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4ğustos Hazırlı ... ı: 
\/e - aly uvv 

Brennerde Toplanan Alman 
i a an r mı - ecekler? 

ilalyan Hariciyesi Ecnebi efirlere Sarih iç Bir Sev Söylemiyor . ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~-

{ta/yanlarınHabeşistandanSonraHadramut' 
işgal Etmek Niyetinde Oldukları Söyleniyor 
r --- Bl . 

1 

I - --. 
İtalyan ordusunda uzun menzilli top )ar 

l'a . 
~ l'is 16 (Hususi) -İngiltere ve 

Mısır Hükometi Süveyş Kanallnı Tahkim Ediyor ~?sanın kuvvetli müdafaa taz
liııı 1 ~:U-şısında kalan Almanyanın 
~dilik Danzig meselesini alev- iresinde yapılan toplantı hakkın- ketlerinde mihver devletlerinin 1 giz vazifosi hakkında iyi malı1mat 
ta dırınek istem~ği anlaşılmak- da buraya yeni malıimat gelmiş - faaliyeti hakkında tesbit etmiş ol- alınamamıştır. Söylendiğiı_ıe göre; 
~· Fakat buna mukabil bütün tir. Yakın Şarktan gelen Alman dukları plan üzerinde müzakere- Halidülvelid Hicaz Kralı lbnissu
buı Yet Balkanlara intikal etmiş memurları ve İtalyan propagan - ler olmuştur. ud tarafından resmi hiç bir vazi-
l'lilUnaktadır. da nezaretinin mümessilleri bu Hitlerin; bugünlerde Vehabile- fe ile tavzif edilmemiştir. Yalnız 
llakarı Tirolda İtalyanlar bü- toplantıya iştirak etmişlerdir. Bu rin ileri gelenlerinden Halidülve· bu zatın 1911 de Libyada İtalyan

~ ~bileri çıkarmağa devam e- içtimada Alman ve İtalyan Hari - lid isminde bir zatı kabul ettiği lara karşı mücadele ett>ği ve hat-
~ O?lar. Romadaki İngiliz sefiri- ciye nazırlarının, Arab memle - bildirlmekte&. Bu zatın esraren - \Devamı 6 .ncı nh'fede) 
~ teşebbüsü üzerine kırk sekiz 1-----------------------------------------
!iıı t tehir edilen bu karar, artık M f M 1 H d 1 d ~o· lllevkiine konmuştur. Bolza- aar"ı ogo U ut arın a 
'Ilı,, da bulunan bütün ecnebiler 

ııııeketi terketmektedir. Bu Şurası Muharebe Kızıştı 

• 

llicaz Kralı İbni.süud 

·\ını 
~ akadan ayrılan Almanlar Bo-
le llıya ve Moravyaya yerleştiri -
li~ek Ve kendilerine tazminat ve-
~ektir. 

di ~ilıver devletlerinin yukarı A
tıı~kde ecnebileri çıkarmaktaki 
!ar Sadlarının ağustos hazırlık -
~ıı:dan ibaret olduğu tahmin e
oı;ı ektedtr. Burada yapılmakta 
tin~ lıılışidat ecnebilerin gözle -

t n ııaklanmak istenmektedir. 

\>u~31Yan Hariciye nezaretinde, 
ıtıaı ;ıxı Adiç tahşidatı hakkında 
fttı U:ıııat almağa gelen ecnebi se-
1ıı0:re tııüphem cevablar veril -
·~tedi do· r. Brenner'de Balkanlara 

ha~u geniş mikyasta bir hareket 
ltııyırJığı Yapılıdığı, tab:yevi eheın
eırıı:~ı ol.an bu mevkiden istifade 
ltad ıçın ecnebilerin bu mınta
~ılh:n .çıkarıldığı söylenmektedir. 
llıaq· kıka bu mıntakaya mütc -
lop 'Yen asker sevkedilmekte, 
~ak Ve cephane gönderilmekte, er· 
t~di sevkikatına germi verilmek -

r. 

l>a . liEDEF NERESİ? 
d, es:~ 16 (Hususi) - 30 haziran

ı Avusturya başvekfıleti da-

--A 

Bir Kısım Aza Bu 
Akşam Gidiyor 

Maarif Şfrrası yarın öğleden evvel, 
Ankarada Maarif Vekili Hasan 
Ali Yücelin riyasetinde ilk toplan
tısını yapacaktır. 10 gün devam e
decek olan bu toplantılarında şu 

meseleler müzakere edilecektir. 
1 - Şimdiye kadar maarifimiz· 

de m~arif işleri hakkında tetkikat 
yapmış olan yerli ve ecnebi te~bi
yecilerin bu hususta vermiş olduk· 
!arı raporlar. 

2 - Maarif Vekaletinin davet 

Japonlar Bir Gün İçinde 
Düşürdüklerini 

75 Sovyet Tayyaresi 
Bildiriyorlar 

edip maarif işlerini tetkik ettirdi- :f 
ği mütehassısların verdikleri ra -
porlar. 

3 - Vılayetlerin orta, ilk ve yük- j 
sek tedrisat muallim ve profesör- J 
!erile ecnebi ve ekalliyet mekteb· l ~ 
!eri muallimlerinin vermiş olduk-
ları raporlar. 'Mogol hududunda bir şehirde Sovy et tayyarelerinin bombaları altında 

4 - Maarif Vekaleti umumi mü- ölen birkaç Japon neferi 
fettişlerinın, maarif müdürlerinin, 
ilk tedrisat müfettişlerinin ve Ve
kalet daire müdürlerinin hazırla
dıkr.ıır raporlar. 

5 - Maarif Vekaletinin, merrıle
kei maarif seviyesinin yüksltil
mesi uğrunda alınmasını zaruri 
gördüğü tedbirler hakkında yapa
cağı teklifler. 

Bütün bu raporlar ve tekJifler 
Vekalet tarafından kitab halinde 
bastırılarak Şı'.ira toplantılarında 

bulunacak zevata, bu husustaki 
noktai nazarlarını hazırlamaları 

için, 15 gün evvelden gönderilmiş
tir. 

Şı'.ira Vekilin bir nutkile açıldık
tan sonra encümenler seçilecek ve 
yapılacak teklifler, tetkik edilmek 
üzere bu encümenlere sevkedile
ccktir. 
Şura toplantılarında bulunmak 

üzere şehrimizden davet edilen 
Maarif Vekaleti umumi müfetti§

(Devıımı 6 ıncı •ahifede), 

Tokyo 16 (Hususi) - Tiyençin 
meselesinin halli için, İngiı1terenin 
Tokyo sefiri ile hariciye nezare -
tinde miizııkerelere başlanm~tır. 
Japon hükıimeti eskiden mevzu 
imtiyaz nizamının değiştirilmesi
ni istemektedir. Japon hükıimeti 
imtiyaz mıntakalarını Japonya 
aleyhine entrika yuvaları addet -
mektedir. Çinliler bu mıntakalarda 
her fırsattan istifade ederek Ja -

,J>Onya aleyhine propagandalarda 
bulunmaktadır. Japanya bu mın
takalardaki Çin bankalarını kon
trol etmek kararındadır. Çünkü bu 
bankalar Japon parasını düşürecek 
tedbirlere tevessül etmektedirler. 
Japon polisi, Çinli suçlular hak
kında imtiyaz mıntakası dahilinde 
araştırmalar yapmak hakkını ha
iz olmalıdır. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Bu Sabah Bir Fransız 
Askeri Hey' eti Geldi 

Gl. Hudzinger'in Riyasetindeki 
Hey' et Akşam Ankara ya Gidiyor 

(Ya.ıısı 6 ıncı sııhıfede} 

Kral Kar ol 
İstanbula 
Gelecek 

Bükreş 16 (Hususi) - Kral Ka
ro! yaz mevsimi münasebeti!., hu
susi yatı ile bugünlerde Karade
nizde bir seyahate çıkacaktır. Kra
lın bu seyahat esnasında İstan -
bula de uğraması muhtemeldir. 
Seyahat tamamile hususi bir ma
hiyette olduğu için resmi hiç bir 
merasim yapılmıyacaktır. 

YUGOSLAV KRAL NAİBİ 
LONDRAYA GİTTİ 

Belgrad 16 - Kral Naibi Prens 
Pol Londraya hareket etmiştir. 

Seyahat hususi mahiyette olmak-
J 

Pazarlıksız Satış 
Kanunu Değiştiriliyor 

Kanunun Tatbikatından 
· Beklenilen Netice Hasıl Olmadı 

Kral Karol 

la beraber, Prens Pol İngiliz ri -
cali ile mühim temaslarda bulu
nacaktır. Kabinede yapılacak de
ğişiklik Prensin avdetine talik e
dilmiştir. ------

Finlandiyada 
Manevralar 

Helsinki 16 (A.A.) - Finlandi
ya ordusunun bu ayın sonunda 
yapacağı manevralar, Finlandiya
da şimdiye kadar yapılmış olan 
askeri manevraların en mühim
lerinden olacaktır. Çünkü bu ma
nevralara yalnız ordunun hemen 
hemen bütün mevcudu iştirak et
mekle ltalmıyacak, sivil muhafız 

kıtaatile bütün ihtiyat zabitleri va 
zabit vekilleri de iştirak edecek
tir. 

Ki SACA 1 
Geç Olsun da .. 

Gazeteler yazıyorlar: 
•Muallimlerin yurd hakkındaki 

bilgilerini çoğaltmak maksadile 
İstanbul maarif müdürlüğünün 

İstanbul şehri dahilinde tertib et
tiği gezilere yarından itibaren lıaş· 
!anacaktır. İlk gezi kağıdbaneye 
yapılacaktır. Buna 125 muallim İŞ· 
tirak etmektedir.• 

Memleketin istikbali kültürü 
için, bu. ne mutlu! haber! .. Demek, 
yarından itibaren, muallimlerimiz 
yurdlarını tanımıya başlıyacnklar. 

Geç olsun da güç olmasın! derler. 
Doğru söz, nemize Ii'tzım! 

Muallimlerimiz, yurdu tanımıya 
Kağıdhaueden başlıyorlar. Karın

ca adıınile değil, dev adımile de 
gezseler, faraıa Erzuruma vanna· 
ğa ömürleri yeti ir mi dresiniz? 

Bunu, bizim aTkadaşa sordum. 

Her zamanki gibi, gülümsedi: 
- Yurdumuzu tanıyalım, dedi. 

Kiığıdhancyi hile tanımak bir kar· 
dır. • •• 

Pazarlıksız satış kanununun tat
bikatından müsbet bir netice el
de edilebilmesi iç•n Ticaret Veka
letı Kontrol dairesi BelE:<liye ile 
müştereken çalışarak pazarlıkla 

satış yapan bir çok ticarethaneyi ı 
cezalandırmıştı. 

Denizden 
Kadın 

Bu kanundan maksad sırf pa -
zarlıgı ortadan kaldırmak olduğu 
için bir çok esnaf fiyatları yük -
seltmlşle~, böylece halk alacağını 
pahalıya tedarik etmek mecburi -
yetinde kalmıştır. Evvelce meş -

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Çıkarılan 
Cesedi 

• 

Bir Cinayete Kurban Gitmesi İhtimalile 
Tahkikata Ehemmiyetle Devam Edilmektedir 

Dün sabah Eyübde Bahariyede· 
ki kontrplak fabrikası önünde de

nizde bir kadın cesedi bulundu -

ğunu yazmıştık. Zabıta yapılan 

tahkikat neticesinde cesedin E -
yübde oturan 41> yaşlarında kim -
sesiz Refika adında bir kadın ol

duğu anlaşılmıştır. Cesed adliye 
doktorunun gösterdiği lüzum ü
zerine morga kaldırılmıştır. Refı

kanın ne suretle denize düştüğü 

tesbit edilememiştir. Tahkikata e

hemmiyetle devam edilmektdir. Denizden çıkarılan cescd 

Mısır, Yunan, Rumen ve Türk 
•• 

Atletleri BugünBoy Olçüşecekler 

Dıin akşam şehrimize gelen Yunan atletleri 
(Yaz.u;ı 6 mcı sahifede) 
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HAD,iSELER KARŞISINDA 
·.~· . · · ·,,:;_, · · · . Son Telgr~f. 

İSTİŞARE HEYETİ bozuk maya, umumi harbde oldu- · 

Donanma 
Piyangosu 

ARTIK TOPLA.l\l\UYACAK ğu gibi, halkı kasıp kavurur. Ne Ne Suretle Tedavül 
çare ki, bozuk mayanın kokusu pek M k"" d K 

Belediyedeki iktısad müşavere çabuk çıkmıyor! ev ıın en alkacak 
heyeti işini b'tirmiş ve artık da
ğılmış .. Bu heyetin, bugüne kadar 
hangi şehır işlerini halletiğ:ni çok 
merak ediyoruz. Bize öyle geli
yor ki, bu heyot, Belediye meka
nizmasının faaliyetini işkiıl etmek
ten başka bir rol oynamanıı.ştır. 

Belediyenin eskı iktısad müdü
rü Asım Süreyyaya müjde .. Fazla 
param olsaydı, bir yıdbrım tel -
grafı çekerdim .. 

DENİZBANKIN ------· HASRETL'l/İ ÇEKENLER 

Kr okuyucu, bir gazeteye şu 
sualı soruyor: 

- Orta okul mezunları Denizban
ka gırebilirler .mi?. 

Gazete, veroiği cevabda, Deniz
bankın lağvedildiğini yazıyor. Ga
liba, bu okuyucu, Denizlıanktaki 

serveti saman hikayelerini dinle
ye dinleye kendinden geçmiş. 2ağ

vedildiğinin farkında bile değil.. 

Geç kaldın azizim.. Talihine küs .. 1 

Siz, ~u gazetenin yerinde ol
saydık, şu cevabı verirdik: 

- Ne yazık ki, Denizbank ha

len yaşamıyor. Eğer mevcud bu -

lunsaydı, değil orta okul mezunu, 

bir spor kulübü mezunu olmanız 
bile kafi idL. 

BOZUK MAYA İLE 

MÜCADELE EDİLECEK 

Belediye, ekmek fabrikasile be

raber, bir de sıhhi maya fabrikası 
kuro}8ğa karar vermiş. Yapıla.n 

tetkiklerden, ş'.mdi yediğimiz ek
meklerin bir çoğunun mayası bo

zuk olduğu anlaşılmış .. Aman, ma
yaya dikkat! Kıifirin bozuk olanı 
bir felakettir. Hele, ekmek işinde 

ÇOK ŞÜKÜR ALLAHA 

BANKADA PARA..)UZ YOK 

Satie meselesinin tahkikatı, şim
di, dana !ıraklı bir safhaya gırdi. 
Suçluların, bankalardaki hesabı 

carileri ve paraları da tetkik olu
nuyormuş. Gördünüz mü şimdi 
eğlenceyi?. 

Parasız olmak, her bakımdan 

iyidır, rahattır. Bankada parası 

bulunmaK, hazan böyle sorulup su
al edilmek ıcab etti mi, insana, bir 
at s.neğı gibı, rahatsızlık verir .. 

Çok şükür Allaha. ne bankada, 
ne de çömlekte on paramız yok.. 
Bize bır suç isnad etmek isteseler, 
olsa, ol:;a: 

- Milli iktisad ve tasarruf cemi
yetınin nasihatlerini neden dinle
medin, diyeb'.lirler?. 

Bu kadarcık kusur, kadı kızın
da da bulunur! 

DUYDUK, DUYMADIK 

DEMEYİN, EY VATANDAŞLAR! 

!stanbulun imar planının tatbiki 
başlıyor. Yeni bir takım nizamlar 
çıkıyor. Şehrin imar edilecek mın
takalarıı!da, k:m yeni bir bina 
yaptırırs~. on sene müddetle ver
giden muaf tutulacakmış. !çimde 

ilk defa, bir b:naya sahih olabil
mek hevesi uyandı .. Yer yüzünde, 
dikili ağacı olmıyan bir insan için, 
bu hayali zevki çok göıımeyin .. 

Kendi kendime düşündüm: Yap
tıracağım bina, on sene vergiden 
muaf olacak.. Hayal bu ya, şimdi 
de, apartımanı k~ kat yaptırayım, 

d.ye dü~ünüyorum. Gülmeyiniz .. 
İşi sağlama bağladım: Ben.m iş, 

bir atla üç nala kaldı .. 

AHMED ltAU1' 

[İ(ÜÇÜK HABERLEfil 
* Harb kimya sanay:inin tev • 

aiine tetkikler yapmak üzere ge

tirtilnq olan doktor Karı evvelii 

Ankarada işe başlamıştır. Gaz 

maskesi fabrıkası tevsi edilecek

tir. İlk olarak İmıitte bir klor fab

rikası açılacaktır. Bu fabrikanın 

malıyet heaabları yapılmıştır. 

. * Gümruk ve İnhisarlar Vekili 

Raif'Karadeniz şehrimizde tetkik
lerine devam etmektedir. Dün ya

pılan blr toplantıda bira fiatlan
nın ucuzla! iması ve kırk derece

lik düşük alkollü rakı meseleleri 

etrafında fikir teati edilmiştir. 

* Adanll'da bir köyde tesadüfen 

iki çocuğun içinde eski Asur ve 

İslam hükumdlerine aid altın, gü

müş, brinz ve bakır bulunan hır 

define bulunmuş.tur. * Matbuat umum müdürü Naci 
Kıcanan terfian Bolu valiliğine 

tayin edilmiştir. 

* Vah maavini Muzaffer Ça -
talca, Silivri ve Bakırköy kazala

rını teftiş etmiştir. * İspanyada bulunan İtalya Ha

r:cıye NazLrı Kont Ciyanonun bin-

diği tayyare Barfad'da karaya i

nerken bir sıçrama yapmış ve dev

rilmek tehlike5i geçimıiştir. Tay

yarenın h•r tekerliği kırılmıştır. 

İçendekilere bir liey olmamıştır. 

* Mısır Hariciye Nazın Abdül
fettah Yahya Paşa Atinadan Mısı

ra hareket etmiştir. 

* İspany&dan birçok İspanyol
lar Mek;ııkaya hicret etmekted:r

ler. Mek~ik vapuru da ıki bin İs

panyolu hamilen Bordodan Mek -

sik.aya hareket etmiştir 

* Prov.dans şehri civarında bir 

maden infilakı olmuş ve otuz kışi 1 
toprak altında kalm!;itır 

* Ma.ırif Vekaleti yeni ders yılı 

hazırlıklanna devam etmektedir. 

Zanned'ldığine göre, orta okullar

da biyoloji dersleri kaldırılacaktır. 

İlk mekteb kit.ahlarının da tek bir 

cilde toplanarak l.K!uz fiatla satıl

ması düşüniilmek:tedır. 

* Tirbalı müddei müddeiumu

mis; Subhi Nahid Okay İskende

run muddeiumumiliğine tayin o

lunmuştur. 

Plij Bülbülleri 
No.36 

!işte bir gürültü. 
O ne? 1 

Melinin sesi" 
Selin karyoladan başını kaldır

dı .. Dışarıya kulak verdi: 

- Evet .. TAkcndisL O gelıyor .. 
Bir kadın scsı merdivenden ak

sedıyor ve gürültülü ayak sesleri 
yukarıya doğru yaklaşıyordu. 

Selin: 
- Eyvah, gördünüz mU şimdi 

olan işlen'! Kız kardeşim geli -
yor .. Ben sizi aldatmıştım. Burası 
kız kardeş.nıin odasıydı. 

Diyerek yattığı yerden fırlayıp 
kalktı. 

Kulak kabarttı: 

Yazan: i.kcnder F. SERTELLİ 

- Eyvah, Mecdi Bey de birlı.kte 
geliyor. 

Sermed şaşkın hır tavırla sor -
du: 

- Mecdi bey de kim? 
- Kız kardeşimin belalısı.. Şim-

diye kadar beş on kişiyi yarala -
mış haşarı bir adam. 

Ve Celale dönerek ilfl\·e etti: 
- Siz varsınız ya .. Hiç kimse -

den korkmam. Tanınmış. değerli 
bir taharri memuru aramızda bu
lunurken başka kimseden korku
lur mu hıç? 

Melin odanın önünde durdu .. 
- A .. O ne?! Odamda ı~ık var .. 
Ve kapıyı yavaşca araladı; 

Mülga Donanma cemiyeti tara
fından hasılatı tersane inşasına 

sarfolunmak üzere 1917 senesinde 
Donanma piyango tahvili namı al
tında kırk senede itfa edilmek ü
zere beheri itibari bir lira kıyme
tinde bir milyon Iıralık tahvil çı
kanlmıştı. Bunlardan 400 bin ade
di itibari kıymetinden yüzde 15 
ve 20 noksaniyle itibarı milli ban
kaoına verilmiş ve banka da bun
ları tedavüle çıkarmış, d•ğer kı -
sımları satılmıyarnk bankanın e
linde kalmıştır. 

