaffak bir 
kit2ptır 

Bunun tahlili değil tenkidi da

hi <'Serin lehinde kendisinin bü

yük bir cild teşkil edeceğini dü-

Geçenlerde Taymis gazetesinin 
yazdığı bir başmakalenin sonunda 
ileri sürdüğü bir iki cümle yü -
zünden politika aleminde az de
dikodu olmamıştı. Taymis öte -
denberi İngilterenin yarı resmi 
bir gazetesi diye tanınmış olduğu 
için onun yazdığl birşey resmi İn
gilterenin de fikri ımiş gibi zan 
edilmekten geri kalmamaktad:ır. 
Bu sefer İngiliz Hariciye Neza -
reli Taymisin yazdığı ile hükıi -
metin bir alakası olmadığını ilan 
etti. Fakat gazetenin yazdığı her 
yerde büyük bir tesir uyandır -
makta devam etmiştir. 

Öyle ki şimdi şu günlerde Çe
koslovakyarlaki Lehlerin ve Ma
carların da mesele çıkard:ıkları 

görülünce Ta,ymisin uyandırdığı 

dedikodu hatıra gelmemek kabil 
olmadı. 

Taymis o kadar dedikodulara 

Jet haline koymak için •yabancı 
halklar• ı ırk itibarile bir olduk
ları mılletlerc vermek gibi bazı 
mehafilde kabul edilen projeyi 
Çekoslovak hükumetinin naf.tl. o
lup da bir tarafa bırakacağı Tay
misin o zaman dedikleri işte bu 
satırlarla anla~ılıyordu. 

O zaman anlaşılıyordu ki Lond 
ralı gazete artık Çekoslovakyada
ki Almanlarla Prag hükıimeti •
rasında herhangi bir uzlaşmıya 
varmaktan ümidini kesmiştir. 

Çünkü Prag hükumeti ne teklif 
ederse etsin Südetler artık Çek -
!erle beraber yaşamak istemiyor
lar. O halde ne kalıyor?. Çekoslo
vakya devleti gibi muhtelit bir 
tak:ım unsurlardan - Çek, Slovak, 
Alman, Macar, Leh, Ruten - mü
rekkep olarak vücude gelmiş dev
leti mütecanis, birbirıne uygun 
bir hale kovmak!. Taymis bunlar 

Alman gençleri Hitler'i selamlı t orlar 

yol açan yazısında ne diyordu? 
Milli Müdafaa, Hariciye ve Ma

liye işleri hükumetin elinde kal
malı. Buna ne Çekoslovakya dev
leti, ne de Henlayn itiraz eder. 
Lakin Çek hükumeti de ortaya 
biı:- takım teklıfler koyarak Sü -
det Almanlarını m~mnun etmek 
arzusundadır. Fakat Alrranlar 
daha ileri giderek artık ç<'ı..n~lo -
vakyada yaşamak istemiyorlar. 
Bu takdirde böyle bır tasavvurun 
tatbiki için bu takdirde Çekoslo
vakyayı daha mütecanis bir dev-

şündükteıı sonra söylenecek söz 
şu oluyor: 

Okuma işind" gözün zevkı, ru
hun hazzı, hayalin fevkaladeliği 

ancak cVenüs buhurdanındaki ka-
dm• da gizli. .. 

R. YAGIZ 1 

için de bazı mehafilde kabul edi
len bir projeden bahsediyordu. 
Buna göre Çekoslovakyadaki muh 
telif •yabancı halkları> ırk iti
barile mensub oldukları millet-· 
!ere vermeli. Almanları Alman-
yaya, Macarları Macaristana, Leh
lileri Lehistana gibi. Bu tasavvur 
hangi mehafilde kabul edildi? O
nu söylemiyordu. 

Fakat ortaya atılan söz çok ma
nalı idi. Onun içın bunu İngiliz 
noktai nazarı diye karşılıyanlar 

çoktu. Neticede Çekoslovakyayi 
•mütecanis• bir şekle koymak de
mek bu devletin tebaası olan muh 
telif unsurları birer birer taksim 
ederek yalnız Çekleri bırakmak 

demek oluyordu. İşte bunun üze
rinedir ki İngiliz Haricine Neza
reti derhal ilan etli: •Taymis• in 
ileri sürdüğü fikir il<' krndisinin 

- Tabıi değil mi karıcığım ... Mukaveleyı imı<
lıyacagım. Bankadaki işleri bitireceğim. Ondan sonra 
e''" geleceğım. Ya. yemeği yer hemen yatarım ... Ya
hııt da sana gclırım ... Otomobil bueün seninle berıı
~er kalacak değil mi?. 

- Tabii değıl mi?. 
- Peki ... Öyle ise .. 
- Sakın gelmeyi ihmal etmiyeceksin amma ... 

Refikde tebessüm: 
- Peki ... Peki gelmeğe çalışacağım! 
Ve .. Nımetin uzanışı, dudaklarını Reliğin dudak

ların.ı yapıştırışı, pürgaşyi bir iki saniye: 
- Oooh .. 
Re!ı kde cebri bir telezzüz yapmacık edalar ve 

yapmacık söı.ler: 

- Bittim Nimet.. 

- Of kopardık dudaklarımı!. 
Bu öpüşleri, bu sızıyı, bu zevki hepimiz biliriz! 

İri, şişman, kadana yapılı, çirkin ve hoyrat; fakat 
şehvetengiz kadının öpüşleri! Dünya değişebilir, fa
kııt, bu sar'alı öpiışlerin şekli ve kuduzluğu değişmez! 

Konakta: 

. 
•• 

- Ben gidiyorum Refik!. 
- Daha <'rken değil mi?. 

A.. Saat on bir buçukta ancak yetişirim ... 
Şükufe Hanımefendi yemeğe on ikide oturuyorlar, 

- PckJla ... Sen bilirsin'. 

- Gece geleceksın değil mi? 
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- Gelmeğe çalışacağım .. 
- Mutlaka gel... 
- Eh işte biraz sonra, ben de yemek yiyip he-

men çıkacağım. Eğer işlerimi erken bitirir, döner, ev
de biraz istirahat edebilirsem gelirim!. 

- Peki. .. Beklerim. 
- ..... . 
- Allaha ısmarladık! 
- Güle güle Nimetciğim!. . .. 
Öğleden bir saat sonra: 
- Oooh! Bugün serbestim ... 

- Fakat, nede atlattım! 
- Şimdi doğru hana gitmeli .. . 
- Bankaya da uğrarım ... 
- İkisini de yapmalı ki, emniyet bozulmasın. .. 
Handan çıkarken: 

Horu 

alakası olmadığını bildirdi. Tay
mis de bunun üzerine evet, dedi, 
bu yazılan şey hiçbir zaman hü
kumetin resmi noktai nazarı de
ğildir. 

Mesele bu suretle kapandı mı? 
Evet, fakat Taymisin o yazısı Ber
linde ne kadar ehemmiyetle kar
şılanmış olduğunu söylemeğe lü
zum olmasa gerek. Pragda da o 
nisbette hoşnutsuzluk uyandırdı. 

Almanlar meselesinin halli için 
en kestirme yol bu olduğu ı:lola

yısile Çekoslovakyayı taksim et
meği söylüyorlar. Taymisin yazı-

(Devarnı 6 ınc ı •nhifede) 

Yağmurlu günler ek.,criyetle tu
haf hadiselerin vukubulduğu za -
manlardır. 

Hayret etmeyiniz; size belki u
zunca ve sıkıcı gelecek bir hadi
seyi anlattıktan sonra bana hak 
vereceksiniz .. Ve yahut hak ver -
miye çalışacaksınız. Sakın aksini 
düşünmeye kalkışmayınız çünkü 
başıma gelen iş kolay unutulur, 
aı:.ısı çabuk geçeoı şeylerden değil
dir. Eminim ki bana acıyacaksı
nız 've.. bardaktan boşanırcasına 

yağan yağmurun altında sevgili
mi beklediğim anları gözünüzün 
önüne getirirseniz vallahi ağlıya
caksınız. Rica ederim gülmeyiniz. 
Hem ben, gülünecek şeyler söy
lemıyorum ki.. Gözlerimin hali, 
omuzlarımın, sopa ile vurulmuş 
karga kanadJ gibi düşüşü sizde 
merhamet hissi uyandırmıyor mu? 

Hey Allahım; ne oluyor size? 
Gıdıklarunış gibi gülmenizin ma
nasını anlıyamıyorum bir türlü. 

Dinliyeceksiniz değil mi? Am
ma gülmeden dinliyeceksiııiz .. 
Başlıyorum dikkat ediniz. 

Geçenlerde, gece gündüz de -
vam edip etrafı talan eden, yazın 
tatlı hatıralarını bir and~ silen o 
menhus yağmur başıml bu işi çı
kardı işte .. Yalnız şunu unutma
dan ilave edeyim ki; yağmur toz
lu yaprakları nasıl temizler haki
ki renklerini, kıymetlerin: ortaya 
koyarsa .. yine o yağmur bazan 
insanların maıd<elerini düşürü 

yor.. Onları hakiki kıymE:tlcrile 

ortaya koyuyor. Fakat binlerce 
mazdı. Çünkü bu kudreti bulut
ların birbirlerini kovalarlarken 
döktükleri gözyaşları baıan kir
lileri temiz gösteriyor ve !-iz bu 
mukaddes su temizliğine 'mreni
yoruz, belki de inanmak zr.ecbu
riyetinde kalıyoruz. 

Ôlüme mahkum 
oldu!., 

Eğer insanlar da röntgen ma -
kineleri gibi karşılarındakılerin 

içini görseler, kahinler misali mu
hatablarının düşündüklerini his
setselerdi muhakkak yer yüzün
de tabii, çirkin ve riyakar kal -
mabzdı. Çünkü bu kudreti bulut
ların gözyaşları değil güneşin ya
kıcı ışıkları müteassıp gorunen 
koyu müflisleri cezadan kurtara
mazdı. 

Barri hafif bir pençe darbesile küçükleri yere 
yatırmaktan zevk alıyordu. Vallahi kusura bakmayın, canı

nız sı~ılmasın; bira~ gevzeliğim 

tuttu. Şimdi asıl hadiseyi anlat
mıya başlıyorum. 

Fakat, b1ı1nda bir aulnlyetı olmadığını anlamadı· 
ıar. Jüri h a yeti sen • Bernarı UIUme mahkOm etti· 

Pameh Holmes 7yaşında küçük 
bir kız. Sen - Bernar cinsinden gü
zel bir bekçi köpeği var, ismi: 
Perri ... 

100 kilo ağırlığında olan bu gü
zel köpeğin, küçük kıza çok bü
yük bir sevgisi var. Hiç yanından 
ayrılmak istemiyor. Küçük kız 

da köpeğini çok seviyor. 

Bu mütekabil sevgiye rağmen 
ayrılacaklar. Çünkü Bclpar jüri 
heyeti, köpeği ölüme mahkiım et
miş .. 

Bu hükmün verilmesine sebeb 
de bir sui tefehhümdür. 

Köpeğin küçük çocuklara karşı 
büyük bir meclubiyeti vardı. So
kakta küçük bir çocuk gördü mü 
hemen yanın yaklaşıyor, ayakla

rını ve ellerini yalıyor; sonra pen

çesile hafifce dokunuyor, yere 
yuvarlıyor, çocukla beraber yu -
varlanarak oynuyordu. 

Tabii çocuklar, hususile kendi
sini ilk defa gören ve bu halini 
bilmiyenler bağırıp ağlamıya baş

lıyorlar. 

O meşhur yağmurlu günlerin 
bır sabahı evimden kork:l korka 
çıkmış, incecik pardesümün kuJ
retine sığınarak tramvay istasyo
nunun yolunu tutmuştum. Müba
rek tramvay arabaları yeşilli, kır
mızılı; sarılı elbiselerile karnaval 
resmi geçidine hazırlanarı apo -
karya maskaraları gibi koskoca 
caddeyi göz alabildiğine istila et
tikleri halde bir tanesi bile beni 
(konserve kutusu haline giren 
cenderelerine) kabul etmek liıt

funda bulunmadılar. 
Ben boynumu bükmüş ılık bir 

su altında Amerikan usulü duşa 
başlıyalı yarım saati bulmuştu ki 
birdenbire önümde bir otomobil 
durdu ve şoförün ayarsız sesi ku
laklarımda çınladı: 

Pamela, sevgili köpeğini bu 

huydan vazgeçirmek için pek çok 

uğraştı. Fakat bütün 
boşa gitti. 

gayretleri 

- . Haydi Bay otobüs fiyatına 

Beyazıd. Vaki olan şikayetler üzerine 

mahkeme, P errinin öldürülmesi
ne karar verdi. 

