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ETEM İ.:LZET BENİCE 
YIL: 3 

anzig'dekl iitün lonya ılar ve Diğer 
~cnebiler Serbest Şehr· Terke Davet Edi ece 
fransız ve İngiliz Hava Filolannın Uçuşla' ından Bulgarlarla Lon~rada y ~P.ılan 
~Seden Almanlar: Bizi Korkutamazsınız, o yorlar Temasa Ehemmıyet Verılıyor 
Yıl.dırım Herbi Tesadüfen Bir İngiliz ve Yahud Yugoslavya Naibi_d~.L~ndra'da Tem_asa 
B~ Hulyadır Fransız Tayyaresi Hududu Başladı, Kuvvetlı Umıtler Beslenıyor 
Eğer sulh cephesi t..,.,lddll 
etınemif b,ulunsaydı bazı 
küçük devletlerin yıldınm 
harbinden bir dereceye b· 
dar korkulan olabilirdi, 

~an: ETEM İZZET BENİCE 

lli~kıJ, mantık, realite, askeri tek· 
ltaı harb fenni, dürüst muhakeme 
h Ya Ve Almanyanın harbedemi· 
., e~ekierini gözönüne koymuştur. 
1~ ~t, hiç kimse bir başkasının 
, 1dır ve ölçüsüzlüğünü beheme
•a .. 1 
t on tmek iddiasına giri§emi· 
h eeeğine göre müvazencsiz ve 
İt'sab•ız bir tabirin Almanya ve 
.balyayı harbe sürükliyebilmesi 
1 l' 
d •malini ileriye sürenler de var· 
I\~· Bu ihtimali ileriye siirenler 
Mlll<inl'.a ve İtalyanın bilhassa bir 
h dırım harbini tasavvur ederek 
b aıırıandıklanm ifade etmekte ve 
~Uıu noktai nazarlarına da bir 
tı.ned saymaktadırlar. 

'1ıtı llu sütunlarda birçok defalar 
r 13lınıya çalı§tığımız gibi yıldı. 
hitı\ harbi, ansızın cehennemi bir 
~ ••lı.ı.ıııa mulıarebeye başlamak 
re bütün maddi ve manevi kud. 
etıer· h · Jru h ı muhasım cep enın vvet, 

h •Yat ve kndret kaynaklarını lnı· 
~Ya tahsis eylemek hedefini der-

Pı~ ebn ktedir Eğ iki' yıl " ce .\) e . er, on 

1 
lllanya ve İtalya bugiinkü hazır

ıkıarı içinde dünyayı gafil avlı
~~•ak böyle bir muharebeye giriş
• ış olsalardı belki de neticede 
•af er· 
11

1' ı muhakkak temin edeme • 
v·~Şler olsa bile taarruz ve teca· 
h Utde bulunacakları devletleri bir 
~Yli sarsıntıya ve zayiata düçar 
h"'ebilirlerdi. Fakat, bugün için 
h~Yii·k, garb devletleri de muka· 
İt sılahlanmalarını Almanya ve 
~ alyaya karşı daha ver.imli bir hale 
~0kınuşlar, hatta İngiltere deniz 
,~.vvetterini hayretle muhakeme 
d '.1ebilen bir sür'at içinde arttır-
t ıgı &'İbi ayda 5000 en son sistem 
:YYare imaline de başlamıştır. 
'l'~ııun dışında İngiltere ve Fransa 
&iU~kiye gibi sulh cephesi terazi-
s ~ın kendisinde başlıbaşına bir 
h
1 
.. 

1~.t ifade eden Yakın Şarkın en 
g~:uk devleti ile ittifak ettikleri 

1 
1 gerek Balkanlarda, gerek Po

ı°''Yllda ve gerek diğer mıntaka-
3tda b' . 1 ırçok garantiler de vermış-

8 er Ve en basit bir emrivaki hadi••i k . y arşısında harbe hazır vazı-
' ete geçmişlerdir. Bu cephe kar
,,ı,, d 
lıı n a yıldınm harbine başla • 
, ~~ın hiçbir değer ifade etmiye
k egı aşikar olduğu kadar harbin 
;~~.bir •amanda bitirilme.;ine de 
• arı kalmamıştır. Eller sulh 
···~.,, . , •ı teşekkül etmemiş bulun-

d 3ldı bau küçiik dedctlerin yıl-
ırıın h d arbinden bir dereceye ka-

b~r korkuları olabilirdi. Nihayet 
.;• \>eya birkaç küçük devlet üze-

lle .\] i h; man ve talyan orduları 
l,; ille.., dalgası halinde yüklenir
ı,.,k Ve Yıldırım muharebesinin 
ı ... ırı ateşi ile bu küçük devlet
"' e ·r ad .•1 ır ve büyiik devletlerin 
§ıs 'itti IDÜdabaleleri ihtimali kar
lar~da da ilhak ve istilayı tamam-

&rdı. 

(01111&7!1• 6 ıncı ıcıhiJcdeJ. 

Geçerse Ateşle Karşılanacak 
Berlin 18 (Hususi) - Danzig 

Nasyonal sosyalist partisi reisi 
Forster Brehtesgaden'de istirahat 
etmekte olan Hitlerle görüşmek ü
zere tayyare rle gelmiş ve Danzig
deki vaziyet hakkında kendisine 
izahat vermiştir. 
Söylendiğine göre, Forster Hit;. 