Hiç bir tarafa satılmıyarak ce -
miyet elinde kalan ve tedavüle çı
karılmıyan 600 bin adet tahvil de 
2 nisan 935 tarihli ve 104 numa
ralı kararname ile hazineye inti

kal etmişti. Şimdiye kadar bu bir 
milyon aded tahvilden ancak 61,000 
adedi her sene bütçesine konulan 
tahsisatla itfa olunabilmiş ve ge
ri kala.n kısmının itfası ise bu se

neden itibaren daha 17 sene gibi 
uzun bir zamana tevakkuf etmek
te bulunmuştur. Faize tabi olma
maları itibariyle hamlilerine hiç 

bir fayda temin edemiyen, tasfi
yeleri için daha bir çok seneler 
intizarı mecburi kılan bu tahvil

lerin itfası, hem hamillerinin 20 
küsur seneden beri mühmel olan 
paralarından istifadelerini ve hem 
de bütçeye her sene bu iş için ko
nulan tahsisatın daha müsmir iş

lere tahsisini temin gibi mühim 
faydaları istihdaf edeceği deı-piş 

olunmuştur. 

Tasfiye işini karşılamak üzere 
muktazi tahsisatın bu tahvillerin 
senelik taksitleri için hazineden 
İş bankasına her sene tevdi olu -

nan paralardan müstakbel keşide
ler için ayrılmak suretiyle bu ban
kadan biriken beş yüz bin lira te
min edilecektir. 

Bu suretle mülga Donanma ce -
miyeti tarafından tedavül mevkii
ne çıkarılan ikramiyeli pıyango 

tahvillerinden şimdiye kada: nu
maralarına ıkramiye ve am;,rti i
sabet etmiyenlerden itibari kıy

metleri üzerine mayıs 940 nit a
yetine kadar satın alınmak su
retiyle itfasına izin verilmiştir. 

Hazine elinde olup tedavüle çıka
rılmış olanlar u ulen imha e ... ııe -
ceklerdir. 

Bu tahvillerden numarasına ik
ramiye isabet edip de şimdiye ka
dar alınmış olanlar hakkında tah
viller üzerinde yazılı müruru za

man hükmü mahfuz kalacak ve 
bundan mütevellit neticeler hak 
ve vecibeler hazineye ait olacak
tır. 

Maarif Vekaletinde 
Yeni Tayinler 

Maarif Vekaleti orta tedrisat şu
be müdürlerinden NureddinBoy
man, teknik tedrisat umum mü
dürlüğüne, Ziraat Banka:;ı müfet
tişlerinden Hasan Refik Ertuğ Ma
ar f Vekaleti hukuk müşavirlığine 
tayin edılmiştir. 

- Hay Allah müstahakını ver -
sin, Selin! Senden de hiç rahat 
yok. İkide birde odama gelirsin! 
Şimdi ne yapacağız biz? 

Misafirlerin yüzüne ayrı ayrı 

baktı: 

- Bunlar da kim böyle? Süt 
dökmüş kedı gibi sinmişler bura
ya .. 

Selin her şeyden önce bir nok-
tayı anlamak istedi: 

- Mecdı sarhoş mu? 
- Epeyce .. 
- Aman. sakın fazla içirme. Be-

nim misafirlerimle biraz birlıkte 
otururuz. Onlar zaten neredeyse 
gidecekler .. 

Melin kız kardeşile kapının ö
nünde konuşurken, dışarıdan bo
ğuk bir ses duyuldu. Mecdi bağı

rıyordu: 

- Ulan ölüsü kandilli.. Nereye 
sıvıştın çckırke gibi çabucak? Bir 
ışık tutsana be ... Bu karanlık mer-1 
divenden çıkılır mı hiç .. ? 1 

İKDAM: 

A. N. Karacan, milletlerin harb 
korkusu dolayısile düştükleri te -
liştan bahsediyor. Harb olacak 1 
mı? Bunu anlamak için terazinin 
iki kefesiru tartmalıdır. Mosko -
vanın ağırlığı terazinin hangi ke
fesine düşecek' Bütün dava şim
di buradadır ve herkes bu muam
manın şu veya bu şekilde netice
leneceğine göre, tedbirli davran -
mağa hazır bulunmağa çalışmak

tadır. 

Yunus Nadi Cumhurreisi ismet 
İnönürıün . neyli Telgraf. gazete
si muhabirine verd,ği beyanattan 
bahsederek, Türk - İngiliz dostlu
ğunun kıymetini anlatıyor. Diyor 
ki: 
cAvrupanın hudu!larından ta

şan emniyetsizlik havası içinde, 
Türkiycnin d" korunma tedbirle
ri alması gayet tabii idi. Türkiye
nin hiç bir tarafa müteveccih bir 
taarruz fikri olmadığını herkes 
biliyor. İngiltere ile sulh için te
minat mahiyetindeki samimi ve 
hayırlı dostluğumuzun Reisicum
hurumuzun mesajında kanaatle i
şaret olunan inkişafları göster -
mekte devam edeceğine şüphe e
dilemez.• 

TAN: 

M. Zekeriya Serte~ Balkanlar
da iktisadi bir muharebe olduğu
nu söylüyor. Bu muharebede Al
man iktisadiyatının mümeyyiz 
vasfı olan istilacılık göze çarp -

Deniz Yolları Yeni 
Binasında İşe Başladı 

iDevlet Denizyolları U. Mü -
dür Iüğü Tophanedeki eski De
nizyolları binasına taşınmşı ve 
dünden itibaren orada çalışmağa 
başlamıştır. İdarenin liman iş -
!etmesi binasındaki bütün ser -
visleri yeni binaya nakledilmiş 

leroir. 

Zehirli gazlardan 
Korunma 

Zehirli gazlardan korunma ko
misyonu Pazartesi günü sefer
berlik müdürü Nailin reisliği al 
tında toplanacaktır. Toplantıda 

bu husustaki talimatname üze -
rinde konuşulacak, icap eden 
tedbtrlernn alınması kararlaşa -
caktır. 

Bir Hakaret Davası 
Hasköyde kahvecilik yapan Ah 

met, belediye bina tahrir komis 
yonu azasından Hayri, Sırrı ve 
Ahmed, tahrir edilecek bir arsa 
yüzünden kızarak tahkir etmiş, 
hakkında cürmü meşhut zaptı 

tutularak asliye dördüncü ceza 
mahkemesine verilmiştir. 

Suçlu mahkemede ink.lr et -
mi~. mahkeme de tahkir~ uğra

dıkları idd'.a edilen adamların me
mur olup olmadıklarının tahkik 

ve tesbiti için duruşma evrakını 

müddeiumumiliğe göndermiştir. 

Sermed bu sesi duyunca şa -
şırdı. 

- Sahiden belalı biri geliyor, 
Celal! gözün aydın .. 

Selin gülümsedi: 
- Biraz önce gürültü çıkarmak 

için bana kafa tutuyordun, işle, 

şimdi böbürlen bakalım. 
- Benim kimseye böbürlendi

ğim yok, ablacığım! Ben şaka yap
mıştım. Gürültü kim, biz kim' Şu
racıkta oturup ağız tadile iki ka
deh rakı içemedim yahu! Sancı .. 
Terzi .. Hakaret. Şimdi bir de be
lalıya derd mi anlatacağız? 

Nihayet Mecdi sendeliyerek o-
dadan içeriye girdi. 

Sermed birdenbire şaşırdı. 

O ne?! 
İçeriye giren adamı Sermed çok 

eskiden tanıyordu. Bu ne aksi te
sadüftü! 

Mecdi içeriye gırer girmez: 
- Melin! - diye bağırdı - yine 

mi benim başımı beliı.va sokacık- ı 

maktadır. Alman iktisadiyatını 

inhisar altına almak, sonra bu ha
kim vaziyetten istifade etmektir. 
Son zamanlarda İngilterenin müt
tefiklerine 60 milyonluk kl'edi aç
ması bu istilayı önlemek içindir. 

VAICİl': 

Asım Us deniz hamamlarında 
ahlak zabıtasına dikkat ediyor. 

Diyor ki: •Bilhassa pazar günleri 
• 

denız hamamları kadın, erkek çıp-
lak insanlarla doludur. Sağlık ba
kımından iyi bir şey .. Fakat tah
silli ailelerin yüzlerini kızartan 

bazı manzaralar karşısında kayıd
sız kalmağı doğru bulmayız. Bil
hassa kadınlara mahsus muhafa
zalı yer !ere bazı erkek !er müteca
viz bir vaziyet alıyorlar. Umumi 

adab mefhumu ile telifi kabil ol
mıyan bu uygunsuz vaziyetlerin 
önüne geçilmelidir. 

YENİ SABAH' 

Hüseyin Cahit Yalçın On iki a
da meselesinden bahsediyor. Di -
yor ki: cOn iki ada Türk suların
da Anadolunun bir parçasıdır. A
sırlardanberi Türklerin idare ve 
hakimiyeti altında kalmıştır. İtal
ya ·bu adaları malum şekilde işgal 
ettikten sonra, Yunanistana iade e
deceğini vadetmişti. Fakat bu, 
bir İtalyan sözü idi. Bu adalardan 
bir tanesini bile Yunanistana tes
lim etmedi. Şimdi de bu adalarda 
tahkimat yapıyorlar. Fakat ne ya
parlarsa yapsınlar, On iki adanın 
hakiki sahiplerine ergeç avdet et
mesi zaruri ve mukadderdir .. 

Şehir Gazinosu 
Taksim Bahçesinde 

Temel Atma Merasimi 
Yapıldı 

Dün Taksim bahçesinin açılma 
ve bahçe içerisindeki şehir gazi
nosunun temelatma merasimi saat 
18,30 da, güzide davetliler buzu -
runda yapılmtştır. 

Bu merasimde C. H. Partisi ge
nel sekreteri doktor Fikri Tuzer, 
Parti İstanbul mıntakası müfettişi 
Fikret Sılay, şehrimizdeki meb'us-

1 lar, vilayet, belediye, halk partisi ! 
ve Halkcvleri erkanı hazır bulun
ındştur. 

Vali Lütfi Kırdar bir nutuk söy
liyerek, büyük ve kalabalık ıbir 

şehirde umumi bahçelere olan ih
tiyacı anlı.tmış, nutuktan sonra 
temalatma merasim; yapılmış.tır. 

Dün temeli atnlan şehir gazino
sunun inşası kısa bcr zamanda ik
mal edılmiş olacak ve resmi küşadı 
önümüzdeki Cumhuriyet bayra -
mında yapılacaktır. -·Ecnebi Mekteblerde 

Türkçe 
Maarif Vekilleti, ecnebi mekteb

lerin ihzari sınıilarında okuyan 
ta1ebelerin, bu ihzari sınıflarda 

türkçeyi Jayıkile öğrendikten son
ra kabul edilecekleri sınıflar hak
kında alakadarlara bir tamim gön
dermiştir. Vekaletin bu tamimine 
göre bu ihzari sınıflarda okuyan -
!ar türkçeyi iyice öğrendikten son-

sın? Geçen akşam da Çamlıcada 

böyle yaptın.. Çizlamı çekinciye 
kadar başım döndü. 

Selin bu misafirlerin gelişinden 
hiç de memnun olmamıştı amma .. 
Kız kardeşine bir şey söylemeğe 

hakkı yoktu. Oturduğu, eğlendiği 
oda kendi odası değildi.. Melinin 
odasıydı. 

Onlara ancak kalkıp gitmek dü
şecekti. 

Mecdi bir kenara oturmak ister
ken, gözlerini kırpıştırarak Meli
ne sordu: 

- Bu misafirler yeni eniştebey
ler mı? 

Melin, Çamlıcada bir kaç gece 
önce başına geleni unutmamıştı. 

- Hayır, dedi, kız kardeşim Se
linin ahbapları imiş .. 

Mecdi Sermede dik dik bakıyor
du ... Birdenbire başını uzattı: 

- Ulan Ördek .. ! Vay canına .. 
Senin ne işin var buralarda be .. ? 

Sermed Bey: 

Sirkeci 
Meydanı 
Asfalta Çevrilmesi 

Kararlaştırıldı 
Sirkeci meydanının inşasına de

vam olunuyor. Münakalat Vekıi -
leti, evvelce parke dö~enmesı ka
rara alınan meydanın asfa!ta tah
viline ı<arar vermiş ve bu ~ususta 
faglıyı>te b9lamı~tır. 

Meydanın genişletilmesi için, E
dirne ve Çorluya giden otobüsle
rin te\·akkuf mahallinden Sirkeci
deki işaret memurunun bulundu
ğu dörtyol akzına kadar imtidat 
eden adanın istimlaki şımdi!.k te
hir edilmiştır. Sirkeci meydanile 
istasyon binasının deniz cephasin
deki araziye yapılacak parkın tan
zhni işlerinden sonra bu istimlak 
keyfiyeti de ele alınacaktır. 
Parkın inşasına da pek yakında 

başlanacaktır Bunun için orada
ki gazinocuya bahçeyi tahliye et
mesi bildirilmiştir. 

Ekmekte Narh 
Usulü 

Belediye Bu Usulü 
• • 
ıçın Kaldırmak 

Tedkikler Yapıyor 
Belediye ikinci nevi ekmeği 

kaldırmağa karar vermiştir. Bi -
rinci nevi ekmek fiatından pek 
az farklı fiatla satılan ikinci ne
vi ekmek halkı tatmin etmemiş
tir. Bilakis fırınlar ikinci nevi 
ekmek ununu birinci nevi ek -
mek için kullanmış. teftişlere ge 
!enlere ikinci nevi ekmek pişi

riyoruz cevabını vermiştir. 
Küçük fırınların kapatılması -

na devam olunmaktadır. 
Belediye ekmekteki narh usu

lünü kaldırmak için tetkikler 
yapmaktadır. Narh usulü kaldı -
rıldığı takdirde fırıncılann şir -
ket ha.llnde çalışmalarından fi -
atları istedikleri kadar yükselt
melerinden kurtulmaktadır. 

Belediye reis muavini Rifat, 
ekmeğin şimdiki vaziyeti ve ıs
lahat esasları hakkında bir ra
por hazırlamaktadır. Rapor Ve
kalete gönderilecektir. 

-0---

Gazi Köprüsü için 
Tahta Parkeler 

Gazı köprüsüne yerleştiri -
len tramvay rayları tamamen 
kaldırılmıştır. Köprüye döşe -
necek tahta parkeler Fransadan 
getirılmiştir. Önümüzdeki bir 
haftadan itibaren yerlerine kon
masına başlanacaktır. 

Köprunün ;ki başında yapılan 
beton ayakları inşaatı köprü mü
teahhidine ihale edilm:Ştir. Bu 

yüzden knprünün inşaatı uzadığı 
ıçın Gazi köprüsü Oumhuri -

yet bayramında merasimle açı

labilecektir. 

ra, eğer ilk mekteb mezunu iseler 
orta mektebin birinci sınıfına, or
ta mektebın herhangi bir sınıiın
dan gelmişse, tasıUkna:ınelerinin 

tekabül ettiği sınıfa kabul edile -
ceklerdir. 

- Rica ederim. Beyefendi! de
di. Ağzınızdan çıkanı kulağınız i
şitsin. Bendcnizi birine benzet • 
miş olacaksınız! 

- Hayır be! Ne benzetmesi..? 
Sen benim kodes arkadaşım değil 
misin? Kırk yıllık Ördek Ahmedi 
unutur muyum ben? 

Sermed renkten renge giriyor, 
elinde sigarası yanarken, bir diğe
rini yakmağa çalışıyordu. Mecdi 
çok boşboğaz bir adamdı. Ağzın
da bakla ıslanmazdı. 

Gerçek birbırlerini tanımışlardı 
amma .. Sermed bu tanışıklığını in
kara mecburdu. O zaman bütün 
h;·alar büsbütün meydana çıka -
caktı. 

- Benzetiyorsunuz. Beyefendi! 
Cidden benzetiyorsunuz! 

Diyerek Mecdiye bir sigara u

zattı. 

Mecdi gülmeğe başladı. 

(Devamı :;ar) 

"Açlar,, ve "Toklafıı 
Yazan: Ahmed Şl1krü ES!lfJS 

Bir kaç sene evvel, • aç ve .ıo~ 
devletlerden çok bahsediyordıl' 
İngiltere, Fransa, Amerika ve Sııt 

)·A 
yetler •tok. devletlerdi. AJınaP 
İtalya ve Japonya da •aç> saı'])ıt' 
dı. J apnoya, 1931 senesinde açııJI 

·"' dayanamıyarak Çinin bir eyale.,.. 
saldırdı. Ve otuz ~· 6Ur miJ)-oll 
nüfusu olan Mançuryayı istilA ti' 

ti. Mançurya ile beraber, Japaıı1' 
nın eline geniş hububat sah•ı'.811 
ve zengin maden ocak!. rı geÇ 
Bundan sonra Japonyanın dcyacl' 
ğı zannedilmişti. 

1935 senesinde de Fransa, ,sÇ' 
• cL olan Italyaya Habt'Şistanı ver 

Bu sırada üçüncü aç bir devlet u 
lan Almanya, Sar mıntakasını f 
'.i aldı. Ertesi sene AvusturY8~~ 
ılhak etti. Bir sene sonra da suO 
mıntakasını aldı. Bu toprakJarıJI 
ilhakından sonra doyduklaTI ıı1' 
nedildiği bir sırada Almanya çe
kistan'ı ve İtalya da ArnavudW~ 
işgal ediverdiler. Oburun yedikl' 
iştihası açılır diye bir söz vardır: 
otoriter devletlerin istila politİ~r 
ları da toprak ve arazi ilhak el· 
tikçe yeni hız almaktadır. Bu '"' 
ziyetin garib tarafı şudur ki, .a\' 
sayılan devletler, daima kendiler!' 
ni, şu ve bu lokmanın yutulııı3 ' 
sile doyacak vaziyette gooterıııir 
!erdir. Almanya Sar'ı aldığı ıs' ., 
man, Avrupa.da bir karış arazı 
temediğini söylemişti. Ayni .s~ 
Avusturyayı ilhak ettikten so~~ 
tekrar etti. İtalya Habeşista~ı. 1'

1
• 

lıi ettikten sonra tekrar etti. JtS, 
ya Habeş"stanı istila eder eııncı ıı 
tık •tok• devletler arasında ,;8'; 
labileceğini bildirmişti. Fakat. ,. 
zım zamanı geçer geçmez ye~ıdl 
daha büyük •parçalar. peşın 
ko!msya başladılar. JJ 

Iki sene içinde Avrupada "~ 
11
• 

rikada bir çok memleketleri ıs.~ 
laları altına geçirdikten sonra ~·, 
di •doy.muş• sayılmak için 'f' 
bir liste daha hazırlamış buJutl~ 
yorlıır. Egto de CorbJıo naının 
ki İtalyan gazetesi, ·hakiki suW 
un temini için Alman ve hal~ 
mutalebatının mahiyetini bır d ,~ 
fa daha saymaktadır. Bu gazetf'.t 
göre, Tunus, Cibuti, SüveyŞ ~1 
Malta İtalyaya verilmeli. Cebe r 

·dO 
tarık İspanyaya, Danzig, Kor• f 

ve eski müstemlekeleri de Aln'~ 
yaya iad~ edil.meli O zaman s~ 
!ar tahdid ed::lebilir. İktısadi i ~ı 
liği yaP.ılır ve •hakiki• sulh del!' 
rulmuş olur. Bir defa artık tıs . 
nın ve Almanyanın doyabileCe~ 
!erinden bütün dünya üın•0 . 
kesmiştir. Farzımahal bu ıneflle' 
leketler de otoriter devletlere t r 
!im edilecek olsa, •tokların• ~. 
tesi gün yeni bir liste ile kMi1

0 
mıyacaklarından kimse emın 1 
ğ.ldir. Kaldı ki bahis mevzuU 0 

. . 9' 
yerlerin bu devletlere tesııını 
düşünülemez. · d· 

İtalya Habeşistan ve Arna'·ılıı' 
luğu eli'le geçirdikten sonra. ıl 
hakla Mısıra aid olan Su\·e~ş. 
bahsedebilir? İtalya bugün al~t' 
caklı olan devletler sırasında ıV 
ğil, borçlu olan devletler ara.Sın~ 
dır. İtalyan gazeteleri, bu ın,"~ 
ketlerin kendilerine verileını) . 
ğini bildikleri halde neden bU~1• 
!arı birer dava haı:nde ortaya '~ 
maktadırlar? Bunun sebebini ' 
lôlllak için faşist ve milli sosY~ 
rejimlerinin •davasız. yaşı~~· 
yacaklarını hatırlamak !az•' rl' 

İtiraf etmek lfızımdır ki, bıl gf 
jimlere karşı daima tedafüi_,. b·! 
yette kalmak karşı taraf ;çın 1,~ 
zaf manzarası arz ediyor. Ii' ;ır 
bugün başkalarına a:d olan 

1
8 

• 
rakhıra sahibdir. Mesela p.rıı. 
vutluğu haksız yere işgal etıt'~ · 
Arna vud milletini esaret al\ ( 
almıştır. Sonra on iki ad •Yı 1\ıl 
hafaza etmek için otor '~er dC'1 • 
Ier:n bu kadar ehemmiyet "p • 
dikleri ırki bir sebeb yoktur· 11 
ril'daki' Almanların mukadde ~r 
Almanyayı alakadar eder. f

9 
; 

bu da haksız olarak İtauyanıfll i 
gali altındadır. Ayni şey, aYfl (f 
recede kuv\•etle Almanya~_ııııcl 
kistaru isLliısı hakkında so) ,ı~ 
bilir. Binaena!P.yh karşı ta!,..~. 
artık müdafaadan tecavüze g;;I 
!erine zaman gelmiş olsa gc 
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günün Meaele•i: 

Fiat Yüksekliğine 
Amil Olanlar 

Sebze ve Meyva Halinde 120 
Madrabaz İşten Menedildi 

Sebze halinde ıslahat işleri
ıte ehemmiyetle devam edil
llloktedir. Halde çalışan bütiln 
lllÜStahdemlere bire hüviyet va
rllkaııı verilmiştir. Daha önce 
bUQ]arın her birinin te:rcümei 
hal; tesbit ve tetkik edilıııiş, 120 
kişinin vaziyeti uygun ııörill
llliyerek Halde istihdamlarına 
llliisaade edilmemiştir. 
Madrabazlık, parçacılık, a:rka

tılık ve diiklineıbp kenclileri
lle meslek edinmiş olanlar ba
dema Hale ıokulmıyacakJa:rdı:r. 

ilk Mektebi 
Bitirme İmtihanı 

Maarif Vekaletinin 
Yeni Bir Kararı 

Yapılan tetkikat bu gibi kimse
lerin perakende fiatların yiik

aebnesinde de mühim rol oyna
clıklannı söstenniştir. 

