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ANLIYA.'1'.ADIM 

Dün bir gazetede, yeni bir ro
man reklamı olduğunu tahmin et
tiğım şöyle bir ilan gördüm; 

cBebek nedir?. Güzelliktir, aşk
tır, ıztırabdır, hakikattir.• İtiraf 
edeyım ki, bu ilan beni hayli dü
ıüooürdiı. Evwli, manasını kav
ramağa çall§tım. Bebek... Bildi
ğimiz kıiçük 90Cuk... Bu, l!'VVe!A 

güzellık imiş ... Amenna ... ~bek 
güze ldır. Sonra, aşk imiş ..• 

işte burasını anlıyamadım ... Bu, 
acaba, neyi kasdediyor. Geçenler
de Amerika.da., 'beış yaşında bir 
bebek. çocuk doğurmuştu. Yapı
lan bu ilanda, bekeler de 8şık o
lur, mu demek isteniyor?. 

Salisen, bebek ıztıra.b imiş ... 
Bunu anladım ... Bu zamanda, ço
cuk büyütmek hakikaten ıztı -
orabdır Kolay mı?. 

Rabian, bebek hakikat imiş! ... 
Bu ne demek?. Yani, taşbebekten 
mi bahsedilmek isteniyor?. HulA
sa, bebeğin ne olduğunu, bir tiir
lü anlıyamadım, vesselam!. 

SÜT FABRİKASINA 

NE HACET VAR! 

Bir yabancı firma, belediyemize 
müracaat ederek, İııtanbulda ku
rulacak süt fabrikası işini üzeri
ne alma le istemiş. Bu firma mü
racaatini yaparken, kendisini ta
nıtmak maksadile; 

- Firmamız, şimdiye kadar ta
mam 681 süt fabrikası inşa etti, 
demiş ... 

Bu kadar süt fabrikasının muh
taç olduğu süt miktarını tasavvur 
ediyor mwunuz?. Yoksa, bu fab
rikalar, yüzde elli terkos ile mi 
çalışıyorlar ... Öyle ise, bizim için 
tiit fabrikııısına ne hacet!. 

BAYAT UCUZLUÖU 

İPEKLİ KUMAŞ 

Biz, farkında değiliz, meğer, 

lsta.ııbulda b.ir hayatı ucuzlatma 
komisyonu varmış.. 

Gazetelerin verdıği habere gö
re, dun yine toplanmış, ipekli ku
maşlar üzerinde tetkikler yap -
mı.ş hayatı ucuzlatın.ağa neden 
lpeklı kumaşlııtlan başlıyoruz, a-

yıb değil ya, anlıyamadım. .. Ne 
kibar insanlarmışız yahu!. Hayat 
deyince, hatırımıza ilk gelen i
pekli kum~ mı oluyor?. 

Maamafih, üzülmeyin... Ma -
deınki iş komi6yonda imiş-

ARPA İHTİYACI 

ÇOK FAZLA İMİŞ 

Almanyada gıda sıkıntısı ma
lılm! Az yiyecek, çok çalışm:ak
sı.nız, bol bol jimnastik yapacak
sınız ... 
Söylendiğine göre, Almanyada 

anpa kıtlığı başgöstermiş!. Bunun 
için de meşhur Alman biraları ta
dını, lezzetini k.ay'belmiş... Çün
ku, biranın içindeki arpa mikta
rını, gittikçe azaltıyorlarmı.ş ... Al
manlar, bizim piyasadan da bol 
bol arpa, yulaf alıyorlar ... Demek 
hala, arpaları az geliyor!. 

KUŞLAR DA İNSANLARA 

BENZİYOR BAZAN ... 

Bir hayvanat tetkikı kitabında, 
kuşlar hakkında yazı!mış şu sa.
tırları okudum; 
Kuşlar yalnız avcılar tarafın

dan ölıdürülmezler. Bu zavallıla

rın büyük bir düşmanları daha 
vardır; elektrik telleri ... 
Zavallı kuşlar, bizim gibi, elek

trik cereyanının ne olduğunu bil
mezler. Bu tellere tünerler ve 
derhal ölüverirler. Yapılan ista -
1.iitiklere göre, bu şekilde ölen 
kuşların sayısı senede 80 bini bul
maktaıdır. 

Bu kitabda, kuşlara atfedilen 
zavallılığı, ben, lüzumsuz bulu -
yorum. Kuşlar, elektriğin ne ol
duğunu peUIA biliyorlar. Görü
yorlar ki, elektrik dünyayı ay
dınlatıyor, gemiler.i, trenleri, 
tramvayları yürütüıy-0r, radyola
rı, telefonları işletiyor. 

Bu katlar faydalı bir metaın 

telleri üzerine konmayı belki de 
bir şeref biliyorlar. Fakat, sonra 
ölüyorlar ... 

İnsanlar da böyle değil mi?. 
Bize: Süt içiniz, sıhlıidir, iyidir, 
diyorlar. İçiyortt. Zellıirleııiyoruz. 

Ne kuşların, ne de bizim kaba -
hatimiz yok!. 

Yeni 
Eminönü 
Meydanı 

Yeni Plana Göre Ne 
Şekil Alacak ? 

Belediye imar müdürlüğü, E
m.i.nönü meydanile civarının ve 
yerucami etrafının alacağı şekle 

aid plinı hazırlamağa başlamış -
tır. B upliina göre Eminönü mey
danırun seviyesi, köprünün Emi
nönü cihetindeki ııyaılda.rile be
raber bir miktar yükseltilecektir. 
Meydandan, biri Balıkpazarı ci
hetine, biri gümrüklere aid de
ponun arkasına gel.ınek üzere iki 
refüj yapılacaktır. Meydanın se
viyesinden yüksekte kalacak olan 
Yenicamiin etrafındaki yol, ay
rı a:yrı üç noktadan geniş birer 
merdivenle meydana bağlanacak
tır. 

Bu merdivenleııden biri Yeni -
cami kemerinin önünden, biri şim
diki saat direğinin karşısında, ü
çüncüsü de Balıkpazarına bakan 
cephede olacaktır. 

Camiin etrafındaki seddin di -
ğer kısımları teras halinde mu -
hafaza edilecektir. Gerek bu te-

1 gerekse merdivenlerin in
şaatının, kısmen ki.i:ıik denilen 
taşlardan, kısmen de kırmızı taş
lardan istifade edilecektir. 

-o--

Yeni Baremde ilk 
Tedrisat Muallimleri 

Maarif müdürlüğü bütün İs -
tanbul ilk tedrisat muallimleri -
nin yeni bareme göre alacaklan 
dereceleri teslrit etmektedir. Ye
nı dereceler pekyakında ilan o
lunacaktır. 

Diğer taraftan Maarif Vekaleti 
de öğretmenlerin yeni zamları ve 
muallim1erin maaş vaziyetlerini 
yeni bareme göre tesbit etmeğe 
başlamıştır. 

Bütün muallimler tesbi'in bir 
an evvel bitmesini ve yeni dere
celerin ilamnı beklemektedirler. -

İIU>A.M: 

Şu ara Bulgaristandan dostca 
sözler işittik. Bulgar meb'usların

dan Grigor Vasilef'in son yazıları J 
Balkanlarda anlaşma zihniyetinin 
güzel bir ifadesidir. Yalnız bü -

dai maddeleri azaltmış, ıktısadi -
Y.atı bozmuştur. Hulasa Almanya 
uzun bir harbin vehametini her
kesten evvel hesab etmeğe mec -
burdur. 

VAitlT: 
tün mesele, Bulgaristan hükıime- 1

--

tinin, hiçbir zaman şüphe etmedi- Asım Us Bir pirinç üzerine Fa
ğimiz Bulgar münevverlerinin, tiba yazan Hindli san'atkardan 
Bulgar milletinin ekseriyetinin bahsediyor. Fakat ameli hayatta 
düşüncelerine göre hareket eyle _ hiç faydiısı olmıyan bir marifet ... 
mesi, Balkan milletleri arasında Pirinç üzerine fatiha yazan Hint
samimi dostluğwı, tesanüdün bo- li san'atkar bu mahareti yeni sis
zıılmasma sebep olacak hareke~_ tem bir otomobil. yahut bisiklet 
k!rden sakınması keyfiyetidir. keşfinde göstermiş olsaydı muhak

Yunus Nadi, Balkanlann sela -
metinin Balkanlıların elinde ol
duğunu söylüyor. Diyor ki: 
Balkanlılar kendi memleketle -

rinde kendi hudutlarını ve kendi 
haklarını çiğnetmemek azmile mü
cehhez olunca bu kıt'anın seliıme
tinden şüpheye asla mahal kal -
maz. 

TAN: 

M. Zekeriya Sertel Alman kuv
vetini bir efsane addedıyor. Al -
man propagandası karaya beyaz, 
yalanı hakikat olarak göstermek

te mahırdir. Diktatörlüklerde h. a- , 
kikati meydana çıkarmak güçtür. 
Diktatörlük kendisince bilinmesi 
lizım geleni ve lüzumu kadarını ı 
gazetelerde neşreder. Onun için 
Alman kuweti etrafında yaratı

lan efsanyei te.kzib edecek vakıa
ları buhıp çıkarmak güçtür. 

Macar profesörlerinden Lajoo 
Nazizm 'in Macaristan dahilin -

deki kuvvetini kırmak için bir e- 1 

ser neşretmiştir. Alman kuvvetle
rinin hakikati hakkında yine Al
man kaynaklarına istinaden neş
redilen bu eser kapışılmıştır. Ki -
tapta yazıldığına göre: Alman or
dusu hiç övünülecek vaziyette de
ğildir. Gıda vazıyeti 1914 dekin -
den daha berbaddır. Harb sanayii
nin gece!• gündüzlü işlemesi, ipti-

kak ki ayni emek ile nisbet kabul 
etmez bir kazanç temin etmiş o
lurdu. Hayat ve sanat sahasında 

sarfedilen emekler ve gösterilen 
maharetler ameli bir faydayı mu
tazammın olmadıkça daima heder
dir. 

Yl'.Nİ SABAH: 

Hüseyin Cahit Yalçın .İngilte

renin hodkamlığ1> başlığı altında 
yazdığı makalesinde bır İtalyan 

gazetesi muhabir:nin telgrıafını 

ele alıyor. Bu muhabir şöyle söy
lemiş; cHakiki Avrupa sulhu için 
yegane engel Büyük Britanyanın 
hodkamlığı dır.• 

Aı:aba böyle mi? Hüseyin Cahil 
şu neticeye varıyor: Elbette değil! 

İngiltere ile Fransa kendilerine 
zararı dokunmıyan bir takım ha
rekeUerden dolayı itiraza kalkar
larsa artık onlara cHodkamlıko 

isnad.ina mantıkan imkan olur mu! 
Sokakta birisini dövdüklerini gör
düğümüz zaman evimizden çıkıp 
bir yardıma koşarsak herhalde bir 

0

"'llık suçu irtikap etmiş ol
mayız. 

JU sade ve kısa tahlil bize 
isbat eder ki bugün dünyada sul
hün tesisine yegane mani Alman
ya ile İtalyanın hırsıcahlarından 

başka bir şey değildir. Bir harb 
çıkarsa mes'uliyet yüzde yüz Al
man ve İtalyan rejimlerinin ola -
.aktır. 

Tarihi 
Binaların 
Vaziyeti 

Vali ve Evkaf Müdürü 
T edkiklerde Bulundu 
İstanbul semtlerinin imarı es

nasında bir kısını tarihi müesse
selerin ne g;bi şekil alacakları 

hakkında bizzat evkaf umum mü
dürü Fahri Kiper ile Vali ve Be
lediye Reisi Lütfi Kırdar tarafın
dan m•hallerinde esaslı tetkikler 
yapilml§tır . 

Öğrendiğimize göre bilhassa 
tarihi kıymetleri herkesçe kabul 
adilen eski eser ve camiler imar 
esnasında oldukları gibi muhafa
za olunacaklardır. 
Yalnız bu kabil bütün eserlerin 

etrafları açılacaktır. 

Bun '·arın etraflarında yeni bul
varlar da: vücll'de getirilecektir: 

Tarihi kıymetleri üzerinde mü
nakaııa götüren eserler hakkında 
ise ileride• ayrı ayrı ve saliihiyet
tarlar tarafından tetkikler yapı
larak kararlar verilecektir. 

Bu ara bazı eserlerin de yıkı -
!ocağı anlaşılmaktadır. 

Bu Hafta Gelen 
Buğday 

Bu hafta zarfında Anadoluıd.an, 
Trakyadan ve limanlardan şeh -
rimize ceman (4189) ton buğda:y 
gelmiş ve kanıılen satilmıştır. Bu 
miktar geçen haftaya nisbetle 
fazla olmakla beraber piyasa fi
aılanndan hiçbir değişiklik hu -
sule getirmemiştir. Anadolunun 
her tarafında döğüm b~lamış -
tır. Toprak ofisi buğday fiartları 

üzerinde nazım bir rol oynamak
tadı.r. İhracat henüz b~lamamış
tır. Arpa üzerine de bu hafta pi
yasada ehemmi~tli satışlar ıol

muştur. Muamele gören mallar 
lıilhassa Almanya içindir. Fi*
larda değişiklik olmamıştır. Ta-

,ıa olduğun•dan tedrici o!a
rak arpa fiatlarının temevvücü 
beklen~ektedir. 

C•lA1t•1!d 
Başka Bir Mesele 

Daha 
Yazan: ALİ J{E~""' 

Hdenjt<l' 
Avrupada Alırnanya, t.~-.. 011• 

ve Afrikada da İtalya us_tuP ~eP' 
cak. İşte mihver devleUerıııJ.ll ır 

· enede 
di aralarında şu son ikı s .. ~ 
beri kararla.ştınlıkları ,ıı_üP re 
mesainin varmak istedıgı gs Jf' 

İki sene evvel İtalya h~ dl 
isinin Almanyayı, geçen se;1~1 
Alman Devlet Reisinin İ b~ 
ziyaretleri sırasında bilhass'pe~ 
gayeden çok ba'hsediLı:nJ( • ..ııe~ 
nihayet Almanya - İtalya . 

ve siyasi ittifakı da vücude.~ 
ce her iki mütteflki.ıı kendi ıJll' 
birer faaliyet sahası ayırarak 11

_,. ·r1er,-
dan oralarda nüfuz ve t~ı. sı-

genişletecekleri söy lenın~t• "'"' 
bil"' det Alınanları geçen sene r 

simde Ahnanyanın hudııdla~e~ 
çine almak i ~ 'I uğr&iıiırkeP rP 
sürülen dava her milletin ~e r.9 

. e!J1l 
mukadtleratını keneli tayın gpıP 

lazım geleceği oldu. Fakat ~;# 
çok geçmeden Alma.nya ke eJ<le~ 
yabancı bir ırktan olan Ç fı · 
de hükmü altına aiml§ okill· p'ııl 
.kat bu sefer Almanyanın ın~ 
olduğu •hayati saha• dan ~ 1.1~ 
dilmek muvafık görüldü. »

9
·.
1 

ah .. .. . nda itall , 
s a sozu aynı zama ~· 

nın da hesabına uygun olBP 

iddiadır. . ... 
ıııal"" 

Almanlar ÇekoolovakYa .Jıf 

ıl.lubete uğratıldıktan sonra rıı~ 
yati sah3• sözü artık mW,"e\ıırı:r 
leketleri matbuatının suıun ır 
da yerleşmiş, kabnl§ ol.dU· ll~ 
hanın hııdudları nerelere . f)I"~ 

vardığı belli değildir. Mese~~ıo 
zig meselesinden ıbahsed '4t~ 
dehliz, koridor bahsi de. k'~n~~ 
rılınaktadır. Danzigin nufıı> ··f'' 
en çoğu Alman olduğuna ~~·' 
edilmemekle beraber ı.,e . dl 

rBt1 

Pomeranyası olan kısıın 8 ~• gı 
"d01 ' ,yanlış olarak Danzig k01'1 .ı • ur• 

bi tabirlerle ıbiııbirine karıı ,,ıP 
maktadır. Halbuki bu kısı.!11 eıl 

• • • k - en dar yerinde sek.sen "' ıı:r Ş h M ı . Y A 1 '·' 10ııı e 1r ec ISI enı ÇI aca T~mir Edilecek bir genişliğe maliktir ki ar 1~,,ıtı 
Şehrimizdeki alakadarlara tıE- R- z nam ~si umumi Mag" aza Camiler raya koridor, dehliz dernek af'ııl 

dirildiğine göre bir vilayetten di- görülmemektedir. Eğer On ,t 

Nakillerini istiyen 
Muallinıler 

ğer bır vil.8.yere nıı:killerini iısfiyen Salı Giinü Başlıyacak Şirketle Limanlar U- Birkaç senedenberi şehrimiMe serbest şehri Vistül nehri~~.~ r 
ilk mekteb muallimlerinin mü - muntazam bir program dahilin - zile ıbergber Almanyaya 1 ..,~ı~• IKüÇOK HAHERLEfil 
racaa•Jarının tetkikine ay'başından Top'.antı.:la Görüşüle- mum Müdürlüğü Ara- de devaım olunan cami tamirleri- dilecek olursa 0 zaman 1'"''!11,Jı' 

"'-·ki gum" ru·· k bın' asının bu ı.ş· e ı·tı'baren baş'anm ' nin bir an evvel bitirı"lmesı· ala' - ıaıı * Açıl< bulunan Maarif Veki -
leti ınüsteşıu.ılığın& bu vazifeyi 
vekalet-en ifa eden ~an Simgu 

1 
..,., ış.ır. cek Mesele er sı lda Yeni Bir Vaziyet Pmneranyasının denize o ,;,ı' 
tahsisi için tetkikat yapılıyor. Tetkıkkr ay nihayeti~ kadar kadaTlarg bildirilmiştir. recini de müdafaa etınek b• Af * İstanbul adliyesinde çalışan bitirilecek ve ı ey:ülden itibaren Şeh r meclisinin salı günkü top-! İstanbulda kurulacak umumi •:-etle gerek yeniden ta - tün zorlaşacaktıır. Bur~ı 0 ~e~ 

tayın edilmiştir. polislerden Yusufun ref.kası Üs- de nal:i!'rr y2pıla"aktır. lantısına ait ruzname hazırlan - mağazalar için tetkiklere başlan- mir olunaca:k ve gerekse tamir - Lehlidir ki wnumi harodeıı ı' 

* 
Teçhizat bedelı olarak yenı küdardaki evinde, bir ha ında liç B~ 0 c 'l "lZ h:.. ı!'hk, <dC'I- 1" ' • ı mış!ır. !eri sür'atle bitirilecek olan mü- Alınanların elinde bulu .. Au*~rf"" rl.1:ı~ı •. _ · • '"· tüne ve tramvay h' . """ b 

tayin edıJ.mekte olan ilk mekteb çocuk dünyaya getirmiştir. w k ,.~ • .c~ gibi mt,tu sebeb - Hükumet, milli bankalar ve Ti- JJT! camı er şunlardır: ~ 
muallimelrine verilmek üzere bu * Mookovaıda açılacak ziraat ler do:ay•si.e nakil yapı abilecek- id.rc .. r ı.!4 a .. ı aylık bütçeleri, Eyübsultan, Fatih, Sulfanselim, man ela Berlindeki RayiŞt ıı/ 

İs. nbulun bE' senelik imar prog- caret Odalarının ,,tirakile 1937 se- Beyaz•d •am·ı · y · 'oııli 
sene vil.Ayet bütçesine 80 bin li- se~ine iştirak etmek üzere Zi- tir. • • · • 