!erden şu müsaadeyi istemi!)!ir: 
Danzig ayan azasının Polonya

lılar da dahil olmak üzere serbest 
şehir mıntakasında oturan bütün 
ecnebilerin en kısa zamanda mem
leketi terketmeleri hakkında biı

kararname imzalaması ve bütün 

(Devam\ 6 ıncı 3aJıifede) 
Fransız Hariciye Nazırı Bonne İngiliz HaTbiye 

ile görüşiiyor 
Nazın Hor Belişa 

'Tokyodajapon-· iliz 
Müzakereleri Durdu 

General Hutzinger'in Ankarada 
alımruş bir resmi 

Fransız Askeri 
Hey'eti ile 

Müzakereler ----
Hey'et Ebedi Şef 
Atatürkün Kabrine 

Çelenk Koydu 
A~kara 18 (Telefonla)- Şehri

mizde bulunan Gene-al Hutzin -
ger'in riyasetindeki Fransız a& -

keri 'heyeti dün Çankaya köşküne 
giderek defteri mahsusu imzala
mıştır. Heye\ reisi, Mareşal Fevzi 
Çakmağı, Erkiinıharbiye ikinci re-

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Adliye Vekili 

Japonlar İmtiyaz Mıntakalarındaki 
Tazyiklerini Arttırın ağa Başladılar 

Londra 18 (Hususi) - Tien-çin \ 
meselesinin halli i~in Tokyoda 
başlıyan müzakereler durmuş gi
bidir. Son zamanlarda İngiltere a
leyhine tekerrür etmekte olan nü
mayişler dolayısile, İngiliz hüku
meti İngiliz tebaasının himaye 
altına alınması için Japon' hüku
meti nezdinde teşebbüslerde bu -

lunmuştur. Bıı nümayişler esna
sında İngiliz tebaasının şahısları
na ve mallarına gelecek herhangi 
bir zarardan Japon hüklımetinin 
mes'ul tutulacağını bildirmiştir. 

Çingtav'dan bildirildiğine göre, 
İngiltere hükumeti ecnE!bilerin say
fiye mahalli olan bu şehre gitme

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Maarif Şurası 

-

Şura Komisyonları Bugün de 
Mesailerine Devam Ettiler -- --- ,, 

1 

Fethi Okyar Bu Sabah ' 
Geldi Maarif Vekili Hasan Ali Yücel nutkunu soylcrken ... 

Adliye Vekili FetJlıi Okyar bu 
sabahki ekspresle Ankaradan şeh· 
rimize gelmiş, Haydarp~a garın
da adliye eı'kdnı tarafından karşı· 
lanmıştır. Vekil doğruca Büyük-
adadaki evine ai!m~tir. 

Ankara 18 (Hususi) - Dün Ma
arif Vekili Hasan Al; Yücelin nut
ku ile açılan Maarif Şılrası bugün 
de faaiiyetine devam etmektedir. 

Komisyonlar dün saat 14,30 da 
başladıkları mesailerine devam e-

derek kendilerini alakadar eden 

meseleleri tetkik emişlerdir. Sekiz 

encümenin hepsi de tetkik edile

cek meseleler üzerinde büyük bir 

titizlikle çalışmaktadır. 

Bir Bulgar Hulyası Daha 
Londra 18 (Hususi muhabiri -

mizden) - Bura siyasi mehafili 
Yugoslav kral Naibi ile Bulgar 
Sobranya meclisi reisi Muşanof'un 
Londradaki temaslarına büyük bir 
e)ıemmiyet atfetmektedirler. 

Yugoslav kral Naibi İngiliz kra
lının misafiridir. Kendisi bir haf
ta kadar bura.da kalacaktır. B'll
gar Sobranya meclisi reisi ile de 
müzakereler başlamıştır. Bu mü
ıtıkerelerin Yugoslavya Londra 
arasındaki iktisadi münasebetleri 
kuvv('tlendırmcğe matuf olduğu 
söylenmekle beraber, siyasi tc • 
maslar da yapıldığına şüphe edil
memektedil'. Bütün tazyiklere rağ
men m;hver devlellerine iştirak 

etmi •en Yugosla\'Y nm, garb dev-
1ctlefle munasebeber nl dalın zi
yade kuvvetlerdirmesinc büyiik 
bir ehemmiyet verılml'ktcdir. 

• 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Samsun 
Köylerinde 

Müthiş Seylab 
Otuz Kişinin Boğulduğu 

ı Haber Veriliyor 
Samsun 18 (Hususi) - Son za

manlarda pııntakamızda yağan 

şiddetli yağmular yüzünden Te
keköyü ile Hamzalı arasını seller 
basmış. bir çok köy !er su altında 
kalmıştır. Demiryolu bozulmuş, 

Çarşamba treni işliyememiştir. O
tuz, kırk kişinin sulara kapılarak 
boğuldukları bildirilmektedir. Bu 
rakamın ne dereceye kadar doğru 
olduğu henüz kaıt'iyetle bilineme
mektedir. Şimdiye kadar üç cesed 
çıkarılmıştır. Samsunun iki tara
fındaki ırmaklar da taşmıştır. A
raştırmalara devam edilmektedir. 

AYANCIK ÇAY! DA TAŞTI 
Ayancıktan verilen mallımata 

göre, o mıntakada da Ayancık ça
yı taşmış, Zingal şirketinin orman 
ve dekovil hattı harab olmuştur. 
Zarar 100 bin lira tahmin edil -
mektedir. 