Meseli; arkacılann en az on ta
ne küfecisi olduğu tesblt edil
miştir. Sebze ve meyva sabşla -

rmda pahalılığa imi! olduklan 
anlaşılmıştır. 

Sebze halinde daha birçok ye -

nillder yapılar.ık, arzu olunan 

büyük intizam kısa zamanda 
temin edilecektir. 

Açıkta Kalan 
Memurlar 

F.ııki Denizyolları İdaresinden 
Açıkta Kalanlara Hafta içinde 

Tazminat Verilecek 

tl:aarif Vekaleti, Haricden ilk Denizbankın lağvile yerine devleti 
Denizyolları ve devlet liman iş

llıektebi bitirme imtihanlarına gir- !etmeleri namile iki umum mü-
llıeıt istiyenlere, bu imtihanda mu- dürlük ihdas edilirken, gerek mül
~affak oldukları talodi:rde, ilk mek- ga Denizbank li.man işletımesi ve 
teb diploması verilmesini karar gerek Denizyollaırı işletmesi şube-
altına almıştır. Vekaletin bu hu- !erinden açığa çıkanları memur -
~taki kararına göre haricden ilk iara tazminat verilmesi kararlaştı
~elttebi bitirme imtihanlarına gi- rılınış ise de aradan epey b:r za-

Bukadar Cür'eti 
Manalı Buluyoruz 
Fınncıların, son günlerde türlü 

işler yaptıldan ma!Unı. Bu arada, 
birkaç fırını da kapatmışlar, işle
mez bale sokmuşlar .. Halbuki, ek
mekçilik nizamnamesinin üçüncü 
maddesine göre, hiçbir fırın sahibi, 
her ne maksadla olursa olsun, is
tediği zaman fırınını kapayamaz. 
Böyle bir harekette bulunması i
çin, en az bir ay evvel Belediyeye 
müracaat edip :ruhsat alması la
zımdır. Son günlerde fırınlannı 

kapatanlar, böyle bir müracaatta 
bulunmamışlardır. 

Mevcud mevzuata nazaran, şim
di, bu fınn sahihlerinin nnkdi 
cezaya çarpılması ve bir daha ay
ni semtte fırıncılık yapmaması 

icab ediyor. 
İstanbul halkını hiçe sayan bu 

cür'etkir adamların en şiddetli şe
kilde oezalandırıl.ıııas.ıtıı istiyo • 
ruz. 

BURHAN CEVAD 

Avcılık inhisarı 
Kartal civarında avcılık, orada

ki gençler birliğinin inhisarı altı
na alınmıştır. Maltepe Dragos dağı 
istikametinden Kaplankaya ve o
radan Soğanlı köy, Çavuşoğlu de
resi ve Pendik hududuna kadar 
uzanan sahalarla Kartal kazası 

dırhllinde oradaki gençlerden baş
ka kimse avlanamıyacaktır. Avla
nabilmek için birliğe kaydolmak 
iocab etmekte ve bir ruhsatname 
almak !Azım gelmektedir. L man geçmiş olmasına rağmen he-

ftıceklerin imthanlan, maarf mü- nüz tevziata ba:ıJanmamıştır. .__,1111111111"1<11dlllııl"dllllıllll-.ılllllıılllll.-ı 
~Ürlernin münasi.Jı görecekleri bir Liman işletmesi umum Müdür
Wt nıektebde ve üç ltişHık bir he- lüğü ~ıkta kalanlara tazminat 
~et huzurunda yapılacaktır. Bu verniği halde Denizyilları işletme-
l ·bi d'"rd'" )eri umum müdiirlüğü bu h119US-gı !erden ilk mekeblerin o un-

~ 
taki hazırlıkları henüz bi-t:irme -

ıi ve beşinci sınıf mü!redat prc- miştir. Bununla beraber verilen 
ranılarmdan sua.ller sorulacaktır. malfunata göre bu iş sür'atle ik
ııııiar için, her sene şubat, mayıs, mal edilecek ve bu hafta iç'nde 

~ilustos ve ilı:lııciteşrin aylarının memurlara tediyeye başlanacaktır. 
sonunda olmak üzere senede dört --oo--

defa imtihan açılacaktır. Bu za - yakacık Suyuna 40.000 
1ban1ar haricinde imtihana gir - Lira Sarfedilecek 
,llıelı, iGtiyenlerin müracaatlıarı ka- Yakacık suyunun sıhhi tesisatla 
ibu1 _,, isalesi için harekete g"""'miştir. =.ilmiyecektir. • ~;w 

Su, Yakacık köyüne b'.r buçuk ki-
h * lomctre mesafede bulunmaktadır 
'~Öçmen Evleri Bu içme suyunun tesisırtı çok es

Iı:iı:Hr ve bir Josmı toprak künk, bir 
kısmı da demir bO'rularla isale e
dilmiştir. 

Kartal belediyesi 40,000 lira sa.
file tesisatı yenileyecek ve su ma

~ 'Göçmen nakli için çalışma'Iara deni boru içine alınarak sı'lıhi ve 
~arn edilmektedir. Bu sene de fenni şartlar dahilimle isale edi
!I.. nıanya ve Bu1garistandan 20,000 Jecektir. 

Ürlada Yüz Göçmen 
Evi Yapılacak 

ı"'lda<r göçmen getirilecek ve bun- --<ı--

lar. muhtelif mıntakalara yerleş- Münhal Muhasebecilik 
tırı1- kt" 
, --<> ır. . Ve Müfetti likler 
lt.Sıhhat ve içtimai Muavenet Ve- Ş 

aleti bir taraftan göçmen evleri Posta, telgraf ve telefon umum 
ri"·· • müdürlüğünde mevcud münhalle--"iasına devam etmekte<tir. inşa-
at h rin yenı memurlar alınarak dol-a er sene muhtelif mıntakalarda 

durulması takarrür ebniştir. 30 -
llıtuıtazaman dl'Vam olunacak, göç- 35 _ 40 _ 45 lira maa.~lı dört muha-

~eıı.ıer sıhhi şartlar içerisinde bu- sebeci ve ayrıca 40 - 45 - 55 - 70 - 80 
Unuuruıacaklım!ır. lira ma~lı baş müfettiş ve müfet-
<*öçınen evlerinin bl'iıerı 500 li- tişler almaeaktır. 

~aya mal olmaktadır. Bu sene de Muhasebeciler malıye meslek 
lıir Çok yerlerde göçmen evleri ya- mektebi mezunları arasından seçi
:ıl~aktır. Urlada inşaata şlıııı;!i. - ,ecek, baş müfettiş ve müfettişli.k-
eıı başlanması takarrür etmiştir. !ere de hukuk, mülkiye, yüksek 

~!< mıntakada 100 göçmen evi ya- ticaret ve iktısad mektebı mezun-
llılacaktır. lan tercıh (.<Jrkcektir. 
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wt sordu: 

el':-.. Sekreter kızı herhalde gor-
11.ııuz zannederim. 
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\teredit de şef:nin böyle bir sıı

v bsorınaıandan korkuyordu, ce-
a Verdi: 

b '":- O da ortalarda yok! Dünden
Qerı kerı.iisıni kimse görmemiş. 
et~~ saat beş buçukta harelı:et 

lı:o~u~e müdürü s.r Core arkasını 
r tuga verdi, ak düşmü~ .laçla
ını karıştırdı. Dedı JU-

ltı;:- au Sarı Y anis işmin pek hak
lıy dan gelemiyeceğinizi şimdi an
t' orunı. Belki de bu iş sizin ih
t~asınıı dahilındt degıl. Eğer is
<fSeni2 b 

y· • ır başka müfettiş ta-
ın edelım. 

<li~eredıt ert bir s le cevab vu-

- lianr 

nızı bilhassa sizden rica edeceğim. / 
- O halde mesele hakkında bir 

fikir edindiniz demek? Sarı Ya 
n:se dair yeni bir haber aldınız mı? 
Meredıt menli bir tarzda başını 

salladı: 

- Butün oğrendiklenm şundan 
ibarettir: Sarı Yanis büyük siyasi 

* hırslar besliyen bir adamdır. Ar-
navutlukta yüksek bir mevkie ~ık
mağı gözüne kestirmişti. Bu mak
sadına vasıl olmak için de büyük 
mevki sahibi Arnavut ricalinin 
emniyet ve teveccühlerini kazan
mağa çalışıyordu. Hatta Arnavut
lukta yapılacak bir hükUnıet dar
besi halinde, İngiliz hükfunetinin 
nasıl bir hareket yolu takib ede
ceği hakkında Barlolomef ile de 
görüşmüş, hatta bu işte İngiliz 
hükumeti nezdinde şahsi bir te
şebbüste bulunduğu takdirde, bu 
hizmetinin mükllfatsız kalmıya -
cağını söylemiş, Arnavutlukta, 
son senelerde vukua gelen siyasi 

n bir oğunun hep 

Meslek Seçmek 
İstiyen Gençlere 
(Çocuk babalarına, çocuk velile -
rine ve kendilrine bir meslek in
tibah etmek istiyen gençlere bir 
kolaylık olmak üzere şehrimizde
ki bütün mekteblerin kayıd ve ka
·bul şaTtlarını sıra ile neşre devam 
ediyoruz.) 

Askeri San'at Lisesi 
Askeri san'at l..İ.9€fli Anka. ada 

Kll'ıkkalededir. Lise ve orta mek
teb olmak üzere iki kısııııilır. Orta 
kısım, llse kısmına talebe yetışti
rir. Lise ise, orduda ve ask.eri fab
rikalarda çalışmak üzere mütehas
sı.s üstatl i§çı yetiştirir. Bu mekte
be girmek için aı anılan şartlar 

şunlardır: 

Orta kısmın birinci sınıfına gir
mek için 12-16, ;k:nci sınrl için 
13-17, üçüncü sınıf içi:n 14-18 yaş
larında olmak şarttı.r. Orta kısmın 
mezunları bila imtihan lisenin bi
r:nci sınıfını teşkil ederler. Bu li
se mezunlarının en mühim vasfı 
mütehassıs işçı olduğundan ve bu 
ihtisas da üç senede kazamlamıya
cağınrlan dolayı lise sınıflarına 

haric'den talebe kabul edilmez. Or
ta klfimın her hangi b'r sınıfa ~ 
rerken aleliimum her mektebde 
olduğu ilk mekteb diploması, sı.lı
hat raporu, hüsnühal varakası, 

dört fotograf götüomıek ve mec
buri hizmeti ifa edeceğine dair 
bir taalıhüdname imza etmek la
zımdır. 

Sarı Yanisin parmağı altından çık-ı 
tığına şüphe yoktur. Kasasında 

yaptığımız araştırmalarda birçok 
şifreli evrak bulduk ve bunları 
hariciye nezaretine gönderdik. 

Sir Corc bir müddet düşündü: 
- Bana öyle geliyor ki eğer M;s 

Holandayı yakalarsanız, bu ışin 

çabucak neticesine varırsınız. 
Meredit şubesinden aynldı. Ye

n)ek yemeğe gitmek üzere iken, 
birdenbire Con Centam'ı evınden 
almak üzere verdiği sÖ2ü hatırla
dı. 

Acaba Centam bu muammanın 
amhtarını verebıle<:ek vaziyt-ttc 

p~~~HKEMELER l]I 
Koca sının Seven ,, 
Nışanlısı ! Oldürmez ! 
35 Liraya Bir Nüfus 

, Tezkeresi ! 
Yunan tebaasından NiJco ismin

de birine sahte nüfus tezkeresi 
vermekten suçlu, tanmm~ sabıka
lılardan dolandırıcı Filib oğlu Hik
met Elınin ile, suç ortağı Osmanın 
d.uruşmasına dün de Ağırcezada 
devam edildi. Dünkü muhakeme
de dinlenen şahidlerden emniyet 
ikinci şube, ikinci kısım kom:ser 
muavinlerindne Mehmed şunları 
söyledi: 

- Niko adında bir şahsın, bir 
icra işinden dolayı Taksim merke
zince ikametgfilıa raptı lazım ge
liyordu. Nikxı Takısim merkezinde 
Yunan tebaası olara'.k kayıdlı imiş. 
Bu meseleden dolayı bir polis me
muru onun evine gid'yor ve ken
disini, ikametıgah tezker~ veril
mek üzere karakola davet ediyor .. 
Niko: 

Katil Emin Kendisjni 
Nası l Müdafaa Etti? 
Bundan üç dört ay evvel, bir gün 

öğleden sonra gazeteme yazmak 
üzere enteresan bir dava dinıle -
mek için adliyeye gitmiştim.. Ağır 
ceza mahkemesinin merdivenleri
ni çıkarken, sol tarafta, suçlulaca 
mahsus olan bekleme mahallinde 
onu gördüm. Otuz, otuz iki yaşla
rında, uzun yüzlü, bil'az esmer, iri 
siyah gözlü bir gençti. Yanındaki 
janda-rmalara, koridordan gelip ge
çenlere, kin ve nefret dolu nazar
larla bakıyordu. Kendi.sine dikkat
le baktığımı görünce bana da kaş
lıu-ını çattı ve yüzüme öfkeli ö!
ke!Ji bakmağa başladı. 

Ağır ceza kapısı önünde duran 
polis Refike, onu işaret ederek: 

- Kim bu delikanlı? dedim. 
Refik: 

- Ben artık Yunan tebaasından - Diııdariye cinayeti faili ... de-

değilim, Türk tabiiyetine geçt>im, 
nüfus tezkeresi aldım, diyor ve 
polisin talebi üzerine nüfus ka • 
ğını ona gösteriyor. 

Memur Nikonun verdiği nüfus 
tezkeres ·re dikkatle bakınca, mü. 
hürün gayri muntazam oluşu na
zarı dikkatini. celbediyor, sahte ol
duğunu anlıyor. Ona: 

- Bu nü!us kağıdını kimden 
aldın? diye soruyor 

Niko, 35 lira mukabilinde Hik
met ve arkadaşı C>.;madan aldığını 
söyJüyor .. H:kmetin buldurulması 
için dairemize emir verildi. Onu 
da, arkadaşı Osınanı da bulduk. 
Her ikisi de ım>rkezde suçlarını 

ikrar ett:ler. Ve bu sa.bte nüfus 
kağıdını Nik.oya kendilerinin ver
diklerini söylediler 
Melımedden sonra, Nikonun ka

nsı sorguya çekildi. Bu kadın da 
dedi ki: 

- Küçük kızımızı mektebe ver
:ınek için Türk tabiiyetine gcçme
mız icab ediyordu. Bunun :çin de 1 
nüfus kağıdı almak lazım idi. Ko
cam Nik'.l. arkadaşı Koçoya müra
caat etti. Koço kısa bi-r zamanda 
Nikoya bir nüfus kağıdı temin e
dcceğ'ni vadetti. Bir gün koço, 
Hikmet Emin ve Osman bize gel
diler. Bu nüfus meselesi hakkın
da konuşurlarken, Hikmet Emin: 

- 35 lira verin, size bir nüfus 
kağıdı verey:m, dedi .. Niko bu tek
lifi kabul etti ve birkaç gün oon
ra Hikmet Emin nüfus kağıdını 

Orımanila göooerdi.. 
Hikmet Emin şahidin ifadesine 

itiraz ett: 
_Bu kadın yalan söylüyir. Ger

çi ben onların evine gittim. Fakat 
Nıkoya: ·Sana 35 ı:ra mukabilin
de bir nüfus kağıdı vereceğim!• 
demedim. Bu kadının mt•mleke -
tinde kocasının nişanlısı varmış.. 
Niko onu görmek istediğini söy -
Jed .. Ve oraya gitmek ıçin nereye 
müracaat edeceğini sordu. Onu bu 
hususta tenvir ettiın. 
Diğer şahidler:n de mahkemeye 

celbleri için duruşma 8 ağustosa 
bırakıldı. 

mi idi? Bindiği otomobilin istika
metini değiştirtti ve Centam'ın o
telinin önüne geldi. Tam o sıra
da Centam dışarıya çıkıyordu: 

- Haydi geliniz dostum, bera
ber yemek yiyelim, dedi, yeni ha
diseler hakkında maliımatınız var 
mı? 

- Evet, Sarı Yanisın öldurül -
mıiş olduğunu gazetelerde oku
dum. Fakat böyle pis bir işe sizin 
gibı sevdiğim bir dostumun karış
masını hiç istemiyorum. 
Meredıt: 

-Siz çok hru;sassınız, de<ii, e
t• r Sarı Yanis hakkında bildik-

di ve iGmin; söyledi: 

- Kansı Zehrayı ve kainpederi 
Hasan çavuşu öldüren katil Emin .. 

ıBiz polis Refikle konuşurken, A
ğırceza mülbaşiri dışarıya çıkıtı ve 
katil Eminin yanında bulunan 
jandarmalara: 

- Çözün kelepçes:ni. .. dedi. 
İki genç jandarma katilin keJep -
çesini çözdüler. Emin mahkeme 
salonuna girtli ve iki jandarma o
nu takib etti .. 

Katil sert adımlarla yuniyerek 
suçlulara mahsus olan yere geldi, 
durdu .. Kısa bir müddet hakim -
lere ve iddia makamında bulunan 
Feridun Baganaya baktı, sonra 
oturdu .. 

O oturur oturmaz Feridun Ba
gana ıryağa kalktı, cinayeti uzun 
uzun anlattıktan sonra, şah'dlerin 
sözleri, tahkikat evrakı ve rapor
lar münderecatı gibi kanuni de
liller ve kat'i kari~lcrle Emınin 
suçunu sabit görerek, ceza kanu
nunun 450 ınci - :dam cezaı;ı - mad- 1 

desine göre tecı.iyesJ_ııi .talcb etti. / 
Feridun Bagananın ıddıaı;ına gore 
hadise şoyle olmuştur: 

- Em:,. üç dört sene e-vvel Trab
zon.da Hasan çavuş isminde bir1-
sinın kızı olan Zehra ile evlendik
ten sonra çalışmak imere, karısile 
birlikte İstanbula geJ:yor. Bura
da Mehmed isminde bir ahçırun 
dükk5nında 50 kuruş yevmiye ile 
çalı§ıyor. Fakat Emin, evine, ka
rısına bakmıyor. Karısını ihmal 
ediyor. Her gün aldığı paranın 

45 kuruşu ile rakı içiyor ve 5 ku
ruşu da evi idare etmesi için karı
sına veriyor.. Zavallı kadıncağız 

da kamını doyurmak, evinin ihti
yaçlarını temin etmek için şurada 
burada çalışmak m<'Cburiyetınde 

kalıyor. 

Nihayet Zehra bu hayatından 
bıkıyor. Kocasından ayrıhnağa ka
rar veriyor ve kendisini mem1e -
keline götürmesi iç:n babası Ha
san çavuşa mektub yazıyor. 

Hasan çavuş İ6tanbula geliyor, kı
zını götürmek istiyor. Fakat Emin 

Ierınizi bana söylerseniz, herlıal

de içinız rahat edecektir. 
Centam sert sert önüne baktı ve 

alnında kırışıklıklar peyda etti. 
Sakin bir sesle: 

- Azizim Meredıt, dedi, sizin 
karım Gras hakkında ne kadar 
şefkaıli davrandığınızı biliyorum. 
Ben Sarı Yanisden diri iken de 
iğreniyordum, ölü iken daha zi
yade iğreniyorum. Fakat ~imdi 

burada size hiçibr faydam olaca
ğını zannetmiyorum. Sarı Yanis 
dunyada h•<; kimsenin göremc·digi 
erzel bir adamdır. Akla gelmedik 
alçaklığın Ye zulmün hepsı bu ;:.-
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Yeni 
Yollar 

Hangi Semtlerde Ne 
Kadar Yol Açıldı ? 
iBelediye, 4350 metre murabbaı 

Beyoğlu kazasında, 2033 ü Em'1ıö
nü kazasında, 29,220 si Fatih ka
zasında 7,800 ü Bakırköy kazasın
da, 15,867 si Sarıyer kazasında, 
15,660 ı Beşiktaş luızasın:da, 4,154 ü 
Bey koz kazasında, 43,501 i Üskü
dar kazasında 32,279 u Kadıköy 
kazasında, 10,250 si Adalar kaza
sında olmak üzere 939 senesi zar
fında 184,362 metro murabbaı yol 
tamiratı yapmıştır. 

Ayni müddet zadında 14,272 si 
Beyoğlunda, 12,480 i Fat:h ka
zasında, 3,896 sı Bakırköy kaza -
smcla, 4,528 i Üsküdar kazasında, 
5, 750 si Kadıköy kazasında olmak 
üze.:e 57,5()9 metro murabbaı da 
yeni yol inşaatı yapmıştır. Son za
manlarda müteahhidlere ihale e
dilen yeni inşaat bu rakamlardan 
haricd'.r. 

