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Sıohib ve Baımuharriri: 
ETEM İ:l:ZET BENİCE YIL: 3 

Danzig'de Toplanan Seyyah Mukallidi Alman 
Askerlerinin Sayısı Gün Geçtikçe Artıyor 

Her Şeye 
ftağmen Harb 

Olamaz 

Bir ln~iliz Askeri ~~= HUKOMETiN MÜHiM KARARLARI 
Heyetı Varşovada Verirken: 

.ı\Jınanya Danzig için har • 
betmeyi asla &öze alamaz. 

Lonıl:ra, (Hususi) - Sabık Ce
belüttarık valisi Gene.·aJ İronside 
refakatinde bir zabit ve Polon • 
yanm Lond:ra elçiliği ataşemilitc
ri olduğu halde bugün Varşovaya 
hareket etmiştir. 

• 
lngilterenin 
Paris Elcisi • 
Değiştirildi 

Yeni Hazırlanan Kanun Layihalarile Hayatın 
Ucuzlatılması ve Memlekette İş Sahasının 
Genişletilmesi Azami Şekilde Temin Edilecek 

!._azan: ETEM İZZET BENİCE Halen, denizaşırı müuafaa şef-
G" liği vazüesini görmek:e olan Ge-

tııı llDiiıı müheyyiç merak mev • neral İronside'nin bu seyahatine 
ı~.81'ıııdan biri de Danzig mese-·•ld' ı hususi bir ehemmiyet verilmekte-
it il'. talya ve Almanyadan e
l•~ tehlike ve harb havası karşı- dir. General Varşovada dört gün 
... da: kadar kalarak Mareşal Smigly 
.... Ptt Rydz ve Polonya Genelkurmayı ile 

lı) uharebe Danzigden mi baş- temaslarda bulunacaktı.r, 
aeaıı.?. 
Sıı li İngiliz ordusu erkanından bir 

d d a hemeıı herkesin ağzın a il'. generalın Polonyayı resmen ziya-
<\) reti ilk defa vaki olmakta ve bu 

•~ ııı_anya ancak bir büyilk ve '""'lıın seyahat, alakadar memleke-tler a· 

Mareşal Simigly Rydz dığ 1 harbe girmeyi ıöze al • rasında aktedilen karşılıkı ga • 
ıaıı: ıaınan Danzig silll!ıların pat· rantier anaşmasının tabii bir ne-
01.ı,~1 için bir başlangıç noktası ticesi teakki edilmektedir. la yapacağı müzakereler smıs:ın-
ı.. lil'. Böyle bir karar ve mü-"lllaı General İronside 935 senesinde da Leh harb sanayü üzerinde tet-
~lldi 8 dışında Almanya Danzigi bir müddet Polonyada ikamet et- kikat yapacak ve bilhassa Polon-
~aaııı hududları içine almak pa· miştir. İngiliz Generali Polonya· (Devamı 6 ıncı sahifede) 
Ilı . a asla bir büyük harbe gir- ı------------------

Londra 17 (A.A.) - Belgrad -
daki İngiliz sefiri BayRoland
hugh Campvell, Paris büyük elçi· 
liğine tayin edilmiştir. Mumaileyh 
sonbaharda tekaüdlüğünü ihtiyar 
edecek olan Sir Phips'e halef ola
caktır . 

YENİ BİR REKOR 
Roma 17 (A.A.) - Matmazel 

Testoni, 11 5/10 saniyede kadınla
ra mahsus 80 metroluk mania mü· 
sa bakası rekorunu k.ırm1ştır. Bun
dan evvel rekor Alman Eberhard
da ait idi ve müddeti 11 6/10 sa
niye idi. 

Yeni rekor İtalyan Alman ka
dın atletizm maçı esnasında tesis 
edilmiştir. 

Ankara 17 (Hususi Muhabiri - r 

mizden)- Hükfunet on bir ey • 
lıllde açılacak olan Türkiye Bü -
yük Millet Meclisine tevdi edil
~k üzere mühim kanuıı layiha -
lar1 hazırlamağa ve bunlara aid 
etüdlerle meşgul olmağa ba§la -
mıştır. 

Ayni zamanda Parti bak1mın • 
dan da memleket içinde geniş bl" 
faaliyet başlamıştır. Genel Sekre
terliğe g'.len malfunata nazaran, 
yirmi mıntakaıda Parti müfettiş· 
!eri vazüeye filen başlamış ol .• 
dukları gibi hemen bütün meb • 
uslar da intihab dairele-rine git
mişlerdir. Saylavlar intiha'b daı
relerinde müfettişlerle birlikte 
çalışacaklar, Part,i kurultayına 

(Devamı 6 ınM sahifede) 
ey, Cöıe alamaz. 
\rllıi 

' Yet bizce tamaınile' aydın-
Sijd *ıtır. Bitler Avusturyayı, 

et ınıntakasını nasıl, 

ı_. ..._ .ı\Jınanlarla meskfuı toprak
fl. • Al""'-.7CU1•a.lmr-. AlaıMa...-.. 

~ illıaka kalluşmışsa bunu takib 
b eıı hıueket ve sahnelerden sonra 

Bu Sefer de Fırıncılar,.---·----~" 
Birhi le inP. üst .. e · Floryada S~n~~lı 

• • •• ı .Kasten Devırdıler 
~gi ele alını§lır. 

~ l>ibr bütün hareketlerde Al • 
,;"Yayı hamleye ve cesarete sevk 
i .'" tek amil İngilterenin kendisi 
lııı hayati addetmediği mevzular 
et eı,İııde bir harbe !Prmeyi tasvib 
lııeııısiydi, 

Kurdukları Şırketın Bugun Yarın 
Dağılacağı Söyleniyor 

· Belediye İktisad müdürlüğü İs -
tanbulun ekmek meselesi üzerin -
deki tetkiklerini bitirmiştir. Tab -
!akar !ar ve- bakkallar, fırıncıların 
kendilerine ondalık vermediği için 
ekmek alıp satmak imkanı kalma -
dığından şikayet ediyorlardı. 

Fırıncılar sözlerinde dururlarsa, 
belediye ile- aralarında bir anlaş
ma hasıl olmuştur. Tablakar ve 
bakkalların ondalık alamadıkla -
rından ekmek satamadıkları hak

içindekiler Suya Yuvarlandı, Etraftan 
Yetişilerek Güçlükle Kurtarıldılar 

Dün, Floryada, bir sandal 
içinde heyecanlı bir boğuşma 
olmuş, neticede sandal kasden 
devrilerek, içindekiler denize 
dökülmüşlerdir. Bereket, et
raftan yetişenler tarafından 
kurtarılmışlardır. 

Hadise şöyle olmuştur: 
Küçükpazarda Atlamataşın

da oturan Cemil, Floryada 
sandalla yezerken, İlyas ve 

Necib adında iki kişi de bu 
sandala binmek istemişlerdir. 

Cemil, bunları sandala al
mamıştır. Bunun üzerine, İl
yas, Necib ve Cemil arasında 
bir boğuşma başlamış, niha
yet, mütecaviz yençler, san
dalı devirmişlerdir. Cemil, 
boğulmak üzere iken kurta -

rılmıştır. İlyas ile Necib ya-J 
kalannuştır. 

'-.ıtuavutıuk İfiali tamarulanm
~a kadar hadiselerin seyiT ve 
t· şafı Almanyayı hattı hareke

~~· teşçi etmiye yarar olmuştu. 
ı~t, ıulh cephesinin teşekkü • 
~en itibaren vaziyet tamamile 
lle §llıiş ve Almanyaya artık bu 
ı~ ~~ hıueketlerin asla müsamaha 
llıitl' llrşılanmıyacağı ifade edil • 

il', 
kındaki iddialarına karşı fmncı - 1- ---

~::!;~:;~:l:a::::lea::zeb:ç~ Hırvatlar da Y ugosla V ,,~ıa.şı!an hakikat şudur kl, sulh 
tet ı:s•nin teşekkülüne ve İngil
.\) 'ilin kat'i ihtarlarına rağmen 
~-~arıya bütün bunları yine !il 
~il' 

Milli Şef ve hükumet erkli nı bir toplantı esnasında 

Maarif Şurası Bu 
:>a an ı opıa aı 

Maarif Vekili Bu Münasebetle 
Mühim Bir Nutuk Söyledi 

Ankara, 17 (Hususi muhabiri
mizden) - Maarif Şürası bu sa
bah saat 10.30 da İsmetpaşa Kız 
Enstitüsü konferans salonunda a
çıldı ve çalışmalarına başladı. Top
lantıyı Maarif Vekili Ha~an Ali 
Yücel açtı Bu münasebetle bir nu
tuk söyliyerek, Şüranın içtima se
beplerini ve bugünkü Maarif va
ziymini, alınacak te-dbirleri ve ka
rarları anlattl. 

Maarif Vekilinin nutkundan son
ra, Vekillik tarafından tesbit e
dilen ihtisas komisyonlarının in
tfuaıbı yapıldı, netice-de şu 7 ko
misyon seçildi: 

1 

llıı ;~d~ıı dinlemek yoluna sap· 
~ ı, "'ltlterenin bir Danzig limanı ti: ltotidor meselesi için harbe 
de ~eği~e inanmamış, bunun için 
11ırı .•azıgin içinde ve dışında her 
l)i li eınrivaki tedbirini almış ve 

Belediye iktısad Müdürü Saffet 

dört yüz lira borçları vardır. Bil- k be • • kler hassaküçükfırınlarbukadarbor- a ınesıne gırece 
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Plan komisyonu, İlk öğre-lim ko
misyonu, Orta öğretim talimat -

(Devamı 6 ıfocı ıahifede) - Maarif Vekili Hasan Ali Yücel 

' llluaııam bir blüf halinde, 

; lfub çıktı, 
lltıyor• il . .. 

ıı_1 al.i.ae kadar da getirmiş ve fa
~11'. bu son denemesi de İngilte-

ııı h ti .. ''fttb ava ve deniz kuvve erını 
)>01 erhale koyması kararı ve 
'i t otıy•Y• bir askeri heyet ıön-

tııesi ·ı kar .. tUnd" ' e fllaşnuştır. Son uç 
•en ~r, .ı\lınanya iyiden iyiye öğ
\ııı~dı~ti.ı, ki, İngiltere kararında 

t l? • 
~ak; ve behemehal Danzıge 1 
tu olacak bir tecavüz ve taar-

ıu ·ı· ' ~•ı· 1 ahla reddedecektir. Bu 
1Yet ba . ve sarahat karşısında l 
tıı:ı . 

lılar gın herhangi bir tecavüze 
td·ı 112 kalmasına imkan tasavvur 
ıı.;11•tııi~·eceği gibi herşeye rağ
~•ktı ha~b olınıyacağı da muhak
)ay r, ltalya ve Almanya dün-

\ıı ~ dozunu arttırarak her gün 
L Otku .. de h. Yit salıyorlar ve son ker-
lar f ••şeyler koparmak istiyor

'•;elıakat, herşey bilakis bu hattı 
~e et karşısında kendi cenine 
' ••lııı ••tı.ı. • daha sıkı bir su.rette 

'Yor. 

Fransız Askeri Heyeti 
Ankarada Karşılandı 

Misafirler Bugün Temas Ve 
Müşaverelerine Başladılar 

Miaafir Fraosız heyeti İıtanbulda kar§ılanırken 
(YCl.ftft 1 ıncı ıahıfede) 

Prens Polun Londra Seyahati Ehemmiyetle 
Telakki Ediliyor ve Yeni Neticeler Bekleniyor 

Londra, 17 ( Hususi) - Yugos- tedir. Misafirler İngiltere kral ve 

1 Naibi Prens Faul ve Prenses kraliçesinin misafiri olacaklardır. 
av ·ı h • 

Olma yarın burada beklenmek • Bu seyahatin tamamı e ususı 
mahiyette olduğu iddia edilmek· 
tedir. Bununla beraber, Prens Po
lun yanında Yugoslav Hariciye 
memurlarından bir zat vardrr. 
Londrada mühim görüşmeler ya
pılacağı bildirilmektedir. 

-----

1 KISACA J 
Lafından Geçinme 
Bir gazete kendinin olmaktan 

ziyade okuyucusunun malıdır ve 
bugiin gazetecilik yeryüzünün en 
çetin, en yüksek zeka, bilgi, vakar 
ve tedbir istiyen işi olmuştur. 

Buna rağmen geri ve patavats1z 
olanları bulunduğu gibi mevzu 
istismarcılığı yapanları da vardır. 

Bizim arkadaşa bu fikrimi söy· 

!edim de: 
- Doğrudur .. 
Dedi, devam etti: 
- Bu çeşi(I, yani harcıalem ve

ya merak uyandırıcı meseleleri 
halka mevzuu bahsedip istismar 
yolunu tutanlara gazeteci değil, 
lafından geçinici.. derler. Bunla
rın kimler olduğunu tanımak için 
de gazetelere bir göz atmak ka-
fidir! • * 

Prens Polün Londrada tahsilde 
bulunan iki oğlu vardır. Asıl zi
yaretin, oğullarını görmek mak
sadile yapıldığı da ileri sürülmek

tedir. 
Geçen hafta Belgradda yapılan 

gizli müzakereler esnasında ka -
(Devamı 8 ıncı sahifede) 

• 
MÜNİR NUREDDiN 

Bu Akşam 
CADDE BOSTAN 

Gazinosunda 
AYTEN İdaresinde 

Ayrıca MISIR RADYOSU 
MARKO BABEN orkestrası 

Dün Yapılan Atletizm 
Müsabakaları iyi Oldu 

Çengelköyde de Kuleli Su 
Sporları Bayramı Yapıldı 

($por müıabııblannm tafııilfıtı altıncı sahüemiı.de) 
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MAKSAD KAN DÖKMEK 

İSE, DÖKÜLÜYOR 

Dunyada pürüzlü iş bir değil 

ki ... Ajansların Uzak Şark hôıdi

&eleri hakkında veuiiklerı hllber 
ler çok şayanı dikkat ... Sovyet -
Mançu hlldudunda, yüzlerce tay

yaren;n, matjÖrlü kıt'aların, fır -
kaların iştirak ettiği basbayağı 

harb oluy-or. Binlerce ölü ve ya
ralı.dan bahsedıliyor. 

Bize öyle geliyor ki, yeryüzün
de, yeni bir dünya harbi bekle
mek boş şeydir. Çünkü, ha~b de

nen nesnenin bir de kuyruğ:ı ol
maz ya ... Bakısanıza, şurada bu -
rada, boyuna adam ölüyor .. Mak

sad kan dökülmek ise, bol bol dö
külüyor .. 

BUGÜNKÜ ÇOCUKLARIN L J 
YAPTI~I İŞLER 

Silivride, 6 yaşında bir çocuk 
bir ev yakmış .. Çocuklar, büyük
lerden ders alıyor. Bir adam çı
kıyor, dünyayı, bir memleke~ a
(!!fE! yakıyor. Tabii, 6 yaşında bir 
çocuk da, bir ev yakar... Ç<>k gö
rülmemeli... Dünya bu ... 

Geçen gün, bir oyuncakcı ma -
ğazasının vitrinini seyrediyordum. 
Bugünkü çocuklara, oyuncak di

ye verilen şeyler: Tank, tayyare, 
top, tabanca, zehirli gaz maskesi 
ve saire ... Halbuki, bizim çocuk

luğumuzda, oyuncak deyince, ha
tırrınıza, kaynana zırıltısı, şi§ir -
me balon, dümbelek, horoz şekeri 
gelirctı ... 