1 erı ve enıcami ke- !isinde Pomeranyadan .,.. rof 
M b

. b b 1 d h' ramının tasdikı. tramvay idaresi- nesinde kurulan Umumi Mag·aza- meri ile Haseki imarethanesi. 1 ··-~ 1 Bunuıı 
ra konmuştur. raat Vekili Muhlis Erkmen, C. H. eşru ır se e oma an ıç- us ar gouueri irmiş. "f.· 

... .,. · ıı· vıı· ·k k b ·· · · l'k lar Türk A · ş· k ı· "lk d f Ayrıca: tamirinden ve halile 111• * Lıman umllm müdürlüğü li- Partisi idare ıheyeti azasından Si- vır vı ... yetın mua ımı o ayet- ne ı l mura ı seçıunes., ıst m a nonım ır e ı ı e a nası o zamanki imparator . Jf 
1 b b

' c d K · ı· ten alınarak dı'g'er b'• vı·ıa·y ı m d L k 1 kı akdir olarak bir tec·""·e mahı"yetı"nde muhafazalaTından bir fayda u - _,,.ın ,,. man rnmorkörlerinin ·baca arına no mo usu ev et erım nce- " e e - e i ece bina ara ymet t · e- 'u·u manyasının Pomerany,..,..,... ~ıt· · ·ı · k•· mulınıyan bazı eski imarethane- ~rrıl>' 
Sı.ya.h zemin üzerine büyük nu- dayı, Kütahya meıb'usu Sadri Er- rıne verı emıyece .ır. d k k . il ·t· k . olmak üzere, bir umumi mag·azayı lerı· bı'rtu'rlu" Almanl••tıJ~·t"''~ ece omısyon e ı ıraz omıs - !er de yıkılacaktır. ""' ,,. 
maralar koymağa karar vermiştir. tem ve muharrir Bayan Suad yonu ve ehlivukuf heyeti azalan- Mers'nde kurmuştu. Mersindeki dır. Danzig meselesini ııs11~~ ( * Şark vilayetleri~ mahsus Derviş Moskovaya gideceklerdir. * Temiz'ik işlerinin daha sıkı 1 1 tecrübe muvafık netice verclig-ı·n- 1 .......... -----------.. 1 ;,,1·n dı'plomatlar bı"rk•r tıır .,,• 

nın seç' mesi g'bi iş er vardır. ..., ...,. ~ 
olmak üzere yeni çıkarılacak * Almanyada inşa eltirdiğimiz bir takib ve kontrole tabi tutul- d 1 değirmeni 70 bin liraya satın alın- ğer · -~ 

, 1 Belediyeler bankasından ı"stı·k- en mem eket iktisadiyatı için çok t kil bulacaklardır Fakat e ~ 
cDoğu• sigara5ının harman tec- 3500 tonluk Kadeş vapuru on, on ması alaloadar ara bildırihniştir. mış ır. · a~ ı · mühim bir müessese. olan ikinci • best şehir ortadan kalk9

' , •• r' 
rübeleri yapı.Lmı.şt.ır. Bu sigara- iki güne kadar limanımıza gele - * Bazı tamirat dolayısile Is - raz edilecek beş milyon lira: ık mu- Fakat lımanlarda umumi mağa- 1 • 

!ar serttir. cektir. tan bul suları bu a:kşam saat 19 kavele de tasdik olunacaktır. Et umumi mağazanın İstanbulda ku- zalar kurmak hakkı. kanunla Li- sa, y_ahud ortadan kalkıtl ;eııı' 
d b h kad ak k 

rulmasına teşebbüs edilmış· tir. Şeh- 1 U şını· d"k· h ld Alm yaY1 .. r 

* in
. h"'arlar idaresi ucuz bır" a- * Ağzı açık ~op·· tenekelerinin an _varın 6a a a ar az aca - · man ar mum müdürlüg"u··ne ve- ı ı a e an •·11 ır-- > naklıyatı ve tarifesi de tasdik edi- e• ~ nın bayilere tevziine yarın b~- sokak ortasında bı~akılması ya _ tı.r. rim'zde bir umumi mağaza inşası rilmiş olduğu için, Umum müdür- nun edec-ek görünen bir ş ~ f" 

t 
lecektir. Ruzname müzakeresinin · · ·· · 8cB 1 lıyacaktır. sak edılecek. her evin üstü kat"'' * zmir fuarını Ticaret Vekıli ıçın munasıp arsa aranmJ§, fakat lükle temaslar yapılmıştır. Neti- lunsa dava bitmiş olınIY .1 d * Tapu dairesi yeni mahkeme- madeni bir çöp kutusu tıedarik et- Cemıi Erçinin açması ·tei:arrür dört .gün süreceği tahmin edili matluba muvafık bir yer buluna- ce Münakale Vekaletine bildirile- rünüyor. Çünkü Poıneraııı·s) 
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Plaj Bülbülleri 
No.64. 

Esnaflıja küçükten b&ilamak la- ı 
zım. 

- Bu si>'n düşüncenizdir. Al
man ve.ıahdı ordudan ve sarayın
dan anılıp Avrupaya gidince, bir 
köy barında bira satmağa başla -
mış. lllaz s.ni, saraylannı, debde
belı h:ıyatını unutuvermiş. Ka -
zanç ner de vars~. ~ı "'an ona atıl
malı. Zamanımız çok naziktir. 
Kazma ıle fırça insana çak az pa
ra kazandırır. Rencberler mey -
danda. Ressamlann kazancını ben 
rencberın kazancından daha az 
bulurum. 

- Her nevse .. burasını kapaya
lım Btınlar mcc işlerdir. 

Yazan: hkender F. SER'fEW 

Mecdi rakı kadehine sarıldı; 
- Doğru .. doğru_ bizım ince iş

lere aklımız ermez. Dem'n bana 
çok hoş adam demiştıniz. Evet, 
ben, damanına basılmazsa, çok 
hoş. zararsız b r adamım. 

- Herkes öyle değil mı ya? Da
marına basılmazsa, kimseye za
rarı dokunmaz .. 

- Hayır. Beş parmak bir değil. 
Bazı kimseler vardır' ki, küfüre, 
kavgaya, hatta dayağa kaşınırlar .. 
avuç açarlar. Eh, böylesinin avu
cuna nasibiİıi koyuvermek lazım

dır. 

Rakısını içtikten sonra, sofrada 
bevaz peynir aradı. 

- Hah .. varmış, dedi. Ben be- yakarak pencereye doğru bakıyor- kadar ukalalıklar yaptı kı .. nıha- santimin üç ay .. bir misli de sa- Mecdi, muhatabının rı• 

yaz peynirden b~ka meze yemem du. • yet avucunun içine nasibıni koy- bıkadan, demek ki altı ay ceza yi- şündüğünü bilmiyordu. ıser~ 
de. Mecdi: mağa mecbur oldum. yeceğim. Ufak iş bu, ar~yadursun- _ Bana biraz müsaade e e:ıv: 

Sonra sözüne devam etti: -Buldum, dedi, galiba Pelin idi. - Ne yaptınız? lar ıbeni. Şimdi ben (gecekuşu) ol- de şu kızcağızla konuşsal<· ~ 1ç ~ 
- Evet, böyle durup dururken Fakat, ne idareli, ne yaman ka- - Şöyle hafü tertib hatırım sor- dum. Avrupanın bütün (Şerlok- olunuz ki, rahatınızı b.oı!l"bşir ç:» 

- d 1 kt dm o. Bir daha göremedim onu. dum. Lakin ben ömrümde bu ka- H im ) 1 İ l e dayaga avuç açan a am ar ço ur. o es eri stanbula gelseler, i- gelmedim buraya. Se ııı Riıı1• 
Y.ne Selin n yüzüne baktı; Ressam Necdet artık her şeyi an- dar kaba soğan görmemiştim. Cım- zimi bulamazlar. sözüm var. Söyleyip gidere 

laınıştı. bızı yeyince. yere seriliverdi. · dÜ' ,,,r 
- Sen b'L:- n! ded .. Çam!ıcada -Avrupanın (Şarlok - Holmes) Selin ressama don · 9~v· 

Suadiyede portresini yaptığı •e - Cımbız da ne derr.ek? bir • · 
bir gece güzel güzel otururken, b:.C !erine lüzum var mı? Bizim zabı- - Allah aşkına yalnız "oır· 

yarı metresi g'bi yaşadığı Pelin - - Canım anlayıver işt~!. :Sıça- ok • 
doktor nasıl benim dalıma bas - tamız onlardan çok kuvvetlidir. yın, Necdet Bey! Ben ç jll 

den behsecliliyordu. ğın ucu. ,. 
mıştı! Çekirge bir zıplar .. İki zıplar .. ü- yorum bu adamdan. " ~·'" 

Ve şüphe yok ki, o gece Ç=.lı- Necdet cebri bir gülüşle sordu; e~ 7 

Selin b~•ını kaldırdı. çüncüde ele geçer. Mecdi gözlerini süzer 
..., ca,!a ad. geçen doktor da, Feri - - Yani, bıçağı soktun d~nıek _,,e 

- Ben o gece orada yoktum. O- - Ben kırk defadır zıplıyorum. yüzüne baktı: deı" • 
dundan başka kimse olınıyacaktı. arkadaşımın böğrüne .. ? ıın " 

lup bltenden haberdar deg· iliın. Ele geçsem de yatıp yine çıkıyo- - Benden korkuyors ~e ı"'' • 
Necdet fena halde içerlemişti. - Ne dedin ... Arkadaşın mıdır a " ıı' 

- Nasıl olur acanım? Filvaki Demek ki, Pelin onu da atlat_ 0 senin?. rum. Ne yapalım? Benim talihim küçükhanım? Ben sa: 501ıe 
orada yoktun amma, Melin orada de böyle. tını? Nereni incitti.nl· 

mış ve doktoru alıp Çamlıcgya gö- - Evet, hala hastahanede yatı-
id. Ben o gece Melinle ilk defa türmüştü. yor. Bir türlü iyileşip çıkamadı. Necdet mütemadiyen doktor Fe- kayım.. l 
Çamlıcaya gı'tmiştim. Haniya şu ·d d .. ·· ·· d Selin: şt~ •' Necdet soğukkanlılığını muha- Hatta geçen gün kendisini ziyare- rı unu uşunuyor u. ben <' 
büyük ablanızın odasına. fazaya çalışarak: te gittiğim zaman, başıucunda bir - O bana ihanet ettL Benim sev- - Hayır .. hayır.. · bılradı ıl 11 ' 

Ve kaşlarını çatarak sordu·. p k 1 · k 1 yalnız kalamam, ded
1
• •.• Ji<eb - e i, dedi, o gece doktor a taharri memuru ifadesini alıyor- diğım adını o gece e imden alıp · · ·ov ' 

- Neydı· ol'un ismı·, Allah aşkı- · · d .Failini ç lı · •1 bancı yok. İstediğını • · geçınemedıniz mi? u. · · · arıyoruz. Henüz bu- am caya gitmış. eg enmiş. Allah . 1 
na söyle! Yine unuttum işte. Mecdi gözlerini süzdü: lamadık.• diyordu. razı olmad.i. Cezasını verdi. Fakat, sın.. ktı' 

Biraz du""şu··ndu... 1 h k Mecdi sigarasını ya ..ti - Ben icabında yı anla bile dost - Bu avadise teşekkür ede - ben onu ço severim. Herhalde , !>"'. 

Selin duymamış gibi sigarasını olurum. Fakat. o züppe d~ktor o rim. Demek beni dava etmiş. İki ona bu meseleyi açacağım. • ıvevaff' 
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\ 9611ün Meaeleai: -
Umumi Sığınaklar 
Tesbit Ediliyor 

Kara Ve Deniz Nakil Vasıtalar 
T aarruzAnında Ne Y apacakla 

llavadan korunma komisyo-
1111 dtin de vilılyette toplanarak 
ııı.,. . 

evraı.r &ll'8•ında lptanlnal-
4• Yapılacak hava hücumlan 
leaqbelari dola.'J'Mİ)e almaealı: 
İedbirler üzerinde kaıı1'PD111"' 
lıır. &omisyon buaün ve yum 
da bu toplantılarına devam. e
~ereı. bu lıusus1aki tedbirlerini 
1ek.t1nıniil etfuecektir. 

Veril& karaı:lara •öre lo.ava 
lıiicııın1an sırunı.da istifade 
edi!m~k üzere umumi sıiJnak
lar tesbit edilecektir. 

"1rıca hava lıücumları sıra• 
8llııla ıeoıni dairelerin, mÜf!6Se· 
•eleriıı ve fabrikaların ne ~e
~e hareket edecekleri, gerek 
ıstiıııai yardım, •erekse yan -
RlıılR1'dan korunma maksadiJe 
1"1kiı edecekleri ekiplerin me· 
t.ı farzlannı göstaeeek tali • 
lllatııanıeıer de tebir edilereJı: 
•l~kadarlara gönderilecektir. 

"•ını:r, bam.vay, otomobil 
l'e lal:r nakil vllSltalanıun lo.a· 
l'a4aa ko:rmıınası lo.usu da 

~a:rlıııtta ~Ü§ ve J 

Fransa De 
Ticaretimiz 

•U hususta buı tedblıler alın-
JD.J§lır. Verilen kararlan •öre 
otomobil, traınny ıribi kan 
nakil vaaıtaları da, bava hü -
cwnları aırıunııda mulı:elene

cekludi.r. Deniz nakil vasıta-

Iarı için böyle blı anda en sa
Iiıa lo.areketin, sahil civarında 

dwnuık oldup düşünülmüı -
tür. 

* Şeiırimizde bulunmakta olan 
Dahiliye Vekili Faik ÖZtrak 
hava hücumlarına karp alman 
tedlıirlerle yıılmıdan alibdar 
olmakta dil'. Vekil bu maksadla 
dün sabalıleyin, yanmda Vali 
ve Belediye Kelsi Ldtfi Kırdar 
olduğ.ı halde tramvay idaresi
ne ıride:rek müessesenin hava 
hlicumlaruıa kup aldığı ted
blıleri tetkik etmi~. 

Müessese mlidilıü Mustafa 
Hulki ittihaz edilen tedbirler 
ve yangınlara kaışı hareket 
etmek malaıadlle teşkil edilen 
ekinler hakkında izahat ver • 
misti:r. 

F atihde Çocuk 
Bahçeleri 

Piyasa Anlaşmanın 
Metnini Bekliyor 
~~ ile parafe edildiği ge
~haberlerden anlatılan yeni 
lacı anlqması piyaasla fevka
~ ınemnuniyet uyandırmıştır. 
ıı•~ Yeni M'lafmanın metni he-

İlk Bahçe Saray 
Meydanında Yapılacak 

"" allkadarlara bildirilmediği i-
~ ~L' J h" '-''-1 . •• ı_, _ _, an aşma UAwıuertne go-

~.angajmanlar yapılma -

g~kadarlann söylediklerine 
ı.ı°"e Yeni anlaşmada takas prim
Çı~hı Yiizde 40 dan yüzde yüze 
l'1! 8rılarak Fransa ile olan tioa
ııı:lnıizin arttırıhnası düşünül -
~ur. Buna nazaran Fransa hü
hi eli de tüccarına ayni şekilde 

r Priın verecektir. 

,.:~. ;ınlaşmamn bugünlerde 
hi~·llnı1Jdeki alAkııdarlara reı;men 
~ lr'ilınesi beklenilmektedir. 

0~ansadaki anlaşma sona ermiş 
c-..: u~ndan İngiltere ile yapıla -
bu •nla,manı.n müuılr.erelerine 
lı hatıa içinde Londrada başla
t. ~tır. Londradaki müzakere-

~~'d: ~~lend~en sonra meın
~ ~ınızın iktı&adi hayatında bu
lıi ıı·lllkişafiar doğuracak olan ye· 

ll' ticari safha açılac?alıtır. 

~0lla nda Tütün Alıyor 
ııı~01allda ve İngiltere tüccarları 
~ekeliınizin yeni yıl malısu
'/;ı eıı lllühim m1ktarda tütün 
:ııc~ardır. 

ı_11 u setıeble şehrimize gelmış o
lt~ liolanda rejiöi müdürü M. 
llıelıen alfil<adarlarla temas .. ı -

1'<1ir "-- . 

Net. 6 

·l;,. ... -
S111t ı~ dnürl(j,. siyah ren.idi kü-
~ bır otomobil duruyordu. Nu

h,.1ı,~ın Yarubaşındaki armaya 
ıı11ş ........,, bu araba Templıınn ko
~ ~ ıatemği resmi zatm ara-

; 01ınak gerekti 

doğ;:ıı'.~. dar sokağın lr.öşe<i~e 
tİil.. YUrW:Jü ve küçük bir le. l'.a 
ı. •. un, il . ""'il ışti. Bu levhada • . erv's 
.\rıc~~· . kelııneleri yazılıyorciu. 
lıu hır metre genişliğinde olan 

'lıı:~lı.ağa dald ı. Sokağın bir •a
Jt.., 

1 
a l;ıhtaperde vardı. Sağda 

.. a ı b' 
kırı ır kapı . .• Yürüdü, soka-

'l\.ıııSkına~ o~ugunu anlad .. 
ili. :ıı ar dikkatle ortalığı dınle
tıı.;~ ır su Şırıltısı işıt'i. Sonra ha
litQi ~en rıhıgarın bumuna ge
~tlt'T· ~eylakıarın kokusunu ci
fij et;?ın bütün kuvve!ile t~>ncf· 

ı. 

tviıı . • 
' soka~ın öte taralında bir 

Fatih kaymakamlığı önümüz -

deki sene içinde kaymakamlık 

hıııdud.ları dahilinde birkaç çocuk 

bahçesi açmağa karar vermiştir. 
Çocuk bahçelerinin yapılacağı 

yerler bilhassa civar halkının ak
şam üzerleri çıkıp dol~ağı bir 
meyıdan veya parkı havi olmıyan 
yerll'r olacaktır. Bu ı;uretle yapı
lacak çocuk bahçeleri hem semt 
çocuklarının raıbat ve tehlikesız
ce oyun oynıyacağı bir bahÇ<?, hem 

de halk için dinlenecek ve hava 
alacak y,cşillik ve çioçeklik bir 
bahçe olacaktır. Bu çocuk bah -

çelerinin ilki Şehremini Saray -
meydanında yaııılacak ve bunun 
için derhal faaliyete geçilecektir. 

İkincisi Aksaray polis kara -

kolu kllt'ş,..ında bir kısmı hlılen 

bostan ve kahve olaralr. i§letilen 
geniş arııalarda vücude getir>l.-e
cektir. 

Bir Milyon Küsur 
Liralık Yol inşaatı 
l.050.000 liralık yol inşaatına 

aid şartname beledi)"e da.imi eıı

cllmenince tetkik edilmiştir. Bu 
inşaat 31 ağustooıa mılteahhkle 

ihale edılecektir. 

Bu iıı§&atı deruı.ie etmek ü
zere müracaat eden talihler ara
sında iki ecnebi şirket de mevcud 
bulumnakta<lır. Burı1aTdan birisi 
İstaıı\ıul kanafüar;yonunu yapan 
şirketfu. 

bahçesi vardı. Rii"13r peraeleri 
salladığına göre, demek ki P.E"1 -
cere açıktı. 

Hlemen sokağın dibindeki çitin 
üzerinden arkadaki bahçeye atla
dı. Gözleri karanlığa alışmıştı. Za
ten pençereden gelen ışık da or
talığın görünmesine hafif tertib 
medar oluyordu. Vaziyıetin to -
poğrajyası Tempların yapmak is
tediği işe çok müı;aiddi. 

Bir.kaç saniye etrafı dikkatle 
dinledi. Sonra yavaş yavaş bah
çeye geçti. Dip duvara vardı. 