Hiç düşünmeden arabaya gir -
dim Zaten düşünecek vaktim 

Yazan: 
Etem izzet BENiCE 

- Bu iş de bitti! 
Amma, ne izam ettim. Herif mukaveleyi imza

lamak istemiyormuş, Marsilyaya gidecekmiş, filan 
falan'· .. Müşarünileyh! · 

-,- Aman mukaveleyi temdid edelim ... diye kaç 
gündür, arkamda dÖrt dönüyor! ve ... gizli bir itiraf: 

- Vallahi olur şey değil. .. Şu Nimet beni yalan 
söylemeğe de alıştırdı!. 

• .. 
Akşama doğru: 

- Bankaya da gittik, kuyumcu ile de görüştük, 
hepsi tamam!. 

- Şimdi ne yapmalı?. 

- Acaba •Meral> i aramıya çıksam mı?. 
- Fatma Hanım evinde midir acaba?. 
Kararsızlık, tereddüd. 

- Ne yapsam ... Ne vapsam acaba?. 

İşaret parmağını dudaklarına l?Ötürüş ve böylece 
düşünüş: 

- ? ... 
? ..• 

? .. . 
? .. . 
? .. . 

Can sıkıntısı: 
- ? ... 
- Ooof... Ne yapacağımı ben de şaşırdım !. 

Bir fikir: 
- Bir defa ınatbaaya uğrasam ... 
- Vallahi çok iyi olur ... 
- İstanbula geldim geleli ya bir defa, 

defa kendilerile görüştüm. Gitmek, onlarla 
mak ne tatlı olacak. .. 

ya ik i 
konuş-

- Hele Nadiye, Orhana, N ecmeddine, Sali\ha öy
le göreceğim geldi ki... 

- Yahu ... Ben amma da değiştim. Günde bir a
raba yazı yazan Refik Necati... Şimdi elime kalem 
alıp da bir satır yazdığım bile yok! 

- Sonra, kendi kendisile alay ve acı blr istihfaf : 
- Öyle ya ... Artık kapı kahyalığı ediyoruz!. Ya-

hut da bir tıflı!. 
• • • 

Babıaliyi çıkarken. Bir ses: 
- Refik Bey ... Refik Bey .• 

Refik duymadı . Tekrar: 

Sonu var 

f hil• 
yoktu ki. Sabah duşunu az" • 

alo•• 
almıştım. Her şey tamam Y 
. . ·ı • T ksı tao• 
ışıme gı mem lazım. a . ıs · 

Tepebaşına gelmiştı. Tramv•l Jdı· 
tasyonunun yerden bitm_e ka al· 
rımında en az bir saat yagmur 

- . ıaşııao 
tında kaldıgı halınden an d 

· hal • genç bir Bayan şaşkın bır __ 
,_ d. . . id • akınlaı •en ısını g ecegi yere Y 

t 
. .. ;dile 

ıracak bır vesait bulmak um . 
nk1 

bekliyordu. Şoför her zsl1'1·1 

alışkanlıkla seslendı: . 
-Otobüs fiyatına Beyazıd• gı· 

diyoruz Bayan abla! ... 

su • 
- Tramvay bulmak zor· 

dan ucuz götürüyoruz. . 
- Amma ben Cağaloğlundi ı· 

neceğim .. 
Şoförün cevab vermesine, B3

' 

yanın otomobile girmesine meY: 
dan kalmadan içime korku gır 
mişti. Bizım semti kebirden gc '. 

;rı 

çerken muzib arkadaşlardan b· 

beni görür de: 1 
- Bizim Prens artık otoınobı ~ 

!erle, Bayanları gezdiriyor. ı\118 
versın Prenslik böyledir, diye·· 
benim başkalarına yaptıklarırı>' 
bana iade ederse o zaman h•lııl' 
ne olurdu. 

Ben kendi kendıme düşunur;. 
ken şoför kısa bir pazarlı ktan '.~~ 
ra Bayanla anlaşmış, otomobı ,ç· 
kapısını açmıştı. Esmer, siyah\. 
!arı ondüleli, tırnakları ınanikU n 
lü, belin inceliği ile kalçalar~;o 
kalı nlığı hoş bir tezad teşkıl e i· 
zarif bayan bir anda arab•Y" go· 
riverdi ve biz Cağaloğlunun ) 
!unu tuttuk. zetll 

Ben korku ile merakın. leZ .. 
0 

• 

bir bol' haline getirdiği bıŞ d~ '!" 
dürücü hislerle genç bayanı -~~d i · 
re koyuldum. O hiç oralı deg· ğ· 
Yarısı yağmurun taarruzun• ur· 

ı-uyo 
rıyan gazetesini dikkatle O·' • ·e 

,ı) 
du. Konuşmaya vesile olsun 
korka korka: gi 

- Gazete okumak ho~unuıa 
diyor galiba .. 

, ·etti 
- Son günlerde eheının·l ,,. 

. hl 
havadisler de var. Siyası 

tehlikeli haller gösteriyor.. cııır 

- Siyasi politika ile atak• 
değilim. ne 

ıır• · 
.. Bu kes~ir~e cevaptan ~o al'ri. 

soylıyecegımı kestiremeden g 
ihtiyari: . d n 

· un• 
- Ya! .. demek aşk yuz okll • 

meydana gelen cinayetleri 
yorsun uz. 

- Ne münasebet... ın eı• 
Ben onu dinlemeden dev• 

tim. [<esi 
her 

- Vallahi haklısınız, J{C' 
, k'alar · alakadar ediyor bu va !<." e-

l ta ı, 
le bayanlar pek merak a 
dıyorlar. .• ·ın z.1 

Gözlerimi ona çcvirdıgı J<al<•o 
man esmer yüzünün tatlı gözle' 
rengine girdiğini, iri siyah ·rduııt· 
rinde şimşekler çaktığını go d• jsf 

Vaziyet kötüleşiyordu. Nere 

bayan: ·erde 
Münasebetsizlerle bit )ton•O" 

d ·nı 0 
bulunamam, diye ken ı . • ~6• 

Devamı 7 inci ,.ı.J 
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RUH YAŞAR MI? -

6 - SON T E J. (; R A F - 2 ; F VLl L U:lll 

.. --- -- -·- -- - --------- ·-
Seksapel mi yoksa?. 

Diri diri toprağa gömülen bu 
adamlar nasıl yaşarlar? .• 

liayat, yaşamak kabiliyetini kayoet. 
ltleden m uvakkat bir zaman için dur. 

durulabilir, şu şartl.a ki ... 

Sırtlarında adi, kaba bir göm- Bu tecrübelerden birisi, İngil-

''işte beni burada öldürmüşlerdi!,, 
Diye bağırdı ve düştü bayıldı. 

Yıldızlar 
•• .. 

yuruyen 
şehrin de alıp 
dedikodular ... 

lekten başka bır şey bulunmı • terenin Hindistan Valii umumisi 
Yan, örnriınde bir dam altında yat- (Klodiyus Veyd) in huzurunda 
l"ııyan, şunun bunun yardımı, sa- yapılmıştır. Macar kızı hastalandı. İyileş ince fspany@lca k 9:ı uşmyıa başladı. Ve "Ben Hangi tip kadı n ın yıldız olabilmesi kolay-

Madridliyim. Kc.lcam. Ve dört çocuğum var •. ,, Diye söylenmiye dır Türk kadınında Seksaoal varm ı d ı: ? ti kası ile yaşıyan faku-lere Htı· (Harikles) adlı bir fakirin ev\·e-
disanda pek çok tesad'1f olunur. ıa dili, ağzının içinde d • mağına 

Bunlar; bildiğimiz dilenciler doğru çevrilmiş, sonra rludak!arı 
' dı. Çı l dırdı mı, dersiniz? Havırl... Ruhu değişmiş r ' 

Yumf mu, Seksapel mi? 
değil, bir takım mutaassıblardır iğne ile biribirine dıkilın i ş, vücu-

t l· riyazet ile şeref ve şöhret ka- dunun bütün delikleri: ağzı, bur-
< nmak isterler ve kendi arzula- nu, kulakları, ilah .. balmumu ile 
ti!e vücudlarını bir takım garib tıkanmış ve bir tabut içerisine 
Vaziyetlere sokarlar ve bu su • konularak bağlanmış ve mühür -
•ette ibadet ederler. lenmiştir. Tabutun vaz olunduğu 

Zühd ve riyazetleri pek kor • mahzenin kapısında gece ve gün-

Bir çok k;mseler vardır ki şu 

veya buyerde >U veya bu halde 
yaşadıklarını hatırl a r gibi olduk
larını söylerler. Ve daha evvel 
mevcut olduklarını idd•a eder -
!er. İşte cidden dıkkat naza rı cel
be değer bir vak'a 

Bu, on senelik bır meseledir. tunç ve hazan da pek iğrençtir. düz nöbetçiler beklemiştir. On 
lisan, yanlarına yaklaşmaktan hafta sonra mahzen açılmış, ta - Genç bir avukat evlenır, bal ayı 
~ekınir, yüzlerine bakmaktan ;ğ- but çikarılmış. Mühürleri tetkik seyahatini de o zamana kadar hiç 
tenir. O kadar pis kokarlar ki... edildikten ve asla dokunulmadı- gitmediği, görmediği ve bilmedi-

F'akat onlar, bunu hissetmezler, ğına kanaat getirildikten sonra ği Tuna nehri sahilinde geçirme-
lsla miıteessir olmazlar. Sanki bu ipleri çözülmüş, kapağı kaldırıl- ğe karar verir. Karısı da bu ha -
iğrenç halin, bu pisliğin farkında mış ve fakir çıkarılmıştır. Gözlerı valiye asla gitmemiş, hatta öm -

' \ 

-

Avrupanın kıbar muhitinde, 
bılhassa modayı idare eden Ame
rikanın H'Jlivudunda şimdi yeni 
bir mesele ortaya atıldı : 

Seksapel'in ne olduğu hepimiz
ce malüm. Cınsi cazibe adı veri
len bu gizli kuvvet artık eski e· 
hemmıyetini kaybeder gibi oldu. · 
Şimdi dillerde dolaşan, üzerin

de ettidler yapılan yeni ve mü
him bir kuvvet keşfedilmiş: Bu
na da (Yumf) ismini veriyorlar, 

değillermiş gibi... çukurlaşmış, vücudü gerilmiş, de- ründe Paristen dı~arı çıkmamış. 
Fakirler, hazan aylarca, yemez- risi kemiklerine yapışmış olduğu Bununla beraber, seyaha esna-

ler, içmezler, nasıl yaşarlar? .. Bu görülmüştür. Damarları da hare- sında gördüğü manzaralardan bir 
bilinmez ... Bazan vücudlarının Ö· ketsiz imiş. Dudaklarındaki iplik- çoklarına yabancı olmadığını söy-
tesini, berisinı delik deşik eder - !er çözülmüş,ağzı açılmış; bur - lüyor, hatta evvelden, biraz sonra 
!er, kocaman yaralar açarlar, u • nundaki, kulaklarındaki balmu- vasıl olacakları yerleri tarif edi-

- Hayır! Hayır!... diyor. Bu 1 
yeri bir an evvel görmek istiyo· 
rum. Civarda bir şato vardır. Şim
di pek iyi hatırlıyorum. Hemen 
oraya gidelim ... 

Lüzum yok, 
biliyorum ben ... 

Yumf, bir kadının erkeği teshir 
etme kudret ve kabiliyetine de • 
niliyor. 

diyor. Şatoyu Bir çok güzel kadınlar, seçme 

Sonra kapalı bir kapıyı işaretle: 
ilave ediyor. 

- Açınız bu kapıyı! ... 

sinema yıldızları fevkalade gü -
zelliklerine, seksapellerine rağ • 
men mes'ud bir aile yuvası kura
madıklarından şikayet ediyorlar. 

2Uvlarından bir veya bir kaçını mıları çıkarılmış, başına sıcak su yor. Bu hal, kocasını hayrette bı-
kırarlar, keserler ve kendilerini dökülerek yavaş yavaş sun'i te - rakıyor. Genç kadın, küçük bir 

Diyor. Yola devam ediyorlar. 
Şuna ve buna soruyorlar. Niha-

~asden sakat bırakırlar. Bazan da neffüs hareketleri yapılmıya baş· köyden geçerken hastalanıyor, 
·İri çivileri kafalarına, ötelerine lanmış .. Yarım saat sonra fakir Doktor, iki günlük bir istirahat 

yet, şatoyu buluyorlar. Bir reh -

~tilerine sokarlar. Hançerler, gözlerini açmıştır. tavsiye ediyor. Fakat genç kadın 
livri bıçaklar üzerinde yürürler, (Devamı 7 inci sayfamızda) bağırıyor: yecanla: 

ber, kendilerini gezdirmek tekli
finde bulunuyor. Genç kadın he-

Otururlar; günlerce, haftalarca !===================== === === ===-========= ==== 
~ıanıp yatarlar. Yahut da ömür-

ı.,ri oldukça gayri tabii bir vazi· 
Yette, bilfarz azalarından birisi 
!:ı:rilmiş, bükülmüş veya mafsal· 
ı•rı kırık, başları aşağı ve ayak· 
ları yukarı uzanmış dururlar. Ga
rib i şu ki bu vaziyetten asla mü
t~es.,;,, olmazlar Alışkanlık di • 
Yoı·:;unuz, değil mi? ... Belki ... Fa
kat onlar, bu suretle nefislerini 
'l'annya hasrettikleri kanaatinde 
hulun~yorlar. 