KADİFE FABRİKASI 

KURULUYORMUŞ .. 

Blr İngiliz firması, İstanbulda 
bır kadıfe fabrikası kurmağa te
ş~bbüs et.miş ... Bu mensucat mü
essesesi, yalnız kad.!e d<>kuyacak
mış .. Kadife güzel şeydir. Bir şe
yin ';>arlaklığından, düzlüğünden, 

,.ıımnaj l a,n<fan babsııderken, 

gibi patlıcan tabiri bile vardır. 

B:z şarklılar, alelfımum kadife
yi scvcriı. Hatta, kadıfe, halk di
linde çok rağbet bulmuştur. Folk
lorumuza girmiştir: 

Kadifeden kesesi 
Diye başlıyan halk şarkıları var

dır. Ç<>k kadife kullanmak, zen
ginlik, ltibarbk alametidir: 

- Kadifeler giyi.mniış .. deriz ... 

RENGİ BEYAZLAŞAN 

KALİFORNİYALI ÖRDEK 

Şimali Amerikada, Kaliforniya
da bulunan kestane renkli bir ör
dek, günün birinde, her nedense 
knrkmuş, ve bu korkma netice -
sinde bütün tüyleri hemen bem
beyaz olmuş ... 

Bizim de, birer ördek olup ol -
madığımızı biliniyorum. Y alruz, 
yazın, İstanbul sokaklarında do -
laşırken, bütün üstümüz başımız 

bembeyaz oluyor.. Acaba, neden 
korkuyoruz, dersiniz . 

POT KIRMAK, GAF 

YAPMAK, ÇAM DEVİRMEK 

Operatprler, beynelmilel bü • 
tün tıb hadiselerini tetkik etmiş

ler, görmüşler ki, kınkların yüz
de otuızu kolda ve dirsekle bilek 
arasında oluyor. 

Politikacılar ve içtimaiya~ılar 
yeni bir istatistik yapsalar ve si
yasi potların, en 90k hangi mem
lekette ve hangi mille~ tarafın -
dan kırı]dığını tetkik etseler .. A
caba, nasıl bir netice alınır, .. Pot 
kırmak da, uzvi bir kırıklıktır. 

Bazı milletler vardır. Bütün ta
rihleri pot kırmakla geçmiştir. Bu
na gaf yapmak, çam devirmek, bir 
çuval indri berbad etmek de de
nir .. İşin fena tarafı, kolda kırılan 

kemik, ekseriya ıt,edavi edildiği 

halde, siyasi potlar tamir edilmez. 
Halbuki, terzi bile, elbisedeki pot
ları, ikinci provasında görür, dü
zeltir .. 

Allah, pot kıran milletlere akıl 

AHMED RAUF 

fE:üçOK HABERLE~' 
* Afyonda Behiye isminde bir 

kızın bikrini izale etiikten sonra 
suçunu ğrtmek için kızı zehirli -
yer k öldür@n İshaklı nahiyesin
den Remzi Uzun hakkındaki idam 
hükmü dün infaz edilmiştir. 
* İzmır - İstanbul arasında 

doğTu hava seferlerıne on beş gü
ne klıdar başlanacaktır. * İzmir Karşıyakadaki Örnek 
köyurde güzel bir mezbaha ya -
pılmıştır. , * Romada Gar mahallesinin İs
tiklal meydanında iki tramvay 
çarpışmış, 11 kişi yaralanmıştır. * Belediye, sırt hamallığının 
kaldınlmasından sonra cam ve 
ayna nakliyatında tesadüf oolen 
müşkülatı nazarı dikkate alarak 
cam \'e aynaların hususi surette 
tırht,adan yapılmış arka sedyele
rJe taşınmasına müsaadeye karar 
venıniştir. 

* Umumi listede kıdem zammı 
verılmediğmden dolayı itirazlarda 
bulunan ilk tedrisat muallimle -
rinden 26 kişinin fürazlan tetkik 

edilmış ve kendileri haklı görül

düğünden bunlara ait bir kıdem 
zammı listesi hazırlanarak tasdik 

edilmek üzere dün Maarif Veka
letine gönderilmiştir. 

* Nakid ve kıymeili evrakı ih
tiva eden resmi zarfların postaya 

adi olarak değil, mutlaka taahh -
üdlü verilmesi lüzumu alakadar
lara bildirilmiştir. 

* O~man!ı Bankası memleketi
mizdeki iş hacminin günden gü -

ne genişleme sebebile ihtiyacı kar
şılamak için Anadolunun muhte -

lıf yerlerinde 17 adet yeni kube 
açmağa karar vermıştir. 

Bir Çok Esnaf Ceza 
Gördü 

Belediye mü~t,eti~leri şehrin te
mizliği için teftiş ve kontrole de
vam ediyorlar. Yeniden sebze ve 
meyvaları açıkta sattığı görülen 
birçok esnaf cezalandırılmıştır. 

Tramvay, 
Elektrik 
Ve Tünel 
İdarelerin Yeni 

Kadroları Yapılıyor 
Tramvay, Tünel ve Elektrik ida

relerinin Belediyeye devir ve tes
lim muamelesinin bitirilmesi do
lay15ile mezktir idaredeki Nafıa 
Vekaleti ıınemurları aynlmağa 

başlamışlaııdır. 

Evvelce burada imtiyazlı ecne
bi şirketler muamelatını teftişle 

meşgul olan şirketler komiserliği, 
geniş bir kadro ile çalışrnağa de
vam edece!<Jtir. Vekalet şirketler 

komiserl.ği, burada gerek hüku -
mete, gerek belediyeye aid bihl
mum müessesa1.ın teftiş ve mü -
rakabe;i vazifesile tavzif edilmiş
tir. 

Tramvay, elektrik ve tünel i
darelerinden ayrılan Nafıa me
murları şunlardır: Umum müdür 
Kadri Musluoğlu, müdür muavi -
ni Süruri, Fen heyeti müdürü 
Emin, Teftiş müdürü Abdülka -
dir, Tramvay teknik müdürü Fet
hi ve iki memur. 

Belediye bugünlerde bu zeva
tın yerine yenilerini tayin ede -
cektir. Tramvay, tünel ve elekıtrik 
idareleri ıınüdürü umumi vekili 
mühendis Hulki, idarenin fabrika 
ve şubelerini tefltiş et,meldedir. 
Haber aldığımıza göre müte!has -
sıslardan mürekkeb bir heyet, bu 
üç müessesede yapılacak ıslahat 
ve yenilikler hakkında tetkikatta 
bulunmaktadır. Bugünlerde ha -
zırlanacak olan ıslahat raporu, 
belediye reisliğine verilecekıtir. __ ., ____ _ 

Polise Hakaret 
Etmişler 

Mahkeme İkisinin de 
Tevkifine Karar Verdi 

Sa.matyada oturan Akifle Ali 
Kl~ı. ) ıht: uı. ıaua oıu -

ran Yako ile kavga etmışıer, Ya 
loo: 

- Polis! diye istiınd.at et -
miştir. Bunun üzerine, polis Ö
mer ıstimdat edilen tarafa koş -
muş ve kavgacıları ayırdıntan 

sonra Akifle Aliyi karakola da
vet etmiştir 

İki arkadaş, pol '~ Ömere de 
hakaret etımışler, bunun üzeri
ne haklarında bir zabıt tutula -
rak dün nöbetçi asliye cürmü
meşhut mahkemesi olan asliye 
ikinci ceza mahkemesine veril -
mişlerdir. 

Suçlular, polise hakaret et -
mediklerini söylemişler, Yako 
şahit olarak d'nlenmiştir. 

Mahkeme, bazı noktaların 

tahkiki için muhakemeyi baş -
ka güne bırakmış, iki suçlunun 
tevkifine ve muhakemen· n mev 
kufen devamına karar vermış -
tir. _.,._.. 

Harç Pulu 
Harç pulu ve kıymetli evrak ih

tiyacını peşin para ile almak isti
yen nüfos müdür ve memurları
nın, memurlar kefalet kanununa 
tabi tutulmamaları kararlaştırıl

mış',ır. 

Plij Bülbülleri 
l Sonra birden Meline bakarak ı 

başını salladı: 

No.37 

- Teşekkür ederim. Fakat, ba- j 
na bir daha •Beyefendi• diye hi
tab etmeyin! Ben bu beylik laf
lara çok sinirlenirim. 

Sel.n. Sermede bakarak: 

- Demek Mecdi beyle hapisha
nede t.am,ıyorsunuz, ··~le ıni? 

Dedi, başını yere ındirdı .. Kıs 
kıs g .ilmekten kendini alaıııadı, 

Sermed hnla inkar ed.ylr.tu· 

- Aman hanımefendi_ bu adam 
vallahi sarhoş. Beni kendi arka -
daşlarından bırine benzetmiş. Ben
denız onun seviyesine inecek bır 
adammıyım?. 

Mecdi yan gözle baktı: 
• · Ulan hapishanede izmarit 

Yazan: İskender F. SERTELLİ 

toplayıp geçindiğini unuttun mu? 

Benden bir sigara koparmak için 
karşımda bin takla atar, yüz türlü 

maskaraliklar yapardııı! Ne ça -
buk kıbarlaşmışsın? 

Celiıl dayanamadı: 

- Azizim. bana baksan;ı ~Pn! 

Buraya herkese hakaret etmeğe 
mi geld.n? Yoksa eğlenmeğe mi? 
Bana şunu söyle .. 

- Eğlenmeğe geldim amma. 
Söylemezsem ne olacak? Beni teh

did mi ediyorsun? Vız gelirsiniz 

bana siz. Vallahi bir çırpıda ikini-

zi de sererim şöyle paçavra gibi 
yere. 

- Sen söyle gaco!. Nasıl yap -
tım geçen akşam Çamlıcadaki züp
peyi. 

Selin yatağından fırladı. 
- Melin! Sustur şu adamı ar

tık içime fenalık geldi. Kavga et
meğe mi geldiniz buraya? 

Melin elile Mecdinin ağzını ka
pattı: 

- Sus artık. Bak şu sofraya .. 
Bol meze .. Güzel rakı.. Her şey 
var. Hemen içelim. 

Selin Celale bakarak ilave etti: 
- Aramızda bir de taharri me

muru var, diye geniş bir nefes a
larak emniyetle yatıyordum. 

Mecdi etrafına göz gezdirdi: 
- Eh vallahi bu maneVTaya da

yanamadım işte. Kimmiş o ayna
sız bakayım? 

Sermed Celali gösterdi: 
- İşte .. Birinci şubenin değerli 

sivil memurlarından Celal Bey .. 

İKDAM: \ 

A. N. Karacan bugün cYine ma
liyet fiyatı meselesi adlı yazısın
da memleketimizdeki hayat pa
halılığının en büyük sebeblerinden 
biri olarak ele aldığı maliyet me
selesi:nin iç yüzünü anlatıyor ve 
diyor ki: 

Bilhassa milli sanayiimizde ma
liyet fiyatının hesabını kat'i bir 
zaptürapt altına almak Iazımdır. 

Ayağrına giydiğim kunduranın 

yarım lira ucuz olabilmesi için i
mal eden müessesenin masarifi u
mumiyesinde azami bir tasarrufa 
riayetkar olması llk şarttır. 

ClJMH1JBIYE'l': -------
Yunus Nadi bugün .Tapu ve 

kadastronun Adliyeye bağlanış" 
adlı yazısında diyor ki: 

Kadastro düne kadar bizde ta
pu ile mücadele halinde idi. Daha 
doğrusu memleketteki çok geri, 
karışık tapu zihniyeti bu sahada 
yalnız doğruyu istiyen ve onu ku
racak olan kadastroya husumet 
gösteriyordu. İmparatorlukta ve o
nun mesela Kanuni Süleyman za
manı gibi en parlak devirlerinde 
büyük itinalara mazhar olmuş o
lan gayrimenkul kayıdları bila -
hare çok tereddi etmiş ve halk i
çin yıkım binbir tezvire sahne o
lacak derekelere yuvarlanmıştı. 

Düne kadar süren bu ayıb müca
dele, Tapu ve Kadastronun Adli
yeye bağlanrnasile artık nihayete 
ermiştir sayılabilir. Artık bundan 
sonra tapu, kadastro da kendisini 
en iyi ve en doğru tesis edecek fen
ni ve medeni tekamülünün en kuv
vetli istinadgahını bulmuş ola -

caktır. 

TAN: 

M. Zekeriya Sertel cİngillere 
Balkanları kurtarmıya çalışıyor• 

Ege Bölğesinin Pamuk 
1\.tı...ottesi 

İzmir 17 (3on Telgraf)- Bu se
ne Ege bölgesinin pamuk rekol
tesi rekor teşkil edecekir. Tah -

minlere göre bu yıl Egede 120,000 
balya pamuk istihsal olunacakıtır. 
Geçen seneki rekolte 80,000 balya 

idi. Arada mühim bir fark \'ardır 
ve bu b~reket müstahs:lleri çok 
sevindirmektedir. 

Üzüm rekoltesinin 60 - 70 bin 

ton olacağı tahmin ediLyor. Ke -
malpaşa kazası dahil .nde üzüm 

rekoltesi dolu ve fırtınadan 6000 
tonluk bir zarar görmüştür. 

Stajyerler Ve 
Avukatlık Kanunu 
Eski avukatlık kanununa göre 

mülaze,;,e~en başlıyarak avukat -

!ık kanununun neşrinden sonra 
müddetini bitiruniş olan stajyer
lerin halı:"m mua\Alnhği imti!har 

nına tabi olacağı ve bu imtihanda 
ehliyet ihraz ettikten sonra ba
roya kaydedileceği sar;h olarak 
yeni kanunda gösterilmiş oldu -
ğundan tereddüdü mucib olmıyan 

bu hadise hakkında tefsire muh -
taç bir keyfiyet bulunmadığına 

karar verilmcşt.ir. 

adlı başmakalesinde Almanların 

Tuna ve Balkan memleketlerin -
deki iktisadi istilalarına karşı a
lınması lazım gelen tedbirleri an
lattıktan sonda İngilterenin Bal- 1 
kanları Alman iktisadi hegemon
yasından kurtarmağa çalıştığını 

tebarüz ettirmekte ve İngiliz kredi 
!erinin manasını tahlil etmekte -
dir. 

YENİ SABABı 

Hüseyin Cahit Yalçın cDost tek· 
mesi> adlı yazısında Danzig'in 
Almanyaya verilmemesi yolunda 
İtalyanın memnuniyetini ve bu 
memnuniyeün manasını tahlil et
tikten sonra diyor ki : 

Sanki İtalyanlar, Danzigin At

manyaya verlip de ortalığın süku
net bulacağından ve kendileri yi
ne avuçlarını yalamak vaziyetine 
dii§l!ceklerinden korkarak böylıe 

bir uzlaşrnıya meydan vermeme
ğe çalışıyorlar ve ancak Almanla
nn zoru ve kuvveti sayesinde ken
dileri de bir menfaate konmak ü
midini besliyorlar denilebilir. 