Zehrayı çok sevdiği için bırakmı
yor: 

- Bundan sonra karıma iyi ba
kacağım, onun her eksiğini temin 
edeceğim, size söz veriyorum .• 
diyor .. 

Hasan Çavuş İstan-Oula geldjk
ten sonra, Emin Sultanahmedde 
Dizdarcyedeki ustası Mehmedin e
vine taşınıyir. İki aile beraber o
turmağa başlıyorlar. 

Kaill'babasına, ıslah olacağına 

l<:ııısı Zehra.ya bakacağına söz ve
ren Emin, gene eskisi gibi içmekte 
devam ediyor. Hemen her gece 
evine geç vakit ve sarhoş geliyoc. 
Bazı geceleri de dışarda geçiriyor. 

Bir gün Zehra babası Hasan 
çavuşa: 

- Babacığım, diyor .. Ben artık 
bu adamla yaşıyamam. Ondan mu
hakkak ayrılmalıyım.. Boşanma 

davası açalım .. 
Bu karı kocanın bir arada ya

şamalarına artık imkan görmeyen 
Hasan Çavuş da bu teklifi kabul 
ediyor .. 

Ayni gun akşamdan .onra Emin 
eve gelince, Zehra ona kapıyı aç
mıyor, onu içeriye almıyıor: 

- Git artık seni ioitemiyorunı .. 
Sanden bosanacağım! diyo r . 

Bu hau:seden dolayı Zebraya 
muğber olan Emin gece bah<;e du-

il~ 6'iA ozoru 
Avrupadan Gelen 

Mecmualar 
Avrupadan gelen gazete ve mec• 

mualar içinde, yerli matbuattan 
fazla satış yapaıılar var. Bunun i
çin de, Beyoğlundaki büyük ki • 
tapçıların günlük hesab defterle
rini tetkik etmek kafi. 

Dün bir arkadaş, bir kısım Av
rupa mağazinlerinin fazla satış 

yapmasının sebebini, onların fazla 
açık kadın resimleri koymasında 
buluyordu. Elindeki fransızca 

mecmualardan Iealettayin birini 
çıkarıp gösterdi. 

Bilbassa Babıllideki gazete ida. 
rehaneleri, resim kesmek ve yazı 
tercüme etmek için, muhtelif dild• 
çıkan bir sürü Avrupa gazete ve 
mecmuasına abonedirler. Her gün 
hepimiz görüyoruz. Bunların içinde 
ekseriya öyle resimler çıkar ki, bi· 
Um fcllk,iimize göre, bunlar, mÜS· 

tehcendir. İçlerinde beynelmilel ol
muş san'at eserlerinin !otografi -
)erinden başka, pekala, canlı man
ken re imleri de vardır. Bu resim
leri biz, sahifeler çevirerek, g~& 
riz. Üzerinde bir lahza bile durma
yız. Çünkü, alıştığımız teamül iti
barile, buıılar neşredilemez ve 
müstehcendirler. 

Halbuki, bu bahsettiğim mağa
zinler, hiç de, ahlakı ifsad için ve 
ka5dı mahsusla çıkan ve sırf açık 
saçılı. resim neşreden ve Avrupada 
da yasak edilmiş bulunan mecmu
alar de~:1ir. Esasen, böylelerinin 
memlekefonize girmesi ve satıl
ması yasaktır. 

Yukandanberi izah etmcğc ça
lıştığım nokta şudur: İki telakki a
rasındaki fark.. Kanunlarımız bah
settiğim ınağazinlerin memleke -
timizde satılma•mı menetmiyor. 
Çünkü, onları müstehcen addet -
miyor. Fakat, biz, o fotografiler
den hiç birini alıp ncşredemeyiz. 
Çünkü, bilin ki, müstehcendir. 

Garib görünen bu iki ayn telak
ki kutbunun ortasını bulmak la
zımdır. REŞA!l FEYZl 

• Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Çöp Arabaları 
varından avluya atlıyor, eve giri- Bir okuyucumuz yazıyor: 

yor ve tabancasını çekerek, karı- •Belediyenin giirültü ih 
sına ateş ediyor. Emin Zehrayı mücadele ettiğini biliyoruz. 
cansız yere düşürdükten sonra, Hatta halkın sab~h uykuların-
sofaya çıkzyor. Bu sırada karşılaş- da rahatsız olmaması i~in süt-
tığı kainpcderi Hasan Çavuşu da cülerden başka seyyı::r sahtı· 
üç kurşunla yere seriyor .. Ustası lann sekizden evvel bağırma-
Mehmcd, elinden tabancayı almak larma müsaade ~tmediğini do 
için üzerine saldırdığı zaman, göz- biliyoruz. Belediyenin halk Ie-
ler;ni kan bürüyen katil onu da hine olan bu dikkatine herkes 
öldürmek kasdi!e yaralıyor Ye son- mütefekkirdir. Fakat yn şu 
ra evden çıkıp gidiyor.. çöp arabalarına ne diyelim?. 

Katil Emin mahkemede kendi- Sabah erkenden bu sıra sıra 
sini müdafaa ederken: yürüyen arabaların gürültü-

- Ben çok kıskancmı .. Kanını sü ile de Belediyenin müca-
çok ~eviyordum. Hadise gecesi o- dele etmesi lazım .. Adı •ncza-
nu Mehmed 'n odasında, Mehmed feti fenniye• olduğuna gore, 
ile başbaşa gördüm. Bu hadise be- bu işi hakikaten fenni bir ha- ı 
ni pek müteessir etti. Gözlerim ka- le sokmağa imkan yok mu? .. 

rardı, şuurwnu kaybetıtim, kendi-l...!======= = ==:===
me hiikim olamadım, onu vurdum. ettim. Sonradan yanlışlıkla kain
Mehmed odadan dışarı kaçtı. Onu pederimi öldürdüğümü öğrendlm. 
da öldürmek içi.ıı kend'sini kova- Dün Ağırcezada devam ed:Jen 
!adım. Sofada karşıma birisi çık- katil Eminin duruşması müdafaa 
tı. K'ım olduğunu karanlıkta farke- şahidlerinin dinlenmesi içın başka 
demedim. Mehmed sandım, ateş güne talik edldi, 

damın elinden gelebilir. Eğer şey- / 
fan cehennemden çıkm~ da yer
ıyüzüne gelmişse, muhakkak Sarı 
ıYanis şeytanı temsil eden bir a
damdır. Öldüğunü işittim. Ölüm 
onun için bir istırahat gibidir. Fa
kat kainatta bir AHah varsa, bu a
dam herhalde ebediyete kadar ce
zasını çekecektır. 

Meredit sordu: 
- Peki. Sarı Yanis size ne yaptı? 
Roman muharriri otomobilin 

penceresinden dı,arı bakıyordu: 
- Affedersınız, biraz fazla ko

nuştum, dedi. bir gün size her -
~eyi anlatacağım. Fakat şimdilik 
rica ediyorum. benden fazla birşey 
sormayınız: Yalnız birse\' söylıye
ceğim. 

Centam başını dımdik tuttu: 
- Benim karımı öldüren Sarı 

Yarıis, dedi. 
Meredıt. hiç sesmi çık rmadı. 
Fakat bıraz sonra mevzuu de -

gıştırmeden sordu: 
- S.z GatE:rkılü tan r rr>ısınız? 

- Zannederim bu suali bir d< 
ha sormuştunuz. Yahud başka bi
risi sordu. Evet, tanıyorum, acaib 
bir adamdır. Bir kolu da yok • 
tur, sun'i kol taşımaktadır. 

- Evet, o ta kendis:dir. Yalnız 
şu adamı bir görebilosem ... 

- Niçin onu görmek hitiyorsu
nuz?. 

- Çünkü her ihtımale göre, Sa
rı Yanisi ölümünden evvel son gö
ren adam budur. 

Centam omuzlarını sılkı.: 
- Herhalde bu adamdan şuphe 

etmiyorsunuz zann~rim, dedıi. 

Meredi!: 
- Şüphe etmek fazla bırşey o

lıır, dedi. zaten öyle bir emayeli 
yapabilmek b:r msanın ıki s-ağ· 

lam kolu olması lazımdır. Hayır 
benim ıstediğim bu adamdan Sa· 
rı Yanisle neler konuştuğunu öğ
renmekti. &ınra bır meso:>le daha 
zfrınımi kurcalıyor. Acaba Sarı 
Yanı>le konu~ıırken odada başkn 
kım \'ardı. - Deı·anıı ı.,ar -
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IHarb Etmek Kolay Değildir 1 

arb Mes'uliyeti 
a ul Edilemez 1 

Fakat Avrı!padaki Son .. 
Umidsizlik Devam Ediyor 

u uhran Geçince Sulh Kuvvetlenecektir ! 
Eğer Avrupada bir harb çıkar

sa buna kım veya kimler sebeb. 
olacak?. İstikbaJ : n, neler hazır
aldığını keşfetmek iddiası herhal
ie yerinde .olmasa gerek. Avru
panın siyasi ve askeri muharrir
leri h.ıle bakarak istikbalin türlü 
ihtimallerin; gözönüne getirmeğe 
ça,ışırken bazı neticelere varıyor
lar ki bunları tetkik etmek lü -
z~uz olmıyacak: Berlin - Roma 
mihverinde Almanyanın sözü ge
ç;yor Avrupada bir harb çıkacak 
olursa buna mihver devletleri ve 
b" lh.ıssa Almanya sebeb olacak
tır. 

Harbi mihver devletleri davete
decek, çıkaracak görünüyor. Şu 

halde sulh cephesi devletleri baş
ta İngiltere ve Fransa olduğu hal
de tedafüi vaziyette kalacaklar -
dır. Harbin bütün maddi ve ma· 
nevi mes'uliyeti mihver devlet -
!erinin üzer'ne yüklenecektir. 

Bir Alman Kıtası • 

l<'akat Almanya ile İtalya haki
katen harbi göze almışlarsa bu
nun için bekliyecekler? 

İşte Avrupanın ileri gelen si • 
yasl ve askeri muharrirlerini bu
günlerde en ziyade meşgul eden 
mesele. 

Vak:t geçtikçe onların aleyhine 
bir vaziyet oluyor. Çünkü sulh 
cephesi kuvvetlenmektedir. 

Geçen günler İngiltere ve Fran
sa ile bu devletlerin müttefikleri 1 
lth inedir. Sinyor Musolini ile Hit
Ier bunu farketmiyor değiller -

dir. O halde Berlin - Roma mih· ı 
veri bekliyorsa bundan iki ihti
mal hatıra geliyor: 
1- Sinyor Musolini ile Hitler 

daha kat'i kararlarını veremediler. 
2- Musolini ile Hitler bu işte 

gecikerek karşı tarafa vakit ka
zandırmış olduklarını görüyorlar
sa da diplomatlık sahasında mu
vaffakiyetler elde ederek az çok 
kendilerini teselli etmeği düşü -
nüyorlar. 

Fakat mihver devletlerile sulh 
cephesi devletleri arasında müt -
hiş bir silahlanma yarışı vardır. 
Yalnız askeri sahada değil, dip -
lomatlık sahasında da faaliyet ile
ridedir. Çunkü İngiltere · ıe Fran
sa hem alabildiğine silahlanı -

yorlar, hem de birçok devletleri 

Yalnız Kedi Resmi 
a an Ressam öldü 
• 

Bu lngiliz Ressamı Tablaları İle 
Kedileri Herkese Sevdirmiş 

İngilız ressamlarından biri de 
yalnız kedi resimleri yapma'kla 
şöhrı:t. kazanmıştır. Fakat Louis 
Vaih isminJeki bu san'atkar tali-
siz bir adamdır. Kendisi epey za
mandanberi akıl hastalığı dolayı
sile şifahanede yatıyormuş. Geçen 
gün orada vefat etmiştir. Londra 
gazetelerinin yazdığına göre bu 
san'atkar İngilizlerde kedi sve • 
mek kedilere bakmak mc -
rakını uyandırmıştır. Onun yaptı
ğı kedi resimleri bu hayvanları 
herkese sevdiriyordu. Ressamın 

yaptığı res'.mlere çok defa 100 İn
giliz lirası verild'ği oluyordu. Bu 

1 
hesaba göre kendisinin pek zengin 

ve refah içinde yaşar bir adam 
olması !azım geliyordu. Fakat kıy

metli san'atkar pek cömerd bir 
adammış. Onun nazarında para

nın öyle büyük bir ehemmiye ve 
kıymeti yoktu. Eline geçeni sarf e
derdi. 

Kızkardeşi anlatıyor: 

- Eğer eline bir lira geçse bu
nun yarısını mutlaka ba~kasına 

verirdi!. 
Yetmiş dokuz yaşında ölen san

atkar hayatının son dokuz senesini 
hastanede geçinmiştir. 

Ve dehşetli bir ihtiras ile ilave etti: 

- Belkis. Belkis! .. Başıma konan bu devlet ku
ş ı ı"lu kaçırmağa kıyamıyorum. Onu kaçırmaktan

sa ölmek daha iyı. Bak halıme titriyorum. Ölüyo
ruT Bır tarafıma felç inecek gibi oluyorum. Kur
tar benı, acı bana. 

Keseyi çıkardı: 

kendi ittifaklarına aımağa mu • 
vaffak oluyorlar. Sulh cephesi 
devletleri bu hususta da ileride
dir. 

Almanya bilhassa mart ayın -
danberi müşkül zamanlar geçir -
mekte, karar verememektedir. 
Diğer taraftan İtalyan dipkı -

matları için de böyle bir faaliyet 
lüzumu kendini şiddetle duyur -
muştur: Alman Hariciye Nazırı ile 
İtalya Hariciye Nazırı hemen dai
mi surette seyahat ve ziyaret ha
lindediııler. G:diyorlar, geilyorlar. 
Demek ki mihver devletleri ara
sında müşterek bir gaye için bü
tün mesai ve gayreti birleştirmek 
ihtiyacı var. Almanya geçen ay -
lardanberi Lehistanı korkutarak 
maksadına varmak istedi. Fakat 
buna muvaffak olamadı. Lak'n Al
manya bütün tasavvurlanndan 
vaz mı geçti? 
Hayır ... Geçen sene mayısta Çe

koslovakyayı parçalamak istiyen 
Almanya buna o zaman muvaffak 
olamadı. Fa kat mksadından vaz
_geçmedi. Geçen sene ey IU!de is
tediğini yapabildi. Fakat 939 da 
işler büsbütün başkalaştı. Onun i
çin artık emr:vakiler yapara'k mak· 
sada varmak politikası gitgide mu
vaffak olamıyacağı gibi mihver 
devletlerinin karşısında kuvvetli 
bir sulh cephesi bulunuyor. Yani 
tecavüz ve taarruza karşı muka
vemet cephesi ... 

Onun için bundan sonra emri
vakiler yapmağa kalkarken pek 
ciddi tehlikelerle karşılaşmak za
rureti vardır ki bunun neticesi 
m;hveı;. devletlerine ve bilhassa 
Almanyaya ç11k korkunç olacak
tır. Avrupa matbuatının merakla 
ortaya koyduğu bu mesele de bu
günkü Avrupanın vaziyetini Iayı
kile takdir ederek Almanya için 
sulhu bozacak herhangi bir hare- ı 
ketin pek acı neticeler vereceğini 
bütün Almanların anlayıp anlıya-

- İstersen al bunu da kendi elinle geriye ver .. 
Bdk., benim üzerime fenalık gelir. Sen de günaha 
girersin. 

şlinebilir. Yahut da biraz haklı olmakla beraber 
ff3ştü Efendiyi bu halde görür. 

Dtdi. Bir saniye düşündüm. 
- Sahiden acınacak bir hal!. 

Dedım. Öyleya, aramızda ne fark var?. O para
yı ~eviyor. Ben Cahidı seviyorum. Nasıl ki, ben Ca
hil için her şeyi. hatta canımı vermiye razı isem 
o edamcağızında paraya karşı bu zafı V<ü. Onu da 
hn!d, görmek lazımdı. Onun içindir ki. 

- Hayır. Para senin yanında kalsın. Ben, ken
dim yine gider, söyliyeceklerimı söylerim. 

Dedım ,.e .. Paşayı görmiye razı oldum. Düşü • 
niıyornm, babamın, dediği gibi başka çare de yok! 
Belki hu adam bcnırn orun servetine metelik ver
medığimi aklına getirmez de, fazla para çekmek ve 
en fazla karla kendim, ona satmak istediğimı dü-

İyisi mi, gitmeli: 

- Paşam, dediğin şey olmaz, imkansız. Aklı
nızdan çıkarınız. 

Demek ve bu meseleyi kökünden kesip atmak 

lazım. O zaman Rüştü Ef. de dostluğunu muhafa

za edebilirse etsin ve beklediği son gürlüğünden do

y.ı doya istifade etsin! 

Babam, bu kararımdan pek memnun oldu: 
- Hah şöyle kur!ar beni .. 

Deıi:. Onun hiç bir şey düşündüğıi yok. Aklı fik
ri parada. 

- Belki, senin sözlerinden sonra ben altın ke
sch'rini geriye uzatırken, hayır kalsın sizde, bizim 
ctb!mizden çıkan geriye gırmez .. Diyiverır de ben 

IMERAKLI ŞEYLER 
BİR MİLYAR 

Vakti müsaid olan bir istatistik 
meraklısı, b:rden, bir milyara ka
dar rakamları yazı ile yazmak için 
ne kadar harf kullanmak lazım 
geldiğini hesab etmiş ... 

Yaptığı hesaba göre bir milya
ra kadar &an rakamlan birer bi
rer yazmak için tamam 45 milyar 
32,998,006 harf lazımdır. Bu ya
zıları, kitab şeklinde tabetmek i
çin büyük formada yüz bin cild 
ister. 

Sihirli Ayna!. 

Garibı şu ki bu adadler 13 mil
yar 235 bin iki hece tutmaktadır. 
Dakikada 250 hece telaffuz ol
d uğu farzedilse bir milyara ka
dar saymak için, yüz yıldan fazla, 
yani 101 sene zaman ister. 

MtlHÜR MUMLARI 

Mektub zarfları üzerine yapış
tırılan mühür mumlarının b'zde 
yalnız kırmızı renkılisi kullanılır. 

Avrupada ise bunun her rengi 
vardır ve ayrı ayrı maksadalrla 
istimal olunur. 

Mesela düğün davetnameleri ü
zerine beyaz renkli mühür mum
ları yapıştırılır. Vefat haberini ve
ren mektublara da siyah... Me
nekşe renkli mühür mumlan aka
demt azalarına mahsustur. Ye -
mek davetiyelerine de çikolata 
renklisi kullanılır. 

Aşıklar, mektublarının zarfla -
rına yakut renkli mum yapıştı -

rırlar. Eğer bunlardan biri yalnız 
ümid ile yaşıyorsa, yeşil renkli 
mum kullanılır. Ömrünün sonu
na kadar sadık kalacağını anlat. 
mak isterse mavi renkli, kıskanç

lığını göstermek için de sarı renkli 
mühür mumu kuEanılır. 

Doktorun Öğütleri: 

SOFRADA 
Daima güler yüz gösteriniz. 

1 Çey;.ren-İskender F. SERTELLİ' 

Yirmi yaşına basmıştım. Bir 
gün, annem, elindeki aynayı ba
na uzattı: 

- Bak, kızım! dedi. Artık ev
lenme çağına girdin. Kendini ay
nada her zamanki gibi çocuk gör
miyeceksin .. ! 

. Annemin, uzattığı aynaya dik
katle baktım. 

Birdenbire şaşırdım. 

Sanki o gün aynaya ilk defa ba
kıyor gibiydim .. Gözlerimin etra
fında ince çizgiler, kaşlarımın üs

tünde bir takım buruşukluklar 
g0rdüm. 

- Anne! - diye bağırdım. Be -
nim yaşım bu kadar ilerlemiş mi? 

Annem aynayı elimden aldı .. 
gardirobuna koydu: 

- Fotoğrafta objektif nasıl bir 
maddeyi aynen tesbit ederse, ay

na da tıpkı öyledir. Hakiki yaşını 
ve hakiki görünüşünü insanın yü

züne vurur. Bu iki şeyden insan 
hakikati saklıyamaz. 

Babam bir gün fotoğrafı çıkart
mıştı. 

Akşam üstü eve geldiği zaman 
cebinden bir zarf çıkardı: 

- Fabrikadan resmimi istedi -
!er. Fakat, ben güzel bir adam de

ğilim amma, siz de insafla s?yle
yin .. Bu kadar çirkin miyim? 

Zarfı açtı .. Londranın en meır 
hur fotoğrafhanesinde çekilen bu 

resimler babama hiç de benzemi
yordu. Onun şikayet etmekte hak
kı vardı. 

ruşuk yüzlü görür ve ümidsizli • 
ğe düşerdim. 

• •• 
Artık, annemin aynasından baş-

ka hiç bir şeye inanınıyordum . Ne 

fotoğrafcıların objektifine .. Ne de 
başkalarının aynalarına. 

. Çünkü annem bana bir giin ay

nalardan bahsederken, bunların 

nasıl yapıldığını anlattı: 

- Kızım! dedi - İnsanlar daima 

kendilel'ini güzel, yakışıklı, se -
viınli görmek ister !er. Yaşları i

lerlese bile bu arzularını yene -

mezler .. Yirmi yaşında bir kız ken
dini nasıl görürse, kırkına geldi

ği zaman da kendini öyle görür. 

