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ETEM İZZET BENİCE YIL: 3 

~anzig'in ilhakı 27 Ağustostan Evvel mi? 
liii:lerin, Nutuk Söylemek Uzere T anenberg' e Deniz Y olile 
'---- Değil, Koridordan Geçip Gideceği Söyleniyor 

Hava Taarruzunu Beklerken Türk Milletinin !Tehdit mi ? Yoksa Blöf mü ? Kat'i 1 

8~~~ ~~~~~- "Artık Geri Dönmekf ense, Harbi J:ı~1~~e! Beyazıd Kulesinin ihtiyar 
:::....":""..:~"::...:;::; Göze Aldık,, Diyorlar Trakya Manevralarının Bekçisi Umumi Harb 
~~v!:a:!!r~= ::::::: ~~: Edirne ~:~u?u:~ü Cumhur Hatıra 1ar1n1 An 1 a tw yordu 
retıdir. Roma Mehafilinde de Avrupa Mukadderatının Reisi İsmet İnönü dün sabah Kırk-

Bugünlerde Mevziibahsolacağı Temin Ediliyor ~:~:::vimvaen~~:~ı:~:::~ar~~ Do Zfaman Düşman Tayyarelerinin Şehrimize Üç .!_ıııan: ETEM İZZET BENİCE 

de'lllkfadaki büyük manevramız 
~llllı. ediyor. Türk ordusunun 
btQ ek .cevheri yedi asırlık bu öz
' ı 'l'ürk toprakları üzerinde bir 
tte daha tcceJii edecektir. 

>iiltCıunııuriyet ordusunun ilk bil· 
lı; Ve fevkalade manevrası ma
~ Yetini haiz bulunan bu tatbiki 
ı.~ fliıı harekJit münasebetile ku· 
~lltuza &elen havadisler, her 
~b ltiin ordu hakkında esasen sa
~ blllunduğu derin itimadı kat 

t arttıracak mahiyettedir. 

~ Yeni ve kullanılması en güç 
ha lax Türk erinin ve Türk su
'1 Ytnın elinde sühulet, muvaffa
"tııh~ liyakatle hatla büyük Av· b:a ordularına parmak ısırtacak 

llıeharetle kullanılmaktadır. 

t 'tii?k nıil~tinin mııkCıs taliini 
~ tllıııiYe muktedir olan ve dünya 
A..~b tarihinde dibi Başkumandan 
~;1t.~'~n yanında yer alan Milli 
'e onu de ordumuzun bu ma· 
Ilı ~alarda &österdiği harikulade 
ıt~"~akiyeti bizzat en küçük 
lııa ttilatına kadar taklb buyur -
Ilı ~ta ve takdirlerini izhar eyle-

e .. tedirı 'l't er, 
~ •k:va manevralarının bu fev
bij ~ii uasmda &öze çarpan 
~ Yiik bir hususiyet de balkın ter! Şefin her adımı peşinde &ös· 
tldlr il hassasiyet _ve taşırdığı sev· 
~d · Yollar sabahtan akaşaına 
lııııı at bekleşen halk ile doludur, 
\o i Şef hana;I kasabaya, hatta 
~Ye ~iderse etrafını en &ençteıı 
~ ilıtıyanna kadar bütün halk 
ıet11Yor ve bunlar bütün bir mil
to •evgisfnin kendi şahıslarında 
~llıasına vesile oluyorlar. 

itti~ ıevııi ve tezahür Türk mil
l~ııı, l'tirk rejiminin içinde bu

~ u411 Yüksek vasfın ifadesi ba· 
~e 111dan olduğu kadar millet 
'ııııdevJetin bugünü ve yarını ba
telh 111dan da fevkalôde dikkati 
!it etnıesi gereken bir hususiyet-

~ ı.tuıı Şefin Tı,<akyada etTBfını 
ltt 811 llıillet sevgisi devletle mil
li~ &tasındaki sevgi ve birlik ba
lı-tltı •Yni zamanda en kudretli 
~. tli.IL ki d d'" "t "-lr, ost ve uşmana 

lııııı~ bir nıllletin hayatiyeti bakı
~ •n fikir veubilmek için bun
bu t d•ha milsbet örnek, daha ta-

<\.t eı~hiir olamaz. 
•tlirk rejiminin yüksek vasfı 

~Devamı 6 ııt:ı ıahifede) 

& İzınir Fuarı 
llgün Açılıyor 
~icaret Vekili Bir 

l ntuk Söyliyecek 
~ııı· 

\;ı; C lJ: 20. (Hususi) - Ticaret Ve· 
,teı,t eııni Erçiıı bugün buraya 

- ~~~ beynelmilel fuarın küşad 
· •itı Yapacaklardır. Ticaret 
, 'tııalll, J inci ıahifemizde). 

Faris 20 (Hususi)- Hitler, 27 
ağustôsta şarki Prosyada Tanen -
bergde nutkunu söylemek için, 
koridordan geçemiyeceğine göre 
Königsberg yolunu ihtiyar etmek 
mecburiyetinde kalacak~ır. Alman 
mehafilüıde kanaat şudur: 

Führerin bir vapura binerek Kö
nıgsbergi dolaşmağa mecbur kal
ması, Alman izzeti nefsini renci
de eder. 

Führeri böyle bir yol ihtiyar et
meğe mecbur bırakmamak için 
Danzig ve koridor meseleleri 27 
ağustostan evvel halledilmelidir. 
Danzig ve yukarı koridor behe • 
meha.l ilhak edilecektir. Arman
ların bundan sonrak askeri hare
katı ahvalin alacağı seyre t&bidir .• 
RÜCU ETMEKTENSE HARBİ 

GÖZE ALACAGlZ! 

\ 
\ 
' • 

. ~.. 

Alnıanlann Leh hududuna getirdi klcri tayyare dAfi toplarından biri 

Londra 20 (Hususi)- Gazete -
ler, Alınan siyasi mehafilinde, de
mokrası deyleUerinin .müzaker\,> 
hususunda çok geç kalmış olduk
larını, Alman şeref ve haysiyeti 
ile oynanamıy~ağını, artık bun- ı 
dan sonra bir adım geri atılanııya-

ı -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
cağı yolunda söylenen sözleri tef-
sir ediyorlar. ( Devamı 6 da) 

Milletler Cemiyetinin. Danzig 
komiseri profesör Burkhard 

·' 

Makineye 

Verirken: 

TelörgOler 
ÖrlildO 

Dantzig 20 (A.A.) - Asker! ha
zırlıklara ve bilhassa hudud bo ~
yunca sperler inşasına hararetle 
devam edilmektedir. Dikenli tel
lerin konması işi bitmiş;ir. 

Dantzig'in hava meydanında 

ve civarında muhtelif noktalarda 
çukur !ar ve siper !er göze çarp -
maktadır. Buralara tayyare defi 
topları yerleştirileceği anlaşılmak

ta.dır. 

(Diğer telgraflar 6 mcıda) 

~~~----.,~ ..... ----~~~ 
Bugün Öğleden Evvel Taksim Abidesine 

Merasimle Çelenk Konuldu 
Mısır askeri heyeti dün öğle -

leden sonra R<ımanya bandıralı 

Transilvanya vapurile şehrimize 

gelmiş ve Galata rıhtımında as
keri merasimle karşılanmıştır. 

Topçu komutanı tümgeneral 
Hüsnü Ezzeydi P.aşanın riyase -
tinde bulunan heyette bir albay, 
iki binıbaşı ve üç yüzbaşı vardır. 
Misafirleri karşılıyan Türk askeri 
heyeti vapura giclJ!rek •hoş gel
diniz• demişler, bunu müteakib 
rıhtıma ınilmiştir. 

Bando Mısır ve Türk milli marş
larını çalmış, bundan sonra Mı -
sır kumandanı askeri~zi 1leftiş 

et.miştir. • 
Mi.safirler bundan sonra istira· 

hat etmek üzere Perapalas oteline 
gitmişlerdir. ı 

Heyet bugün öğleden e'VVel saat 
11 de Taksim meydanıııa gelerek 
ab:deye bir çeleni!: koymuştur. 

Trakya manevralarının son 
safılıasında bulunmak üzere bu 

Heyet rei••i Hüsnü Paşa Ezzeydi 
rıhtıma çıktıktan sonra 

akşam Edirneye hareket edecek
tir. 

Mah em Çantanın 
Esrarı 

Sofya Rumen Kuriyesinin Ölümü ile Neticelenen 
Hadise Nasıl Oldu ? 

(Y cııın 6 ıııcı ıahitrie) 

' 

en ileri hatlarına kadar bu hatları e a Yaptıkları Hava Hücumu Nasıl Olmuştu? 
göden geçirmişler ve akşam Kırk- Dün İstanbul hava taarruzunu 
lareline dönmüşlerdir. 

Dün Öğleden sonra, manevra 
sahasında harekat tatil edilmiş ve 
kıt'alar program mucıbince isti
rahate çekilmişlerdir. Bııgün kat'! 

(Devamı 6 tTIC• sahifede) 

Muzibin Birisi 
Gece Yarısı Canavar 
Düdüğünü Çalınça ... 
Dün gece bir muzib tarafından 

saat 22.30 da Şişli tramvay depo-
suna konulan canavar düddüğü 

çalııimıştır. Düdük sesini duyan 
Bomonti ve Likor fabrıkaları da 
düdüklerini çalmağa bruılamışlar
dır. O civaı·da ikinci bir tayyare 
taarruzu olacağı zann~na d~en 

halk Jambalarını södünnüş, polis 
tertibat almağa mecbur kalınış

tır. İş sonradan anlaşılmıştır. Po
lis bu çirkin hareketi yapanları 
aramaktadır. 

Adalara Su Verildi 
Toplar Atıldı 

Çok şiirür Habbe!. Adalara, dün 
merasimle su verildi.. Bizce, bu 
merasim kili değildi.. Kurbanlar 
kesilmeli, davullar, zurnalar ça
lınmalı idi, bayramlar, seyranlar 
yapılmalı idi. Biz, kendimizi bil
dik bileli, Adalara su verileceği 

hikayesini dinleriz.. Geç oldu, 
temiz oldu .. Dün bir aralık, hava 
taarrıızu manevraları mtinasebe • 
tile toplar atılıyordu. Bir arkadaş: 

- Bu toplar, ayni zamanda, A
dalara su verildiğini müjdeliyor, 
dedi .. 

Adalar, bugüne kadar garib bir 
sayfiye yeri idi.. Evlerde elinizi, 
yüziinlizü yıkamak için su bula -
mazdınız .. Katre ile, hesabla, ida
re ile su kullanılan yerin sayfiye 
mahalli olduğunu tarih kaydetti .. 
Ve geçti .• Bu şeref de İstanbula 
aiddir. 

Ne hariku!Ade §ehirdlr, fU İs-
tanbul!. • • 

beklerken, ilk aliinn işaretini ve
ren Beyazı.d kulesinde ne hazır -
!ıklar yapıldığını görmek üzere 
bir muharririmiz kuleye çıkmıştı. 

Arkadaşımız kulede bulunmak
tan istifade ederek, halen orada 
tarassud başmemurluğu yapmak
ta olan ve umumi harbdeki hava 
taarruzları esnasında da kulede 
tarassud vazifesini görmüş olan 
76 yaşındaki •Baba. dan hatırala
rını sormuştur. 

Arkadaşımız bu fedakar ihtiya
rın ağzından d.ıılediklerini şöyle 

anlatıyor: 

- :t56 basamağı çıktıını. Kulede 
dört kişi nöbet bekliyo~ Bunlar 
ikişer ikişer yirmi dört f ıt mü
navebe ile bekliyorlar. Fakat bir 
hava taarruzu beklendiği için, po
liste ve itfaiyede olduğu gibi, ku- ı 
lede de ızinler kesilmiş, bekçi -

55 scnedcnbcri kulenin tarassud 
başmemwluğunu yapan •Baba• 

!erden Mehmed, biri Mustafa .•• 
!Kuknin 76 yaşııııdaki taras -

sud başmemuru Mebmed Erdd:ııle 
saçlarını bu dar kulenın duvar -
lan arasında ağartmış bir ihtiyar. 
55 yıldanbcri burada bulunuyor-

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Kızına T ascddi Eden 
Canavar Bir Baba 

Hakimin Karşısında : " Ben Onu 
Yıkamak için Soydum ,, ~iyor 
Dün Arnavutköyünde çirkin bir 

hadise olmuş cürmümeşhud mah
kemesine intikal etmiştir. Yaptı

ğımız tahkikata göre hadise şudur: 
Arnavutköyünde oturan bir tü

tün deposunda amelelik eden Ab- ı 
dullah adında bir adam vardır. Ab-

dullahın şimdiye kadar 11 çocuğu 
olınuş ve bunlardan yedisi ölmüş
tür. Bundan 6 sene kad;ır evvel de 
karısını kaybetmiştir. Abdulhhın 

iki oğlu ve bir kızı yetişmış oldu
ğundan bunlar hayatlarını kendı· 

(Devamı 6 ıf,cı sahifede) 

Tabiiyetine Alındı 
Hükumetin Bu Kararı ilim Hayatımız 

Bir Kazanç Sayılmaktadır 
için 

Yedi yıldan.beri Cerrahpaşa 

hastanesinde Üniv~itemizin cer
rahi ordinaryüs profesörlüğünü 

yapmakta alan ~aruf Profesör 
Nissenin ve refikasının Türk ta
biiyetine kabulüne dair olan ev
rakın yüksek tasdike iktirak et -
tiği ve tabiiyete kabul edildiği dün 
kendisine resmen_ bildirilmiştir. 

Profesör halen seneli:k mezuni • 
yetini İsviçrede geçirmekte ol -
duğundan bu haber oraya bildi • 
rilıniştir. 

Üniversite mehafilinde Profe -
sörün Türk tôbüyetine. girmesi 
memnuniyetle karşılanmış ve bu 
bir kazanç addedilmiştir. 

Malfun olduğu üzer; henüz 43 
yaşında bulunmasına rağmen 

Nissen beynelınilel cerrahide dai
ma anılan ve bütün tıb kitabla • 

f • 

Profe.ör Niss<n 

rında ism. geçen büyük bic cel' 
rahtır. 

(Dwcmı 1 ır.cı 14hif«k) 



2-SOfıf TEL 

TRAMVAY PASOLARI 

NASIL DAC.ILffiDI? 

Tramvay idaresinin belediyeye 
devri üzerine, tramvaylarda be
dava seyahat etmeğe yarıyan pa
solar da, yeniden tevzi edildi. Ev
velce 1600 kişide bu pasolardan 
varken, şimdi ancak 300 kişiye 
veriliyor. Bu arada, her gazeteye 
de iki paso verildi. Evvelce daha 
çoktu. Fakat, çok şükür ki, ne 
çokluğu zamanında, ne de azlığı 
zamanında bu pasolardan kul -

!anmak nasib olmadı. Demek ki, 
henüz sıraya grimemişiz. Gözü -
müz de yok ... Yalnız, bu pasoların 
dağılışını konuşurken, şehir mec
lisi azası olan bir arkadaşla ara
mızda şöyle bir muhavere geçti: 

- Muhiddin Üstündağ olsaydı, 
gazetelere daha fazla mı paso ve
rirdi ... 
Üsü'ııdağ ile gazetecilerin ara

sındaki samimi ve çok dostane mü
nasebatı ( !) bilen bu arkadaş: 

- Daha fazla mı, dedi?. O, ol
saydı, hiç vermezdi... Gazeteciye 
üstelik bir de paso mu?. Allah, 
göstermesin ... 

NİKAH KA<iIDI 

BUHRA.'11 BAŞLAl\llŞ 

NikJih muamelesinden alınan 

harçları hükumet kaldırınca, o 
kadar çok evlenmek taliblisi zu -

bur etmiş ki, belediye dairelerin
de, evlenme kağıdı kalmamış ... 
Buhran başgöstermiş... Bu yüz
den, birçok nikJihlar kıyılamıyor, 
Çiftlere, biraz beklemeleri tavsi
ye olunuyormuş ... 

Bizce, bu buhran, en ehemmi -
yetli bir buhrandır. tktısadi buh
randan daha mühim ... Ne yapıp 

yapıp evlenme kAğıdlarını yeniden 
bastırmalı, dairelere sür'atle da
ğıtmalı.. Çünkü, evlenmek üzere, 
alıi.kadar memura müracaat eden 
adam, nasılsa, bir karar vermiş, 
elinden bir kaza çıkmıştır. Eğer, 

zaman değil, saniye bile bırak
mağa gelmez ... Ne olur, ne olmaz. 
Adam, düşünür, taşınır, vazge -
çer .. Nikahları, tezelden, mümkün 
olduğu kadar sür'atle kıymalı ... 

HALİL L-0TFİ 

SAKIN DUYl\IASIN 

M. Turhan Tan, dün yazdığı 

fıkrasına şöyle başlıyor: 

•Edib okuyucularımızdan biri 
yazıyor. Hah ... • 

Demek, büyük edib ve büyük 
tarihçi o!an M. Turhan Tanın, o
kuyucuları da edib imiş! Ne ara ... 

Desenize, bu zat üdeba arasın
da imrarı evkat eyliyor .. Yalnız, 

esasen, vaziyetinin nazık olduğu
nu duyduğumuz bu üstadın bir 
gaf yaptığını keıı.disine hatırla -
tırız. Mademki okuyucuların da 
hepsi edib miş, o halde bu vakıa
dan Halil Lı'ltfi, yerinde bir tedai 
yaparı>k o fıkra sütununda bir im
za değişikliği yapmayı düşünebi
lir .. Bir de bakarsınız ki. M. Tur
han Tan cedib okuyucu• olmuş, 
cedib okuyucu• da, o sütunda im
za sahibi .. 

DAHA FAZLA SAYGI 

GÖSTER~IEK İÇİN 

Tan refikimiz, artık. okuyucuya 
karşı iltifatı, hünmeti, itibarı ar
tırdı. Gittikçe daha nazik, daha 
kibar, daha saygılı konuşuyor. Ne 
yapsın?. Belki de, son zamanlarda 
okuyucular, bu refikimizin hatırı
nı sormaz olmuşlardır. Okuyucu
ya karşı o kadar hesablı, nazik ve 
dü.Şünceli hareket ediyorlar ki, me
sela, b:r havadisin serlevhasını 

koyarken: ·Macaristan hariciye 
nazırının seyahati• diyecek yerde 
daha kibar olmak için, tazim, say
ğı manasına gelen cemi edatını 
kullanarak: ·Macar'stan hariciye 
nazırının seyahatleri• dıyorlar. 

Fakat, farkında olmadan, bu mih
ver peyki devlete de saygı göste
rilmiş olmuyor mu?. 

AHl\1ED RAUF 
ona: NOT: 

- Kağıd yok, birkaç gün bek- Okuyucularımdan An. Gör: 
leyin, derseniz, düşünmek için fır- ' Mektubunuzu aldım, alakanıza 
sat bırakıyorsunuz, demektir. teşekkür ederim. Fikirlerinizde 

Halbuki, bu işte düşünmek için isabet vardır. A. R. - --

1 KÜÇÜK HABERLE~' 
* Moskova civarında Tuşino 

tayyare meydanında Sovyetler 
birliği büyük havacılık bayramı 

yapılmıştır. Yüz binlerce Mosko
valı tezahürü seyretmiştir. Hava 
geçid resminde 670 tayyare, ve 
arkasından da müteaddid kabili
sevk balonlar g<ıçmiştir. 

* Yugosl"ifYa Başve,kili bir 
Sırb - Hırvat anlaşmasının yakın
da imza edileceğini söylemiştir. * Kont Ciano tayyare ile Tira
na gitmiştir. * Polonyanın milli müdafaası 
için Fransa ile biJö anli§l'la akte
dilmişlir. * İzmirde Buca treni bir kam
yona çarpmış, kamyon hendeğe 

devrilmiştir. Bir kişi ölmüş, iki 
kişi yaralanmıştır. 

* Orta okullar muallim mua
vinlıkleri imtihanlarına 1 eylul
den itibaren Üniversitede başla-

1 
nacaktır. İmtihanlara girmek Ü· 

zere 700 kişi müracaat etmiştir. 

* Anadolunun bazı m·nlakala
rındaki hayvanlarda Şarbo~ ·e 
Boğazlama hastalıkları zuhur et
miştir. Çok sari olan bu hastalık
ların önüne geçilmek üzere ted
birler alınmıştır. 

* İngiltereye ısmarlanacak o
lan vapurların şartnameleri tab
edilmlktedir. Yakında İngilız fir
malarn arasında münakasa açıla
caktır. Ismarlanacak olan 11 va -
pur bir bdçuk sene içinde bize tes
lim olunacaktır. 

* Satie i§i mevkuflarından Yu
suf Ziya Ônişin hastalığı geçmiş 
olduğundan ağır ceza mahkerrı<> -
sinde isticvab edilmiştir. Bu işten 
mevkuf olanların yeniden vermiş 
oldukları tahliye talebleri yine 
reddedilmiştir. 

Plaj Bülbülleri 
!\o. 71 

- Evet. Adeta söz b'rliğ! etmi~
ler sanki. Bizi burada meraktan 
çıldırtacaklar .. 

Selin güldü: 
- Haniya umursamıyordun .. 

Neden merak etmeğe başladın? 
Pelin mağrur bir tavırla başını 

salladı: 

- Onun gelmeyı~inden meraka 
düşüşümi.ın sebebi şudur: Terke
dilmek. Buna hiç tahammül ede
mem işte .. 

- Böyle bir thtimal var mı? 
- Hayır amma. Günün birinde 

benden daha güzelini bulup beni 
terketmiyeceğini kim temin ede
bilir? 

- Bu kadar derin düşünürsen, 

Yazan: hkender F. SERTELLİ 

bu tehlike bütün evli kadınlar i
çın de variddir. Hüner, lerkedil
meden ayrılmaktadır. 

- Erkekler kavun değil ki, kok
layıp da anlıyasın. Kavun bile 
hazan güzel koktuğu halde, kesin
ce kelek çıkıyor. 