VAKİT: 

Asım Us bugün <Danzig için 
harb olur mu?• adlı yazısında Al
manyanın Danzig meselesinde İn
giltereyi mes'ul karşıladığını ve 
Danzigdeki vaziyeti anlattıkıtan 

sonra diyor ki: 

cAlmnaların düşüncesi İngilte
renin Danzig meselesinde aldığı 

bu vaziyet bir blöftür; şayet Dan
zi.g ayanı şehrin Almanyaya ilti
hakına karar verecek olursa İn
giltere ve Leihstanın müdahalesi 
umumi bir harbi mucip olacağını 
gözönüne alarak gizlice: 

- Sakın! Kuvvet ile işe kanş
ma ! Sadece prosetse ile iktifa et!• 

Diyecektir.• 

Bir Kadın 
Salu ... ı. 

Polise Hakaret Suçu 
İle Mahkemeye Verildi 

Uzunçarşıda Yemiş hanında 

oturan ve Küçükpazarda seyyar 
olarak öteberi satan Emine adın 

da bir kadın işportasını yol ü
zerine koyarak caddeyi işgal et 
tiği için belediye polisi Abdul -

lah ve Salih giderek işpol'layı 

yoldan kaldırmasını söylemiş -
!er, kadın bunu dinlememiş ve 

memurlara çıkışmış, bunun üze 
rine, polis Abdullah kadının hü 

vıyet ve adresini istemiŞ'tir. E

mine, hüviyet ve adresini ver -
mediği gib: kendisini karakola 
götürmek istiyen Abdullahın 

yakasına sarılarak bir düğme
sini ve manevra kemerinin aıt -
kısmı da koparmıştır. Bunun ü
zer:ne bir zab•t tutularak Elmi
ne dün asliye ikinci ceza mah
kemesine verilmiştir. 

Yapıldan muhakeme sonunda 
Emine bir ay hapse maıhkıim e
dilmiş, anak, zorla götülürmek 
istediği sabit olduğundan bu ce
zası tecil olunmuştur. 

Mecdi gözlerini oğuşturarak Ce
lale baktı: 

- Hele dur bakayım .. Bu men
deburu da tanıyacak gibi oluyo -
rum. Ah, ben bu gece gerçekten 
fazla kaçırmışım .. Hafızamı topar
lıyamıyorum. Şimdi bulacağım. 

! böyle olmuştu. Uslu uslu oturu-1 
yordum ablanın züppe doktoru bö
bürlenmeğe, ağzını bozmağa baş-

Birdenbire elini Cel&lin omu -
zuna vurarak, boğulurcasına gül
meğe başladı: 

- Vay kerata be! Sen de mi a
dını sanını değiştirdin? Ulan, Ka
bakçı Mustafa değil misin sen? Bu 
ne kıhk..Ne kıyafet be? Düğüne 

mi geldıniz bizim eski Ördekle bu
raya?. 

Ce!al sendelemeğe başladı. 
- Ağzını topla! Şimdi beynine 

inerim ha! Sen herkesi galiba ken
di seviyende görmekten hoşlanı -
yorsun! 
ıMecdi sert bir tavırla Melinin 

yüzüne baktı: 
- Görüyorsun ya, kabahat ben

de değil. Geçen akşam da tıpkı 

ladı. Şimdi sen benim yerimde ol
san ne yaparsın? 

'Melin, Mecdinin yanına oturdu .. 
Boynuna sarıldı: 
- Onlar senin kim olduğunu bil

miyorlar, Mecdiciğim! Biraz son
ra tanırlar .. ve kuzulaşırlar. 

Sonra birden Celale döndü: 
- Rica ederim, sesinizi kısınız! 

Burası benim odamdır. Size Se
linin misafirleri olduğunuz için 
hürmet ederim. Fakat, odamda ra
hatsız olıuayı hiç bir zaman iste -
mem. 

Ce!fıl hala böbürleniyordu: 
- Şuna bak be! Biraz sonra o

nun kim olduğunu anlayıp kuzu
laşacakmışız. Dağ başınd:ı mıyız 

be? 
Celal çelimsiz gördüğü Mecdiyi 

bir atılışta yere çarpacağını sanı
yordu. Onun ne vurucu ve be!alı 

Senelik 
Tatil 

Zamanı 
Başvekaletin Yeni 

Bir Tamimi 
Başvekalet, memur !arın senelik 

izinlerinin kullanılması dolayısile 
her sene yaz mevsiminde Ankara

run adeta boşalmasını önlemek ve 
bütün devlet dairelerinin mesai

sinde bir dur.gunluk husule gel
mesine meydan vermemek üzere 

Kamutayın da eylıll ayına kadar 
tatil yapmış olduğunu gözönüne 

alarak devlet teşkilatına bir ta -
mim yapmıştır. Bu tamimle Baş

vekalet, devlet daireleri yüksek 
memurlarının ve bürolarda çalı

şan memurların izinlerini yukarı

ya yaııdığımız vaziy~lere göre 
tanzim ederek fımme hizmetleri

nin hiç durmaksızın işlemesinin 

temini için senelik mezuniyetleri

nin eyhlle kadar ve eylıllden sonra 
ik!ye ayrilrnasını veya diğer her -

hangi bir şekilde tanzimini iste -
mektedir. 

Nevyorka Gönderilen 
Eserler Getiriliyor 
Nevyork se"gisine müzelerden 

götürülen eşyanın başında bulu
nan müzeler umum müdürü Aziz 

Oganla, Ankara Etnografya mü -

zesi müdürü Osman Ferit, eser

lerle birlikte temmuzun 18 inde 
İstanbula muvasalat edecekler -
dir. 

Bir Romorkör Motöre 
Çarptı 

Lôrnan idare:>inın 30 numaralı 
romorkörü, Köprü gözünden geç

mekte iken Bilal kaptanın idare -

sindeki motörlüye çarpml'J, orta 

yerinden bindirdiği için motör par
r~ ı~rı mıqtır Mntördckiler kimi -
len denize dökülmüşse de etraftan 
yeti~enler tarafıııdan kurtarılml§

tır. 

Ekspres Geç Kalıyor 
Her sabah saat 7,20 de Sil'keci 

garına gelmesi icab eden Semplon 

ekspresi epey zamandanberi va
kit vakit rötar yapmaktadır. 

Ekspresin geç kalmasına sebeb 

mlihtelif yerlerde yolcu ve yük 

tahmil, tahliyesile gümrük mua
yenelerinde vakit kay>bedilmesi
dir. 

Semplon ekspresi bu sabah da 
bir saat 10 dakika rötarla saat 
8,30 da gelmi§tir. 

ÖLÜM 

İzmir tücarlarından Ödemişli 
Hüseyin Hüsnü Öz Ödemişin nezfi 
dimağiden vefat ettiğini kemali te

essürle haber aldık. Cenazesi ken
disini seven dostlarırun iştirakile 

yarınki Sah günü Beyiğlunda Ağa

camiinde öğleyin namazı kılındık

tan sonra FMiköyünde medfeni 

mahsusuna defnedileceğin i tees -
sürlerimizle beyan ederiz. 

bir adam olduğunu bilmiyordu. 
Mecdi odadan içeriye girer gir

mez her ikisini de tanımış, haki
ki nüviyet ve adlarını meydana 
çıkarmıştı. 

Kadınlar şimdi her ikisile de a
lay ediyorlardı. 

Selin büsbütün şımarmıştı. 
- Ne mallara çalmışım ya .. Si

zin Floryada ne işiniz vardı? Sa
matya kıyılarında neden denize 
girmediniz? 

Diye söyleniyordu. 
Sermed düzgün konuşan bir a

damdı. 

- Siz bu serserinin sözlerine i
nan•yor musunuz? Onlar htrkesi 
kendi seviyelerinde görmekle te
se!Ii bulurlar dedim de inanma
dınız. O bizi benzetiyor. Maama
fih iş bu raddeye geldikter.. sonra, 
artık bize kalkıp gitmek düştü. 
Ayağa kalktı ve Seline hitnben 

(Devamı ·~ar) 

İtalyanın Manasıı 
Hareketi 

Yazan: Ahmed Şilkril ES~ 

İtalya hii.kfuneti, Fransaya tef" 

di ettiği resmi bir notada Hataı1~ 
"<t' 

Türkiyeye terkini kabul edem'• 
ıı·• ceğini beyan etmektedir. tta 

. Jrtıt' 
bunu kabul etmeğe davet edt 
diği cihetle, İtalyan notası, bilf 
kalarının işine fuzuli bir m~dr 
haleden ibarettir. Nasıl ki ııo~ 
Pariste öyle telakki edilmiş 1 

.. t~'· 
cevaptan müstağni görülmıı!i 

Filhakika İtalyanın ileri sürd~ 
hukuk prensipleri gülünç deııe u 
cek derecede çürüktür. İtalya. ~ 
tasında Hatayın Türkiyeye i8~ 
sini iki noktadan cyolsuz. bul(ll 

tadır: 

1 - 1920 senesi nisanında yaP': 
lan Son Roma anlaşmasının. h~ 
kümlerine muhalif olması ıtı 

riyle. b1 
2 - Manda altında bulunan 

memleketin başkalarına terl<e4' 
mesi dolayısile. 

Her ~yden evv~l, şun.u söyW; 
lim ki Italyayı böyle tm~~ıaı:f 
anlaşmalara riayetkar gorıll 
alışmış değiliz. Hukuk i!miniıı 
ki bir prensipi vardır: cHak a:; 
mak için adalet yapmasına gel 
lerin kendi elleri temiz oımall 
dır.• 

İtalyanın elleri kana boya ııf 
tır. Habeşistanı ve Arnavut! 

istila eden bir devletin Mi!leıl', 
Cemiyetinden bahsetmesi eıı ~ 
fiıf tabirle küstahlıktır. Fakat ' 
tinat edilen prensipler de çil 
tür: 

İtalya, San Remo anlaşması 

bahsediyor. Malumdur ki 1920 
. . d 1 b aııısı nesı nısanın a yapı an u 

1 
ma, aynı senenin ağustosunda 
tan bul hükumetine imza\attıfl. 
lan Sevre muahedesine esas 111 

ı~u clıniçti. SoVT'.P nıııahedesi. 

azmi karşısında suya düşrnii~ll' 
Sevre muahedesinin kendisi ~ 
düştükten sonra öyle bir musi' 

de hazırlamak için yapılan bir' 
!aşmanın hala mer'i olduğunu 

dia etmek şaşkınlık alameti 

gerektir. Kaldı ki 1920 anlaş!ll1 
yapıldığı zaman, henüz o zaı!l 

ki cSancak> ve bugünkü li'~ 
hakkındak 1921 teşrinieV\·el 
kara itil.l.fı imzalanımamış ,.e 
nup hudutları çizilmemişti b · 
Halayın hudutları da Manda 11 

deki siyasi vaziyeti de 1920 ; 
sinden sonra tesbit edilmişti!· 

Milletler Cemiyeti misakıoB el 
lince; İtalyanın bundan balı5 1 
mesi bile gülünçtür. İtalya)"9 

ı 
noktada verilecek yegane ce~ 
böyle ruhunu asla kavrıyamt 
cağı şeylere karışmamasıdır· ~· 

Her şeye rağmen, İtalyanın 
tay anlaşmasından dolayı pe~~ 
yade canı sıkılmış olmasına Jt' 
ret etmemek lazımdır. Eğer rı1' 

tay, Türkiyeyi Fransadan aY ,ı 
bir dava olarak devam edip ~ 

·.; 
saydı, İtalya bundan pek ıı.,, 
memnun kalırdı. Ve bu cıa•6 
Türkiyenin haklı olduğunu 1 

etmekte tereddüt etmezdi. J!ı 
diyebiliriz ki, eğer Türkiye :ti(. 
yı, İtalyanın ve Almanyaııı!I 
koslovakya ve Arnavutlukta '.;f 
tıkları gibi, bir emrivaki ile i· 
etmiş olsaydı, otoriter de_.ıe 

JI' gene memnun kalacaklardı· 

yanın canını sıkan noktalar f' 
lardır: 

1 - Hatay itlafı Türl<i)'~ 
Fransa arasında daha şürııull~ 
anlaşmıya zemin olması; 

1 

2 - İkinci bir sebep de ırat" 
' Türkiye tarafından anlaşm9 'ıv 

ile temin edilmiş bulunması·~, 
a•~ hedelerin ancak bu tarzda 

şebileceğine dünyayı inandır!~ 
. 1 

çalışan otoriter devletlerııı. 

anlaşması karşısında şaşırdı!' 
tahmin edilebilir. ~ 

. J<ı!I 
Italya notasını da bu şaş e~ 

bir neticesi olarak kabul etıl1 
cap eder. 
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L!otaliterlerin Hayalleri 1 jMERAKU ŞEYLER~ 

U- nyayı Paylaşmak ~ULLANIL~Ş PULLAR 
Fransada, ilk po&ta pulu 184a de 

ihtira olun,du ve pul tab'ı, satışı hü-

K a b l· ı Ola bı· ı ı· r m ,. ? kılmetin inhisarına verildi. Mek-tub zarflarının üzerine yalnız yir-
mi santimlik bi!r pul yapı~tırılı -
yordu. Voronof Aşısı Gibi .. 

Almanya Y,aptığı Bu Hesabda 
da Yanılmaktan Kurtulamadı 

Avrupa Ya~nız Almanyanın Olamaz! 
933 tenberidir Hitler Almanyası 

ile İngiltere arasında başgöste -
ren dava büylidükçe büyür.~okte -

d;r. Geçen sene Çekoslovakya tak
sim edilirken Mlinihte artık İngil

tere ile şimdiki Almanyanın ara
sındaki dava da Almanyanın le -

h :ne olarak hallediliyor diye Ber
lin ümide dliştü. Çünkü Almanya

nın istediği şu idı. Orta Avrupa
da Almanyanın istediği gibi hare

ket etmesine İngiltere ses çıkar
masır .. İngiltere de bunu kabul e

der gibi oluyordu. Fakat Alman
ya buna mukabil İngiltereye ne 

vadediyordu, ne temin edecek - / 
ti? ... 

Bitler ve Çemberlayn 

Almanlara göre onlar da İngil
tereye şunu vadediyor !ardı: Dün

yanın her tarafına yayılan İngiliz 

imparatorluğunu tanımak, İngil

teren in elindeki deniz hakimiyeti
ne ses çıkarmamak. 

Yalnız söylemeğe hacet yoktu 
ki Almanya ile İngiltere birbirle

rile müsavi kuvvette değillerdi ki 
böyle karşılıklı bir anlaşmanın 

devam etmesine imkan olsun. İn
gilterenin denizlerdeki hakimiye

tini tanımak, dünyanın her tara
fına yayılan İngiliz imparatorlu -

ğunu tehdid edecek herhangi bir 
hareketten çekinmek ve saire. Al

manya için de, diğerleri için de 
pek tabii bir yoldu. Denizlerde İn-

giltereye rekabet edebilecek de
recede bir kuvvet vücude gtirme

ğe Almanyanın hali, vakti müsaid 
r . .iydi?. İngiliz imparatorluğunu 

tehdid edecek herhangi vasıtaya 
malik bulunuyor mu?. Düşünü -

Iünce Almanyanın İngiltere ile boy 1 
ölçüşmesi demek olan bu hali o 1 
kadar gayri tabii oluyordu ki bu
nun uzun zaman nasıl devam ede
bileceği hakikaten mesele idi. 