1 KISACA 1 ___ ___. 

Malihulya 
Diin bir gazetede şu scrJe,,.hayı 

gördi.hn: 
- Pazar gezintiı-,inin azabı!. 
Hakikaten bu bir da\'adır ve 

şehirli i~in hem paraca, hem yor
gıınlukça devamlı bir işkence ve 
ıztırab mevzuudur· 

Eğer, o gazetede serlevha yap
mak imkanı benim olsaydı derdi
mi bir tek cümle ile ifade edebil
mek için: 

- Pazar geznlisinin azabı ... 
Dedikten sonra altına da: 
- Aklı olan evinde oturur! 
Derdim. " • 

Hulya peşinde koşan komşu memleket gazetelerinin tasa nur ettikl<'rl 
büyük Bulgaristan 

Katil Ali Dün Gece 
Nasıl İdam Edildi? 

İki Kişinin Kanına G:ren Katil Son Dakikaya 
Kadar Soğuk 1-~aı,' lı~ını Muhafaza Etti 
Bundan üç sene kadar ev\'e; Ça

talcanın Köçekli köyünden Mus
tafa oğlu İbrahim adında bir renc
ber ayni köyden ve komşusu Sü -
leyman oğlu Asımın 15 y~ındaki 
kızı Lemanın ııamusuna tecavüz 
etmiş, sonra da bu kıza talib ol-
muştur. Lemanın babası Asım ve , 
annesi Nefise cBiz kızı başkasına ı ı 

• veriyoruz. diyerek bu talebi red-
detmişler ve hakikaten kızı ayni ~ 

köyden başka birine vermek için 1 

hazırlığa başlamışlardır. Bu red 
cevabından İbrahim kadar müte-

.. 

c'. 

essir olan kardeşi küçük Ali Ası
ma müracaatla kızını kardeşi İb
rahime vermesini rica etmiş ise 
de, o da red cevabile karşılaşmış
tır. Aradan bir müddet geçtikten 
sonra bir gün Asım ile karısı Ne
fisenin kızlarına çeyiz almak için 
Çatalcaya gittiklerini haber alan 
Küçük Ali fena halde hiddetlen
miş ve yanına büyük bir kama ve 
tabanca alarak Çatalca civarında 
cBüyük köprü. denilen köprü al
tında pusu kurarak beklemeğe baş
lamıştır. Küçük Ali akşam üzeri 
kızlarına çeyiz alarak köyüne dön-

Katil Ali asılmak tireze 
hapishaneden çıkarılırken 

mekte olan A9tmın önüne çıkarak 
adamcağızı üç kurşunla yere ~er

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

İzmire Kaçırılan 
Çocuk Bulundu 

Kaçıran Kadın İzmirde de Bir Aileyi 
Soymak Üzere İken Yakalandı 

(Y <ı.ıın 6 ıııcı sahıfede) 
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ONLAR DA BİZDEN 

SORUP 00Rfil\"ECEKLERSE 

Dünkü gazetelerden biı·inde 

yazılı.)"ordu: 

Atinada hayat pahalılığına kar
şı mlicadele başlamış... Ucuzluk 
için tedbirler alınıy>ormWj ... Pi -
yasa müsteşarlığı (Atinada bir 
nezarettir. Demek bu nezareıtin 

bir de piyasa müsteşarlığı var) 
bazı yenı kararlar vermiş ..• 

Ne garib ~ir. Halbuki, bizim 
Aliııalıları, haıyat pahalılığı ile 
mücadelede muvaffak olmuş ad
dederek, bir müddot evvel onla
rın fikirlerini S<:1rmuştuk .. İstan
bul Belediyesi, Atinada, eğlence 

yerlerinin nasıl ucuza iş yaptık

larını bütün Balkan merkezlerin
den sual etmiı;ıti. 

Eğer, onlar da bizim gibi, şaşır
mış bir vaziyette ise, felaket ... 
iGter misiniz, yarın, öbür gün, A
tına belediyeei İstanbuldan sor
sun: 

- Hayatı ucuzlatmak için fik
riniz nedir?. 

Eyvah... Galiba İf, dünya şe

hirleri arasında muhıibereye kal
dı!. 

İPEKLİ GÖl.\lLEK 

GİYEN DİLENCİ 

Halebe, Şama kadar seyaha:tini 
uzatan Naci Sadullah, oralarda, 
ipekli kumaşın metresinin 15 ku
r!J§a, muzun kilosunun da 8 kuru
şa satılıdığını anlatıyor. Sokakta 
rasladığı bir dilencinin üzerinde 
ipeklı gömlek vaıınış .. 

Arkadaşımız hayretle, soruyorı 
- Kimin kime sadaka vermesi 

lazım?. 

Naci, bu sey.,hati esnasında İs
tanbul hadiselerini hayli atladı. 

Kendısinin de itirafı gibi, öyle şey
ler geıdi, geçti ki, sormayın .. 

Haleb dilencilerinin ipekli göm
ıek gıyışi de birşey mi?. Geçen
lerde, burada ölen bir dilencinin 
,ıo bin san altını, 25 bin kağıd li
rası çıktı. 

150 BİN KİŞİ 

NASIL J'AŞINDI 

Dünkü gaztelerin yaıxlığına gö
re, pazar günü 150 bin kişi deniz
aşırı ge71me :z:erlerine gitmiş .. 150 

bin İstanbullunun bu seyahati 
vapurla yaptığına göre, hangi trans 
atlaııtiklerin, bu pazar gezmele
rine tahsis edildiğini merak et -

tim. Yalnız Boğaziçine 65 bin kişi 
gnmiş .. Hayret doğrusu ... Bu ka
dar insanı bir günıde bir yerden 
kaldırıp, bir başka tarafa taşıya
cak kadar nakil vasıtamız var, de

mek .. Bir de, İstnbulun bu işlerde 
geri olduğundan şikayet eder, du
ruruz. 