- Benım için henüz böyle bir 
ih tınıal yok. Çünkü biz yeni tanış
tık. Birbirimizden bıktığımız za -
man düşünürüm bunu. 

- O halde neye gelmedi? Sa -
bahlanberi esir gibi burada bek
liyorsun! Sevgi, alaka böyle mi 
olur? 

Selin hiddetinden dişlerini gı -
cırdatıyor ve avucunun içindeki i
pekli mendilini mütemadıyen ııar-

Nöbetçi 
Berberler 
Bir Kısım Berberler 

Eczahaneler Gibi Nöbet 
Tutmak İstiyorlar 
İstanbul bevberlerinden bir kıs

mı berberler için kabul edilen 
pazar tatilinden gayrimemnun -
durlar. Bunların ekseriyetini bil
hassa İstanbulun civar kazaların
da oturan berı!ıerlerdir. Bunlar 
halkın çoğunun pazar günleri ta
til olduğundan ancak o g;in tıraş 
olmak istediklerini cumartesi gü
nü öğleden sonra berberlere uğ
ramak içın \•akit bula.mıyanların 
pazar günleri de tıraş olamadık -
!arını ve bu yüzden kendilerini 
tıraş etmek mecburiyetınde kala
rak tıraş bıçaklarına alıştıklarını 

iddia etmektedirler. 

Bu iddiada bulunan berberler 
vaziyetın düzelmesi için berber -
!erin pazar günleri öğleye kadar 
açık kalmalarını ve yahud ecza -
rtlerde olduğu gibi bu yeni ber
berler usulünün ihdasını istemek
te<'.irler. 

Yapılacak Süt 
Fabrikası 

Esas Mukavelename 
Hazırlandı 

Kısmen beledıyenın bu seneki 
bütçesine konulan para ile, kıs -
men de ziraat işletmesi kurumu
nun verecegi sermaye ile tesis e
dilecek olan süt anonim şirketinin 
esas mukavelenamesı Beledıye İk
tısad mudürlüğünce ihzar edile -
rek dün Vali ve Belediye Reisi 
Lı'.ıtfi Kırdara \'erilmiştir, Esas 
mukavelenamede şirketin ne su
ret le teşekkül edeceği, çıkarıla -
cak hisse senedlerinin miktarı, zi
raat işletme'eri kurumunun şir -
ket sermayesine tahsis edeceği 

para miktarı hakkında hükümler 
mevcuddur. 

Ş'rketin yapacağı fabrikalara 
aid şartnameyi ihzar etmek üzere 
ziraat işletmeleri kurumu hukuk 
müşaviri de dün şehrimize gel -
miş ve bu husus hakkında Bele
diye ik!ısad müdürlüğile temas -
.ara başlamıştır. 

--<>--

İzmir Fuarı 
Bugün Açılıyor 

(1 inci sahıfeclen devam) 

Vekilinın bu munasebetlc memle
ketin harici ve dahili ticaret va
ziyeti hakkında bir nutuk söyle
mesi beklenıtıektedır. Vekil, İzmi
ri ziyareti münasebetile burada 
br çok tetkiklerde bulunacaktır. 
Fuarın açılışında hazır bulun

mak üzere İzmire gelenler elli bin 
kişüy bulmuştur. Hemen bütün 
oteller doludur. Dün gece de işçi
ler sabaha kadar çalıştırılmışlar

dır. Her taraf tertemizdir. 

Milli Şef İsmet İnönünün yap
tırılan gayet güzel bir büstleri 
kültür parktaki inkılap meydanı
na konmuştur. 

Açılış merasiminde hazır bulun-

maklarının ucile didikleyip duru
yordu. 

Birer şişe birayı güçlükle 
ler. 

Saat ona geliyordu. 
Peln: 

içti-

- Hayd i yavrum, dedi, bundan 
sonra ne benımki gelir .. ne de se
ninki. Evimize gidelim. Soyunup 
dökünelim. Yemek yiyelim .. 

- İyi amma .. ya getirse .. ? 
- Merak etme. Gelmez .. Her ib-

tima le karşı garsona tenbib ede
riz. Böyle yabancı bir adam ge
lıp bır kadın arayacak olursa, ya
vaşca bize koşar, haber verir. Sen 
de gelir. bakarsın. 

Pelinin teklifini kabul e.tmek -
ten başka yapılacak bir şey ybklu. 

İki kardeş gazinodan kalktılar. 
Selin sordu: 
- Ne tarafta oturuyorsun? 
- Hemen şuracıkta .. 
- Yakın demek .. ? 

• - Cok yakın .. 

mnAM: 

Ebüzziyazade Velid cİtalyanın 

uzlaşma arzusu• başlıklı makale
sinde bugün mııztarip bir vaziyet
te olan Mussolininin on altı sene
lik muvaffakiyetlerinden 'hah -
settikten sonra, Duçenin Al -
manlara ve Mösyö Hitİere bağ -
!anması üzerine İtalyanın yıldızı 
söndü, diyor ve Hitlerin, Musso
lini yi nasıl olup ta bir siyaset çu
kuruna düşürdüğüne hayret et
tikten sonra, Mussolinin bu çu -
kurdan çıkabilmek için uğraşma
ğa başladığına dair ilk alametlerin 
göründuğllnu. sulhü temin mak
sadile demokrat cephesine bağla
nan Turkıyenin iki laraf arasında 
hakemlik ederek dünya sulhüne 
müfid olacağını yaı.ıyor .. 

VMOT· 

Sadri Ertem cMısır ordusundan 
selam• başlıklı yazısında Ceneral 
Hüsnü Ezzeydi'nin riyaseti altın

da olan Mısır askeri heyetinin 
Türkiyeyi zıyaretini mevzu edi
nerek dünkü mistik ve hayali po
litikaya mukabil bııgün realite -
!ere istınad eden siyaset m.zle di
ğer islam devletlerile olduğu gibi 
Mısırla da en samimi bir şekil
de birbirımize bağlı olduğumuzu 
yazıyor ve Türkiyenin Yakın şark 
millctlerınin ku\'\·etlenmesini me
deniyete yeni eserler hediy etme
sıni istediğini kaydediyor. 

YF.NI SA»AH' 

Hüseyin Cahid Yalçın cLehis
tana bombardıman> başlıklı bu
günkü yazısında Giornale d'italia 
gazetes:nin Lehıstanı tehdid ma
hiyetindeki bir makalesini mevzu 
edinerek. mihvercilerin ordu ile 
istila etmek ümidini ka"ybett k-

Lahey Sefirimiz 
Dün Geldi 

!eri Lehistanı gazete makaleleri 
ile elde etmeğe çalıştıklarını ve 
Lehlilerin bu İtalyan saçmalarına 
kulak bile asmryacaklarını yazı -
yor. 

cMillt Şefin Edirnede Edirneye 
dair sözleri> ismi ile yazdığı baş
makalesinde Yunus Nadi; Türk
lük; yalnız; Selimiyeyi eline ala
rak dünyanın karşısına dikilebi
lir: 

- Bunu yapan beni, buradan 
çıkaracak kuvvet tasavvur edi -
lemez. Ben burada bundan daha 
yükseklerini yapacak bir millet 'm. 
Diyerek Edirnedeki yüksek mede

niyet eserlerimizden bahsettikten 
son(a istila siyaseti takip etmedi
ğimizi, fakat kendimizi müdafaa 
için de hudut şehirlerımıze ehem
miyet verdiğimizi tebarüz ettiri
yor. 

TAN: 

cisliım alemini nasıl paylaşmış
lar, başlıklı yazısında Akagündüz 
Berlin ve Romadan Tokyoya ka
dar bütün isliım alemini ellerine 
geçirmeğe çalışan mihvercilerin 
bu hayallerini DP Şekisperin nı;ı, 

Gotcnin, ne de Dantenin düşüne
mediklerini y~zdıklan sonra mih
verin son (eniklerini, son lirctleri
ni sarfederek başka milletlere sui
kasdlar yaptığını, veba~. kole
raya, tıfüse karşı gelen insanlığın 
buna karşı bir serom bulup bula
mıyacağını soruyor ve yazısını 

cBiz demokrasi cephesi hürriyet
lerimize ''e kuvvetli tedbirlerimi
ze güveniyoruz; onlar yasakları

na, boyunduruklarına, zindanla -
rına ve celliıd baltalarına sığını

yorlar. Aradaki fark budur. 

Avcıların 
Bayramı 

Beynelmilel Adalet /Birçok Avcılar Busabah 
Haa.em Mahkemesinde Veliefendide Toplandılar 

Tü ·kiye 
Liı.hey sefirimiz Cevad Üstün 

dün Semplon ekspresile şehrimize 
gelmiştir. Cevad Üstün İstanbul -
da bir hafla kadar hususi işlerile 

• uğraştıktan sonra Ankaraya gide
cektir. 
Ö~reııdil(im:ze göre ';ugünlerde 

Llheyde sulh dıv n, dan başka 

B~vnelmı.el Ada. • Hakem mah- ı 
kemesı• adıle yen} bır enternas
yonal teşekkül vücude getirilecek
tir. Bunun için bütün devletler a
rasında konuşmalar cerey~n et -
mektedir. Bu mahkemeye memle
ketimizden de bir daiıni aza gön
dedlmesi muhtemeldir. Bu mah
keme devletler arasında çıkacak 
bütün ıhtil:iiları arbitraj yolile 
halledecektir. 

mak üzere Yunan büyük elçisinin 
ekspresle, Fransız, Yugoslav, Po
lonya ve İtalya elçilerinin de tay
yare ile şehrimize gelmeleri bek
leniyor. Fransız sefirı Massiogli 
Fransız paviyonunun açılması şe
refine yarın İzmir Palasla büyük 
bir ziyafet verecektir. 

- Kaç odan var? 
-Bir .. 

- Pansiyon musun? 
- Evet. Çok iyi bir ailenin ya-

nında tek bir oda tuttum. Kızları 
gibi bakıyorlar bana. Hiç kimse o
rada pansıyon olduğumu bilmiyor. 
Hatta benimki bile. 

- Ne zannediyor ya .. ? 
- Ailemle birlikte oturuyorum 

sanıyor. 

- Çok fena bir tedbir. Ben se
nin yerinde olsam, şimdiye kadar 
çoktan bir leşmiştim onunla .. 

- Burada herkes bizi ayrı tanı
dı. Bir dost gibi konuşuyoruz. Bir
leşeceğiz .. Buna karar verdik. Fa
kat, ancak bir ay sonra. Yani mev
sim sonunda. 

- Buradan ayrılırken birleşip 

gideceksiniz demek ... ? 

- Evet. Başka türlü hareket et
memize imkan yok. Burası küçük 
bir yer. Her gün gazinoya çık -
ma~a, plaja gelmeğe mecburuz. 

İstanbul Avcılar Cemiyeti her 
sene olduğu gibi bu sene de bay-

ram yapmaktadır. Şehrimizin bir 1 
çok profesyonel ve amatör avcı- \ 

!arı bu sabah dokuzda Veliefendı

de toplanmışlardır. Av musaha
beleri arasında güzel bir öğle zi -

yatcti geçiri'mlştir. Havanııı bu

lutlu ve ya~ı~lı g'tmes:ne rağmen, 
bu gibı havalara alışık olan av

cılar neş'elerinı hiç bozmamış -
!ardır. 

Ticaret Odaları 
Kongresi 

Eylı'll sonlarına doğru Ankııra

da toplanacak olan Ticaret odala

rı kongresi hazırhkları bitirilmek 

üzeredir. Bu kongreden sonra da

hili ve harici teşkilatımızda bazı 

değişiklikler olacağı, bazı Ticaret 

borsalarının laövedileceği, bazı 

mıntakalarda Sanayi odaları açı

lacağı söyllnmektedir, 

Gidecek, gezecek başka yer yok 
burada. Bunun için bir ay daha 
sabır edeceğiz. 

- Sen zaten çok sabırlı ve so
ğukkanlısındır, bilirim! Ben yapa
mam senin yaptığını doğrusu. 

Pelin yoldan bir akşam gazete
si aldı. 

Karanlıkta yürüyerek, bahçe or
tasında kagir, küçük bir köşkün 
önünde durdular. 

Pelin sordu: 

- Yemekte bir şey ister misin? 
- Hayır. 

- Sokakta iken alalım. Sonra 
aldıracak adam bulamayız. Her 
yer kapanır. 

- Bir şeye ihtiyacım yok, ab
la! Sadece biraz başımı dinlen -
di'rmek istiyorum. Sabahtanberi 
kuru iskemlede oturmaktan yo -
ruldum. 

İçeriye girdiler. 
Pelin alt katta koşuşan küçük 

bir kız ıı:ördü: 

Cihangir 
Otobüsü 
Dünden itibaren 
Servislere Başladı 
Şehrimızdek:i otobüs hatlarına 

ilaveten dünden itibaren yeni bir 
otobüs servisi başlamıştır. Bu hat 
Edirnekapı ile Cihangir arasın 
dadır. Bu hatta 10 otobüs tahsis 
edilmiştir. Edirnekapıda ve Ci -
hangirde oturan yolcular için bir 
kolay !ık teşkil eden bu servis Fa
tih ile Taksim arasında seyahat 

eden yolculara da yaramakta ve 
uzun müddet duraklarda otobüs 
beklemekten halkı kurtarmakta
dır. 

Abbas Ağa 
Parkı 

Şehir Bando;u Akşam-' 
lan Konser Verecek 

Beşiktaşta Belediye tarafından 
tesıs olunan Abbasağa parkının 

tamamlanmak üzere olduğunu 

yazmıştık. Ço kgeniş bir saha ü

zerinde yapılan bu park İstanbu
lun en güzel parklarından biri 
olacaktır. Ayni zamanda mesafe 
itibarile Gülhane parkından son

ra gelmek ve Üsküdardaki park
lar hariç olmak üzere ikinciliği 

alacaktır. , 

Belediye reisliği Beşiktaşta bu
lunan şehir bandosunun akşamları 
burada çalmasını da kararlaştır -
mıştır. Kabataşta da bir park ya
pılması ctüşünülmektedir. 

335 Doğumluların 
Yoklamaları 

Son 

Bakırkciy askerlik şubesinden: 
1- Şubede kayıtlı 335 doğuır.lu 

ve 'bunlarla muameleye tabi yerli 

ve yabancı eratın son yoklamala
rına 1 eylı'll 939 gününden i1ibı.

ren başlanarak 31/I. teşrin/939 g•i
nündP nihayet verilecektir. 

2- Son yoklama günleri aşağıyı:. 
çıkarılmıştır. Yoklama bugüni' · 

de saat 13 den 16,30 a kadar de -
vant edecektir. 

3-- Alakadaranın muayyen e'' :ı 
ve saatlerde şube binasında teştk

kül edecek askerlik meclisinç rnii
ra~aat etmeleri. 

l eylül cuma, 4 eylul pazartesi, 
6 rvul çarşamba, 8 eylı'.ıl cuma, 11 
eylül pazartesı, 13 eylü! çarşamba, 

15 eylı'.ıl cuma, 18 eylul pazartesi, 
20 ey lul çarşamba, 22 eylul cuma, 

25 eylul pazartesi, 27 eylui çar -
Şam.ba, 29 eylul cuma. 

2 I inci teşrin Pazartesi, 6 1 in
ci teşrin cuma, 9 1 lı!ci teşrin pa
zartesi, 13 1 inci teşrin cuma, 16 

1 inci teşrin pazartesi, 20 1 inci 
teşrin cuma, 27 1 inci teşrin cu
ma, 21 1 inci teşrin salı. 

* 
Maarif Vekili Maarif 
Matbaasını Teftiş Etti 

Maarif Vekili Hasan Ali Yü
cel dün Maarif matbaasını teftiş 

etmiştir. 

- Bonsuvar Selma .. 
Küçük kız koştu .. Pelinin 

larına sarıldı: 

kol-

- Bonsuvar teyze. Amcam bu 
gece de yok mu? 

Pelin bir yalan kıvırdı: 
- Hasta varmış yavrum, galiba 

bu gece de gelemiyecek. 
Yukarıya çıktılar. 

Pelin: 

- Bizim ev sahibinin kızı .. 
Diye mırıldandı. 
Selin! 

- Çok sevimli kızcağız, dedi, 
ne şeker şey. 

- Çok cana yakındır. Bizimkini 
çok sever. Her gün gazinoda onun
la oynaşır. İki gündür görmüyor 
da merak etmiş yavrucak. 

Pelin Akşam gazetesini masa
nın üstüne attı, 

- Hele önce şu sofrayı hazırlı
yalım. 

Büfenin lr.apağını açtı; 

(Df'tıamı tıarl 

İyili~i ı Karşılığını 
İstiyorlar s 

Yazan: Ali KE!l1AL SOl'i~ 
Öyle görünüyor ki bu matta: 

lecek hafta Avrupa politika rl' 
minde yeni ha.dıseler olacai. ıt 
talığı meşgul edecek mevzula'.. ~ 
tacak. Londra nıehafiliııde ~' 
söyleniyor ve İngiliz H,ııriciY~ 
zırının daha pariamento ta i!I' 
den evvel herkese sükı'ln ve 
dal ta,·sıye eden sözleri hatıra 
liriliyor. Evet. .. Yeniden bi.r 
kım müşkül&! çıkacağı ani 
yor. 

Alman ve İtalyan hariciye 
zırlarının mülakatın.dan 50 

Avrupa politika alemınde ç~'· 
yeni şayiaları her ne kadar 
yatla karşılamak lazım gelse 
yeniden yeniye neler hazırlaPd 
ğını mecak etmemek mümkü~ 
ğildir. Roma ile Berlin arasın 
dostluğun hiçbir zaman boZU 
yacağı tekrar ediledursun b 1 
ve menfaat sahasında iki d~ 
arasında bugün neler me'b 
bahsolduğunu araştırmak ic3 

dince şu sual hatıra gelme~tı 
dir: 

1 
Almanya eğer Danzig ınese if 

ni geçen sene Avusturyaya ~ 
diği ve Çekoslovakya işini h. 
tiği gibi halletmek ister, yan• 
yetine güvenevecek olur da'h' 
şey yapamazsa o zaman rn• 
devletleri ne yapacaklardır?. 
kü bugün Danzig meselesinın 
zeltiği vaziyet 938 de AvUS'.~e 
işinin ve Çekoslovakya me=·ıı!' 
sinin vaziyetleri gibi deg• ~ 
Danzig işi artık Almanya~ın if 
di kendine halledebileceğı \ 1 
olmaktan çıkmış, d~ğer de.'•ledB 
şiddetle alfıkadar eden bır 

halini almıştır. ,, 
İşte diğer devletlerin bU a·

1 
kası, sulhu korumak yolunda ~ 
riki mesai edişleri Berlin ,.e e 
mada Alma~ya ve İtalyayı ~ 
berlcmck diye tavsif edilme 8~ 
teniyor. Alman ve İtalyan ):! 

··ı·katı ciye Nazır !arının mu a 
Danzig meselesi b_u çemberi ·ı> 
siyasetine taalluku dola) 
mevzuu bahsolduğu anlaşılı) 
Daha açıkça bir tarif ile P.1~1 
ya ve İtalya bugün bu çemb~ 
meye karşı nasıl müşterek b uı 
liHka takib edeceklerini. k0~,ı 
mağa lüzum görmüşlerdır. 

buki şimdiye kadar kaç ar~;a 
manlar da, İtalyanlar da 1 

111 
diyorlardı ki Bertin - Roıtı\8 
verini çemberlemek için ne J11u 
uğraşılırsa uğraşılsın buna ··n 
vaffak olunamıyacaktır. BUgu 
se görülüyor ki onların. çe . 
leme dedikleri sulh cephesı 
litikası gitgide karında mu"J11 
olmakta ve Berlin - Roma .. t 
verinin üzerinde tesirini goS 
mekte gecikmemektedir. 

Almanya bu sefer de ~~tel 
meselesini ileri sürerek mu nU 
İtalyııyı l::u işte kendisine so e 
kadar yardım etmeğe daveln 
miş olabilir. Fakat İtalyanı 

·şte 
yıdsız ,şartsız olarak bu 1 rıJI 

.. te 
manyaya müzaheret gos ;bİ 
öyle kolay temin edilecek g jtJ 
ğildir. Fakat Almanlar d~ ri 
yanlara iyilik ettiklerini ıle · 
rerek karşılık bekliyorı.ır. b' 
daki Almanların İtalyanından 
için yerlerinden yurdların b ,·a 
karmağa razı olan Alman. ~l 

yiliğin takdir edilmesini ııe b 
mektedir. Almanlar artık ıJl1 
açıktan açığa söylemeğe, ya 
başlamışlardır. pe 

Her ne hal ise eğer artık d 
Roma mihveri çernberJerne re~ 
!eri politikaya karşı ınüştele 
siyaset takib etmek sırtı'...:, 

·Ja•· esaslar da kararla,9 1rını~ ill 
nu tatbik için yeni bir_ zerll fi' 
zırlamak istiyeceklerdır. ·se 

. l 
lamak istiyecekleri zernırı 5u 
yolu değil, şlmdiki halde 0gı 
tehlikeye düşürecek bfrh

9 

0ıa 
harekette bulunmanıal< 
'görünüyor. 

Tifti~ Almanyava 
ihracatı 

de 9 
.. ıer 

Almanyaya son gun -erin 
mış olan zahire ihracatı) aıfl 
tik ve yapak satışları de'°1;11i 
mektedir. Son günle~e perıı' 
çin Almanyadan yenı 
geldiği haber aıınmıstll'· 
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Günün Meaeleai: -
Tapu işlerinde Sür'at 
Muakkiblerin F aa[iyetten Me
nedilme/eri Muvafık Görülüyor 

Adliye Vekili Fethi Okyar; 
tapu ve kadastronun adliyeye 
devrt münasebetlle bu daire iş
leri)e de esaslı bir surette meş· 
Clll olmaktadır. 