Almanya bu pazarlıkta zaten 
mümkün olmıyan bir şey teklif e
diyordu. Berlinin hesabınca dün
yanın bir kısmı Almanyanın ola
cak; diğer kısmı da İngiltere ye ka
lacaktı. Diğer devletlerin sözü yok
tu. Fakat Avrupadaki devletler de 
Almanyanın karşısında boyun eğ
meğe kolayca razı olamıyorlardı. 
Ne Fransa,, ne de Rusya, hatta Al
manyanın dostu İtalya da. Fakat 
Avrupa işlerine karışmadığını İn
giltere bir kere söylesin. ondan i

lerisi Almanya için kolaylaşacak 
diye hesab ediliyordu. Almanya 
diğer Avrupa devletlerine söz ge
çirir diye düşünüldü. Berlinin ü
midi, hulyası bu oldu. Şimdiki Al
manyanın diplomatları bunda çok 
yanıldı; çünkü İngilterenin Avru
pa kıt'asında olup bitecek şeylere 

karşı lllkayd kalacağını zannet -
mek en büyük yanlı§lıktı. 

Bugünkü Almanyanın artık 1 -
ta!yanın da ittifakını temin etti -
ğini zannederek ~rlinden Trab· 
lusgarba kadar hakim olan bir 
mihverin başında olduğunu düşü
nüyor ve ilerisi için dünya politi
kasında çok şeyler ümid ediyor. 
Hele İspanya ile Japonyanın da 
kendisine yardım edeceklerini um
maktan kendini alamıyor, 
Şimdiki Almanyanın iddiası şu

dur: İngiltere iyiden iyiye Alman
yayı çemberliyecek, ona öyle ağır 
şartlar yükletecektir ki Versay 
muahedesi bunların yanında hiç 
sayılacaktır. İleride bir harb olur
sa İngilterenin hesabı kolayca Al
manyayı ma-ğlılp ederek bir daha 
kımıldanmıyacak hale getirmek -
tir. İşte Alma~ matbuatının ve 
menbalarının İngiltereyi mes'ul 
tutmak için ileri sürdükleri iddi• 
alarm hulasası. Alman propagan
dasına göre hakikatte İngiltere -
nin maksadı Almanya ile anlaş -

H • ı • R ı v mak, hem de çok iyi dost olmak) n t 1 a c a a r e mış. Fakat Almanyanın gitgide 
kuvvetlenmesinden korktuğu için 

Londrada Bir Eğlence·:;=on·u==-ezm=e-k i=stil:_O=l'mu_ş= ... v-e=sair.;:e.I 

1 Tatil Esnasında 
fiindistan İmparatorluğu Şerefine 

Vİ~g::·:~el~~~ ok~:!~S~~e~a~ ge~~~ş~~a~:.~~ 1 

na göre geçen gün İngiltere payı- şidi görülmüştür. Diğer taraftan 
tahtında Hindistan imparatorluğu bir çok da ecnebi kadınlar bu eğ
şerefine verilen bir bahçe eğlen- lencede bulunmuşlardır. Bahçe eğ

lencesinin diğer mühim bir husu· 

si yeti de Hindistan ve şark mem-

Çocuklarınızı 

BERLiTZ 
Mektebıne 

Kaydettiriniz 

Bir [cnebi lisan cesinde pek şayanı dikkat hususi
yetler görülmüştür. Bir kere İn -
gilterenin en kibar k~dınları bu 
eğlenceye davet edilmişler ve bun
ların kıyafetleri bu senenin yaz 
modasındaki değişiklikleri göster-

leketlerinin bazılarını temsil eden 

bir çok misafirlerin bıılunır. ası ol

muştur. 

Öğrenirler. 

- İstiklal caddesi 294 .ı Beyoğlu 

Belki, gitmeden Cahidi de görür, onu da bera
ber götürürlim. İki,niz birden Paşaya söyler, me
seleyi hallederiz. Bilmem ki nerem bu adamın da 
ho,una gitmiş. O hangi kızı ister de almaz. Ağrılı
ğw~;,. altın tartar,, yine alır. Benim, Cahitciğim ol
masa belki, ben de ihtiyar mihtiyar .. Demez hemen 
koşardım. Fakat benim Cahitciğim bütün bir dünya 
demektir. O yanımda iken Sultan da ben Şah da 
ben, Pedişah ta ben!. Hiç birisini yavrucuğumun bir 
san:ycsine değişmem. Hem beraber gitmek te hiç 
çekinecek taraf ta yok. Ne de olsa saklanacak bir 
şey kalmadı. Artık annem de, babam da hepsini öğ
rendiler. Blitün korkum babamın duymasında idi. 
O da bu altınları aldıktan sonra hiç sesini bile çı
karmaz. Hem ses çıkarıp ta ne yapacak?. Nişanlı de
gil miyiz?. Kendimizi nişanlı bilmiyor muyuz?. Mut
lak&, bir yüzük mü lazım? Onu da yaptırıveririz! 

Daha da olmazsa kapının yolunu gösterecek 
Onı, da biz çoktan razıyız!. .. Başka?. 

- Kuş kafeste!. 

• •• 

Derler. Aı·ada sırada ben de gülerdim 
- Ne demek?. 

'1 

nim kafese girişimmiş, cinayetmiş, hiyanetmiş, re
~aietmiş, alçaklıkmış, zorla kapatılmakmış! 

Şimdi ben de olacağım, ne yapacağım?. Öyle 
de ustacasına beni bu kafese soktular ki düşündük
çe delirecek oluyorum! 

- Peki, gidelim .. Ben Paşaya söylerim! .. 
Dediğimin akşamı idi. Babam, sahiden-öğleden 

sor.ra daireden izin almış geldi: 
- Haydi, hazır mısınız Belkis?.. • 
- Hay .. Hay .. Gidelim!. 

Dedim. Cahidi glindliz arattım, yoktu. Tatil za
ın~nı. Tabii çocuk her gün de evde oturacak değil 
ya .. Zaten akşamları benimle. Biraz sonra giyin· 
dim. Rüştü Efendi ve ben, ikimiz yola çıktık. 

İskelede bana sordu: 

Sandalla mı gidelim, vapuru m~ bekliye-
Demek buymuş .. Benim başım,\ gelenmiş, be- lim?. 

Bidayette, kullanılan bir pulun 

tekrar istimal edileceği hatıra gel
memişti. 

Bu hata 16 eylul 1849 da neş
rolunan bir kanunla tamir edildi. 

Kullanılmış bir pulu., bilerek mek
tuplarının üzerine yapıştıranlar • 

dan 1,00 frank para cezası alını • 
yordu. Tekerrürü halinde ayrıca 
beş gün de hapis cezası veriliyor
du. 

GİYOTİN MAKİNESİ 

Fransada, idam mahkılmunun 
kafalrı giyotinle kesilir. 

Bu alet, doktor Gcyotin adlı biri 
tarafından yapılmhŞtır. Cellad 
Samson'a teslim olunmazdan ev
vel birkaç koyun kesmek suretile 
.tecrübesi yapılmıştır. 

AMERİKAN TÜTÜNLERİ 

Amerikan tütünlerinin kendisine 
ınhasus bir içimi ve kokusu var
dır. Bu tütünler, gliserin ve şeker 

karışık bir ma:hlı1le batırılır. Yir

mi dört saat ıbırakılır. Kuruduk • 
tan sonra kıyılır. 

ELDİVENLERİN MENŞEİ 

Zannolunduğundan çok eskidir. 
Mitoloji devrine kadar çıkar. Ve

nüs, Adonisi aramağa çıktığı za
man bir ormandan geçmek mec
buriyetinde kalmıştı. Elleri bö -

ğürtlen dikenleriı;e dokunmuş, 

kan içinde kalmıştı. Bu yaraları 

s!!Vgil:Sine göstermemek çin el
lerine ince deriden bir eldiven 
taktı. 

Mısır Kraliçesi Kleopatra, Ph
ryne de ellerini güneşten, rüz -

gardan muhafaza için eldiven gi
yerlerdi. 

Eldiven, orta çağın en lüks le
vazımatından biri idL Altınla, 

kıymetli taşlarla süslenirdi. 

İngiltere Kraliçesi İzabe! za -
manında, kokulu eldivenler çok 

makbul idi. Venedikliler en çok 
ipekli ve inci işlemeli eldivenler 
kullanırlardı. 

Doktorun Öğütleri: 
Soğuk Meşrubat 
İslanbuldaki sucu ve şer -

betcilerin pek çoğu su ve şer
betlerin? bu sıcaklarda lüzu -
mundan çok fazla soğutur. ve 
onları adeta birer dondurma 
haline getirirler. Bu sıcaklar
da bu kadar soğuk meşruba
tın içilmesi ve hele onların bir 
iki yudumda mideye indiril
mesi çok zararlıdır. 

Bundan türlü türlü hasta -
!ıklar doğabilir. Bunun için 
sucu ve şerbetciler, sattıkları 
şeyleri halkın sıhhati namına 

bu kadar fazla soğutmamalı, 

Onları pınar sularının yaz 
mevsimindeki tabii soğukluğu 
ne ise ancak o derece soğut -
malıdır. 

Çeviren· 
İskender F. SERTELLi 

Aziz doktorcuğum, 
Geçen gün ate!yene uğradım. 

Londra civarındaki sayfiyelerden 
birine gittiğini söylediler. Odan· 
da oturdum.. Hastabakıcı kadın 

bereket versin ki, genç ve güzel 
bir şey değil. Belki benden şüphe
lenirdin. Mis Vinston cidden ki
bar bir kadın. Seninle aramızda
ki samimiyeti unutmamış. Bana 
derhal odanı açtı. Sana mektub 
yazacagımı söy !edim: 

c- Hemen yazarsanız, ik·i saat 
sonra, doktorun yanına gidecek 
bir adamla mektubunuzu gönde -
rebilirim, dedi. Masanın başına o
turdum. Şu satırları karalıya • 

rum. r 
İlk önce şurasını kaydedeyim ki!, 

bu mektubumu okur okumaz der
hal yırtıp ortadan kaldırmalısın! 

Zaten üç ay evvel bana: cSıhhi 

vaziyetini mutlaka öğrenmeli -
yim!. dememiş olsaydın, bu mek
tubumu sana yazmağa cesaret e
demezdim. Biliyorum ki. benim 
karım polis hafiyesi gibi müte -
cessis bir kadındır. Hatta o, be -
nim senin muarefemden bile ha
berdar değildir. Lakin, sırası gel
mişken söyliyeyim: senin hasta
ların, tıpkı benim gibi, hiç kim
seye senden bahsetmiyorlar. Se
nin adını ağzına alan kimsenin 
derhal bir alay mevzuu olduğunu 
bilmem ki sen de biliyor musun? 

cX• markalı ilacı piyasaya çı

kardığın gündenberi herkes sen -
den bahsetmek istiyor .. Fakat hiç 
kimse seni ağzına alamıyor. Ne 
garib bir ilaç bu! Amerikada dok
tor Voronof da fıpkı senin gibi, 
her yaşlı erkeğin ve her iktidarsız 
gencin taptığı bir şahsiyet oldu - [ 
ğu halde, cemiyet içinde onun da 
adını hiç kimse ağzına almağa, 

ondan sık sık bahsetmeğe cesaret 
edemez. 

Maamafih, seni şimdiden teb -
ri:k ederim; Voronof aşısı, senin i
cad ettiğin .x. mucizesi yanında 
çok sönük ve manasız kalıyor. 

Voronof aşısı yaptırmak sure -
tile gençleşmek meselesi, en aşa
ğı beş bin dolar meselesi demek -
tir. Bu parayı herkes verebilir mi? 
Fakat senin gösterdiğin mucize 
hem ucuz, hem de kolay tatbik e
diliyor. Bana verdiğin ilaca tam 
bir ay fasılasız ve muntazam de
va mettim. İlk yirmi beş günü ak
şamına kadar hiç bir fevkalade -
lik hissetmiyordum. Elli yedi se
nelik hayatımın en heyecanlı ve 
en ateşli glinlerini teşkil eden yir
mi beş - otuz yaşımdaki gençlik 
hatıralarımı gözümün önüne ge
tirdim. Ya şimdi? o günleri has -
retle anmaktan başka elimden ne 
gelir? diye söyleniyordum. O ge
ce damarlarımda gittikçe artan bir 
ateşin tutuştuğunu hissettim. Se-

vi11cimden çıldıracaktım. Birden
bire, uzandığım şezlongtan fırla

dım.. Dizlerimde, hi!e1'lerimde, 
kafamda öyle esrarengiz bir kuv
vet hissediyordum ki.. 

İlk işim derhal büfeye koş -
ınak oldu. Dört sene önce karımın 
bana bir yılbaşı gecesi aldığı şam
panya şişelerinden bir tanesinin 
açılmamış olarak, büfenin köşe -
sinde durduğunu gördüm .. Şişeyi 
açtım ve odanıda kendi lı.endime 
içmeğe başladım. Şişe yarım o! -
mamışıı. Karımı kucaklaınak ve 
kollarımın arasında sıkıp sevmek 
istiyol'dum. Kendi kendime: 

- İşt~ bir mucize .. : 

Diye lıuykırmağa başlamıştım. 
Fakat, evde ihtiyar uşağımdan 

başka karşıma çıkan kimse olma
dı. Karım halli Liverpolda babası
nın yanında oturuyor. Bir ay için 
gitmişti. Dokuz ay olduğu halde 
dönmedi. Bana yazdığı mektup -
!arda, oranın havası kendisine 
Londranın havasından daha fazla 
yal'adığını kaydediyor. Hakkı da 
var ya. Çünkü karım benden on 
beş yaş daha gençtir. O, bir hafta 

rar o aleme ata)'lm mı? Fal<8t 

sen bana: cGençliğini kemiren ° , 
alemden vaklıile uzaklaşmaaığıl' .~ • 
içindir ki, bu hale geldin!> deırı1f ı;~ 
tin. Bu sözlerini unutmuyorıı~~ ~ t~ 
Bana ikinci gençliğimi idrak et11 . ~. h· 
ren mucizen karşısında kendiıl11 'h a 
dünyanın en mes'ud ve bahtiysı j tı 
erkeği telakki ediyorum. Fal<stı. hs. 

til1l lj 
karıma: cArtık ben gençleş .' tıı<ı 
Haydi, kalk gel!. diyebilir ııı 1• t sı 
yim?. Karımın genç erkekleri b~ ;n 
ğendiğlni sen de bilirsin, doktor· h, ~e 
Şimdi senden ikinci biT muciıe ~~:. 
daha ·bekliyorum. Yüzümdeki b~ t:~ tı 
ruşukları ve gittikçe derinleŞ<l9 'ilıt 
çizgileri kaybedecek bir mucııe· Q• 1 

• <t 
Ona, damarlarımın yeniden tU • ~lttl 
tuştuğunu, ikinci bir gençlik dev ll a 
resine girdiğimi isbat etsem bile• ._ •l 

. 'J'ii' gt ıa 
o bana: cŞu aynaya bır bak.. lıy 

yü dökülmüş maymundan far!<~ a;~~ 
var mı?> diye bağırırsa, ne ce"9

• Ilı~ • 
vereceğim? Yalvarırım sana, dO~ 1· 
torcuğum: bana ikinci bir ınuc;: Qı/1 

ze daha yarat! Bu mucizenle Y~ ~il· 
nız benim kalbimi değil, bUt{jJI Ş 
beşeriyetin minnetini kazanacııJı' ıu • 
sın!> 

.. nu 

önce kırk dördüne yeni basmış- -.~ 
tır. Şimdi karımı gözlimün önüne, 

1
,..
1
-R ~ ~ ~ 

0
....-_ 

getirdim. Onun benden kaçtığı- ~ lbD '(( 
nı pek ala biliyorum. Bunu sen de 

lıst~ 
t:,. 