Buradan vaziyeti bir kere daha 
gözden geçirdi. Herşey yolunda 
gidiyordu. Karşıdaki evin üç pen
cerf'Sinde bol ışıklar yamyordu. 
Templar bu pencerelerden biri -
ne ulaşmak çok güç olmıyacağını 
düşündü. 

Vi.cdanen gayet müslıerih bulu
nuyordu. 

IAmerikalı hAkinıl.erin namus 
kfırlılı:larına inanan bazı safdiller 

İstanbul Adliyesi 
Genişliyor 

İstanbul adliyesi için çok ya
kında yeni bir tetkiliit tatbik e
dilmek üzere bulunuyor. Bunlarm 
binbh h118119İyeti vardır. Hiçbiı 

bafka viliyetiırıi2e benzemez. Ad-
liye işleri de burada çoktur. İtiraf 
etmek lazımdır ki, şimdiye ka -
dar, İstanbul adliye tqkilitı, ih
tiyacı karıılıyaınıyordu. İş çok, 
mahkeme uyısı pyrikili idi. 

Bu yüzden, adliye ifleri ağll' 
yürüyordu. Hallı., blı davası için 
ıcüıılerce, haftalarca, aylarca uğ· 
raşıp duruyordu. 

İstanbulda, adliye teşkilitmın 
genişletilmesi kararını vatandaş
lar büyük blı memnuniyetle kar· 
şılamaktadır. 

Şimdiye kadar gecikmi!ş bir 
karar olan, genişleme işinin tat
bikatı, kıymetli Adliye Vekili 
Fethi Okyar'a nasib olduğu j.çin, 
kendisini, bu hizmetinden dolayı 
tebrik ederiz. / 

BURHAN OWAD 

İzmir Fuarında 
Sıhhi Tablolar 
Sıhhat Müzesinden 
Bazı Eşya fzmire 

Gönderiliyor 
İstanbul sıhhat müzesinde bu

lunan müteaddid ve kıymetli sıh
hi fablolarla hı:fzıssıhha kaidele
rini halka en kolay bir şekilde 
anlatan grafık ve levhaların bey
nelmilel Izmir fuarı münasebe -
tile İzmire götürülmeleri karar
laştırı11DJştır. 

Bu münasebetle sıhhat müze<>i 
müdürü Dr. operatör Nuri Ak -
tansel Ankaraya çağırılmıştır. 

ı.tumaıleyil icab eden direktif
leri alkhktan soma şehrimize dön
müş ve ambalajların hazır !anma
sına geçilmiştir. 

Gönderilece1ı: olan eserler mü
teaddid sıhhi tablolar, kabartma 
resimler ve çoc"'k bakımı , su hıf
zıssıhhası, lalkol, eroirı, morfin 
kur.hanları ve saire hakkında 

kontrplaktan yapılmış k>vhalar -
dan ibarettir. 

Bunlar 85 sandık içinde ve gü
zel ambalajlar altında olarak bu
günlerde şehrimizden hmire gön
derileceklerdir. Hıfzıssıhha mü- 1 
zesi müdürü bunlarla beraber İz
mize gidecektir, 

Anadolu Tarafına 
Geçen Elektrik Kablosu 

Şehrimizin Anadolu sahilınde

ki elektriklerın Rume-li cihetın -
dekilere nazaran daha az kuvvetle 
ve donuk yandığı görüldüğünden 
Anadolu yakasırııdaki elektrik ce
reyanı kuvvetinin arttırılması 

kararlaştınlmıştrr. 

Bunun için Anadolu sat.illerine 
elektrik sevkeden ana kabloda e
saslı tamirata geçilmiştir. 

Ar·navudköy Akıntıbumu ile 
Kandilli arasında ·bulUJJan yüksek 
tevettürlü kabkıda yapı.lan bu 
tamirler birkaç güne kadar ta -
mamile bitmiş olacaktır. 

J ı:r.1g~l!;J:w:ı:ıf4~1f.t,:ı;ı 
Usta İki 
Hırsız 

Sorguda 
Romanyada da Bir Çok 

Evleri Soyduğu 
Anlaşılıyor 

.İ.stanbulun ve Raınanyanın bir 
çok hırswarına taş çıkartan ya
man bir cür'et.ı<Aruı muhalreme -
sine dün asliye birinci cezada ba 
kılmıştır. 

35 - 36 YB§.laruıda, temiz ve şık 
giyinen zayıf, çelimıırı bir adam 
olan bu sabıkalı hırsızın ismi 
Aptidir. 

Abdi daha küçük yaşta iken 
hırs12lığa teşebbüs etmiş ve bu 
işe de apartımanlardan, evlerden 
uiaktefek eşya çalmak, işi çok 
dükkancıları lafa tutup ortada 
bulduğu şeyleri gizlice kaldır -
makla başlamıştı.r. 

Yaşı ilerledikçe vak'aları da 
arttığından hi9bir yerde dikiş tut
turamam~, nihayet Romaeyaya 
firara mecbur kakruitır. 

Usta hırsız marüetlerine ora -
da da devaını ettiğinden Romen 
polisi de kendisini kısa zamanda 
tanımıştır. 

Fakırt bu Umımaya kadar Abdi 
Roınanyada müteaddid f!V saılıib

lerinin, dükkancıların mallarını, 

eşyalarını ça~k bir hayli kim 
selerin canını yakmıştır. 

Ayni zamanda hislerine ve zev
kine de düşkün yakışıklı bir a
dam olan sabıkalı hırsız Bükreşte 
bazı gönül oyunlarına da girmiş, 
lfıkin bu oyunlardan sonuncusu 
kendisine pek pahalıya malolnıuş
tur. Çünkü; Abdi konuştuğu genç 
kıza bir gece vakti tenha bir yer
de tasallutta bulunmuş; kızın f&
yadı üzerine imdada gelen poli&
ler kendisinin ~ni ısrarla ta
kibe başlamışlardır. Bu takib gün
lerce şiddetli bir şekilde devam 
eUiğinden Abdi Romanyayı terk
ten ba>;ka bir çare bulamıyarak 
gizlice Bulgaristana kaçmıştır. 

Bulgaristanda da, anavatanına 

gitmeyi zilinine koyarak Ameri
kan filimlerinde görülen bir şe -
kilde şenrimize gelmeğe muvaf -
fak ol.m~tur. 

Filhakika cür'etkiır hırsızın bu
raya, kimseye görünmeden gir
mek için bulduğu usul çok usta
ca ve cesuranedir: 

Abdi; bir gece vakti Bulgaris -
tandan kalkıp İstanbula gelen bir 
marşandiz treninin boş vagon -
lanndan birine saklanmış ve kah 
vagonların içinde, kah altında o
larak şehrimize gelmiştir!. 

Llkin hın;ızlık il1eti bir kere 
damarlarına ~leınış olan sabıkalı 
haydud turaya gelir gelmez he
men marifetlerine .başlamı;;; ilk 
hırsızlığını da Beşiktaşta bir eve 
girerek yapmıştır. Aradan günler 
geçtikçe de bu '(.ak'asını yenileri 
takib ettiğinden kısa bir zaman i
çincle Beşiktaş ve civannda say
duğu E'Vlerin sayısı 10 u lıulın~ 
tur. 

Fakat bundan sonra kendisi 
kurnaz polisimizin ağına düşmek-

Rüşveı 
Davası 

Bu Dav~ların iki 
Suçlusu da Polis 

Memurudur 
Asliye 2 inci ceza mahkemesi 

dün iki rüşvet dava.sına ba~ 
tır. Bu davaların iki suçlusu da 
poliı; memurudur. 

Ethem isminde bulunan birinci 
auçlu Pangaltı polis merkezi ko
miser muavinlerindeııdir ve P.an
galtıda Hasan Şahin isminde bir 
tütüncüden 10 lira rüşvet almak
la maznundur. 
Mlllıakeme; şimdiye kadar g~

çen ·celselerde şahitleri diniiye • 
rek maznunun sorgu ve mü:iafa· 
asını öğrenmiş ve dün de hu hu
sw;taki kararını tefhim etmışt'r. 

Verilen karar göre maznun Et
hemin mevzuu bahis 10 lirayı ri'ş· 
Vf't olarak aldığı sabit bulunmu;ı, 
kiendisi bu haı:ıel<ıetinden dl)layı 

1 sene hapı;e mahk\ıın olunmu~ı.ır. 
l'talnız; rü1'fet parası 10 lira 

gibi az bir miktardan itaret ol
duğundan 1 sene hapis cezası 6 a
ya indirilmiştir. 

Ayrıca kendisinin memuriye -
tinden mahrum edileceği de ka -
rara iliive olunmuştur. 

Dün devam edilen ikinci rüşvet 
davasının suçlusu da Fuad ismin
de bir polis memurudur ve ken
disi T<ıphanede bir arabacıdan 
aldığ ı 3 lira rüşvet parasını yut
makla maznun bulunmaktadır. 

Muhakeme; bundan evvelki 
celselerde dinlenen şahidlerin i
fadesinde bazı mübayenetler gör
düğü için dün iki şaıhidi tekrar 
dinlemiştir. Bunlar maznun me
murun paray; yuttuğunda ısrar 

etmişlerdır. 

Neticeıie muhakeme şalhid Hali
din celbi için başka bir güne ta
lik olumnuştur. 

te de gecikmem~tir. 
P-0liste soyduğu evlerin yerle

rini ve çaldığı eşyaların cinslerini 
birer birer söyHyen Ahdinin ça -
fin.ınış malları sa~tığı yerler de 
bulunm~tur. 

Sabıkalı hırsızın marife-ılerini 

biı: aray1 toplıyan zabıta memur
ları kendisıni ve çalınmış eşya -
!arı bilerek satın almaktan maz
nun olan iki kişiyi haklarındaki 

taıhkikat evrakıle adlıyeye teslim 
etmişlerdir. 

Abdi dünku muhakemesinde 
yüzüne karşı bırer birer okunan 
bu cürümlerinden bazılarını sü -
kıinetle kabul etmiş, bir kısmını 
da inkara yeltenmiştir. 

'Salih ve Mordohay isimlerinde 
bulunan diğer iki maznun da Ab
diden satın aldıkları malların ça
lırumş olduğunu ılıilırnedilr.lerıni ve 
bunları ancak yarvnşar lira gibi 
cüz'i bir karla sattıklarını iddia 
etmişlerdir. 

Neticede mlllıakeme şahıd cel
bi için başka bir güne kalmış, el
lerine kelepçe vurulan Abdi tev
kifhaneye gönderilmiştir. 

,~,'GANGSt ,.> , ... ER ~ ·CELLADI , 
•.. •· ı · .. \·· ·• .. · •. • • ·•· • •• • ;~ . •: :..~· . . . . .. 

ı j: .. . . .. .. . . . ZABITA ROMANI 
Çeviren: MUA ALATIJB 
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belki el'an mevcuddur. Bu hakim
lerin önlerine gelen koca koca 
d~aları tetkik ettiklerini zan
netmek ne manasız şey! 

Simon Te-mplar bu safdillerden 
değildi. 

Bu hiikimlerden bi»ıassa Valis 
Nater isminde birisi vardı, onun 
da zevki suçluyu muhakeme et
mekten ziyade para saymaktı. 

İşte Tamplar bu hakimlıe de kar· 
şılaşmıştı. Getirdiği içi para dolu 
pal!ıfti önüne kovduktan •onra, 
ayak ayak üzerine oturm~, bir 
sigara tellendirmiş, hakimin söy
liyeceği sözü bekleınisti 

Hakim paraları bir kenara koy 
duktan sonra, masasının üzerine 
konan kağıdı okumuş ve buruş
turup sepete atmıştı . 

O zaman Templar derin bir n~
ies almıştı. Bütün bunlar gayl't 

sade bir hava içinde cereyan et • 
mişti. Nihayet 'J;emplar ayağa 

kalkmış: 

- Allaha ısmarladık, artık ba
na müsaade edersiniz .. demi~ti. 

O zaman Naıer ayni zaman1a 
üç harekette bulundu. Paı al:ır; 

bırakt ı , koltuğundan dogruld.,. 

Elini Ç<?kınecelerden bi.-ine do~ru 

götürdü, fakat birden.bire durak
ladı. 

Templar tabancasını çekm' ş, 

mavi namlusunu hakime doÇu 
çetirmi§ti. Göderi .elinıiekı ta
bancadan daha tehd:idkar idi. 

Ayağa kalkmak isted'. F. ~at 
!8'banca ıle kendisini t~'ıd'd eden 
adam pencereden içerıye fırladı 

ve masaya dogru yiirüdü. T dban
casını havaya fırlattı ve t(krJr 
kabzasından yakaladı. 

- Azızım . dedi, ben i hndi dJ
şündüğünüz şekilde kabu ! eımek 
için hıç kendinizi ü:ıııneyinız Liıt

fer, oturunuz, liıtfen oturunuz. 

~~---------- - ~- ---- -
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Tophane 
Taksim 

Viyadukü 
İki Buçuk Milyon Lira 

Sarf edilecek 
İstanbul belediyesi imar mü -

dürlüğünün hazırladığı ve üç, beş 
ııenelik programa ta.kllim olunan 
15 senelik imar plfuıının birinci 
~ senel 'k kısmında Karaköyü 
Taksime bağlıyan ve Tophane ü
.zıerinden geçen bir viyadüklü yol 
vardır. 

Yapılan keşiflere nazaran bu 
yolun yapılması için 2,5 milyon 
lira sarfolunacaktır. 

Halbuki bu yol yerine Kara -
köyden Taksime kadar yeraltın
dan giden bir yol yapı.iması fikri 
ileri sürülmekt>edir. Bu fikri ileri 
süren şehrimizde bulunan ve İs
ta.n.bulun havadan pasif korun -
masına dair çalıfmalara biliiil iş
tirak eden Dahiliye Vekilleti ha
vadan pasif müdafaa umum mü
dürü Bay Hüııameddindir. 

Karaköyden Taksime kadar im
tidad edecek metr(\ bugün mev
cud Karaköy - Taksim caddesin
deki kalabalığın bir kısmını ala
rak yolun nisbeten tenhalaşma

sına sebeb olacak, buSllretle Ka
raköyden Taksime kadar imti -
daıd edecek olan viyaıdüklü yolun 
vazifesini görecek, diğer taraftan 
muhtemc-1 bir hava taarruzunda 
!stanbulun en kesü bir mıntakası 
olan Beyoğlu ve civarı için mü
kemmel bir sığınak teşkil ede -
cektir. 

Bay Hıısameddin tarafından ya
pılan ·bu orijinal teklif İstanbul 

belooi~si tarafından esaslı bir 
şekilde tetkik olun~a.ktır. Bu 
h usoota bir defa da şehrrcilik 

mütehassısı Prostun fikri alına

caktır. 

Bu fikir kabul olunduğu tak -
dirde yapılıkak metronun mali
yet !iatı tetkik olunacak ve ke -
şifleri hazırlanacaktır. 

1 
KISA POLiS 1 
HABERLERi --* Gedikpaşada -0turan 12 ya

şında Vartan adında bir çocuk 
futbol oyunu yüzünden çıkan kav
ga netıcesinde ayni semtte oturan 
arkadaşı Avad·ısi yaralamıştır. 

* Gal-atada bir gazoz faıbrika
sında çaıışan Hüseyin adında bir 
işçi iş yüzünden çıkan ka<vga ne
ticesinde ayni yerde çalışan ar
kadaşı Arili yaralamı.ştır. 

Oniki Adada Alman 
Üsleri 

Musolininin çıkartmakta ol • 
duğu Gera.rchia mecn1uasında 
neşredilen bir yazıya göre. İtal· 

yanlar, on iki adada Alman kuv
vetlerinin havai bir üs tesis et· 
nıelerine müsaade etmiştir. Al ... 
manlar, İtalya tarafından bu mü
saadenin verilmesi üzerine, der .. 
hal, on iki adada tay)"are üsleri 
vücude getirmi~lerdir. 

On iki adada İtalyan tahşida -
tının devam etmekte olduğu ma
h'.imdu. 

Fakat ,bu Romalı mecmuanın 
yazdığı haber, her bakımdan ye· 
ni ve miihimdir. Artık vaziyetin 
tevile, tefsire sığmıyacak bir ta
rafı varsa, o da mihvercilerin Türlı 
topraklarına taarruz için hazır -
Janmakta olduklarıdır. 

On iki ada, Ege denizinde. sahil
lerimizin hemen yanıbaşındadır. 

Bütün hukuki, coğrafi, tabii şart
larile bizim malımız olması liizım 
g,.Jen on iki adada, son hazırlık
lar, asla, lehimize bir hüsnüniyet 
eseri değildir. 

Bugün Almanya, İtalyanın her 
nevi işine burnunu soknıu · ,.a -
2.İyettedir. İtalyan ordusu Al -
manlarm elindedir. Bir kısım İ

talyan toprakları Alman işgali al· 
tındadır. İtalyan askeri ve müs· 
tahkem mevkileri, üsleri Alman 
idaresi altındadır. İtalyan donan
ması, haJa kuvvetleri, ordusu. ma
liyesi, bankaları, endüstrisi , tica
reti , huHha herşey Alman kont -
rolii altındadır. İtalyanların her 
nevi faaliyet sahasında Alman mü
şavir ve mütelıassısları \·ardır. 

Bütün işi bunlar idare etmekte -
dir . 

Birkaç gün evvel yapılan İtal
yan ordusu manevralarını dahi 
Alman erkanıharbiyesi, kendi 
noktai nazarına göre idaTe etmiş, 
öğrenmek istediği şeyleri öğren
miştir. 

Almanya, Akdenizde, gelecek 
bir harbde İtalyanm üzerine ve
rilecek vazifeyi bihakkın yapıp 

yapamıyacağı noktasında nıüte • 
reddiddi<. Bütün bu müdahale -
leri, bu bakımdan mütalea et -
mek lazımdır. On iki adada da, Al
manyanın üs kurarak tahşidata 

iştirak etmesi, ayni sebebden ileri 
gelmektedir. REŞAD FEYZi 

Şuebey Davet 
Yerli Eminönü As. Ş. sinaen: 
45 günlük staja tAbi ve beş ey· 

lfıl 939 da kıt'ada bulunacak pıya
de (Yarsubay) asteğmenlerden 

devlet mı:muriyetinde olanlar bu
lundukları daireden maaşlarını 

gösterir r~mi vesika ile 20/ağus
tos/939 gününe kadar şubeye gel
meleri IHl.n olunur. 

* Fatihde Muradpaşa mahal'
lesinde Cerra.lıcemal sokağında 

12 numaralı evde oturan arabacı 
Mustafa kıskançlık yüzünden çı

kan kavka neticesinde met.resi ı-------------
Suzanı yaralaanl§tır. 

* Yenışehinde oturan Tevfik 
oğlu Hasan bir para me6e'lesin -
den çıkan lı:avga ne1ıicesind~ ay
ni semtte oturan Tanaş oğlu Kle
antiyi yaralanuştır. 

* Beylerbeyinde Milletl>eyendi 
sokağında oturan Orhan adında 
bir çocuk sokakta oynarken dü
şerek başı1*1an yaralanmış, has -
taneye kaldırılmıştır. 

Tempların bu sötleri wşısın
da hakim sarardı. Tekrar doğrul
du: 

- Kimsiniz? Bu yaptığınız mü
nasebet.sizlik JlEldir? dedi. 

Dedi amma, sesini kendi ku • 
!akları bile işitmedi. 