Vekil, mahkemeleri işgal e
den davalann yüzde 90 mın 
lı'azi münuaalan · olduğunu 
&:örnıııı ve kadastronun sür'at
le yapılması için alakadarlara 
enıır vermiştir. 

Askeri harita heyetlerinin de 
1ardınıı ile bugl1ıılerde Çubuk 
kazasının kadastrosuna başla • 
nacaktır. 

Kadastro h&klmlerile alıika· 
dar müdür ve teflerln iştiraki-

İlk Mektebler 
İçiıı Yeni Tarih 

Kitabları 
Maarif Y ekaleti Bir 
Müsabaka Açacak 
Maarif Vekaleti 940 • 941 sene-

8İıı<len itibaren okutubnak üzere 
illı: 11\ekteblerin 4 ve 5 inci sınıf
ları için iki cildden iıbaret bir tar 
?iJı kitabı ile yine ayni sınıflara 
llıa!ısus iki cild aritmetik kitabı 
Yauıırınağa karar ve~tir. 
liazırl:ınan şartnameye göre bu 

hıaıbları yaz.mağa talib olanların 
~,ikinci teşrine kadar Maarif Ve
~İlli! müracaat ederek isimle
lin1 kaydettrmeleri şarttır. Mü • 
eabaka müddeti bir ey Julden 29 
flıbata kadaı devam edecektir. 
ltita.bları yazanların bu tarihe ka
dar üçer nüsha olarak Maarif Ve
lıaıeti neşriyat müdürlüğüne ver· 
lııeleri liizımdır, 

Müsabakada bırin.ciliği kaza • 
ilan kitah sahibine üç sene müd
detıe her sene biner lira, ikinciliği 
kazanana da 500 er lira verile -
~ektir, 

le Ankarada toplanan komis • 
yon tapu işlerinin ıslahı ve 
kadastro muamelelerinin daha 

sür'atle yapılmasını teıninen a· 
lınacak tedbirleri tesbit etmek 
üzere çalışmaktadır. 

Diğer taraftan tapu dairele • 
rinde iş takib eden muakkib • 

!erin de faaliyetten menolun• 

maları muvafık görülmüştür. 

Ancak bunlar için gümrükteki 
iş takib usulünün bir şekli ka· 
bul edilecektir. 

Muakkiblerin tabi olacakları 
bu yeni usul ve şartlar tesbit 
olunmaktadır, 

Belediyedeki 
Teftişler 
Bitiriliyoır 

Mezad İşleri İdaresinde 
Yolsuzluk Görülmedi 
İstanbul belediyesi mezad ~leri 

müdürlüğü, belediyede teft~ler 
yapan Dahiliye Vekaleti teftiş he
yeti tarafından bir müddettenberi 
teftiş edilmektedir. Yapılan tef • 
t~lerin bugünlerde biteceği söy
lenmektedir. Teftiş heyeti tara
fından bütün muamelelerin en ince 
teferruatına kadar tetkik edilerek 
mezad işleri müdürlüğünde hiçbir 
gayrikanuni ve yolsuz muamele
ye tesadüf edilm~tir. Teftiş 
fezlekesi bugünlerde Dahiliye Ve
kaletine gönderilecektir. 

Diğer taraftan mülkiye müfet
tişleri İstanbul fen işleri müdür
lüğündeki muamelelerin de tet • 
kikini bitirmek üzeredirler. 

İstanbul belediyesinde 10 sene
lik muamelelerin tetkiki için epey 
zamandanheri faaliyette bulunan 
mülkiye müfettişleri tetkiklerini 

Havalarımız da 
Müemmendir 

Dün sabah, İstanbul ilk bava 
hücumuna maruz kaldı. Evvelden 
alman tedbirlerle şehrin ve hal • 
kın korunması, mevcud tertibatla 
temin edildi. İstanbul için bir 
yeni hAdise olan bu manevra, bi· 
ze bir daha şunu anlattı ki, hava 
silİlhları hakikaten korkunçtur, 
Havaya karşı müdafaa mühim bir 
davadır. 

İstanbul halkı, bu manevrada, 
üzerine düşen vazifeyi yapmıştır. 
Bu manevraların tekrarı, bize, 
eksikliklerimizi giderecek yeni 
bir tecrübe olacaktır. Hava silah
larının maddi zararları bertaraf, 
en ınühim tesiri maneviyat iUe
rinde oluyor. Hava kartallarının 
homurtularla şehir üzerinde do • 
laşmaları, başka hiçbir zarar ver· 
meseltt bile, mühim bir hadise • 
dir. 

Endişe etmiyelim: Hududları • 
mız; karasularımız gibi, bavaları
nıız da, kahraman tayyarecileri • 
miz sayesinde müemmendir, 

llUIUIAN CEVAD 

Meb'uslar Dün 
Adalıları 

Dinlediler 
Yarın Beyoğlu, Şişli, 
Eminönüne Gidilecek 

1 :X • l !E~ =t: rMI :ı =4: 1 :ı ! :ı •I 
Evlerinde Gizli Mek
teb Açan Karı Koca 

Eski Kitablardan Kesekağıdı Ya
pıyorlarmış, Mahalle Çocukları da 

Eve Oynamağa Gelmişler İmiş 
Evlerinde çocııkla.ra eski harf- Bendeniz ileri yaşıma rağmen 

lerle gizli gizli ders okutmak cür- henüz bir çocuk babası olmak ni· 
mile yaklanan bir karı kocanın metinden istrlade edemediğim ve 
muhakemesine evvelki gün asli- bu tatlı zevkten mahrum bulun-
ye cezada devam olunmuştur. duğum için yavrulara çok düş • 

Eyüb civarında oturan Salim, künfundür. Onlarla her vesile ile 
Makbule isimlerinde bulunan suç- konuşub şaka.Jaşmak isterim. Ni-
luların ikisi de ihtiyar ve biri 70, tekim o gün de 3 çocuk kitahlarla 
diğeri 57 yaşlarında bulunmakta- uğraşırken kendılerile latifeler 
d>rlar. ettim ve bu meyanda; eski ki • 

Maznun kan koca muhakemede tailıların bir yaprağındaki hay -
cürümlerini inldlr etmişler ve van ve manzara resimleri hakkın
şu suretle tevilıde bulunmuşlardır: da da şakalaştım. Hatta çocuk • 

•- İkimiz de ihtiyar olduğu - !arın resme istidadları olup olma-
muz için yeni harfleri bilmiyo - dıklarını anlamak için kendile -
ruz. Evimizde bulunan eski harfli rine kitabdak i bir hayvan resmi-
ders kita•blannı kese kağıdı yap- ni model vererek ayrı ayrı ve 
mak için okka ile eskicilerden sa- laalettayin bir kağıd üzerine çiz-
tın aldık. Odamızda tesadüf edi- dirmeğe başladım. İşte bu sıra • 
len çocuklar da bize oynamak i- larda kapı çalındı. Refika cari • 
çin gelmiş küçük roahalle yavru· yeniz açmağa gitti. Ben hiçbir 
larımız idı.• şeyden şüphelenmediğim içın bu 

Bundan sonra maznunlardan Sa- çalınışı her hangi tabii bir ziya -
lim sözlerine şöyle devam ederek ret sandım. Sonra, yine çocukla • 
cül'mü meşhud hadisesini anlat • rm masumane bır gayretle yap-
mıştır: mağa uğraştıkları resimle meş • 

•- Mahallemizde biz kimse ile gul olmağa başladım. 
konuşmaz ve kimsenin işine ka- İ~te bu sıralarda oda kapısı a-
rışmayız. Buna rağmen ~r ne _ çıldı. Rafika cariyeniz ile tanı -
dense komşularımız bizi çekenni- madığım iki .ı:at içeri girdi. Bun-
yorlar. Oturduğwnuz evin; kendi lardan biri benim· yanıma kadar 

İstanbul meb'usları dün Adaya Jcl ak f'k d h • hanelerinin manzaralarını kapat- ya aşar ve re ı anın a a ag-
giderek Adalıların derdlerini din- d b k lığını düşünerek bizi buradan çı· zını açmasm.~ mey an ıra mı • 
!emişlerdir. Meıb'uslar ilk evvela· k t f · b- · ·· tt kt kartmak için ellerinden gelen her yara e ra a serı ır goz a ı an 
Büyükadada, sonra da Heybelide . 1 sonra: 
halkla temas ederek halkrn dilek- şeyı yapıyor ar. Nitekim bir kaç 

defa da eve imzasız mektub gön- - Hocaefendi merhaba... Ne 
!erini not etmişlerdir. ya bu roc klarla' de-dererek bu evden tatlılıkla çık • pıyorsunuz , u . 

.Büyükadalılar dünden itıbaren mamızı tavsiye edenler bile ol - di. 
sularının temin edilmiş olmasın- muştur. Bendeniz biraz böyle ~ey- Tammadığun muhatabımın bu 
den dolayı memnuniyetlerini iz- lere Jakayd olduğum için aldır _ •hocaefendh hitabından bir 'i"Y 
har etmekle beraber Büyükada • mamışımdır. an,aınamakla beraber k).rufoıne 
nın havagazine, bir limana ve bir aynı· suretle cevab verdı"m Mahalledeki iıu vaziyetımızi · 
de orta mektebe ihtlyaeı oldugu- tafsilen arzından maksadım; kom- - Merhaba beyefendi ... Fakat 
nu, bunlar da temin edil<lıği tak- şuları ile konuşmıyan bir kaıı ko- zatıaliniz bizden ne istiyor \'e bu-
dirde Adaların yaz, kış oturula- rada ne arıyorsuııuz• 

canın bıttab, onların çocuklarını ·· 
cak emsalsiz bir yer haline gele • ş k J kl d ·nc1 b · · evl<:>rine toplayıp okutmağa te _ aş ın ı a emı en erı ag -
ceğini söylemişlerdir. f'k b ı· ·· 

şebbüs etmelerinin de mümkün zını açmıyan re ı a u sua ım u-
-ll-- - Meb'uslar yarın da Beyoğlu, ve akla yakın olamıyacağıdır. zerine hemen cevab verdı: 

K 
Şişli ve Eminönü Halkevlerine gi- Saniyen bendeniz bu işin yine •- Beyler memurmuşlar!. Bız 

bir aya kadar tamamlıyacaklardır. 

--o-

Piyasa Ne Halde? oska - Aksaray derek buralarda tekrar halkla te- bir •komşu oyunu• olduğunu zan burada çocuklara gizlice eski 

So 
mas edecekler ve ihtiyaçlarını nediyorum. Çünkü vak'anın tar- harflerle ders gösteriyormuşuz!.• 

n günJerde =hrim.izde ku•- c dd • t b"t ed ki d. " .- . a esı es 1 ece er ır. ZI cereyanı bunu ihsas etmektedır. Bay memur da bu sözlere Ha -
•enı.; fiatları 5,27 kuruştan 5,14 it"-· --<>- Hadise günü evimde oturmuş, veten: 
-uşa düşmüştür. B b · t· b. 
G H ı B• f • K pencere kenarında her etrafı s<:>y- iz u vazıye ı te~ ıte mt<muruz. 

eçen haita zarfında Alm&n - a k Tretuarları ına tıraz omisyonu " rediyor, hem de kitab okuyordum. dedi. Ve sonra yerdeki eski harfli 
,aya ihrac edilmek üzere bu fi- f • ... 
•tl Kendisi Yapacak aahyete Geçiyor Refika cariyeniz de kese kag)ıdı i- kitablarla, çocukların yarım bı • 

rla 400 ton kuşyemi satılmıştır. şile meşgul bulunuyordu. Birden raktıklan resimleri topladı. Biz 
.ı\rpa ihracatı da son günlerde :Belediye Kaska· ile Aksaray a- Yeni teşkil edılen bina itiraz k. • d t • d kapı ça.Jındı. Açmağa gıden refi- her ne kadar kese agı ı yap ıgı-
Ul'nıuştur. Çanakkale, Bandırma, rasındaki refüjleri yaptırdıg·ı hal- komisyonu muvazzaf azalıg'ına be- d · · " ka ·, odaya yanında 3 küçük ço- mızı ve çocukları da yar ım ıçın 

-.eliJıoıu malı arpalar çuvallı i.ske· de büf.<;ede tahsisat bulunmadı - lediy ml"k b · - d·· ·· Muh ~ t-limı· •,oo _ •. 
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kuruştan da- e e a şu esı mu uru . "' cuk bulunduğu halde geldi. Ço _ ilk defa dün refika tarafından ça-
'0 .. .. ğından dolayı refüjlerin ikmal e- sin ile belediye şube müdürlerin- ı ld - ·· Jed. M 

hilt alıcılara satılmıştır. cukların ne istediklerini sorduğum ğın mış o ugunu soy ım. • e-
dilmesıJe güzelleşen caddenin et- den Caıbir tayin edilmiştir. Tas - Za'!Tlan: mur: 

'raleblerı·n azalması dolayıs·ı·:e rafındı.ki tretuarla J dik edilmek u··zere Dahı"lı·ye V k r yapı ama - e - ,_ Kese kağıdı yapmağa bana •- Bu iddianızı da zapta geçi 
~ru bakla fiatlan da düşmurtür. maktadır. Semtlerinin, bu şekil- kaletine gönderilen bu karar ıade yardım edecekler!. dedi ve ılave ririz•• cevabını verdi!. 

gün evvel 100 ton Bandırma de bir tarafının mamur, bir tara- edilir edilmez komisyon faaliyete etti: Hadise burltan ijıarettir ve her 
~alı dökme fob Bandırma 3,28 fının ise haraıb ve çirkin bir halde başlıyacaktır. ,_ Dün sokakta oynarlarken halde bu ıhbar; üç çocuğun evi-
"\l.tu,ştan satı'~'""ır. Müstahsil kalmasını istemiyen bu cadde et- v ... .. ..... .. ••• ,, .. ,,, ..... 

Şehrin 
Temizliği 

Sulama Vasıtaları 120 
Bin Lira Sarfile 
Çoğaltılacak 

İstanbul belediyei temizlik iş
leri mıldürlüğü kadrosu tamam • 
]andıktan sonra faaliyetini fazla· 
laştırmıştır. 

Yalnız yazın sokakların temiz
lenmesi ve sulanması için aro • 
zözlere o' ;ıı ihtiyaç çok fazladır. 
Halbuki belediyenın elin:le bu -
gün ikisi yedek olarak muhafaza 
edilen 4 arozöz vardır ki İstanbul 
gibi çok geniş bir saha üzerinde 
bina edilen bir şehrin ihtiyacı 

için hemen hiç mesa.besindedir. 
Temizlik işleri müdürlüğünün 

bu ıhtiyacını derhal gören Vali 
ve Belediye Reisi şehrin temizliği
ne verdiği ehemmiyeti gösteren 
çok yerinde bir hareketle temiz
lik işleri için 10 arozöz, 20 ~p 
kamyonu kabul etmiş ve derhal 
faaliyete geçilmesini emretmiş -
tir. 

Bunun için belediye 120 bin li
ra tahsisat ayırmıştır. 
Bunların teslimi için ~ ay gibı 

bir zaman lazım gelmektedir. Bi
naenaleyh temizhk işlerinin vesa
iti ancak mart ayında belediyeye 
teslim olunabilecektir. 
Şu hal.de mart ayından itibaren, 

temizlik ışlerinin motörlü vesait 
ihtiyacı da tamamlanmış olacak, 
bu suretle marttan itibaren İstan
bulun temizliğine verilecek e -
mek bir kat daha artmış olacak
tır. 

Diğer taraftan İstanbul sokak
larının temizlenmesı için Terkos 
musluklarının aralarındaki mesa
felerin sıklaştırılması ameliyesi 
tamamlanmak üzel'Edir. Asgari 
20 ve azami 30 metre arasında 

tanzim olunan yeni musluklar 
tamamlandıktan sonra günaşın ı 

olma-k üzere İstanbulun ana cad
deleri yıkanacaktır. Bu .ş için lü- ı 

zumlu olan çelik borular t<>min 
olunmuştur. Son günlerde Beyoğ- ı 
lu İstikla ı caddesi bu suretle yı-
kanmaktadır. ı 

• 1 

lstanbula Bira l 
Yetiştirilemiyor 

Bira fiatları ucuzladıktan sonra 
sarfiyat birkaç gün içinde birden 
bire pek fazla artmış ve bugünkü 
istihsalat i.e ihtryacın karşılana-• 
mıyacagı anlaşılmıştır. Ankara 
bira falbrikası bunun için istihsa
Jıitını arttırmak üzere tedbirler 
almaga başlamıştır. 

Bundan başka eğlence yerlerin- ı 

de duble ile satılan bira fiatları -
nın t,L>sbıti için Ankara belediyesi 
bir liste hazırlamıştır. 

Bu şekilde bir fiat Jis1esi de İs· 
tanbul belediyesi tarafından tes
bit edilecek ve bu tarife haricinde 
duble ile bira satanlar fazla para 
aldıklar: takdirde tecziye edile • 
ceklerdir. 

~,.,... gördüm, çağırdım. Birkaç kuruş mize çağmldığını veya ginlığini 

'
8
Ylli malı ayni şartlar dahilinde rafındaki mülk sahibleri dün ara- kendi taraflarından tedarik edil- bahşiş veririz• dedi. Çocuklar kar- gören düşman komşularımızdan tamamen iştırak ettiğini ve mese-
.23 kuruştan pı"ya<a-va arzetmek· larında bir toplan! k ı tedir. - , ı yapara re- mesini, inşaatın da belediye tara- şımdaki sedire oturdula.r ve fil- bıri tarafından yapılmış bir ya- lenin dü~manlan tarafından uy-

tuarları kendi paralarile yaptır- fından yapılmasını teklif etmiş - hakika refikanın kese kağıdı yap- landır , durulmuş bir yalan olduğunu söy-
3•1~ kuruştan ey'lı'.ıl te6llmi dök- mak için bır konuşma yapmışlar- !erdir. Bu husus hakkında kat'i bir mak üzere satın aldığı eski harfli Salimin bu ifadesinden sonra ]emiştir. 

llıe fob Bandırma 200 ton yulaf sa· dır. karar vermek için buradaki em- ders ktlt:ı.blannın sahrlelerinı yır- ihtiyar hayat arkadaşı Bayan Bunu takıben muhakeme şahıd 
tılnııştır. Bu mallar Almanya için· Konuşmada bazı mülk sahibleri lak sahibleri hafta içinde bir top- · tarak kese kcğıdı için hazırlama- Makbule soııguya çekilmiştir. cellıi. ıçın boşlıa bir güne bırakıl-
dir. Buğday piyasası normald·.·. tretuar inşaatına aid malzemenin Jantı daha yapacaklardır. ğa başladılar. Ya~ı kadın kocasının sözlerine mıştır. 
""================;==================;========================================="=============~==============~ I 

!eri Yar ya! Ne de olsa ışin sonun-1 
da davayı kazanıyorlar. Katillere 
geLnce; bunlardan bazıları poli· 
tikaeıların adamlarıdır. Bunlara 
tehdidle sözlerini geçirir.er. O za
man insan kaçırmak ve cinayetler 
birbirini takib eder. İndirecek dar
beyı hazır:;} an büyü kpatrondur. 
Eğer sizin bir oğlunuz, bir kızınız, 
bir kannız yar da, bu adamların e· 
!ine düşerse necat fediyesi ola· 
rai paıa verırsinız değil mi? 
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heıhalde keyfinden gülmez. Yal
llız çok kurnaz herrller oldukları 
lçııı, kendıleri için daha evvelden 
t"1ıliye em.rleri hazırlatırlar A
\'ııkatıarı derhal bir hfıkime gide
~e_lı, emri ımzalatırlar. Kanun da 

0Yledir. Tabii o zaman da hay • 
duııar tahlıye edılir. Fakat hıiki
~ın i'..'1zasına hiç. ihtı~aç olma~ğı 
1 

.r gun ge:ecektır. Şımdılık boy
he' bir imzaya ıhtiyaç vardır, bu 
"-<ıırıi de her ıaman evinde bul

trıak ivi 01 ı..;f. 
- Anlıyorum, anlıyorum. 
FHnak homurdandı ,. yeni bir 

ı:ıuıo s.gara,1 daha vaktıktan Fon
ta 

Pekı. telefon Eden k rr.dı? 
'I'enıpla• 
- Bı 'mıyroum dedi. 
Fernah ht:'şu,-:ı gıtmşıf F· kat 

lııı hıssın; ızhar etmek ıstemlvor· 
<lu • 

Müfettiş tekrar sordu· 
- Nater"ın evine ne diye git • 

miştiniz? 

- Ayni suali ben de sıze sor • 
muştum. Şimdi böyle bir suak ce
vab vermenin yeri değildir. Pen
cerenin altından dinlemiştim. 

Fernak'ın ağzından purosu kı

vılcımlar saçarak dizine düştü: 
- Ne dediniz? ne dediniz? 
- Beni takip edip e:rr.ıyeceği-

nizi anlamak istiyordum. Onun i
çin bekledim'. Nevyork gibi bir po
lis ordusunun vazife başınd'l bu -
lundugu bir şehirden kaçabilmek, 
Şarlo tertibi filimlere yakışu· bir 
hüner olur. Dinledim, konuşurken 
öyle 2engın cümkl<r sarfedıyor
dunuz ki ... 

Jl.lüfelt•ş purosunu aldı. 
- Artık kendimı zaptedememiş

tim, dedi, bakim olacak bu herif 
Erbol hakk.nda beraet kararı ver· 
mişti. Beni belkı başka bir yere 
tayin ederler. Zarar; yok Fakat 
susmıyacagım. Hatta rütbe ve 

); GANGsT ·····.:·ER< CELLADI , 
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Çeviren: MUAMMER ALATUR 

... ~· · .. ı 

makamımı elimden almak tehdı
dinde bulun~alar bile ... 

Templar ba§ını kaldı:dı, oto • 
mrıbilin tavanına baktı: 

- Bunlar nasıl miimkün o.uyor? 
Anlaşılmaz şey! 