~t y 
~l~ 

t:v 
~t benim kadar bilirsin. doktorcu - .ANKARA RADYOSU 

ğum! Ben, üç sene sonra, altmış 
yaşımı idrak edeceğim. Gerçi· sen _ Dl\LGA UZUNLU~U ~ 
bana altmış yaşın erkekler için T.A.Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 ~: 
vasat bir yaş olduğunu ihtiyarlı- T.A.P. 31,79m. 9465 Kes. 20 :;~. 
ğın erkeklerde yetmişten sonra 1639 m. 138 Kes. 120 ı> 
başladığını söylemiştin. Bu sözü-!•------------

BUGtlN 

19,05 Müzik (Debussy). \Ü 
19,15 Türk müziği (Fasıl heye , 
~o.oo Memleket saat ayarı, 8 

jans ve meteoroloji haberleri. 
9
, 

20,15 Konuşma (Doktorun ss 

' <ıı;ıı 
~u 

~\ 
l!iı 
h;ıt 
biti 
hh 
~l.ıi 

tı. 
ı,ş 

~·· Un 

ne buglin ben de inanıyorum. Da
ha ileride on üç sene gençlik dev
rem var demektir. Şimdi sana sıh
hi vaziyetimi izah etmiş bulunu· 
yorum: cX• illlcının ikincisine de 
başlıyayım mı? yoksa karım ge -
!inciye kadar kısa bir intizar ve 
tecrübe devresi mi geçireyim? Sen 
ne dersin? Geceler? birer kadeh 
şampanya, hatta sodalı viski içti
ğim zaman gözlerimin önünde on 
'beş yirmi yaşlarında bir çok 
genç kızların raksettiklerini gö
rliyordum. Acaba kendimi• tek-

ti). 
20,30 Türk mliziği 

eserleri). 

!lııı 
Qött 

•8' • (Ses ve • "~! 

21,10 Konuşma. 
~1,25 Neş'eli plaklar - R. " 

·pi>' 
21,30 Müzik (Yarasa opereti 

l inci ve 2 inci perdeleri - Pi.) , 
22,00 Müzik (Küçük orkestr~ 

Şef: Necip Aşkın). 

~•n 
tllsı 
~~t 

Bütün bu sualler beynimin içinde birer burgu 
idı. Rüştü Efendi sandalda gayet sakindi.. Benimle 
hi~ konuşmuyordu. Arada sırada uzun uzun beni 
süzüyor, sonra kendi kendisine dalıp düşünüyordu! 

23,20 Müzik (Cazband - PL)· 
YARIN 

12,35 Türk müziği. ,, 
"81" 

13,00 Memleket saat ayarı, sı 
ve meteoroloji haberleri. 

13,15-14 Müzik (Richard Stt~ 
uss'ın eserlerinden - Pl.). 

- Hisar yakın. Şurası .. Sandalla gidelim!. 
Dedim. Yüzüme baktı güldü. Galiba korkusu, 

koynundaki altınlardı. Adamcağız kendi ölümünü, 
benim boğulmamı, hiç bir şeyi düşünmüyor da yal
nı.z altınlarının kaygısını düşlinüyor. Sandal dev
rilecek te, altınların başına bir iş gelecek! Uzak bir 
ihtimal!. 

Ne düşünüyordu, niçin beni slizüyordu, zihni
nin içinde neler konuşuyordu?. Tabii hiç bir şeyin 
farkrnda değildim. Bütün bunların farkına üç dört 
saat sonra vardım amma, iş işten geçti ve .. Ben ka
fese girmiş bulundum. O, o dolabın başımda çevril
diği saniyelerde bile yine sandaldaki gibi idi, evde· 
ki gibi idi, birşey bilmiyormuş gibi görünüyordu. 

Amma, yağma yok. Gözü boyanacak ben deği
lim. O, o gün bir insanın alçalışının yer yüzünde en 
Ruvvetli ve tek misali idi. Ben yaşadıkça o. bu al• 
çakl;ğının cezasını görecek!. 

1357 Hicrt I 1355 Rıııııl 
Cemaziyelevnl Temmuı: 

29 4 _. ---1939, Ay, 7, Gün 198, Bızır 73 
17 Temmuz PAZARTESİ -- 1 

Vakitler Vaoati Eıanl 
- Haydi, sandala .. 

Dedim. Pek sesi çıkmadı. Sandalda en çok kal-
bi çaı·pan bendim. Düşünüyordum; 

- Paşaya ne diyeceğim?. 
- Nasıl söze başlıyacağım?. 
- Çok sert mi söyliyeyim?. 
- Sözlerimi bitirlr bitirmez hemen kalkayım 

mr?. 

Oturun, yemeğe kalın filan derse ne yap· 
malı? 

Sandaldan doğru yalının iskelesine çıktı. Kal
bim bütün hızile atıyor, rengimin sarardığını, dili· 
min tutulduğunu hissediyorum. Hatta, bir saniye 
.aklıma geldi: 

- Geriye dönelim!. 

Faı<at, kendimi zorladım, cesaretlendirdim. 
- Şu işi bitireyim .. 
Dedim. 
- Hissi kablelvuku .. 

( '.(Devamı var) 

-
Gliııet 

Öl!• 
bindi 

.. :Akp.m 

ı'I_ 
Yatsı 

lmsak 

sa. dL sa. !!.!;. 

4 43 9 ()4 

12 20 4 41 

16 19 8 40 

19 39 12 ()() 

1 57 j 21 35 

2 31 6 5~ 



1 İSTANBUL İÇİNDEN 1 ... 

stanbul Doğuşta 
Turist Şehridir 

/:' akat Bugün Bu Kıymete Zerre 
Kadar Sahib Değildir! 

Cünkü lstanbul Yabancıya Hazırlanmamıştır 
Mahmud Yesari 

l 
l:s1t· ıb~J... Turing şehri! 

b ı lab· ı ""'la ır erle konuşursak: bu 
Yıı t b" lltv a ııye. şehri... 
aıııa ! " <rler uzum yok. • Turing §e-

ı, , " Yalnız chılkat.ın elile de
r:edeniyet. in elile de cta

td~ ' •teşekkül. etmiş şehir -
Ben ... 

~>.ııı ' 0Yle sanıyorum ki, hazır-
• .• 1ı Şehirlere cgezici•, cmısa

. 'Se •l! Yyah. çağırılır 
'.11ıy::ırlan"'.1ış şehirle~• de, öyle 
tn h Uın kı cbilhassa. turizm i

l ' ~ ha~:ırlanınış değildir. Zamanla 
ehri ·Selerle o şehirleri, cturizm 
fı~ haline getirmiştir. 
hıidnbuı, doğuşundan turizm 

ı :· Daha doğrUi;u, öyle ol -
~nb zıın gelir. Fakat, bugünkü 
tvetUI, tu~izm şehri değildir. 

~ "- 1 ' Turıng klübe aza olmuş , ang· . 
. •~tiz ı bır vatandaşı, Belediye 
rı . .,.ııı §Ubesi müdürü yapabili -

liyak~t, bu, yıne eski tabirle 
~ eyırn •nefsülemir. e ne ka
ltıla~tabıktır. Bunu, kısaca ak
llt~ ~!ayca kestıremiyorum. 

b ıa dıye, Turizm şubesini açtı
( Yı.s~an feci bir hesab açığı ile 
l'lld 0 Yapmıştı. İkinci deneme
dı(. en de daha bir haber alama -

lsta.ıı 
dır F' bul; turizm şehri olmalı -
l:ı, akat bugünkü halinde de • 

Şı.h . 
llın .. tın caddelerini, abidelerini, 
, •nu b 
llıti(, . ' ununu, bırakalım. Yol 
t/ı.ne bakalım. 
~ Y Sevgili okuyucular! Gazete
*ıer:zacak mevzu ararlar! Gaze

tv >'azı liizım! dersiniz ... 
l:.ı, et'. gazeteye yazı lazım! Fa
llıa~ gordüklerimıze göz mü yu • 

... tıı. 
'liri 

(j, /\ zın şehri olan İstanbulda-
lii~le Yasofya müzesinin kapısına 
baı~11b'.1' bakınız. Eski ve yeni 
bilin· ıgın en kötü yazısile ve bir
Yah ı lutınıyan - çiy sarı, mat si
~~i · levha zevkinizi incitmeye 

• &elir. 
"VJı 

taı Ya gh·irıiA. Camiin bitişik 
nun~~llıelerin musluklarının ö -
~lır sıniz - yok değil! - koparıl
dot\te ... Şadırvanın musluklarının 
l\vıu Uçü burkuk, koparılmıştır. 
~an ~Un tramvay caddesine ba -
tas1 •rafı, mezbeleliktir. Ve bu· 
~lir~ llıüsaad~nizle! - yirmi beş 