- Oturunuz, size herşeyi an
latacağım. Yoksa haliniz harab
dır. Buraya gelirken yolda ..;ık 

bır yazıbane gördüm. 
İki adam sanki düello ediyor -

larmış gibi, birbirlerine •baktı -
tılar. Fakat •Aziz. in dudakla -
rındaki tebessüm zail olımamıştı. 

Vater tekrar yerine oturdu. Yü· 
zü kül gibi olmuştu. Şakakların
dan ter damlaları süzülüyordu. 

Templar: 
- Teşekkür ederim. dedi. 
Yüzilllü Nateııden hiç çevirmi-

yerek gel'i geri kapıya doğru gel
di ve kapıyı kilitledi. Ondan son
ra düpedüz hakimin karşısına 

ge<;tı ve masasının kenarına o • 
turdu. (Devamı var) 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Tozdan Geçilmiyen 
Caddeler 

Matbaamıza gelen bır oku
yucumuz anlattı: 
cŞebzade bll§ında Mustafa. 

kemal caddesi Eminnureddin 
sokağı Nnkapanı ve Hale inen 
başlıca araba yolu ve umumt 
caddedir. iBu.rada t<ız bir ka
rıştır ve biraz rüzgarlı hava
larda ne pencere açmanın, ne 
sokakta gezmenin imkanı var
dır. 

Burası böyle olduğu gibi Fa
tih Emniyet Amirliği önünde
ki tramvay durak mahallı de 
öyledir. HattA Amirlik binası
nın pencl'releri de bu yüzden 
daima kapalı bulunmaktadır . 

VllAyete verd'ğimiz istida· 
mız da hiç bir nctıce almış de
ğiliz. 

Bu vaziyette ne yapacagız 
\"C ne vakte kadar bu tozları 
yutmağa mahkiım kalacağız• 

Bdediye geniş imar faaliyet
leri i şlCTine o kadar kond•s·
ni verdi de, tali derecede de
nemıyecek sokıt lan bı le u
nuttu gitti mi? Bu yollar bu 
sıcak günlerde hıç olmazsa 
sulansa .. • 
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1 Onbeş Senelik lseanya 1 

Kral Niçin 
Gelemiyor? 

Çünkü Krallık Bir Çok Fevkalade Hallerde Lazım 
Gelen Metaneti Gösterememiiş de Ondan ..• 

İspanyada neler oluyor?. Her -
hal.de orada olup ıbiten §eylere da
ir gelen haberler de bir'birine uy
rnıyanlar pek çok. GeneraUer ara
:unda bir ihtilaf başgöste.rmiştir. 
Kuman.danlar dahili ha.ııbde mu
vaffakiyet ve şöhret kazandılar. 
:Şimdi ımemle~etın mukaddera
tında söz ı.a!hibi olmak istiyorlar. 
Bu dedikodu epey zamandanberi 
devam ediyor. 

İngiliz gazetelerinin İspanyada 
bulunan mihabirlerinin uzun u -
,ıadıya vaziyeti görerek gazete -
lerine yazdıkları yazılardan şbn
diy.e kadar bu sütunlarda vesile 
d JStü ~ hulasalar yapılmıştı. 
~n .. u dan anlaşılıyordu ki İs-- ... ,, 

p .. u' Ja krallığı iade etmek is-
tiye nler vardır. 

Kral ıkla alakası olmıyanlar, 

y.ani hükümdar hanedanını iste
n ıyenle-rden General Frankoya 
ve kayınbiraderi Dahiliye Nazm 
Senor Suner aleyhinde çalışanlar 
da mahza şimd.iki idare değişip 

gitsin diye krallığa taraftar görü
nüyorlar. Hulasa İspanyadaki po
litikacılar arasında türlü tertibat 
var. Frankonun kaymbiraden bu 
tertibatın önüne geçmekle, mu
halifleri takib etmekle meşgul. 
General Frankonun geçen gün 
ileri g 'len kumandanlarla •başba
şa vererek vaziyeti müzakereden 
sonra verdiği karar artık malum 
ormuştur. 

Yeni gelen Avrupa gazetele -
riııden uzun uzadıya anlaşılıyor 

ki Franko için iki buçuk sene sü
ren dahm harbden sonra böyle 
bir muvaffakiyet kazanınca ar
tık eski kral hanedanına: 

- Buyurunuz, burası sizindir!. 
Diyerek İspanya tahtını gös -

termek hayli zor gelecektir. İs
parıt·ada biı:ıbirini takib eden ve
kayiin bellibaşlı safhalarını şöy

le gözden geçirmek kabildir: Kral 
on üçüncü Alfonso 923 de memle-

at.ski Kral Al.fonsun İsviçrede, Loza nda halk llftlSmda çekilen bir resmi 

ketin id:lresini General Prim.o dö 
Riveraya bıraktı. Bu general tam 
yedi sene bildiği gibi memleke -
tin mukadderatını idare etmiştir. 
Ondan ~onra düştü. Daha sonra 
Cumhuriyet ilan edildi. 

Kral ve hanedanı çekilip gi'tti
for. Daha sonra da sol cenah fır
kaları iş ibaşına geldi ve nihayet 
buna karşı Franko isyan etti, da
hili harb çıktı. Almanya olsun, İ
talya olsun dahilt harbde Franko
nun kazanmasına yartlım ettiler. 
İşte on altı senedenberi İspanya
i:ia bu vekayi cereyan etti. Şimdi 
bundan şu netice çıkarılıyor: 

Mühim vekayi karşısında kral
lık kendisinden ıbeklenen kat'iye,t 
ve metaneti gösterememiş, yıkıl
mıştır. Franko taraftarları diyor 
!ar ki: 

- Bu kadar çürük ol.an kral
lığı tekrar memleketin başına 

çaçığararak İspanyanın niuk.ad -
deratıru ona rteslim etmek müm
kün değildir!. 

Krallığa karşı bu vaziyeti al
dık!tan sonra yine Frank-o taraf
tarları şunu d('.! ilave ediyorlar: 

- İspanya uzun bir zaman için 
~tikuna muhtaçtır. Bunu da an
cak Franko temin edebilecektir. 
O halde daha uzun zaman Franko 
iş •başında kalmalı, onun dediği 
olmalıdır!. 

Yeni verilen kararlara göre 
Franko artık devletin ve bütün 
teşkilatın başı demektir. 

İngilterede Alman Muhibleri 

Ordu da dahil olduğu halde, 
fakat İspanyada verilen karar -
lara göre •kurulan teşkilatı İta! -
yadakinden başka türlü oluyor. 
İtalyatla faşist fırkası bütün mem
leke-te hakim bulunuyor. Fakat 
ordu ayrıdır. İdare şekline taal -
lıik eden herşeyden ordu uzak tu
tulmuştut·. Çünkü İtalyada 922 de 
yapılan faşist ihtilali ordunun iş
tiraki, yardımı olmaksızın vücu
de gelmiştir. Hal>uki İspanyada 
bilakis dahili harb ordudan çık
mış, Franko orduyu ele alaııak 

işe girişmiş, ordu kumandanları
nın yardımını temin etmiş, hula
sa daıhili harbi ordu yapnı$ır. 

Şim<li bunun neticelerini de sı

rasile ·kaydetmek lazım geliyor: 

Cemiyeti 
Londrada cSink> isminde hir 

cAlman muhibleri cemiyeti> var-

dır. Bu cemiyet bütün propagan

da vasıtalarile İngiliz - Alman 

dostluğunu müdafaa eder. Cemi
yetin başında Amiral Dom Vil bu.-

lunmaktadır. Fakat son siyasi va
ziyet dolayısile cemiyetin yıldızı 

sönmüş gibidir. Sir Samuel Hor 

geçenlerde şiddetli bir nutuk söy
liyerek bu cemiyetin faaliyetini 

takbih etmişti. Almanyada Salz

burg'da festivale gitmiş olan ce

miyet re:si alelacele Londraya 

dönmf'ğe mecbur kalmıştı. Resim 
cemiyetin reisini gösteriyor. 

1- Dahil! harbi yapan ve ka
zanan ordu bundan sonra da mem-
1-ekete hakim olarak kalmak eme
limiedir. Ordu kwnandanları ar
tık iş ıbi11ti diye memleketi sivı1 

politikacılara bırakmıyacaklardır. 

2- İspanyada birbirine aykırı 
fikirde fırkalar vardır. Krallık is
tiyenler, istemiyenler vardır. Ül'

duyu ellerinde tutanlar bu siyasi 
fırkaların iş başına geçerek ken
dilerinin bir t·arafa bırakılmasına 
razı olmıyacaklardır. Kumandan
lar ötedenberi İspanyada politi
ka işlerine karışarak rol oyna -
maktan geri kalmamışlardır. Şim
di dahili harbi neticelendirdikıten 
sonra nüfuzlarının eksilmesini hiç 
istemiyeceıklerdır. 

(Devamı 6 tft("ı sahifede) 

İLK OTOBÜSLER 

İl kotobüs seferi 5 nisan 1827 de 
yapıldı. Londradan Bath şehrine 
gidildi. 

iBu ilk otobüste beş baca vardı, 
bacalardan duman tütüyordu. De-

mir te'kerlekler müthiş gürultü .ya

pıyordu. Sür'ati saatte 17 'kilomet
re idi .. 

KIYMETLİ BİR KÜRK 

Kürklrin en kıymetlisi Şenşila 

denilen ve cenubi Amerikada ye

tişen bir cins kedinin postundan 
yapılır. 

Şenşila kedisinin, el büyüklü -

ğünde olan derisinin beheri 500 
Timk lirasıdır. 

Bir manto için ka~ deri lazım 

olduğunu ve bunun için ne kadar 

pa.Ta vermek lazım geldiğini bir 
tasav:vuT ediniz. 

Evlenecek kızına hediye olarak 

bir Şenşila kfulk vermek istiyen 

zengin bi-r Amerikalı altı sene bek

lemiş ve 115(1 bin Ura vermiştir. 

CÜCELER 

Avusturalyada Samu'nun kabi

lelerinde cüceler kabilesi keşfe -

dildi. Bu cüceler bugüne kadar 
bilinen cüee!lerin en kısa boylu -

landır. İçlerinde 60 santimden yük

sek kimse y-okıtur. B.alıkcılıkla ta
a~ ediyorlar. 

Cüceler uzun boylu insanları 

görür görmez evveli korkup kaç-

mışlar, sonra yavaş yavaş solruıl - , 

muşlar ve uzun boylu misafirlere 

yemiş, keçi süfü ve balık ikram et
mişlerdir .. 

O civardaki keçilerin boyları da 
70 - 80 santimdir. 

Doktorun Öğütleri: 

AGIRLIK 
İnsanlara bazan ağLl'lı.k çö

ker. Mesela sabahları yatak
tan kalkmak güç gelir. İnsan 
elini kolunu istediği gibi oy
natamaz, kitab oku~amaz, fik
re bir rehavet gelmiş gibi so
rulan suallere cev~b vermek 
istemez. 

Ağh-lık, geceleyıin mutad 
uykunun uyunmamasından i
leri geldiği gibi, soğuk alına
dan mütev-ellid nezle, sui ha
zım iptidalan ve sıtma nö -
betlerinin gizli gelmesi gibi 

· ahvalden de tevellüd edebilir. 
Vücudünde ağırlık hisse -

denler istirahat etmelidirler. 
Mide ·bozuk.sa, müshil alıp mi
deyi tashih etmelidir. Nane 
matbırhu içmek ve terlemek 
iyidir. Bir miktar nane yapra
ğı ile yarım limon kabuğu be
raberce ıkaynatılıp biraz şe

ker katuarak fincan fincan 
içmelidir. Eğer 300 gram na
ne matbuhu içine iki gram bi
krabonat dö sut ilave edebi
lirse mide daha kolaylıkla tas
hih edilmiş olur. 

Kadın Kalbinin Mucizesi 
Sahilin en ~siz köşesindeki bu 

tenha balıkçı kahvesinin ilk ka
dın müşterisiydim. Burasını, so
luk yapraklı bir iğde ağ~cının 

rehberliğile keşfetmiştim. Bu mü
tevazı köşe; kadın eııkek, yerli ya
bancı bütün insanların denize koş
tukları bu gürültülü aylarda, ba
şımı dinlendirmek için muhayyi
lemde şekillendirdiğim yerlerden 
güzeldi. 

Uzaktan gürültülerini duydu -
ğum insanlar burasını ya bilmi -
yorlar, yahut beğenmiyorlardı. Et
rafı akşamsefalarile işlenmiş kum
lu bir yoldan, üstünden iri salkım
lar sarkan asmalarla örülmüş kü
çücilk bir bahç_eye giriliyordu. 
Kurdların kemirdiği eski tahta
lardan yapılmış iğri masalar bah
çenin yeglne süsüydü. Hemen ö
nünde, denize doğru uzanml§ yo
sunlu kayalar kümelenmişti. 

Derin bir iıç huzurile, iğri masa
lardan birine oturdum. Sularda 
renkli bir grup eriyordu. Ilık bir 
rüzg!rla kıyıya koşan dalgalar, 
yosunlu kayaların etrafında çır

pınıyorlardı. 

Kahvemi, karanlık bir ine ben
ziyen !kahve binasından, biT ars
lan heybetile çıkan iri yarı bir ih
tiyar getirdi. Buruşuk yüzünde, J 
çocuk canlılığile parlıyan gözleri, 
kı.rk yıllık bir ahbaba bakar gibi 
gülümsüyordu. Sonra öğrendim, 
Mahmud baba isminde eski bir 
deniz ku.rduydu. 

Bu küçük balıkçı kahvesinde, 
ne çatlak sesli plaklar çalan küflü 
bir gramofon; ne de parazitlerle 
insanın kafasını şişiren vızıltılı 

bir radyo vardı. Müşterileri, Mah
mud babanın gen~lik arkadaşla -
rından bir ikaç ihtiyarla, hangi 
yerlerde zengin balık akınları bu
lunduğunu öğrenmeğe gelen bir
kaç acemi balıkçı idi. 

Ve bütün eğlencesi, nereden gel-
diği bilinmiyen bir meczubun va
kit vakit - fakat çok güzel - söyle
diği içli şar.kılarile, haftada bir, 
kasabaya koyun getiren genç bir 
çobanın yanık ka;yalıydı. 

' ı· 
1 

varlak hatlarla çizilen vücudü in
ce ve güzeldi. Boyu, saçlarının ren
gi zararsızdı. Sonra gözleri hayret 
edilecek kadar güzeldi. Fakat yü
zü öyle çirkin, öyle kaba o kadar 
manasızdı ki!.. Ruhu yoran, göz
leri kaçıran bu şekilsizlik içinde 
güzellik saıklanmış, bu iki delikten 
insanın içine gülümsüyor gibiydi, 
Mahmud baba bile, bakışlarını kı
zartan ufuklarda gezdirdiği bir 
akşam: 

- Bu kızın gözleri yaman, de
di. Deniz kızlarının gözlerine ben-
. ' zıyor ... 
Deniz kızlarının gözlerini gör

memşiti amma, mehtaplı geceler
de yakamuzlanarak sürüklenen 
dalgaların ardında tahayyül etme
ğe çal!§mıştı. 

Yazan: 
Muazzez KAPTANOOUJ 

duyguları, en asil heyecanları. en 
menfaatsiz sevgileri duyduran, i.Jl· 
sanlar, cemiyetce fena tanın • 
mış olanlardır .. 

Bu insanlara insani hislerle, te-
miz samimiyetle yaklaşın, günah· 
k!r addedilen bu ruhlarda, ne 
bembeyaz köşeler; ne dokunul
mamış duygular, ne gölgelenJ11e-
~ hisler bulacaksınız! .. 

Bir başka gün: . 
• 1 

- Hayatta muvaffak olmak ıç 
ı n· her şeyden evvel her şeye kat 8 

mağa karar vermeli .. Saadetten e'./ 
ve! ıdırab beklemeğe alışmalı!· 
Bir şeyi kazanmak için, bir çole 
şey feda etmenin mecburi olduğU 
nu bilmeli. 

Dedi!.. Sıcak, samımı bir sesi 
vardı. Konuşurken daima uzakla· 
ra bakardı. 

Çok iyi anlaşıyorduk. Bazı tS.' 

sasız bir sevimli çocukluğumııııJ 
konuşur, bazı i-çli bir ihtiyaçla şiit 
alemine dalardık. Bazan da, bil • 
yük davaların halli için çah§11 rı 
mütefekkirlerin ciddi yüzil ile, 
kaşlarımızı çatarak, içtimai nolc· 
sanlarımızı, değişen ahlak tel~· 
kilerinin vücude getirdiği çökiitt' 
tüleri konuşuyorduk! .. 

(Devamı 7 inci sayfada) 

.............................. 

m!i'B 
Bazı kitap okur, bazı ince uzun ANKARA RADYOSU 

kağıdlara bir şeyler yazar, çok za- !Si; 

manda gözleri qfuklarda bir şey- - DALGA UZUNLUÖU 
ler düşünürdü. 1 T.A.Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 J("' 

Ne düşünür, ne hissederdi. Bun-· T.A.P. 31,79m. 9465 Kes. 20 J(:: 
ların hiç birini anlıyamazdım, yü- 1639 m. 138 Kes. 120 J( 
zü o kadar hareketsiz, öyle dilsiz- *"'" · BUG~n 
di ki!.. 

Yalnız göz göze geldiğimiz za
man her şey değişirdi... Hareket
siz hatlar kımıldanır, konuşmıyan 
kıvrımlar dile gelir, bir an içinde 
değişen bu yüzde en çılgın çığlık
larla. en dilsiz susuşlar çarpışırdı. 

Bir kaç gün sonra ahbap olduk ..• 
Konuşmasını, duymasını, ve dü
şünmesini bilen münevver bir kız
dı. Kendine mahsus garib hayat 
telakkileri vardı!.. Bi'l' gün, fena
hıkların, günahların beslendiğı in
san kafalarını konuşuyorduk. O, 
uzaklarda dolaştırdığı gözlerini, 
parmağını süsliyen nişan halka
sında dinlendi.rereık: 

- Fenalıklardan korkmamalı, 

dedi. İyilikleri, faziletleri doğu -
ran fenalıJclardır. Bana en temiz 

Saat 18.30: Program. 
Saat 18.30: Müzik (Şen od• 

müziği - İbrahim Özgür ve .A.teŞ 
böceklert.) 

Saat 19.05: Çocuk saat. 
(rs· Saat 19.35: Türk müziği 

sıl .heyeti.) 
Saat 20.10: Neş'eli pliklll! 

R. 
Saat 20.15: Müzik (Operetler " 

~) ~ 
Saat 20.30: Memleket saat 

ya, ajans ve meteoroloji haber· 

!eri. 
Saat 20.45 Türk müziği: 1 ~ 

, ar Jel• 
· Tanburi Cemil .. Mahur § i1 
' Var iken zatında böyle hilSfl : 

Bir hafta sonra kahve bir müş
teri daha kazandı .. O da genç, bir 
kızdı. Benim gibi sessiz bir köşe 
aradığını, buradaki hareketsizlik
le yüzüne toplanan huzurdan an
lamıştım... O da benim gibi her 
akşam gelmeğe başladı. Ahenkli 
bir yürüyüşü vardı. Koyu siyah 
saçlarını ensesinde toplamıştı. Çok 

çiıııldn olduğu halde yeni gelen 
müşteri Mahmud babanın da ho
şuna gitmişti. Yüzüme bakarak: 
memnun memnun gülüyordu. Ha- ı 
kikaten ço.k sempatik bir ıkızdı. Yu-

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

& f.ağaloğlu: Çifte Saraylar Sinema Bahçesinde 
1 Her o.kşam saat 21 den 22 ye kadar 

Meşhur Mısır K ı· K ı· ve arkadaşlaı·ı icr~yı 
Rakkasesi ahenk etınektedır 

Saat 22 den sonra ~inemada ÇIPLAK MELEK filmi gösterilmek
tedi«. Filimler haftada iki defa değişir. Fiyatlar: 10-15-20 kuruştur. 