Fernak dirsekleri direksiyonda. 
purosunu içiyordu. Şosenin üze
rinden bir çok otomobiller gelip 
geçiyordu. Üst taraflarındak bir 
ağaçta bir kuşun C:\ J•ısı iıdı -
liyordu. • 

Fernak d,., •m e't : 

- Yüksek mahalilde Tammani 
Hol ismmde siyasi bır teşkılfıt var-

1 
dır. Biıt•1n Meırurları burası nasb 

1 
ve tayin eder. Bu tcşki!iıt ır.t,ha- , 

bat için :.cteta yeni bir ilim vücu
de getirmiştir. Rey verenleri da
ima nezaret altında bulundurur • 

Jar Tammani Hol'ün reisi Rober 
Orkrid ismınde birısıdir. Kendisi
ne .Namuslu Bob d.ye de bır ad 
akmıışlard r. Bqlediye dairesi • 
nın önünde de ahlak ve fazileti 
tems J eden güı<>l bir heyke' var
dır. Fakat iç cife doludur. 

l :e şu bakım Na•e~·e bakınız. 
Burası İngılterede olduğu gıbi de
gihtır Bizim hakımkrimiz ınti • 
hap edihrle· Suçluforın sıyasi a
d<1ınlardan dayandıkları k.mseler 
olLp olmadığını sorup araştırır -
lar. Ekscrıya bir gaf yapma.mılar 

diye kend • erıne doğrudan aoğ • 
ruya malumat verirler. Eğer bir 
hakim himaye gören bir suçluyu 
mahkum ederse, hapı yuttu de • 
mektir. Ertesi intihapta yerini 
k~ybeder, ~andalyesinc bir başka
sı gelir. 

Siyasi adamlar da ker:dileriıı.e 

sadakatle .. aat edecek adam'arı 

Emniyet mcidürlı.Jkler!ne gHırir· 

kr Yaln,z Kı,;trom'u tayin ecier

lerke . aldandılar. Çünk.l bu zat 
kendilerıne ıtaat etmek ıste'lliyor. 
Halk kendisinı çok >evıyor. O ka
d«r ötekiler, eğ<·. bu zatı azil e
derlerse bir ıskandal olur diye çe
kiniyor ]ar. Fakat ellerinde hakım-

Aziz• başile evet dedi. Fernak'
ın s<iy ]ediği bu sozleri bilmiyor 
değıldi. Sadece bazı isimier öğren
mışt• kı. işte bu mühimdi. Fakat 
soracak ba~ka bt" suai daha ,·ar

dı: 

- Pap os drnılen adam k..mdir? 
Fernak gü umscd : 
- Sızı epeyce terakkı e m • gö

rüyorum Bu adam para veren mu
haseebcid ::ı:. Ula !lo'nun adam • 
du. 

- Yal Ulaino kımdır? 
(Devamı vor> 

il~•.-;; .4fl:GZOFY 
İtalya, Almanyadan 

Ergeç Ayrılacak 
Bütün çeşidli, devamlı ve 1srark 

propagandaya rağmen, mihver. 
asla kuvvetli değildir. Son gelen 

haberler, mihveri teşkil eden Al· 
manya ile İtalya arasında, mü • 
him noktai nazar ayrılıkları ol • 

duğunu,, ihtiliıflar başgösterdiğl· 

ni bildiriyor. 

Zaten, bu ihtilaflardan epe~·ce 
bir zamandanberi bahsedilmekte 

idi. Almanya ile İtalyanın birle· 

şerek bir blok teşkil etmeleri, e,a. 

sen gayritabii ve gayrisamiıni bir 

takım unsurlara istinad etmekte

dir. Çünkü, bu iki menıleketin u

mumi menfaatleri tanıamen ba~· 

ka başkadır. Binaenaleyh, ikisinin 

bir araya gelerek, ayni gaye)· i 

gütmeleri, icabında, ayni maksad 

için harbe sürük1cnnıeleri müm

kün değildir. 

Almanyanın İtalya üzerindeki 
tazyiki, hatta tehdidi günden gü

ne artıyor. Mihverin bu iki dev • 
Jeti arasında, bakktkelam ,.e re) 

müsavi şartlar dairesinde taksim 

edilmiş değildir. Bir takım emri• 

vakilerle. İtalya, Almanyanın 

muhteli( arzularını kabule mec· 

bur olmuş, Berlinin direktifleri 

ile bir takım meselelerde çığırt

ganlık etmeğe mecbur kalmı~tır. 

Almanyanın hayali daha geni!, 

idealleri daha hududsuzdur. Fa· 

kat, bu ideallttin tahakkuku için, 

Berlin, Romaya muhtaçtır. Yal • 

nız şo var ki, İtalya, Alman da\ a

larmın peşinden sürüklenirken, 

asla bir menfaate sahih olama • 
maktadır. Bu bakımdan, İtalı·ı 

devlet adamalrı. vaziyeti ciddi • 

yetle ınütalea etmelidirler. Bitler 
İtalyayı bir (elakete doğru . ürük-' 

Jiiyor. Bn süriiklenişten ~·akaı·ı 

kurtarmak i~in, bir an evvel Al· 
man boyundnruğundan kurtul • 

mak, hayat sahası hikayelerinden 

vazgeçmek, makul yola &\det et· 
mek lazımdır. 

İtalya, Büyük Harbde yaptığı 
dönekliği, ergeç, bugün de, mih· 

verden ayrılmak suretile tekrar 

edecektir. Çünkü, bu tarzı hare• 

ket, kendi menfaati iktiza'lndan· 

dır. 

REŞAD ~zt j 

Birimizin Derdi 
Hepimizi ı Derdi 

Şehremini Halkının 
Fırınlardan Çektiği 

Şehremminde oturan kari
Jerimizden N. K. gönderdigı 

bir mektupta. son günlerde o 
semtte ekmek sıkıntısı çekil
diğinden acı acı şikayet et -
mektedir. Kariimiz ezcumk 
şöyle demektedir: 

Muhitimizin d.ğer fırınları 
garib bir tarzda kapandıktan 
sonra bu büyük semtin l.'k -
mek ihtiyacını ikı fırın temın 
etmektedir, Halbuki ik Lnn 
bu kalabalık halka gayrı ka· 
fidir Nitekim iki günde-rıber 
her akşam saat 5 ten 11 r ka
dar bu fırınların önlerı~dekı 

ızdiham da çok elim bir '·a· 
ziyette ezilen çocuklar'a sı

kışan kadınların foryadlarnı: 

bütün Şehreminı halkı ıçler.· 
miz sızlıyarak şahid olduk 

Vazifelerinden evlerine ciu
nen vatandaşlar, kadınlor VE 

çocuklar bu fırınların önl<>
rinde büyük bir kütle ha'.ınde 
toplanıp hamur gibi çıkoeoK 

olan ekmeği bir kaç ,aa• bek
ledikten so:ıra bınbir zar'l'.l<!
k almaktadırlar!. 