••• 
Fakirlerin bu h issizliği, duygıl· 

•uzluğu ve liikaydisi bir çok de
falar, bir çok maruf doktorlar ta
•atından merak ve dikkatle tet
kık olunmuştur. Sinır illetine 
lııiiptela olanlara batırılan, vücu
dun bir tarafından diğer tarafına 
geçırilen iğnelerin hiç bir acı ve 
lıi, uyandırmadığı, hatta bir dam· 
I, km bıle çıkarmadığı · def'atle 
giirulmüştür Şu halde fakirlerin 
f ı,ta bir mümtaziyeti yoktur. Fa
kat tahammülleri çoktur. 
Tıbet'ın ilk kaşifleri, rahib Hue 

ile Cabet. bazı mutaassıbların ka
tını. (ını deşerek barsaklarını dı
iarıya çıkardıklarını ve bunları 
k.ırı~tırarak gaipten haber verdik-
4'r'nı görmtişlerdir. 

Bunlar, neden sonra bu barsak-
1aı·ı tekrar karınlarına koyuyor-
1•r, karınlarındaki kesik ver c!er
haı ve kendi kendine bi~k , or, 
k•panıyor, yeri bile belli olmuyor
ltıuş ... 
Hıkikate avkırı bu gibi rinvet-1 • • 

ert.· Phemmi~ret vermek, inanmak 
caiz mi, değil mi bilmiyoruz .. 

r'akırlerin gösterd:klerı harika
lardan birisi ve belki de eıı mühi
tt'ti, diri diri göınülme.ye razı ol -
lııa!Jrı ve aylarca tıpkı bir ölü gi
b~ '1~"7.arda v cıttıkta n sonra vc-n,

do d rilip ç;kmalarıdır. 'Bun~ t •· 
t'<)z "'trnt k, ;nnnt!lamak in~ tF ~ı "i l 

l· >k 1 ur Çqn 1-; .ı ı> u . bi r cok dt" ( d ı r 
ş~ :ı ı lt ı 1 ~< '::: ı t·r; r ~ hu zu -
t· ı l ı tekrar o! .• rı ıı 1 b:r t"' ru -
bed:r 

Gönül kimi severse ... 
Her kadın, güzel bir şiir okuduğu 
zaman bunu kendisi için yazılmış 

farzederek _bir müddet bu 
hülya ile yaşarmış! •• 

Yalnız düşünmek ve 
kendini medhettirmc ği 
olduğu gibi yalnız anne 

iste yen, yalnız 
düşünen güzeller 
olmaktan başka 

ağlamak 

bir şey istemigenler de var ••• 
Güzellik bahsi her memlekette 

her vakit tazelenen bahislerden
dır. Bir Londralı gazetede İngil
terenin muhtelif güzel kızları ta
rafından gönderilmiş binlerce fo
toğrafı arasından İngilizlere mah 
sus güzellikleri aramakla meşgul 
oluyor. İngiliz tipi nedir, İngiliz 
güzel denince nasıl bir kız gözö
nüne gelebilir bahsi. Bunu artık o 
gazete ile ona resimlerini gön • 
deren genç dilberler düşünsün 
deyip geçmeli. Fakat İngiliz ga
zetesinin bir kere bu mevzua te
mas ettikten sonra ortaya koy -
duğu başka bir iddia vardır: Gü
zeller de çeşid çeşid olduğu gibi 
bunların mizaç ve meşrebleri de 
başka başkadır. 

Başlıcaları şöyle: Aşk için çok 
' hassas, aşkı çok sever, ince ruhlu 

güzeller. 
Sonra mağrur kalbli, yalnız 

kendi kibir ve azametlerıni düşü
nür dilberler. 

Daha sonrakiler ise yalnız sü
kün ve huzur içinde işlerine yar
dımcı olacak ve •anne• olarak ya-

- -tl'flT, 

, . 

Ruhunu dinlemek istiyen kadın 

radıln11 ~ olanlJrdır I.ondralı ga
zete ort~yd atlığı iddiay ı ~iiy le 
tutturuyor: 

Her kadın güzel bir ıiir oku
yunca bunun kendisi için yazıl -
mış olduğunu düşii.nürmüs!. Bir 

Aite ocağında yalnız anne 
olacak kad ın 

şair tarafından sevgilisine yazılan 
her giizel şiiri ancak kendisi için 
yazılabilir diye farzetmek kadın 
kalbinin nüfuz edilemiyen gizli 
hallerinden biri imiş. Şairler her 
vakit aşktan bahsedegelmişlcr -
dir. Faltat aşkın türlü türlü dıl -
!eri vard, t . Kah çok ağır, kah çok 
şen, kah çok haris, kah çok sakin 
ve müşfik. Böyle kadınların din
leml'k istediği sözler, duymak is
tcdıği kelimeler hep başka başka 
olae;ı k. Meseıa bir şair sevgilisine 
şöyle hıtab ediyor: 

Sen emredersen yaşarım. Se -
ı;in iradene tabı olarak yaşamak 
İ\'in ı a~amağı dilerim. Sen emre
dersen severim. Senin aşkına sa-

dık olarak ya,;amak için sevmeği 
dilerim. Ağlamamı ıstersen ağla
rım. Gözlerim senin için ağlasın!. 
Gözlerim bir gün kapanırsa o za
man da yalnız kalbım ağlasın!. 

İngiliz şairi Rober Herik tara • 
fından söylenen bir şiirden çika
rılan bu satırları okuyan bir kadın 
ancak hassas olduğu takdirde bun
dan zevk alır ve sevdiği erkek ta
rafından kendisine bu tarzda bir 
dil ile aşktan bahsedilmesini bek
ler. Böyle kadınlar aşkı sakin \'e 
müşfik olarak karşılayan, sevdik
lerine karşı sadık olan ve sevdik
lerinden de sadakat bekliyen, göz 
yaşından ve kalbin derin duygu
l~rmdan bahsedilmesini istiyen 
kadın !ardır. 

Fakat yine bir İngiliz şairinin, 
Vilyam Bravn'un bir şıirinde hi
tab ettiği kadınlar vardır ki on
lar da yalnız kendilerinin methe
dilmesini bekliyen mağrur ka . 
dınlardır. Böylelerine hitab edi
lirken İngiliz şairinin deci iği tarz 
da hitab etmek icab ediyor: 

Yür~d;iğü zaman onu enda-

Herh a ln.i beğendirmek 
ist iyen kadın 

mının güzelliği için severim. Otu
(Devanıı 6 ıncı sahifede) 

Şatonun bekçisi cevab şeriyor: 
- Kabil değil, Madam ... Bu ka

pının anahtarı çoktan kayıb ... 
- Merdivenin alt başında, ke

narda bir demet anahtar olacak, 
şüphesiz onların arasındadır ... 

Bekçi, Madamın gösterdiği yer
de bir deste anahtar bulur. Cknç 
kadın, bir anahtar seçer, ve kili
din deliğine sokarken titrek bir 
sesle şu sözleri söyler: 

- İçeride iki cesed olacak! ... 
Kapı, gıcırdayarak açılır hep 

birden içeri girerler Odada iki 
iskelet görürler. Biri yatakta, di
ğeri yerde. Yanında da kocaman 
bir hançer .. . 

Genç kadın korku ve heyecan 
ile: 

- İşte beni burada öldürmüş • 
!erdi! diye bağırır ve yere düşer, 
bayılır. 

Bunu, (Reenkarnasiyon- fara • 
ziyelerin; müsbct bir vak'a gibi 
telakki etmezden evvel bir (rü
yeti nafize) hadisesi olmadığına 
emin olmak lazımdır. Hakikaten 
vuzuh ile gören bazı (basiret sa
hibi) eşhasın geçmiş - nadiren de 
gelecek - hadiseleri, görüş kabi
liyetleri çok kuvvetlidir .. 

Ne olursa olsun, bu hadiselere 
nazaran insanın, ruhun öteki il.
leminde bir müddet dolaştıktan 
sonra yeni doğan bir vücuda gir
diğini ve bazan da ona, eski mev
cudiyetini hatırlattığına '.nanaca
ğı geliyor. 

Buna benzer bir vak'a da (Bu
dapeşte) de geçmiş ve ilim dün
yasında büyük akisler husule ge
tirmiştir. Kısaca anlatalım: 

(İris Kruzadi) adlı, 17 yaşların
da bir kız Enflıianzaya tutulmuş
tu. 5 ağustos 1933 gecesi o kadar 
ağırlaşıyor ki bütün ümidler ke
sildi ve bir aralık öldüğüne hük
molundu. 

Acaba bunun. sebebi nedir? 
Aşağı yukarı, tanıdığımız bü • 

tün yıldızların bir evlenme rabı· 
tasile ömür sürdüklerine henüz 
rastlamış değiliz. Her biri, müte
addid evlenmeler yapmışlar ve 
yapmaktadırlar. 

Bunlar niçin böyle müteaddid 
izdivaclar yapıyorlar? 

İşte, bu iki sualin cevabını ver
mek için (Yumf) denilen hassayı 
bilmek, tanımak lazımdır 

Bir kadın fevkalade güzel 
olabilir. Hatta, ilk bakışta karşı
sındakileri büyüleyecek gözlere, 
harikulade bir tene, eşsiz saçlara, 
ölçülü vücud azalarına de sahih 
bulunabilr. Eğer onda (Yum!) 
mevcut değilse, bütün bu fevkalA·j 
delikler onu mes'ud bir hayata 

Fakat, az sonra yeniden nefes 
almıya, kendine gelmiye ve ev • 
velce hiç bilmediği İspanyol lisa

derli toplu bir yuvaya, bir koca
nile konuşmıya başladı. Pek gü • 

ya bağlıyamaz, 
zel bildiği almanca ve fransızcayı 
anlamıyordu. Hastalıktan evvelki Yum{ diye, kadının 'ıir erkeği 

yıllarca kendisine bend edeceği, halini tamamile unutıpuştu. Ne a-
peşi sıra sürükliyecek, Jııırikulii

ilesini, ne de dostlarmı tanıyor • 
deliii az dahi olsa onu tamamen du. Celbolunan bır İspanyolca mır. 
teshir edecek, gizli bir kuvete de-

allimi, genç kızın Madrid şivesile niliyor. 
ve pek fasih bir İspanyolca ko -

Yumfun en iyi tetkik edildiğı 
ııuştuğunu söyledi. 

saha da, ev, aile sahası oluyor. 
Genç kız babasına ve anasına Bunun içinde şefkat, sadakat, 

Mösyö ve Madam diye hitab edi- aile vazifelerine bağlılık, erkeğın 
yor, sorulan suallere: hslerne hürmet, yuvaya saygı gi· 

- Benim ismim (Lüsiya Altraz bi bir çok meziyetler müııdem'ç 
dö Salo) dur Madr idde doğdum. ı ... ------------
Zevcimle beraber (Kale Oskora) 
sokağında 1 numaralı küçük bir 
partımanda oturuyordum. Zev -
cim bir fabrikada çalışıyordu. El-
an da oradadır. Dört çocuğum var
dı. (İsimlerini de söylemiş . ) Ben, 
verem hastalığına müptela idım. 
Öldüğüm zaman tamam 40 y'aşın-
da idim. Şimdiki gibi hatırımda; 
zevcim evde bulunmadığı bir gün 
son nefesimi verdim .. 

Cevabını veriyor. Sonra İspan

yol milli şarkılarını söylüyor , 

Madridi, kiliselerini tarif ediyor. 
Yapılan tahkikat neticesinde bü
tün bu söyledikleri doğru çıkıyor. 
(İris Kruazdi) nin babası bir mü
hendis idi. Hastalığından evvel bir 
kelime İspanyolca bilmiyordu. Ve 
İspanyaya da gitmemişti. 

Bu sene sonlarına doğru (Oslo) 
da toplanacak olan beynelmilel 
5 inci (Tetkikatı ruhiye) kongre
si bu hadiseleri müzakere ve mü
nakaşa edecektir .. Tabii kongre
nin mukarreralını sayın okuyu
cularımıza arzcdeceğiz .. 

bulunuyor. 
İşte, belki de meslek icabı ken· 

dilerinde kisbi bir Yumf temini
ne muvaffak olamadıkları ıçin; 

en seçme yıldızlar, en güzel sa
natkarlar, beyaz perdenn en çok 
sevilen, en fazla alkışlanan yıldız
ları mes.'ut olamıyorlar. 

Şuhalde, ön safta mütaleası ı
cab eden Yumfun daıma goz ô
nünde bulundurulması zaruret 
halinde kendini gösteriyor. 