Annemin aynasına 

liaktım .. 
İtiraf edeyim ki, kend!ıııd 

korkuyor, hatta tlksiniyorduJll· 
g 

• •• lılt 

Fakat bir gün, bu aynanın sıl' · D 
nı anladım. Meğer annem, b•P. lı 
gözüme kestirdiğim genci se~' 0 

yormuş. Babamdan ayrılmağa 
rar vermiş. 

d Evet .. o, biraz sonra babaJ'll 
aynldı .. Ve benim evlenmek ıs' 
diğhn genci elimden aldı. Orı~P 
seyahate çıktı. 

Şimdi düşünüyorum: 

- Beni ay !arca çirkin göste 
bu aynayı acabı hangi dahi >' 

Cansıkıcı mübahaselerden çe
kininiz. H.ddetli olduğun uz 
zamanlar sofraya oturmayınız. 
Hiddetli iken yenen yemekler 
güç hazmolunur. Heyecanınız 
geçinciye kadar birşey yeme
yiniz. 

- Eğer gençliğimde ve bilhassa 
evl;nme çağlarımda bu iş başını& 
gelseydi, fotoğrafları parçalayıp 

atardım, diyordu. 

'atkilr imal etti?. ~ Bir takım ayna tacirleı;i bu sırrı _..,, 
çok zaman önce keşfetmişler ve ----------- o--: ~ 

herkese kendilerini güzel göster- ı 1 ... 

1

-- - J b 

menin yolunu b~lmu_ş_lar. Herkes- R A 10) V O lı 
Sofrada kavga etmek, ço

cukları terbiyeye k~kışmak 
da iyi değildir. 

Gerçek, babam o kadar güzel ve 
yakışıklı bir erkek değildi amma .. 
Bu derecede çirkin değildL Baba
ma sokuldum: 

te, her yerde gordugun aynalar, =:;::; lı 

insanı olduğu gibi değiL olmadığı. ANKARA RADYOSl 
- Demek ki, objektif de insa

nı hazan aldatıyormuş .. Öyle de
ğil mi, baba? 

gibi gösterir. Ve insanlar bundan 1 
Yemekten sonra vücudü -

nüzü yormayınız. Kitab ve 
gazete okumayınız. En azı bir 
saat kadar istirahat ediniz. 

Sevmediğiniz yemekleri 
ağır ağır yıyınız ve ye
diğiniz şeyleri iyice çiğneyi

niz. Az su içiniz. Midesi sağ
lam, vücudü kuvvetli olanlar 
yemekte bol bol su ve ispir
tolu içkiler içerler ve bir ma
zarratını görmiyeceklerini 
zannederler. Halbuki bu fikir 
yanlıştır. Yemekte şarab, bira 
gibi şeyler değil, az miktarda 
iyi su içmelidir. 

• 
madıklarıdır. 

Bugünlük sözün kısası şu olu
yor: Mihver devletleri harbi göze 
alamıyorlar. Fakat Avrupada u
mumi bir emniyetsizlik vardır. Bu 
emniyetsizlik kalktığı gündür ki 
sulh kuvvetlenmiş olacaktır. 

Babam bana hak verdi: 

- Bazan değil, kızım, çok defa 
aldatır insanı. Objektif, mahir bir 

hokkabaza benzer. Bazan güzeli 
çirkin, hazan de çirkini güzel gös
terir. 

• •• 
Arkad~larını bana: 

- Sen hepimizden güzelsin. 
Herhalde iyi, güz&l bir erkekle 
evleneceksin! 

Derlerdi. Ben, arkaddşlarımın 

sözlerini anneme söyledikç~, o deı

hal gardroptan aynasını çıklnp 

elime uzatır : 

- Arkadaşlarının sözüne kan -

ma! Dünyada ayna kadar hakika
ti gösteren bir şey yoktur, derdi. 

Annemin aynasına baktığım za
man kendimi daima çirkır.. ve bu-

hoşlandıkları için, kendilerinin o 

kadar güzel olmadığını hissettik
leri halde, bu hadise hislerini ok

şar .. Bununla avunurlar. Yer yü
zünde hiç bir ayna yoktur ki, in
sanı olduğu gibi göstersin .. 

O zaman anneme sordum: 

- Ya sendeki ayna ... Onu ne-
reden buldun sen? [ 

Annem gülerek cevab verdi: 

- Bu ayna, ilk icad edildiği de;, 
virlerde, insanı olduğu gıibi gös

teren bir şekilde yapılmıştır. Bü
yük baban, bunu Afrikadan getir
mişti.. 

- O halde ne yapmalı? Demek 
ben çok çirkin bir kızım, öyle mi? 

- Bunu bana neden soruyorsun? 
İşte, hakikati gösteren ayna elin

de duruyor. Yüzüne dikkatle bak .. 
Güzel misin, çirkin misin kolay-
ca anlarsın! 

ralar da elinizde kalmaz! 

Dehşetli de korkuyor. 
- Peki. Kızım peki!. 
Dedi, sustu. Sonra çocuğunu sever, onu sıkış

tırır, onun doyulmaz zevkini dudaklarından ve kal
bi:.oden duyar gibi kesiyi okşamağa, altınları elinde 
şıkırdatmağa başladı. 

de ömrümün sonunda helı'ılindcn şöyle bir kaç yüz 

altın bir arada görürüm. Gel seni alnından öpeyim! 

Zavallı adijnı.!. 

•• •• 
Diye, yerinde zıp zıp zıpladı. Ve .. Hemencecik 

kn.ni, nefretini unuttu! 

- Eğer, bu paralar bende kalmazsa ölürüm 
Belkis. Ona dikkat et .. 

Diyor. Peder bey, bundan sonra ferahladı. 
- Hanım artık bir kahve pişir de. Ağız tadile 

içeyim. 

Dedi. Bana da döndü: 

- Ah kızım ah. Eğer, bu evlenıneği kabul et· 

ı;eydin. Rüştü Efendinin her tarafı bu keselerle do· 
Iu olacaktı.. 

Diye bir şeyler söylemek istedi. Fakat, çabuk 
su~turdum: 

- Bir daha bana bundan bahsederseniz, bu Ii· 

Sabahleyin konuştuk. Hemen daireye inecek 
ızin alıp gelecek ... 

- Beraber akşama doğru yalıya gideriz .. 
Dedik. Gece altın keselerini yatağının üzerine 

koymuş. yüzünü gözünü onlara süre süre uyu -
muş. Sabah! el in de s ıkı sıkı anneme tenbih edı· 

yc.rdu: 

- Aman hanımcığım, bunları sandığın altına 
koy! Bu akşam götüreceğim amma, bir daha g~ri
ye gitmemecesine getireceğim. 

Ve .. Kendi kendisine söyleniyordu: 
- Aman Allahım sen bunlardan beni ayırma .. 

Ölürüm! 

(Devamı var) 

- Dl\LGA UZUNLUGU 
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BUGÜN 

18,30 Program. 

18,35 Müzik (Şen oda miiı1 

. ·· b.. j<IC Ibr.ahim Ozgür ve Ateş oce 
19 Çocuk saati. 
19,25 Türk müziği (İnccsaı 1 . 
20 Memleket saat ayarı, ~J 

ve meteoroloji haberleri. 

20,10 Neşeli plaklar - R. 

20,15 Türk müziği. 
n 

21 Müzik (Riyaseti Cun1 

bandosu - Şef: İhsan Künçer) 
~ 

21,5 Anadolu ajansı (spor · 

visi). ) 
22,00 Müzik ) Cazband - P\, 
22,45 - 23 Son ajans haber 

ve yarınki program. 

YARIN 

12,30 Program. 
12,35 Türk müziği - Pl. 

aJ~· 13 Memleket saat ayan, 

ve meteoroloji haberleri. 
re 

13,15 - 14 Müzik (Karışık P 
ram - Pi). 
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Cemaziyelevnl 

1355 RU11 

TemırıU~ 

28 3 ./ 
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Giiııq 4 42 
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İkindi 16 19 . 8 s9 

Akfam 19 39 12 oO 

Yatsı 21 36 1 51 

1mau: 2 29 6 ! j 
~ 
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1 İstanbul içinden 1 

unları T ecziye 
mek Lizımdır ! 

Mahmudpaşada Zo rla Mal 
Sa anlar Kontrol Edilmiyor mu? 

• alkı Zorla Dükkana Sokmak istiyorlar 
~ MEHMED HİCRET ' 

~t, llepsi şıktır; elbiseleri daima 
ltr,k '.dur, ipek!ı gömlek giyerler. 

o,o 
, ti veya papiyon kravat bağ-

,n~ YUksek topuklu iskarpin- • 
ııı 

1 
Sık sık boyatmağı ihmal et - ,.. 

l?r .-. 
\'a ı. k 

<ı Jıı §ı. lı delikanlılardır; saç -
brıyantınle ve itına ile ta

n- ~·: .Güzel ve sempatik görün
'a. 01 ç.~, her gün sinekkaydı tı
a u ar. 

Un! 
ırud ara Kapalıçarşıda ve Mah-
ı.,., Paşada tesadüf edilir. Vazife
ıııa' ~Şleri güçleri sabahtan akşa
dur •dar, dükkanlarının önünde 
lttı~ak müşteri çağırmaktır. Bu 
eQ,'ı ardan geçerken, onların ma
tıltı ara nasıl müşteri davet et -
Du;~'.ni tabii görmüşsünüzdür .. 
'ın anlarının önünden veya ya-

. ında 
e,·ı 'nıa n kimse geçmesin: derhal 

ta 
lt~e sokulurlar, eteklerinden 
kan rler, kollarından tutarlar, dük

d tiyı\S0kmağa uğraşırlar .. Müşte
iS'. ·~y andırabilmek için, mütema

on h" 
u~ ilıaıı . ıç durmadan konuşurlar, 

R°<ncıarını metheder !er; ucuzlu -
an bahsederler: 

t lluyu - d' . . ıı:a.ct runuz cıen ım, ıçerıye 

-.bısc verelim; hanımkıza da em
primeden bir entarilik ... Fiyatlar
da uyuşuruz .. Biz az kara kanaat 
ederiz; hiç kazanmasak da olur. 
Maksadımız si~i mağazamıza müş
teri yapmaktır. 

Der ve onları dükkanlarına so
kabilmek için dakikalarca çene 
yorarlar .. 
Mağazalarının veya dükkanları

nın önünden geçen her kadının, 

her genç kızın muhakkak yolunu 
keserler, onları mağazalarına da • 
vet ederler. Konuşurken espirler 
yaparlar, kendilerine göre veci -
zeler yumurtlarlar. Gözlerini sü
zerler ve: 

- Bayanlara allı verelim, mor
lu verelim ... gibi imalı sözlerle 
alenen sarkıntılık ederler, yılışır
lar .. Eğer Bayanlar bu davetleri-

(Devamı 6 mcı sahifede) 

IE5) a 

IQ)D IF nu,_'~::r defa mallanmızı görü- JA\ o ~ e 
n1ııı ın olunuz bizden çok mem- ~ ~ 

DİŞSİZ HAYVNALAR 

Muallim. - İşte dişli hayvanla
rı sırasile gördük. Şimdi de diş

siz hayvanlardan bahsedeceğiz. 
Bana bir dişsiz hayvan ismi söy
ler misiniz? .. 

Talebeden biri. - Bi7 m büyük 
valde! ... 

GELSİN DİYE BEKLİYORUM! 

Sarhoşun biri meyhanede kafa
yı iyice tütsüledikten sonra soka
ğa çıkar. Bir duvara dayanarak 
durur. Oradan geçen polis devri
yesi: 

- Ne duruyorsun b~rada? ..• 
- Görmüyor musun, her şey 

dönüyor. Bızim ev de, döne döne 
önüme gelsin diye bekliyorum. 

DÜŞTÜGü DELİK! 

Muallim. - Dörtten dört çıkar
sa ne kalır? .. 

Talebe. - ...... 
Muallim. - Farzed;n\z ki cebi

nizde dört kuruş vardı. Dördü de 
düştü. Şu halde cebınizde ne ka
lır? .. 

Talebe. - Kuruş:aıın düştüğü 
delik!. .. 

EVVELA ONU KOCAYA VER! 

Evlenecek bir delikanlıya doJr.. 
!arından birisı: 

- İnşallah alacağınız bayanın 
sizi mes'ud etmesi için bir mani 
yoktur. 

- Bu mani sözünden bir şey an-

YAZ 
5-SON Tl:LGaAP-16 TEMMUZ 113' 

ALEMLERi 
Bilhassa istirahat Zamanlarında 
lstanbutlular Nasıl Eğleniyor? 

KIRLAR, PLAJLAR YAZA AŞIKLARLA DOLL: 

.,..,,. . 

lıyamadım? İstanbulda yaz sıcakları bastırdıktan sonra bilhas- vuşmak için gösterdikleri isticale kim hak verme 
Hele kırlarda, plajlarda çiftlerin. hatıralarını bir tiı 

lü unutamıyacakları gençlik günlerini neş'e içine 
geçirdikleri, hayatın kendilerine verdiği en güzel b 

huzur. Yeter ki bu hakkı iyi, yerinde ve makul ol 
rek kullansınlar. Şu resimler yaz günlerinin iki neş' 
li s~!hasını gösteriyor. 

- Mühim bir t•criıbem var da sa cumartesi, pazar günleri halk kırlara, sahillere dö-
onu söylemek istiyorum. külüyor. Denizin şürini İstanbullular kadar bilen, fa-

- Ne gibi?... kat İstanbullular kadar dl az tadan bir şehir yoktur. 
- Yani kaynananız var mı? Var- Aramızda bazı bahtiyar!areksik değildir. Onlara ha-

sa kocada mı? Yoksa dul mu?... sed edilmez, fakat gıbta edilir. İstanbulluların fırsat 
- Dul!... buldukça şehirden uzaklaşarak kara ve havaya ka· 
- O halde, evvela cnu kocaya 

veriniz. Sonra siz evleniniz! 

BiR GANGSTER .................................... -............ . taı:' teşrif ediniz .. Almayınız, <Ç D D 