· 2 - Latif ağa - Mahur şar~ı~ 
Düştüm yine bir şuhi sitemlc8 

• 

ra. 3 - . . . .. .... - Tanbur talcS1 
t 

mi. 4 - Musa Süreyya - Malı~ 
şarkı: Tacı hüsnün hük!lled~~ 
~ - Musa Süreyya - Mahur ş 
kı: HAla kanayan kalbimi aş1' 8~ 
teşi. 6 - . ... .... . - Mahuı· sıı1' 
semaisi. 7 - Rakımın - l1Ş.Ş9 

şarkı: Silemem bir gün. 8 - ····j' 
- Halk tür\üsü: Ali dağıdır d

9
1i 

ların hası. 9 - .. .. .. .. . - Ruıııe 

Yı:-, 1 • dalmıştık. kendimizden böyle geçmiştik! Fa
k"'t, daha sonra bu sarsan elin, iten yumruğun kuv
v,,.ti coğ"aldı, çoğaldı ve kulaklarım Paşanın sesini 
ıyice a.Imıya başladı: 

,,, .•. !. . . .......... ~ .. :....;. - ..• · .. ~ ...... :·:·· . .. - · ..... : 

;:-.. ; -···------------------------------- !turtnlcımıyarak Cahide serzenişlerde .bulıınmıya 

ba~ladım, sanki başka zaman yapılmazmış gibi: 

' halk türküsü: Sabah olsun· 11 il' 
......... - Rumeli halk türlci15 

Çıkayım gideyim be kuzuJll·d , 
Saat 21.30: Müzik, Cazball 

- Bu ne hal Belkis Hanım? .. 
- Hani arkadaşca buluşup görüşecektiniz?. 

- Bunun için mi Cahit Beyi bana çağırttınız .. 

Ayakta duramıyan, sendeleyen, ne olduğunu, 
ne olacağını düşünmeyen bir sarhoş gibi idik. Sü
zülüp derinleşen nazarlarımda bir bulantı, b~ım

da bir dönme vardı. Ve .. Oda sanki başLmın içinde 
donüyordu. Bu saniyede adeta gözlerimin önünde 
bir kaç paşa, hazan yan yana gelip dizilen üç beş 

paşa!. Cahit nasıldı, ne yapıyordu, nasıl görüyordu 
D~ .. ı.i;>oruım? .. Bendeki bu buhran daha çok sür
medı ve .. İşten gel.en :bir itaşkınltkla paşanın aıyak
Jıırı altına kendimi a1ıtım, gözlerimden yağmur gibi 
yaş boşana boşana, ona yalvarmağa başladım: 

- Paşam bizi bırak .. 

- Paşam bize acı!.. 
- Paşam, görüyorsun birbi.rimizi ne kadar se-

viyoruz. 

O, ayaklarını kurtarmak için çalışıp: 
- Rica ederim Belkis, kalk .. 

' -~: ;~_; f?;:CtH· . . ,~~·A .- 5·:.. -."'r. .. ~·~ ~:( .. :-":ı J:/A ·.·,R·· · .·.···.-. ,-, ; '. ·-:~.,a;s'.·v<.:.· _ . ~· •-~- . .·~_.;;ft. · .... '. ;·.'.v ;a .· _ , · ~~:. İ·· 
._ __ ._. ·.·•· • No: Yazan: Etem izzet BENlct::---_. 

Dedikçe, ben daha çok yalvarıyor, hıçkıra hıç
kıra ağlıyor, izzeti nefsimi. hiç bir sıkıya girmeyen, 
nic bir minnettarlığa boyun eğmeyen benliğimi o 
ayaklar arasında çırpındırıyordum. 

Cahit te benim gibi idi. O da benimle beraber 
ağlıyor, o da benimle beraber çırpınıyor, o da be
nim gibi o ayakların dibinde yuvarlanarak yalvarı
yordu: 

- Paşam acı bize .. 
- Paşam merhamet et bu aşka .. 
- P~am bırak bizi mes'ud olalım .. 

Öyle tuhaftı ki, Paşa ayağını benim ellerim
den zor kurtarabiliyor, çeki.yor, fakat öbürünü Ca
hicic kaptırıyordu. Ve: 

- Rica ederim .. 
DE:'mekten başka da t.ek kelime söylemiyordu. 

Böyle iki topuk dibinde yerlerde yuvarlana yuvaı·-

lana kapının önüne kadar gelmişiz. Bu sahne gözü
mür:. önünden hiç gitmiye<:ek. Paşa bir a.yağını Ca
hitten kurtarmış, yan vücudünü kapının dışına 

çekebilmişti. O da şaşkındı ve .. Kurtulmak, kendi-

sine gelmek, ne yapacağını kestirebilmek için gali
ba d.ı§arıya çıkmak istiyordu ıki, bir hamle ile buna 

nıuv;;ffak oldu, ayağını elimden kurtardı çekti ve 
sür'atle kapıyı kapadı; anahtarı üzerimize çevirdi! 

Cahit.. Ve ben yine ikimiz odada yalnız kaldık. 
İkimit: de yorgun bir halde, kapının dibine serilmiş 
otum yorduk. 

Uzun uzun göz göze bakıştık, Cahit: 
- Ooof.. Ne inat adammış!.. 
Dedi. Bu söz birdenbire beni kendime ge-tirdi, 
- Yahu ne oyala:nıyoruz, ne yapacağımızı dü-

~ünelim? .. 
Dedim. Ve .. Bir an yine kadınlık zaafımdıuı 

- Neye beni görm~ye gelmedin? .. 

- Neden kurtarmak için hiç bir şey yapmadın? 
- Yoksa böyle olduğuna memnun musun? 
Cahit: 

- Allah rızası için sus Belkisi 
I.'iye söze başladı, anlattı: 

- Ka:ç defa yalının kapısından geriye çevril
<iiın. Kaç defa geceleri yalının etrafında sabahla ~ 
dım, ıçeriye girebilmek seni alıp kaçırmak için ken
dimi zorladım. Fakat, hiç bir taraftan içeriye gir
me"liG imkanı yok. Kaç defa sizin eve gittim, anne
ne, babana ağladım. Ka:ç defa polise gittim. bağır
dım, söyledim, 

«- Paşanın nikahlı karısı, biz ne yapabiliriz?> 
dediler. 

Müddeiumumiye koştum, kendisine bu hali an-.. 
!attım, o da öyle söyledi. Zannediyor musun ki, boş 
oturuyorum, seni kurtarmak için uğr~ıyorum. 

Ve .. BirdenbiN yerinden kalkıtı, dişlerini gıcır
dattı, yUzilnde'ki etler çekildi, gerildi, rengi deği~ti, 
saçları kabardı: 

- Dur şu her.life iki yumruk ata.yun da gör-
ıün.. (Devamı var) . 

, 
, Pl.) J11l' 

Saat 22.45: Son ajans, spor 
berleri ve yarınki progr~ 

c!=~~~irı ~~.,!~1 
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1 Seyyar Kitabcılar da Kalmadı I· 

ttaniya, Hikiyeler Roman
lar, Yok mu T aliblisi •. 

~aııbulun Biricik Seyyar Kitabcısı Olan Erzurumlu 
llıaiJ Hakkı Okutan Günde Bir kitab Bile Satamıyor 
~'le ı 

ha stanbu - 1 1 
~ ~cik seyyar 1 Yazan: Osman Cemal 

1 olan şu -
1 k" 

~' :rn tanı -
~lıııı l<oca İstan
lır } 1ricik sey-

•ıtab 
ıı:.ıı. cısı de-

~ İstanbul 
larında bu 

Yar ı.· 
.. ıtabcı 

~~ l<lğalsın, me: 
llabıalinin 

lıır k , itapcı _ 
-·•n k" 
1
,.,. •tabları _ 

l eurtay 
'ıı it a dol-
it Onlar da 
Y~arlığa dök-

0 ·eıııek iste -
•ııı. M:aksa

' ıu "ed· ı,.., ıse-
•Uı b· 
~ k ın kişi-

008 §<'hırde 
il. tce 
"ll'lt . seyyar 
~ çı, sucu, şer

''" suı,, ·· ~ ~u. so -
' sar ~ ınısakcı, 

, , 

lı· 1
• Pırasa 'lıncu k cı. Iımıail Hakkı Okutan 

~ark' arpuz
fıııtı b· •n seyYar kitabcının topu 
~tı ır tanec'k olduğunu anlat
~·~ liatırımda kaldığına göre 
ili, !\ık: İstanbulda bunlardan ye-
1.1 

1 
İz tane dolaşırdı. Şimdi ise, 

~ ~ dır ortada ~u adamcağız -
~ <\ aşk.asını göremiyoruz. İşte 
'ı 

0
.,;n da anlaşılıyor ki İstanbul-

- Tanımaz olur muyum? Zatı 

aliniz Uurullah Ataç değil misiniz? 
- Onu da kim söyledi sana, 

benim Nurullah Ataca benzer ye-
rim var mı? 

- Ne bileyim, geçenlerde bir 
gün burada biri size üstad! diye 
seslendi. Ben de m~rak edip bu zat 

kimdri? diye sizi Kesrieyli Sıtkı
dan sordum, o da tuttu bana: 

- Menşuı· mukaHid Nurullah 
Ataç! dedi. 

- Mukallid mi, münekkid mi? 
- Artık bilmem ... O bana öy-

le dedi, ben de inandım. 
İstanbulun biricik kitabcısı Er-

zurumlu İsmail Hırkkı Okutanla 
artık yarenliği koyulaştırarak: 

- En çok kimlerin eserleri satı
lıyor? 

- Hiç biri satılmıyor dedik a .. 
- Canım hele hele ... Satılanlar 

arasında en fazla hangileri gidi -
yor? 

- Aşk romanları, cinayetli fi
l~n falanları tek tük gidiyor. 

- En çok hangi yaşdakiler o
kuyor? 

- Okuyan mokuyan yok ya, ha-
ni söz misa1i, yaşlılar yine arası
ra daha çok okuyor gibi ... 

- Demek gençler ... 
- Bırak o gençleri! (Etrafı gös-

tererek) işte görüyorsun, bütün 
gençler tavla oynuyor, laklakıyat 
yapıyor. Bu gençlerden biri de 
benim oğlum .. Bu sene orta mek
tebi bitirdi. Fakat, ben ki bu ka-
dar yıllık bk kitabcıyım, şimdiye 
kadar, ölüm Allahın emri, bu oğ-

'Devamı 6 ınc ı sahifede) 

~ \~ ~up Yazma, bugün en asga
ı adde inmiştir ve bu gidiş-
•uı~aliba, yakın zamanlarda 

· "<' ~il ortadan yok olacak gi
c atta bunu İstanbulun bi-

'lı •eyy • 
~ ıı . ar kitabcısı olan (Erzu-

"ııııış lsrna:l Hakkı Okutan) da 
~l- 01ıtıalı ki şehrin en okur 

<ı ~tt;~ını? her gün kümeler teş
' ıoHelerı meşhur Küllükte ba

Parisin Göbeğinde Bir 
Haydud Çetesi 

' ş derd yandı: 
li'Pla~ kitaplara bak bayım, şu 
ı •ar ı:ı < (j? · unların arasında neler 
~~l ." Enıneşhur üstadların en 

· .. t:rleri koltuğumun altın -
ltı;an at bunları ıleğil okuyan, 
~~ soran nerede• Şimdi saat 
. t evden satışa çıkalı altı, ye-

Bir Borsa Acentası Direktörü Ue 
Memuruna Hücum Ettiler 
Çalınan Paranın Mikdarı 

1.200.000 Franktır 
'tıı ~ 01duğu halde henüz sifta- 1 
~r 'k.. Dün sabahtan akşama • • 
\ı ~. 0 da zorla, şuna buna, alı- r 
L ıı·e B 1 
"'!~it ı·aıvara yakara, ancak, orııacı ar 
~~lan bab satabilmiştim. Dört ki- ellerinde t:vrakı 
1 'Ilı~ kana kalan yirmi, yirmi iki nakdiye ve al-
'I &un uruş bir paradır. Kitabcı- 1 t d l ta 
hura~eçtikçe sönüyor. Ben, bu ı ın ° u çan -

~'P a lam yirmi sekiz yıldız larla büroları
~~ rıııı. Esk· 1 "di la dı t.. •p s ıden günde kırk elli na gı yor r • 
''il at11• · • 

•n b Rıın çok olurdu. Hem o Karşılarına eli 
\,. b uracta bu işi benimle be- ""hlı ·· k" · . aşı: 1 81.lli uç ışı 

\ ~~ b a arı da yapardı. Şimdi • • 
on ~~ırna olduğum halde gün- çıktı, bıçarelerı 

'lı.,. n 'la? sattığım gün be- \yere yuvarlayıp 
~ı.. en ka 1 b. .. d.. aldı ... an r ı ır gun 11r. jçantalaı:-ı -
~ • ın üst.. • 

n4sıu u~e koydugu deste- lar. Hücuma 
; Şun ndekı b'r kitabı alarak: 1 t ııı,, il a bak yahu, şu da paray- uğ r ı yanların 
'lı· una d " dl "\ Jini) h. , erler menşur (Pol ıerya arına ye. 
~ '~. ha lkayesi.. fiyatı da on iki tişenler hııy-

~. nıy9 .. . . 
..,, te~eğ: ınuşterısı olsa ona dudları ele ge-
l~ an Yok, ·ın. Fakat yüzüne bile 1 • • 

'•tı b· ··Şu da menşur (Romeo jçıremcdiler. 
ı f 't tiyat 

ı. 
1 
%ı .. ll ora kitabı.. Bu da 

~ una da metelik veren 
'Jr 

ada &ö .. • • Haydudun üstüne çullanan tek kollu harb malü!il 
şahadet etmek üzere merkeze götiiTii.lii.yor. 

~ lıunl z~ınü kesip sordum: 
~ 'lııplr ar kını.in eserleri böyle? 
~a lUı.~ın kaplarına bile bak
' ~ın g·· ı.. Caı·b orıneden: 
·~ <\ ' a b· 

e l.teh •ri Burhan Cahidin, 
~ı 'ta iit :ed Raufun olacak! 

e ıler kimlerin eserle
!.. ÔteL· 
• "'• "'leri .ı~ Yoı: ki? n ar~ında kimlerin 
~ ~Utedd·M:uallım Naciden tut 
.. tıhı. ıne kad b'"t·· .. ""b ""<İ h ar u un us-

ıJA ' atta belk· d .. k. ., .. Va ı e sızın ı-

~ Se r. 
ı,,,_ n be . 

" nırıı k' llıusun? ıın olduğumu ta-

Sabah saat 9 u on geçe, Paris 
borsası civarında Fıy - sin- Torna 

sokağında beş nu.maralı 'büyük bi
nanın kapısında büyük bir oto -
mobil durdu. 

Üç adam indi, kapının altına 

girdi. Üçünün de üstünde emper
meabe, kollarında çanta vardı. 
Kapıcıya birşey söylemeden 

merdivenleri çıkmağa başladılar. 
Otomobilin şoförü Vinyen so

kağına kadar ilerl edi, durdu, fa
kat motörü durdurmadı. 

İki dakika sonra, yani 9 u 12 
dakika geçen bir borı;a acentesi 

direktörü Bay Reymon Filip ile 
memuru Bay Marsel Hano ayni 

binaya girdiler. İki5iııin de elin
de çanta, çantalarda da evrakı 

nakdiye ve altın vardı. 

Merdivenleri çıkarlarken baş

larına şiddetli bir darbe yediler 
Yere yuvarlandılar. Kendilerine 
geldikleri zaman üç kişinin çan
talarını alıp kaçtıklarını gördü
ler. 

Bay Filip yerinden sıçradı ve 
200,000 franklık paketle kaçan ü
çüncü haydudun peşine düştü ve 
haykırdı: Hırsız var yetişiniz!. 

5- Sct N' T ICL G aA 1' -IB AC.USTOS l~ 

4~J·t:EE) Şaşılacak AtaBine~GençKalır! 
KAFİ DEC.İL . Şeyler mi 7 Dıyorlar 

Geçenlerde ölen ve Amerikada 
•borsa kurdu• diye tanınan ban
ger Daıvid Lamar bir gün Pierpor 
Miorgana: 

- Büyük bir işe başlıyacağım, 
bana sermaye veriniz. 

Morgan sordu: 
- Yeneyim. Fakat 91!n bana 

ne garanti vereceksin? 
- Namus sözü. 
- Yetişmez. Çünkü namus sö-

zün borsada kayıdlı değil!. 

NİYET 

Kadın son bir defa daha sordu: 
- Bana o tek taş yüzüğü ala • 

cak mısın?. 
Kocası dii§ündü 
- Evet ... 
- Ne zaman? 
- Bırak da sözümü tamarnlıya-

yım. Evet, o yüzüğü almağa ni
y,tim var. 

- Senin niyetin oldukça, ben.im 
yüzüğüm olmıyacak!. 

HACET YOK 

Saflığı ile meşhur bir arkadaş 
bir arkadaşının son nefesine ka
dar yanında durduğunu anlattı. 

Sordular: 
- Bay ölünce gözlerini kapa • 

dın mı!. 

- Hacet yoktu, dedi, kördü. 

DALGIN 

Bir bayan anlatıyordu. 
- Üç kere evlendim. üç kere de 

kocamı kaybettim. 

Biri atıldı: 
- Aamma dalgınsınız!. 

SEBEBİ 

Çocuk ağzını açtı, esnedi. Bü
yük babası: 

- Yavrum dei:!i, ben esnediğim 
zaman elimi ağzıma götür.ürüm. 

- Tabii, sen takma dişlerini sak
lamak istiyorsun!. 

KAVGADAN SONRA 

Karısı öyle kızmıştı ki, tavan 
süpürgesile kocasının sırtına vur
du. 

Kavga durulduktan sonra: 
- Haydi bakalım yirmi beş ku

ruş ver dedi. 
Kocası homurdandı: 

- Hem beni döv, hem de para 
iste ... 

- Ne yapayım, süpüııgenin sa
pı kırıldı. 

.... ,. . . 
"" ' 

Avcı 
Bal ı k , 

Bahrim uhtte 
Bu Balık 
Kuşlarını 

Yaşayan 
Martı 
Yutar 

Bahrimuhi-tte yaşıyan Bodrua 
dedikleri koca başlı, koca gagalı 
bir balık vardır ki, martı ile karnı
nı doyurur. Deniz sathına avlan
mak için inen .martılar, ve sair 
deniz kuşlarını bir hamlede yutar. 

Bir hayvanat alimi, Bodrua ba
lığının karnından iki deniz kuşu 
çıkarmıştır. 

Bu açgözlü balığın yabani ör

dekleri yuttuğu da görülmüştür. 
• Yiyecek balık bulamadığı za -
man Bodrua ıbalık, midye, istrid
ye ve istakozla karnını doyurur. 

•••••••••••••••••••••••••••• 
Bu sırada kapının önünden bir 

kolunu harbde kaybetmiş olan bir 
harb malülü geçiyordu. Adamca _ 
cağız tek koliyle haydudwı üze
rine atıldı. Adam yere düştü, fa
kat öyle çevikti ki, yine kalktı ve 
ok gibi fırlıyarak kaçtı. Kaçarkeoı 
de arkasına doğru üç el ateş etti, 
sonra motörii işliyen otomobile 
atladı, otomobil son hızla hareket 
etti. 