Maamafih, mes'ud bır keyfiyet. 
olarak kaydedelim ki, asıl ırkı • 
mızda, Türk kadınında Yumf 
Seksapel'den fazla mevcuttu.r, 

Misal mi istiyorsunuz: İşte, sıze 

içtimai hayatımızdaki derlilik top 
luluk ve aile muhitimizdeki bir 
izdivacla ömür geçiren kızları -
mız, kadınlarımız' .. 

Yine Avrupa ve Amerikanın ki
bar muhitini kendi haline bıra -
kalım .. Onlar: 

~ Seksapel mı • Yumf mu? 

Dıye, münaka~a ededursunlar .. 
Biz, kendi kadınlarımızda Yum -
fun fazlasile mevcut olduğunu 

görmekle ınes'ud yaşamakta de
vam edelim. 

• 



Beş ya~ ı ıdaki 
çocuk yalnız 

bırakılır mı 
Şoför Sadığın idaresındeki kam 

yon Fatihte Macar Kardeşler cad
desinden geçmekte iken ani ola
rak karşısına çıkan Abdullah oğ
lu 5 yaşında Bürhana çarparak a
yağından yaralamıştır. Bürhan 
hastahaneye kaldınlmış, şoför 

Sadık yakalanarak tahkıkata baş
lanmıştır. 

İ :ıeğin hücumundan 
kurtulmak isterken 

Üsküdarda İcadiye mahalle -
sinde Merdiven sokağında oturan 
Vasi! isminde biri üzerine hücum 
eden komşusunun ineğinden kaç
mak isterken düşmuş ve sol ayağı 
kırılmıştır. Vasi! Haydarpaşa nü
mune kastanesine kaldırılarak te
davi altına alınmıştır 

Bir kız yaralandı 
Nuruosmaniye cami odalarında 

oturan 15 yaşında Hasan kızı Bin
naz Veznecilerden geçerken Fe
yazıd tarafından gelen 2110 nu
maralı otomobilin çarpmasile dü
şerek vücudün!ln muhtelif yerle
rinden yaralanmıştır. Bınnaz te
davi altına alınmış, hadiseden 
sonra kaçan şoför aranmaktadır. 

60 lirayı çalanlar 
Burgazadasında Lii2a isminde 

bir kadının evinde çantası içinde 
bulunan 60 lirasını çalan bakkal 
çırağı Mihal oğlu İstefo, Diırutri 

ve Anderya isminde üç gençle 
bunlara yataklık eden tütüncü 
Yanko yakalanarak mahkemeye 
verilmlşlerdir. 

Boya boyamak 
yüzünden 

Bakırköyde çimento fabrikasın 
da çalışan Yakub oglu Hasan ile 

alatta oturan seyyar boyacı Hay

dar oğlu Nazmi aralarında ayak

kabı boyamak yüziınden çıkan 

kaYga neticesinde Nazmi sandal
ya ile Hasanı başında yaralamış
tır. 

Sokakta kumar 
oynuyorlarmış 
Şehremininde oturan İsmail oğ 

lu Ahmed ile Ahırkapıda oturan 
şeıif oğlu İzzet Sirkl'Ci garında 

bir köşede kumar oynarlar~n suç 

üstunde yakalanw.-,ılardır. Her iki 

kumarb~z müıiaderc ecıılen 5 lira 
para ile birlikte mahkemeye \'e
rilmişlerdir. 

I 

Alay etmiş 
Kasımpaşada oturan Fikri is -

minde biri kendisile aıay ettiği i
çin ayni semtte oturan 13 yaşında 
Süleymanı taşla başından yara
lamıştır. 

Bir 0t0m0bil bir adamı 
yaraladı 

Şoför Hılıninin idaresindelti 
2496 numaralı otomobil eyoğlun

da Necib isminde birir.e çarpa -
rak sol ba~dğmda ~·aralamıştır. 

Kömürden zehirlendi 
Deniz ticaret mudürluğu inşaat 

gece bekçisi Veli odasında yakmış 

olduğu kömurden zdınlenmiş, 

Senjorj hastanesine ka;dmlarak 
tedavi altına alınmıştır. 

Uzlaşma zorlaştı l Trenlerden 
l Telgraf 
Çekmek L ondra ı3 (Husu i) - Çem

berlayn ile Uitler arasında
ki illi; mülakat dün iiç •aat 

ve bir <;eyrek sürınii~tiir. 'Bu mii
Hikatın neticesi hakkında henüz 
hiçbir haber alınamamı5tır. Ancak 
teraş~uh eden haberlere göre Ber
tesgaden mülakatında yeni hiçbir 
taleb ,.e iddiada bulu.nulnıama ı 

hususunda mutabık kalındığt hal
de Hitler'ln Gadesberg mii!İlka -
tında yepyeni iddialarla ortaya 
çıkması Çemberlayniıı muslihane 
rollerini epeyce zorlaştırnuşhr. 

Çemberlayn her şeyden önte 
yalnız, Südetler meselesinin bal
Jedilnıcsi ve bu suretle Avrupa 
sluhunun bugünkü tehlikeli va -
ziyetin ,.e her an bir harb çıkma
ya miistaid vazi)·etin her taraf e

hallindedir .Miizakerelere bugün 
devam olunacaktır. 
BU SABAH DA llfÜZAKEREYE 

DEVAl\1 ETTiLER 

B erlin 23 (Hususi) - Çem -
berlayn - Hitlcr arasındaki 
müzakerelere bu sabah tek

rar ba~lanrnı-şttr. l\1iizakere mev· 
zuıınu billıassa Çekoslovakya me
seleleri hakkında birer hal sureti 
bulmak te~kil e)·lemektedir. 

Bu sabahki konu~malarda esas 
itibarile bir itil8f tcınin edilnıesi 
imkanları elde edilecek olursa , 
öğleden sonra tekrar bir konuşma• 
yapılarak l\tussolini ve Daladye -
nin İ!Jtirakile A\-rupa meseleleri
nin tasfiye edilnıesine aid bir kon
ft-rans toplanına~ı nıeselesi mev -
zuu bah!<ıo]acnktır. 

Bugünlerde bu 
başlanıy0r 

usule 

Dev Jet Demiryolları umum mü
dürlüğü ile Posta, telgraf ve tele
fon umum müdürlüğü hareket 
halinde bulunan trenlerde seya -
hat eden yolcular içın telgraf ka
bulü muamelesine başlanması ka-, 
rarlaştırıruşt.ır. Üç dört aydan -
beri hareket halinde bulunan 
trenlerd(' seyahat eden yolcular 
telgraf çekebilmekte idiler. Ha -
reket halinde bulunan trenlerde 
seyahat eden yolcular için telgraf 
kabulü usulünün ihdası yurdu -
muz için yepyeni bir kaı·ar ve ay-

dilmesini istemektedir. 
Çemberlayn, Leh n l\Iacar e -

kalli)etleri mecslesinin, Alman -
)·aya ilhak edilnıe>i kararlaştırı

an Siidetler mıntakasının hudud
larını tahdid etmek iizere topla -
nacak be)·nelmilcl 1<omis~ on ma
rüetile halledilmesini istemekte
dir. İngiliz Başvekili o 'amana 
kadar her an bir harb patlamasına 
imkin \:erecek o)ao müselloih ,.e 
gergin vaziyt-te nihalct verihniş 
olacağı ,.e bu meselenin de o va
kit daha gen iş bir zaman 'e mti
said bir hava içinde tedkik ve hal
li daha muvafık olarağı k~naa -

YENİ PAKTLAR YAPILACAK 

P aris 23 (Husu•i) - Çem -
berlıtyn ile Hitler arasında 
Çek meselc'i hakkında bir 

uzla~ına elde edildiği takdirde 
Alman~ a ile bir ha\'a paktı akde
djlect-ği ,.e Avrupa emniyetinin 
sağlaınla~ı.rılnıası etrafında JCDİ 

bazı anlasnıalar ~·apılarağı, İspan
ya işi için de hir hal ~ekli bulu
nacağı söylenmektedir. 

' ni zamanda lüzumlu ve mübrem 
bir ihtiyacın karşılanması nokta
sından memnuniyete şayandu·. 

!indedir. 

YENİ HADİSELERDEN 
KORKULUYOR 

G odesberg 23 (A.A.) - Hu -
dudların tahdidinden iba
ret nazik bir mesele kar -

şısında bulunuluyor. Belki hadi-
seler zuhuru halinde müzakere -
!erin inkıtaa uğraması muhatarası 
me\'cuddur. Maamafih İngilizler, 
bedbin görünmemektedirler. 

ASKERİ TEBiRLER 
Stokholm 23 (AA) - Yakın

da terhis edilecek olan bir kısım 
efradın siliıh altında bırakılma 

Jarına karar \'erilmiştir. 

Bitler, Südetler meselesilc birlik
te Leh ,·e lacar ekalliyetleri nıe
seesinin de toptan ve kökünden 
halledilmesi husw.ıında ısrar et
mektedir. Bundan başka Bitler da
ha ileriye giderek Çekoslovakya 
Cumhurrei ·i Bene 'in ce.kilmesini 1 
ve Çek devleti baskanlığına ve a
zalıklarına Almanya 'e miitte •

1 

fiklerine karşı dost ,.e miizahir ===============! 
bir siyaset fakih edl'Cek \C Çekos- yaman bir 
lovakyayı eski ru.keri ittüakla -
rından ayıracak kimseler getiril- Kaçakçı 
me!liiindc ısrar etnı~ktedjr. 

(1 inci sahifeden devam) 

Hareket halinde bulunr tren
lerde seyahat eden yolcı için 
çekilecek telgrailar. trenin gitt<ği 
istikametteki istasyonlara verile

cek, istasyonlar da telgrafları ka
tar başmemuruna teslim edecek
lerdir. Katar maşmemur !arı tel - 1 

grafları sahiblerine teslim ede -
cekler ve teslim ilmühaberlerini 
de trenir ilk durduğu 
vereceklerdir. 

istasyona 

Gönül kimi 
Severse 

1 

t 

(5 inci aablfeıleıı devan<~ 

rürken tavrındaki azameti için se_- I 
yerim. Konuştuğu zaman zeka -
sındaki ınccliği görerek severim .. 
Yürüsün, otursun, konuşsun hep 
severim ... 

Fakat şair daha ileri gidiyor. 

Çekler tahliye ettikleri yerleri yeniden 
Bitler Çckoslovakyaya aid ta

lebleri tenic edildiği takdirde di
ğer Anupa meselelerinin tasfi)e 
edilmesi !';in daha mü>aid dana
nabileceğini İh'.Cias c(n1iştir. Fil -
hakika bu kabil meı;elelere dair 
yapılan göriişmeler Çcmherlayn 
üzerinde iyi bir tesir bıral<mıştır. 
Fakat bütün mü~üliıt Çek işinin 

miş ve Mustafa dün bir ameleye 
esrar satarken suç üstünde yaka
lanmıştır. Mustafanın üzerinde ya

pılan arama neticesinde 15 gram 
esrar bulunarak müsadere edil -
miş. 

Sevdiğini lakırdı etmez, neş'esiz 

bir halde gördüğü zaman da gö
zünü yoklar. O zaman ciddi utan

gan olduğu için sevfüğini söylü

yor. Çok neş'eli olduğu zaman da 
dünyada ondan güzel olmadığını, 

hulasa ne halde olursa olsun sev-
l gilisini daima seveceğini söylü -

yor. Mağrur kadınların zevk ala

cağı şiirler işte böyle şaırin ne 
pahasına olursa olsun sevgilisini 
çok seveceğini, bilhassa onun her 

halini çok beğeneceğini söy !ediği 
şiirler imlş. Mağrur bir kadın böy 

le bir ~iiri okuduğu zaman kendi 
kendine şöyle düşünürmüş: 

işgale teşebbüs ettiler Kurnaz kaçakçı bugiin adliyeye 
verilmiştir. 

(1 inci sahifeden denm) ı 
meskfın bir kısım araziyi bu ara
~ide mevcud istihkamları birer bi
rer berhna ederek tahli~·e etmiş-

tir. 
Bu kararın eski Çek hiikumeti 

tarafından Halis Çek toprakları

nın esaslı surette 1nüdafaa ,-c so

nuna kadar n1uhafaza edi!nıesi 

için \'erildiği, bu suretle Südet

lcrin , .• diğer ekalliyetlerin içer

den Çek ordusunu ,·urınak ,.e bazı 

emrivakilere meydan bırakmamak 

için tedbir alıdığı •Öylenmcktedir. 
Diğer bazı haberlere göre de, 

bu karar, Londrn mukarreratını 

kabul eden Prağ tarafından ve ye

ni emrivakilere meydan bı -

rakılınaması için bu kararlara gö

re Almanyaya bırakılma.ı İ<ab e

den yerleri tahlile ederek diğer 
ekalliyetlere aid arui de dahil ol
mak üzere bütün Çek arazisini 
müdafaa eylemek için ..erilmiş -
tir. 
YENİ KABİNE.:-IIN MAHiYETİ 

P rağ 23 (A.A.) - Yeni kabi
ne, memurlardan ,.e tek -
i" enlerden ınürekkeb olnp 

siyasi faaliyeti } üzünden şöhret 

ı .. !Lanıııı'l hiç kimse yoktur. Bu 
sebebden dolayı siyasi bir komite, 
parlamento ile hükumet arasında 
.rtibatı temin edecektir. Resmi biı 

sıfatı haiz olmıyan bu komite, 
IIodza'nın riyaseti altında hüku -
met koalisyonunun bütün fırka -
Jannın miimessillerini bir araya 
toplıyacaktır. 