ll!vı kalacaksınız.. Aradığınız 
h.~d r n en iy s;ni, en kibarını •••ıım•mıı::mı:mm••cıııııı:ıımıımı•ıı::ı:::==ı=ıı111c:ı:ıım .. •m•111•mıııcıııı:m•mm:z:ı::mmll'lm• 

~~~~~: ~,~:: ~:: Bir e ikan ı Cöl erde Canavarlara 
Amerikanın En Meşhur ve Azılı 
Canilerinden Birinin Kurnazlığı 
İdama Mahkum Edile Cani Kendi Yerine 

Bir Manken Bıraktı 

Amerikalı 
Kadınların 
İntikamı 

.. 
lıın ayyorlük kumaş mı arıyor· ıp it 1 - •k ftld 
$~~:~~i~~::::~~~=: 

1 
arca a ırı an nasının ıntı anıını ı 

hıo~e ele bir bakınız, her halde 

min çehres'.nin ayni. Uzaktan ba
kılınca canlı gibi duruyor. 

Külotla Gezen Kadınlar 
Bu Hareketlerinden 
Meneden Bir Köy 
Hakiminin Başına 

.... neeeksiniz.. Sı ak 
~iirun~n moda emprimelerimizi C Kumlar Uzerine Kendini Bıraktığı Z aman 

Gıin geçmez ki gazeteler Ame- [ 
r'.kalı gangsterlerden bahsetmemiş I 
olsun. Bunlar güpe gündüz ban
kalara girerler, kasaları ~oyarlar, 
sokak ortasında zengin çocukları
nı kaldırıp kaçırırlar. 

Elinde bir de kağıd var. Üzerin
de şu satırlar yaznı: •Yerimi boş 
bırakmadım. Benim yerime onu 
idam edin'.z, mes'uliyetten kur -
tulmuş olursunuz .• 

Gelenler 
Birleşik Amerikada •Grea• 

Meck. adlı küçük bcr köy vardır 
Ahalisi rahat ve mes'ud bir haya: 
geçiriyor. 

lilhe uz: Gayet ucuz .. Bir defa tec
C01 edıniz .. Bir entarilik alınız. 

eeek . 
~ıcı, sıniz o kadar hoşunuza 

eek k. 
ı. .. 

~~:teklik ıçin ekose verelim. 
h~a ayanıklı İskoçya malı .. Ma
lıı~n ~ızda blüzlük için en iyi Ru
eıend· ezıeri var. Girmez misiniz 

ıııı? ... 
h~1Gitıııeyiniz, sakın başka ma
.o ara d .. k • 
""nra ' u kanlara girmeyiniz! 
tıı iyi aldatırlar sizi aldanırsınız. 
eıı Ucu ll'ıal!arı, en güzel desenleri, 
kazam z kumaşları gene bizim ma
~iğiııızcta bulacaksınız ..• Her is-
v ız h . a:., l:t ' er aradığınız bızde 

Ş•ntuk~m de iyileri.. Mongollar, 
l~r. em ar, krep Birmanlar, jorjet
ta~o·ıa;rımeler, iyi ketenler, tob-
\>anı "· Daha neler, neler var! .. 

ile geç:rından karısı ve çocukları 
heltı~n ~hır kimseyi gördüler mi, 
ler l'a arşılarına geçerler, jest-

Parak .. 1 L" soy eı ırler: 
"i Ulfen b' . ~ t nı ız•m mağazaya da 
llıaıı· ~·· B:anımefendi için şık bir 
ıı Ver r ız d e ım, Ismarlıvacaksa -
'<ar llaYanıktı kumaşl~nmız da 

ır def b - l<.. a akınız .. 
~Ükbeye yazlık bir takını 

lludaııe t 1 
ş e Operasının meş- 1 

J hur Tenoru 

ve •
13 

1( 1 S H O N T 1 
lıdape t 

ş e Operası Sop-
~ lJ ranosu 

DO L FY 
/V niu 

13,h OVOTN Y 
Ç<>,, ndek· J "•:·r~ktyet 1 

. parlak mu • 
lerı devam ediyor 

Kulağına Sırtlan Sesleri Geliyordu 
Ömer bin Cabirinin evi matem 

içinde idi. Ömer zengin bir tüccar
dı. Bir iş için Şama gitmişti. Br 
gün çarşıda gezerken bir otomo

Halayık Arabada ken
di Kendine mi Öldü? 

bil altınia kalmış ve ağır surette !==== ========= = 
yaralanmıştı. 

Hastahane müdüründen gelen 
mektubda yaralarının ağır olduğu 

!diriliyordu. 

Zübeyde, kocasının yanına git
mek, son dakikalarında başucun • 
da bulunmak istedi ve bu fikrini 
kahya kadına açtı. Kahya kadın: 

- Çok iyi edersiniz, dedi. He
men yola çıkınız. Kardeşim şoför
dür. Her gün Bağdada, Musula yol
cu ve yük taşıy>or. Bizi bir günde 
şama götürür. İsterseniz ben de 
beraber gelirim. 

Zübeyde hazırlandı. Halayık -
!arından Mehriyi de yanına aldı. 

Kahya kadının buna canı sıkıl -
mıştı, fakat belli etmedi. Ertesi 
gün erkenden yola çıktılar. İkin
di üzeri şoför, caddeyi bıraktı, so-

- . 

la, çöle doğru saptı. Genç kadır. 
buna mana veremiyordu. Kahya 

kadın başını arkaya dayamış u
yuyordu. Zübeyde, yanında otu

ran Mehriyi dürttü. Genç hala
yığın aldırış etmediğin görünce 
yüzündeki peçeyi kaldırdı, baktı. 

Benzi sapsarı idi. Elini tuttu, buz 
kesilmişti. Mehri ölmüştü .. 

Zübeyde, korku ile bağırdı. A

nide otomobil durdu. Çölün orta-

sında, ıssız ve tenha bir yerde bu
lunuyorlardı. Şoför: 

- İn aşağı, dedi. Elmaslarını, 
paralarını ver!. 

Zübeyde, kahya kadının kendi
sini nasıl bir tuzağa düşürdüğü -
nü anlamıştı. 
Mu1'ıavemet beyhude idi. Yü

züklerini, bileziklerini, küpelerini, 
inci gerdanlığını çık<ırdı, verdi. 

- Paralarım çantada. Onları da 
alınız. Yalnız, Allah aşkına beni 
Şama götürünüz. Oğlumun başı
na yemin ediyorum. Kocama bir 

şey söylemem. Elmaslarım da, pa
ralarım da helal olsun size ... 

Dedi. Şoför, genç kadının yal
varmasından müteessir olmuştu. 

Cevab vermekte tereddüd ediyor
du. Kahya kadın 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Bi r Dakika 
Diyip Geçmeyiniz. 
* Kanadada 560 litre bira 

yapılır , * Cenubi Amerikada 1,350 
ölçek mısır istihsal olunur. * Holanda Hindistanı 90 
kilo balık ithal eder. * Amerikada, 30,000 den 
fazla gazete satışa çıkarılır. 

* Dünyada iki mühim ilmi 
eser neşrolunur. 
* Biz şu satıraln okurken 

Amerikada dört çocuk kızamık 
hastalığına tutulmuştur. 

LşTE 60 SANİYE GEÇTİ. 

Geçenlerde, Nevyorkta bir sar
rafın dükkanına girmişlez, pa: ı
larını aldıktan sonra zavallı ada. 
mın bütün defterlerini koltuğuna 
sıkıştırıp kasanın içerlsine tık -
mışlar, kapısını da üzerine kapat
mışlar, gitmişler. 

Bereket versin, dünkkandaki 
kanşıklığı, kasanın içinden gelen 
hırıltıyı işitenler polise haber ver
mişler. Kasa kırılmış, sarrafın ha
yatı kurtarılmış ... 

Amerikanın en meşhur gangs -
terlerinden b:Xi de Jim Kokteldir. 
Bu adamın binbir macerası var -
dır. Bir defa nasılsa yakayı ele 
vermiş, idama mahkum olmuş. Fa
kat hüküm yerine getirileceği gün 
kaçıp kurtulmuştur. Bakınız nasıl: 

Jim Koktelin idam olunacağı 

gün sabah saat sekizde, hapishane 
müdürü, başgardiyan ve polisler, 
kapalı bulunduğu odaya gelirler, 
kapıyı açarlar, içeri girerler. Jimin 
yüzünü duvardan tarafa çev:rmiş 
olduğunu, derin bir uykuda bu
lunduğunu hayretle görürler ve 
idam olunacağını bilen bir caninin 
böyle rahat rahat uyumasına hay
ret ederler. 

Başgardiyan yatağa yaklaşır: 

- Jim! der. s~at sekize çeyrek 
var. Kalkınız, giyininiz .. Hüküm 
yerine getirilecek!.. 

Jiın cevab vermez. Gardiyan 
sabırsızlanır, elile dürtmiye baş
lar. Yine cevab yok. Cani uyuma
sında devam ediyor. 

Haposhane müdürü kızar, üze
rindeki örtüyü çeker. Hazır bulu
nanlar hayretten donakalırlar: 

Jim kaçmış. Yatağın içerisine mu
kavvadan bir manken bırakmış!. 

Thkat, bu manken o kadar usta
lıkla yapılmış ki çehresi bile Ji-

Hazır bulunanlar şaşırır, kalır
lar. Başgardiyan: 

- Bu mankeni, Jim Koktelin 
yerine idam etsek?. Kim farkına 
varacak... Jim Kok telin iki ko
luna gireriz, idam mahalline gö· 
türürüz. Korkudan kendini kay
bettiğini söyleriz. 

Yarını saat sonra hapishanenin 
kapısı açılır. Jim Kokleiln iki gar-

diyanın kolları arasında geld~ 1 

görülür .Darağacının ön~ ge 
tirilir, ip boynuna geçirilir. Aya
ğının altın.da sandalye çekilir. 
Hayre~! Sallallıan vücuddan da

vul sesine benziyen bir ses çık • 
maz mı?. Dahası var: Manken, el
lerini ve kollarını sallıyarak oy
nuyor!. 

Müdürle, gardiyanlarda şafak 
atar. Alık alık birbirlerine bakar-

Yazın, hava çok sıcak olduğu i 
çin kadınlar, uzun ve kalın etek· 
likler yerine ·Shorb denilen pa
çaları kısa külotlarla geziyorlar 
Çarşıya ve pazara gid:yorlar 

çocuklarını arabaya koydurup do 
!aştırıyorlar. Yaşlı ve genç bütür. 
kadınların külotla dolaşmalarınd 
bir mahzur gören yok. Bilakis, ga 
yet pratik. ve tabii buluyorlar. 

Fakat, günün birinde köyün ha
kimi işe karışıyor ve karıştığıno 
fena ediyor. Amerikada hakimler 
ahalinin reylle intihab olunur 
hakim, ayni zamanda belediye 
meclisinde de aza. Bir gün meclis· 
te, kadınların kısa külotlarla gez
melerinin gayriahlaki olduğunıc 

söylüyor, men'ine karar alıyor. 

•Şehir dahilinde külotla dolaşar. 

kadınlar 100 dolar para cezasın. 
çarıııılır, bir veya iki ay hapi. 

olunur.• 
Bu karar, yaşlı ve bilhassa ba

cakları eğri büğrü, çarpık kadın

ları memnun bırakıyor. Fakat 
gençlerini de o nisbette kızdırı . 
yor. Civar şehirlerden köye ge
len seyyahlar da artık uğramaz 
oluyorlar. 

Bu yüzden esnaf zarar ediyor, 
pazar günleri birahaneler, lokan
talar boş kalıyor. 

(Devamı 7 inci sayfada) 

Jar. İdam hükmünü seyre gelenleı 
arasında bulunan Nevyork polis 
müdürü, mankeni ipten indirt:r 
Üzerindeki elbise çıkarılır. İçeri
sinde ustalıkla yapılmış bir ma 
kine ve boynunda bir düğme ol
duğu görülür. İp bu düğmeye do 
kununca manken dansediyor. 
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Brenner'deki Alman 
Ve İtalyan Kuvvetleri 

Bugünkü AtletizJJl 
Müsabakaları No.•2 Yazan: M. SAMİ KARAYEL 

(1 inci sahifeden devam) 
tfı İtalyanlar tarafından ;., ~'n. ge
tirene mükafat vadedi'~igi, son
radan da Türk tabiiyetine geçtiği 
öğrenilmiştir. 

Balkona Atlıyan Yeniçerinin 
Arkasından Biri Daha Atladı 

İtalya ile Almanya İbnissu-..ıd6 
da bir çok vaidlerdc bulunmakta
dırlar. Fakat İmnissüud mihver 
devletlerinin Bahriahmerde yeni 
üsler meydana getir~k. petrol 
kuyularını işletmek için İngiliz ve 
Fransızları Hicazdan çıkartmak 

maksaclını takib ettiklerinden ga
fil bulunmaktadır. Her İkisi de Atladıktan Sonra, Ne Olur Ne Olmaz 

Diye Oldukları Yerde Put Gibi Durdular 
E ... Ne olur ne olmazdı? Su u

yur düşman uyumazdı. Subaşılar 
yaman ve biaman adamlardı. O
labilir kendisini sezmişlerdi. 

Gö]t.çen o kadar tetik yatıyordu 1 

ki; yatağan bıçağı yanında idi 1 

Mak8adı hiç uyumamak, sabah ol
madan yola çıkmakdı. 

Gökçen büyük bir kurnazlık i
cad etmişti Hiç kimsenin şüphe
sini celbetmemek için sabahleyin 
gideceği yolu değiştirecekti. Boğa
zı geçmiyerek Bolayıra doğru ters 
yüz yol alacaktı. 
Subaşının adamları ortalıktan 

el ayak çekilince faaliyete geldi
ler,.. İki izbandud Yeniçeri gece 
yarısına doğru hana gird ·~er ... 
Gökçenin yattığı odanın balkonu
na çıktılar .. Ortalıkta ses ve seda 
yoktu. Gelibolu ba~1an başa uyu~ 
yordu. Han bekçileri de her biri 
bir tarafa sızıp kalmışlardı. 

Gökçen; balkona atlıyan ilk a
damın çatırdısı üzerine zaten a
çık olan gözlerini o tarafa çevir
di. Gecenin zulmetini hafif bir ay 
ışıgı aydınlatıyordu. 

Balkona atlıyan Ymı~erınin pe
şınden bir Yeniçeri daha atladı. 
Her ikisi de bu atlamalardan son
ra ne olur ne olmaz diye oldukla
rı yerde put gibi duraladılar .. Çün
kü biraz çatırdı olmuştu. 

Gokçe, karanlık odanın açık 

penceresindt'n ke kın gözlerile et
rafı yokladı, Gözlerme inanamı -
yordu. Bu ikı kişi hırsız filan de -
ğildi, Tam manasi!e Yeniçeri ve 
Subaşının karakollukcuları idi. 
Demek Subaşı işi çakmıştı. Ken
dtsini temizlt'mek için tertibat al
mıştı. Bu yüzde yüz böyle idi. 

Gökçe hiç bozmaclı. Sağ elini 
y.nında uzanıp duran keskin pa
lasına uzandı ve sapından tuttu. 

Gökçenin en ziyade korktuğu şu 
idi: 

•Ya, hayvanını ahırdan alıp gö
türdülen;(' .... O vakit çok fena o
lurdu. Bu iki Yeniçerinin elinden 
kurtulmak kolaydı. 

Fakat, iki Yeniçeriyı biçtikten 
sonra, ne yapacaktı• Hayvanı ol
mazsa nasıl kaçacaktı. Lakin, bir 
an için bu düşüncelerinin boş ol
duğunu farketti. 

Çünkü; Demir, yanına kat'iy -
yen yabancı kımst' sokmazdı. Ön
den, arkadan deh~etli surette tek
melerdi. 

Üste de, hem kışnt'r ve hem de 
tırnaklarıle yerleri kazırdı. Eğer, 
Demırin yaı:ıına gıtmiş olsalardı. 

Bu kişnemelerı ve tekmeleri ahı
rın üstündekı odada yatan Gökçe. 
mukemmeler ışıdebilecekt_ 

YeniçerilNin ellerınde kemend 
olduğu gözüküyordu. Demek ken
di8inı boğacaklardı . Gökçenin ya
nında Karaca Paşanın İkinci Meh
mede yazdığı mı'ktup vardı. Bunu 
dt' üzerinden alacaklardı. 

Yt'n ıçeriler, balkona atladıktan 
vı: biraz duraladıktan sonra; usu
letle ve ayaklarının ucuna basa -
rak pencerenin önüne kadar gel
diler ... Kor gibi keskin gözlerile 
ıçeriyi kontrola başlad1lar. 

Kurnaz Gökçe gözlerini kapa
~·arak ara.amıştı. Sanki, derin bir 
uykuda ımiş gibi horuldayıp du
ruyoı·du: 

- Hor~ .. Horrr1 • 

Yeniçeriler, şikarlarının tama
mıle derın bir uykuda olduğuna 

kanaat getird:kt~n sonra: yavaş
cacık ıçı'ri gırdiler .. 

Gökçeni11 boynu ve başı tam 
kemendlik vazıyette görünce se -
vındıler. Ve mırıldandılar: 

- Avanak herıf' .. 

Yeniçerinin birisi yağlı kemen- ı 
di sağ eline aldı. Ucunu sol eline 
doladı ve birdenbire Gökçenin 
boynuna attı. 

İşte; bu anda umulmadık bir 
hareket oldu . Gökçe, kemend atı
lır atılmaz olduğu yerde fırlaya
rak kemende hır pala sallad1 ve ipi 
ikiye ayırdL 

Gökçenin ikincı hücumu kemen
di atan Yeniçeriye oldu. Bir pala
da canını almağa gelen Yeniçeri
nin kellesini sessizce biçti. 

Gökçenin bu hareketi o kadar 
ani ve o derece sür'atli olmuştu 
ki, ikinci karakollukcu kemendine 
ve silfıhına sarılmağa meydan bu-

lamadan ve hatta gık bile deme
den Gökçenin bir pala darbesile 
kellesi arkadaşının yanına devril
mişti. 

Han odasında ufak tir gi:rültü 
olmuştu. Adeta iki boş testi yere 
düşmüş kadar ... 

Gökçe; zaten giyinmış alesta 
idi. Vak'adan sonra, b~~:na neler 
geleceğini biliyordu. Bu sebeple 
çok durınağa gelmezdi. 

Hemen olduğu yerden sessizce 
aşağıya inen Gökçe ahıra vardı. 

Atına eğerini bağladı ve handan, 
şehirden bir çırpıda ve bir hamle
de uzaklaşıp dağlara vurdu. 

( DePamı vaT) 

Çölde Bir Facia 
(5 inci &ayfadan devam) 

- İnanma sakın, dedi. Şama gir 
dınce bizi pohse teslım eder. Ba
şımızı derde sokar. İyısi bırakalım 
onu burada. Gidelim, zevkimize 
bakalım ... 

Dedi.. Mehrının olüsünü ve Zü
beydey. otomobilden çıkardrlıır. 

Kumların üzerine bıraktılar. Oto
mobile atladılar Az sonra göz -
den kayboldolar. 

Zübeydenin ılk i~., Mehı ınin 

çenesini bağlamak, başındakı ı -
pekll örtüyü yüzünt' örtmek ol -
du Sonra etrafına bakmıya baş
ladı. Koca bir çölun ortasında bu
Iundyordu. Ne tarafa gıdecekti 

Yürüdü. yurüdu, Sıcaktan, susuz
luk-tan takati kesildı. Kumların ü
zerjne düştü, bayılmıştı. 

Çakal. kurt gıbı vahşi hayvan
ların ses;eı'!nı işitir gibi oluyordu. 
Fakat başını kaldırıp bakmak de
ğil, gozlenni bıle a<;amıyordu .. 

ON BEŞ SENE SONRA 

Ömer bin Cabiri. iyileşm.ş ve 
memleketıne dönmüştü. Felaketi 
annesinden haber aldı. Kahya ka
dını, şoförü aradı . Bulamadı. Ne
riyt' gittikler, malüm değildi. Za
bıtanın araştırmaları da bir f.ayda 
vermedi. 

Aradan on bc-ş sene· geçli Zii -
beydenın oğlu yırmı yaşına gel -
miş, küçlü ve kuvvetli b.r deli -
kanlı olmuştu Annesinin intika
mını almak istıyordu. 

Bir gün Ömer bin Cabiri, cami
den dönerken yaşlı bir adama te
sadüf etti ve saçlarının beyazlan
ma8ına, çehresinin değişmesine 

rağmen kendisini tanıdı. Bu kah
ya kadının kardeşi şoför Ahmed ... 

Uzaktan takib etti. Girdiği evi 
gördü ve akşam oğluna söyledi. 

Delikanlı, ertes: gece yatsı oku
nurken otomobiline bindi, Ahme
din evine gitti. Kapı aralıktı, içeri( 
girdı. Kahya kadın, y<>rnek hazır
lamakla meşgul ıdi. Bu, kapıyı çal
madan ıçeri giren delıkanlıya hay
retle bıkıyordu. 

Delikanlı sükunetle: 
- Ayşe. ce-lanı çekmek zamanı 

geldi . Beıı, çölde bırakıp çakallara 
parçalattığınız Zübeydenin oğlu

yum!. 
Dedi ve üzerine atıldı, ağzına 

b'r mendil tıkadı, ı:llerini ve a
yaklarını sıkı sıkı bağladı. 

Az sonra, camiden gelen şoför 
Ahmed de ayni akıbete uğradı. 

Delikanlı, ikisini de sırtladı. O
tomobilin içeris:nc koydu. Sonra 
sür'atle şehirden çıktı. Gece yarısı
na doğru çöle vasıl oldu. Annesi
nın bırakıldığı yerde durdu. Kah
ya kadınla, kardeşinı kumların ü
zerine yatırdı. 

Çııkalların, kurtların sesleri ısi
tiliyordu. Eğildi: 

- Zü.beydcyi dl1şününüz 1 • 

Dedi. Ootomobıline atladı, an -
ncsıniıı ıntikamını almaktan mü
tevellıd bir sevinçle şehre döndü. 

Bunları Tecziye Etmek Lazımdır 
(5 ıncı sayfadan devam) 

ne icabet etmezlerse, kollarından 
tutarak dükkanlarına doğru çek -
megc başlarlar.. 

Gc·\·rn gün bır arkadaşım anlat
tı: 

- Bır gun ablamla ber&ber Ka
palıçarşıdan ge~·iyorduk. Tam ~ar
şının ortasına geldiğimiz zaman, 
magazalardan birinden uzun boy
lu, şık gıytnmiş genç bir adam çık
tı. Yanımıza yaklaştı. Bozuk bir 
Turkçe ile ablama: 

- Buyurunuz efendim, bır de
fa da bizim mağazaya bakınız .. de
di. 

Fakat ablam aldırmayınca, bile
ğinden tuttu, zorla onu dükkana 
çekmeğe başladı. Bu hadise benıi 
sinirlendirmi~ti. Adama sokul -
dum, hiddetle: 

- Ne yapıyorsun be adam?. De
dt~ Nereye götürüyorsun?. 

Genç adam çarpık ve kirli diş
lerıni göstererek, sırıttı ve: 

Hanımefendiye kumaşları -
mızı gösterecektim, dedl İlave 
etti: 

- Bııde her aradıgın12 şey var 
Beyefendi ... 

O gün çarşıya ablama bir ayak
kabı almak için çıkmıştık. Dükka
na gırdık. Müstehzi bir tavırla a
dama. 

- Yazlık kadın ayakkabıları çı

k•r. 
Muhatabım bön bön yüzüme 

baktı: 

- Şey ... Affedersiniz Beyeft'n
di, dedi. Burası şey ... Manifatura 
mağazası .. Kadın ayakkabısı bu
lunmaz. 

- Fakat sen bıraz evvel mağa
zanızda her şeyin bulunduğunu id
dia etmiştin! 

Genç adam kabahatli olduğunu 
anlamıştı, başını önüne eğdi, bir- · 
şey söylemedi.. Biz de dükkan
dan çıktık.. 