Binlerce \"at.ıno Ş2 h 

gibi ekmek vedlrcn ve 
!erce kapı.Jnnda b k 
mahküm eden bu f ın 

kında guzcteniz vas.ta. ı.r. alu· 

~~~~:~:: .• naza!ı d.kknLni 
1 
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1 Faraza Bir Harb Olursa •. ] 

iki Taraf Filoları 
asıl Çarpışacak? 

Karadan, Denizden, Havadan 
Neler Yapılacağını Şimdiden 

İtalyaya 
Tahmin 

Karşı 

Etmek 
Kabildir. İtalyanın En Hayati Merkezleri 

Havadan Tehdit Altında Bulunmaktadır 
• 

• 

• 

lngiliz filosun dan bir kıRmının manevralarda alın mış bir resmi 

Deyli Ekspres gazetesinin muh
telif yerleri gezerek tetkikler ya
pan bir muhabiri Maltadan da 

, geçmiş ve oradaki İngilizlerin bu
günkü vaziyet için ne düşündük -

, lcrini öğrenmek istemiştir. Malta• 
tla İngiliz donanması var. Tabit 

ki donaru .. aya mensub olanların ı 
düşündüklerini öğrenmek ve ya
hud faraza Akdenizde bir harb çı
karsa muhtemel düşmanlar için 
ne dediklerini öğrenmek merak 
edilecek bir keyfiyettir. 

Gazetenin anlattığına göre Mal-

Makdonald Sahnede 
Yeni Oynanacak Bir Piyeain 

Hadise Olacağı Tahmin Ediliyor 
Eski İngiliz başvekili Ramzey 

Makdonald işçi fırkasının inti
hBJbatta kazanması ııeticesi olıı>

rak işbaşına gelmişti. Ramzey 
Makdonald böyle fırka reisi, ha
tib \'e nihayet başvekil olarak ta
nındığı gibi muhorrir olarak da 
tanınmıştır. Vefatından sonra da 
kendisinden çok bahsettiren bu 
dev et adamı şimdi yine İıı.gi liz 
gazellerinde mevzuu bahsolmak
tadır. İ:ıgiliz gazetelerinin yazdı· 
ğına göre İngilterede Harold Ro
binştayn isminde bir a\'Ukat bir 
p:yes ~·azmıştır. Bu pıyes.n baş
ı ca kahramanı Ramzey Makdo -
ra 'dd r Fakat oynanmadan ev -
ve! e>ki başvekilin ailesine, kız

forına gösterilm:ş, onlar tarafın

dan muvafık görülerek gelecek 
tiyatro me,·siminde oynanmasına 
karar verilmiştir. Bunu yazmak 
için avukat on beş sene çalışmış
t ıı·, di,·orlar. 

Bu hususta verilen tafsilat da 
ıaya"'ı dikkat: Mesela İngilterede 
yeni bir kabine buhranı oldu mu, 
yeni bir başvekil geldi mi avukat 
da yazmakta olduğu piyesi tekrar 
gözden geçırirm!ş. Bu suretle bir 
çok yerlerini değiştire değiştire 

piyesi on beş senede meydana 
gelmiş. Avukat eski başvekil ile 
tanışın.~. onun samimi dostları sı
rasına girmemekle beraber ken-

Ölen eski Ingiliz Başvekili 
l\lakdonald 

disine yabancı da kalmamıştır. 

P iyes oynandığı zaman İngilte -
rede yenı bir hadise teşkil ede -
ceğini tahmin ediyorlar. 

tıpkı o. O kadar söğüp saymamı, yüzüne tükünne
mı hiç tınmadı, gine iki kat, 

- Hanımdendi. 

- Prenses Hazretleri.. 
- Üzülüyorsunuz Efendım. 
- - İstırahat buyurunuz .. 

Ve: 

tada herkes şu kanaatte imiş: 
İngiltere ile mihver devletleri 

arasında bir ham başlarsa üç ay 
zarfında İtalya sulhu istemeğe 
mecbur olacaktır. Fakat bunu böy
le söyliyen asker bahriyeli, gemi
ci, zabit yalnız kendi hislerine gö
re hüküm vererek söy !emiş ol -
muyorlar. Hepsi de iki tarafın 

kuvvetini ölçerek bu kanaate var
mış bulunuyorlar. 

İtalyanın coğrafi vaziyeti, kuv
vetinin derecesi, zayıf bulunduğu 
noktalar gözönüne getirilerek böy
le hesab ediliyor. 

Maltadaki kanaate göre bir de
niz harbinde Fransız donan -
ması İtalyanın deniz kuvvetine 
daima üstün gelecektir. 'Sebebi 
de bellidir: 

İtalya ton miktarı itibarile Fran
sadan biraz daha çok gemiye ma
lik olabilir. Fakat Fransız donan
masını idare edenlerin tecrübesi, 
mehareti ve kuvvei maneviyesi 
çok ileride ve çok yeı~ndedir. İ
talyan gemilerindeki topçuluk 
istendiği gibi yerinde değildir. 

Hatta Yugoslavya Kral Naibi 
Prens Pol İtalyayı ziyaret ettiği 
zaman ona göstermek üzere yapı
lan deniz manevralarında topçu
luğun ileride olduğunu isabt et
mek için İtalyanlar zahmet çek
mişlerdir. Napoli açıklarında ya
pılan manevralarda Prens Pole 
şöyle denmiş: 

- Donanmanın ağır topları a
zami sür'ate maliktır. 

Fakat Prens Pol bunu böyle 
bulmamış, buna mukabil İtalyan 
donanmasındaki denizcı asker i
yidir. 

Bır kere güçlü. kuvvetlid'r. 
Bunlar İtalyanın şimal tarafların
da askere alınarak donanmaya 
\•erilmektedir!er. Bunlar daha zi
yade kumral oluyorlar Donanma
nın inşaatına gelince; birçok nok
sanlar vardır. Mesela silah ciheti 

(Devamı 7 inci sayfada} 

Filiın d'ye mutat nezaket ve reveranslarile sa
ğrnda, solumda dolaştı durdu. Riya ve nezaket bir 
insanda ancak bu kadar birleşip böyle mücessem 
bir hal alabilir! Sanki, bıitün söylediklerim bir baş

kası için ve Bütün yapılanlar bir başkasının ma
r ifeti. 

- Gözlerim körleşti! .. 

Hayret!. 
• •• 

GE:ce bir saniye bile uyuyamadım. Ateşler .
çinde yandım, kavruldum. Gözümü açıyorum: Ca· 
hit .. Kapıyorum: Cahit!. 

s.nki kızgın bir işkence topuzu ile başım dö
vüldu, dövüldü ve .. Kulaklarım yalnız onun: 

-- Üzülmiyeceksin .. Düşünmiyeceksin .. Aldır
mıyacaksın .. Beni unutacaksın .. Yaşamak için ya
fıyacaksın .. Haydı Allaha ısmarladık! .. 

D;yen sözlerinin acılığı ile uğuldadı, uğuldadı'. 
Bu geceden sonra: 
- Kulaklarım sağırlastı .. . -

Dersem doğrudur. Hakıkaten, gözlerim yalnız· 

kelepçeli kollarını gerip insanlığın zorbalığını hay-, 
kıran hayal.. ve kulaklarım . 

Yalnız: 

-

0

Belkis. Beni unut!. 

Diyen sesle kaplı. Başka ne bir resım. ne bir 
s~s ı,ıc;zümde ve kulağımda yer bulamıyor ... 

Onu unutmak mı?. Bu. ne imkansız şey Yarab 
bi!. 

İKİNCİ KISll\l 

- Beş sene sonra -

Cahitle ayrıldığımızın tam be~incı senesi. Kı§. 
İstanhuldayız. Şişlide muazzam bir konakta oturu-

SİYA~UN YENİ İSMİ 

Siyam, l temmuzdan itibaren ve 
resmen Thailand ismini alıruştır. 

Bundan böyle Siyamlılara cThai• 
denilecektir. 

KRİSTOF KOLOMBUN 

KEMİKLERİ 

Amerikanın kaşifi Kristof Ko -
lomb 1451 de öldüğü zaman naşi 
yakılmış, Sen Dominikde bir kili
sen.n atlındaki mezarlıkta mer -
mer bir lahid içerisine konulmuş
tu. 

Büyük kaşifin külleri Iahidden 
çıkarılacak, üzeri altın ile arabesk 
işlemeli bir billı1r kaba konula
caktır. 

Bu kap, Birleşik Amerika hü
kumetleri tarafından Antil ada
ları denizine karşı inşa ettirilen 
büyük fenerin altındaki küçük 
kilisede muhafaza olunacaktır. 

Feııerin küşad resmi, Amerikanın 
lreşfinin 450 inci senesi, yani 1942 
de yapıla<:aktır ve Kristof Kolom
bun külleri büyük bir merasimle 
buraya nakledilecektir. 

İPTİDAİ MADDELER 

Büyük devletleri işgal eden mü
him meselelerden biri de şudur: 
İptidai maddelerin istihsali ve 
taksimi... 

Totaliter devletleri düşündüren 
de budur. Hakikaten, bir harb zu
hurunda iptidai maddeleri çok ve 
iktısaden kuvvetli bulunan hü
kumetlerin galib geleceği muhak
kaktır. Ha~be giren büyük bir 
hükumetin, askeri mütehassıslara 
göre senede 30 mılyon ton demir 
ve çeliğe, 30 milyon ton petrole, 
500,000 ton tayyare esansına, 100 
bin ton kauçuka ihtiyacı vardır. 
Bunları temin edemedikçe zafer 
kazanabilmesi imkanı yoktur. 

SUN'İİPEK 

Sun'i ipek imali usulünü keşfe
den Şardonne adlı bir Fransız 

kimy,.gerdir. 

Doktorun Öğütleri: 
Kefir Nedir, ve 
Neden Yapılır ? 
Kefir inek sütünden ve hu

susi bir maya ile yapılır. İki 
üç günde tahammür eder. 
Kuvvetli kefirde yüzde 2,5 
nisbetinde alkol vardır ve bi
raz kabıztır. Orta derece ke

firde yüzde 1 alkol bulunur 
ve linet verir. l'ier üçünde de 
litrede 5 - 7 gram Acid lactik 
hamızı !eben bulunur. En çok 
kullanılan orta derece kefir
dir. 

Hafif kefir, kaymağı alın -
mış inek sütünden yapılır. 

Hazmı çok kolaydır. Ötekiler 
gibi midede dört beş saat kal
maz. Nihayet iki saat sonra 
mideden barsaklara geçer. 
Günde bir bardaktan üç şc -
şeye kadar içilebilir. 

Mide hastalıklarına, Pep -
sinlerin azlığına veya yok -
suzluğuna, müzmin barsak ve 
karaciğer hastalıklarına, is -
tifraya ve vereme karşı çok 
iyi bir devadır. 

\"Oruz. Paşa benim adımı: 
- Bebek ... 
Koydu. Ve .. Ben de sahiden: 
- Al bebek, gül bebek ... 

Dört Gözle Sizi Bekliyoruz Teyze 
( 

Nakleden: , ~ · 
_ Selıimi İzzet _ ... 

- Hoppala! .. Gördün mü başı
mıza geleni ... Daha doğrusu başı- , 
mıza geleceği 

Mektup elinde titriyordu. Karısı 
Selma evvela lakayd sordu: 

- Başımıza gelecek olan nedir? 
-Teyzem. 
- Selmanın kaşları çatıldı: 

- Anlamadım. teşrinievvelde 
miyiz? 

- Değiliz, değiliz amma geli -
yor işte; bize sürpriz yapıyor. 

- Böyle sürpriz geri kalsın. Bir 
çaresini bulup atlatalım. 

,_ 

Selmanın kocası bir müddet dü
şündü: 

Kendini benimle beraber vapurda tasavvur et ... 

- Buna ne çare bulunur?. dedi, 
Sen çaresini bulursan bulursun. 

- Herhalde bir çare bulmak la
zım. Teyzeyi başımda çekemem. 
Bir masal uyduralım ... 

- Buldum: şiddetli nezle ile ka- j dili tavsiye ettiler , seyahate gidi' 
rışık grip. Gribe yakalandık diye- yorum, diye yazayım. 
!im. Selm el çırptı: . dl 

- İkimiz de mi? - Işte bu mükemmel; benıırı 
- Tabüdeğil mi? Öyle bulaşık sahiden havatebdiline ihtiyacıtıl 

bir hastalıktır ki, ikimiz de yaka- var. Çok yoruldum. 
- Yahu sen teyzemi tanımaz gi

bi söylüyorsun, teyze masal yutar 
mı? .. 

landık. - Yoruldun mu?. 
- Hakkın var. Evvela sen has - - Tabü gece gündüz hastalığı~ 

- Dur, hasta olduğumu yaza -
lım. 

talandın, ben tabii yarundan ayrıl- müddetince sana baktım, uyl<~ 
madım, sana bakarken ben de ya- suzluk bir taraftan, üzüntü bir ır 
kalandım.. . r aftan .. 

- Haydi, haydi saçmalama; has
talıkla yabancılar atlatılır, teyze l 
atlatılır mı? .. Teyzeye hastayım 

diye yazmak, aman bir an evvel 
gel! demektir. Mektubu alır al -
maz: evladım pek merak ettim; di
yip başımıza damlar. Hem ne has
talık öne süreceğiz? 

- Hayır, affedersin sen onu... - Haydi, haydi, yerimizde o ı~· 
Y·r Evvela sen hastalandın. ben feda- ralım. Teyzeye gidiyoruz der, 

karlık edip sana bakmak için ya- r imizden bile kımıldamayız. 
• Jıl 

nından ayrılmadım, ben de yaka- - Çocuk musun? Hiç d••1 ~ 
landım.. . kendisine Marsilyadan telgraf çl 

- Çok I(itufkarsın; bu fedakar· meliyiz. 

' lığının minnettarıyım . Ancak bu - Sabi mi gitmek i s tiyorsuıı ·1 bahane değil. Teyze ikimizin bir- (Devcımı 6 ı<.cı •ahife~ 
- Ne olursa olsun. 
- Şu halde senin için kızıla ya-

kalandı, diyelim. 
Selma buna itiraz etti: 
- Yoo .. üzerime böyle ağır has

talıklar kondurma. Hani bazı has
talıklar vardır, insanı yatmağa 

mecbur eder, fakat tehlikesizdir. 
Eş dost ziyarete gelirken yemiş ge
tirir ... 

- Öyle ise teyze de beş okka ü
züm alıp gelir. 

- Gelir mi dersin? 
- Gelir de söz mü .. . Hem gelir, 

hem de başucundan ayrılmaz. Sa7 
bahtan akşama kadar yatağının di-
binde oturur, söylenip durur. / 
Karı koca gene düşünceye dal

dılar. 

- Başka bir şey bulalım. Dur, 
senni hasta olduğunu ben yaza -
yım. Sen ne de olsa gelinsin; seni 
pek merak etmez. 

-Beni merak etmez amma: 
1 

cKarısı hasta, evladıma bakacak 1 

kimse yoktun diyip sana koşar. 1 

den gribe yakalandığımızı duyar
sa derhal trene atlar gelir. İşin tu
hafı bizi ayakta da gezdirmez. Ya
tağa yatırır, sabah akşam ıhlamur 
içirir, geceleri potur çeker, tentür
diyot sürer, vesaire vesaire ... Se
ni temin ederim ki, sigarayı bile 
yasa ketmeğe kalkar. 

- Vazgeç, hasta olmaktan vaz
geçelim. 
Kocasının aklına başka bir şey 

geldi: 
- Dur hastayım demiyeyim, bir 

hastalık geçirdim, doktor havateb----·----, .. , LALE 
SEFERBER 

Yeni mevsime erişilmez bir 
kudret, sarsılmaz bir muvaf
fakiyelle. girebilmek için 

LALE 
- Koleradan, vebadan gayri bu- Geceli gündüzlü hazırlığa 

!aşık bir hastalık bulalım: hem l lİllll••••İİbıiiıaşlilıiiıaıiidıiİ.•••••il 
bulaşık, hem tehlikesiz. 

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

Cağaloğlu Çifte Saraylar Bahçesinde --•" 

Her akşam sinemaya ilaveten saat 9 dan 10 a kadar 

Kiki ve Semira ve arkadaşlarile birlikte şarkı, 

raks ve numaraları, Sinemada MACERALAR 

KRALI - GARY COOPER (Türkçe) Fiyatlar 

10 - 15 - 20 kuruştur. 

Unutacaksın .. İnsanlar unutmağa mahkumdur
lar .. 

Diyen merkez memurunun da hakkı varmış. Ar
tık Cahit, zihnimde yoklandıkça kendisini meyda
na i<:oyan bir hatıra. 

Geçmiş zaman olur ki hayali cilıan değer. 

B;r hatıra. O kadar. Yalnız bu kadarlık zevki 
,·eya ıztırabı var. Delirten, ağlatan, koşturan hıç
kırbn ve felç getirtebilen o anlar şimdi beynimde 
sad~ce ağulu bir hayat safhası gibi durulu duru
yor. O ıztırabı, o yarayı yeniden kanatıp sızlatma• 
ğa lüzum yok. Bir iç çekiş, bir: 

1

- DALGA UZUNLUÖU -;;; 
T.A.Q. 19,74 m. 15195 Kes. ıo .ı 
T.A.P. 31,79m. 9465 Kes. %0 (. ~ 

1639 m. 138 Kes. 120 (. 

BUGtl!f 

Saat 18.30: Program. 
Saat 18.35: Müzik (Dans ııı~· 

ziği - Pi.) 

Saat 19.05: Çocuk saati. (fi' 
Saat 19.35: Türk müziği: 

sıl heyeti.) Jl. 
Saat 20.10: Neş'eli plaklar· 

Saat 20.15: Müzik (Valslar.l j' 

Saat 20.30: Memleket saat r 
. l .. batıl 

yarı, aıans ve meteora oıı 
leri. 

Saat 20.45: Türk müziği: o>~ 
yanlar: Radife Neydik, S~ı 
Hoşses. Çalanlar: Reşat Erer. , . ::;eı 
fik Fersan, Kemal Niyazı Jr 
hun, Zühtü Bardakoğlu . 1 - • 

tJ ·B' 
şak peşrevi. 2 - Rakım - fi • 

Yor· 
şarkı: (Bana hiç yakışnı ı b' 
3 - Uşşak Müstezat (Hasrtle , 

şep.) 4 - Şemsettin Ziya • tll) 
"e şak şarkı: (01 şuhu sefaper ıf 

gördüm.) 5 - Lemi - Uşşak ı / 
kı: (Neler çektim neler.) 6 r 
Lemi - Uşşak şarkı: (S iyah e, 
rulerin.) 7 - Kemençe tal<S'~ 
8 - Bimen Şen - Segah şar / 
(Sun da içsin yar elinden.) 9 r 
Salahattin Pınar - Hüzzam ı' / 
kı: (İnleyen udum mu?) ıo ~ 
Halk türküsü: (Seherde ağlar 
bülbül.) ,. 

Saat 22.45 - 23: Son ajans ~ 
berleri ve yarınki progra:rll· 

/ 

1357 Hid1 1 
Receb Ağustos 

5 ·--=---7-~ --- 1 
Dedikleri gibiyim. Dünya umurumda değil. 
I ç bade güzel sev var ise aklı şuurun 

- Oof... • 

• Diyiş her şeye perde indirebiliyor ve .. Gözler
den ~ilip götürüyor! Böyle olması lazım da onun 
için. Zaten Cahit te bana bunu demiş: 

1939, Ay 8, Gün 232, Hızır ıo 
20 Ağustos PAZAR -- 1 

Dünya var imiş ya ki yok olmuş ne umurum ... 
Diyen şairle beraberim. Gülüyorum, seviniyo-

- Unµtacaksın ve .. Yaşamak için yaşıyacak • 

Vakitler 

---
Vaeatl Eıaııl 

aa.dL ... d•· 

rum, içiyorum, hiç bir şeye aldırmıyorum. Daha doğ

rusu Cahidin istediği gibiyim: 
sın!. . 

Hele, 
Güneş 

Öğle 

s 15 10 ı' 
12 17 5 ıs 

Üzülmüyorum. 
Düşünmüyorum!. 

Aldırmıyorum! .. 
Unutuyorum ... 

Yaşamak için yaşıyorum! .. 
Bana: 

- Yaşamak için yaşamak .. 
Bunun en canlı ifadesi .. 

- İnsanların kendiler i için yaşamasıdır. 

Ve .. Ben de yaşıyorum. 
- Öldü .. 

İkindi 

Akşam 

Yatsı 

İmsak 

16 04 9 os 
19 01 12 oO 

20 43 1 40 

3 23 8 21 
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b ~~y ~eyyahati Notlarından . l"f'1iw;;:;:r.wınHlul sin e m a y 11 d 1z1 a r 1 De v 1 et 
e>ır Cami ve Bir Türbenin .~~~lllJ' Reislerinden Fazla Kazanıyorlar 

f d B D ı 
M~on, bir elbiseci dükkanı a-

tra •• •• çıyor. Camekanını süslerken oğ-
J D a a~ı uşunce er ~~ğ~o~:~a~::a~:;~:~~~;i~~ç:!;;· 
IY azan: Nizameddii; Naz_!.I 

llj ıl.ntakyada Habib Neccar camı. 
gezdiın 

ıı . 
hıb ~un bodrumlarında biri Ha
l<ıııb ecca:a ve diğeri İsrail pey
dııtu e;.lerınden Şem'ftn'a ait ol
i:ııe , •0Ylenen iki mezar var ki 
tr.nde bir hayli düş•ind:ım. 

hndUtbedar, yaşlı bir adamdı. E-
!ı '..iki mum, dar ve karanlık 

4rı •tvenlerin yosunlu basamak -
ı::ı aydınlatmağa çs!ış3ıak, du
'~d l~ttınarak bu mezarlar•n bu· 
>zz ugu bodruma beni indrince 
ltı!aet[ı bir meyva yiyormuş gibi 

tıııd:~n ağzından şu cümlele' clıi-

':- Suttan Habib Neccar hazr.,t· 
>:ıı'nın kerametleri bir hayli meb- j 
d tl ur. Kısırlığı tedaviye kadir
\;~· Körlerin gözlerini açarlar. 

.ı, sızıya blrebir gelirler. 

it~ llana buraya gelip dua ettik· 
lor .50nra gözleri açılmış bir kör 
tn~ıı görmediğini söyliyebilir mi-

• dedim •. 
'•P d ı1, e erim. benden evvel bu-
'a t"' llıan Urbedaıdı. - dedi - Onun za-

~tl~nda genç bir kızın iki gözü 
'"lŞ. 

' llu kız sağ mı? 
'liayır Öl .. t" , D ... muş ur. 

, li eınek başkası yok .. 
, 'V ayır, yok. 
" e minelgaraib!. 
"•lı· \>iz ıb Neccar ile Şem'fuı'un, ce-

salil t• yegane vesika bizim Eti 
arsl~nl arından ibraet kalacaktı. 

• •• 
Habib Neccar ... Türk oğlu Türk-

lerin şehri olduğu beynelmilel bir 
etüd sonunda cihanca te~lim edi
len Antakyanın karşısındaki bu 
camii bir müslüman veya bir Türk 
ulusunun adile şereflendirmeli 
Şem'ftn türbesi, Habib Neccar tür· 
besi bir an evvel müzelik sayılma
lı. 

Antakyayı İsanın Havariyun • 
!arından Patras'ın veya Pavlos'un 
doğduğu yer olarak anmakta hata 
yoktur. Zira hep biliriz ki İsa di
ninin bu propagandacısı halis 
muhlis Eti Türküdür. Ve Eti Tür-
künün bu çocuğu hırisliyanlığı 

bugünkü gibi günlük kokan bir 
mistik olarak değil, Romaya karşı 
isyan uyandıracak bir içtimai 
elem• olarak ele almıştır. 

• •• 
Harbiye şelalesinin 150 metre -

den dökülüp yüz elli kaskad yapa
rak indiği yerde bir kaç asırlık bir 
ağacın altında dört köşe beyaz taş
ta nbir abide gördüm. Entarili, U· 

zun sakallı bir adam, bir dala asılı 
tuhaf bir kandile zeytinyağı koy
makla meşguldü. 

Ona sordum: 
- Bu nedir?. 
Arab dilile verdlği cevabı arka

daşlardan biri tercüme etti: 
- Şeyh Mikdad türbesi. 

(Devamı 6 mcı sahifede) ~ak'andukaları birinci bodrumda. 
li.ğı~ asıı lahidler bir kat daha a- !-=========================== 

~~aydj oraya da inelim. de: Uğurlu ve Uğursuz 
~ T l Pit IU e duvarlara tutunarak ve pis a a 

lut ten sarı mumların kokusunu ş r •• 
ııı; llıaınak içın burnuma mendili-
l ıtaııayarak bir kat daha indik. B • 

~l'i •hidler iki duvara gömülü. Üst- ır 
ıı:e :irer yeşil bez örtmüşler. 

Zamanlar Taşların da Çiçekler 
Gibi Manaları Vardı -it adın, hır seccade yaymış, 

ııne u .. t" t Tor, ll zanmış, sırt us u ya ı • 
Piı b' urun direğini kıran neviden 
~~ 1

.r koku .. Dayanamadım. Bir 
1 80Yleıneden koşarak üst ka-
' Çtktıın c .' 1 d .. 

iııı · amı av usun a cıger· 
ncıı temiz hava ile şişince homur

tıı. 

d ~ llu Habib Neccarın sultanlığı 
•h d , e en gehyor? Habib Neccar 

• ~enı ' ~i ın kocası \·eya n~anlısı 
q;,. tıı dir? Onun namına islam 
~ıııı 

't n hır mabed kurması bir 
lt~1 ~.garib. Burası herhalde bir 
ıı ea ılıse olacak. Bir eski kilise ki 
~ıl ın.c tah\'il ed . lmiş, yahut 

ilı1 ~llıış, temelleri üzerlne bir ca
IJ Urulınuş. 