KÜÇCK İTiLAF 

!eri artık muhakkaktır. Kliçük İ
lafın bu vaziyeti na;ıl kar<ılaya -
cağı henüz belli değildir. Ancak 
Yugo~ıa,·yanın l\facar ,-e Lehlerin 

bu hareketlerini de Çekoslovak -
yanın milliyetler mee,Jesinden 
addedeceği ,.e Roman~ anın da 
buna uyacağı tahmin ediliyor. 

Fransa müdahale ettiği takdir
de harb mevzii olmaktan {ıka -
cağı cihetle İngilterenin \'ar kuv

Makineye Verirken: 
Hitler, Çekoslovakya'riın taksi-

istiyormuş 
• • 

mını 

Pari.s 2.3 (A.A.) - Ocuvre gazetesinde Tabouis, şöyle dıyor: 

·Son dakikada bize Godesberg'den telefonla bildirildiğine göre 
vetile buna imkiın bırakmamaya Führer, bugünkü cuma gününden ütbaren kıtaatını 14 kılometre de -
çalışacağı anlaşılmaktadır. rinliğinde Südet ;ırazisine sokmak hakkını istemiştir. 
HORTİ NF.LER KO. 'UŞACAK? Diğer taraftan Hitler'in yeni Çek devletinin hududlannı garanti 

Paris ?3 (Hususi) - Almanya- etmekten imtina e~·lemekte olduğu söylenmektedir. 
da bir gezinti ~·apan n Göringle 

Orı re gazetesinde rivieres, Tabouis'nin vermiş oldugu haberi teyid 
konuşan Naib Amiral Horti Peş- . ,. .. . 
leye dönmiiştiir. Hitler'in sağ eli etmekte ve Hıtler ı hatta Çekoslovakyayı tam ve katı olarak taksım 

olan Göring ile Horti arasında 1 edilmesini en kari ve en enerçik bir şekilde istemiş olduğunu ilave 
Çek mee~lesi etrafında cok mlihiın 1 eylemektedir . 
kararlar verildiği anlaşılmakta -
dıt. 

YENİ KABİNE VE ALMANLAR Dün 
• • 

geceki 
• 
çalışmalar 

Berlin 23 (A.A.) - Çekoslovak- Godeı;berg 23 (A.A.) Bugün saat 11 de Dreesen otelinde Hitler ile 
yada c'eryan eden ~ahili vak'a~r,, yapılaca mülakata intizaren Çemberlayn'in etrafındakiler bu sabah 
Alman matbuatını Godesberg go- erkenden kalkmışlardır. 
rüşmelerindeıı Zl\'ade meşgul et
mektedir 

Gazeteler, yeni ÇekosloYak ka
binesinı •bolşevik bır harb kabi
nesi• telakki etmektedirler. 

LEHLER!,' NÜ1!A YŞLERİ 
Varşo,·a 23 (A.A.) - Cieszyn 

Silez) asının Polonyaya ilhakı le
hinde dün on binlerce kişi sokak
larda nümayiş yapmışlardır . 

İNGİLTEREDE NÜ. 1AYİŞ 
Londra 23 (A.A.) - Birkaç bin 

kişi dün akşam Wlıitehall'de Çek 
meselesinin halli projesi aleyhinde 
nümayiş yapmışlardır. Saat 20,30 
da nümayişçiler bir ağızdan: •Çek- ı 
!ere yardım edelim, Çemberlayn 
istifa etmelidir.• diye mükerreren 
bağırmı~lardır. 

Godesberg ve Drcesen otellerinin penc.,•rlerinden sabahın ilk ışık-

!arına kadar elektrik ziyaları sızmakta idi. Bundan da dün akşam Hit
Jer ile Çemberlayn arsmcla yapılan miilakattan sonra Çok çaiışılmış ol
duğu anlaşılmaktadır. 

--Yeni tefrikam1z--------ı• 

Gökyüzünde Aşk 
Yarış/arı 

Yazan: isken der Fahreddin 
Okuyuwlarımızın büyük bir alaka ve marakla takib ettikleri 

(Onu ben boğdum) romanı yakında bitiyor. İsken'der Fahreddinin 
Son Telgraf için hazırladığı L onı!ra 23 (Hususi) - Leh· 

krılen maada Macarlar da 
(.'ek hududlarında talışida

ta ba~laıııı~lardır. ;\Jacar gençleri 
göniilhi Jalllarnk bii)·iik tezahü
rat içinde Çek hududuna kosıııak
tadırlar. Lehistan da Çekoslovak
yada Lehlerin yasadığı lıudud ya
nında muazzaın ku\·vetler ~ığnıı~· 
!ardır. 

1 y· \J 

ıne yagmur Gökyüzün-de 

Alman a ('ekler arasında bir 

harb nıkmında ;\!acarlarla Leh -
!erin de birlikte ha,.eket ederek -

Başladı 
Be, a:tı gündenberi açık geçen 

hava bugün tekrar kapanmış ve 

saat 11,30 a doğru şiddetli bir yağ

mur başlamı1fır. Bu ara birkaç 

yere ~,!dırım da ılüşınüşt..;r. 

Aşk yarışları 
tefrikası, mevzuu tamamile hayattan alınmış, çok daha heyecanlı 

bir aşk ve macera romanıdır. Okuyucularımızın bu yeni tefrikamızı 
da öteki kadar büyük bir merak ve al3ka ile takib edeceklerine 
eminiz. 

- Tam benim için yazılmış bir 
şey! .. 

Fakat kadınlar arasındaki farkı 
kim tamamile anlayıp anlatabi

lir?. Yukarıda hassas kadından, 

yalnız gözyaşından ve kalbden 

bahsedilmesini istiyen kadından 

bahsedilmişti. Sonra mağrur ka

dından bahsedildı. Mağrur kadıiı 

kalbden, gözyaşından değil, ken
disinin kıymet ve ehemmiyetin -
den, türlü türlü güzellikleri oldu
ğundan bahsedilmesini bekliyen 

kadındır. Şimdi bunun aksine o
larak daha başka bir kadın vardır. 
O da yaradılışında anne olarak 
yaratılmış olan kadındır. 

İngiliz şairi Corc Varley'in yaz
dığı bir şiirde bu kadının ruhu 
şöyle tasvir edilmiş oluyor. 

Bana güzellik yerine müşfik bir 
kalb ver! ... Sadakatle yaşıyayım, 
yanlış yola gitmiyeyim... Kalbi
min esrarını sevgilimin kalbine 
dökeyim ... Tıpkı gülün içine sak
lanan bir arı gibi!. 

Hulasa bu dünyada sevdikle -
rini yaralıyan kadınlar olduğu gi
bi onlar için şefkatli, devamlı bir 
aşk besliyenler de vardır. Aşkı 

mücadele diye karşılıyan, onda 
yalnız sükun ve saadet arıyanlar 
izdivaç edecekleri zaman kalble

rinin bu ihtiyacına göre eş ara -
maları liızım geliyor. Sakin, şef

katli bir eş olacak kadını bulmak 
öyle zannedildiği gibi zor değil
dir. Mücadeleden hoşlanmıyan, 

yalnız saadetini düşünenler mağ

rur kadınlarla hayatlarını birleş

tirmeği düşünmesinler. Fakat kim 
bilir. aşka sevgilinin her hali gü

zel görünüyor. İzdivaçta da kar
şılıklı fedakarlığı hoş gösterecek 

kadar sevgi olduktan sonra bir -
birlerile imtizaç etmiyecek çift 

az bulunur. Hele şairin dediği gibi 

güzellik yerine yalnız müşfik ve 

sadık bir kalb. arandıktan sonra ... 

Taksim projesi ! .. 
(4 llnctl sahifeden de,·am) 

sını da pek yerinde buluyorlardı. 
Fakat Londralı gazetenin yazısı 

Orta Avrupanın diğer mühim bir 
merkezinde de akisler uyandır -
maktan geri kalmadı. Lehistanın 
Payıtahtı olan Varşovadaki Tay
mis muhabiri gazetesine şunu bil
diriyor: 

•ÇekoslO\·akyadan gelen haber 
ler Taymisin ileri surdliğü fikrin 
yanında artık Lehistanın yarı 

resmi gazetelerince ehemmıyet -
siz kalmaktadır. Taymisin maka
lesinde ileri sürülen bu fikir bu
rada Çekoslo\'akyanın taksimi di 
ye karşılanmaktadır. Lehistanın 

yarı resmi gazeteJpri Taymisin bu 
yazısından memnun olarak bu 
memnuniyet mes·uı mehafildc de 
tamamilc görülmektedir. •Yaban
cı halklar• ın ırk itibarile mensub 
oldukları milletlrre ,·erilmesi sö
zılnde cem suretıle kullanılan 

•ha!klaı-. kelimesine Çekoslovak
yadaki Almanlar kadnr Lchlerlc 
Macarların dn dahil olduğunu gös 
!ermekte ,.e bunların da Çekoslo
vakyanın parçalannasından isti
fade edecekleri manası çıkarıl -
maktadır. 

Tuymisin Varşovadaki muha -
birinin oradaki matbuat ile siya
si mehafilde hüküm süren kana
ate dair bildirdiği malumat bu 
kadardır. Fakat görulüyor ki az 
manalı değildir. 

Şimdi hır de Lehlılerin, Macar 
ların harekete geçerek Çekoslo -
vakyanın parçalanmasına Alman 
!arla elbirliği ettiği ~u günlerde 
alman haberler karşısında vazi
yeti daha etraflı hır surette göz
önüne almak iktiza ediyor. Tay
mis o başmakale~·; ~·azdığı zaman 
eylül ayı henüz ·t·ni girmiş! . A
radan şöyle böyle ferah ferah on 
beş gün geçmiş bulunuyor. Çe -
koslovakyanın taksimi ile bu dev
leti daha mükcanis bir şekle koy
mak diye •a•ılan yazının manası 

gitgide daha iyi anlaşılıyor. 
Çekoslovakyaclaki L"hleri Le -

histana almak için Varşovada, Ma 
carları Macaristana almak için de 
Budapeştede göriil<n hareket hli
yümektedir. Macar gazeteleri 
şimdiye kadar sakin bir lisan kul
lanarak vaziyeti ona göre yazı -
yorlardı. Şimdi Macar gazetele -
rinin dili değişmiştir. Macar hil
kı1meti Çekoslovakyayı protesto 
etti. Macar hududunda askeri ted
bir !er alınmasından şikayet edi
yordu. Macar toprakları üzerinde 
bir Çek tayyaı·esi uçtuğunu söy
ledi. Macar gazetelerinde Çekos
lovakyadaki Macarların fena mu
amele gördüklerinden bahisle git
gide artan bir şiddetle yazılara 

devam edilmektedir. 
Macarların tanınmış, yarı res

mi mahiyette görülen Peşler Loid 
gazetesinin yazdığı ise çok mana
lıdır. Bu gazete eğer Çekoslovak
yadaki Macarlar fena muamele 
görmekte devam ederlerse hep 
birden ayaklanarak isyan edecek-

Bi(imizin derdi 
Hepimizin derdi 
(3 üncü sayfadan Devam) 

müşküliitdan kurtulacaklar. Bu 
hat üzerinde 40 seneden fazla 
halkın oturduğu düşünülürse 

Beşiktaş - Maçka hattının ta
mamile rantabl olacağı anla
şılır. Daimi Sergi binasının 

Maçkada yapılması bu hattın 
ehemmiyetini büslsütii n arttır

maktadır. 

Karilerin ihtiyaçlarını en iyi 
şekilde karşılayan Son Telgra
fın 40binden fazla İstanbullu
nun en mübrem ihtiyacı olan 
Bebek - Maçka - Beyoğlu tram
vayınııı açılmasına yardım i
çin bu dileğimizin Nafıa Veki 
!imiz Bay Ali Çetinkayaya ar

za vesatetini rica ederim. 

al ·ınt kS· 
!erini ve haklı olan dav aı nı 
zanıncaya kadar di;ğüşecel< e. rı 
yazıvor Hulasa Macaristan• 

• . ·n kar 
payıtahtında Çekoslovakya~• ;b e· 
Şı alınan yazivet dikkatle tak k· 

. ·!o\'• 
dilecek hallerdendir ÇekO.' ıırri 
ya meselesi çıktığı zamandan ı"e 

.. dğuh•" aylar geçti. Oyle ol u . ·dal 
. .. .. ·e ıtı • 

Macar gazetelerı sukun ' d ru· 
ile vaziyeti muhakeme cdıP u g:ı · 
yorlardı. Son günkrde ise ~u i~· 
zetelerin hali büsbütün degışın 
tir. kr3 
Şimdiden sonra Çekoslo\'a ıırr· 

meselesi etrafında gelecek ha o" 
!er, yazılacak yazılar aras~d3r.ı~
Je görülüyor ki Lehistanın 'e,-aıı· 
caristanın almış oldukları s· 
yete dair gelecek malürııat ~ir 
lenecek sözler de ehrmmiyctlı 

3
• 

yer tutacaktır. İşte Orta AvruPc· 
nın karışıklığı bu halele cJeYaın h3 
dip gidiyor. Düzelecek ıni? ~abı· 
mı fena olacak? Bunu istıkb8 

rakmah... r? 