• •• 
Müz'iç davetleri. imalı sözleri 

ile halkı rahatsız eden bu sırnaşık 
esnaf çığırtkanları İstanbul gibi 
'büyük, medeni ve turist şehrinin 
ayıbıdır. İstanbul belediyesi hal
lu. yabancıyı, çoluğu çocuğu hu-

Geçen hafta Almanyanın Bağ -
dad ve Cidde sefiri Dokto: Friç 
Grebba Kral İbnissuudu ziyaret e
derek, hükfuneti namına petro: im
tiyazı istemiştir. 

Halidülvelid'in Romaya giderek 
Mussolini tarafından kabul edil
diği de söylenmektedir. Mihver 
devletlerinin Yemenle Hicaz ara
sındaki Hadramut mıntakasına göz 
koydukları zannedilmektedir. Bu 
mıntakada bir aşiret reis;.n;.n ida
resi altında büyük bir göçebe ka
filesi yaşamaktadır. Fakat bu mın
takada İngilizler hakimdirler . .An
cak yerli halk İngilizlere hasım 
vaziyetinde bulundukları için, 
mihver devletleri bundan istifade 
etmek niyetindedirler. İtalyanla -
nn Bahriahmerdeki vaziyetlerini 
kuvvetlendirmek maksadile Had
ramut'u işgal etmeleri ve İngilte
re ile Adende komşu vaziyetine 
geçmek istediği rivayetleri de do
laşmaktadır. 

Mahkemede 
Şahitlik Eden 

Bir Koç 
Fransız gazeteleri yazıyor: Ren 

de bır çobanın on beş koyunu ça

lınır. Çoban araştırmaya başlar ve 
koyunları bir kasap dük.kannında, 

• tabıi mezbahaya gönderilmeden 
evvel - bulur, derhal mahkemeye 

müracaat roer, hacız altına aldı

rır. 

Kasap; koyunları kimden a:ldı

dığın söyler, fakat satan adam. ko
yunları çalmadığını, kendisine a

id olduğunu idd:a eder. Mahke

me heyeti müşkül bır vaziyette 
kalır. Çoban: 

- Koyunların bana aid olduğu
nu isbat kolay. Sürünün koçu da 

çaılınan koyunların arasındaclır. 

K<ıçu ve koyunları mahkeme hu

zuruna getirtiniz. Göreceks:niz 
beni nasıl tanıyıp yanıma gele
cek'. 

Der. J un heyetı uzun muzake
reden sonra koyunların ve lroçun 

celbine karar verir. Koyunlarla 
koç getirıı:r, mahkeme avlusuna 

salıverilir. Birçok kimseler, koçu 
çağırırlar. fakat yerin den kımıl
damaz 

Nihaye·t ~oban avlıııya çıkar, 

seslenır Koç ve koyunLar, çoba

nın sesınl işitir işitmez ko~arlar, 

yanına gelı:.l'ler. 

Bunun üzerine mahkeme ko -
yunların sahibine ia<lesine karar 
verir. 

50 Sene Devam Eden 
Yangın • 

1884 seneııl llkkanun ayında Obyo 
maden amelelerJ ,.rev yaptılar ve pet
rol nakline mahsus arabaJan ateşle -
diler, protesto makamında sokaklarda 
dolaştırdılar, sonra maden kuyulanna 
attılar. 

KömUrler 1avat y&va.f ateş aldı. Elli 
senedenberi 1anıyor ve bu toprak al
tındaki yangln bili. devam edJyor. 

YIUl&'ID sabaSI ıe kiloD1elrodan faz
ladır. 

Şlındl)e kadar yanan lı:OmUrlerin 

kıymeti 50 milyon dolardır. Hükümei 
ve maden tlrketl yanımı söndürmek 
teşebbüsünde bulunmamıştır. Yalnız 

ko7ulardan baularmm atız.larını ka -
11amakla iktifa etmlıılir. 

lasa herkesi rahatsız eden, sinir -
lendiren bu ayıbı derhal temizle
meli ve hareketlerini değiştirmi -

yenleri cezalandırmalıdır. 

MEHMED HİCRET 

İNGİLTEREDE MÜDAFAA 
HAZIRLIGI 

Londra 16 (Hususi) - İngil~ 
:rede müdafaa hazırlikları bütün 
hızile devam ediyor. Bütün şehir
lerde sivil halkın bir muharebe 

halinde korurırnası içın tecrübe • 
ler yapılmaktadır. Şehirlerin sür
'atle tahliyesi ve hazırlanmış o -

lan sığınaklara nasıl iltica edilece
ği halka öğretilmiş bulunmakta -

dır. Şimdi her İngilizin kendisine 
mahsus el altında bir gaz mas.ke

si bulunmaktadır. 

Mısır, Yunan, Rumen ve Til,.ı t 
Atletleri Bugün Boy Ölçüşecek! 

SÜVEYŞ KANALI TAHKİM 
EDİLİYOR 

Kahire 15 (Hususi) - Mısır hü

kumeti Süveyş kanalı boyunca 
tahkimat yapmaktadır. Bu mak -

sadla bir çok askeri tesisat vücu
de getirilmekU!dir. 

ALMAN HARİCİYE NAZffil 
BALKANLARA GELİYOR 

Berlin lft (Hususi) - Haricıye 

Nazın von Ribbentrop'un sonba

harda Belgrad ve Sofyayı ziyaret 
edeceği söylenmektedir. 

MISIR ÜNİVERSİTE TALEBE

SİNİN AEKER1 TALİMLERİ 
Kahire 16 (A.A.) - Milli Müda

faa nazın, bütün Mısır Üniversi-

telerinin yaz tatilkrinde altı haf
ta müddetle asker! talim yapmala
rını ernretmiştiT 

Pazarlıksız 
Satış 

Bugün Kadıköy stadında saat j saray ile Beyoğluspor, ı; 
16 da Mısır, Yunan, Rumen ve hafta oynanacak Demirspal 
Türk atletlerinin iştirakile bir çı için bir antrnman ,,~p 
günde bitirilecek müsabakalar ya- lardır. 
pılacaktır. Yunan atletleri dün Oyuna Peralılar başlaır•ıl 
akşam .Basara:bya• vapuru ile ki taraf çok düzgün ve · ,ııV 
gelmişlerdir. Rumen atletleri de cumlarla biribirini zorlafllh '-it 
tayyare ile gelmişler ve Spor teş- dır. Fakat bu çetin çek'ifll

1 tN 
kilAtırnızın ileri gelenleri tarafın- türlü semere vermem• ı i~~ ~tiıı 
dan karşılanmışlardır. kım da gol yapamamı~tı!· Yordu 

Bugünkü maçların heyecanla ta- yet 15 inci dakikada Gola lihıcıe 
kip edileceğine şüphe yoktur. soldan yaptığı bir bucufll 1:1. et 

Sürat ve uzun atlamalara Ba't- golü yapmıştır. '-
kan şampiyonu Lambrokis, at - Devrenin mütebakı kısll'' ~al 
malara Yunanistan şampiyonu ha fazla BeyoğlusporJula~ lcın 
Ploros, uzun süratlere Balkan cuınlarile geçti ve dcvrenill lıı ha 

· at ~ ı şampiyonu Stratokos, mukave - !arına doğru da oyun bır a 
metlere Balkan Maraton birinci- leşmeğe başlamıştır ki bU ~eı 
si Ragazos gireceklerdir. birinci haftaym 1 - O Galı~ !olen 

Ckçen haftadanberi şehrimiz - lehine bitti. llıaıld 
de bulunan Mısırlı atletler Fe - İkinci devre Gal~tasarı) ~n 
nerbahçe stadında muntazam cumları fazlalaştırarak c. !tba 
antrenmanlar yapmaktadırlar. Beyoğluspor nısıf .abasını ta <\.ı 

Sürat koşularına meşhur Ü - meğe muvaffak oldu. Be) nııı 
beyd, uzun süratlere Muskuris spor müdafaası bu hile~ !lir 
iştirak edecektir. maharetle önlüyordu. fa~ ~ 

Romenler ise sür'at koşularına mukavemet uzun sürrned•· (! '-
Jordaki, uzun süratlere meşhur Yine 15 inci dakikada to , Sij 
Nemeş, mukavemetlere Maraton- ilerleyen bir Galatasars) Ji bııı, 
~u Kristea, cirit atmaya Voma- munda Salahattin ievkalD lıın. 
nu, gülle atmaya Gurau, yüksek şütle ikinci golü de yaptı'. ~ta 
atlamaya Strohitsku istirak ede- Ortadan Mesir eziye gide!' ıı;n 
ceklerdir o da güzel bir şli.tle Galat! 

~ İ:f 
Şehrimizde bulunan ngiliz at- kalesine atarak takımın ı ı' lilıııı 

C1 inci sahifeden ievam) Jetlerinden Anderson 5000 metre ci golünü yaptı. Bu gol1~ 1 difı 
ru bir rekabetle ucuzluk meyda- müsabakasına iştirak edecektir. ber daha canlanan Beyoğ ~' 
na geleceği zannedilmişti. Fakat Bu müsabakalar için Ankara- !ular Galatasm ;ıyın yor~ ~;,1:r kanunun tatbikatından şimdiye nın en kuvvetli atletleri de şeb- ğundan istifade ederek Y'~ "lll 

kadar elde edilen tecrübe bunun rimize gelmiş bulunmaktadır. sinezinin ayağiie ikınci n, 
1 

aksini göstermiştir. Dün beden kupası maçından nl yaptılar ve oyun bu surf t~ aı 
Halkın aldanmakta devam et - sonra Taksim stadında Galata - beraberlikte bitti. dıllıi 

memesi için paZGtlıksız satış ka- !=========================="'? nUıu 
nununa yeni bir şekil vermek üze- M l 8. F ı ı.d 
re tetkikata başlandığı duyulmuş- ogo ır ransı ~ı: 
tur. Bu tetkikler bır kaç aya ka- Hududunda Askeri He"e ~~ 
dar bitirilecek ve pazarlıksız sa - J "" 
tış kanununu tadil eden br proje Muharebe G ld" ~ı 
hazırlanarak meclisın gelecek dev- e 1 et . 
re toplantılarına arzedilecektb:. (1 inci sahifeden devam) Ordu kumandanı Gene! ıl ~!\i 

Pazarlıksız satışı kaldırmak Gazeteler, müzakerelerin daha zinger riyasetinde üç kişideı ~li 
mevzuu bahs değildix. Maksad, başlamadan bir çıkmaza girdiği reKkep bir Fransız askeri '· 
halkın aldanmamasına meydan mütaleasındadırlar. Müzakerelere l<'f ' bu sabahki Sempilon c :_.: ''' 
vermiyecek şekilde pazarlıksız sa- yarın da devam edilecektir. Fakat şehrimize gelmiR, Sirkeci 5'., 
t k t k .. ı tt' k sefir Grazie'nin hükumetinden ta- ...., ış anununu e emmu e ırm" - İstanbul kumandanı aen~· 
t· limat almağa mecbur kalacağı zan- ıl' 
ır. --o-- nedilmektedir. !is Bıyıktay, Mrrkez kUf1l fi' 

Gazeteler açıktan açığa ingilte Fransız ataşemiliteri ve p 

Maarif Şurası 
(1 inci sahiJedeıı devam) 

leri, Üniversite Rektörü ve fakül

te dekanları, edebiyat fakültesi 
profesörlerinden Mustafa Şekib 

Tunç, tıb fakültesi prof,esörlerin
den Akil Muhtar, fen fakültesi 
profesörlerinden Kerim, hukuk 

faküil.esi profesörler'.nden Hirş ve 
Noymarn, güzel san'atJar akade -
misi profesörlerinden Zeki Sayar, 

Mahir, Çallı İbrahim , Hakkı, tica
ret mektebi müdürü Nihad Sayar, 
doktor Neşet Öıner, edebiyat fa

kültesi p~<lagoji eru;titüsü profe
sörlerinden Sadreddni Celfıl, mül

ga darülfünun profesörlerinden 
terıniyeci İsmail H~kkı Baltacı oğ

lu, İstanbul kız san'at mektebi mü
dürü Salih Şevket kısmen dün kıs

men de bugünkü trenle Anlı:araya 
hareket etmişlt'rdir 

Tramvay Bir Kıza 
Çarptı 

Vatman Mustafanın idaresmde
ki 235 numaralı tramvay Kuruçeş
rneden geçmekte iken Kuruçeş -
mede ituran 13 yaşlarında Nuri 
km Zebraya çaI'f)mış, Zehra muh
telli yerlt'rinden yaralanmıştır. 

Eli Tüfekli Çocuk 
Dün sabah Rami civarında av

Ianmıya çıkan 15 yaşlarında Mu
zaffer adında bir çocuk tüfenk ik 
oynarken kazaen ayni yaşta olan 
arkadaşı Mehmetli goğsunden ya
ralamıştı•. 

~nin artık Uzakşarktan elini çek- sefarethanesi erkanı tarı 
mesi lazım geld'ğini söylemekte- karşılanmıştır. Heyet oto 
dirler. !erle doğruca PerapalsS 
YEİ BİR HAVA MUHAREBESİ gitmiştir. 

Tokyo 16 (Hususi) - Domei A- bU"" Fransız askeri iıeyeti 11 

jansının verdiği malumata göre, ~ ı 
dün Mogol - Mançu hududunda rimizde gezintiler yapac

3 

Kala nehri üzerinde yeni bir hava şamki ekspresle AnkaraY
3 

muharebesi olmuştur. rek~ir. 

Sekiz Sovyet tayyaresi Japon Heyet reisi General 11~0' 
askeri üssünün üzerinde dolaş - bu sabah Sirkecı ;sıasS0 
ml§Sa da, Japon tayyarelerinin ta- ııbıl' 

kendisile görüşen bir rn 
kilbi netices'nde geri dönmeğe mec-

mize kısaca demi~tir ki: 
bur olmuşlardır. Yıne dün Sovyet ı 
toprakftarı üzerinde yeni bir mu - - Güzel ınemkketiniZI 
harebe olmu~ ve bir gün içinde fa ziyart't etmiyorum. .13~,.ıı 
59 Sovyet tayyaresi diışürülmüş- gelişimdir. İstanbu la bir ıl, 
tür. ha gelmiştim. Türkiyeyi W 

---<>-- yarete fırsat bulduğumdan I 
109 Sene ço kbahtiyarım. Hükunıe1 r 

E
' _ı zinizi ziyaret etmek üzer€ ji 

Devam aen şam Ankaraya gidıyoruZ· 

Bir Dava sile ile dost ve müttefi~ 
ket ricalini yakından g .., 

J<I" 
ni ayrıca memnun etJJ'le İngılterede hukuk davalarının 

pek uzadığından çok defa bahse
dilir. Böyle yıllarca neti<:elenme
miş davaların bazıları pek meşhur 

olmu ştur. Fakat Londra gazete • 
lerinde okunduğuna göre Avru -
panın başka yerlerinde de böyle 
uzamış davalar yok değildir. Me
sela Fransızların Alsas eyaletin -

de Vangen isminde bir köy var -
mış. Geçen pazar günü köyün çeş
mesinden hep ~arab akıtılarak 

köylüler gelmişler, sıraya dizile
rek .çmi~lerd.r Buna sebeb de 

bu köyün pek eski bir arazi da

van yarm ş. Tam 109 sene sürdük-

---<>-- t 
Estonyada ŞidJe ~ 

Y agu murlaJ' 1
' 

l'ıı 

Tallin 16 (A.A.) - so~ Ilı 
şiddetli yağmurlarla 1°1 ~' 1 
yanın şimal mıntakas:Jl03f1 
yapmış ve mühim hasarl

9 

biyel vermiştir. ~ 

- .. Jii!C 
ten sonra nihayet k0 " 4ı 
hine neticelenmiş, onlar J' 
nun şerefine istedikleri 

rab içmişler. 
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ÇOCUK 

No. 25 Yazan: Rahmi Yağız 

; Eyüp Kaptan Birinci Tehlikeyi 
e., Atlatmaya Muvaff k Olmuştu 

; rmarada Tahtelbahir Taarruzuna Uğrayıp da 
llndan Yakasını Kurtaran ilk "lemi ( 66) idi 

~~abUir miyiz dersin? 
~tiııd kaptan sözün bu mevzu ü

ur. to1111J.. e tııamasından hoşlanmı -
ısı~ ı~e lioşnutauzluk ifadesi yü
ufll ct etti:canlanırken yüzb~ıdan ri-

zücü ve sorucu ifadesi canlanan 
tunç yüzlü Mehmedcikler subay
larının hedef vermesini ve ... 

ısfllı 

ıar•~ 
·e~iJl 
iral 

bU 
ala~ 

- Ateş! 

kumandasını beklemeğe koyuldu
lar. 

_ Yüzbaşı ilerde, denizde bir nok
taya dürbününü diloniş, tahtel -
bahirin izini arıyor, torpidola -
rın geldiği istikameti araştınyor
du. 

bır~~ahını seversen yüzbaşım, 
ltıın ııı, bu bahisleri bir tarafa.. 
ıu ~ilca}( söz mü kalmadı, bak, 
laıafe~atıı.n güzelliğine, şu ufkun 
liyet i ıne bak. İnsan korkulu va
~n lt~eyken kendisini tehdid 
llıaııdıror~yu anmaktan uzak duı-- Eyüp kaptan sapsarı benzile ko-
llıanev; Zıra, zaten bozuk olan nuştu: 
bırba~Yat bu yüzden büsbütün - Ne yapacağız yüzbaşım? 
ı\ıa· ~ır. Sıfıra iner... Yüzbaşı gözlerini dürbününden 

lanın g~.da_n duyulan bir nara kap- ayırmadan eevab verdi: 
llı·r Sözune ara verdi. 

ta f - Ateş edeceğim .. Preskopu a-
t0rd Y a avaz avaz haykırı • u: raştırıyorum. 

' 'l' - İçeri çekilmiştir. Görünmez! 
~ to 

0
.!'pido!ar ... Torpidolar ... İ- - Zarar yok. Boşa giden torpi-

r•)' S;;,:ıı1d. o geliyor üstümüze .. . • ••ar dolarının ikinci bir endahtla isa-
s ıad' birbı·r· ı gözlerini suya çevirdi, ın betlerini temin için tarassud yap-

apl' nın İiı e ınüvazi iki torpido su- malt mecburiyeti ile muhakkalt 
·def· la,.•k erinde iki bariz iz (1) bıra-

s;81 lı;n b hışıın gibi ilerliyor, vapu- preskopunu dışarı çıkaracaktır. 
nın ı . ~YU~rdasına doğru geliyordu. - Gemiye yol vereyim mi? 
ıle lılııı;.t' kaptanın rengi sapsarı ke- - Ağır, ağır ilerliyelim .. Talı-

"' dııı."t _ı, fakat yılların ustalaştır telbahir kendini gösterirse ateş 
•og• "• Çu"'k • o,.gıı ~er1 , ~ çarık gemilerle yaptığı açacagım. 
yil" diğı b erde birçok kazaların ı»şir- Eyüp kaptan eğildi, makine mu-
f. ~n1 tıı u deniz kurdu soğukkanlılı- habere borusuna aeslendi: 

cı e Ot 8 tıhafaza etti. Sür'atle düme- - Yarım yol, ileri ... 
sur l'e a~ıldı, gemiyi 9 kerte iskele 66, yerinde kımıldandı. Pruva-

dıltıiı •handa etti, iki uskurun yar- sını tekrar Boğaz istikametine çe
nu1u e Yerinde ve çarçabuk dö- virdi, ilerlemeğe başladı. 
~d h~aran 63 numara ilk var- Eyüp kaptan birinci tehlikeyi at-
'· an bö 1 ""lard Y ece kurtuldu. Torpi - !atmıştı. Hemen hemen Marma-
Ca( lıo an birisi iskele, diğeri san- rada tahtelbahir taarruzuna uğ -
~qttatdas~ı yalıyarak geçtiler... rayıp da bundan yakasını kurta
'<(la ' Sahılde dehşetli bir infi- ran ilk gemi (66) oluyordu. 
'tııılflietraf.'. sarstılalr. 63 stoper Kapiteo Klayye torpidolara: 

eri' ~liıı .'
1 

Eyub kaptanla tam fela- - Arya! 
'C l!feı 1· •• ı k sıralarında bu mevzuu Emrini verdikten sonra pür h~ 

şiu ~ ·~n ~ 
eri ılı ·h Yüzbaşı kendini topar - yecan tokazlara yapışmış, menni-

' ay kırdı· 
e~sP '- ~t · lerin hedefine doğru ilerleyişini 

,,ı; l'e• akineli tüfekler, güverte - seyre koyulmuştu. Bir saniye ev-
ci b, v 
nef' • h 

vel hayal.nde canlanan şu beyaz 
vapurun batışı bir kaç saniye son
ra hakikate dönecek, koca gemi i
çindekilerle beraber denize gö -
mülecek, Klayye ilk muvaffaki -
yetini tes'id edecekti. 

Torpidoların seyrini takib e
den süvarisinin çok geçmeden yü
zü değişti.. Sade dikkat kesilerek 
hedefi kontrol eden gözleri hay
ret ve hiddetin müşterek ifade
sile manalaşırken mırıldandı: 

-A ... A ... Ne oluyor? .. Hay şey
tan alasıca, torpidoları gördüler .. 

66, yerinde dönmeğe başlamış, 
üzerine gelen torpidoların isabe
tinden kurtulmuştu. Klayye, hır
sından titremeğe başlıyan ellerini 
tokazlarda güç tutarken ikinci 
torpido ateşine hazırlatın, emri
ni verdi: 

- İki torpido dalo.a atılacak! 
Ve .. ateş emrini vermek için: 

- Hazır! 

Cevabını beklerken vapurun gü
vertesinde koşuşan insanlar aletin 
objektifinde gözüktüler. Klayye 
dikkatini arttırdı. Bu adamların 

ne için koşuştuklarını anlamak, 
ne yapmak istediklerini öğrenmek 

için gözlerini preskopa yapıştırır
casıruı yaklaştırdı. Vapurun baş 

güvertesine seğirden neferler be
raberlerinde silaha benzer bir şey

ler taşıyorlardı. Tritonun ağır 

başlı, soğukkanlı süvarisi bu si -

18.hları tanımakta gecikmedi. Bun
lar ağır makineli tüfeklerdi. Ge -

minin kaptan köprüsünde duran 
bir zabit de dürbünü ile kendileri

ne doğru bakıyordu. Klavye bu 
vaziyet karşısında preskopunu i

çeri çekmek mecburiyetinde kal-
dı. (Devamı var) 

~lııı1; enüz tehlikenin farkında 
uııt ıı ~ d'n •.ıcmidekiler, kakıtana 
e 1 rtt n' 01 arı haber veren tayfanın 
tarı il<n b"'.a•ını duyamamışlar, bun -

Amerikall Kadınların intikam ı 
ı it«. 

0 ton ~t ••Y anlamamışlardı. 
laS o 1

11 ~ gÇabuk yüzbaşının emri ye-
lıkarııetırildi. Tüfekler güverteye 

bPgıi ~lk·nı dı, bir tanesi de geminin en 
ltıinun noktasına, iki kaptan köş-

3~ tQYe /tasındaki açık kısma. köp-
n)'J 

1 ııı, nı "kbıye edildi. Şeritler takıl-
q· a ı ı· ti ıst· ne ıler torpidoların gel -
de kor~kamete çevrildi, gözlerin

lıdan ziyade merakın ü -
~ (! ) '.t -. -
~ ilerl &tpıdo atıldığı zaman su-

~'\ b~:•keo içindeki tazyik edil
~llıcı- a dışarı çıkar, gidiş isti -

ınde bir iz bırakır. R. Y. 

(5 inci sayfadan ~evaıı.. 

N'hayet kadınlar, belediyeye ve 
hakime karşı isyan bayrağını a
çıyorlar. Belediye meclisi kara.
rında •köy haricinde külotla gez
miye• dair bir kayıd yok. Genç 
kadınlar evlerinden, eteklikleri -