lley a girilen bir cmüze!• dir. 
~~~ahlar, cKapalıçarşı• ya mu
~rcua Uğrarlar. Daha doğrusu, 
~it 0l'rıan1ar, seyyahları, muhak-

raya , )t ugratırlar. 
a~aı 

~iye h ıçarsının. hem Nuruosma
q ' e •ltı ita ın de Beyazıd taraflıırın-

Sirıı tJ.arına, beraber bakalım: 
~- a· cı, fıstıkcı, kundura boya
)~,,,)ilrlık tartıcısı güvercinler '''-.;ls· , 
lıun/' ınezad malcı, dilenci ... 

'iıııe :'°• daimidir. Bır de mev-
l gore " ar, . • o kapılara cKapılanan-
ları. ~ardır: Karpuz, kavun araba
t· ' "•b b uııı k" a ınısır mangalları; ü -
1· Ufeleri; incir tablaları ... v. 

"'· tabı llıevsi . oı rnın hi• değişmiyen 
ı;ı arınd • 

!'sak ct·ı an kör. çolak, topal, 
lıey ı enciler ... 

~i azıdd 
~IJı İçi an yukarı çıkalım. Tu-

a doğn, Yol!ar boş sayılır. Sur
h,_ ru gideceg"iz 

(. '•at · 
t ilrlılıy Surlarda, cturist• leri 
~r. acak hiç bir konfor yok -
lt ru s bir •k 

h.tıı. "" onfor. yoktur, d.yo-... '>Unk" 
ın Ç•kıııc u, . .turıstler• sur dışı-
"ıler a, bıraz dinlenmek iste-
ı:ı tnı? 
•~arn . 

elm Yorum. Be. ~aydık-

İşte Boğaziçi 

!arım, İstanbul tarafı! Boğaziçi., 
Adalar, Anadolu kıyılar ... 

Turizm için İstanbulda, ne ha • 
zırlık var! 

Misafir çağırıyoruz, ev;miz ha
zır değil! 

Turing klüb yapmak, Tııring 

klüb firması yapıp otomobillJre 

takmak, bunlar, tez elden kolay 

şeyler. 

Peki, bütün bunlar: 
- Gelin, bu halimizi gödn! 

Diye mi?. 

Bir Kadın N asıl 
Milyoner Oldu? 

Gömlek Yakası 

Eden Kadının 
Kolluklarını lcad Ve 

Heykeli Dikildi 

Bugün Amerikada Bu İşi Yapan 
Bir Çok Fabrika Var 

Mistres Hannah Montag, çama
şır teknesinin önünde durdu, el
lerini kalçasına koydu, derin de
rin içini çekti, ve: 

- Allahım! dedi. Bu ne kadar 
çok gömlek! .. 

Böyle söylemekte hakkı vardı . 
Çünkü teknedeki çamaşırların 

dörtte üçü erkek gömleği idi. 
Mistres Hannah çok temiz, titiz 

bir kadındı. Kocasının da temiz 
gezmesini ister; gömleklerinin te-
miz ve ütülü olmasına çok dik • 
kat ederdi. 

Kocası, Nevyork civarında bir 

faorıka<la ustabaşı idi. Çalışırken 1 

ceketini çıkarmak, kollarını sıva
mak mecburiyetinde kalıyordu. 

Bir gömleği iki günden fazla gi
yemiyordu .. Göğsü, kolları temiz 
kalmakla beraber yakası simsıyah 
oluyordu. 

Titiz kadın buna bir çare düşü
nüyordu. Haftalarca zihnini yor
du, nihayet buldu. 

Makası eline aldı, bütün göm • 
!eklerin yakalarını kesti, ayırdı. 

Gömleklerin ve yakaların arka

sına birer ilik yapmakla meşgul 
iken kocası geldi. Bütün glimlek
lerinin, hatta en yenilerinin bile 
yakaları kesildiğini görünce kız

dı. Söylenmeğe başladı. 

Ertesi günü, bayan gömlekler
den birini kocasına giydirdi, ya- ı 

kasını taktı. boyunbağını bağladı. 

Mster Hannah aynaya baktı. 
Yakalığın takma olduğu belli de-
ğildi. Sanki gömlekle dikili imiş 
gibi duruyordu. Kendi kendine: 

- Bu kadınlar ne garib şey !er 
düşünüyorlar. Bu yaka vakıa fe
na durmuyor, fakat, Allah vere de, 
arkadaşlar farkına varıp alay et
meseler ... 

Diyordu. Fabrikada kimse fark 
etmemiştı. Bir aralık direktörün 
yanına girdi. Yeni yapılacak bir 
makinenin planını tetkik ediyor
lardı. Bir aralık direktörün na -
zarları, ustabışının iÖmleğine, ya-

kasına ilişti. Dikkatle baktı: 
- Ne garib yakalık bu! ... 

- Karımın icadı!.. Bu suretle 
yakaların ayrı yıkanabileceğini, 

gömleklerin temiz kalacağını id
dia ediyor. Kadın aklı bu ... 

Direktör, bir an düşündü; 
Hannah, şu yakayı çıkar da ba· 

kayım ... 

Dedi. Ve dikkatle muayene et
tikten sonra: 

- Çok pratik bir şey! ... Ben de 
gömleklerimi böyle yaptırmak is
terim. Bayana söyle yarın bana 
gelsin. Kendisine hayırlı bir ha -
ber vereceğim ... 

Ertesi günü Mis ters Haru1ah'la 
uzun uzun görüştükten sonra ya
kaları a}Tı gömlekler ;mali için 
bir mukavele imzaladı. 

(Devamı i ine. sayfada) 

~ MiZAH ~·· . - ~-. 
GİRERKEN GÖRl\1EDİLER A.. 

Ayyaşın birine karısı. meyha -
lM!)'e gitmemek için yemin l!ttir • 
miş. 

Bir gece kocasının kör kütük 
sarhoş geldiğini görünce: 

- Haniya yemin ettin idi, mey
haneye gitmiyecektin. Dün gece 
yine meyhaneden çıkarken gör • 
müşler!.. 

Demiş, ayy3§ ta şu cevabı ver
miş: 

- Girerken görmedıler a ... Ben 
bunun için yemin ettim ... 

ŞEFFAF CİSİM NEDİB?. 

Muallim. - Şeffaf clsiro ne -
dir? ... 

Talebe. - Şeffaf cisin> mi? ... 
Şey ... Hatırıma gelyor ... Ifllimin 
ucunda ... Evet, şeffaf bir cıs;m ... 
Muallım. - Öbür tarafındaı> zi

yanın görülmesi mümkün olaıı. 

cisim değil mi? ... 
Talebe. - Evet ... Ben de bunu 

söy !diyecektim. 
Muallim. - Peki... Madem ki 

tarifini söyliyemedin, bari bir mi· 
sal göster ... 

Taldebe. -Anahtar deliği! ... 

HANGİSİ HAKLI? 

- Güzeldir, fakat bir gözü di
ğerinden biraz küçüktür, biraz da 
yana bakar ... 

- Doğrusu ya güzellikten çok 
anlıyorsunuz. Tebrik ederim. 

DAHA NE BULACAK? 

Adamın biri, yankesicile cüzda
nını çarptwmış, içerisinde yüz li
ra varmış. Rasgeld:ğine derdini ya
nıyormuş: 

- Çalan Allah ından bulsun! 
Tanıdıklarınıdan biri: 
- Beyhude yanıp yakılma de

miş. O, yüz lira buldu. Dsha ne 
bulacak? 

KREMİN KUDRETİ 

- Bu krem, hakikaten yüzde
ki çizgileri izale ediyor mu? .. 

- Şüphesiz ... Tecrübe için sek
senlik bir U.tiyarın yüzüne sür -
dük, ertesi günü çehresi, on se
kiz yaşında bir kızın çehresine 
döndü. 

VAKİT BULAMAMIŞ 

Yeni evlenen bir adam, hizmet
çisini çağırır: 

- Kız, der. Bana sadık olur, her 
gün ben burada yok iken olup bi· 
teni, kimler gelip gittiğini söyler
sen sana bir ay !Jk fazla verirın. 

Der. Bir müddet geçer. Bir gün 
işinden erkence dönen bay, kapı
dan bir erkek çıkhğını görür, Hiz
metçiye: 

- Ben sana sadık ol demedim 
'? mı .. 
- Ewt ... Ben de sadakatten ay· 

rılmıyorum ki... 
- Öyle niçin gelip gidenleri ba

na haber vermiyorsun? 
- Kimse gelmedi ki ... 
- Nasıl gelmedi? Ben gözümle 

gördüm. Şimdi buradan bir er • 
kek çıkıyordu. 

- Ha! O dün gece gelmişti. .. 
Hab~r vermeye vakit bulama -
dım! ... 

Bir ·oa kika 
Diyip Geçmeyiniz. 
* İngilterenın Antil adala

larında Jammak'dan dakika
da 54 hevenk muz ihrac olu -
nur. * Filipin, en çok altın çı
karan memlekettir. Bu adada 
dakikada 2.300 frank kıyme -
tide altın çıkarılır. 

* Fransa dakikada 61,000 
franklık ihracat yapar. 

* Amerikalılar dakikada 
1,800 kilo Bon Bon şekeri, 1,350 
kilo kuru bisküvi yerler. 
* Kanadada böcekler ve 

şiddetli rüzgarlar yüzünden 
dakikada 2,300 metre mikabı 
ağaç mahvolur. * Avrupa hükumetleri, da
kikada 7,000 franklık değerin
de alkol sarfederler. 
İŞTE BİR DAKİKA DAHA 

GEÇTİ. 
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Bilhassa 
Yaz 

Günleri 
• 

istirahat, 
Deniz ve 
Havadan 
İstifade 

Etmektir. 

Güzelleşmenin ve güzel kalma
nın şartlarından biri de istirahat
dir. 

Fakat, nasıl istirahat etmeli, na
sıl dinlenmeli? ... 

Bir çokları, işlerinden dinlene
cek vekit bulamadıklarını söyler-

ler Ju doğru değildir. D,nJenmek 
için mutlaka yatağa uzanıp yat
mak lazım değildir. Yaln:z usulü
nü bilmelidir. 

Yorgunluk hissettiniz mi, geniş 

bir koltuğa otnrunu, .. 1:-aşınızı ar
kaya dayayınız, yo da bir kana-

Tarihe Malolan Bir 
Aşk Macerası 

İhtilalin En Kanlı Saatlerinde 
Onlar Sevişiyorlardı 

Fransız ihtilali esnasında geçen . raı· verdikten sonra sana söz düş
ve tarihin malı olan hadiselerden mez sanırım ... 
biri de Armand'la Şarl dö Belesiz'
in aşk macerasıdır. Bu meşhur 
ve şayanı dikkat gönül sergüzeş
tini Fransız gazetelerinden sütun
larımıza almayı faydalı bulduk. 

Mösyö dö Trusbua, duvarları 

mermer kaplı büyük salonda asa
bi asabi dolaşıyordu. Birdenbire 
kızının önünde durdu, ve sordu: 

- Mösyö Darkurla niçin evlen-
mek istemiyorsun?.. • 

- Çünkü kendisin! sevmiyo • 
rtım! ... 

- Evlenmek için sevmek la -
zım değildir. Bu izdivaca ben ka-

Dedi. Sonra ilave etti: 

- Düşün, yavrum... Konttan 
daha iyi bir koca bulamazsın. Se
ni pek seviyor. Sonra zengin, ya

kışıklı ve genç ... Çok asil bir aile
nin ev!Mı. Bana da çok yardımı 
dokunacak. 

- Affet beni, babacığım ... Mös-
yö Darkur'la evlenemem. 

- Sebeb? .. 

- Bir başkasını seviyorum!.. 
Kont hiddetle ayağını yere vur

du, ve bağırdı: 
• (Devamı 1 wn .ay/ada) 

Tavan arasındaki odada idiler ... 

Güzelliği
nizi Kay
bettikten 

Sonra 
Tekrar 

Ele 
Geçirmek 
İmkansızdır 

peye uzanınız. Oözle.''nlzı kapa~ı
nız, zihnen bl:r şey düşünmemeye 
gayret ediniz. 

Yı;.rım sa<t sonra kalktığınız n 
man vücudünüzün, dimağınızın 

dinlendiğini hissedersiniz. 

(Devamı • inci ıaı;fada) 

Bir kadının karakterini anlamak 

için elinin çizgilerine, içtiği kah
ven\in fincanına veya yıldızına 

bakmak lüzum yoktur. 

Binaenaleyh, dostlarınızın, yeni 

tanıştığınız kimselerin, evlenmek 

istediğiniz kadınların hallerini, ta" 
vırlarını tetkik ediniz. 

Kadın olsun, erkek olsun, herkP

sin bir meziyeti veya bir kusuru, 

iyi veya kötü bir tarafı vardır. 

Farkında olmadığı ufak bir hare

ketten meziyeti veya kusuru an
laşılır. 

Şu patates soyan bayana dik -
katle bakınız. Kabukları kalın ka
lın soyuyor. Bu müsrifliğe dela -
let etmez mi? ... 

Patatesin kabuklarını dikkatle 
ve ince ince soyan, üzerindeki o
yukları bıçağın ucile ayıklıyan, 

sonra en azı üç su yıkayan, az y~ 

(Devgmı J inci ıayfadıı). 



fSTANBUL KAPIU 
_ VE BfZANS SARA 

No.43 Yazan: M. SAMİ KARAYEL 

Subaşı VenedikliDilberin Üzerine 
Kartal Gibi Çullandı 

Bu, Müthiş Bir Cinayetti; Hem de Padişahın 
Karakullukçu/arının Kelleleri Uçurulmuştu 

Suba§ı her türlü tertibatı ihzar ı 
ettikten sonra; Geliboluda yerle
şen İtalyan (Venedik) mahallesi
ne gitmişti. 

meden uzaklaşmasına canı sıkıldı. / 
Ve belki, bir yere gitmiş gelir di
ye kendini teselli ederek oturdu. 

telaşlandı. Müthiş bir cinayetti. 
Hem de padişahın karakullukcu
larının kelleleri uçurulmuştu. Ha
li dumandı ve yamandı. Subaşına 
ne cevab verecektL Zavallı adam 
olduğu yerde titremeğe ve tepin
meğe başladı. Bağıramıyordu. Di
li dimağı tutulmuştu. 

Subaşı; adamlarının handa bu
lunan adamı bir kemendde boğa
caklarına emindi. Ejderha olsa 
kurtulamazdı. 

İşte; Subaşının kalbine sinen bu 
emniyett;r ki; onu eğleııtl!linden 
alıkoymadı. Venedik mahallesin
de sevdiği dilberin yanına gitti. 
Subaşının bu g«e ki keyfi her 

seferinden daha coşkun idi. Ve -
nedik dilberi Subaşının hadden 
efzun neş'esine neş'e katmak için 
milletine has i§vebazlıklarile şeh
rin Zaptiye nazın olan Suba,,,yı 
eğlendirip duruyordu. 

Aradan bir iki saat geçti. Hancı 
yukarı çıktı. Odaları temizliyordu. 

Yabancı mi6afirin odası önüne 
geldi. Kapısını vurdu. Tekrar tek

rar vurdu. İçeride ses seda yoktu. 
Odayı temizlemek üzere kapıyı 

açtı. 

Manzara müthişti. İki karakul
lukcu kellesi koca kavukları ve 
pala bıyıklarile kafa kafaya ver -

miş yerde yatıyorlardı. İki kafa
sız gövde de birer küp gibi dev
rilmiş duruyorlardı. 

Hancı bu hali görünce şaşırdı, 

Nihayet; hanın hizmetkarları 

yukarı fırladılar ve korkunç vak
aya hepsi şahid oldu. Hancı bek
çiİerine sordu: 

- Ulan hayvan herifle bu ne 
hal?.. • 

- ..... . 
- Nerede dünkü gelen herif?" - ..... . 

Subaşı, çok şarab içmiş, maşu
kasile fazlaca sarın~ dolaş olmuş 
olduğu için §uuru münselib ol -
muştu. 

Güzel Kalmanın Şartları 
Sabah oluyordu. Sızdığı yerden 

korkulu bir rıiya görmüş gibi he
yecanla doğruldu. Rüyasına ak
şamdan tertib ettığı han vak'ası 
gelmişti. Acaba; adamları ne yap
mıştı? Herhalde miskin herifi bo
ğup olduğu yerde bırakmışlardı. 
Üstunde ne var, ne yoksa almış
lardır. 

Subaşının yanında üryan \'e sc
reserpe yatan Venedık dilberi a
~-kının yatak ıçinde doğrulup he
yecan geçird:gin 'n farkııı<la değ:l
dı. 

(S ind royfadan devam) 
Siyesi yapmak vücu'.lıc> çok na

!:dir İnsanın vücudü dinlenir, 
fikri açılır. 

- Doğru... Fakat; meşguliye
tim o kadar çok kı ... Değ;! yarım 
saat, bir saniye aynl;,cak vakit 
bulamıyorum ... 

Demeyiniz. Günde, 'ı !ç olmaz
sa yarım saat i.§inize nıh:;yet veri
niz. dinleniniz. 

Güzeli "k ve güzel kab>o'A 
istıyenler buna, bilhassa şu mev