. ıneınurW· 
Istanbul 4 uncu icra 

ğundan: çı~ 
Bir borcun temın ı istıJası ~tı· 

haciz edilip açık arttırma ılc ı]ell 
lığa çıkarılmasına karar ve~ n· 
Mahmudpaşada Abud Efendi '8~ 
da 52 No. da Ce,·ada aid N'aU:.nc 
dikiş makınesıni 26/9/938 tart dJll 
rastlıyan pazartesi günü saat 9 k• 

. ııacs 
10 a kadar mahallındc yap ile 
tır. Talihlerin 37 /6390 No. ıar • 
mahallinde hazır bulunacak rııc 
murumuza müracaatları iJiın o!U' 

nur. 

lte SABAH, ÖGLE, ve 
her yemekten sonra muntaz l!'man 

fırçalayınız. -
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Yazan : Ziya Şakir --·---jN. 371 

Mevkufların bir kısmı sürgün edi
lirse Istanbul'a korku gelecektir 
Ve bir gece 

/erek 
ansızın Şeref vapuruna bindiri
buradan uzaklaştırıldılar 

Divanıharb heyeti, mevku!ları 1 
Uzun uzun isticvab ettikleri hal
de, memleketin asayiş ve inzibatı
nı ihliil edecek hiçbir (cürüm) 
bulamıyorlardı. Onun hakkında 
hüküm verdiklerine, tuhaf tuhaf 
ku!blar takıyorlardı ve takılan 
kulblar da şunlardı: 
(Zatı akdesi hazreti şehriyad 

hakkında, tefevvühatı gayrilayi -
kada bulunmak). 

(Avrupada, hali firarda bulu -
nan eşhas ile münasebet peyda -
sına çalışmak). 
(Evrakı muzırre kıraat etmek). 
(Rızayi 3.liye muhalif, efkarı 

ıtı.uzırra beslemek). 
Dikkat buyuruluyor mu? .. Bun

lar, (tanzimatı hayrfore) devrin
den sonra, saray erkanı tarafın -
dan ihdas ve idare edilen Uurnal
cı) veyahud (memurini hafiye) 
namı verilen casus zümresinin 
icad ettikleri tabirlerdL 

Bu garib ithamlarla, mevkuf -
lara kanunen birer ceza vermek 
mümkün değildi. Tabiidir ki, Taş 
'kışlada da senelerce tevkif edile
bıezlerdi. Onun için (divanıharbi 
'1ıahsus), bunlara (en kestirme 
(!eza) usulünü tatbik etmişti. O 
da, (sürgüne göndermek) di. 

' Eğer mevkufların bir kısmı 
•ürgüne gönderilirse, hem İstan'.;n
la bir korku gelecek, (hil8fı rizayı 
ili) işlerle meşgul olan veyahud 
(efkarı muzırra) taşıyanlar birer 
köş~ye sinecek .. Hem de, Taşkış
lanın yükü biraz hafifliyecekti. 

İşte, bu maksadla, mevkuflar • 
dan seksen kadarı seçilmişti. Ar
kalarındaki zabit ve mektebli el
biseleri çıkarılarak birer kat ye
ni sivil elbise, fes ve sarı iskarpin
ler giydirilmişti. İkişer kat, yeni 
Çamaşır verilmişti. Ve bir gece 
ansızın bunlar Kabataş iskelesine 
indirilerek oradan çatanalara bin
dirilmiş; Salacak iskelesinin önün
de bulunan (idareimahsusa) nın, 

(Şeref) ismindeki vapuruna bin
dirilmişlerdi. 

Sürgünler, nereye gönderildik
lerinden henüz haberdar değiller
d .. Bırçokları Taşkışlanın kasvet
li hayatından kurtulduklarına 
lllemnun olmakla beraber, bazı -
l<ırı da meçhul bir yolculuğun vH
diği endişe ve ıztırab ile pek müte
~ssir gönrünmektelerdi. 

Bu sürgün kafilesini, münev
ver fikirli gençler teşkil ediyor
tu. Tanzimedilen liste de, şu isim
•eri ihtiva eyliyordu. 

O zamanlar Erkanıharbiyei U
lttumiye dairesi BirincT şubesine 
lttemur, Topçu erkanı harb yüz
başılarından Silistreli Hamdi E
fendi. 

Haydarpaşa hastanesi doktor
larından yüzbaşı Cevdet Efendi. 
Gurabayı Müslimin hastanesi 

doktorlarından Çarşanbalı yüz -
başı Süleyman Emin Efendı. 

Seyyar topçu mülazimlerinden 
~rkofcalı Alı Riza Efendi (Ve
fat etmiştir.) 
Rulelı İdadisi makıne muallim 

llıuavini mulAzim eVYel Kiımil E
fendi 
Selımıye kışlasında seyyar top

çu Beşıncı alayın yaverı mülazim 
evvel Hilmi Efendi. 

Altıncı ordu doktorlarından yüz
başı Halil Kadri Efendı (Vefat et
llı~t r ) 

Topçu mektcbı ikınci sınıf ta
l~besındcn Yenikôylü Hulusi E
fendi. 

çeşmeli Fazlı Efendi, Giridl~ Ah
med Cevad Efendi. Giridlı Ab -
dülhalim Fikri Efendi. 

Erkanıharbiye müliizimleriıı • 

Hasan Fehmi Efendi. 
Mülkiye Baytar mektebi me -

zunlarından Kazanlı Abdullah E
fendi. 

dan, Kazanlı Yusuf Akçora Efen- Mirahor tekkesi şeyhi Necmed-
di. din Efendi. 
Harbıye talebesinden Ankaralı Necmeddin Efendinin biraderi, 

Mahir Said Efendi, Şehzadebaşıh Hukuk mezunlarından Vahyi E-
Arif Efendi. fendi. 

Bahriye Nezareti makine re- İstanbul İdadisi talebesinden 
simhanesi memurlarından müll\- Kazanlı Abdurrahman Efendi. 
zim Haydar Efendı. Harbiye talebelerirıden Kadirga-

Bahriye müiazimlerinden Meh- lı Hasan Efendi, Küçükayasofyalı 
med Sami Efendi. Hayri Efendi (Menfasından İs -

Bahriye Nezareti Fen komis • viçreye firar etmiş, orada vefat 
yonu azasından mü!izim evvel Ri· eylemiştir.), Hırkaişerifli Halil E-
za Efendi. fendi. 

Mes'udiye zırhlısı ıabitlerin - Tıbbiye talebelerinden Harputlu 
den mülazim sani Safvet Efendi. Vehbi Efendi. Trablus Garblı Mü-

Bahriye silfilı endaz tabu!'u ka- nib Efendi. 
tibi Ali Efendi. Topçu mektebinden Tokadlı 

Bahriye Kurvet katiplerinden Ziya Efendi, Kandillili Halid E-
Kasımpaşalı Fahri Efendi. fendi. 

Bahriye Nezareti torpido resim- Mülkiye Tıbbiyesi talebesinden 
hanesinden, çarkçı müiaEim ev- İstanbullu Ali Mail Efendi. 
vel Ahmed Hayri Efenai. Ticaret Kaptan mektebi mezun-
Tıbbiye talebelerinden Ali Efen- !arından Trabzonlu Osman Efen

di, Nasliçli Abdurrahman Cafer di. 
Efendi, Nazım Efendi, Fatihli İl>- Erkaruharbiye müiazimlerin -
rahim Etem Efendi, Çanakkaleli den Ferid Efendi. 
Hasan Tıthsln Efendi, Halıcıoğlu- Harbiye talebesinden Mirahorlu 
lu Ali Riza Efendi (Vefat), Neşet Hafız İsmail Efendi, tıbbiye tale-
Efendi, Şamlı Salih Said Efendi, belerinden Mahmudpaşalı Fa -
Selanikli Avram Salem Elendi, ik Efendi, Davudpaşalı Mus • 
Aşir Avram Efendi. tafa Efendi, Üsküdarlı Ahmed 

Hariciye mektubi kaleminden Hayri Efendi, Tosyalı Ahmed Vas-
Ömer Adil Efendi. fi Efendi (Vefat), Kütahyalı Os-

Hariciye Nezareti umuru 9eh • man Efendi, Sakızlı İzzet Efendi, 
bender! kaleminden, Zaimzade " (Devamı var) 

HIKAYI! 

Seven yapar mı? 
(4 Un•il sahifeden denm) 

bilden atacak sand1m. Mümkün 
olduğu kadar kenara kaçan bu za
rafet sembolüne özür diliyerek 
müsaadesini rica etmem lazımdı. 

- Affedersiniz Bayan .. Birden
bıre şaşırdım. 

- Biraz dikkatli ve terbiyeli ol
manızı tavsiye ederim. 

- Şey .. Sizi uzun zamandanbe
ri .. 

- Ya .. Uzun zamandanberi be
ni rahatsız etmek, sinirlendirmek 
fırsatını arıyordunuz demek. 

- Hayır .. Ne münasebet efen
dim. Ben size karşı daima ve .ta
bii gıyaben• hürmet hisleri bes
lerim. 

- Belli! .. 
- Vallahi, billahi sizi seviyo-

rum bayan. 
- Şoför dur. Bu terbiyesizliğe 

tahammül edemiyeceğim .. 
Şoför durdu. Genç kadın öldü

rücü bakışlarını gözlerime dikti 
ve .. hırsın ümid kırıldığı zaman 
verdiği kı:ııgınlıkla beni süzdü, 
şiddetle kapıyı iterek uzaklaştı. 

Ben yaptığımla yapılan arasın
daki münasebetleri düşünüyor -
dum. Önce şaka ile başlıyan bu 
kısa muhavere zararlı bir fırtına 
ile bitmişti. 

Hem kendisıni tanıdığımı, sev
dığim i farkında olmaksızın söyle
yiverişim kötü bir yalandan iba
retti. 

Bana mektup gelmez amma ... 
bugün geldi işte .. Hem de şehir 

dahili. Pulundan belli kafirin. He
yecana düşmekte haklı değil mi -
yim ya? .. Senede bir defa mektup 
gönderen olursa olur .. 
Ağır ağır, fakat heyecanla mek

"tubu açtım. Önce imzasına baka
yım dedim. 

Neclayı okumadan son cümle
ye gözüm ıli~ti. •Seven yapar 
mı?• 

Birdenbire şaşırdım. Acaba 
genç bir kari başına gelen bir 
hadisenin teşrihine memur mu 
etmiş beni? .. diye düşündüm. 

Mektubu bir iki kere okuduktan 
sonra aklım başıma geldi. Hani 
yağmurlu günde yaptığım terbi
yesizlik hadisesi, bayanı gücen -
<lirmiş fakat ben başka sebebler 
yüzünden .. Tanımadığım zannet
tiğim kadın beni tanıyormuş, hem 
de severmiş .. ve benim kendisini 
sevdiğimi zannedermiş.. Otomo
bil iyi bir fırsat olduğu halde ben 
kendisi ile alay etmişim. Halbuki 
daha başka hareketler bekhyor -
muş benden. Netice şu: Benim 
kendisini sevdığimi söyleyişim o 
şekilde kuyruklu bir yalanmış. 

Çünkü seven böyle yapmazmış!. 

Vallahı ne yalan söyliyeyim. Bu 
mektup beni hem hayrete düşür
dü hem de tuhaf bir gurur hisset
meme vesile oldu ve .. Anladım ki 
benim hareketlerim çok yanhş -
mış. Fakat siz ne dersiniz bu ba

yana? Otomobilden kaçmak hem 
de tahkır ederek kaçmak doğru 
mu? Ve .. seven yapar mı? 

MURAD HAYDAR 

Bakırköy Malmüdürlüğünden: 

Hindli 
Fakirlerin 
Esrarı .. 

(5 lnd ıahlfeden devam) 
Buna ne dersiniz? Mucize mi? ... 

Hayır! ... Hayat, yaşamak kabili
yetini kaybetmeden muvakkat bir 
zaman için durdurulabilir. Şu 

şartla ki cisimden hiç bir şey çık
masın ve hariçten hiç bir şey gir
mesin. Aksi halde hayat derhal 
inkıtaa uğrar. 