KÖRLERDEN NASIL 

İSTİFADE EDECEKLER?. 

İtalyada, körlerden de istifade 
etmenin yolu bulunmuş ... Körle
rin duyma hassaları çok kuvvet
lidir. İşte, bu hassadan istifade 
ederek, bütün gözü görmiyen İ
talyanlar tayyare dinleme posta
larında çalıştırılacakmış .. 

Bu buluş, kimin hatırına gele
bilirdi?. Yalnız, iki türlü kör var
dır. Biri, güneşi, çiçekleri, taıbiati 
görmiyen zavallı talihsiz kullar, 
biri de hakikati görmiyenler ... 

Acaba, hangileri kullanılacak?. 

AİLE KURMAK 

ÇOK GÖÇLEŞl\tİŞTiR 

•Niçin evlenmiyorlar. meselesi 
ehemmiyet kesbetti. Üstad Selim 
Sırrı da, dün, bir gazetede bu su
ale cevab veriyor. cŞimdi, diyor, 
aile kurmak güçleşmiştir .• 

Tabii böyle ... Yoksa, he~es ne 
diye evlenmesin ... Medeni haya -
tımız gittikçe inkişaf ediyor. Bu
günkü insanların ihtiyaçları dün
külere nisbetle çok fazladır. Hal
buki, kazanç seviyesi medeni ih
tiyaçlarımız ve görgümüzle mü -
tenasib olarak artmamıştır. 

işte asıl mesele burada ..• 

AHMED RAUF 

IKüÇOK HABERLE~' 
* Belediye imar işleri müdürlü
ğü Emınönü meydanının tatbi -
kat planını hazırlamağa başla -
mıştıı;. 

* Başvekıilet İstanbul Arşiv da
ire.>ı müdürlüğüne eski İstanbul 
polis müdür muavini Kamlran 
tayin! edilmiştir. 

* Bel6dlye fen heyeti muamela
tım teft~ eden mülkiye müfet
tişleri fen heyetinden on beş su
al sormuştur. Fen heyeti müdür 
lüğu suallerin cevaplarını hazır
lamaktadır. * Dolmaba'h9e ile Bebek arasın 
da yapılacak yolun projesini Na 
fia Vekaleti tasdik etmiş, İstan
bul belediyesine gönderilmiştir. 

İnşaata Nafia Vekaleti yardım e
deceğinden bu hususta mütalesı
na müracaat olunacaktır. * Beykoz kaymakamı İhsan Di
yarbııkır vali muavinliğine ta -
yin edilmiştir. * Münakale Vekaleij limanlar 
müdüı;ü Zeki şehrimi:ııe gelmiştir. 

r 
* Frans>Z sahillerinde kömür 

almasından dolayı ıbeş gün geci
ken Tırhan yarın limanımıza ge
lecektir. * Şehrin muhtelif semtlerinde 
açılan ilk mekteb talebe kampla
rının çalışma vaziyetini tetkik et
mek üzere, dünden itibaren tef
tişlere başlanmıştır. 

* Dün gece köprü önünde bir 
deniz kazası olrnu~ur. Cibali is
kelesine kayıdlı Hasanın sanda -
lına meçhul bir .motôr çarpmış ve 
sandalın baştarafını parçaladık -
tan sonra sür'atle uzaklaşmıştır. 

. • 

Çatalcada Elektrik 
Tesisatı Yapılıyor 

Vali muavini Muzaffer, Çatal -
caya giderek burada yapılacak o
lan elektrik tesisa1ı etrafında tet
kikatta bulunmuştur. Evvelce bu 
hususta tanzim olunan ~artname 
muvaflk görülmediği için yeniden 
bir şartname hazrrlanması karar
laştırılmı_Ştır. 

Plaj Bülbülleri 
No.38 

- Zaten sizin de ~ancınız var
dı Bız gidınce rahat rahat uyur
sunuz: 

Dedi. 
Melir , 1ecdinin boynuna sımsı

kı s rılmıştı. Sermedle Celalin he
~cn g.tmeleri iç.in n(utemadi • 
ye"l kardeşi Seline işaret ediyor
du. Fakat, ok yaydan çıkmıştı bir 
ke 

Mecd•nin tepesi atmıştı 
c, _ile dönerek: 

Vay. Şu kabakcı J\Iu3tafa da 
aa __ olmu~ be! Kendi serseriliği
ni unutmuş da bana serseri di -
yor. Ulan ben kodese girdiğim za
man da yine Mecdi beyim. Herkes 

Yazan: bkender F. SERTELLİ 

bana itibar eder. Unuttun mu ko
vuşta bir izmarit mukabilinde a· 
yaklarımı yıkadığını. 

Sermede döndü: 
- Bu herif de orada benim bu

laşıklarımı yıkar, yatağımı düzel
tir \"C kahvemı pişirirdi. Vay ca
nına be! Ne çabuk uslanmış, adam 
olmuşlar bunlar,! Yoksa İmralı a
dasından mı geldiniz siz? Fakat, 
ne gezer? Sizin gibi serserileri o
raya gönderirler mi h>ç? Bunlar 
yerdeki izmarıtleri toplamak için 
canlarını verirler be! Bak şu e
lindeki sigaraya. Şimdi Boğaziçi 
Yenice içiyorlar hasbalarım. 

·Sermed kendini güç tutuyordu. 