simde çok ehrrnrr: n.1 vermelıdır-

ler. Pliıjda, kumların üzerine ya
tıp güneşlenmezden evvel vücu -
dünüze hafif bir krem sürmek, ve 
yüze bir maske koymak vücudü, 
çehreyi güzelleştirir. 

Cildlerinin teraveti, yüzlerinin 
güzelliği ile bütün dünyanın tak
dirini çeken sinema yıldızları yüz
lerine daima ve bilhassa radyo ak
tiv çamurlu maske koyarlar. 

Maske intihabında güçlük çe -
kenl r, doktorlarma müracaat ve 
onun tavsıyesi üzere hareket eder
ler. 

Güze VenedıkJ, kestdlıc duru
su uzun ve kıvrık saçlarını baba
yiğıtvari Subaşının kıllı ve gaza
larda delik deşik olmuş sinetııne bir 
sarmaşık grtıı dolamış, mat ve gül 
beyazı renginde müstesna vücu
dünün bir lqsmını kollarının ar
dına yaslamış gecenin şarab ve 
cümbüş yorgunluğunun verdiği 

ağır !ıkla mı ıJ, mışıl uyuyordu. 

Hükometin Mühim Kararları 

Su·başı; h;ı'.ıralarını yokladı. 

Korku ve heyecan g~iren asabı
nın verdiği titreklikle olduğu yer-
den doğrulmak W.cdi. 

1 

Fakat maşukasının zuUüne bend 
olup kalmış olan iri ve kıllı \'Ücu
dünü kurtaı-amadı. Nihayet; bir 
an için aklı ba§ına geldi. Donüp 
maşukasına baktı. 

İşte; bu anda Subaşının r.e kor
kulu rüyaSJ, ne veziri azam Halil 
Paşanın kendine \·erdiği emir, ve 
ne de handa olan ve olacak bulu
nan vekayi ortada kalmamıştı. Her 
şey bir anda sllınip süprülmüştü 
bu babayığıd.n kalbınden ve di -
mağından. 

Subaşı, Venedıkl.i dılberin üze
rine bir kartal gibı çullandı. Ve 
gecenın fasılasına uğrı an cumbüş 
devama başladı. 

• 
Sabah olmuş, gun atmış herkes 

işınin gücünün başına gelmişti. 
Hancı; bir aralık ahıra gitti. 

Dun gelen misafirin hayvanının 
yerinde olmadığını gördü. Misat:
ri de epeyce zaman geçtiği halde 
ortada yoktu. 

Hane; mıı;afırınin gittığine hük
metti. Fakat; bu yabancı \'e hiç 
tammadığı mısafirin on para ver- 1 

(1 inci sahifeden ievam) 

arzedilen dielkler içinde sür'aUe 
ve pratik bir tarzda ifası mümkün 
olabilen ihtiyaçları tasnif ve sıra
ya koyarak Umumi Katibliğe bil
direceklerdir. Umumi Jtatiblik u

mumi idare heyetinden geçireceği 
bu talebleri kanuniyet kesb v~ 

kurultay toplantısına ye-tişti!i! -
mek üzere hükumete sevkede -
cektir. 

Umumi dilekler arasında v" h;;
kumel(e tetkik mevzuu :ılan bı

rinci derecede meseleler arası'1da 
bilhassa şunlar vanlır. 

1- Hlyat pahalılığına kJrşı a
lınacak tedbırler 

2- Orman mr.hı.ulleri rawının 
kaldır.iması ve izin verme i,ınin 
siır'atlendiri:lmesi 

3-- Orman koruma te,..lulatının 

sivil ve bir başka tipe ifrağı 

4- Köylü veya halk sigaraları 
ile tütün fiatlarının indirilmesi, 

kalitenin yükseltilmesi, maılısulün 
değerlendırilmesi 

5- Tohum mücadf.'le6i ve top
raksı:ılar.ı toprak verilmesi 

6- Çok çocuklulara yardım ya
pılması 

7- Mahsulatı arıiyenin stan -
dardiza.syonunun temini 

8- Şeker, mazot ve petrol fiat
larını indiııınek, pamuklu me.au
catı, kokkömürünü; odun kömİİl', 
elektrik, havagazini ucuzlatmaJt 

9-- Afyon mübayaa işinin ısla-

Maarif Vekilliğinden : 
Vekı.liğim.z .ııqriyat 11'\üdüıılüğü kadrosunda 30 lira asli maaşlı 

Derieme memurluğu münhald:r. 

Bu işe alınacak memurun yüksek mektep mezunu olması ve as

keri~ \·az f ini yapmış bulunması şarttır. Edebiyat fakültesi mezunu 
olanlar ·c ecnebı d bılcnler terci.l:ı olunacaktır. 

Taliplerin 20/VIl/1939 perşembe günü akşamına kadar m bit evrak 
ve fotoğrafları ılişık bırer 1stıda ile Vekilliğimiz neşriyat müdürlüğüm> 

mu acaatlan liizımdır. İstt"kler arasında yapılacak müsabak~nın yeri ve 

tar b alakada !ara aynca bıldir•lecektir. .wa2. • 5140· 

hı ve mübayaa müdıcletinfa üç a
ya ç;karılınası. 

10- Yeni fabrikalar inşası, mev
cud falırikaların daha randıman
lı bir ha le getirilmesi 

Jl- Köy posta seyyar memur
lukları ihdası 

12- İcra işlerinin tesri ve tan
zimi, mahkemelerin ii:rerindt>Jti 
yükün zayıflatılma61 

13-- Limanlar inşa.ıı 
14- 12 mmtakada ilt>riaki ve 

temdidi demiryolu in§aEı. 
Bunlardan gayri etıidü yapılan 

daiıa yüze yahn mevzu vardır. 
Ayrıca Parti grupun<la Gümüş

hane saylavı Hasan Fehminin ri
yasetinde Rasih Kaplan ve Ala -

ecldin Tiridoğlundan müteşt-kkH 

•olarak çalışan komiı;yonun mılli 
bankaların bugüniın ihtiyaçlarını 

tamamıle karşılıyacak şkeilde ve 
bol randımanlı bir halde bulun -
durulmalan hakkında hazırladık
ları rapor da iktısad Vekaletine 
tevdi edilmiş olup Vekfilet bu 

husustaki kanun projclerini de 
hazırlamıya başlamıştır. 'Bu layi
ha da önümüııdeki devreye yetiş
tirilect'ktir. Billı:ııssa hayaıl.ı ucuz
laıtma için müteaddid ve modern 
birkaç proje hazırlanmaktadır ki, 
bu projeler de ey lülıden sonra ka
nuniyet kesbedeceklerdir. 

Muhasebei h ıısiyelerin bugı:

nün ihtiyacına uygun bir halde iş
lemeı;i için de yeni bir kanun h:.;
zırlanmaktadır. Bu hususta en ye
ni ve modern kanun tipi olarak 
Yugoslavyada taıı.ııilı. edilen kanun 
görülmüş ve tercümesine başlan
mıştır. Kanunun hazırlanmasın -
da bu tercümeden de isi.ifade e
dilecektir. 

Yeni Matbuat Umum 
Müdürü 

Ankara 17 (Hususi)- Yeni mat
bı>ı>t umum müdüru Bay ·Salim 
bu ha!ta i\'iııde vazifesine başlı
yacalıtır. 

Danzigde Toplanan 
Almanlar Artıyor 

(1 inci ıahijeden devam) 
yaıım garb hududu bqyıındaki 

müdafaa kuvvetlerini gözden ge
çirecekıtir. 

DANZİGDE ALMAN ASKERİ 

ÇQÔALIYOR 1 
Varşova (Hususi) - Şarki Prus

ya hücum kıt'alanna mensup 400 
asker ve zabit Danzige gelerek 
serbest tehrin hücum kıt'alarını 
takviye etmiştir. 

ya iktisadi münasebatı dıizelmek
tedir. AJmanyadaki IA?h blokajı 
gittikçe erimekte, çünkü · Polon -
yarun Almanyaya vaki ihracatı

nın azalmasına mukabil bu mem
leketten ithalatı artmaktadır. Ö
nümüzdeki ay iki memleket ara
sında iktisadi müzakerelere girişi
leceği tahmın ediliyor. 

Danzfg ·sokaklarında üniforma
larile bisikletli Rayşver aıike:ri gö
ze çarpmaktadır. 

Almanyadan gelerek Danzig or
dusunda vazife alan Alınan zabit 
ve askerlerinin miktarı 1'1,000 i 
bulmuştur. 

ALMAN - LEH TİCARETİ 
V arı;ova, (Hususi) - Siyasi ger

f!inliğe rağmen Polonya - Alman-

Maarif Şurası 
Bu Sabah 
Toplandı· 
(l inci sahifeden devam) 

nameler komisyonu, Orta öğretim 
programlar komisyonu, Teknik 

öğrC'l.iın ticaret okulları komisyo
nu, Teknik öğret.im san'at okulla
n komisyonu, Teknik öğretim Kız 

Enstitüleri komisyonu, Yüksek öt
retim esas ve talebe kabul tali -
matnameleri komisyonu, yüksek 
öğretim tedrisat ve imtilıan tali
matnroneleri komisyonu, neşriyat 
komisyonu, Beden terbiyesi ko -
misyonu, Dilekler komisyonu. 

Şuraya, memleketin muhtelif 
yerlerinden gelen 120 Maarilci iş
tirak etmektediı. Şuranın toplan
tıları ve ayrılan komisyonların tet -

kikleri on giin kadaı· sürecektir. 
İsmetpaşa Kız Enstitüsü binasın
da Şüra çalışmaları için icap eden 
tedbirler alınmıştır, Komisyon -

lar. heı gıin tellı.ik ettikleri meı;e
leleri, umunıi heyete :orzedecek
Jeı· ve derhal mıizahn olunacak
tır. 

Fırıncılat 
Biribirlerine 
Düştüler 
(1 inci sahifeden detıam) 

ÇEKYADA VAZİYET 

Taymis gazetesinin Prag muha
birine göre, Çekya Alman istila -
sına uğramış olmasına rağmen 

Çek hük\ımeti vaziyetten nikbin 
görünmekte ve Alman otoriteleri
ne karşı kullandıkları lisan naza
rı dikkati eelbetmektedir. 
Almanların Çek milli bir !iğini 

parçalamalı. hususundaki gayret -
!eri boşa gitmektedir. 

Polon yada 
Müthiş Bir 
Tren Kazası 

Varşova 17 (A.A.)- Val"§CVa -
nın bir Belçika kumpanyası tara
fından işletlmekte olan Varoş şi
mendler hilanndan ilıirinde bir 
şimendifer kazası ilmuştur. Pov
sin istasyonu şefinin hatası yü -
zünden mll'lıalif taraltan gelen iki 
tren ayni yola sevkedilmiş ve bu 
trenler çarpışmıştır. Trenler, mü
sademe esnasında elli kilometre 
sür'~le gidiyorlardı. Bu trenlerden 
,birinin üç diğerinin irki vagonu 
harab olmuştur. Diğer va.gorılar da 
cidıdi surette :hasara uğramıştır. 

Lokomotiflerin benzol depoların
da infilak vnkua gelmıştir. 

Bı.rçok kişi ölmfrş ve yaralan -
mıştır. 

• 
lngilterede Yine 
Bomba Patladı 

Londra 17 (A.A.)- Bu s:ıbah 
Wolverhampton istatıyonunda e
manet deposunda bir yangın 'bom
bası infilalı: etmiştir. Depo, kıs

men harab olmuş ise de yaralı 
yoktur. 

Bu S'OıkaS!in •İrlaııda cumhuri
yet crdl!1lu• azalS'l tarafından ya
pılmıü olduğu tahmin edilmek -
tedir. 

Fahreddin Kerim 
Busabah Geldi 

Kuleli Su Sporla 
Bayramı Dün Yapıl 
Müsabakalar 

İçinde 
Büyük Bir İntiıa 

Cereyan Etti 
Dün ÇA?ngelköyünde Kuleli li~ 

sesinin önünde yapılan su spor
larının beşinci yıldönümü büyük 

bir intizam ve mükemmeliyet i
çinde yapıklı. 

Müsabakalara saat 15.30 da 
Kuleli, Denız, ve Maltepe lieele
rinin tunç çehreli çocuklarından 
müteşekkil bir sporcu kütlesinin 
geçit resmi ile başlandı. 

Saat 16 da da memleketimizde 
ilk defa yapılan 10 metrelik atla
ma kulesinin küşat resmi Oqıe
neral Fahrettin Altay tarafın -

tertip edilmiş or :jinal bir yenilik 
da yazılı mUı.alıakalara geçikli. 

İlk olarak 10 metrelik kuleden 
atlamıya 6 sporcu girdi ve hepsi 

de muvaffakiyetli atlayış·ır 
tılar. 

Günü en zevkli numı t/
sandal kazası taklidi ~ cll~ 

tal<ıbelerden bazılarının ad. 
yafetine girerek muvaf'alın 
idare ettikleri bu numara 
seyredenler tarafındr ~ 
bir kaza zarınedilmişsP de 

dan bunun talebeler ıar 

tertp edilmiş orijinal bir 
olduğu anl!ıiılarak t" kdil' 
miştir. 

Müsabakalardan sonra 
firler büfede izaz \"C ikrJJll..ı 
diken sonra bayrama nıh3l' 
rilmiştir. 

• • • • • 
Beynelmilel Atletiı 
MüsabakalarıNetice 

Dün Fenerbahçe stadında ka - 10 koşucunun iştırak et.t f 
palı tribünleri tamamen doldur- · yarışta birinci gelen Yuna~ 
muş olan bu meraklı kütlesi ö- !etin yaptığı rekcr yeni "i 
nünde Mısır, Romen. Yunan ve tan rekorudur. 
Türk atleUerinin iştirak ettiği 1 - Slratakos (Yunan) 
muhtelif atletizm müsabakaları 8.10, 2 - Rıza Mansur 2.IJ6. 
yapıldı. Fakat maalesef yine or- 110 Mania. l 

ganizetörlerin tedb 'rsizliği ve 1 - Faik (Ankara) 15
7 saha komiserinin müsamahası 2- Yavnı (Ga!oUıı;aray) J · 

yüzünden sahada koşucuları Disk atma: I ' 
teşci eden ve tı:ç vazifesi ol - ı - Floros (Yunan) 46.4' 
mıyan bir sürü insan kalabalığı Hawalet (Rolll('n) 46,24. 
koşularının intlZamsızlığına ve Sırıkla yüksek atlama· 

1 binnetice programda yazılı za - ı _ Muhittın (Ankara) l 
mandan bir buçuk saat sonra bit 2 _ Miççapolos (Kurtul~) 

m<>sine sebebiyet verdi. 4-00 Metre: 

Sporcu Hariciye Vekilimiz 1 _ Gören (Galata~ar11Yl ~ 
Şıik 'ıi Saracoğlu ve Beden Ter- 2 _ Stratakos (Yunan) 
biyesı Genel Direktörü ile ma- 3 _ Ubeyt (Mısır) 5J.8' 
iyyeti erkanı da hazır bulunu -

5000 
Mere: 

yordu. .., 
Bu koşuya •:ren atıer,.· Dün dört mıllet arasında ya- " ti' 

pılan koşularda alınan nE'liceler Rıza Maksut beşinci tıır 
gramp hasebilc müsabaJ<af şunlardır: 

100 melıe. ketti. 1 ı 
1 - Fikret (Galatasaray) 1 - Ragazos (Yunan) ~ 

11.2.10, 2 - Llimbrakis (Yunan) 2 - Kristav (Romen) 16.4 

11.3.10, 3 - Melih (Fenerbahçe) Crit: 
11.4.10.. 1 - Vamano (Romeıı) 5'-

Eu koşuyu iki atlet çok güzel 2 - Melih (Fenerbah\(') cun uzun zaman kalmasına taham
mül edecek vaziyette değildirler. 

Müteaddit mıiracaallere rağmen 

bu tablakarlar borçlannı ödeye -
miyorlar w bunlara ekmek vlril
miyor .• 

bir stille lritirdiler. Yüksek atlama: I 
İsriçrenin •Liigano. şehrmde 800 Metre: 1 - Üerfi (Ankara) 1.83· 

toplanan beşinci .Avrupa millet- ılıı,_..-ıM1111tıı"'..-ıWlllııllllllııllllflllllllııllllllıllllfllll'-lll'lllılll---lllııl--ıllllfllll--lll'.I 

Bunun u:t.erine belediye biıtiı.n 

kazalara bir tamını göndermiştir. 
Bu tamime göre her kaz.ada bulu-
nan fınnlar ıkı bir kont -
rol altında buhınkhırulacak 

ve • bütün fırıncılar tabla -

kar ve bakkallara ekmek dağıt-

lerı Akıl Hıfzıssıhhası kongresine 11 
iştirak eden Profesör Doktor Fah
reddin Kerim Gökay .tıugu.n §dıri
mize gelmiştir. Profesör kongre-de 
İstanbul Ünive.rsitesıni, ve Türki
ye Akı 1 hıfzıssıhha cenrıyetıni tem
sil etmiş v Türk Akil hıfzıssıh
hası cemiyetinin faaliyetleJ'i Jıalı.