~l~~~ arkadaşlarıma söyleyirıce, 
lalı olan şoför· 1 

'~ ' ~ nu fend,m ... - dedi - Fransızlar 
1.1~. Yıkıp tekrar yapmak ıste • 

Nıçin·ı 
ı\lt 1'ıı . tnı kazıp arayacaklardı. 

~ı: kaı:maciılar öyle ise? 
~ ftuluk musaade etmedi. 
d ee, İskenderunda, sivri bir 

~ıın~~ ay dilim gösterırken ya
a düşünüyordum. 

tra 
b,., .nsız bu Antnkyayı bizden 

1•~ılct~ış olduğuna asla inanmış 
~ı.li · O kendi; e\'lne geldığine 
~o tU. Zıra o. burayı ilk Ehlisa
<ı~eı..:'.cr'ndekı gıbi, Frank şö
' k ının hükumet merkezi o-

~~ıın tanımakta israr ediyordu. 
1•k blSl;im olarak değil- Türk o

~ıı ere U topraklarda Arkaik de -
~ oıd~:kaddüm eden bir tarihi

~!"· &u halde her vabancı ar· • •g k ' J 
1 Siırii azı:ııayı vurduğu yerden 
(u h 

1 
Etı arslanı çıktığını gör· 

tı ı~ a de bir kaç vıllık bir Fran-
"&ali · • 

t v nın hatırasına ehemmi
~ erıy 
" llıti- or, bizım vesikalarımızı 
~~ 'eye .. 'or ll gondermekle iktifa e-
l b~ız:nda onu haksız bulmak 
d' ~ı. ısrır Eğer biz kısa sürmüş 
~~ elt\.ıYan saltanatının izlerini 
~ ~dıJt elden mıizeye göndermış 
~ b1; ' Yahut ortadan kaldır -

·Uns 
aydık, ortada cıhlicaca 

Bir zamanlar kıymetli taşların 
iyilik ve fenalık hassalarına ma
lik oldukları zannedilirdi. Hatta 
•tedavii bilhacer - taşla tedavı • 

ye inananlar çoktu. Mesela ar . 
yaşları ıçkiden kurtarmak için 
boyunlarına Cebelüllokum taşı 

takarlardı. Bugünün sarhcşlarına 
bu tarzı tedavinin fayd~sı ola -
cağını zannetmek bile aıbest i.-. 

Bundan başka taşların da tıp
kı çiçekler gibi, bir~r semboLk 
manaları vardı. 

Akik merak; balgami ye il, hü

zün ve keder tevlid edıyor, kı .. • 
mızı akikler fena fikirleri, siyah 
düşıinceleri gi,.ieriyordu. 

Beyaz akik, kadınlarla erkeUcr 
arasında tesisi münasebata vesile 
oluyor. Sardonik taşı :.ffet ve is
met ilham ediyor: Hacerülmihre
kedi ta~ı da sıhhat ve uzun ömi'r 
temın ediyor Yeşime benzıyeıı do· 
nup akikler fesahat ve be!agat hu· 
sule getirdiği, taHikati lisanıyeyi 

arttırdığı için avukatlara viıiz1,ce. 
hatiblere hediye olunuyordu. 

Mercan, insanı işkenceden kıır
tarıyor, cinlerden, perilerderı n 

her türlü tehlıkelerden koruyo~, 

korkunç rüyaları defediyor, ço
cuklara cesaret veriyor, dalı:ala. 

rın şiddetini azaltıyor, göz :rnsta
lıklarını tedavi ediyordu. 

Kehribar bademciklere, zarı 

basara ve sağırlığa karşı ist'ınd 

olunµyordu. Açık yeşil zürrrüd, 
felaket içinde bulunanlara ü:nid 
veriyor, koyu yeşil zümrüd s~v 
diklerı erkeklere kendılerini sev
dirmek istiyen kadınların en !',ü
yıik yardımcısı sayılıyordu. 

Eski insanlar taşlardan daha 
ziyade iyilik, fayda beklerle, pek 
az taşları da uğursuz addederler
di. Bu uğursuz taşların birincisi 
•Hop •taşıdır. Bununla beraber 
her mavi elmasın uğursuz oldu· 
ğuna da inanmamışlard ır. 

Mavi eimasın h:kayesi uzun • 
dur. Bir taş 244 sene en·el meşhur 
seyyah Teverniye tarafından Av
rupaya getirilmiş ve on dördüncü 
Lüiye satılmıştır. Taşı Avrupaya 
getiren seyyah da dahil olmak Ü· 

zere on dördüncü Lüi, 13 üncü 
Lüı. Kraliçe Mari Antuanet, Pren
ses Lamba! bu taşın uğursuzluk-

veriyor. 
- Bonjur Mişon, bonjur küçük. 
- Bonjur Levi! Bir şey mi is· 

tiyorsunuz?. 
- Elvet, keten bir elbise... Ço

cuk için ... 
- Alası var... Hele şuna bir 

bak ... Laciverd bahriye kostümü. 
Halis keten, son derece şık, o nis
bette de ucuz ... 

- Sağlam mı?. 

- Sağlam da söz mü?. Çelik 
gibi ... 

- Yıkanınca çekmez a ... 
- Asla!. 
- Garanti ediyor musunuz?. 
- Namusum üzerine, Levi ... 
- Fratı ne?. 
- Başkalarına on liraya satı-

yorum. Fakat sana yediye bıra -
kırım .. 

Levi, paraları verir, elbiseyi a
lır, gider. 

Bir ay sonra Mişon ve çocuğu 
dükkanın kapısının önünde duru
yorlar. Birdenbire çocuk: 

- Baba, der. Bak ... Levi ile ço
cuğu geliyor. Fakat, kostümü 
çekmiş, darlaşmış ... 

Hakikaten, pantalonun paçası 

kısalmış, dizlerine çıkın~. Kol a
ğızları da dirseklerine gelmiş. 

Levi ,dükkanın önünde durun
ca M~on meserretle bağırır: 

- Maşallah küçük ne çabuk 
boylarım~. büyümüş ... 

AMMA UGURLU AYAGI 

VARMIŞ!. 

- Sayfiyeye gittiğinizi söyle
mişlerdi. 

- Evet, bir hafta kaldım. 
- Niçin bu kadar çaıbuk dön-

dünüz? Canınız mı sıkıldı?. 
- Hayır! Bilakis pek güzel eğ

lendim. 
- Nasıl vakit geçirdiniz?. 
- Pazartesi günü köy içinde bir 

yangın çıktı. Salı günü bir köpek 
kudurdu, iki kişiyi ısırdı. Çar -
şamba günü Fener açıklarında bir 
sandal devrildi, üç kişi boğuldu. 
Perşembe günü bir ,boğa boşandı, 
beş altı çocuğu yaraladı. Cuma 
günü köylünün biri karısını öl -
dürdü .Cumartesi günü bir ev yı
kıldı. Pazar günü komşunun ko
cası kendini astı. Hulasa sekiz gün 
nasıl geçti, duymadım. 

- Bereket versin çaıbuk avdet 
etmişsin. Yoksa bir hafta daha 
kalsaydın kimbilir köy ne hale 
gelecekti'!. 

Faydalı Bilgiler: 

Sırma İşlemeler 
Temizlenir mi? 

Elbette ve gayet sade •bir 
suretle. Ayni miktarda sığır 

ödü ile suyu karıştırmalı. Bir 
çuha parçasını bu suya batı
rarak işlemeleri kuvvetlice 
oğmalı. 

ELDİVENLERİ TER LEKE
S İNDEN MUHAFAZA 

İÇİN 

Yeni eldivenlerin içerısıne 

bolca tı'beşir ve yahud talk 
pudrası sürmelı. 

DE3IİR VE ÇELİK ÜZERİN
DEKİ PASLAR NASIL 

TEMİZLENİR? 

Bir litre petrol içerisine 20 
gram parafin karıştırınız. Te
miz bir paçavra alınız, ya da 
bir fırça. Bu mayii, paslı yer
lere sürünüz. B:rkaç saat bı
rakınız. Sonra bir yün par
çası ile kuvvetlice oğuşturu
nuz. 

!arına uğramışlar, ondan sonra da 
taşı çalan hırsızlar taşı alıp sa
tan kuyumcular, zenginler, hep 
felakete uğramışlar, nihayet 1908 

tarihinde taşı satın alan Abdül
hamid de dahil olmak üzere taş 

son zaman sahihlerini de uğursuz

lukları ile mah ve perişan etmiş
tir. Mavi elmas şimdi bir Ameri
kalı milyarderdedir ve şimdilik 

uslu durmaktadır. 

( 

Sinema yıldızlarını sevenler, 
takdir edenler, san'atlarını alkış
lıyanlar çoktur. Fakat onlara ya 
gıpta ve yahud hased ed~nler de 

Çiçekli 
Saatler 

-·-B üyük Şeh ir Parklarının 
En Güzel Zineti Oldu 

Fransada, ve bir<,le>k yabancı 

memleketlerde umumi bahçelerde 
çok güzel saatler vardır. Bunla· 
rın yelkovanları, akrebleri ve 
rakamları tabü çiçeklerle yapıl -
mıştır. Mesela, Mansın parkında 
gezenler saatlerini bu çiçek saate 
göre ayar ederler. 

Ostandda, Belçikalı bir saatçi, 
Leopold Parkının ortasına gayet 
büyük bir çiçekli saat koymuş -
tur. Bu saatin -yelkovanı 6 metro 
75, akrebi de 5 metro 25 santim 
uzunluğundadır ve 8 metro kut
runda bir çiçekli kadran üzer.jnde 
döner. Rakamların büyüklüğü de 
1 metro 20 santimdir. 'Çiçekli sa
atin makinesi yere gömülü küçük 
bir beton sandık içerisindedir. 

Bir beygir kuvvetlinde elek -
trikli bir motör vasıtasile iıjler. 

Bu saat ;933 de parka yerleşti • 
rildiği zaman rakamları madeni 
i<li. Bilahare san'atkar bir bah -
çıvan saatin rakamlarını mevsim 
çiçeklerile yaptı. 

İsviçrede de buna benzer iki 
çiçekli saat vardır. Biri, büyük O· 

teli reklam için, diğeri de Enter
laken gazinosunun parkını süsle
mek için yapılmıştır. 

Zengin mi 
Olacak 

Fakir mi 7 
Amsterdamda bir Felemenk 

bankasının iflası üzerine, Man
haymer isminde bir bangerden 
bahsetmiştik. Şimdi de ölen ban
gerin dul karısından Avrupa ga
zetelerinde uzun sütunlar işgal 

etmektedir. Paristen Amsterdama 
gelen bu genç ve s~n derece güzel 
kadın iki sivil memurun nezareti 
altında, yetmi§ beş yaşlarında ka
dar olan annesinin evine götü -
rülmüştür. Az sonra sandıklarla 
dolu bir otomobil gelmiş, sandık
lar içeriye alındıktan sonra, köş
kün pencereleri kapanmış, ölü -
nün evi de bir ölüm havasına gir
m~tir. 

Fakat genç kadın "vde otura
mamış, bir otele giderek taliini 
düşünmeğe başlamıştır. Bir İn -
giliz gazetesi soruyor: •Acaba is
tikıbal ne vadediyor? Sekiz hafta 
devam eden bir izdivaçtan sonra 
bu genç kadın, Avrupanın en zen· 
gin kadını olacak mı?. 
Kadının kapusu önünden sivil 

polisler hiç ayrılmamaktadırlar. 

Kapanan bankanın açığı beş mil
yon florin.den fazladır. 

çoktur. Çünkü bunlar serveti ve 
şöhreti bir araya toplamışlardır. 

Kıskanılmaz olurlar mı? 
Mesela Greta Garbo Fransız 

Buna Hayret 
Eden Ağır Başl 

Bir Fransız 
Gazetesine 

Verilen Cevab 
Şudur: Elbette 

Cumhur Reisinden yirmi defa fa 
la aylık alır. On sekiz yaşında bi 
artistin üç hafta içinde cihanşü 
mu! bir şöhret kazanmasına gıp 
ta edilmez mi? Geçenlerde Pa 
riste çıkan Lö Temps gazetesi d 
hayretle bu suali sormuştu. Şin 
di bütün sinema mecmuaları ce 
veba veriyorlar. Elbete kaza 
nırlar. Çünkü onlar yalnız bulur 
duklan yerlerde değil, bütün dü 
yanın kalbinde yaşıyorlar .• 

Paha Biçilemiyen Yen: 
Bir Hazine Bulundu 

Bu, Miladın 630 uncu Senesindr 
Ölen Bir Sakson Kralına Aittir 
İngilterede Suffolk şehrinde on 

iki köylü ve küçük emlak sahi -
b:nden müteşekkil bir jüri, bütün 
dünya asarıatika alimlerini son 
derece a;akadar eden bir mesele 
hakkında kararını vermiştir. 

Jürinin önüne konulan mesele 
Misters Edit Meri isminde bir 
kadının bahçesinde yapılan haf
riyatta meydana çıkarılan eski 
eserlerdir. 

Bu hazine altın paralar, kupa • 
lar, bilezikler, büyük bir gümüş 
tepsi \'e saa-eden mürkekebdir. 
Brit~ Müzeum mütehassısları bu 
hazineye hatta tahmini olarak 
bile kıymet biçilemiyecğini söy
lemektedirle. 

Bu ,bahçedeki bir tümseğin altı 

[ açılmış ve bir dehliz meydana ç 
mıştır .Bu dehlize kendisine ai 
kıymetli eşya ile birlikte eskl b. 
Sakson kralı defnedilmi§ti. 

Bulunan eşya Eritiş Müzeumd 
sıkı hır muhafaza altına alınmıı 
tır. İıı,giliz toprağında bulunan l; 

hazine hakkındaki adli karar ço'. 
karışık birşeydir. 120 seneden.b< 
adliyeye böyle bir dava düşme 

miştL Şimdi asıl mesele bu haz. 
nelerin ev sahibine mi, yoksa hü 
kUınete mi aid olacağıdır. jüri 
heyetinin kararına göre, bu haz 
ne Misters Edil Meriye verilm< 

Jidir. Şunu da ilave edelim ki, o 
raya defnedilen Sakson Kralı m 
!adın 630 uncu senesinde ölmüşt 

UnutganlıkDenilenBiı 
llastahk ıt'ardır 

Bir Tüccar, Otuz Sene Evvel Giden Karısını 
En Nihayet Nasıl Buldu ? 

Bundan otuz üç sene evvel, 1906 
senesinde Milanoda bir tüccar, 
bir gün karısının ortada hiçbir 
sebeb yokken birdenbire ortadan 
kaybolduğunu görmüş ve Polisin 
araştırmaları da bir netice ver -

memişti. Nihayet tüccar herkesin 
başına gelebilecek böyle bir ha • 
diseye boyun eğmekten başka ça
re bulmamış, aradan seneler geç
tiği için yavaş yavaş karısını.da 
unutmağa başlamıştır. 

Fakat geçen hafta tüccar, yazı
hanesinde kendi işleri ile meşgul 
olduğu sırada, bir polis içeriye gi
rerek otuz üç s'enedneblri kay -
bolan karısının bulunduğunu bil
dirmiştir. Tüccar, polisle birlikte 

karakola getirilmiş olan ihtiyar 
bir kadını görmeğe gitmi§, kadın 

Duomo ismindeki bu tüccarı gö
rünce, büyük bir asabi buhran 
geçirerek bayılmıştır. 

Filhakika sonradan bu kadının 
tüccarın karısı olduğu anlaşıl -
mıştır. Kadın 1906 senesinde bir

denbire unutkanlık illetine tutu
larak, başını alıp yola çıkın~ ve 
Holandaya gitmiştir. Orada mem
leketin dilini öğrenmiş ve ken

disine de bir iş bulmuştur. Artık 
eski madam Duoma kendisini ha
kikaten bir Holandalı zannetmeğe 
başlamıştır. Kocasını hiç hatırla
mllfl>taktadır. Ancak İtalyaya gi
den bir turist kafilesine o da ka-

r~m~ ve İtalyan polisi hüviyetir 
tahkik ederken, otuz üç sene!U 

meseleyi hatırlıyarak, kadını tüc

cara göstermiştır. Kadın kocasın 

görü görmez, asabi buhrana ka

pılmakla beraber, birdenbire u

nutkanlığı da zail olmuş, kocası

nı, ailesini, evini, hulasa bütün 
mazisıni hatırlamıştır. 

En 1 ehlikeli 
Spor Hangisidiı 

En tehlikeli spor hangisidir? 
Bazı kimseler buz üzerinde ho
key, yahud Amerikan usulü fut-

bol, yahud boksun en tehlikeli spo 

olduğunu söylerler. Halbuki eski 

boks şampiyonu Fred Day'in A

merika gazetelerinde çıkan mü

talealarına göre, en tehlikeli spor 

golftur. Çünkü diğer sporları da

ha ziyade gençler oynamakta, bi

naenaleyh koşmağa ve darbelere 

mukavemet etmektedirler. Halbu 
ki golf oyununu oynıyanlar ara

sında birçok ihtiyarlar vardır ... 

Bu adamlar, kendi kuvvet ve mu 

kavemetlerine fazla inanmakta 

ve ekseriya meş'um neticeler ve

ren ihtiyatsızlıklarda bulunmak
tadırlar, 
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Danzig'in ilhakı 27 
Ağustostan Evvel mi? 

(1 inci sahifeden devam) 
İyi haber alan Alman mahfel

leıine mell$ub bir zat: •Şimdi rü
cu etmektense, harbi göze ala -
cağız• dem~tir. Alm~ gazete -
!erinde Polonyaya karşı şiddetli 

hücumlara tekrar başlanmıştır. 

Arbk bu gazeteler, demoıkrat dev
letlerin ihata siya..etlerinden bah
setmiyorlar. Almanyanın garb 
devletlerinin Polonyayı tazyik e
deceklerindem ümidi kestiği için 
meselelerin hallini ya doğrudan 
doğruya Polonya ile anlaşmağa, 

yaiıud sHB.ha terkedeceği hakkın
daki sözler kuvvetlenmektedir. 

AVUSTURYA ASKERLERİ YE-
RİNE ALMAN ASKERLERİ 

KONDU 
Londra 20 (Husus,)- Bütün Al

man tekziblerine rağmen, Bav -
yera garnizonlarından Slovakya
ya asker seV'kiyatına devam edil
mektedir. Hitlerin Slovakyanm 
hu.dudlarını 25 sene garanti etti
ğine dair söz verdiği h~de, bugün 
Slovakya l<!mamile Almanların 

askeri işgali altına geçmi.,<:tir. Al
manlar hududda bulunan Avus -
turyalılara itimadlan olmadığı i
çin bunları geri çekmiş, yerlerine 
Alman kıt'alan ikame etmiştir. 

Polonya hududuna gıc',fn yolların 
süı'atle ikmaline çailışı.lma~ -
dır. Almanya.dan vagon vagon tel 
örgüleri getirilmektedir. 

AVUPANIN MUKADDERFATI 
BUGÜNLERDE MEVZUU 

BAHİSMİŞ 
Roma 20 (Hususi)- Maca Hır 

riciye Nazırı Kont Csaky birkaç 
gün istirahat etmek üzere İtal -
yanın şimalinde bir şeh~e git -
miştir. Nazırın Kont Ciano ile, mü
teakiben Musolini ile yaptığı gö
rüşmelerin neticesi hakkında kat'i 
bırşey anlaşılamamıştıı:. 

Bu mü!iikııtta Macarıstanın, Al
man - İtalyan iskeri ittüakına gir
mesi meselesinin mevzuu bahsol
duğu zannedilmektedir. 

Maamafih Roma mehafili bu -
günkü vaziyetin karışık ve tehli
keli olduğunu, gelecek günler i
çinde Avrupa mukadderatının 

mevzuu bahsolıduğunu temin et -
mektedirler. Bu mukadderat ba
ıı müşahidlere inanmak ]azım ge
lirse pek karanlık görünmektedir. 
GARB DEVEETLERİ DE V AZİ-
YETİ CİDDİ GÖRÜYORLAR 
Paris 20- SiyaEi mehafil, önü

mıizdekı günlerde vaziyetin haki
katen vehamet kesbetmesine ih
ti.mal vermektedirler. Almanya 
son üç günde yeni ihtiyat sınıfla
rını sıUrh altına çağırmıştır. 

Londra gazeteleri de vaziyeti 
ciddi görmektedirler. 

MİLLETLER CEMİYETİ 
KOMİSERİNiN RAPORU 

Londra 20 (Hususi)- Hariciye 
Nazırı Lord Halifaks, Danzigdeki 
Milletler cemiyetı kon:ıiseri Pro
fesör Burkhardın Hitlt'rle yaptı
ğı görüşmeler hakkrnda İngiliz 
Harıciye Nazırlığına. gönderdiği 

raporu tetkik etınış ve bir sure -
tin, Fransız hükı'.ımetine gönder
mıştır. 

Hava Taarruzunu Beklerken ... 
(1 inci sahifeden devam) 

muş ... Asıl adını pek söyliyer. yok. 
Ona herkes •Baba• diyor. 
Şu anda , hava taarruzunun her 

an beklendiği şu dakıkalarda ko
nuşulan mevzu hiç şıiphe•iz tay
yareye, gaze dalr ... 

- Baıba - dedim - hakıki bir 
hava taarruzu olursa sen bu ku
lede korkmaz mısın? 
Tabakasından sarmakta olduğu 

sigarasını yarıda bırakarak başı

nı kaldırdı: 

- Onlar, seferbtılıkte kuleye 
tutturamadılar, ş,mdı mı tuttura
caklar?. 

- Cihan harbinde tayyareler 
daha mı tehlikeli idı ki?. 

- Tayyareler değıl, bu mf'vki 
tehlikeli :di. Üniversıte binası o 
zaman Harbiye Nezareti idı. 

Gelen bütün düşman tayyare
leri harbiye nezaretıne nişan a:lı

yorlardı. 

- Bu hava taarruzlarını anlat
sana biraz, naı;ıl oldu?. 

- Ben üç tanesinı hatırLyorum. 

Biz daha tayyare bombasının ne 
olduğunu bılmiyorduk. Bir rama
zan gecesiydi.. Bir tek düşman 

tayyaresi 1sta.nbu1 üzerin~ uı;
mağa başladı. Vakit sahura ya -
kındı, davul henüz çıkmamıştı. 

Düşman tayyaresi bır bomba attı. 
Bey:azıdda şimdiki çinili fırının 

şubesinin bulunduğu yerde bi.r ah
çılarr kahvesi \·ardı. Bomba oraya 
düştü. Kahvenın Öl'.' tarafını ber
bad etti. Bereket sokakta kımse 
yoktu. Kahvecı de ıç taraflarda 
bır yerde yatıyordu. Orıa da bir
şey olmadı. Bomba herhalde Har
bıye nezaretinı arıyordu. Bu, İs
tanbulun gördüğü ılk düşman tay
•aresi ıdi. O zamana kadar Jıa -

vaya karşı hiçbır tertibat alınma
mıştı. Bu taarruzdan sonra bir 
takım tedbırler aldılar Alınan ter
tibat şöyle idı. Dıişnıan tayyare
leri Çanakkale ufukJarınd;.n ge
çi.r.ce, Çanakkaleden Çatalca c'
varından Hadımköy askeri mevki
ine telefon edecekler, Hadımköy 
de hususi telefonla (o zaman şir
ket telefonu yoktu) merkez ku

mandanına tehlikeyi haber vere
cekti. ~Ierkez kuma·ndanlığı işte 

şu bina ıdi (Beyazıdda Rektörlük 
ev.nın mutenazırı olan bina). 

O Lam n ouna hunkar kOşkü 

derlerd .. 
Merkez k.JDanda,,lığı kulEye te

lefcon edecek, taarruL gıi'ldüz ıı;e 

bır dıreğe arı bir bayrak çeke -
cckı.k. B. .. sar. bayrağı goren halk 

düşman tayyarelerinin geldiğini 1 

anlasın da kaçsın diye .. 
- Neriye kaçsın? 

- Öteye beriye!. O zaman sığı-
nak lafı yoktu. Millet bodrumlara 
doiU"1rdu. Dığer taraftan Has -
köy, Selinııye, Beyoglu ve dığer 
mıntakalardan diJşman tayyare -
!erine top ateşi açılacaktı. 

İşte b"' tedbirler alındıktan son
ra ık nci düşman hücumu vak; ol
du . Yine gece vakti gelmişlerdı. Bu 
sefr dört beş tayyare vardı. Üç 
bomba attılar. Her seferinde har
biye nezaret.ne nişan alıyorlardı .. 
Bombaların bıri Beyazıd mey

danının tam ortasına düştü . Üni
versite kapısındaki saatlerin cam
ları ve civardaki bütiin pencere 
camları parçalandı. 

İkinci bomba itfaıye <Jıırına 
düştü. Üçüncü bomba Beya2ıd 
hamamının sokağına diıştiı. Fa -
kat patlamadı . Bu suretle bu hü

cum esnasında yalnız ıt:faiye ahı
rında ıskartaya çıkarılmış sakat 
bir beygir öldü. Başka zayiat ol
madı. 

Y.alnız ~ehrin her tarafından mu
dafaa için atılan topların çelik 
parçaları yine şehrın üzerine dü

şuyordu. Hatta bu misketlerden 
bıri bir fvın çatısını delmişti. 

- Üçiıncü hücum ne zaman ol
du? 

- Üçuncü hücumu gundüz yap
tılar. Mahmudpaşanın alt tara -
fında bır Hacıköçekcamii vardır. 

İ~te bır bomba o cıvara düştü. Bir 

kaç manıfatura magazası yıkıldı. 