Mesele za"bıtaya ihbar edilip de 
noktalara telefon edildiği zaman 
iş işten geçmiş, ıhaydudlar oto -
mobillerile beraber ortadan kay
bolmuşlardı. 

Haydudların ecnebi oldukları 

tahmin ediliyor. Çaldıkları para
nın miktarı bir milyon iki yüz bin 
franktır. 

--
Avrupalıların Pek Çoğu Ten Güzelliği İçin Her Sene 500 Milyon Sarf 
Belki Şaşar Amma lngi- Eden Amerikalıların En Büyük Zevkleri 
!izler için f'.'ek Tabiidir Ata Binmektir 

imzalı rt 

Kocalar 

İngilteı·e plajları çok kala.balık
tır.; iğne atılsa yere düşmez. Bu 
yüzden bir çok yanlışlıklar olu
yor, kadınlar kocalarını, kocalar 
k;adınlımnı kaybediyorlar. Ka -
dınlar kocam diye başkalarının 

yanına sokulup: Hello .. diyorlar. 
Bunu önlemek için kocaların sırt
larına isimlerini yazmaları İngil
tere plajlarında ıınoda oldu. 

Deniz 
Kenarında 

Soba 

İngilterede yaz günleri bile sa
bahları ayaz olur. Aksi gibi de bol 
balık sabahları şafakla beraber 
çıkar. Bedava tarafından öğle ye
meğini hazırla:mak lazım. Bu iş de 
tabii karın doyurmasına. Peki 
amma balık beklerken donamaz
lar ya. Bunun için deniz kenarına 
veya Taymis nehri kıyılarına gaz 
sobalarile gidiyorlar. 

,-, . 
..Jerı 

Kalmaz 
İqgilizler her feyden fedakar

lık ederler amma akşam çayını;'.an 

;tada tekzib edilmez bir ha
k.kat var: Amerikalılar, bilhassa 
Amerika kadınlan, ihtiyarlamı • 
yarlar, genç kalıyorlar. Kırık ya • 
şında bir Amerikalı kadın otuzl·n
dan fazla görünmez. 

Amerika kadınları şişman de
ğildir. Amerika kadınlarının yüz
lerinde kırışık yoktur. 
Amerokalı kadın için tenine iti

na etmek ellerini yıkamak gibi 
bic ihtiyaçtır. Bunun için sarfetti
ği paraya acımaz. 

Biliyor musunuz Amerika ka -
dınları senede kaıç para berber pa-.. 
rası veriyorlar? 500 milyon do • 
lar. 

Haftada 20 dolar kazanan bir 
daktilo iki dolarını teni için sarfe
der. 

Amerikalılar az yerler, faıka' 

tenlerini bozmıyacak, ınidelerın< 

ağır gelmiyecek şeyleri yerler. 
Nevyork'ta lokanta ve eczane 

den fazla berber vardır. 
Yalnız Ne")'.orkta değil, bütün 

kış iki ımetre kar altında ıkalan kü
çük kırsabalarda bile bir iki_ ber
ber mevcuttur. Oralarda sebze v< 
bakkaliye satan kadınlara dikkat 
edenler görürler: onların bile tır
nakları manikürlü, saçlan taralı
dır. 

Amerikalı kadınlar şişmanla • 
mamak için jimnastik ve masaj 
yaparlar, ve bu işi de musiki ilE 
yaparlar. Gramofonu kurarlar ve 
çalınan havaya tempo tutarak ha· 
reket ederler. 

(Detıamı il ıncı sahifede) 

Bir Gözünü Elli Bin Liraya 
Satmak lstiyen Adam ! 

On Senedir Kalb Hasta lı ğl Çeken Genç, 
Ailesinin İs t i kba l in i Temin Etmek için 

Gözünü Feda Edecek 
- Evet, gözlerimden birini sa

tıyorum, elli bin liraya bir gözüm 
satılıktır. 

Bunu Fransanın Santoney eya
letinin Furııil köylülerinden yir
mi sekiz yaşında Firmen Pivoto 
söylüyer, 

- Neden? 
- Bir Amerikalının kalb hasta-

lığı olduğu için 10.000 dolara bir 
gözünü sattığını gazeteerde oku -
dum. Bende de kalb hastalığı var. 
On senedir çekiyorum. Artık ölü
mümün yaklaştığını anlıyorum. 

Tedavi edemiyorlar. Bu hastalık 
deva kabul etmiyor. Hasta bir a
nam, karım ve yedi yaşında bir ço
cuğum var. Ben ölürsem onlar aç 
kalacak. Ne yapayım istiyorsunuz? 

- Hiç bir geliriniz yok mu? 
- ·Biraz topr,ğım var. Fakat 

çalışamıyorum. Ailemden hiç biri 
de çalıfaınıyor. Borçlanıyoruz .•• 
Artık bu hal devam edemez. Hıı..l

buki daha ailemden kimseye bu
nu söylemedim. 

-···-···-···-···-···-···-· vazgeçemezler, hatta denizde bile. 
İşte resmimizde deniz banyosunu 
alan bir bayanın banyodan sonra 
çayını aldığını görüyorsunuz. Plaj
larda garsonlar mayo ile ve de- , 
nizde servia yapar. 

Gözünü satmak istiyen genç dı

şarıya seslendi: 

İçeriye bir kolu mefluç ihtiyar

ca bir kadın girdi. Adam elli bin 

liraya gözünü satmak istediğini 
annesine söyledi. Kadın şaşaladı: 

- Bu parayı ne yapacaksınız? 

- Bankaya koyacağım, sizi ra-

hat rahat geçindirir, ben de rahat 

rahat ölürüm. 

Gencin soluğu bir ateşci körüiil 
gibi soluyordu. 



---

No.65 Yazan: M. SAMİ KARAYEL --
Sultan Mehmed Derhal Elini 

Belinde Bulunan Hançerine Attı 
- Bana Bak Lala, Dedi, Devlet Bu Gibi Devşirme 
Soysuzların Keyiflerine Tabi ve Münkad Olamaz 

- Padişahım; ferman efendi -
mi2indir ... Fakat; bu kullarını.tın 
biraz 18.f anlamaz haydud misali 
insanlar olduğu milOmunuzdur .. 
Birçok tecrübe~rle sabittir. Ata
yll!yi haşmetpnahilerini teeyid su
retile teskinleri yoluna gitmek 
muva:fı:ktır. 

Dedi. Kurnaz vezjriuam, ken
disini at~e atmak istiyen padl
fahın iradeı;ini kör)eterek kor -
kutmak istiyordu. 

Faiat öz türk babadan ve öz 
Türk anadan dünyaya gelen Sul
tan Mellımed yaradJbşı itibarile 
çok çetin bir karakter ve zekaya 
malik olduğu cihetle derhal elini 
belinde bulu~n hançerine attı 

ve: 
- Bana bak lalam!. Bu din ve 

devlet bu gibi devşirme soysuz 
hezelelerin keyifl~ine tabi ve mün
kad olamaz ... Ya tamamile dlııip
ltn altında ocağa sadık bir kul 
gibi hareket ederler ve yahud o
caklarını lağvedip hepsini kılıç

tan geçiririm. Verdiğim emri der
hal tatbik ı.>yle ... 

Ve; yeniçeri ağasını çağırtarak 
veziriazamının yanında şu irade 
de bulundu: 

- Bana bak ağam; atiye me
selesinde önayak olanları derhal 
falakaya yatırıp döğünüz ... Daha 
ziyade ileri gidenleri de sopadan 
gı.>çirdikten sonra ocaktan esa -
mileruıi silp kapı dışarı edinız. 

Dedi. Yeniçeri ağası pad.şahın 
bu iradesine boyun eğip dışarı çı
karken veziriazamın biraz evvel 
solan benzine ve titriyen dudak
larına gözkuyruğile bakarak dı

§arı çıkmıştı. 

Çok geçmeden veziriazam Halli 
Paşa da huzurdan ayrıldı. Yeni -
çeri ortasına ı:eldi. Yarükafadarı 

olan ağa ile başbaşa vererek: 
- Paşam, iradei padişahi çok 

ağırdır" Şimdiye )\adar yeniçeri 
ocağına bu denlü ceza tatbik e
dilmemiştır. Bilmem ne buyuru- 1 

!ur. \ 
- İradei padişaJıiyi yerine ge

tirmeğe mecburuz. Başka türlü 
hareketimiz kabil mi?. 
- ........ . 
- SükUtunuzun ifade ettığ:i ma· 

na bugün cari olamıyacak dere -
cede küçülmüştür. 

- İyi amma; tatbiki müşkül... 
- Ne yapalım?. 

- Yapılacak birçok şeyler o-
labilir ... 

- Divanece harekata tevessül 
ie!Aketimizle neticelenir. 

- Yenıçeriye karşı gelemez -
sek?. 

- Maazallah; Sultan Mehmed 
lıepimizi kökünden temizler. 

- Yeniçeriye birşey yapamaz. ..•.•.. , ................•.• 
12 Metreden 
Aşağıya 

Tophanede Karab~ta oturan 
Mecidin iki buçuk yaşındakı oğlu 
Kılzım 12 metre yüksekten taşlı

ğa düşerek muhteHi yerlerindı.>n 
ağır surette yaralanmUj, ha6tane
ye kaldırılmıştır. 

- Ulema ve Anadolu askerile 
sipahHer tamaınile elindedir. 

- Ne çıkar bundan?. 
- Herşey çıkar ... Ulemadan bir 

fetva alır, hallr.ı üzerimize tah -
rik eder ve hepimizi din ve devlet 
uğruna kilıçtan geçirir. 

- İyi düşün bir kere ağam; pa
dişah bugün bütün kuvvetleri el
de bulunduruyor demektir. Ye
niçerilerin bir kismını da tatmin 
etmiştir. 

- Fakat; biz bu hareketi yap
makla yeniçeriler nezdinde büs
bütün sukut etmiş olacağız. 

- Zaten; bizi bu harekete bu
nun için sevkediyor .. Akıl hoca
ları çok. 

- Doğru, Monla Hiiısrev, Kara
ca Pllfa ve saire ·bu a.1clı verrnl§ , 
lerdir. 

Dedi. Yeniçeri ağaııı yapılacak 

hiıçbirşey olmadığını anlayınca 

bihnecburiye harekete gı.>çti. Ye
niçerilerin ileri gelenlerini divan 
dayağından gı.>çirdi. Ve daha faz.. 
la coşkunlııık yapanlarını da bir 
güzel kötekten aonra; eı;amilerini 
ocaktan silip attı. 

Sultan Mehmedin bu harı.>katı 
yeniçeriyi ıındırml§tı. Herkes di
lini yutmuştu. Halil Paşanın el
altından lr.örli.kliyerek çocuk iken 
Edirnede §U yolda •bağıran yeni
çeriler: 

- Biz böyle çocuk padUjah iste-
mezük!. (Devamı var) 

Haniya Hikayeler, Romanlar, 
Yok mu Talihlisi? .. 

(5 inci sayfadan devam) 

lana sattığım kitaıblardan bir tane 
bile okutamadım. Kendisine: 

- Be çocuk diyorum. işte sana 
bedava bir alay kitab ... Kes kes 
yapraklarını , şunlara bir göz gez
dir, belki içlerinden, ileride işine 
yarıyacak bir şey çıkar. O, bun
lara h>ç kulak asmıyor, elini bir 
tek kitaba olsun silrmüyor. Ona 
var mı sınema, top, sokak sokak 
gezmek ... 

- Bu beda ·a k\taplan oğlun 

bile okumak ıstemiyorsa , bari ge
celerı ~en okusan 1 

baktım, bizim seyyar kitapcı Er
zurumlu İsmail Hakkı, yüzünü bu
ruşturarak kalabalığa daldı ve ba
ğırmağa başladı: 

- Romatılar, hikayeler, ucuz ki
taplaaar! Bütün üstadların eser
leri, yok bahasına. haniya var mı 
tal iblisi'! 

Koca İstanbulun zavallı. biricik 
seyyar kitabcısı! Temenni ederim 
ki bu yazı üzerine. her gün Beya
zıd kahvelerini dolduran bir çok 
münevver bu adamdan artık iki
şer, üçer kitab alırlar. 

OSMAN CEMAL KAYGILI 

- Galiba. yakında öyle olacak? ı--------------
- Nasıl olacak? 

- Muharrir yazacak, miırettib 
dizecek, kıtabcı okuyacak. .. Son
ra hepsi okkaya gıdı.>cek ... 

- Öv le ise sen de bari meslı.>ği
nı değiştir, seyyar kitabcılığı bı

rak, seyyar suculuğa başla' 
- lşte salt onu yapamam. Çün

kü yit"mi sekız yıldır ben bu k ' -
taplhrın ~inde yaşıyorum. Onlara 
alıştım, 1sındım. Onları seviyorum. 
Bır türlü bırakamıyorum. Tam 
yırmi sekiz yıldır kitapcılıkla 

memleketin okuma.sına hizmet e
dıyor ve bugün artık hiç revacı 
kalmıyan bu çok kesad işle de ha
la deveye hendek atlatır gibi 
kendımı, zoraki gı.>çindırmeye, da
ha doğrusu avutmıya çalışıyOl'um. 
Hey gidi kitabcılık hey, bu iş öl
dü artı.k, öldü. Bu işten hayır kal
madı. Allah verse de herkese, ye
niden bir okuma hevesi gelse ... 

Ata Binen Gene • 
!Kalır Diyorlar! 

(5 inci sayfadan devam) 

Haftada bir gün Amerikalı kadJn 
sabahleyin kalkınca bir bardak 
sıcak suya iki limon sıkıp içer, 
ak ama kadar b•şka bir şey ye
m"' gece yatarktıı de hazuT• ci
hazını temizlemek iıçin manyezi 
içeı. 

F'skat Amerikalı karlm'.ara vü
cudlarının tenasübünü nasıl mu
hal•za ettiklerini sorarsanız size 
yüzde doksan dokuz, şu cevabı ve
rır: Ata bınerek. 
Amerikalı kadınların en büyük 

zevklerı, ve en zevkli idmanları 

ata binmektir. Bu spor onları 

hı.>m gençleştıriyor hem güzı.>lleş-
tiriyor. 

- Gelir insallah! 
- Ne vakit? !_.GÖZ HEKİMİ.._ 
-. Şu arkadakı kebabcı Hafız, 1 Dr. Nuri Fehmi J 

Beyazıd kulesinin teprsınde !akan- . . 
_ • 

1 
Istanbul Beledıyt>Sı karşısında 

ta açtıgı vakıt. Ayberk Apart. Tel. 23212 
1şın şakaya kaçtığını anlayınca !! 

Devlet Demlryolları ve Limanları 
ltletme u. idaresi ilinterı 

fohammen berle: 1eri ile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı (2) grup 
malzeme ve eş~ a 'ıeı grup ayrı ayrı ihale edilmek üzere 28/8/939 pa· 
zartesi ~n;' hizaları'ld2 yazılı saatlerde Haydarpaşada Gar binası da
hilindeki kcmıs; O!l t•nf·ndan kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

Bu " şe g'rmı.>k isteyenlerin her grup hizasında yazılı muvakkat te
minat vP k<nuııuı• tGvin ettiği vesaikle birlikte tekliflerini muhtevi 
zarflarını eksıltmP s0 atinden bir saat evveline kadar komisyon reisli

ğını.> vermel"ri lazımdır. 
Bu ışe aıt ~nrtneme'.er komisyondan parasız olarak dağıtılmakta-

dır. 
1 - 1 Adeı elektr"k motörlü matkap tezgahı muhammen bedeli 

1520 lira muvakkat t~m;natı 114 lira olup kapalı zarfla eksiltmesi saat 

ı 15 te yapılacakt_r. 
1 2 - 4 kalem mııht~lıf terme elektrık pıromtere ve teferrüatı mu-
1 haınmen bedeli 950 liıa muvakkat temınatı 71 lira 25 ku!"U§ olup kapalı 

zarfla ekslltmeı.i ~aat 15,30 da yapı!acaktır. (5967) 

Polonyayı 
İşgal mi 

Edecekler? 
(1 inci sahifeden devam) 

İngiltere, bu vaziyette ister bita
raf kalBınlar, ister ~r, 
heıiuılde bizim Slegtrled hattını 
bir karış dahi geçemiyeceklerl:lli'. 
Danzig meJJelesl bugünlerde mut
Wı:a halledilecektir. 

•POLONYA, KENDİNİ GÖZET!• 

Damig 12 (HusUBİ)- Danziger 
Vorposten gazetesi, Danzigi.n ta
mamile müdafaa haline konul -
mU§ olduğunu yazmaktadır. YııJ... 

nız bu askeri tıicRıirlerin Polaıı.ya
hlann tehdidlerlrıe karşı alınmış 
olduğunu da ilave etmektedir. 

Bu gazete diyor ki: 
•Şimdi biz bütün Alınan ordu

sunun himayegi altında bulunu
yoruz. Danzigde Wi ımJJı:tarda 
yiyecek vardır. Polonya, kendini 
gözet!• 

Berlin ve Danzig gazetelerinin 
bu şekilrleki neşriya~ı, girişil'!lCek 
yeni bir hareket gününün yaklaş
tığına alamet telakki edilmekte
dir. Ancak Almanyanm Polon 
yaya karşı gir~eceği bu hareket 
gününiin tarihini tayin t>deme • 
mt>ktedir. • 
Niırcnberg kongresinden evvel 

mi, sonra mı? Sözleri de dillerde 
dolaşmaktadır. Hatta umumi bir 
seferberlik ilanından baıhsedenler 
de vardır. 

Danzigdeki Millcller Cemiyeti 
Komiseri İsviçreli Profesör Burk
hard istifa edeceğini söylemiştir. 

DANZİG BOMBARDIMAN 
EDİLİRSE ... 

Berlın 13 (Hususi)- Alman ga
:etelcri Polonyaya karşı şidıdt>tli 

neşriyata devam etmektedirler. 
Czas ismindeki bir Leh gaze • 

tesı, eğer Danzig ayanı ·bugünkü 
politıkaııına devam ederse, Polon
ya t.oplarının bu meclisi yola g~ 
t~ebileceğini yumıştı. IBu y'.azı 
Alman gazetelerinde kıyamet ko
parmaktadır. 

Alman gazeteleri eliyorlar ki: 
•Eğer Polonyalılar şu veya bu 

sebebden Danzi,gi bombardımana 
kalkarlarsa, yalnı.z Alman ordu
sunu değil, bütün Alman milleti
m de karşılarında bulooaklardır. 
O zaman Polonyanın tarihini bir 
süngı.>rde sileceğiz. Abnan milleti 

• bilooiği kılıcını çekmeğt> ilıa
zır bulunmaktadır. Alman sa•brı
nın daha uzun müddet bu şekil
de suiistimal edilmesine imkan 
yoktur. Alınan ordusu ıbir defa 
müdahaleye karar vernice, bü
tün Polonyanın yerinde yeller e
secekt.r 

FRANSA VE İNGİLTEREYİ 
iÇERİDEN ZAYIFLATMAK 

Pari 13 (Hususi)- Salzburg 

Balkanlarda 
ltalya 

(1 inci sahifeden devam) 
cle\'lete bu yolda en kliçtik bir 
fırsat \'cnniyecektir. İtal:ya, d · 
kilrı umumiyesini mulıtellf \'MI· 

tal arla kuıştırmağa, komşuları 

aleyhinde tedbir almağa sevket • 
malı: istediği Bulgaristanda da her 
teYe rağmen muvaffak olamıya
caktır. Bulgarlııtan muhakkak ki, 
bazı uazi taleblerine rağmen 
menfaatini asla mihver devletle
rine i§tirakte aramıyacıık ve gör
miyecektlr, 

Bu bakımdan İtalyanın Bul -
garistanda ümidi olamaz ve ken 
di başın:ı da bütün bir Balkan 
vahdetine kaTşı ne bugün, ne ya
nn hiçbir muvaffakiYlet kayde
demez. 