landa tt"blıglerde bulunmu tur. 

mağa mecbur tutulacalı !ardır. Ma- ı\ 
ku1 hiç bır sebep yokken tabla - Bir Kadının Karakterini 
kar ve bakkallara ekmek vermi

yen fırıncılar hakkında takibat 
yapılacaktır. 

Bu tiimimın tatbıkıne bugun 
~ildiği:ne göre, bilhassa akşam
ları bazı semtlerde gôrülen ek -
mek buhranına bu akşam tesadüf 
eclilmemeSl l32ım geliyor. 

FIRINCILAR ANTANTI 

Fırıncılar arasında anlaşmanın 

bozulacağı anlaşılmaktadır. Fı -

Anlayabilir misiniz? 
(5 inci sayfadan devam) 

ile Pışıre'll brr bayan tam bır ev 
kadınıdır, 

Oynlr.lan, b ak ucıle ayılıla -
mayan, kesip atan bayanlar ten -
bel, müsrif değıl de nedir? 
Yalnız bir su ile yıkayanlar da 

pis değillerse ilımaleittırler. Çok 
Çok yağ koyanlar da ;darc nedir 
bilml'zler ... 

rıncıların .şirket> tabir ettikleri ---+--

bu hususi anlaşma mucibince şim- Hırvatlar da Yugoslav 
diye kadar şehrin muhtelif yerle- K b• • G• k 
rinde 20 kadar küçük fırın kapa - a ınesıne ırece 
tılmıştır .• şirket. bu küçük fınn (1 inci sahifeden devam) 

Bir Kadın Nasıl 
Milyoner Oldu? 

(5 inci sayfadan devam) 

Büyük bir gömlek fabrikası aç
tı. Buna, bir de •yaka, düğme> şu

besi ilave ettı. 

Misters Hannah'ın fabzıkasın -
dan çıkan bu gömlekler büyük bir 
rağbet gordü. İkinci, sonra üçün
cü bir fabrika açmak ihtiyacı ha
sıl oldu. 

Bugün Amerıkada _arfolunan 
gômlt"k, takma yaka ve kollukla
nn yüzdt" 95 i bu fabrikalardan ~
kar. 

N.evyork beledıyesı; Mist(,rs 
Hannab'ın doğumunun yüzüncü 
yılı münasebetile §ehrin büyük 
meydanlarından birine heykelini 
diktirmiştir. Kadının bir elinde 
büyük bir makas, diğerinde d ke
sik biı yaka vardır. 

Fransız Askerı 
Hey' eti 

Ankara, 17 (Hu usi muiıSııl 
mizden) - OrgenM"al Hutı eti 
in riyasetindeki Fransız asi< oi 
yeti bu sabah Ankaraya gel ıl> 
tasyonda merasim:e karşılB11 

·s Heyet kurmay a bay Bul • 
va subaylarından yarbay :il" ti 
niz yüzbaşısı Guiot ve genr 
e-mir subayı yüzbaşı Dö şatıO 
mürekkeptir. Misafo Frarı5~ 
neralinin mihmandarlığına ~· 
edilen kurmay alb:;y Lutfı 
sal, Fransanın Türk;ye<lelıi f 
ri ve deniz ataşeleri de JıC 

. tlf 
beraber Ankaraya gelını:J • 

• AJ)• 
Fransız askeri hevetı ,. 

müstahdemlerine gündelikleıir1! 

muntazaman vermektedir. Her -
hangi bir fırında hastalanan \'eya 
Wnli çıkan bir müstahdemin ye

ri, bu kapanan fırınlardan açıkta 
kalan i çilerle doldurulmaktadır. 

ra:rloştırılan Sırb - Hın at ifbirli
ğinin ve yeni hlik\ımet listesi -
nin, Prens Polün Londra seyaha

tinden dönmHini muteakıp ilan 
edileceği anlaşılmaktadır. Hırvat 

vilayeu hududunun tayini içın ar
tık plebis't yaptlmasına luzum 
kalmamıştır. Yem hükÜJr,(,t Ma
çek'in K<iylü Hırvat partısi mü -
m~ll('l"ını de ihth·:. E·d.cek1 ir. 

• Dr. HORBORUNt-ı 

1 
Ha.rtalannı akşama kadar Sir

keci Viyana Oteli yanındaki 
muayenehanesinde tedavi eder. 

- Telefon: 24131 -

daki .sanıımi karşıla:ımad311 ıf'. 
mütehassistirler. TI;.-k - .f\ 
paktı dolayısile mtizakere ~ 
bulunmak üzere memleketiJll 1"' 
yaret eden Fransız heyet• ~ 
resmi ve askeri maka'11lıır1~s 
masfarına bugün l:aşıaınıılı ıııv 
lar. Heyet şerefine bu:ada 
addit ziyafetler verileceJıti.l'A,,ı 
Fransız askeri hcyeLnll1 ,

1 
V 

rada ne kadar kala~ağı re'l0 

Fakat bu haller den.m edeml

yecelı. küçük patroıılaT la büyük -
lerin arası açıldıgı roylcnıııek1e -
dir . 

ZAYi 

2375 numaralı bisiklet clıliyet
namenıi kaybettim. Yenisini ala
cağıro<lan rekısinın hükmu yoktur. 

Hami oğlı. Gönül 

li dEğıJdir. 

Diş Tabibi ., &I 
Ratip Türko91,,t 

AtlrH: Slrlteclıle Viyana oteli ~ 
birinci kat No. 26 ot• I' 

M~ay- ııaall: Öiledea so 
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İstanbul Erkek Öğretmen Okulu Sabo Alma 
Komisyonu Başkanlığından: 

Ncvı 

Ekmek 

Dağlıç eti 
Karaman eti 
Kuzu eti 
Sığır eti 
Toz şeker 
Beyaz peynir 
Kaşar peynir 

Yumurta 
Pirinç 
Barbunya (kuru). 
Yeşil mercimek 
Kırmızı mercimek 

Un (eki!tra) 
Pirinçunu 
Maloarııa 

Şehriye 

Nişasta 

İrmik 
Zeytinyağ 

Zeytin 
Sabun 
Kll!'u soğan 
Patates 

• 

Klloıu 
Azı Çotu 

32•)JO 

6000 
600 

1000 
800 

2500 
700 
300 

20000 
3000 
300 
200 ' 

,.,, 150 

' 2000 
200 
350 
100 
50 

r 150 

500 
400 
500 

1500 
1500 

... 

38000 

7500 
1000 
1200 
1000 

3500 
1000 
500 

25000 
3500 

4-00 
250 
200 

3000 
300 
500 
150 
75 

200 
700 
600 
700 

2500 
2000 

• 

Muhammen 
bedeli 

9,5 

48 >. 
46 ), 
48 ) 
35 ) 
27 
45 ) 
65 ) 

2 
30 ) 
12 ) 
16 ) 
12 ) 
15 ) 
20 ) 
25 ) 
25 ) 
18 ) 
17 ) 

55 ) 
25 ) 
32 ) 

8 ) 
9 ) 

Uk temlnab 
Lira Kr. 

270 '16 

374 00 

70 88 
58 13 

37 50 

87 16 

64 00 

67 00 

28 50 

Satılık Buz 
Dolabı 

939 modeli Ceneral Elektrik 
marka bir havuz su tesisatile bir
likte ~lıe satılıktrr. Aşağıdaki ad
rese müracaat. 
Mahmudpaşa yokuşu 116 tü -

tüncü Mehmed 

Çocuk Hekimi 

Dr. Ahmed Akkoyunlu 
Taksim • Talimhane Palas No. 4 
Pazardan maada her gün saat 

111 15 den sonra. Tel: 40127 

Minimini yavrunuzun sıhha
tini düşününüz. Onlara çocuk 
arabalarının lcraliçesi olan ve 
en iyi imal edilmiş, en fazla te
kenmıül ettirilmiş en sıhhl ara
bayı alınız. Yeni gelen 1939 mo
delinin 50 den fazla çeşidi var
dır. Her yerden ucuz fiat ve mü
said şartlarla yalnız, 

Baker Mağaza larında 
bulabilirsiniz. 

8UG0N 
KUM&AQASINA 
PAQ~ATAN 
.KOCOK EL 

YAıllN 
CEI( DEFTEQ.fNE 

IMZAATAH 
&OYOK EL 

OLACAKTlll 

_s~nı=_·~~~~-~~~~~~~0~-2~00~0~~~~w~~~~~~w~oo~~ıDr.EkremBehçetTezel 
Süt 1000 1500 12 13 50 
Odun (gürgen) çeki 25 35 250 ) TılJ Fakültesi Kulak Boğaz, 
Meşeodunu çeki 25 3li 250 ) 22 13 Burun Doçenti 
Mangal kömürü kilo 2000 3000 4 ) Taksim Cumhuriyet caddesi 17 
Kok kömürü ton 90 lOO 

1875 
Moay.,.,e Pazardan maada cünler 3-1 

tonu 140 63 Telefon: '2496 

T0RK(Y 
,~ş 

Sade yağ 1700 2000 100 150 00 
Ispanak 1500 2000 6 ) 
Pırasa ' 1500 2000 5 ) 
Lahana 1000 1500 5 '• 
Havuç 500 600 6 ) 
Kereviz (Kök) 700 1000 6 ) 
Domates do lmalıi 500 700 6 >.' 
Domates Sıra 1000 1500 5 ) 
Taze bezelye 250 300 10 ) 

1 
ı 

Bezelya (araka) 200 850 10 ) 
Taze bakla (yerli) 500 700 5 ) 
Taze bakla (İzınil' 200, 350 15 ) 
Çalı fasulye 350· 550 8 ), 130 00 
Ayşe fasulye 1000 1500 9 ) 
Yeşil barbunye WO 400 10 ) 
İç barbunye 200 WO 13 ) 
Dolmalık biber 350 500 7 ) 
İnce biber 50 100 5 ) 
Taze yaprırlıı 100 150 12 ) 
Taze bamya 350 500 13 )" 
Pancar 50 100 4 ) 
Semizotu 350 600 6 'f 
Kabak (yerli) 1000 1500 5 ) 
Kabak (İzmır) 400 500 15 ) 
:M:arul (aded) 600 800 2 ) 
Patlıcan (baş) adet 2000 2500 3 ) 
Patlıcan (orta) adet 2000 3000 2 ) 
Karnabahar (aded) 600 1000 10 ) 
Yeşil salata (aded) 1000 1200 1 ) 
Enginar (baş) 200 300 5 ) 
Enginar (orta) 300 500 3 ) 
Hiyar 500 800 2 ) 

Daima Gene • 
Güzel 

İngiliz Kanzuk eczanesi 
müstahzaratından 

Krem Balsamin 
KA N ZU K 

ile 

Eksir Balsamin 
KANZU K 

~ANKASI 

T. C. ZiRAAT BANKASI 

Limon 3500 5000 3 ) 
Dereotu (demet) 200 300 1 ) isimli 2 şaheseri, bütün dün-
Taze soğan (demet) 1000 1200 1 ) yanın en mükemmel güzellik 
Maydanoz 2000 2500 ı ) müstaJızaratıdır. Ötedenberi 

t b ı E k ö . . . memleketimiz kibar aleminin 
stan u rke ğretmen okulunun mayıs 1940 sonuna kadar ihtıyacı olan yıyecek ve ya- ak .. 

kacağın 21/7 /1939 cuma günü saat 14 te her grup ayrı ayrı olmak üzere ve açık t-ksiltme suretlle iha- t dırıne maz~ar olmuştur. ı 
lesi icra edilecektir. Eksiltmeye girecekler 939 Ticaret Odası vesika sı ve teminat makbuzlarile belli Krem Balsamın kanzuk 
gün ve saatte Beyoğlu İstiklal caddesinde 349 numarada Liseler Muhasebeciliğinde toplanacak komlııvo- Kadın güzelliğinin sihirini ı 

na müracaatleri · terkibinde saklıyan en ciddi f 

Not: Şartnameler okulda görülebilir. (4882) ve şayanı itimad markadır. 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Cinai Mlkdan Muhammen Iı. %1.5 Ekailtme 

teminat Şekli Günü Saab 

Kazan sakızı 
Terebantin esansı 
Nişasta kola 
Litapon 
Bergamut esansı 
Metil alkol 
Reçine 

2000 kgr. 
490 • 

14000 • 
1220 • 
1333 • 
1750 • 
5490 • 

Lira Kr. 
2200 -
186 20 

2331 -
274 50 

Srr 12130 30 

• 
• 

1513 75 
453 47 

• 

Li ra Kr. 
165 -
13 96 

174 82 
20 E8 

909 77 
113 68 
34 Ol 

Açık ek. 
Pazarlık 

Açık ek. 
Pazarlık 

Ka. zarf 
Açık ek. 

• • 

28/VII/39 

• 
• 
• 

1/VIII/39 

• 
• 

14 
15 
15,30 
16 
14 
15 • 

15,30 

I - Şartnameleri mucibince yukarda cins ve miktarları yazılı 7 kalem malzeme hizalarında gösterilen 

usullerle satın alınacaktır. 
il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme günleri ve saatleri hizalarında gösterilmiş-

tir. 
lll - Eksiltme hizalarında yazılı günlerde Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım komis

yonunda yaptlacaktır. 
IV - Şartnameler her gün sözü geçen §Ubeden parasız alınabilir . 
V - Kapalı zarf münakasasına iştirak edecekler mühürlü teklif mektuplarını kanuni ~esaikle % 7,5 

güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarfların ihale saatinden 
bir saat evvel mezkı'.ır komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri diğer eksiltmelere girecek-
ler % 7,5 güvenme paralarile yukarda adı geçen komisyona gelmeleri. (5090) 

Akba Kitabevi 
Her lisanda kitabı p.ute ve mecmu .. 

alarmı , mekteb kltablanm, kırt&slyenl· 

si temin •der. Bellk Fenmen•ın elek· 

trlkclllk kllabım, Mümlaa'ın arttırma, 

ekslltme ltllabının Aııkaracla .. ı~ 7e 

r141r, 

.-W Doktor - Operatör ~ 

Orhan Toros 
Kulak, Boğaz, Burun 

mütehassısı 

Taksim - AbdU.lhak Hlmlt 
Caddesi, Geyik Apartımanı 

----------------•ı 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 

DAHİLİYE MÜTEHASSISI 
Divanyolu 104 

Muayene aaailerl: Pazar harlo her 

ıüıı %,5 - 1, Sah, Cumartesi ıı - Z,5 

fllıuw-a. Tel: lntl 

Genç ve ihtiyar bütün kadın
lar için zaruri ihtiyaçtır. Cil

din letafet ve taravetini art
tırır. Yağlı, yağsız ve acıba -

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye verece~ 
Ziraat BNıkasında kumbaralı ve lhbana tuuruf hesablarmda en az Si llraaı bulıı"'nlan .-~' 

4 defa sekilecek kur'a Ue apğıdald pllna ıön ikramiye claiıtılac.ıctır. 
dem cinsleri vardır. ı 

Eksir Balsamin kanzuk 
Cildin daimi yumuşaklığını 4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 

temin eder. Yüzdeki çil ve le- 4 » 500 » 2,000 
keleri alır. Sivilceleri tama - 4 )) 250 )) 1,000 

• • • men izale eder. Traştan son- 40 100 4 O 
ra cilde latif bir serinlik ve- » D t 00 
~ ~ » ~ • s~ 

İngiliz KANZUK eczanesi 120 )) 40 • 4,800 » 
• 

Beyoğlu İstanbul 160 ı> 20 • 3,200 " 
Sahibi ııe nefriyatı idare eden DİKKAT: Beııablarmdakl pualu bir - içinde 500 liradan 11faiı dilpnlyenJere ikramiye ~ 

Baf muharriri takdirde "' 20 fad..Ue verilecektir. 
ETEM İZZET BENİCB Kur'alar ıenede C defa, 1 EylQJ, 1 BirinclkinWI, 1 Mart ve 1 Haziran tarlhlerinde ~eldlec~· 
Son Telııraf Matbaası _..,,: 

==============================================,;;;;;;;;;;;;;:;:;;;;;;;:;:;;;;;_;;:;;;;;~~I 

ATATORK AGITI 
Piağınİ alırken ŞarkUjlalı 
aşık Veyselin ta ruhundan 
kopan bir feryadla bes- ~···~,.. 

teled i ği bu şaheserini gene kendi 
sazile ve içli sesile yalnız ve mün
hasıran COLUMBİA plaklarına o
kumuştur. Bu noktayı muhtere11! 

müşterilerimize al'Zetm~yi borç biliriz. 

C o 1 u mb i a P 1 i k şirketi 
ı•---lliıı• Dünyanın en büyük pliik fabrikası Aiiılllllliıı•••I 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünde": 
1 - Kış mevsiminde kurumu muz binalarının ısıtma işiniP 

günü 8/7 /939 olar'lk ilan edilmişti. Görülen lüzuma bina<!!n şartn•p 
değişiklik yapılarak yeniden 165 gün müddetle ısıtma işi kapalı 
eksiltmeye konulıınnı;tur. , . 

2 - Muhanımf'n bedel (2.3340) lira muvakkat teminat % 7fe 
3 - İh&le 28/7 /9a9 cuma günü saat 11 de rekt<irlük binasın 

teşekkil komisyon tarsfından yapılacaktır. ı! 
4 - Teklif mektupları ihaleden bir saat evvel komisyorıa 

d& , 
·yeıv· 

5 - Daha fazla izahat ve parasız şartname almak istı 
Enstitü Daire müdürlüğüne müracaatları. (2938) (5097) 

f 
B 

t 

h 
~ 

h 
i 