Yerli 
Mallar 
Sergisi 

---
11 inci Sergi Cumartesi 

Günü Merasimle 
Açılıyor 

11 nci yerli mallar ser.gisi önü
müzdeki cumartesi günü saat 16 
da merasimle açılacaktır. Pavyon 
inşaatına aid bütün hazırlıklar ik
mal edilmiştir. Bu seneki sergiye 
lştirak edenler, geçen yıllardan 

çok fadadrr. Bu itibarla, sergide 
intizam lemini için, teşhir edile
cek eşyalara göre payyonlar ara
sında bir tasnif yapmak üzere 
harekete geçilmiştir. 

Satış için ayrılan kısunda pav • 
yon inşası için müracaat edenler 
çoğalmıştrr. Se11gide satış mün -
hasıran bu kısında yaıpılıroilecek
tir. Diğer yerlerde halka parasız 
olmak üzere nümunelik eşya ve
rilmesine .müsaade edilecektir. 

Sergiye İstanbul Belediyesi de 
i:;\tirake su:reti l(at'ıiytde karar 
venmiş ve pavyon inşasına baş -
lımııştır. .Belediye pavyonunda 
şehircilik mütehassısı Prostun 
planına göre tanzim edilmiş olan 
.yarınki İstanbul• teşhir edile -
cekıtir. 

Dekaratörlerden mürekkeb he
yet 11 nci yerli mallar sergisini 
pazar yeri manzarası arZ'0tımekten 
kuıtarmağa çalışmakta, inşa edil
mekte olan 'bütün pavyonları her 
gün mumtelıf zamanlarda ayrı ay
n tetkik ederek göze batan çir
kinlikleri taShih etrnekıtedir. 

Şimdiye kadar sergiye iştirak 
hususunda müracaatları kabul 
edilenlerden 84 kişi payyon inşa
sına başlamıştır. Bu pavyonlar -
dan ·bir kısmı tamamen hazırlan
mıştır. İnşaatı bır günde rkmal e
dilıfuilen küçük pavyonlar da da
hil olmak üzere bu seneki sergide 
120 kadar pavyon olacağı tahmin 
edilmektedir. 

Nöbetçi 
Mahkemeler 

Liste Hazırlanarak 
Adliyeye Gönderildi 
Adlıye tatili dolayısıle nöbetçi 

mahkemelerin listesi hazırlanmı~ 
ve Adliye Vekaletince tasdik o
lunarak muddeiwnumiliğe gön -
derilmiştir. 

Bu listeye göre, İstanbul asliye 
birinci ,ikinci ceza ile ikinci hu
kuk, ikinci ticaret, meşhud suç iş
lerine bakmak üzere dördüncü ce
za, kaçakçılık işlerine bakmak ü
zere be~inci ceza nöbetçidirler. 
Müıstacel mahiyetteki davalara 
aid muhakemelerden Ağırcezada 
görülenler, tatile münhasıran i -
kirıei cezaya verilecektir. 
Diğer taraftan, Üsküdarda hu-, ' 

kuk lhakimi İrfan müstacel ceza 
ve hukuk işleri ·nöbetçisidir. Sulh 
cezalardan Sultanahmed !birinci 
ve üçüncü, Beyoğlu bırinci ve i
kinci sulh cezalarla Bakırköy, E
yübsultan, Fatih, Beşiktaş, Sarı
yer, Beykoz, Üskudar, Kadıköy, 
Kartal ve Aıdalar maıhkemeleri de 
nöbetçi kalarak sahalarındaki müs
tacel işlerle meşgul olacaklardır. 

Selin: ı 
- Enişte bey, yeter artık. Bak, 

ayağa kalktılar .. gidiyorlar işte .. 
Diye mırıldandı. Selin, Celiil -

den her şeyi umuyordu. Fakat, 
Sermede bir daha dikkatle baktı. 

Sermed, Mecdinin söylediği ka
dar düşük bir adanı olsaydı. bu 

. kadar asılane da\Tanır mıydı? 

R~ngi kul gibi uçmuştu .. 
Elleri tilrıyor. fakat kendıııi güç 

tutuyordu. 

Selin karyoladan seslendi: 

- Kusura bakma, Sermed bey! 
Floryada yine buluşuruz. O za -
man seni kendi odama götürürüm. 
Bu bir tesaduftür .. Ne yapalım? 
Bu alemde he~ şev başa gelir. Siz 
pişkin bir adamsınız! 

Mecdi atıldı: 

- O kadar pişkindır kı, hapis
hanede ziyaret günleri bizim ga
co beni görmeğe geldiği zaman, 
o kah\·emizi pişirir, elile getirirdi 

CUMBUBIYnı 

Yunus Nadi •Haı1b ve sulh cep
hesi arasında• adlı makalesinde 
Danzıg için harb olup olınıya -
cağını aolatt>ktan sonra diyor iki: 

•Müphem ve umumi Ş€klinde 

dava Danzige münhasrr olmaktan 
çok uzak ve ona niıllıetle yüz ke
re, bin kere daha büyük görünü
yor:• 

Yunus Nadi son hadiseleri tah
lil ettikten sonra yazısını şöyle 
bitiriyor. 