8-10 kışı yaralandı. Hatta bır iki 
kışı de öldü. 

Fakat Lizımkiler de top ateşıne 
başladılar. İngiliz tayyarelerin -
den birıni Kartal civarına düşür
düler. Bt>nim hatırlad.ğım bu ka
dar .. 

RESMİ DAİRELERİN BİRER 
SIGINAGI BULt:NACAK 

Hava taarruzlarından korun
ma komısyonu; şehrimizin muh -
teLf semtlerinde umumi sığınak
lar yapılmas .nı kararlaştırmıştır. 

Bu sığınakların inşasına resmi da
irelerden başlanacaktır. Bu su
retle her esmi dairen!n - sıhhiye 

müdürlüğünde olduğu gibi - bir 
sığınağı bulunacaktır. 

Diğer taraftan yeni yapılacak 
tekm1' hı:.susi ve resmi inşaatta 

mecburi olarak bulunacai< olan 
sıgınak yapılırken de mütehassıs
lar tarafından tetkik edilıp fenni 
bir şekilde inşa olunacaktır. 

Kat'i Netice 
Bugün 

(l inci ıahifeden devam) 

neticenin istihsali için büyük bir 
muharebe olacaktır. Kırmızı or
dunun kuvvetleri bilhassa gayret 
göstermektedirler. 

Mareşal Fevzi Çakmak buraya 

gelmiştir. Bugün harekat müdü
rü ve başhakem ile birlikte ma -

nevra sahasına giderek harekatı 
takib edecektir. 

Milli Şef dün manevra sahası -

na giderlerken ve avdetlerinden 
sonra Kırkılarelinde tetkiklerde 

bulunmuşlardır. Şehrin yukarı 

taraflarında Camiikebir mahalle
sinde kurulan g~men evlerinin 

bulunduğu yere gelerek, bu ev -
!erden birini görmek arzusunu iz

har etmişlerdir. O zaman hemen 

bütün göçmenler •bize buyurun 
Paşam. diye Milli Şefi davet e

diyorlardı. )/Iilli Şef bu evlerden 
birine ~irdi. Çoluk çocuk bütün 

ev halkı Şefin etrafını sardılar. 

İsmet İnönü küçük ve temiz oda
da köşeye serili mindere otura

rak, ev sahibi Yunusla konuştu -
lar, göçmenler hakkında bazı su
aller sordular ve buradan istas

yona dönerek istirahat için hu
susi vagonlarına çekildiler. 

Milli Şef harekat sahasına gi
derken Doloz köyüne de uğrıya -

rak, hayvan neslini ıslah ıstasyo

nunu, ~ · ,.nı yapılan ilk mektebi 

gezdiler. Bu köydeki tetkikat bir 
saat sürdü. 

H iKAY E : 

Dört Gözle 
Bekliyoruz 

Teyze 
( 4 ilncii. sayfadan devam) 

- Başka türlü olmaz.. Gelecek 
sene teyzeyi gorilnce seyahatimı

ze daır ne anlatacağız? Hem git
tiğ i miz yerlerden bir kartpostal 
bile almazsak ne der?. 

Kocası başını kaşıdı: 

- Bu da doğru. 

- Doğru elbette Seninle vapu-
ra bıneriz, kendini benimle bera

ber vapurda, Marsilya yolunda ta

savvur et ... Oradan Par ise, Par is

ten Nıse veya Kana kadar uzanı

rız. Niste. büyük gazinonun önün

de, Parısten alacağımız son moda 
bir tuvaletle resmı çeker, teyzene 

gönderirsek mesele kalmaz, anla

dın mı şimdi?. 

Anladı, öylesıne anladı ki, kafa
sına dank dedi, derhal kağıda ka

leme sarıldı ve teyzesine mektup 

yazdı: 

cDört gözle seni ~kliyoruz tey
ze ... 

Beynelmilel Yardım 
Tayyareleri 

Amerıkada bulunan Baron 
Lızet dö Kaprı Normandi vapu
rile Fransaya geldi. Bir muddet 

Parı.ste oturduktan sonra İsviçre
ye gıdıp mühim bir iş organize e
decektır. 

Madam L12et tayyarecidir. is -
vıçrede Kızılhaçın yardımile bey

nelmilel yardım tayyareleri gru
pu kurmak istemektedir. 

Madam Lızet diyor ki: 
- Kızıl'haçın emrinde hastane 

tayyareleri olmalıdır. Bu tayya -

reler doktorları v.e haı;tabakıcı

ları i~ büyük kazalara derhal ye
t~melidırler. Harb oır&.Sında da 

bu tayyarelerin ehemmiyeti çok 
büyıik olacaktır. 

Herhalde İsviçre hükumetinin 
bana yardım edeceğine eminim 

Halktan da :ane toplıyacağım, bir 

kaç tayyare alacağım. Ondan son

ra tayyarelere hastabakıcı ve dok
tor bulmak güç olmıyacaktır. 

«FA TIH » Tefrikamız 
Yazılarımızın çokluğundan b11· 

giin dercedemedik. ÖLÜr dileriz. 

Türk Milletinin 
Büyük Kudreti 

(1 inci sahifeden devam) 
ve Türk milletinin büyük kudre
ti de esasen bundadır. Memleket
te hiçbir cebir, hiçbir zor ve reji
min hiçbir tazyiki olmadan Türk 
milleti sırf kendi milli şuuru ve 
vicdanı ile tek vücud ve tek kalb 
gibi yekpareleşmiş ve Milli Şefin, 
inkıliib mevkii iktidarının etra • 
fında derin bir itimadla toplan • 
mışhr . 

Şef, bir işaretile bütün bir mil
leti tek adam gibi istediği hedefe 
sevkedebleceği gibi; Şef de mil
letin tek adam halinde ifade ettiği 
hissiyat ve milli idealin tam ifa
desine sadık ve sahih bulunuyor. 
Bu karşılıklı itimad, d~rin sevgi, 
çöziilmez bağdır ki, bugünün a· 
hengini ve daima daha ileriye, da
ha iyiye ve daha yükseğe giden 
metin maneviyatını yaratıyor. 

ETEM İZZET BENİCE 

Profesör Nissen 
(1 inci sahifeden devam) 

Biıtün gençlik senelerini dün
yanın en maruf profesörü ve sadır 
cerra.hi.sinın müessisi Saverbuch 
ile beraber geçiren ve ona mua -
vinlik eden N issen 932 de hükıi -
metimiz tarafından angaje edil -
miş ve profesör o günden bugüne 
kadar yüzlerce ta!ebe ve bilhassa 
bir~k asistan yetiştirm~tir. 
Evvelkı sene Ü.niversite kon -

ferans salonunda cinsanın eli· 
hakkında verdiği mühim konfe -
ransıa elin , kaybeden bir adama 
tarafından nasıl ta-kına el takıldı
ğırı canlı misal getırmek suretile 
giıs!t-rc-P ,.e Istanbulda da bir mü
hendise bu ameliyeyi doçentleri
niıı önılnde fc•krar eden profesör 
yaptığ ameliyatla takma ele has
sa~ıyet de vHmiştir. 

Bundan dolayıdır ki profeı;ö -
rün bundan sonra Türkiyede kal
ması ve tabiıyetimize ginnesi i
lim hayatımız için J>ir k~zanç sa
yılmaktadır. 

Silah Şnkırdısı Olmıyan 

BİR HARB 
İçınde yaşadığımız cıhanı kor

kutan harb endişesidır. Harb de
diğimiı. zaman, yalnız müUıış tah
riplere, tüyler ıinperticı kıt'alara 
meydan veren cidalleri değil, ay
nı zamanda yüksek bir gaye ile 
silah şakı·rdısı olmaksızın ve bü~ 
tün cihan tarafından sükun için
de her gün takip edilen diğer harp
leri göz önüne getirmelidir. 

Sa1gın illetler, tehlikeli ve al
datıcı hastalıklar, bütün arz sa -
kinlerim hötlcrken, ·Silah başına, 
sesi de hekimlik alemi işçileri ara
sında aksediyOJ". Sıtma ve amili o
lan anofele karşı halen açılan sa
yaş. bu büyük mücadelenin tipik 
bir timsalidir. Bunun için hekim
lerin elınde iiç usul vaı:dır; biri 

Makineye 
Verirken: 

' 
Güreş Birincilikler~ 
Dün Neticelendiril 

Vaziyet Gittikçe . ı 
C• dd"J • İstanbul serbest güreş birin- Birinci Servet Merıç 

ı ı eşıyor iki ,_ paşa), ı'kı'ncı' izzet J{ıl1' cil" erine dün akşam Sü..,yma-
Londra 20 (A.A.) - .sundan niye klübünün Veznecilerdeki paşa}. 

Times gazetesinin diplomatik mu- lokalinde devam edilmiş ve ne- 72 Kilo: W' 
habirine göre Lord Halifaks'ın an- ticelendirilmiştir. Birinci Faik (Galawf 
sızın Yorkshire'den Londraya av- Brincilikler, ayni zamanda iz ikinci Mustafa Çakır ( 

deli beynelmilel vaziyetteki veha- mir fuarına gidecek güreş eki- 79 Kilo: ~·) 
metin artması ile alakadardır. pin tesbıte de vesile verdiğin - Birinci Hasan J{oÇ ( ,ıı 

.sunday Expres. gazetesine gö- den, bütün tanınmış güreşçileri- ikinci Hayim Biçer (JCıs . 
len malıimata böre Fransanın ve miz bu müsabakalarda yer al- şa). 
İngilterenin gelecek günler zarfın- mışlardır. 87 Kilo: eve"' 

Bu müsabakalar sonunda alı- Birinci Ali Ahmet ••• ) 
da husule gelebileiek istisnai va- ( ,ıJ<ır nan te-knik derceler de şunlar- spor), ikinci Rız> a, 
ziyeti karşılıyabilmeleri için ted- dır: ltl 
birler ittihaz edilecektır. Ağırsı et: ç ııaJ1 

56 Kilo: Birinci Mehmet 0 J)lll'• 
Bugazetenin yazdığına göre Ma- Birinci Ahmet Çakır (Galata- latasaray), ikinci Sam5 

~ 
l 

caristanın askeri işgal altına alın- saray), ikinci Mehmet Oktav met (Beşiktaş). j} 

ması Polonya hükumeti tarafın- (Kasımpaşa), üçüncü Ahmet Yo Klüplerin aldığı tel<P naş 
dan memleketin istiklalini tehdit ner (Kasıınpaşa). celer: ~ ~rheı 
mahiyetinde telckki edildiği tak- 61 !Çilo: Birinci 11 puvanla ~ lıtiri 
dirde Fransa ile İngiltere, Polon- Birinci Yaşar (1936 dünya şam şa, ikinci 9 puvanla Gala al< ~ S 
yaya verdikleri garantiyi tatbik e- piyonu), ikinci Halil Özer (açık üçüncü 5 puvanla Beşi~. ltı-t 

tan), düncü 3 puvanla Dem• ~. e 
deceklerdir. Siyasi .sunday Dis- 66 Kilo: şinci 1 puvanla BeykoZ· ~ 
patsch> gazetesinin muharriri, i==.,;;;;;;;;;;;;,,==========~~~~;;,;,.;;;;~=d:.="""'~ "il, 

Lord Halifaks'ın hariciye nezare- K T il Ede~ ~· 
tineavdetininingiliz-Japonmü- JZJfia asa ut ~ 
zakerelerinin akamete uğradığı • >ı, 

na dair Tokyodan alınan haber- c e· B bil 
]erle aynı zamana tesadüf ettiği- ana var ır a p 
ni yazmaktadır. 'J 'I t<IJQ 

• • 
Fransız Toprağına inen 
Bir Alman Tayyaresi 

Verdün 20 (A.A.) - 18 ağustos
ta saat 17.30 da bi:r Alman askeri 

tayyaresi Mont.faucon'a iki kilo -
metrelik bir mesafede karaya in

miştır. Bir otokarla oradan geç -
mekte olan Fransız askerleri tay

yarenin pilotunu tevkif etmiş -
ler ve keyfiyt'ti hükumet makam

larına bildirmişlerdir. Otto Pechei
gner isminde olan pilot Verdün'e 
sevkedilmiştir. Verdiği ifadede 
tayyareci Hanovcr'den Visba -

den'e hareket ettiğini fakat yolu
nu şaşırdığını iddia etmiştir. Tay
yareci yarım saat daha uçabile
cek benzıni kaldığı için karaya in
miştir. 

• • 
Hiç Bir DeğişiY.lik Yok 

Berlin 20 (A.A.) - Alman as
keri hazırlıklarının geniş mikyas
ta devam etmesini ve Polonyaya 

karşı gazetelerin şiddetle hücum 
eylemelerine rağmen hemen ha

rekete geçılmesi için henüz bir 
karar verilm('JJliştir. 

2~ ağustosta Hitlerin bir nutuk 
irad edeceği TannenbCTg merasimi
nin yapılmasından ve Nürcnberg 

kongresinin toplanmasından vaz
geçildiğine dair bir şayia dolaş -

mış ise de alakadar mahfeli-erde 
hiç bir değişi.klik derpiş edilmedi
ği beyan olunmaktadır. 

(1 inci sahifedeıı devam) ı -Ben bu kızı altı serı~Jllı{ ltıda 
!eri kazanmakta ve babalarından dim bakıyorum. Anası ôl;stt4 ' 
ayrı yaşamaktadırlar. Abdullh 9 Dün kendisini yıkamalt İl/ lir 
yaşındaki kızile Arnavutköyünde soydum. Babası çlmam ııeD' lıa 
oda oda kiraya verilen büyük bir kız •babacığım• diyerelt dl~ lıı1r 
evin bir odasında yalnız başına o- mek istedi. Bu sırada bU a ~ 
turmaktadır. içeri girdiler" ıf" ~ S 

Son günlerde Abdullahın vazi- Abdullahın bu inkarırı~P . ~ 
yetinden şüpmelenen oda komşu- bil şahitler meselenin 

1 
~d1 "tın· 

]arından bir kadın Abdullahla kı- bitmediğini iddia etmiş:~ 1' ~l. 
sırada 9 yaşındaki mas ., '!ıi 

zı arasında bir şeyler döndüğün
den şüphelenmiş ve merak saika
sile evin tütün amelesinin oturdu
ğu odanın anahtar deliğine gözü
nü uydurarak komşusunu gözet
Aemeğe başlamıştır. Kadın küçük 
kızın çırçıplak soyulmuş olduğu
nu görerek komşu kadın keyfi -
yetten diğer erkı:k iki komşusu
nu haberdar etmiştir. 

Filhakika erkekler de anahtar 
deliğinden ayni manzarayı görün
ce, kapıyı itmek suretile açmış -
!ar, Abdullahı suç üstü yakala -
mışlar ve keyfiyetten zabıtayı da 
haberdar etmişlerdir. 

Suçlu baba dün evrakile birlik
te müddeiumumiliğe göıı<lerılmiş 
ve sorguya çekildiği sıı:'ada şunla
rı söylemiştir: 

·]J111l 
da aynca soPguya çek• tı. 

da: ıadıl ~lııı 
- Babam bunu dört de J1I • ~ 

· 0ru ~ pıyor. :ı:ıen bunu ıstem•Y . ~0r ı 
ni keserim > diyerek bcll' 01C" 

tuğu için sesimi çıkar~JTI~~- et' 
Ben artık onunla yaşarıı ~rl 
ablama gönderin, deme!< 
babasını itham etmiştir- eP;;ı 
Çaıuğun 1)ijfus katıdı 11 (~ 

lunamaınış olduıtund3U, dde u 
resmen te<;biti için rıı0. 1e i' 

1'1V , 
milikce e;rrak z~.bıt~ya eşbuJ 
miş ve hadıse curmll rıı uJlli 
Çıkarılarak takibatın urıı" P. 

ya" ' kümler dairesinde c~re o~ 
sine karar verilmişlJr. li5 f 
baba hala ArnavutköY ~1ıoı1 
keinde mevkuf buJurırtı 

Mahrem Ça~tanıl1 
Esrarı gı• 

mobile binmiştll' Qteie ,oP1 j 

hesabını görecek :e i.st~;pP'. 
decekti. Gazetelerın ) 8 ob'ıd'. 
re, yüzbaşı çantayı otorıı O~ 

Sofya 20- Romen kuriyesi er
kanıharb yüzbaşısı Pauli!<iunun o
tomobilde kaybolan mahrem çan
tası polisin bütün gayretine ve 
vadedilen 50,000 leva mükafata 
rağmen henüz bulunamamıştır. 

ıor· · f 
rakmış veya unutmuş bit,;ı . 
da yüzbaşıya benzıyerı ı'r IJll · 

şo o ' 
miş, çantayı almıştır. siP '! 

· ve ,e t 

hastalığın tedavisi; ikincisi koruyu --------------! 
Hırsızlık hakkında şu tafsılat 

verilmektedir: tı kuriye zannetmış 
1
, 1J 

k . Jıl • l 
karmamıştır. Ha!bu ı . ~ıf ı cu tedb!rler ittıhazı, yani kinin isti 

mali; üçıincüsü ıse, anofellerin im
ha~ıdır. Şu üç vasıta bu dehşetli 
savaşta adeta bır leslih teşkil edi
yor 
Hastalık amilinin önıine, batak

lıkların kurutulması suretiyle ge
çilmektedir ki, bu usul, anofelle -
rın ı;;ind., türedikleri "" çoğaldık
lar> sıhhate muzır arazi miktarı
nı azaltıyor'. hastalar ise, kinın is
tımali ve koruyucu tedbirler ıtti -
haıı sayesınde ıiakat buluyorlar .. 
Bu bapta. Cemiyeti Akvam Sıtma 
komisyonunun ettiği \'e el'an et• 
mckte olduğu hizmetlerini, yaptığı 
derin tetkiklerıni zıkrctmek la -
zımdır. 

İşte bu tetkikler sayesindedir ki, 
kullanılması icabeden kinin mık
tan ııhhatle tesbit edilmiş ve ma
laıya mevsimı esnasında tahaffuz 
maksadile, günde 400 miligram ki
nin, tedavi için ise 5 - 7 gün müd
detle 1 - 1,30 gram alınması lfızıın 
geldiği tahakkuk etmiştir. 
Sıtmanın hıiküm sürdüğü kıtalar

da yaşayan binlerle insan, kinin 
istimali suretile kendilerini koru
mağa veya tedaviyi, bir hayat ka
idesi olmak uzere kabul etmişler
dır. Bu öyle bır kaıdedir ki, artık 
hıç bır tebeddüle uğramaması bü
tu!' kalple temennı olunur. 

Bir Cami Ve Bir 
Türbenin 

Etrafınde Bazı 
Düşünceler 
(5 inci sayfadan devam) 

- Mıkdad, halis muhlis. Türk 
adı. Sen neden Turkçc konuşmu-

yorsun? • 
- Çocuğum konuşuyor. Ben 

Türklükle alakam yok sanıyor -
dum. Esasen bız Aleviler hep böy
le büyütülmüştük. 

Osmanlı imparatorlugunun in -
hilalinden müessir olan sebeple
rin başında mutlaka bu ikisi ge
lir: 

1 - Türklügünü unutmuş ol -
mak. 

2 - Yabancı abideleri korurken 
kendi vesikalarını ihmal etmiş bu
lunmak. 

Ekonomi, politike ve sosyoloji
ye, psikolojiye taaliiık eden ih -
mal.eri bur.dan sonra gelir. 

Bundan ~onra, bu elim tecrübe
lerin tekerrürüne imkan olm1ya
caktır. İşte Cumhurivcıın şuurJ .. 

Yüzba~ı Paulitsu salı günü Bük
reşten Sofyaya gelmiştir. 24 saat 
kaldıktan sonra Belgrada gi.de -
cekti. Belgrad sefarethanesine tes
hm ed~lecek mahrem evrak 40 - 60 
santim genişlik ve 20 santim ka
lınlığında bir çantaya yerleştiril
mişti, Çanta. Romanya Hariciye 
Nezare-tinin mührile mühürlen -
mişti. 

Kuriye sefarethaneden istasyo
na g;tmek üzere telefonla otomo
bil çağırtmış ve 1004 numaralı ve 
şoför Nikolof'un idare ettiği oto-

li bil' ~~ deki çantasile ole rı ~ çı 
dan girip diğer kapısıııd~,.sfıı 
tır. Gazeteler. hep bU 

meşguldür. ıgııı•~ 
Utro gazetesinin Y,31~ti bl' 

yüzbaşı, polis mudur ) gaıtl 
otomobilde ıken, zora ~-uıi / 
göre ağzına sıktığı bil' .ıı o 

yar• p 
ag·ır yaralanmıştır. Ja. ~· 

-a " ~ hastaneye kaldırılın1ş> ·afi ~-
müdavata rağmen geceb~Jılll'~ 
müştür. Şoför mevkuf 

tadır. 

SİNİR AGRILARI - BAYGINLIK 

Sıhhat 

ÇARPINTI - BAŞ DÖNMESİ tı t' 
ASABI ÖKSÜRÜKLER - UYKUSUZL 
VE ~İNİRDEN İLERİ GELEN 

Bütün· Rahatsızlıkları 
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1 
bir şeydir. Japon yazısının aynı-

usulu terketmezler.. Çocuklar dır. 

1 Ç 1 D •• d •• •• t •• mektebe geldikleri zaman ayakkab-ı Çin çocukları, bu karmakarışık sız arı ı gına on urmuş u f - . . ::1~e~~arıyrı1;:~;k~=nay:~~~:ı~~~ yazıyı ve lisanı hemen bir kaç 

ayda sökerler .. 

~iirettebat El ve Kollarını Bağladıkları Tayfa- g~i~er .. mekteplerinde ayakkabı 
lQra TürlÔ. Ez iyetler Ediyorlar, Kaba Etlerine ~~.gezmek yasaktır. Hem de ayıb-

Sünğü Ucları Batırıyorlardı 
~<t güvertede clipçik ve süngü Hayır;ız adada kendi adamlarının Klavyenin sıkıntısını arttırmağa 
l!t~lectı itile kakıla bir araya veııdiği haber'i hatırlıyan KlaVI'" başladı. Süvari ikinciyi yanina ça-
\ ~ılen tayfaların gözleri sulan- yenin tüyleri diken diken oldu.. ğırdı: 
"ı>ı ırsıklam üstüyle bu vaziyeti İçlııde tuhaf bir sıkıntı, menşe'i - Kapiten İzidor Şene! 
~<!den Yamuk Hasan. Cafer re- belirsiz bir bunaltı başgösterdi.. İkinci o tarafa koştu! 
~ kanıar içinde yerlere serildi- Yüreğini oynatan bir ön seziş (Devamı var} 
"ıı: kahramanca bir boğuşmadan 
ııç.~ düşman neferleri tarafından 
~ ca öldürüldüğünü görünce 
t1, de duramadı; yanıbaşındaki 
~~ıı neferinin boğazına bir 
. Uk salladı, onu yere yıktı, 
er 

•ıııia ne[erlerin bağırışmaları ara-
~d gupeşte kenarından koştu, . 
~e Yatan Cafer reise yaklaştı. 

bnın koşması karşısında yeni 
~ ildıreye uğra~ktan korkan 
~ lisıı neferleri tüfeklerini ona 

tdiler, ateş ettiler .. Yamuk Ha
<ı da reisin yanına yıkıldı, can· 

tere d .. ı·· 
~. uş u. 

~ınllııe düşen Fransız bahriyeli
lıııuı .arkadaşları yııkarıya; yel -

. )e aldılar. İki neferin bir şey
; {

0 ktu. Fakat onbaşı Fransu
t.;lın are .. baygın bir halde ve bo
~ alc uzere iken sudan çıkarıl-

~Valh sil.tıh endaz onbaşısının 
'k~nıiği kırılmış, reisin attığı 
~ Ilı yumruk bütün dişlerini 
lJıı .•haş etmiş, Fransuva Kare'

•flahını kesmişti. Yamuk Ha
\ ~ Yumruğunu yiyen neferin 
~ afı Fransuva Kare'ninkinden 
1t ~değildi.. O da baygın bir hal
~Ulunuyor, boynu, yumruğun 

1 nokta davul gibi şişmiş bu-

ı UYordu k • 
0

1 
llefer de Triton 'a nakledi!

rada gemi doktoru tarafından 
P,ıı:!avileri, Fransuvanın ağzına 
'lı. an yapıldı. Manikaya yatı-

'<eık 
enlide cereyan eden bu bo· 

t~lar, bilhassa Cafer reisin yi
~ karşı koyuşu Fransızları çıl
. ı ~ diindürm~tü... Mürettebat 
-1ı,' ~Ollarını bağladıkları tayfa
~ ~ıu:lü eziyetler ediyorlar, siv
' b gulrini zavallıların kolları -
~ acaklarına, kaba etlerine dür
~tlar, müsavi şartlar içinde kar
'~kları takdirde çarçabuk ezi
~lt eri Türk d61.ikanlılarından 

-C bu şekilde, elleri kolları bağ
~~ onları süngülemek suretile 
~ aılarının intikamını almağa 

0 'Yorlardı. ~ ı~h b" . .. 
'I ~ ıtenleri Trıton'un guver-
~ ~den seyreden süvari Kapiten 
'l>ııe saatine baktı. Bu yelken
~I. takibi ve tutulması bir bu

la.ate mal olmuştu. Boşuna va
~ilecek sıra değildi. Gece, 

iki Taraf Filoları Nasıl Çarpışacak 
( f üncü ıayfadlın detıam} 

bir tarafa bırakılarak gemilerin 

daha ziyade sür'ati isteniyor. Bir 
de İtalyan gemilerinde müsade
meler vukubulmaktadır ki bu da 
gemileri idare edenlerin lazım gel
diği gibi evsafa malik olmadıkla
nnı gösteriyormuş. 

Faraza ileride bir harb olursa 
Akdenizde daha ziyade Fransız 