ETEM İZZET BENİCE 

SİNİR AGRILARI - BAYGINLIK 
ÇARPINTI - BAŞ DÖNMESİ 
ASABI ÖKSÜRÜKLER - UYKusuzı.ul\ 
VE ~İNİRDEN İLERİ GELEN 

Bütün Rahatsızlıkları 

Sıhhat Vekaletinin 3-6 935 tarih ve 

İstanbul Belediyesi İlanları 
• ilk Muhammen 

ispanyada Kra \Temı_na_t _bed_eli_ 

1\1° • G / • ? 2.36,25 3150,00 ~ylcrbe,i iskele meydanının parke 'y ıçın e mı yor. lüzumu own 30,000 parke mübayaaııı. ~61 
45,84 611,20 Kad1köy ta'ıakkuk ve tahsil şubt!Si biıl36 

tınlac:ık 1'anko tertibatı (., iinr.ii sayfadan devam) 
3- Franko şimdi uğraşıyor ki 

ordu kumanı:ianlarile diğer pÔli -
tik acı fırka ;reislerini barıştır -
mak, bunların arasında bir ahenk 
temin etmek lı;tiyor. İspanyada 
artık bir tek fırka olacaktır. Bü
tün siyasi unsurlar bu :fırkaya da
hil olacaklardır. Bu suretle her
hSJ\gİ bir ihtilafın dJşarı çıkma
sına ve bu ihtilaf yüzünden mem
leketin yorulmaııına meydan veril
miyecektir. 
Düşünülen, yapılmak istendiği 

söylenen işte budur. Franko bu
na muvaffak olacak mı . Bu hu
sustaki kararlar kağıd üzerine 
konmuş, !bundan bonra tatbikat 
s>rası gelecektir. 

İspanyayı bilen, İspanyolların 
ne mizaçta olduklarını öğrenmiş 
olan Avrupalı muhabirlerin ya
zılarından anlaşıldığına göre· va
ziyetin ileride alacağı şekli tayin 
etmek az zor değildir. Çünkü İs
panyollar arasında ihtiliıf vardır. 

Bu flkir ihtil8flannı orhıdan 

kaldırarak bütün İspanyolları ay
ni çerçevenin içinde tutara·k dü
şündürmek kolay temin ooileceğe 
benzemiyor. 
İspanyanın bundan oonra harici 

- '· tafll 99,20 1322,55 Çubuklu gaz depolarında yaptırılac..,. 

Keşıi bedelleri ile ilk terillııat miktarları yukarıda yazılı ~; 
ayrı açık eksiltmf'ye konulmuştur. Şarnaıneler Zabıt ve :M~aıı.: sı>1 

dürli:ğü kaleminrle görüll'bilir Thale 24/8/939 perşembe gu~;cıl~ 
de Daimi E!lcümende yapılacaktır, Taliplerin 939 yılına aıt 

8
,t11 

dası ve ihaleden 8 gün evveh fen işleri müdürlüğüne nıürac rlf 
cakları fenn1 ehliyet vesikalaıı ve ilk teminat makbuz veY;,rı ( 
l8!1"ı ile •hale günü muayyen saatte Daimi Encümende bulunI11

3 

Deniz Gedikli Erbaş Orta Okul , 
M .. d .. 1 .... ··nde"'.ı u ur ugu Jlll'" .. 

1 - Ok;ıluruuzun kayıt ve kabul müddetı Genelkur~8~ 
ğ"..nca 15/ A[;ustos/939 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu ınüd ,11 
yetine ..tadar istekliler bir iatida ile okul müdürlüğüne ıniifııc' 
.lidirler. 

2 - İstiıiaya şunlar bağlanacaktır. 

A - Fot<lğrafli nütus cüzdanı veya musaddak sureti. 

mi§ nüfus ciizdd.111 lr.a'ıul edilmez.) di•' 
B - Beş sınıflı i1Y. okul şahadetnamesi veya orta okul ıa.s iJirl· 

(n.Lha.yet üzerinden bır sene müddet geçmiş olanlar kabul ed 

C - Üzerinden bir sene geçmemiş çiçek aşısı kağıdı. , 

D - Gerek kendisinin ve gerekse ailesinin fena şöhfel ~ti' 
madJkları ve mahl<ümiyetleri bulunmadıkları hakkında h

0511 

~ -3 - Birınci sırıf için 12 ilA 16, ikinci sınıf için 13 ila 1
7 5~( 

sınıf için l4 ila liyaşlarında bulwımak ve doğrudan doğrUY8 

politikada alacağı vaziyete gelin- mi§ olmak. rff-
ce; Almanya ile italyaya yakla- 4 - Gedikii er oları;k da ayrıca orta okul mezunları alın' ... .I 
Şacak diyorlar. Faksı İspanyanın e f'~A rudan doğruya donanmı:ıya Gedikli Erbaş yetiştirınek üze!" 11 
Almanya • ltalya ıttifakına gir • bS. ~ 
mek suretile mihver dEvletlerine ceklerinden bu gibilerin de yukarıdaki vesaiki bir istidaY

3
. ı5 

karşı kat'i taahhüdlerde bulun - okul müdürlüğüne müracaatları. (Bu gi.bilerin yaş hadJerı 
ması şüpheli görünüyor. olacaktır.) ,,11 

---<>-- 5 - İsteklii.€rin Kasını paşada lbulunan okul müdürlüğüne~ · 
Polonyalı Talebe Geldi sup old'lkları askı.>rlik subelerinı.> müracaatları. (55fi8) ~ 

33 ki.şilık Polonyalı bir talebe ____. , 

kafilesi muallımlerile beraber dün ~· h" l U Mu""dur"" lu'"gu" ··n~de~' 
şehrimiz;, gelmıiştir. Polonyalı ta- n JSar ar • 
lt>be şehrimiEde dokuz gün ka-

~· ., 
lacaklar, bu müddet zarfında mü- Ci ... i miktan mubam• %7,5 ek•iJI 
zelep, caınile.-i ve surları g€Zt' • men B. teminah 
ceklerdir. Talıd:ıe Galata.saray li- Lira kr. u,.1 lu. 
sesinde mısatir t>diı...'•lenlir. ,, $. 

mükalt"melerinde Fransa ve İn
gil1ereyi içeriden zayı~latmak ça
relerinin de görüşüldüğü anlaşıl
maktadır. Abnanlar, ibılhassa 
Fransız Marksistlerıne çok gü- liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiıı:ij 

"'~ PJanya te~ahı • 1 adet 1500 - 112 50 AÇ'" i' 

venmektt>dirler. Amele arasında A ;ı:. A R A N 
Eczayı tıbbiye ve paıştU~ ' 
,.bor t )' t 

0

82 kalem ?97 ?5 ca 83 .• 

daha az çalışmaları ıçin tahrikat \.J 
yapılmaktadır. s A ç L A R 

Milli Şef 
Florya'da 

(l inci sahifeden devam) 

Bundan sonra sırtta bulunan bir 
bağa doğnı çıkarlarken, yolun ya
rısında Kii<;üloçekmece islasyo -
nuna manevraya giden askerleri
mızle ağırlıklarını götüren bir ka
tar gebnış, uzaktan Büyük Şefle
rini gören asker kr, Cumhur Rei
sirnizı şiddetle alkışlanuşlardJr. 

Milli Şef, bundan sonra Florya 
çarşısını ve istasyonu gezmiş ve 
yeni yapılmakta olan gazinoya çı· 
karak Validen izaıhat almıştır. 

Bu sırada. sabık Milli Müdafaa 
Vekili General Kazım Özalp, Flor
yaya gelt>rek Cumhur Reisimize 
tazimlerini arzeıtmiştir. Kazım Öz
alpa. iltifatta bulunan Milli Şef, 
kendisini beraberine alarak Deniz 
köşküne girm~tir. 

Milli Şef, dün geceyı Deniz köş· 
künde geçırmıştir. 

Cumhur Reısimız İnönü, akşam 
saat 19 da Haricıye Vekili Şükrü 
saracoğlunu kabul etmiştir. 

saç boyaları saçların tabii renk 
!erini iade eder. Ter ve yıkan
makla çıkmaz, daima sabit ka
lır. Kumral ve siyah renkli 

sıhhi saç bcyalarıdır. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANES 
BEYOOLU • İSTANBUL 

.w a ırvar a a • ~ • _,1ı: ı. r 
Alatı fenniye 3? kalem 2953 - 221 47 ,,?-ı. 
Mangal kömürü 12550 kilo 422 93 31 61 ~.J 

İskelede teslim Jı) 
Odun 32 çeki ?O 40 5 28 pazşl" ıİ, 

İskelede teslim 1 1Jt f 
ı - Yukaroa cins ve miktan yazılı 2 kalem mahruk• nıl-' 

kalem malzeme şart'lameleri ve liııteleri mucibince hizaıştı /' 

rllen usullerl" satın alınacaktır. .. ıelı ııl ~ 
2 - 2 kalem maJırukatın listesinde gösterilen ınuret 1 ıeJ 

rine teslimi icap ettiğinden mahallerine tt>Slirn şartile fıY8 

nacaktır. ~' 
3 - Ekslıtme 18/Vlll/939 cuma günü Kabataşta ı,evaııl" ,Y r 

bayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yap:ılacaktır. P" 
4 - Şartname ve listeler her gün sözü geçen şu bedeli ı.! r 

nabilir. ıte j4l 
5 - İstek ]ilerin eksiltme için tayın olunan gün ve s&

8 
(1)11 

venme parasile birliktP mezkm komisyona gelmeleri. 

"'' Y h d•ı • .-11"- Dr. lh••" 5'-'f'~ a U J eri stafilekGk ';ıe1 

G t• V İstafilokoklardan Jll ),,ı e ıren apur (ergenlik, kan çıpaııı~e ~ 1 
(l inci sahifeden devam) altı çıbanı, arpacıl!) .J,rt 

cild hastalıklarına dıf· 
rmı sormuşlardır. Mümessiller hü- tesirli bır aşı 111 
kfunetle de temas ederek, mülte- Oivanyolo f''o; 
ellerin Türkiyeye çıkarılması im- llı-.:ı;ı::D~ı-.. Tlllşbıİ~j~b~İ Al~.1 
karılarının ar~ınbnasını rica et- ..,, • " o~ ,. 
mİşlerse de, kendilerine buna im· Ratip Tilt ' 1 

J, 
A-: Slrlıttld• Vff ..... tf ıl 

kıln olmadığı Ct"lalıı verilmiştir. bJrlDoi ıı.ı ~ .. ..-_r> ~ 
Mülteciler Türkiyeye çıkamıya - 1 Hul\.nn• saaU: Ölı''"0 '1'''1 

caklarmı anlayınca feryad ve fi- ı tesi günü behernf'll81 ,1' 
gam kl.'8Dlişlerdir. Vapur pazar- cektir. Fakat nereye· 
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lVo. 53 Yazan: Rahmi Yağız 

~af er Reis T ah tel bahir Korkusu 
UeGemisini Kıyıdan Götürüyordu 
&;, Gecelik Asude Yolculuk Cefer Reisin de, 
1'Qyfaların da Korku Ve Tereddütlerini Silmişti 
d~iri bir defa gözünden vur - ı elile denizde, Doğanı bahrinin is- ğanı bahrinin iskele bordasında 
loıı ıııu, işi bitmiştir artık. Ondan kele bordMından 150 metre kadar biri de pruva sereni çarmıhında 
q,,,ıa bize bir ~Y yapamaz. Kendi ileride bir noktaya ~aret ediyor; duran 19 adamı büyülemişti. 
on dıne düşer .. Bizim gemiler de avaz avaz haykırıyordu: CafeT reis, her saniye biraz da· 

U kör 1 - İTeiz!.. İreiz! .. Tahtabakır üs-lııs 
1 

o duktan sonra kolayca l:ia yaklaşan preskopa irileşen göz-
./ ~rler .. anladınız mı? tUmüze geliyor ... Anımı, yandık!... !er ve korku dolu bakı§la uzunu-

ı.ı:'Yft!ar bir a"'ızdan haykırdı- DoğMı bahrinin içerisi bi<' an-" ,. zun baktı. Sonra birdenbire aklını 
da karıştı .. Bütün tayfalar yelken-

; Anladık ireis! .. 

ni u talitııatı müteakip tüfekleri
lii 

01lluzlarına asan tayfalar var-
Ya b 

,, aşına seğirttiler. Armacılar 
"fekle 
(, . re tırmandı.. 11 parça yel-

nın . 
b.ıırı şışınesile hızı arıtan Doğanı 
ı. Marmaranın karanlık ufuk

le tında bütün gece yol yaptı. Ca-
r rei · -

vaıı suı agzmı bıçak açmıyor, za-
ının .. 

tord gozlerine uyku uğramı -
iıl\Q u .. Reis, dümen dolabının ba
io ~ g0cuğuna bürünmüş; elleri, 

~o~uıı göğüs ceblerinde, dümen 
Car ınııı başında sessiz duruyor, 

anı11ct . nu a bır bostan korkuluğu· 
~ndtrıyordu. 

leriıı~atııaıih, bütün ihtiyat tedbir
~en/ ih'.11al etmiyen Cafer reis yel

~ Y tsuıı ınümkün mertebe sahi
bu altın YürUtmeği esas tutuyor; 

bahSUreıı., muhtemel bir tahtel -
~ it hilcumunda çabucak kıyıya 

Pafiı tın 
~( a ağı, b~ kara ede -
it 1 &eıtıiyi bırtmaktan kurtarma· 

Q 'lııarlıyordu. 
it( 'ce hadisesiz geçti ... Bir gece-

<liud lain e Yolculuk gerek Cafer re-

<ıek; gerek tayfaların kalblerin -
bir Ukkorkuyu, ilk ter.eddüdleri 
~ ·ı 'çıkı 81 di .. Gün doğarken Silivri 

l~anarına kadar gelen ye1kenli 
buıtııı a 10 mil mesafeye yaklll§lilış 

.,, UYordu. 
•ayı ı ile a ar, tahtelbahir kOt'kusu 

var·· 
i<iate . CUyalarında azamı dikkati 
raiirn'ıYorıar... Gevezeliklerine 

Yorı.:n ~irbirlerile pek az konuşu
'uı· ' gozıerinl bir dakika bile 

Un ·· 'l' Uslünden ayırmıyorlardı. 
•n ve · • du . · rı yavaş yavaş ağarıyor

.. ilk 
bo• loşluklar tamamen kay -

•ıtııı 
~ b· ş, doğuya öncülük eden pen

ır r 
ıın .. •nk u(ku kaplamış, deni-

U'er· Q•ee · 1 tamamen aydınlanmıştı. 
nin Yarısındanbcri prova sereni

Çarın h 
heııı 1 ında hem armaya çalışan 

&<h de denizi büyük bir dikkatle 
• on. 

lt~83 Unde bulunduran Yamuk 
nın 

du .. lı" acı acı haykırdığı duyul· 

''n C: IUlıen dolabının başında du
lı, \' •fer reis sese kulak kabart
tıni aınuk Hasan, bir elini gözle-

n ııst · '-. Unde siper tutuyor, diğer 

linin iskele bordasına üşüştüler. başına topladı. Etrafında duran 

18 çift göz suya dikildi; Yamıık ve .. hiç bir hıtreket yapmadan dal

Hasanın işaret ve tarif ettiği nok- gın dalgın denize bakan tayfalara 

tada bir cisme, ucu camlı bir bo
ruya, Triton'un preskopuna takıl-

dı. Bütün yüreklerde bir anda deh· 
şetli bir ürperiş, bunu müteakip de 

heyecan ve korku kendlııi göster
di. Tayfalar fena halde şaşırdılar. 

Sanki preskopun görünüşü uyuş-

turucu bir tesir yapmış, 18 i Do • . 

HiKAYE: 

şiddetle haykırdı: 

- Ne duruyoraunuz be .. Sarılın 
tüfeklerinize! .. 

Kendisi de yanıbaşında duran 

tayfanın elinden tüfeği kaptı, pres

kopa doğrulttu, parmağı oynattı, 
tetiği düşürdü. 

(DPvamı var} 

Kadın Kalbinin Mucizesi 
(4 üncü sayfadan devam) 

I:lusus! hayatından hiç bahset
mezdi. Yalnız bir gün, gözlerini 
ince halkasında gezdirerek haya
tım bağladığı insan için: 

- Şuurııuz yılların karanlı • 

ğını yararak, düriiııt bir insan gibi 

hayat yolunu çi=ıesini bil.miş te
miz bir çocuktur! •. 

Demişti... Her mevzu üstünde 
serbestçe konuşan bu genç kızın 

hususi hayalında titiz olduğunu 

anladım! .. 

Yaz mevsiminin sonunda ayrıl
dık ... Aradan bir sene geçti! .. U

zun kış gecelerinde bu mütevazi 
köşeyi, iri yarı Mahmud babanın 
çocuk gözleri, çirkin yüzünde en 

büyük güzelliklerin heyecanını 

duyuran Emeli sık sık hatırla -
dun! .. 

Bu yazın ilk sıcaklarında koştu
ğum yegane yer sessiz balı.kçı kah· 

vesi oldu ... Mahmud baba bir sene
de biraz daha çökmüştü .. Tahta 

masalardan birinde genç bir adam 

oturuyordu. Geçen seneki yerime 
doğru yürürken sevinçle bağır -
dım: 

- Merhaba Nuri! 

Yerinden fırlayan genç adam ay
ni sevinçle bana doğru koştu. Bu 
benim çok sevdiğim mektep aT
kadaşlarımdan en yaramazı idi. 
Hatta son zamanlarda öyle karan
lık bir hayat yaşıyordu ki, onu 
gördüğüm bir akşam yüzündeki 

hatlara, gözlerinin altındaki yor
gunluğa endişe ile bakarak: 

- Dikkat et Nuri, demiştim ... 

Bu böyle devam ederse mahvola

caksın! .. 

O kaşlarını çatarak: 

- Hakkın var, demişti.. Fakat 

öyle fena alıştım ki!. Uçuruma ko
şuyorum!, 

Halbllıki bu akşam, yil2ü öyle 

genç, bak!§ları öyle temiz, öyle 
mes'uddu ki!. 

- Sende değişiklik var Nuri, 

dedim .. Mes'udsun!.. Ve bu saadet 

dirilen bir vicdan huzurile yüzü

nü süslemiş!. Yolunu deği~irdin ., 
mı. .. 

Cevab vermeğe vakit kalmadan. 
arkamızdan başka bir ses, içime 
sevilen insanların heyecanını du
yuran bir ses konuştu: 

- Yeni yoluna elele çıktığın ka
rını tanır mısın Nuri? .. 

Döndüm çirkin yüzünde, içinin 
güzelliği yanan Emel, geçen yılki 
samimi yakınlığile gülümsüyoı:

du!.. 

Nurideki değişikliği o zaman 
anladım. Dün ümidsizliklerle, şu

urlu bir küçülil§le karanlığa ko
şan insan, bir kadın kalbile çizi
len yolunda, eski ıkarakterini, es
ki benliğini bularak ölmeden ö
lümden kurtulmuş. sürüklenme • 
den yaşamanın saadetine ermiş-

ti! .. 
Muzaffer Kaptauoğlu 

TAR.ZAN iN OGLUj 
~ı.t 

l:~ ldYeın sarardı, geriledi. A:· 
aının pençesine düşm~j .ü. 