•Vaziyetin garabet w fecaat 
dolu tahlikeleri karşısında her ih
timali gözönünde tutarak kendile
rini müdafaa tedbirleri alan Bal
kan milletlerinin ıbu hareketleri 
Almanyada hoş görülmediğini an
lıyo/uz. Kimseyi tehdid etmiyen 
müdafaa tedbirlerinden dolayı iğ
birar ve infial göstermeğe hiç yer 
olmıyacagı 1şikardır .• 

TAN: 

M. Ze'keriya Sertel ·Büyük 
dramın son perdesi hazırlanıyor• 
isimli yazısında Almanyanın istila 
hareketlerini lkısımlara ayrrarak 
tahlil ediyor ve ağustos ayında 

cereyan edecek hıidiselerin ha -
zrrlıklanna şa:hid olduğumuzu söy
ledikten sonra yazısını şöyle biti
riyor: 

•Totaliter devletlerin erıkıinı -
haıibiyelerine göre, bu defaki hartı 

bir yıldırım harbi olacaktır. Al -
man ve İtalyan kuvvetleri bir a
teş şelalesi halinde Avrupa üze -
rine akacak, ve demokrasilerin 
kendilerini toplamalarına imkan 
bırakmadan hanb bitirilmiş ola -
caktır. Nite'kim Almanya ve İtal
ya bütün hazırliklarını böyle ça
buk ıbitecek bir yıldırım harbine 
göre yapmaktadırlar-• 

YENİ SABAJI: 

Hüseyin Cahit Yalçın cİn.gilte
renin seferberliği• adlı yazısında 

diy>or ki: 
.Sulh cephesinin gitıtikçe ta -

mamlanan hazll'lığı karşısında ·bu 
tezayüd ile mebsut ,bir surette ü
zerindeki ihtilafların da şiddeti 

geçiyor. Kim bilir, !belki bir mü
zakere masası !başına oturmak ih
timalleri daha bugünden ufukta 
teressüm etmiştir denilebilir.• 

VAıtİT: 

Asım Us •Ucuz bira, ucuz şarap. 
adlı yazısında diy>or ki: 

•Bir de anlıyoruz ki senelerce 
rakıyı metheden irlb.isar idaresi 
şimdi yüksek dereceli içkiler aley
hine mücadele açmakla eski gü
nahlarını affettirmek istiy>or. Şüp
hesiz ıbu tedbir geç kalmış ~a 
bile yine memleket için 'büyük lbir 
kazançtır. Yalnız •ucuz 'bira. for
mülüne ucuz şarap fıormülünü ilA
ve etmek liizımdır.• 

Polis Enstitüsü Mezunları Dün 
Diplomalarını Aldılar 

.. 
Dahiliye 

Bir 
Vekili Faik Oztrak 
Nutuk Söyledi 

Ankara, 17 (Hususi Muhabiri 
mizden) - Bugün polis Ensti -
tüsünde diploma tevzii merasi
mi yapılmıştır. Merasimde Da-

hiliye Vekilı Faik Öztrak, Adli
ye Vekili Fethi Okyar, Maarif 
Vekili Hasan Ali Yücel, Sıhhat 

ve İçtimai Muavenet Vekilı Hu
lıisi Alataş ve Dahiliye Vekiılc
ti ileri gelenleri hazır bulun -
muştur. 

Saat 14 de Enstitü talebeleri 
motölrii \'e süvari kıtalariyle bir 
Jikle önlerinde mızıka olduğu 

halde önce Ulus meydanına ge
lerek anıda ve müteakiben Em

niyet iıbıdesine giderek abideye 
merasimle çelenk koymuşlardır. 
Saat 16.30 da Dahiliye Vekili 
Faik Öztrakın nutkunu mütea

kip mezunlara diplomalarını tev 
zi edilmiştir. Vekil bilhassa de
miştir ki: 

- cBugün bu kıymetli mües
seseden diplomalarını alan ar -
kadaşlar, sizleri tebrik ederim. 
Vazifeleriniz kanunla ve onları 

izah eden nizamnamelerle gös
terilmiştir. Hocalarınız bunları 

size izah etti. Ben size hülasa o

larak şunları söylemek isterim: 
Bu mesleğin size tevdi ettiği va

zife yurd içinde nizamı temin et 

de karının yüzüne bile bakmazdı. 
Böyle şeyleri çok iyi bilir. Tam 

mektepten yetişmiş, kaşarlanmış
tır ... 

Sermed, gidinciye kadar sus -
muştu. Fakat, bu hakarete daya
nabilmek için taş gibi hissiz ol -
mak lazımdı. 

Sermed dayanamadı.. Masanın 

üstünde duran kalın cam sürahi
yi yakalayıp Mecdinin kafasına 

fırlattı: 

- Alçak köpek! Sana haddini 
bildirmek sırası geldi. Sustukça 
tepemize biniyorsun! 

Bu sırada Celal korkudan oda 
kapısını açıp dışarıya fırlamıştı. 

Oda.ıın içi birdenbire altüst 
oldu. 

Selın. Celalin arkasından: 
- l\Iemur efendı nereye kaçı -

yorsun? 
Diye bağırdı. 
Sermedin attığı sürahi kimseye 

mek, onu koruma]< ve bozulunca 
tekrar temin etmektir. 

Arkadaşlar, mesleğiniz zah
metli, hatta tehlikelidir. Günün 
hangi saatinde, hangi ağır vazi>
fenin sizi beklediğini bilemezsi
niz. Uyanık ve basiretkar ola -
caksınız. 

Yurtta emniyetin temini va
zifesini ifa edebilmiş olmanın 

vereceği zevk de çok büyüktür. 
Bu zevk o fedakarlığa kat kat 
değer. Sizi daima bu fedakar 
zümre arasında görmek bizim 
en büyük emelimiz ve medarı il 
tiharımızdır. 

Hepınize hayat ve millete hiz 
metinde daima muvaffakiyetler 
temenni ederim. 

Anadolu Ajansının 
Bir Tekzibi 

Ankara, 17 (A.A.) - Deyli 
Telegraf gazetesinden naklen bir 
kısım İstanbul gazetelerinde çı
kan ve baş öğretmen Sabiha 
Gökçenin idaresinde olarak Ba
yan pilotlardan mürekkep bir 
Türkkuşu filosunun İngiltereyi 
ziyaret edeceğine dair olan ha
beri tek.ibe Anadolu ajansı me
zundur. 

isabet etmedi.. Karyolanın demi
rine çarparak top gibi patladı. 