nin altına kısa bir külot giyerek 
çıkıyorlar. Köyün sınırını geçer 
geçmez etekliklerini çıkarıyorlar. 
Akşam geç vakit köye dönerken 
yine etekliklerini giyiyorlar. 

KADIN İ!ıl'rİKAMl 

Yaz geçiyor, sonbahar ve kış da 

bitiyor. İlkbahar geliyor. intiha
bat hazırlıkları başlıyor. Ameri
kada kadınlar da rey verirler. Ka
dınlar, hususi bir içtima aktedi -
yorlar, bakimin aleyhine rey ver
meyi kararlaştırıyorlar. 

Hakim nutuklar söylüyor, kon
feranslar veriyor, beyhude ... Bir 1 

rey alamıyor. Yeıine genç bir a
vukat intibah ediliyor ve ilk işi, 

kısa külot yasağını kaldırmak o
luyor. 

Şimdi, köyün genç kızları eski 
hiikime tesadüf ettiler mi, etrafı

nı çeviriyorlar, alay ediyorlar. 

·o 
HiKAYE 

Tehlikeye Doğru 

Transailantiğin mükellef yatak 1 
odalarında derin ve müsterih uy
kuya dalmış olanlar birdenbire u
yandılar. 

Tehli'ke çanları S. O. S. işaret! 
vuruyordu. 

On al yaşlarında bulunan Ro
benson; valdesile beraber Nev -
yorkta vefat eden pederinin mi
rasına konmak için Amerikaya gi
dıyorlardı. 

Robenson ve valdesi tehlike' 
çanlarının çaldığını işitir işitmez 

kabuslu bir rüyadan uyanır gibi 
yataklarından silkinerek kalktı
lar .. Kamaradan dışarı çıktıkları 

zaman koca transatlantikin baş 

taraftan denize doğru gömüldüğü
nü gördüler. 

Herkes vapurun kıç tarafına 

doğru kaçıyordu. Robenson val -
desinin elinden tuttu ve vapurun 
gerilerine doğru 'kaçmağa ba§ladı. 

Çok geçmedi, bir iki dakika son
ra transatlantik bir limon kabuğu 

gibi Atlas denizinin kara sularına 
gömüldü. 

Ana, baba, kardeş, karı koca bu 
ani tehlike karşısındı. lıirborlerin
den ayrılmışlardı. 

Robenson da bir dakika evvel 
valdesile elele verip akıbetlerini 
beklerken, şimdi gecenin zulmeti 
içinde dalgalı denizin kovkunç su
lan arasında artık birbirlerine ka
vuşamıyacak bir halde çırpınıp 
duruyorlardı. 

İyi yüzme bilen Robenson çok 
geçmeden denizin üzerinde çalka
nan boş bir gemi sandalı buldu. 
Bu bir ilahi tesadüf idi. erhal san
dala atladı. 

Bu sandal transatlantiğin bat -
tığı zam.an gemiden kurtulup su 
üstünde kalan kaptanın küçük 
yelkenli botlarından bi:ri idi. 

Robenson sandalın yellrenini aç
tı. Ve gecenin karanlıklarını ya
rarak bir semti meçhule doğru 

KAMP HAYATI 

Tatil geldi. Sıcaklar başladı. İlk 
mektebliler, orta mektebliler da
imi yaz kamplarına çıktılar ... Şi
lede, Yeşilköyde kamp hayatı ya
şıyan çocuklarımızın gündüzlü ve 
geceli hayatları çok mükemmel 
geçmektedir. 

Deniz banyosu, orman gezintisi, 
açık havada oyunlar, bol uyku ve 
istirahat, müzik, eğlence kampın 
bitmez tükenmez neş'esidir. 

Resimde gördüğünüz çocuklar 
bütün bir yazı kampda eğlence ve 
neş'e ile geçiriyorlar ... 

Elbiseleriniz Çoğalırsa, 
Derdiniz de Artar 

Eğer, bir kat ve yahud iki kat 
elbiseniz varsa düşünürsünüz: 

- Ah birkaç kat elbisem daha 
olsaydı. 

Üste de sokakta gördüğiinüz ar
kadaşlarınızın elbiselerine göz ko
yarak eve geldiğiniz zaman val
denize, babanıza, üzülerek ve sız
lanarak yalvarırsınız: 

- Ben de Mehmedinki gibi el
bise isterim. 

Görüyorsunuz; elbises izlik he
pimizi üzüntüye koyar .. Her gün 
hayalimizde binbir çeşid elb'se 
modelleri yaşatır. 

Bu, böyle olmakla beraber faz
la elbisesi bulunanlar da elbisf 
sizler kadar üzüntü iç:.ndedir 
!er. 

İşte size bir model. .. Yukanaa 
resmini gördüğünüz bir çocuk A
merikada bir milyarderin oğlu -
dur. O kadar ço'k elbisesi vardır 

gitmeğe başladı. 

Robenson iki gün aç ve susuz 
kaldıktan sonra Afrikanın ıssı:z 

sah:llerine düşmüştü. 
Birkaç gün, sahillerde yaşıyan 

Rob.ıırson nihayet vahşilerin eline 

düştü ve meçhullere karıştı. ı··• 
Robensonun valdeei boğulmuş- ·l•""-- --" 

tu .. Robenson' vahşilerin eline dilş• 
müştü. Bir milyon dolara yakın .<i; bir pazar günü oturmuş hangi 
miras N evyork belediyesi emrin- elbisemi giyeyim diye düşünü -
de sahibsiz kalmıştı. yor?. 

Nihayet aradan on sene geçti. Herkes sokaklara çıkmış gezer-
Afrikaya keşfiyat için gelen sey- ken, yüzlerce kat elbisesi olan 
yalılardan biri Roberısonun bulun- olan bu milyarder çocuğu üzüntü 
duğu yerlerde dolaşırken yarı A- içindedir. Hangi elbisemi giyeyim 
rablaşmış bir delikanlının kendi- diye düşünüyor .. 
!erine dehalet ettiğini gördü. Şimdi beraber düşünelim sizin-

Robenson birçok maceralardan le... Çok mu elbise sahibi olmak 
sonra Nevyorka gelerek mirasına istersiniz, yoksa birkaç kat kafi 
sahib olmuştu. mi?. 

Kampta çocukların kendi hiz
metlerini görmesi kadar zevkli bir 
şey yoktı.ır. 

Her çocıtk yatağını kendi temiz
ler ve düzeltir. Sabahleyin yatak 
çarşafını, yorganını güneşe kor 
ve hıwalandırır. 

• 

Kamp yemekleri çok boldur. 
Çünkü, kampta bol yemek yenir. 

Xamp hayatı yaşıyan çocuklar 
bütün kış kat'iyyen hastalanmaz -
lar, sıhhatleri ve çalışmaları mun
tazamdır. 

OGLU _I ye başladı. Beyazlar, köy tara • 
fından birkaç kişi geldiğini görün
ce endişeye düştüler. 

• • • • , 

TARZANIN 
l'aı 
~EDGARRAYS 

1,1' Cıdin· 
q, ·ın ız! dedi. s:ze satacak 

Yere Rid Y?k!. Haydi, geldiğiniz 
ı:ı ınızı 

l ~i Ve " 
~l'tl. Yab Yabancılara kapıyı gös

ek ı.t ancılar ısrar ettiler. git-
•u ernea ·1 llı•t'-· ı er. Şeyh kızdı, hu-
lıt "ar b' 
1 

aq ınrh ır vaziyet aldı. Fazla 
"ba ıcı 1 

ar etmek demekti. İki 
l'lın c-' Şeyhin arzusu önünde bo-
tıı. €tneye Re ın • çadırdan çıkıp g:t-
~y~ •cbur kaldılar. 

' 1•rıed;~ !;elince: Mcryemc doğru 
cıı' Yunıu 
•·ara ,, .... rcak! Ben sana, yaban-
''tıı ~orunm d. . 
~a llıi? .. E· e .ıye tenbıh etme-
• tsan ger hır daha böyle ya-
gar sen; k d. . 

• &eb en ı eller.mle bo-
tlu ettirim!. 

•ırad . . 
a, ıki yabancı, köy ha-

l\o: 13 

ricindeki çadırlarında konuşu -
yorlardı. Bunlardan biri: 

- Maltıen, kat'iyyen eminim, 
bu kız, yüzbaşı Jakenin kaybolan 
kızıdır. Yalnız anlıyamadığım, ak
lu1'a sığdıramadığım birşcy var: 
Nasıl oluyor da şeyh, yüzbaşının 
vcrmeği vadettiği iki yüz bin fran
ga karşı kayıdsız kalıyor. 
D.ğeri cevab verdi: 

- Bedevıler indinde intikam, 
paradan daha çok değerlidir. 

- Bir teşebbüs etsek kenıiisini 
kandıramaz mıyız dersin?. 

Malbe:ı, titriyerek cevab verdi: 
- Hayır! Hiç zannetmiyorum. 

Kendisine para teklif etmiş olsak 
şüpheleri kuvvet bulacak, kızı 

tanıdığımızı .anlaya.cak. Hayatı • 

Çeviren: FUAD SAMİH 

mızı tehlikeye atmış olacağız. A
damlarından birini kandırmayı, 

kızı kaçırmayı tecrübe edelim. 
İki serseri, şeyhin adamların -

Mbeedi, para vadile yola getir
diler. Bedevi sabaha kanı• kuçük 
kızı get.receğini söyledi. 

Yabancılar, hava kararınca ha
reket hazırlıklarını gördüler. Ge
ce yarısı, çadırların kazıkları çı -
karılmış, ipleri gevşetilmişti. Her 
şey hazırdı. Bedevi küçük kızı ge
tirir getirmez hemen yola çıka -
cahlardı, bunu büyük bir sabırsız
lıkla bekliyıorlardı. 

Biraz ileride nöbet bekliyen bir 
zenci esir, bedevinin goründüğü
nü haber verdi. 

Birdenbire ayak sesleri işitilmi-

Bu gelenler, üzeri örtülü bir 
sedye taşıyorlardı. Malben bir 
küfür sırvurdu: Şüphesiz şeyh, kı
zın ölüsünü gönderiyordu. Hal -
buki onlara lazım olan dirisi idi. 

Esirler, beyazların bulunduğu 

çadırın önüne gelince durdular, 
sedyeyi yere koydular. İçlerinden 
biri sert bir sesle: 

- İşte, istediğiniz bu ö~ -
tünün altında!. 

Dedi. Döndü, arkadaşlarile be
raber köye doğru yürüdü. Mal -
ben arkadaşına hitaben: 

- James, dedi. Aç şu örtüyü de 
görelim, altında ne var?. 

James, örtünün ucundan tuttu, 
kaldırdı. Sedyenin üzer;nde, pa
ra vadile kandırdıkları Mebed ya
tıyordu. Kafası kesilmiş, göğsü -
nün üzerine konulmuştu. 
Beş dakika sı;ınra Malben ve 

{Devamı v ar) 

B i RAZ DA 
GÜLEL i M 

Nasreddin Hoca Konyaya gitmiş, ,~ 
çarşıda dolaşıyormuş, bakmış, hel

vacı dükkanının önünde birisi şu 

yolda bağırıyor: 

- Buyurun!. Buyurun efendim. 

Hoca bakmış ki; helvacı buyur 

ediyor. Hem de şartsız şurtsuz a
labildiğine bağırıyor: 

Buyurun!. Buyurun efendim. 

Hoca dükkana dalmış .. Gırtla

ğına kadar yiyip içtikten sonra; ~ 

keseye el atmadan dükkandan çık

mış .. 

Helvacı peşinden koşarak: - Ne parası ayol?. Buyur eden 
- Hocam; haniya para!. 

Hoca cevab vermiş: 

sen değil misin? 

Artık ötesi malfun de~il mi?. 

1 

Haziran Müsabaka
mızda Kazananlar 

(Geçen Haftadan Devam) 

fnciraltı plajına yapılacak as
Kuırıkapı Babayiğit sokak No. 19 
Fatma Sağlam Posta T. T. me- / 

muru Muzaffer kızı. 

Beyoğlu 23 üncü okul B. 5 de 
191 Kaya Nejad. 

Neydik Gazipaşa cad. No. 36 
Muharrem Tutgun. 

Orhan Kıran; İstanbul Sultan
ahmed Divanyolu 36 No. yazıha
nede. 

Kandilli kız lisesinden No. 246. 

N. Özçetin; 65 inci ilk okul sı
nıf 2 No. 1 Namık Üstünal. 

Esma Gözne; Davudpaşa iskelesi 
demiryolu No. 239. 

İnönü kız lisesi s. 5 B. No. 932 
Mihriban. 
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KIZILAY 
Hastabakıcı Hemşireler 

Okulu Direktörlüğünden : 
Ye:r.i ders yılına hazırlanılmaktadır. Okul geceli ve parasız

dır. Okul, ıenç bayanların hastabakıcı ve ziyaretçi hemşire ye

tiftirmek, hastanelerde v~ umumi sıhhatle allkadar olan mües

seselerde çalı§malarına mahsustur. Tahsil müddeti üç yıldır. Te

orik ve pratiktir. Ders~r hususi doktor profesörler ve muallim

ler tardmdan verilir. İsteklilerin iyi ahWtlı ve sıhhatli ve en az 

orta tahsili bitirnı.if olmaları şarttır. Diğer ~artlarımızla fazla iza
at için yazı ile veya biuat İstanbulda Aksarayda Haseki caddesin 

de Okul Direktörlüğüne müracaat edilmesi. 

15 eylül Ul39 dan sonra müracaatlar kabul edilmiyecektir. 

Devlet Demlryolları ve Limanları 
ltletme u. idaresi ilanları 

iKaraköyde bulunan İstanbul acentalığımız Galata rıhtımı üzerin
de Devlet Limanları umum müdürlüğü (Eski Deni2bank) binasının alt 
katındaki daireye nakledilmiş olduğu alakad.arana ilan olunur. (5274) 

btan bul Baş acentalığı 
Galata acentalığı 
Sirkeciı » 

** 

Telefon No. 
42362 
40133 
22740 

Muhammen bedeli 1800 lira olan 3 adet temas pirometresi 2 adet 
temas pirometTesi için hararet kaydedici ile 1 adet temas pirometıresi 
için ha't'aret g<i&terici 7/i/939 pazartesi günü saat (11) on birde Hay
darpaşada gar binası dahilindeki komisyon tarafından kapalı zarf usu
lile satın alu:ı.acaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 135 liralık muvakkat teminat, kanunun 
tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını aym gün saat 
(10) ona kadar komisyon reisliğine vermeleri l!zundır. 

Bu işe aid ~o.rtnameler komisyondan parasız olarak dağıtılm.akta-
d.tT. (~65) 

Belediye Sular idaresinden : 
AÇIK PAZARLlK. iLANI 

~darem.iz müstahdemini için cem'an 111 çüt ayakkabı. 

• • » » 24 çift çizme. 

Yukarda cins ve miktan gösterilen ayakkabı ve çizmeler için 12 
temmuz 939 çal'§amba günü idarem.izde açık pazarlık yapılmışsa da mat
lub evsafta talı'b zuhur etmediğinden ihale tehir edilmiştir. Taliblerin 
bu işe dair tanz:.m edibniş olup idaremiz Levazım servisinden parasız 
olarak verileı §artnameye harfiyen uygun olarak açık pazarlık günü 
olan 81 temmuz ff'i9 pazartesi günü saat 15 de idaremizde müteşekkil ko-
misyona müracaatları. (5236) 

T. C. Z RAAT BANKASI• 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Bankasuıda kumbaralı ve lhbanıs tuarmf hesablarmda en az 50 lirası bulwıanlara sene4e 

' defa çekilecek kur'a ile qağıdaki plina cöre ikramiye dağıblocaktır. 

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

100 » 50 I> 5,000 
120 )) 40 • 4,800 

'D 

J) 

• 
1 

» 
160 )) 20 • 3,200. " 

DiKKAT: Besablarmdaki paralar bir sene içinde 500 liradan aşaiı düpnlyeıılere llı:ramJye çıktılı 
takdirde % 20. fazlasile verileeektir. 
Kur'alar senede t defa, 1 EyHU, 1 Birincikinun, 1 Mart ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Diş Tabibi 

Ratip Türkoğlu 
Adres: Sirkecide Vl,yana oteU aı.ra.n 

birlncl kat No. U 
Muayene aaatl: Öileden &oma H-H. 

GÖZ HEKİMİ 

Dr. Murad Rami Aydın 

1!!!!11 .................. ~, 

Yeni Radyo mevsiminin yaklaşı 
ması hasebiyle Beyoğlunda DA 
.KER mağazaları müdüriyeti, 
bütün 1939 senesi 

ZENITH 
RADYOLARI 

Taksim - Talimhane, Tarlabqı 1 St.oku üzerinde tenzilat icras:r..a 
caddesi No. 10 Urfa aprt karar vermiştir. Stokun tüken-

1'el: ü553 mesinden evvel istifade ediniz. 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

===================================================================~ 

~Madeni Ftamosiyanin ihzarına 
mahsus usuh hakkındaki icat için 
alınmış olan 7-9-937 tarih ve 2387 
numaralı ihtira beratının ijıtiva 

ettiği hukuk bu kere başkasına de
vir veya ferağ olacağı gibi mez
kur icadın Türkiyede mevkii fille 
konması için icara dahi verilebi
leceği teklif edilmekte olmakla bu 
hususa ıfazla malwmat edinmek is
teyenlerin Galatada, Aslan Han 5 

inci kat 1 - 3 numaralara müraca
Fatih Sullı 3 üocü Hukuk ha -

kimliğinden: 

Ziraat Vekaletinden : 
Ziraat Vekaleti kalöriferinde yakılmuk üzere kapall ıa.tf 

ton yerli sömikok körr.ürü alınacaktır. 

1 - Kömürün beher tonunun muhammen ~deli c26• lirS: 

ton kömürün muh3ın.-nen bedeli c3380. lira, muvakkat teıniıı• 
lira c50~ kuruştur. 

2 -· İhalE! 27/7/939 gününe müsadif perşembe günü saat 15 

kfilet binasında ~ütcşekkil Satın alına komisyonunda yapıJ: 
Taliplerın kapalı zıu:fiarını saat 14 e kadar komisyona verrnelt 
15 de komisyonds. hazır bulunmaları. ·C 

3 - Şaı tname Levazım müdürlüğünden parasız olarak ' 
tir. c2"/39• c4837a 

Orhan Toros 
Kulak, Boğaz, Burun 

mütehassısı 

Taksim • Abdülhak Ham;t 
Caddesi, Geyik Apartımanı 

........................ -
t LAN 

İstanbul Muhakemat Müdürlü

ğü tarafından Donanma Cemiyeti 

listeler satış memuru müteveffa 

1 Dr. Hafız Cef11ı 
(LOK:~IAN HEKVfl 

DAHİLİYE MÜTEHft 
Divanyolu l M ,P 

Muayene saatleri: Pazar ıı1, cfüı Z,5 - 6, Salı, Cumartesi 
fıkaraya. Tel: zz39S 

Çocuk IIekiJ)lİ 

Dr. Ahmed AkkoY ~ 
Taksim • Talimhane Palıı5 

1 

Pazardan maada her gilll; 
15 den sonra. Tel: 40 

Hakkı varisleri karısı Cibali Üs- -------

kubi mahallesinde Bostan soka -

ğında 5 numaralı evde Makbule 

ve aynı yerde oğlu Cemil aleyhle

rine açmış oldukları yüz altmış 

dört bin altı yüz yetmiş dört ku

ruş otuz santimin tahsili davası

nın muhakemesinde: M. aleyhle

r in ikametgahı meçhul bulunma

sına binaen evvelce dava arzuhali 

ga:lete ile ilan edilmiş olduğundan 

mahkemeoe tayin edilen 29/9/939 

saat 14 de mahkemeye gelmeleri 

aksi tırkdirde muhakemeye gıya-

Der Usanda kUab, gazete ve 

alıırını, mekteb kltablarını, ı.ı 
•jı1 

si temin ede:- Refik Fenıneıt 

trikcllik kitabını, Mümtaz•ııı • 

ekslllnıe kitabının Ankaracı- 61 

rtdll'. 

Dr. Ekrem Behçet 1 
Tıb Fakülte si K uhı1' V 

Burun Doçenti 

Taksim CUmhuriyet cadd~ 
Moa:nne Pazardan maada ı:ı-.; 

Telefon: 

ÜRK TİCARETBANKASIA.Ş. 
Gıyab kararı 

ben bakılacağı ilan olunur. 37 /691 / 
~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~--~~~-~~~---___..,,, 
at eylemeleri nruı olunur. 

· TESİS TARiHİ 1919 . 

Merkezi: ANKARA 

HER NEVi BA KA MUAMELELERi 
.. 

Dahilde ve hariçte muhabirleri vardır •• 

Telgraf adtesi : 

Umum Müdürlük : TÜRKBANK - Şubeler : TiCARET 

Bankamızın letanbul fUbeslnde tesis edllen 

''GECE KASASI,, 
Çok milsaid şartlarla sayın müşterilerimizin emrine amade bulundurulmakta~ır •. 

İ7,ahat ahnmak üzere gişelerimize müracaat olunması 

:::· ;. , ..... • • . .. • . •• ·J. ~~:~ 1 , \" , '•• .": • ·' . "" ', . . "" · ··A.. .. ~ 

Davacı Nişanın karısı Topkapı 

tramvay caddesi Odalar sokak 17 
sayıda oturan Nemzar aleyhine 
açtığı katıma dair davasının mu
hakemesinde dava olunana gön -
derilen tebligattaki mübaşir rneş
ruhatında ikametgahının meçhul 
·olduğu bildirildiğinden ilanen teb
ligat icrasına karar verilmiştir. 

Muhakeme günü olan 9/8/939 sa
at 14 de dava olunan Nemzar mah-

kemeye gelmediği ve müddeti ka
nuniyesi içinde itiraz etmediği tak
dirde gıyabında muh.akemeye de
vam olunacağına dair işbu gıyap 
kararı dava olunan Nemzara ila-
nen tebliğ olunur. (19262) 

]_., Dr. IHSAN SAMI ~ 
GONOKOk AŞISI ı 

ltfelsoğukluğu ve ihtilatlarına kar
fl pek tesirli ve taze aşıdır. Divan-

rlu Sultanmahmud türbesi 

1 No. 113 

Üsküdar Hukuk Hakimliğin -
·den: 

Üsküdarda Selamiali mahalle -
sinde Gülhan sokağında 5 No. da 
sakin Halil kızı Güzel Özsoylar ta
rafından kocası ayni hanede sa -
kin Emin aleyhine açtığı boşanma 
ve iki çocuğuna nafaka takdirine 
dair davadan dolayı müddeaaley-
hin bulunamaması hasebile muha
kemenin gıyaben yapılmasına ka.
rar verilmiş 11 ve 11/10/939 tarihli 
gıyab kararının bir nüshası mah
keme divanhanesine asıılp key -
fiyet tebliğ makamına geçmek Ü-

zere gazete ile de ilan olunur. 
939/395 

Sahibi ve neşriyatı idare eden 
Baş muharriri 

ETEM İZZET BENİCE 
Son Telpaf Matbaası 

BUGON 
KUM&AOASINA 
PAll4 ATAN 
KOCOK EL 

YARIN 
ÇEt( DEFTEQ.fNE 

IMZAATAH 
e,OYOK EL 

VLACAKTID 

• 