donanması İtalyan donanmasile 
çarpışacak, İngiliz donanması ser
best kalarak büyük taarruzlan 
yapacaktır. Akdenizde İngiliz do
nanmasına başka hiçbir donanma 
rakfö olamıyacaktır. İngiliz do -

nanması büyük saftı harb gemi
leri, kruvazörleri ve cesim tay
yare gemilerine malik bulunuyor. 
Bu donanmanın ileride bir haııb 
olursa Akdenizde ilk yapacağı iş 

Süveyş kanalını kapatmak, bu 
suretle İtalyanın ticaret gemile -
rini Akdenizin şarkından uzak -
!aştırmak ve nihayet İtalyayı Af
rikadaki şarki Afrika imparator

luğundan ayırmak olacaktır. 

İngiliz donanmasının ikinci ha
reketi de İtalyayı Afrikadaki Libi 
müsteın\ekesinden ayırmak ola
caktır. Bunun için de İngilizler 
tahtelbahir, destroyer, motörlü 

torpidolar kullanacaklardır. Bun
lar Maltada duruyor. Maltanın 
havadan herhangi bir taarruza uğ
ramamsı için de ona göre tedbir
ler alınmıştır. Bu itibarla İngiliz 
donanması Maltada pek emin ola
rak yerlemiş bulunacaktır. 

Bir kere Libi bu suretle İta! -

yadan ayrıldıktan, yani İtalya ile 
bu müstemlekenin arasında alış
veriş, gidip gelme kesildikten son
ra artık İtalya oradan ne asker 
getirtebilir, ne de oraya kuvvet 
yollıyaıbilir. 

İşte ondan sonra artık Libi de 
Tunustaki Fransız kuvvetlerinin 
tehdidi altında kalmış olacaktır. 

Tunusta her i.htimale karşı Fran
sızlar tarafından 200,000 kişilik 

ibir kuvvet bulundurulmaktadll'. 
Tunustaki Fransızların söyledi

ğine göre bir harb olursa 8 gün 
zaıfında Tunustaki kuvvetleriıı 

Lminin üzerine yürümek ve ora
sını almak kabil olacak görünü-
yor. 

Akdenizin ganb tarafına gelin
ce; burada da İngiliz ve Fransız 
donanmaları birlikte çalışacak -
!ardır. Tabiidir loi karada bulu -
nan askeri de yardım edecektir. 
Burada.ki faaliyetten gaye ise 
Cebelüttarık boğazını açık bu -
lundurmak içindir. Bu yolun çok 
emin bulunması lazım geliyor. 
Çünkü Fransa Afrikadaki kuv -
vetlerini Avrupaya bu yoldan ge
ti r tecektir. Cezair ile Marsilya a
rasındaki münakalatın emniyeti 
için Akdenizin garbında Fransa 
ve İngilterenin hakim olmaları 
icab ediyor. Bundan sonra İngiliz 
donanması giderek İtalyan do -
nanmasına taarruz edecektir. Kor
foya istinad eden İngiliz donan
masının bir kısmı İtalyan donan
masının mühim bir kısmını Ad
riyatik denizine hapsedebilecek
tir. 

Halbuki İtalya Arnavutluğu al
makla Adriyatik denizine hakim 
olmayı düşünüyordu. Adriyatik 
denizine İngiliz gemilerinin gir
mesine man olmayı hesab edi -
yordu. Fakat Adriyatik denizine 
hapsedilerek kalacak olan İtalyan 
gemilerinin akıbeti havadan da 
İngiliz tayyarelerinin taarruzu ile 
tahrib edilmek olacaktır. Diğer 

taraı4.an İtalyan sahillerirun en 
zayıf olan taraflarına taarruz e
dileceği gibi büyük tayyare ge -
milerinin uçuracağı tayyareler de 
bu işte donanmaya yardım ede -
cektir. 

İngiliz ordusunun Akdenizdeki 
rolüne gelince; bu rol daha ziya
de tedafüi olacaktır. İngiliz kara 
kuvvetleri için müdafaası elzem 
görülen üç müihim yer vardır : 

Cebelüttarık, Malta ve Mısır .. 
Fakat İngiliz hava kuvvetleri 

için hem tedafüi, hem taarruzi iş
ler vardır. İtalyanın en hayati 
merkezleri şuralarıdır. Torino, 
Cenova, Milano, Roma. Bu mer
kezler ise havadan daima İngiliz 
tayyarelerinin tehdidi altında bu
lundurulacaktır. 

TA RZANIN OG LU] 
·~ ıı •nıııı, ın kocası maymun çe- j 
.~' ile bir ağaca tırmandı. El
·~r· 

ıni çıkardı, bir kovuğa koy-

~lıne ·1 ·kı· b" · dı b" ~ç ı mı ı ır ıp sar , ır "-"t bağladı Ye böyle çıplak, 
~ nın havasını ciğerlerine dol
u. Gözleri ışıldıyordu. Baş-
'ır y adam olmuştu. 

- 1afışı, tiz, acaib bir sesle hay

~ ı, &onra kulak kabartıp din-
," C~vab çıkmayınca, daldan 

~:tangotan maymunu gibi se
~' ılerlemeğe başladı. 

; 1,~1e bir hayli ilerledikten son
,-ı,/ar ayni tiz ve acaib sesle 

1
· Uzak, ta uzaklardan bir 

No: 48 

ses geldi. Gülumsedi, sesin gel - ı 
eliği tarafa yürüdü. 

* Yolda Meryem hazin hazin dü
şünüyordu. Nihayet dayanamadı, 
zenci rehbere: 

- Ben Bovnanın yanına gide -
ceğim dedi. 

Muvuni başını salladı: 
_ Hayır, efendim bana emir 

verdi, sizi eve götüreceğim. 
Yoluma mani mi olacaksın? 

Zenci ·başile cevet. işareti yap
tı. Meryem de gülümsedL Neden 

sonra zenci yanında yürüyen ata 
baktı, süvarisi yoktu. Etrafa ba-

Yazan: EDGAR RAYS 

kında. Meryem ağ~a tırmanmış, 
daldan dala sekerek uzaklaşıyor
du. 

Zenci Meryemin peşinden a
damlarını koşturdu. Kızı orman

da bulamadılar. Morisonun has
talığı gittikçe artıyordu. Bunun 

için Meryemi keyfine terkedip 
yollarına devam ettiler. 

Meryem filin Korakı götüreceği 
istikamete doğru ilerliyordu. Ar

kadaşı belki de tehlikedeydi. Mer

yem bu düşünce ile sür'atini art
tırıyordu. 

Nihayet bir ağacın dibinde, fil 
ile Korakı gördü. Sevinçle cKo
rak• diye haykırdı. Fakat bu sı· 

1 , . 
• 

Hepimiz biliriz ki, Afrika deni
len yer garibeler diyarıdır. Bu kıt
'ada yamyamlar, yan vahşiler, 

vahşiler, ve med.ent olmuş vahşi
ler, ve az çok medeniyete girmiş 
yerliler vardır. 

Az çok medeniyete girmi§ vah
§iler geçinmekten Aciz kalırlar. 

Medeniyete girmiyen vahşiler, 

Afrika ormanlarının sahralarının, 
göllerinlıı içinde avlanarak geçi
nirler ... Ormanlardaki meyvalar 
onların en büyük gıd'asıdır. 

Afrika vahşilerinlıı medeni ol - 1 
mıyanları yemek içmek düşün -
mezler... Nereye ellerini atsalar 
bir şey bulup yerler .. 

Hele, göl balıkları, dere hayvan
ları onların en büyük gıdasıdır. 

Fakat; bu vahşilerin diyarını 

ecnebi denilen insanlar işgale baş· 
ladılar mı bu zavallılar da açlık da 
başlar .. Düşünceleri artar, ıztırab· 
lı bir mah!Uk olurlar .. 

Çünkü; Afrlkaya g 'ren medeni 
insanlar vahşilerin ellerinde bu · 
lunan tabiat kanunlarını inhisar
ları altına alırlar .. Mesela; 

Gölde balık avla.'Ilak, nehirde 
avlanmak inhisar altına girer. Or
manda avlanmak yasaktır. 

Çünkü; bütün bu şeyler Avru
palıların kazançları dahiline girer. 

Bu sebeple medeniyete giren 
vahşiler sefalete açlığa düşerler .. 

Nihayet; yapacakları şey Avru
palılara ameleliktir. Maden ocak-

rada fil bu yeni gelen düşmana 
hücum etti. 

Korak bağırdı: 
_ Kaç kaç, seni de öldürecek! 
Fil ok gibi Meryemin üstüne 

koşuyordu. 

-27 -

Birderrbire gür bir ses duyuldu. 
Fil durdu. Beyaz biradam yaklaş
tı. Fil bu beyaz adamın ellerini 
yaladı. Korak!a Meryem rüya mı 
görüyorlardı. 

Beyaz üdam bir ağaca tırman
mış olan genç kıza döndü: 

- Meryem buraya gel! dedi. 
Meryem Bovnayı tanıdı ve hay

retten ağzı dört karış açık kaldı. 
Ağaçtan lııdi. Bovna genç kızın 

elinden tuttu ve yerde kolu ayağı 
bağlı yatan Koraka yaklaştı. 

Bovna J ere diz çöktü. 
- Jak! dedi. 
Korak boğuk bir sesle: 
- Baba! diye mukabele etti. 

(Devamı var} 

i 
1 
1 

larında ve saaUerce itan ter içinde 
çalışarak blr lokma ekmek almak
tır. 

Medeni şeklin inhisarına giren 
vahşiler amelelikten kaçmak ve 
beş on para kazanmak için Avru
palıların bilmedikleri madfetleri 
yaparak geçinirler. 

İşte; resimde gördüğünüz vahşi; 
ağaçtan yaptığı bir boru ile müzik 
çalarak Avrupalıları eğlendiriyor. 
Ve onlardan para toplıyarak ge-

çinir .. Bu vahşinin elindeki zurna 
gibi bir borudur. Yine zurna gibi 
bir takım delikleri vardır. Ağzın
da da kamıştan yapılmış dilli bir 
ötecek vardır. 

Marifet yapan vahşi. bu odun -
dan yapılmış borudan akla hayret 
verecek sadalar çıkarır . 

Hele; vahşi cazını kimsenin ya
pamıyacağı derece güzel ve ahenk
li gürültülerle çalar .. 

Avrupalılar, ne kadar uğraşmış 
olsalar bu aletle bir türlü çala -
mazlar .. Bu ancak vahşilere mah
sus bir istidattır. 

İşte; Afrikadaki Avrupalıların 
medeniyetine düşman olan vahşi
ler bu suretle marifet göstererek , 
ekmek parası kazanırlar .. 

YAZISIZ HIKA YE: 

.ı .~ 

Bu sebeple ekseri Çinliler hafif 
ayakkapları üzerine lastik ve ya
hut lastiğe benzer deriden yapıl
mış kunduralar giyerler. 

Çin mekteplerinde, iskemle ve 
oturma sıraları yoktur. Her çocuk 
yere oturur ve önünde bulunan bir 
alçak sıra üzerinde çalışır ve ya-
zar. 

Çin muallimleri de sınıflarda 

yerde otururlar ve önlerinde ma-
saları vardır. 

Çın muallimleri ekseriya ihtiyar 
ve mutaassıb Çinlilerden mürek· 
keptirler. Eski adetlerine derece
siz bağlıdırlar .. 

Çinliler, hiç bir suretle eski me-
deniyetlerini terketmezler .. 

Çocuklarına verdikleri terbiye 
hep Çin medeniyetine ve adatma 
müteallıktır. 

Çin çocukları okuyup yazmayı 
kolaylıkla öğrenirler .. 

Çin yazısını bilmem hıç gördü
nüz mü? Resim gibi karmakarışık 

1 Sıhhatli Çocuk Portresi 1 ı 

3 ursa aıJllye doktoru Mehmed 

İzzet İ§canm kızı N ecll İf cllll 

4,f .. H .. 

Çin lisanı yazısına bakınca güg 

gibi görünür. Fakat, hakikatte 
çok kolaydır. 

Çin mekteplerinin için ince ve 
güzel hasırlarla döşelidir. Terle -

mizdir. Hiç bir yerde bir kirlilik 
görülmez ... 

Çin çocukları yemeklerini de 
yerde oturup yerler. Japonlar da 
böyledir .. 

Şarap 
Nasıl 

Yapılır? 
Şarap, herkes bilir ki üzümden 

yapılır. Bağ bozıımu mevsiminde 
kütüklerdeki salkımlar toplanır, 

bir sepete veya bir küfıeye doldu
rulur. Ezme mengenesinin bulun
duğu yere götürülür. 

Mengenede ezilen üzümlerin 
suyu, tahta veya çimentodan ya
pılmış teknelere nar. Bir müd -
det sonra bu su yavaş yavaş ta -
haınanür eder. 

Üzerinıde lküçük kabareıklar 
hu.sule gelir, sanki kaynatılıyor -
muş gibi. .. A:z sonra bunlar kay
bolur. Su( şaraıba dönmüştür. 

Üzüm kabuğunda; beyaz, siyah 
ve yeşil olanlarda da bir ma<lde 
vardır ki tahammür esnasında 

koyu kırmızı bir renk ahr. 

Eğer, üzüm suyu tmammür et
meye ba:şlamaıxlan evvel, içeri -
sinde bulunan bütün kabuklar çı
karılırsa. şarap beyaz olur. 

Bu suretle kara üzümden beyaz, 
beyaz üzümden de kımnızı şarap 
yapılır. 

Tekned.e bulunan şaraplar fıçı
lara konulur, ıbir müddet halile 

terkolunur. İçerisinde bulunan te
ressüpler dıöine çöker ve bir tor-

tu husule getirir. 

Az sonra fıçılara binlıklere, da
macanalara, şişelere konur. Ağız-

1 Ağustos Müsabakamız 1 
1 - Dünyanın en uzun nehri; 

2 - Dünyanın en büyük ağacı. 

Ağustos bilmecemiz yukarıda 

yazılmıştır. 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 varakalarınızla birer resmi
nizi de gönderirseniz Çocuk sahife 
mizde neşrederiz. 

Birinciye; bir iskarplıı, 
İkinciye; bir çorab, 

Üçüncüye; Bir mür~kkepli ka
lem, 

Dördüncüden ellinciye kadar 
muhtelii güzel ve faydalı hediye
ler verilecektir. 
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Diş Doktoru diyor ki : 
"iyi bir diş macununda, dit etle· 
rine muzır tesirleri olmıyan 
antiseptik bir madde bulunmalı, 
aaıl ditleri temizleyici madde, 
mineleri ııyırmıyacak şekilde 
hazırlanmıt olmalı, içinde himız 
olmadıktan başka ağızdaki bi· 
mıı:lan da temizlemek üzere ka· 

işte Jevi maddeler ihtiva etmeli ve 
nihayet koku ve lezzeti nefiı 
olmalıdır.,. 

R A O Y O L 1 N budur ! 
Sabah, Ugle ve akşam her yemekten sonra nunde 3 defa 

A ·a 
AGARAN 

SAÇLAR 

saç boyaları saçların tabii renk 
lerini iade eder. Ter ve yıkan
makla çıkmaz, daima sabit ka
lır. Kumral ve ı;iyah renkli 

sıhhi saç boyalarıdır. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
BEYOOLU • İSTANBUL 

Kadıköy Sulh birinci hukuk ha
kimliğinden: 

Kadıköyünde Caferağa mahalle-
• sinin Şair Latü sokağında 1 u

rnaralı evde oturmakta iken ha
len Avrupada bulunduğu ve ika
metgahı meçhul olduğu anlaşılan 

Makruhi namı diğer Fortineye. 

' 

Satılık Enkaz 
Yeşilköyde İstanbul cadde

sinde 28 No. kagir evin enkazı 
satılıktır. Bu evin anahtarı it
lisalindeki 30 No. evdedir. Ta
lip olanlar evi gezerek teklifle
rini tahriren Galatada Tünel 
caddesinde 48 No. mağazaya 

göndermeleri ilan olunur. 1 

Scılılbı tıe ne,,.tyatı idare eden 

B(lf muharriri 

ETEM İZZET BENİCB 

Boa Telpaf Matbaan 

Kadıköyünde Sakızağacında 1 
numaralı evde Arsine vekili avu

kat V. Hudaverdi tarafından aley
hinizde Kadıköyünde CaferaJ:a M. 
Sakızağacı sokağında eski 5 mü. 
ve yeni 1 numaralı bahçeli bir e
vin 4/3 hissesi rnüekkili Arsine ve 
4/1 hissesi sizin tahtı tasarrufu -

nuzda bulunan mezkür evin ka
biliyeti taksimiyesı olmadığından 

bahisle mahkemenın 939/330 sa· 
yılı dosyasile açmış olduğu izalei 
şuyu davasının ilanen vaki tebli· 

gatı kanuniyeye rağmen muayyen 
günde mahkemeye ge!ınemiş ol-
duğunuzdan yirmi gün müddetle 
hakkınızda gıyap kararının ili\ -
nen tebliğine karar verildiğinden 

muhakemenize bakılmak üzere ta
yin kılınan 13/9/939 çarşamba 

günü saat 10 da Kadıköy Birinci 
hukuk mahkemesinde bizzat veya 

tarafınızdan musaddak vekii!etna-' 
me ile bir vekil göndermek sure

tile hazır bulunmadığınız takdir
de hakkınızda gıyaben muhake • 

meye devam ve intaç olunacağı 

ve ilan suretinin bir nüshası da 
mahkeme divanhanesine talik e
dildiği tebliğ makamına kalın ol· 
mak üzere ilin olunur. 939/330 

Adet 
1 

1 

1 

Olanlarla Fazla Ş ker Hastalığı 
Şişmanlıktan Şikayet Edenlere: 

Emniyetle u G LU- EN Müstahzarları 
kullanabileceğiniz Piyasaya çıktı 

Bütün tanınmış eczane, ecza depoları ve büyük bakkaliyelerden : 
Kanzuk Glüten Ekmeği • Kanzuk Glüten Gevreği ( Biscotteş ) • Kanzuk Glüten 
Makarnası • Kanzuk Glüten Şehriyesi • Kanzuk Glüten Princi • Kanzuk Glüten 

Fiyongosu • Kanzuk Glüten Kuskusu çeşitlerini isteyiniz. 
Kanzuk Glüten müstahzarları, Fennin en son terakkilerine ve tababetin 

emirlerine uygun ve sabit olarak hazırlanmıştır. . -z T ta arları 
. -

Fazla şişmanlığa istidadı olanlar için en mükemmel rejim müstahzarıarıdır. 

şişmanlık yapmaz. Vücudu besler fakat 
Umumi Depo: lngiliz Kanzuk Eczanesi - Beyoğlu - lstanbul 

IZMiR ACENTEMiZ TÜRK ECZA DEPOSUDUR 

Kapalı Zarf Usulile 
Orman Fakültesi Mubayaat 
Başkanlığından : 

Eksiltme 
Komisyonu 

Muhammen 
Ciıııi tutan 

ZAYİ 
373 sicil numaralı ehliyetname

mi zayi ettim. Yenisini çıkaraca -
ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Galata Perşembepazarı 
arabacılarından Aziz 

Odunda tazyik, inhiAa cer, mukavemetlerini ~t. . r G ÖZ H E K İ M l 
ye mahsus mak'.ne. . 7625 Lira Dr. Nuri Fehmi 
Sertlik tecrubesı pres mııki.nası. 675 • İ d 

stanbul Belediyesi karşısın a 
Rakkaslı Çarpma makinası 950 • Ayberk Apart. Tel. 23212 

(İstenilen evs~arına göre) Yekıln......... 9250 • ! ------------
Muvakkat temınatı: 694 liradır, D' Tah'b' 
İhale; 25/8/9~9 cuma günü saat: 15 de. ış 1 ı 

MÜJDE 
AŞKIN GÖZ YAŞLARI 

VE 
YAŞASIN AŞK 

Filimlerinin yıldızları 

ABDÜLVEHAB ve LEYLA MURAD'ıo 
· Bizzat okudukları hakiki filim plakları geldi ı~ 

Fevkalade olan bu plfildar Beyoi!:lu İstiklôl "'1ddesindc 48/1 ?'l•· 

D 
1 - Büyükdere Bahçeköyde bulunan Orın~ Fakültesi Enstitüle· Ratip Türk oğlu •.ficarethancsinde satılmaktadır. 

ri için yııkanda JJ1Üfredatlan yazılı (3) kalem cıhaz (Kapalı zarf) usu- Adres: Sirkecide Viyana oteli ınruı ·-----------------··--~ 
lile eksiltmeye çıkarı!JJ1ıştır. birinci kat No. 26 

2 _ Eksiltme İstanbul vilayeti Beyoğlu İstiklal caddesi Liseler mu- Muayene oaatl: Ötleden sonra ıt-ıt. • d ~: 
hasebeciliği daıresinde yukarıda yazılı gün ve saatte toplanacak olan (.ocuk Hekimi lstanbul Orman Müdürlüğün e 
F•küU< m""''""' lronü.,oou h='• y>pd~.ıdu. 1 d Akk 1 ,,,.ı,d1 · Dr Ahme Oyun U 1 - Orman Umum müd" ürlüg"ü teşklatına dahll Orman '"' . 3 - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin 2490 sayılı kanunun ta· • 
rifatı dahilinde il\ teminat tutarı olan (694) liranın mezkür muhasibli- Taksim • Talimhane Pal.~s No. 4 misyonları.na dağıtılmak üzere imaline lüzum görülen 50 adet ııı" 
ğe yatırıldığına dair mnkbuz.la yeni sene ticaret odası kayıd vesikasını 1 Pazardan maada her gun saat tipi çadırın ımali 15 gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. il' 

ve bu kanunda iazılı evsafı haiz olduklarına dair diğer evrakı müsbi- 15 den sonra. Tel: 40127...- 2 - Mezkur çadırların muhammen fiyatı cem'an 3250 üç ~ 
telerile birlilı.te :r,pllı teklif mektuplarım ihale saatinden lbir saat ev- GÖZ HEKİMİ yüz elli liradır. bııl 

vel kom;eyona vermi~ bulunmaları elzemdix. 3 _Eksiltme 1939 Eylfil 1 inci cuma günü saat 15 de istaJl 
4 _ Şartnamev.i görmek ve istenilen cihazların evsaf ve mahiyet- Dr. Murad Rami Aydın ç · ··d·· ı····· d d ı kt man evırge mu ur ugu o asın a yapı aca ır. P'~ 

!erini ve diğer hususatını öğrenmek isteyenler- tatil günleri hariç Bü- Taksim • Talimhane, Tarlabllfl 4 _ Muvakkat teminat 423 lira 75 kuruş. İstanbul OrıJle.ıı u'lı 
yükdere Bahçeköyde hıılunan Orman Fakültesine müracaatları. caddesi No. 10 Urfa aprt . ed 

(604l) i'el: '15.~3 muhasipliğinden alınacak makbuz.la Ziraat bankasına tesli11'1 

======================!tir.. j 
5 - Şartname İstanbul Orman müdürlüğünde görüle~ilir'. yıf, 
6 - Eksiltmeye girebileceklerin şimdiye kadar bu .. J!Jl_erı eÇ'~ f 

bulunmaları ve ehliyetlerile !birlikte belli gün ve s~atte sozu g BUGON 
KUMBAOASINA 
PAQ~ATAN 
KOCUK EL 

YA~IN 
CEK DEFTEtllNE 

IMZAATAH 
r>OYOK EL 

OLACAKTIQ 

T0~,K(Y 
. ış 

BANKASr 

misyona müracaatları. c644h ,/ 

ilk 

,, 
Bayanların mahrem tuvaletlerinde 1<~11 

lanacağı gayet sıhhi, el çantalarında b 11 ı 
tatınan ve en ince elbiseler altında b• 11 
olmayan, vücuda bUtUn serbestiyi v•r:, 
gayet kullanı,lı adet bezleridir. FEMlı.. 

1
, 

BAGLARI her eczane ve bUyUk maö•" 
larda bulunur. 

İstanbul Belediyesi İlanları 
Muha~en 

teminat bedeli oO ' 

480,00 İstanbul 1 inci yatı okulu için alınacak 40
·
0 

36,00 

~.50 

51,50 

16,28 

142,50 

Gürgn odunu 
1

5.tJ!16 · 
300,00 İstanbul 1 inci yatı okulu için alınacak 

murta zoıJO 
420,00 iİstanbul 1 inci yatı okulu için alınacalt 

217,00 

1900,0C 

süt ~ 1000 kilo yoğ:ıırt bılo ' 1 
İstanbul 1 inci yatı okuluna alınacak sa 

0 
o~ 

•) . 
İstanbul 1 inci yatı okuluna a!ınacıılt • 
ekmek. ss 

'.Muhammen bedeller! iliı ilk teminat miktarları yukarıdr3 .,,,ııılı".' e ,~ ~·· 

ler ayrı ayrı açık eksiltmeye konulınuştur. İhale 31/8/939 P t ıs~ 
nü saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Şartnaınele,,, t 

·ıı ıJ.P • 
muamelat müdürlüğü kaleminde görülebilir. Talipleri paill" 
makbuz vey2 me]ctupları ile ihale günü muayyen saatte 
mende bulunmaları. (6293) 