Melin: 

- Eyvah, yine birinin canı ya
nacak .. 

Derken, Sermedin birdenbire 

yere düştüğünü gördü. 

- Ah .. vuruldum .. 

Selin kendini karyoladan yere 
attı: 

- Kimdi o vurulan? 
Mecdi, Selinin ağzını elile ka -

~attı: 

- Sus be! Çok bağırma .. ! Üze
rime sürahi fırlatan böyle bayağı 
bir mahluku yere devirdim. Hay
di, üstüne bir yorgan atın da ge
bersin kerata. 

Melin, bu işlere alışmış bir in
san gibi, hiç de kardeşi kadar he
yecanlanmamıştı. Yavaşca yere 
eğildi: 

- Ne çabuk da vurdun onu, 

Yeni 
Bira 

Fabrikası 
Tesellüm İşi Süratle 

ikmal Edilecek 
Bira imalinin İnhisarlar İdar~ 

sine geçmesi dolayısile hazırlıkla
ra devam edilmektedir. Fabrika 
1 ağ~txıstan itibaren İnhisarlar 

tdaresi tarafından işletileceğin -
den tesellüm işinin sür'tle ikmali 
alakadarlara bildirilmiştir. 

Ayni tarihten itibaren bira da
ha ucuz fiatla satılacağı cihetle 
maliyet hesabları üzerinde yapı
lan tetkikat da ay sonuna kadar 
b>tirilecektir. İnhisarlar Vekili 
Raif Karadeniz gazetemize vaki 
beyanatında biranın 20 kuruştan 
aşağı bir fiata satmak istediklerini 
söylemiş~i. Tahminlere göne ıbir 

şişe bira 15 kuruşa satılıfuilecek
tir. Fıçı birası da dolayısile ucuz
lıyacak ve duble ile bira satışı da 
artacruktır. 

Bira ucuzladıktan sonra şehrin 
muhtelif yerlıerirnie ayakta bira 
içilmesine mahsus küçük dükkan
ların çoğalacağı kuvvetle tahmin 
ediLınektedir. 

Pazarlıksız Satış 
Kanunu 

Kanunun Tadili Haberi 
Her Tar afta Alaka 

Uyandırdı 
Pazarlıksız satış kanununun ta

dil edileceği hakkındaki haıberler 
her tarafta büyük bir alaka uyan
dırmıştır. Sırf pazarlığı yasak et
mek gayesile hazırlanan bu kanu
nun tatbikine başlandıkıtan sonra 
muhtelif eşya fiatlarında görülen 
yükselme halkın şikayetini mu -
cib olmuş ve alakadar makama! -
rın nazarı dikkatini celbetmiştir, 

Belediye ile Ticaret Vekaleti ih
racat maddelerini kontrol daire -
sinin mü.şterek mesaileri sırasın
da pazarlıklı satış yaıptığı görülen 
birçok esnafın cezalandırılması da 
fiaıt yüksekliğine amil olmuştur. 
Çünkü ceza gören esnaf ve ceza
landırılan esnafı gören dükkan 
salıi.bleri pazarlığı tamamen kal -
dmmışlar, buna mııkabil fiatlara 
zam yapmışlardır. 

Kanunda bu hareketlerin de ce
zayı müstelzem olduğu hak.kında 
bir kayıd bulunmaması esnafı ha
rekatında scribe9t bırakmakta -
dır. 

Muaddel pazarlıksız satış kanu
nu hazırlanırken bütün bu mah
zurların gözönünde tutulacağı ve 
daha şümullü ve faydalı bir lii
yiha meydana getirileceği bildi
rilmektedir. -·Dolmabahçede 
Yapılacak İstimlak 

Dolmabahçe stadının tadil e
dilen sonprojesine göre bu civar 
daki Gazhanenin bir kısmı sta -
da maledilmektedir. Gazhane sa 
hipleri belediyeye müracaat et -
miş, stada maledilen kısmın bir 
an evvel istimlak edilmesini is
temişlerdir. 

Mecdiciğim? Vallahi şeytan gibi 
seğridiyorsun! 

Mecdi kapıyı kapadı: 

- Haydi kurun sofrayı şimdi! 
İştiham kursağımda kalmıştı .. Bi
raz içip eğlenelim. 

Selin: 
- Sen çıldırdın mı ayol? - diye 

bağırdı - Herifi vurdun .. Yere ser
din! Hala korkmuyor musun! Ya 
şimdi polis gelirse .. ?! 

Mecdi omuzunu silkti: 

- Arkadaşı buradan kaçtı .. Bir 
daha buraya uğramaz. Polise ge
lince .. Bunu yarın görüşürüz. Bu 
gece rahat uyuyabiliriz. 

Melin düşünmeğe başladı: 
- Çamlıcada c)oktoru yaralayıp 

kaçtın amma .. Burası benim odam
dır. Celal şimdi gider de polise ge
tirirse, benim Büyükderede beş 

paralık haysiyetim kalmaz. Bu işi 
yaptığın ~ibi temizlemelisin! 