Fiziyoloji tecrübeleri pek ileri 
götürülmüştür. Fennen aksini id
dia etmek imkanı yoktur. Bina -
enaleyh bu, daha uzun müddet 
Hint fakirlerine münhasır kala -
caktır. 

Neler oluyor 
lngilterede 200 

milyon kuş 
varmış .. 

İngiliz istatistikçilerine göre, 
İngilterede 200 milyon kuş vardır. 
Sayın istatistikçiler bunları 

nasıl saydıklarını söylemiyorlar. 
Fakat, kuşların seneden seneye 

çoğaldığını ve bilhassa serçelerin 
sayılamıyacak dereceye geldiğini 
ilave ediyor !ar. 

Yalnız Londrada 3 milyon kuj 
varmış. Bunların 1,800,000 i papa. 
ğan, 300,000 i yabani güvercin, 
35,000 i ehli güvercin, 2,200 ü de 
Taymis nehri üzerinde yüzen "C 

kenarlarında uçan muhtelif cins 
kuşlarmış. 

f RADYO] 
İSTANBUL RADYOSU 

18.30 Dans musikisi (plak). 19 
Konferans: Selim Sırrı Tercan 
(Gençlerde karakter terbiyesi), 
19.30 Dans musikisi (plak), 19.55 
Borsa haberleri, 20 Saat ayarı: 

Grenviç rasathanesinden naklen 
Vedia Riza ve arkadaşları tara -
fmdan Türk musikisi ve halk şar
kıları, 20.40 Ajans haberleri, 20.4.7 
Ömer Riza Doğrul tarafından a
rabca söylev, 21 Saat ayarı. Oskes
tra: 

1- Siede: Marş. 
2- Djors: Geischa. 
3- Dirigo: Polonez. 
21.30 Settar Körmükcü ve saz 

eserleri: Tanburi Refik, Şemset
tin ve ark.adaşları, 22.10 Hava ra
poru, 22.13 Kadıköy Halkevi ra
mına: Mandolin kovartert konse
ri. Ziya Aydın Kan idaresind~, 

22.50 Son haberler ve ertesi gü
nün programı, 23 Saat ayarı, İs
tikial marşı, son. 

ANK. RA RADYOSU 
18.30 Karışık pliik neşriyatı, 

19.15 Türk musikisi ve halk şar
kıları (Hikmet Riza), 20 S:ıat a
yarı ve arabca neşriyat, ?.0.15 İn
ce saz faslı (Tahsin Karakug), 21 
Doktor Muzaffer Sezer tarafın -
dan bir konuşma: (Mevzu: aile 
hayatında ideal kadın), 21.15 
Stüdyo salon orkestrası, 22 Ajans 
haberleri ve hava raporu, 22.15 
Yarınki program. -

Ertuğrul 

Sadi Tek 
11YATROSU 

Bu gece (BEBEK) de 
Yarın gece (A. HİSAR) da 

(NUR BABA) 
Meşhur vodvil 3 perde 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

·Mayi halindeki mevaddı mahru
btın, bilhassa ham ve ağır yağlarııı 
pişirme ve teshini usulü• hakkın
daki ihtira için alıruruş olan 2 ilk
teşrin 1936 tarih ve 2305 numaralı 
ihtira beratının ihtiva ettiği hukuk 
bu kerre başk,asına devir ve yahut 

1 mtvkii fiile konmak için icara dahi 

'-SON T8LOaAr-2anı.oı.113s 

EMLAK VE EYTAM BANKASINDAN: 
Esas 
No. 

Yeri 
Eski 

Na.su Nev'i 
Yeni 

Depozitosu 
Kıymnti T. L. 

~---~-~------:.......... 
100 

104 

Büyükada Nizam Nizam de
resi 4929 M2. 
Büyükada Nizam Aşıklar yo
lu 12140 M2 

106 Büyükada Nizam Nizam cad
desi 1573,50 M2 

108 

149 

150 

Büyükada Tepeköy mahallesi 
eski Ebe yeni Öreke so. 194 
M2 

Kasımpaşa Eyyiihiim Ahmet 
efendi mahallesi Cami sokak 
37,50 M2 
Kasımpaşa Eyyiihüm Ahmet 
efendi mahallesi Cami sokak 
42,75 M2 

152 Büyükada Ayanikola caddesi 
70 M2 

153 Büyükada Ayanikola caddesi 
2605 M2 

154 Büyükada Ayanikola caddesi 
1320 M2 

185 

215 

Beylerbeyi Bostancıbaşı Ab
dullahağa sokak 
Kandilli Mezarlık sokak (es
kı 50 dönüm 349 arşın) karşı-
lığı 46150,50 M2. 

216 Kandilli Mezarlık sokak (es
kı 70 dönüm 806 arşın) karşı
lığı 64793,05 M2 

240 Ahırkapı Ahırkapı meydanı 
734 M2 

256 Büyükada Cami mahallesı 
Çakır çıkmazı 9550 M2 

294 

303 
304 
305 

Büyükada Meşrutiyet mahal
lesi Zühre sokağı 571 M2 
Heybeliada Turyolu 5398 M2 
Heybeliada Turyolu 15905 M2 
Heybeliada Turyolu 3977 M2 

306 Büyükada Bayır sokak 182,50 
M2 

310 Kocamustaiapaşa Ramazan 
efendi ve Sazende sokak 

311 Beykoz Yalıköy eski Naimbey 
y1.cni İsakağa sokak Karakol
hane arsası 215,50 

321 Büyiikada Meşrutiyet Kevkep 
bey Çamlıbel sokağı 128 M2 

329 Büyükada Yalı mahallesi Per
vane sokak 34 M2 

330 Büyükada Yalı mahallesi Per
vane sokak 67.50 M2 

337 

338 

339 

340 

Büyükada Yalı Küçük kara
kol sokağı 10,50 M2 
Kınalıada Yalı caddesi 4796 
M2 

Kınalıada İkiağa sokak liman 
çıkmazı 3524 M2 
Kınalıada liman çıkmazı 1763 
M2 

453 Büyükada Manen Ayanikola 
49, M2 

454 

455 

467 

556 

558 

559 

Kocamustaiapaşa Katib Mus
lahiddin mahallesi Hekimoğ
lu Alipaşa caddesi 55.50 

Beylerbeyi Bostanbaşı Abdul
lahağa Kalaycı sokak (eski 
260 arşın karşılığı) 149,37 M2 
Küçükpazar Rüstempaşa ma-
hallesi 35 M2 

Büyukada Karanfil mahallesi 
Karanfil sokak 2094 M2 
Büyükada Nizam mahallesi 
Yucatepe sokak 2031.25 M2 
Büyükada Nizam, Nizam cad-
desi 2762 M2 

560 Büyükada Nizam, Nizam cad
desi 866 M2 

621 Edirnekapı 

mahallesi 
1016,15 M2 

Hacı Muhiddin 
Yusufağa sokak 

638 Vaniköy Vaniköy caddesi l 
hektar 3132 M2 

20667 Büyükada Maden Türkytl • 
maz sokak 2150 M2 

668 Büyükada Maden Yılmaztürk 
sokak 1238,50 M2 

20673 Beyoğlu Fatmahatun Gümüş 
suyu Gazhane yokuşu 

675 Beyoğlu Katib Mustafa Çele
bi mahallesi Baltacı çıkmazı 

677 Şişli Feriköy I ınci kısım Pa
şa caddesi yeni Bozkurt cad
desi 137, 77 M2 

C. 28 Beyoğlu Teşvikiye Koda • 
man mahallesi Hacı Mansur 
sokak 

19 

5 

11 

38 

38 mü. 

32 mü. 

32 mü. 

54 

26 l 

27 

1 

7 

1. 2, 3 

1 mü. 

3, 5, 7 

3, 5, 7 

58 

240 

5 

3 

19 

69 

11 

.ı 

Taj 41 

43 
Taj 43 

72/2 

26 

66 

3/2 

16 

7 

8 
6 
2 

2, 36, 7 

53 

9 

6 

57 

3 

1 

266 

5 

32 

1 

2 

5 

1 

7, 9, 11, 13, 15 1-3 

3 

39,41 

3 

25 

7 

36 

5,7 

41 

5, 5/1 
Taj 14 

31 

2 Taj 

93 

Kuyulu bahçe 

Çamlık 

fundalık 

Bahçe 

Bahçe 

Evin 3/4 hissesi 

Evin 3/4 hissesi 

Denizden dolma 
rıh tını arsası 

Arsanın 

760 / 480 o;ehmi 
Arsa 

Kayıkhane 

Tarla 

Tarla 

Arsa ve bahçe 

Arsa 

Arsa 

Taıla 
Tarla 

• 
Arsa 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
Çakıllı arsa 

Arsa 

• 
Denizden dolma arsa 

Arsa 

• • 

Taş ocağını havi arsa 

Bahçe 

Tarla 

Arsa 

• 

• 

Çakıllık ve arsa 

Bahçe 

Ahır 

Arsanın 4/5 hissesi 

Arsa 

Apartıman 

1000 

1821 

400 

384 

900 

700 

70 

MO 

:ıoo 

337 

1000 

1400 

2200 

72 

571 

1200 
2000 
800 

182 

153 

107 

128 

67 

40 

480 

350 

175 

49 

100 

74 

175 

524 

203 

450 

250 

203 

2000 

322 

309 

2000 

200 

364,20 

80 

76.80 

180 

143 

14 

100 

fi7,40 

200 

280 

440 

14 

114.20 

24G 
400 
160 

35,40 

30,60 

21,40 

25 60 

6,80 

96 

70 

35 

9,80 

20 

14,80 

35 

104,80 

41,60 

90 

50 

400 

61,80 

4.00 

291,49 58,29 

686,85 137,75 

12500 2500 

İzahatı yukarıda yazılı gayri menkullerin peşin bedelle satışları 10/10/1938 
yapılac&ktır. 

Pazartesi günü saat 11 de 

İstekli olanların hizalarında yazılı depozito akçesini veznemiu ya tı,-arak 
Y•nlarında üçer fotoğrafla nüfus tezkerelerıni getirmeleri. 

arttırmaya girmeleri ve 

verilmesi teklif edilmekte olmakla çin alınmış olan 7 ilkteşrin 1936 ta- ' 
bu hususta fazla malumat edinmek rih ve 2254 numaralı ihtira beratı
istiyenlerin Galatada, Aslan Han nın ihtiva ettiği hukuk bu kerre 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü lıanlan =ı 
Kıymeti 
Lira K. 

Pey parası 
Lira K. 

5 nci kat 1-3 numaralara müracaat başkasına devir ve yahut mevkü Ayni mektebin, ayn sınıf tale
besindi'n Gelibolulu Nazmi Efen
<lı. 

Bakırköy Osmaniye mahallesinde kilin mtlflis Kurt Çimento Türk 
eylemeleri ilan o11!11uı-. f 1 k k · · d h' ·1 

anonim şirketinin külliyetli miktardakı vergi bor~undan dolayı tahsilat .;;....;.;....;....;._;...;.--...;..~------ ii e onma içın ıcara a 1 verı e-
DEVREDİLECEK İHTİRA bileceği teklif edilmekte olma..lt:la 407 17 30 54 

Topçu mülazimi Koskah Emin 
trendi. 

Rarbiye mektebi talebelerinden 
İshakpaşalı İsmJil Efendi, Kuru-

komisyonu kararile haciz altına alınıp 20/9/938 gününde satışı iliın olu- BERATI bu hususta fazla malümat edinmek 
nan Kılinger ve çimento taşile İngi_!!z Antrasit maden kömürünün mü- •Kimyevi teamül için katalistik istiyenlerin Galatada, Aslan Han 
zayedesi 1/10/938 cumartesi günü saat 12 ye talik olunduğu ilan olunur. maddeler ve bunların istihsali ve 5 nci kat 1-3 numaralara müracaat 

•6735• tatbiki usulü• hakkındaki ihtira i- eylemeleri ilan olunur. 

Kumkapıda Tülbentçi Hiisamettin vakfından 678, 62 M2 ındaki arsa 
17/10/938 pazartesi günü saat 14 de pazarlıkla satılacağından isteklilerin 
Çemberlitaşda Vakıflar Başmüdürlüğti Mahlülit Kalemine müracaat· 
lan. ~2734) 



· ı Arada Eüvük Fark Vır--~ 
1 J 1.3k• 

1 . Pertev çcruk pudrası, şinırliye kada~ hiçb'.r bem'.cri tarafı.nd:~ rill· 
lit edılmer.nşt.ı. Bu pudranın, en buyuk mezıyetı bılhassa çoc add• 

j !eri için ha1.1rlanmış olmıısı ve terkibinde tahrış cdicı hiçbir rrı 
bulunmama~d1r 

1 PERTEV ÇOCUK PUDRASINI 
- j)t~ 

Şişman vücutlü yaşlı kimseler de kullanmaktadırlar. Vücudun s;ır 
valarıııda ve h'ltuk altlarının pişiklerine karşı bundan daha rnu 
bır podra locnüz keşfed:Jmemiştir. 