ı-ı~ 
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c llsunu 1 ~rı.b n arkada bıraktığı zen-
da 01 el lenbel bir ağacın altın-
t urııv d 
b•tııe. 1 ,e · 

0~ u. Bir arslanın kü~-
ır ağa bıraz doğruldu. Hemen 

<lıı. i\ı-s~a tırınandı. Anılan görün· 
lııış y

1
,, an bır yabankeçisini kap

. ~ ,ordu \la r · 
A •ak Sök .. 
'~•·an unciye kadar zenci a-
•ıı, e arslanın karın doyurma
qı. ) rett 
.. ıni du .. ı. Bir taraftan da efen· 
() d §Unüyordu. 

ı~ a, büt" nq"n un adamları gibi, Han-
nefret ederdi. Arslan kar· 

No: 41 

ııını doyurup gittikten sonra a
ğaçtan indi. Birdenbire Hansun
dan intikam almak arzusuna ka
pıldı. 

. Alların ayak izlerini lakib etti, 
ve efendisinin öteki karargaha 
gittiğini anladı. Zenci gi;ldü. İnti 
kam alacaktı. 

Morison fena, kabuslu bir ge
ce geçirdi. Meryeme ne olmuştu? 
Neden gelmemişti? 

Bu aralık kafile rehberi geldi: 
- Gideceğiz artık! dedL 
- Gidelim. 

Biraz sonra kafile yola çıktı. 
Bir hayli yürüdüler. 

Bir zenci kanter içinde ııeldi. 

Yazan: EDGAR RAYS 

Morisona sokuldu. Hadiseyi an -
!attı. 

Morison deliye döndü. Zenciye 
sordu: 

- Efendinin nerede olduğunu 
biliyor musun?. 

- Biliyorum. 
- Bana rehberlik eder misin? 
- Ederim. 
- İkimiz yalnız oraya gidebilir 

miyiz? 
- Gideriz. 

Morison Hansunun planını an
lamıııtı. Onu Meryemden uazk • 
lllitırmak istemiş ve muvaffak ol. 
muştu. Hemen kafile rehberini 
çağırdı: 
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HiKAYE 

KAPLANIN INTIKAMI 
Bugünkü Ve Dünkü 

Makine Kuvveti 
- Robenson Afrika ormanların· 

da kaplan avına çıkmıştı. Gün -
!erce ormanlarda dolaştı. 

Robenson kaplan avına çıkar -
ken yanına .yerlilerden bir çok 
mıı:raklı ve kalkanlı va.hşileTde be
raber almşıtı. 

&bensen aylarea Afrika or
manlarında dolaştı. Bir çok kap -
lan vurdu. 

Bir gün; yorgunluktan fazlaca 

uykusu gelmişti, 

Yemek yedi, olduğu yerde u1an

dı ve uyumağa başladı. Yanında-

ki muhafız vahşiler de 
birer tarafına uzanarak 
!ardı. 

ormanın 

uyumuş-

dadığını hissetti. Birden uyandı. 
Bir de ne görsün?. 

Sırtına koca bir kaplan çıka -
rak uzanml§tı. Kıvrandı, tüfeği· 

ne uzanmak istedi, ne mümküıı? 
Kaplan hiıç isti.tini bozmuyor

du. Keyi.fli keyifli oturuyor bir 
yandan da kiikriilyordu. 

Nihayet; kaplan sesini lşiden 
muhafız vahşiler uyandı. 

Fakat; kim durur oralarda ... 

Her biri bir tarafa sıvıştı. 
Mister Robenson yavaş! yavaş 

iğne yemiş bir balon gibi nefesi 
kesilmeğe başladı. Ve çok geçme
den öbür dünyayı boyladı. Lakin, 
çok anbla ve oldukça uzun süren 
bir ızlırabla ... 

İşte; yü !erce kaplan öldüren 
Robımson nihayet bir akıllı k.,pla-

Robenson, yüzü koyun uzan • 
mış, kendinden geçmiş horul ho
rul uyuyordu. nın intikamına uğrıyarak hiç alt

ağırlığın la gelmiycn bir şek ide Afrika çöl-Bir aralık üzer;ne bir 

çöktüğünü ve kemiklerinin çatır- !erinde can vermi:ıti. 

Sihhatli Çocuk 
Portresi 

BiRAZ DA 1 
GÜLELİM 
.__ 

Makine devrine kadar cıtınyada 
medeniyet sönük bir halde idi. 
İnsanlar birbirlerini tanunazlar
dı. Gemiler yelkenle hareket etti· 
ği için bir yerden bir yere gitmek 
aylara mütevakkıftı. Hele, kara 
yok:uluklan çok kötü şerait altın· 
da yapılıyordu. 
Düşünün bir kere; İstanbuldan 

Bulgaristana ve yahut Roçnanya -

receye geldi. Kimbilir kırk elli se
ne sonra daha ne harikalar la kll'
şı karşıya geleceğiz .. 
Gördüğünüz resimler size bu- ' 

har maldnelttinin icadından son
ra şimendifer lokomotiflerinin te
raldd derecelerini göıteriyor. 

Birinci resim Dk lokomotlftlr. 
Nevyork müzesindedir. İsak Nev
ton isminde bir Alim icad etmit-

N asreddin hocaya bır yolcu sor- -

Sen dedi, yoluna devam e- l 
deceksin. ı 

muş: 

- Hocam filan köy buraya kaç 
saat çeker .. 

Hoca; hiç sesini çıkarmamış, ce
vab bile vermemiş ve yürUmilij .. 

Yolcu da aldırmamış ve yoluna 
devam etmiş .• 

Fakat; hoca biraz sonra durala
mış ve yolcunun arkasından dik
katli dikkatli yürüyüşüne bakmış .. 

Yolcu bir kaç yüz adrm yürü
yüp açıldıktan sonra a~asından 

bağırmış; 

- Hey! .. Yolcu, heeey!.. 
Yolcu hocanın seslenmesi üze

rine geri dönmüş bakmış ve sor-
muş; 

- Ne o, hocaefendi ne istiyor-
sun? 

Hoc3, ccvab vernıış: 
- Gel, söyliyeyım .. 
Yolcu dönmüş ve gelmiş .. Hoca 

ciddiyetle şunları söylemiş: 
- Bana bak hemşerim, sordu

ğun köy tamam bir buçuk saat çe
ker .. 

Yolcu kızmış ve; 
- Yahu neden deminden cevab 

vermedin. Günah değil mi beni 
götürüp getirdin? 

Hoca cevab vermiş: 
- Eh .. Ben san:n ne biçimde ve 

ne derecede yürüdüğünü bilmiyo
rum ki?. Adam derhal razı oldu. Parasını 

peşin almıştı. Yolları biliyordu. 

Köyüne pek çabuk varacaktı. İs 

terse Morison ormanlarda kay -

bolsun, bu umurunda bile değildi. 

!Tem muzMüsabekasında 
Muhtelif 

Morisonla rehberi uzaklaşıncı

ya kadar Korak olduğu yerd& 

'bekledi. Meryem geliyordu. Mer· 

yemin yerine uzun boylu, geniş 

omuzlu bir adam geldi. Berabe -

rinde elleri mızraklı zenciler var

di. Adam hiddetliydi. 
Koralı: adamı gözledi. Adam 

-zencilere şimal yolunu gösterdi 
Bir saat sonra Meryemden ü

midini kesen Korak tekrar or • 
mana daldı. 

f!>etıamı var) 

Hediye Kazananlar 
(Geçen sayıdan devam) 

Üsküdar Sultan
tepe Şükrüpaşa köşkünde numara 
59-61 Mustafa İhsan. Zühre Salih 

Kantarcılar Mutasarrıf sokak nu- ı 
mara 4 de. Çengelköy ilkokul 80 
numara Sellin Yalçın. Beyoğlu 

Yeniçarşı Güner. Üsküdar Beyoğ
lu sokak numara 93 Karni. Büyük 
ıSelimtaşı caddesi numara 32 KA
zım. Muzaffer Sağlam. Aksaray 
Kırıktulumba Hoşkadem madre
sesi sokak numara 13. Küçükmus
tapaşa Vakıf mektep sokak nu • 
mara 3 Hikmet. 

ya karadan gitmek ıçın aylar is
terdi. Her millet malını istediği 

gibi bir taraftan bir tarafa sevke
demezdi. 

Hele; yollarda eşkiyalar ve yol 
kesiciler gönderilen malları gasb
ederlerdi. 

DenizlerJe, korsanlar ... Kara • 
larda eşkiyalar birer tehli-ke idi. 
Develerle, atlı ve öküz arabalarile , 

aylarca yoııarcıa ve nanıarcıa sü· 
rünülürdü. 

Makine devrinden evvel ne ga
zete ve ne de kitap vardır. Hemen 
bütün kıtaplar el yazısı ve taş bas
ması idi. 

Fakat buhar makinesi k~folun
duklan sonra; insanlar harekete 
geldi. 

Vapurlar. Yelkenden kurtuldu. 
makinelerle işlerneğc bajladılar. 
Aylarca süren deniz seyahatleri 
kısaldı. 

Karada şimendiferler işlemeğe 

başladı. Hanlarda ve yollarda ay
larca konaklayıp seyahat edenler 
rahatca şimendiferlet"e binip se • 
yahal eder oldular .. 

Bugün buhar kuvveti o derece 
inkişaf etti ki, taş kömürün bile 
kıymeti kalmadı. Vapurlar, maki
neler hep gazla benzinle işliyor. 

Gökyüzündeki tayyareler, şimen
diferleri, atlı arabaya çevirdiler .. 
Şimendiferin bir günde gidebile
ceği yolu bir saatte alıyorlar. 

Makine devri bir anda radyo 
ile dünyaya sesi.duyurabilecek de-1 

tir. 
İkinci gördüğünüz resim 179'2 

de tekamül etmiş şeklidir. Bu da 
Nevyork müzasenide teşhir olun
maktadır. 

Üçüncü resim 1829 da ray üze. 
rinde daha mütekamil bir lokomo
tif şeklidir. 

Stephenson'un icad ettiği bir tip 
lokomotiftir ki; saatte yirmi dBrt 

mil sür'atle hareket ediyordu. 
Görüyorsunuz ki, daha ziyade te

kamül etmiştir .. 
Fakat; bugünün lokomotifleri 

hi~ te bunlara benzemiyor .. 
Hele; şimdi lokomotifler gazla 

müteharriktirlı>r .. Daha müteka -
mil ve daha sür'allidirleı:.. 

1 Ağn-t<"" Mü~ahakaınız 
1 - Dünyanın en uzun nehri; 

2 - Düny•rıın en büyük ağacı. 
Ajtus•.o• bilmecemiz yu1tarıda 

yazııınıştır. Dünyanın en uzun ve 
büyük nehrile en büyük ve uzun 
ağacı nerede ve hangi isimde ol
duğunu bir kağıda yazarak bil
mece memurluğumuza yollayınız. 
Hal varakalannızla bireı· resmi
nizi de gönderirseniz Çocuk sah 'fe
mizcre neşrederiz . 

Birinciye; bir iskarpin, 
İkinciye; bir çorab. 
Üçüncüye; Bir mürekkepli ka

lem, 
Dördüncüden ellinciye kadar 

muhtel'f güzel ve faydalı hed.ıye
le.r verileoektiT. 

• 



--~--- - ---

1-101' T&LGaAr- 13 .aovnm-

RADYOLİN ile 
Niçin dişleri fırçalamak lazımdır! 

DEVREDİLECEK tHTfllA 
BERATI 

,--. (]Uma 8rae1erdenberi tatlı ve mieaeir ııeeini _, il----. 18 Ağustee Cuma Ak,..mı 

Musiki sahnelerinde dinlemediğiniz Tiil'kiye Ses kraliçesi Taksim PA N o RAM A Ba~çasm• 

Çlh*ü geceleri ağız guddeleri- den sonra - ve her halde bol bol 
'nın ifraaitle dloler ve dif etlllrl cRADYOLİN • ile fırçalamak ve 
dolmııftıır; 9 il n Jı: ü yemekler, temizlemek şarttır. Busayede diş
ırigara ve kshve gene ayni tesiri Ieriı:ı d..:, a~ın da sağlığı ve sağ
fapı!Uftır. Binaenaleyh dişleri laınlığı; gürelliği garanti edilmiş 
her gQn 3 kere bilhassa yemekler-- oluc·. 

Sabah, Ôğle ve akşam her yemekten sonra 
günde 3 defa 

ile difleriniz' fır ,aıayınız. 

cİdrokarbon yağlarının tahvili• 
hakkındaki ihtira için alınmış o

lan 27 eylı11 932 tarih ve 1586 nu· 

maralı ihtira beratının ihtiva etti

ği hukuk, icadın Türkiyede mev

kü fille konması için, bu kere baş
kasına icara verilmesi teklü edil
mekte olmakla bu hususta fazla 

malıiınat edinmek isteyenlerin 
Galatada Aslan han No. 1 - 3 e mü· 
racaat eylemeleri ila nolunur. 

İstanbul Aslıye Birinci Ticaret 

mahkemesinden: 

Tekirdağı Türk Ticaret Banka
sından İstanbul şubesinde tediye 

edilmek üzere namına aldığı 27 / 
5/939 tarih ve 209677/946 sayılı 

100 liralık çekin zayi olduğundan 

bahisle iptaline karar verilınesi 

Galatada Yüksekkaldırımda Kap
tanoğlu hanında 2 numarada Av

ram Kalfon tarafından arzuhal ile 
taleb edilrni.ş olınakla Ticaret ka

nununun 638 ci maddesi mucibin
ce ziyaı iddia olunan mezkilr çe· 

kin bulan tarafından 45 gün için
de mahkemeye ibraz edilmesi ve 

ibraz edilmediği takdirde bu müd
detin hitamında iptaline karar 
verileceği ilan olunur. (939-294) 

SahlbJ tıe nepiyatı idare eden 
B011 muharriri 

HiKMET RIZA'yı _ _ .. ~ _
0 

.. 
Bu alcş:ımdan itibaren Taksim Mete caddesi y at k 

l T B lı • _J Zengin program ve muhtelif eğlencele~, 
-•- · a ~·•ına• D1KKAT: Çocuklarını sünnet ettirmek istiyeolİ{aJıııl 

Her akşam dinııyece~nız. • gün saat 16 dan sonra PA:'ılORAl\lA bahçesinde 
İZZET BAHÇESİNİN en mükemmel, en ha olunur. •""""" 
vatlar ve en vasi bahçe olduğunu nazan dik , 
kate alan müessese yine bu akşamdan itibaı- • •• •• • • ., •• d e:ı 
ren HARBİYEDE BELVÜ bahçesinin faali· lnhısarlar rstanbul BaşmudurlugUl1 ğı ııJI 
yetine hitam verdirerek bayan ve bay san'at 15 ağustos 939 gününden itibaren 16 ve 20 kuruşa satıJacaııa ı' 
karlarını esasen güzide ve kuvvetli olan İ edilıniş olan 50 ve 62 sa~tilitrelik şişelerdeki biraların tenzili fı)1l 
ZET BAHÇESİ hey'etine iltihak ettirmiş, bu tışına 16 ağustos 939 günü sabahından itibaren başlanacaktır. 

0 
1ı,1f' 

suretle Türkiyede şimdiye kadar toplanması 15 ağustos 939 günü akşamı ellerinde eski fiatlı bira bu]uııa oJ$r' 
kabil olmıyan muazzam bir hey'eti musikiye ı lerin mevcutlarını gösterir ·beyannamelerini en yakın satış deP 
teşkil etmiştir. Müessesemizin bu fedakarlı· vermeleri ilan olunur. (6217) _/ 

.. ğ:ı mukabil sayın halkımızdan ayrıca hiç bi • Jıllş 

kulf,t ve masraf beklemediği saygılarla arzoluııur. y eşilköy Tohum Islah İsta~yonu Satına 

~--.KUŞ TÜYÜ·--. 
Yastık, yatak ve yorganlarını mutlaka kullanınız. 
Yazın •ıcak havalarda yorııun baıınızın •erin 1111 

yamaıalr. kuıtüyü ya•tılr. ile rahatını temin eder. 

KuştUyU yorgan, tllte ve yastık fiatlarında 
mUhlm tenzllAt yapıldı. ( 1) llraya alacağınız 
bir kuttuyU yastık bu ucuzluğu •spata kafidir. 

ADRES: latan bul Çakmakcılarda Sandalyacılar sokalc 
Kuıtüyü fabrikası 

SATIŞ YERLERi: Ankara ve Beyoğlunda Sümer Bank 
Yerli Mallar Pazarında satılır. 

Ve Satma Komisyonundan: 
Nevi Miktan 

t.fu••kl~ 
T ahmiıı ·~•~ 
bedeli t•"'' ~" 

Lira Kr. Li"" 
7ısl 

Döküm halinde saman 150 • 17-0 ton 977 .50 bıl 

Yeşilköy tolıum ıslah istasyonuna aid Mecidiye Çiftliğir.d~ii<" ! 
nan yeni sene mahsulünden t;,h-ninen 150 ila 170 ton kadar dol> 
!indeki saman açık eksiltme iie satılacaktıı. . .. 0~ ı' 

ETEM İZZET BENİCE 
Son Telı:raf Matbaaaı 

Ek~iltme 28/ Ağustos/939 tarihine tesadüf eden pazartesı ~~ 
at (15) de Beyo~lu Istiklal r~ddesi 342 sa<y:ılı binada Liseler ~ tn'~ 
ciliğınde to;ı.Jam.cak korrisyoıı tarafından yapılacaktır. Şal' !il' 
Yeşilköyde tohum ıslah ist?syonunda her gün görülebilir. 'l'~ill 
mua}yeıı gün ve saatte mt.valı:kat teminatlarile birlikte k0 

·--------------------· 1 müracaatlar.. · (6177) / 

Sabah Postası -
Başmuharriri: E S K i T E V H i O i E F K i R S A H i B V E B A S M U H A R R i R i 

EBÜZZiY A ZADE VELiD 

Mu'itD©llk.©l üKDAM Olk.uyunu~ 
Yarın ikdamda Bulacağınız İkdamda Okuyacağınız Fık-

Tefrikalar Şunlardır: --.. ralar Şunlardır: . • 

1 - Atatürkün Son Günleri • ı Günün Tenkidi: 
Yazan : Rahmi Yağız Yazan : Selami İzzet Sedes 

2 - Sevda Geceleri 
Yazan: Mahmud Yesari 

3 - Muhammedin Hayatı 
Yazan : Ziya Şakir 

• 
4 - lslam Tarihinde Nifak ve Haccacı Zalim 

Yazan: Kemaleddin Şükrü 
5 - i,gal Yıllarında M. M. Grupunun İstanbulda 

Gizli Faaliyeti 
Yazan : Emekli General Kemal Koçer 

6 - Kalbimizin Hanceri 

Dağarcık: 
Osman Cemal- Kaygılı 

Görüp Duyduklarım: 
Mahmud Yesari 

Bunlardan Başka, En Güzel Hikayeler, En runalı Röportajlar, SinerT18~ 
Kadın, Spor, Askerlik, Çocuk, Mizah, Sahifeleri, Anketler, Bulmacalar, Okuyııc 
Mektubları, Siyasi Makaleler, Günün Meseleleri, Tenkidler. 

iKDAM En Doğru SozlO ve OklJ" 
yucunun Bütan Arzularını Toplıya11 

En Heyeca~lı Zabıta Romanı Gazete Olarak Çıkıyor. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~4 , .. 4 ,~~~~~~~~~~~~-"--~~~~~-

1 tal yanlar Balk&nlarda Ne Yapabilirler? (Bunu da İKDAM'ın ilk Say~sında Okuyacaksınıı·) 
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