Onu diğer adi (Talk Pudra) ları ilt) 1 

~ karıştırmayınız. --4 

-------------ım----·---'~ istanbul Dördüncü İcra 
Memurluğundan : sı· 

KAŞE 

Emliık ve Eytam Bankası Türk Anonim Şirketine Birinci derece. v~·ıi• 
rada ipotekli alup tamamına üç ehli vukuf marifetile 8142 (sekiz b; ~!l' 
kırk iki) lira kıymet takdir edilmiş olan Galatada Sultan Bcyaıı gore 
hallesinde Karaoğlan şokağında eski 19, 15 yeni 19, 23 (yeni tahrırc 

3
idi 

19, 21, 23) No. lı bir tarafı Loiz mağazaları ve Talat ve Dikar ve Tv•" ıoıı 
----------- mağazaları bir tarafı Hacı Vasi! mağazası ve dördüncü tarafı J{ar•

0
: 11; 

sokağile mahdud ve kayden 487 arşın 16 parmak ve vaziyet rapor 

Sizi günlerce ıztırabçekmektan kurtarır 
ED tiddctli baş diş ağrılarını, üşütmekten mütc•ellid 

bütün sancı v~ sızıları keser. Nezleye 
romatizmaya, Jurıklıta karşı çok müessirdir. 

Mideyi bozmaz, kalbi ye böbrekleri y0rmaz r 
ismine dikkkat : Taklidlerindcn sakınınız ve N.vrozin yerine başka 

- bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. 

•• -~ • : f' • ..... ·7... ·- . -~ - .. --
lstanbul Belediyesi ilanları 

Çocukları kurtarma yurduna lüzumu olan ve beher metresine 22 
kuruş bedel tahmin edilen 3400 metre amerikan bezi açık eksiltmiye 
konulmuştur. Bezin nümunesile şartnamesi Levazım Müdürlüğünde gö
rülebilir. İsi-ekliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve 56 lira 10 ku
ruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 29/9/938 Perşembe 
günü saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (i) (6367) 

••• 
Senelik muhammen kirası 200 lira olan Kiiğıdhanede Karaağaç cad

desi sokağında ahır (İmrahor köşkü ahırları) teslim tarihinden itibaren 
bir sene müddetle kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuştur. 
Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 15 liralık ilk 
teminat makbuz veya mektubile beraber 10/10/938 Pazartesi günü saat 
14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (i) (6773) 

Türk Hava Kurumu 
25. ci Tertip 

Büyük Piyangosu 
6. cı keşide 11- Birinci teşrin - 938 dedir. 
Büyük ikramiye 200. 000 liradır. 
Bundan başka: 40.000, 25.000, 
20.000, 15.000, 10.000 Lira
lık ikramiyelerle ( 50.000 
10.000 ) liralık iki adet mü
kafat vardır. 
DiKKAT: • 

Bilet alan herkes 7 - Birinci Teşrin . 938 
günü akşamına kadar biletini değiştirmiş 
bulunmalıdır ... 

EMNlYET SANDIGI iLANLARI · 

ı·aksitle En1lak Satışı 
Semti 

Kadıköyünde Zühtüpaşa mahalle
sinde Bağdad caddesinde eski 18 
yeni 128 No. 11 

Cinsi Muhammen 
Kn·meti 

Üç buçuk katta yirmi dört 18000 
odalı, elektrik, terkos tesi-
satını havı kiırgır zemin ü
zerinde üç bölüklü ve bah-
çeli ahşap bir köşkün ta
mamı (ayrıca üstü odalı 

ahır ve arabalığı vardır.) 

1 - Arttırma ~ L Lvvel 933 tarihine düşen salı günü saat 16 da ya

pılacak ve gayrimenkul en çok bedel verenin üstünde kalacaktır. 

2- Arttırmaya girmek için muhammen kıymetin % lO u nisbetinde 
pey akçesi yatırmak lazımdır. 

:ı- Arttırma bedelinin dörtte biri peşin ve geri kalanı sekiz senede 

!ekiz müsavi taksitte ödenir. Taksitler ~; 5 faize tabidir. 

4- Taksitler ödeninciye kadar gayrimenkul Sandığa bırinci dere-
cede ıpot~kli kalır. (6311) 

' ~ '::. .\ .~ .. · .. · ... ' _,· . 1 ' . . ~~ .... _ ..... ,'~""'~":": 

T.C. ZiRAAT BANKASI 

t. 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye verecek 
Zir ut Bankasında kumbaralı ve ihbarsu: tuar ruf hesablnrında en as 50 linaı bulunanlara aenecle 

' defa çeklleoek kur'a ile aflliıdak.i plana ı:öre ikramiye dai:ıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 )) 500 )) 2,000 )) 

4 )) 250 )) 1,000 )) 

40 )) 100 )) 4,000 J) 

100 )) 50 )) 5,000 I> 

120 )) 40 » 4,800 )) 

160 )) 20 >) 3,200 
" , DİKKAT: Hesablnruıdaki paralar bir sene lçlıı de 5<J liradan aşağı düşmiyenlere llıramiye slktıiı 

1 takdirde o/v 20 !azlasile verilecektir. 1. Kur'ala r •enede 4 defa, 1 Eylfil, 1 Blrincik~un, 1 Mart ve 1 Haziran tarihlerinde ~kilecektir. 

1 BALSAMiN KREMLERi 
Gece - gündüz - yağlı - yağsız 

ve acı badem 

BALSAMiN KREMLERi 
Bütün dünyada birinciliği tasdik edilmiş iıhhi güzellik kremleridir 
Gece için yağlı - gündüz için yağsız ve halis acıbadem çeşidleri vardır 

Hususi vazo ve tüblerde satılır. 
İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 

. Beyo~lu - İstanbul 
, 

Zührevi ve clld hastalıkla~ 

... ~~ ~~y~'~'~:~.J 
ı karşısında No. 33 Telefon 4135d 1 
1111!~911!1 .............. .. 

Erkek, kadın ve ço· 
cuklar için 

Trençkotlar, Renk0t
lar ve Waterproofs. 
muşambalarının 

Her cinste zengin koloksiyon· 
!arını her yerden ucuz fiat ve 
müsait şartlarla Beyoğlunda 

BAKER mağazaların.ı.a 

bulursunuz. 

göre 274 M2 sahasında bir çatı altında kiırgir iki evin evsafı: . ı;ıcO 
19 No. nun zemin katı: Demir kapıdan girildikte zemini kar3

·'
1 '0 ;ı 

bir koridor, küçük bir aydınlık zemini çimento bir mutfak. BaM"'''.d,ıl 
kapı, koridorda içi dolu bir sarnıç vardır. Asma katta ahşap bir k"

1
.
1
nd• 

üzerinde bir hela ve bir oda mevcuttur. Birinci kat: Bir sofa üzer~,çi· 
karşılıklı iki oda, birinde sabit dolap vardır. Sofadan diğer kısrrı• dıl" 
len bir kapı mevcuttur. İkinci ve üçüncü katlar birinci katın ayn• er• 
Çatı katı, basık tavanlı bir oda, bir sofa, biri sandık odası oln:'ak ~~~U 
içiçe iki oda vardır. Ahşap tavanları yağlı boyalı içinde elektrik tc- on~ 
vardır. 19 N'o. ile 23 No. arasında ve üzerinde kapı numarası 21 olan ye 
ıstor kepenkli zemini kısmen malta, kısmen çimento döşeli arka bahÇ'·rıİ 
camlı bir kapısı olan dükkan vardır. 23 No. lı ev: 19 No. lı evin a~ıl"· 
evsafı haiz olup mutfakta tulumba, bir kuyu ve merdivenaltı var bi· 
Umumi evsafı: Evin cephesinde kapıların üzeri demir parmaklık ve 
· · o]uP ıe

rinci katlan itibaren her iki evin ikinci katına kadar bir salınış a•şe" 
min kat cephesi duvarları birinci kata kadar yağlı boyalıdır. AkşaP, :ı.f.Z 
meleri muhtacı tamirdir. Umum mesabası 274 M2 olup bundan 1 ıO,. a· 
bina ve geri kalanı bahçe olan gayrimenkulün on dörtte on üç hi5>"'~cs 
çık arttırmıya konmuş olup ilan tarihinden itibaren şartnamesi her ·a~ 
tarafından görülebilecek ve yirmi altı ilkteşrin 1938 tarıhine rash)ıııa 
çarşamba günü saat on dörtten on altıya kadar dairemizde açık arttır ~ 

k nuıı 
suretile satılacaktır. Satış Emlak ve Eytam Bankasının 844 No. lı 3 t 1 .. 

hükümlerine tabi olduğundan mezkur kanunun 15 inci maddesine e ıJJ 
fikan ikinci bir arttırma yapılmaksızın gayrimenkul, yukanda yaı iJl 
günde en fazla arttıranın üzerinde bırakılacaktır. Arttırmaya iştirak ıÇ)'a 
muhammen kıymetin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçesi. ":eo 
milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edilmek lazımdır. B~fl tıŞ 
bina vergilerile çöp ve fener resimleri ve dellaliye ve vakıf icaresı 58 tıŞ 
bedelinden ödenir. 20 senelik evkaf taviz bedeli müşteriye aittir. Sa d• 

bedeli peşin ödemek lilzımdır. İcra ve İflils Kanununun 126 ıncı J1'1
3
ri· 

desine tevfikan ipotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların. ga~ao 
menkul üzerindeki haklarını v~ hususile faiz ve masraflarına daıf. 0dif' 
iddialarını evrakı müsbitelerile birlikte 20 gün içinde dairemize bıl tıı 
meleri lazımdır. Aks( halde hakları tapu sicillerile sabit olmadıkça sıı 0 
bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Aliikadarların işbu kan~l· 
maddesine uygun surette hareket etmeleri ve daha fazla maiürtı31. 13~ 
mak istiyenlerin 935/1134 dosya No. sile dairemize müracaatları 1 

olunur. 

Emlak ve Eytam bankasından: 
İşbu gayrimenkulü satın alanlar arzu eder· 

lerse bankaca takdir edilecek kıymetin o/~ 
50 si kadar kendilerine ikrazatta bulunab1

' 

lir. (6749) __,,. 
~~~~~~~~--~~~~~-::::::::::4 

inhisarlar U. Müdürlüğüııde~ 
Cinsi 

Çelik çen ber 
parçaları 

Toz yaldız 
muhtelif renk 
Çul parçaları 
Kola çuvalı 
Yamalık ka
naviçe 
Yamalık çul 
Iskarta kana
viçe 
Iskarta çuval 
Iskarta ip 

Miktarı 

1000 kilo 

200 • 
500 • 
350 adet 

1218 kilo 
274 • 

812 • 
401 • 
25 • 

Muhammen Be. 
Beheri Tutarı 

K. S. L. K. 
2.-

40.-
13.25 
18.-

16.-
4.-

12.-
5.-

14.-

20.~ 

80.-
66.25 
63.-

194.88 
10.9tl' 

97.44 
20.05 

3.50 

f~'ill• 
Of.0 1'.ı temi· bulun· · 

ıılC 
natı duğu ti 

L K. mah•lbs•;4. 
3.- kutu fa · 

12.-
9.93 

• 
• 

• 
• 

9.45 • • 

ı• <0 
29.23 Ahırka. dcP· 1 ~~0 
1.64 • • 

14.61 
3.-

-.52 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

1 - Yukarıda cins ve miktarı yazılı 9 kalem ıskarta eşya "~ 
\'fl 

l'I ,ı 

pazarlık suretile satılacaktır. 
1
,0s· 

. rıda ' 
II- Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizaJııı 1 

terilmiştir. ,tıll 
o·ı ..... 

IH-Arttırma 11/X/938 tarihine rastlıyan salı günü hizalarııı ~il kO' 

saatlerde Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki müteşel< 
misyonda yapılacaktır. ~;.rii· 

iV- Nümuneler kutu fabrikasında ve Ahırkapı deposunda 
lebilir. 10 w r, . ' 

V- İsteklilerin arttırma için tayin edilen gün ve saatlerde cınırl• r• 
minat paralarile birlikte yukarıda adı yazılı satış komisyonuna g 
iliin olunur. (6776• ___..-

Kadıköy Sulh icrasından: 0,ınııt 
Bir borçtan dolayı maJıcuz Sahibinin Sesi markalı bir adet p 

111
dao 

ldub' 
gramofonun satılarak paraya çevrilmesine karar verilmış 0 a kadar 

taliplerin 27/9/938 tarihine tesadüf eden Salı günü saat 9 dan JO Jı Jl'e

satış mahalli olan Kadıköy Çarşısı Koltukçularda hazır bulunaca 

muruna müracaatları ilan olunur. ·6777• ~ 

~== ........ ===~=~~~~ 
Sahip ve neşriyatı idare eden Başmuharrırl 

ETEM İZZET BENİCE 
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