(Devamı var) 

Büyük İhtilalin 
Yıldönümü 

Yazan: Ahmed Slikril ESJllJJ 

Fransız milleti, Büyük ihtila~ 
yüz ellinci yıldönümü, bu had!· 
senin insanlık tarihindeki ehefll' 
miyeti ile mütenasip merasiııılf 
kutlamıştır. 14 temmuz 1789 Fraft 
sız ihtilalinin başlangıcı itibar e
dilmiş olmakla beraber hakikaltd 
ihtilal Bastilin sukutunu teshil e 
den bu günden evvel başlamışlJ. 
Fcansız inkılabını hazırlıyan a . 
miller, senelerdenberi, Fransanı~ 
siyasi, iktisadi ve içtimai hayatı o· 
zerine tazyik ediyordu. Makinell · 
keşfi, ticaret ve mübadelelerin 8' 
nişlemesi gibi sanayi ve ticaret 
sahasındaki inkılaplar, sınıflar ı· 
rasındaki müvazeneyi bozmuş '1 

yeni şartlara uygun bir adapta' 
yon yapılmasını zaruri kıirnıı1' 
Nihayet milli vaziyetin bozuldO" 
ğu ihtilalin ani sebebini teşkil et· 
ti. On altıncı Lui hükümeti tartı' 
fından alınacak tedbirleri taıbıi 
etmek için Etajenero içtimaa ç 
ğırıldı. Bu meclis iki asra yak•~ 
oic ~amandanberi toplanmıştı. ıı:· 
naenaleyh o günkü şartlar aitti'' 
da toplanmıya çağırılan mecJisiı 
5 mayıs 1789 da yaptığı içtima ii' 
tilalin ba~langıcı sayılabilir. ÇiW 
kü bir defa toplandıktan sonf' 
Fransaya Kanunu Esasi temin et· 
roedikçe dağılmamıştır. 

1789 ihtilaline Fransız ihtilali a' 
dı verilmişse de hakikatte bu bil' 
Avrupa. hatta dünya inkılabıdır· 
Fransız ihtilali denmesi, ihti!allıl 
Fransada başlamış olmasından I• 

!eri geliyordu. Fakat Avrupan: 
diğer memleketleri de buna ııa ' 
zırlanmış olacaktır ki, kısa bir za: 
man içinde inkılabın prensipleri 
her tarafa yayıldı. Ve 1789 prerı · 
sipleri insanlığa mal oldu. Bunuıı: 
la beraber, hürriyet, adalet ve mo· 
sava~ prensiplerinin yayılmasın ' 
da Fransız milletinin büyük )ı..iZ • 
meti olmuŞtur'. Filhaklka o za • 
manın hükümdarları inkılap pren· 
siplerine karşı bir cephe teşkil el· 
tiler. Ve Fransız ihtilalcilerini 1<3• 

·nun harici bir •Çete• telakkı ede

rek, inkılabı boğmak istediler• 
Fransa 1793 senesinde Avrupl hil' 

kümdar !arının hemen hemen heJY 
siyle harb halindeydi. Bu hükürll" 
darların orduları Fransanın isti· 
!asına başladılar. Fransız mille1 :· 

nin istila ordularına karşı ayaklan· 
ması, tarihin en parlak kahraman• 
!ık nümunelerinden birini teşkil 
eder. Haklı olduğuna inandığı d~' 
va uğrunda mücadeleye girişen 
bir milletin kuvvet kaynaklarına 
hudut olmıyacağını Fransızlar bıl 
vesile ile göstermişlerdi. 

Bu sıralarda Avrupanın her 
memleketinde Fransız inkılapÇı· 

!arı, dünyanın siyasi, iktisadi ve 
içtimai nizamına karşı suıkasd te 
tip etmekle meşgul kundakçılaf 
telakki ediyorlardı. Bunlara bÖ)" 

le bir nazarla bakmıyan tek bir 
memleket Osmanlı imparatorluğıl 
idi. İmparatorlukla Fransa ara • 
sındaki an'anevi dostluk münase· 
beti, ihtilal seneleri içinde soğıl' 
madı. İstanbuldaki Fransız tebB' 
ası, inklltı.p ve cumhuriyet ı:a.mınB 
Beyoğlunda tezahürat yaptılar· 
Prusya ve Avusturya sefirleri bU 
tezahüratı protesto etlikleri ııal• 
de, Osmanlı devlet adamla!1• 

Fransızlara karşı müsamaha gös • 
termekte devam etti. Fransız inkı· 
lapçıları, mağlup olup da memte' 
ketlerinden kaçmaları ihtimaline 
karşı, imparatorlukta kendilerine 
bir melce temin etmek için bile 
Osmanlı hükumetiyle temasa geç· 
tiler. Bu da bir taraftan Türkleri!' 
Fransızlara karşı besledikleri dost• 
!uk hislerine ve drğer taraftan da 
fikir mücadelelerine karşı müsa· 
mahakar olduklarına deUI 01ara1' 
gösterilebilir. 

Filhakika bugün artık prensi?" 
!eri bütün insanlığa mal olan bil 
cihanşümul inkılMıın vıiz ellinci 
yıldönümiinü idrak ederken, TiJr1' 
milleti ile Fransız milleti, blrbtfl 
ne çn sıkı dostluk münasebetle ' 
m!lleti bu yıl döntlml\nün kutlıl 
olmasını canda!l diler. 
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Günün Meseleai: 

Avrupa Yolu Eminö
nOnden Başlıyacak 
İmar Planında Yolun Güzer

gahı Tesbit Edildi 
Şehir imar planına göre İs - j saba, deniz sahilinden geçecek 

laııbuldu başlıyan Avrupa yo- olan Avrupa yobına kadar de-
lu Enıinönünde hemen Köprü- vam etmek üzere arkeolojik 
bllfından hareket edeeektir. Bu parka tahsis edileeektir. Bu sa-
Yol §İmdilik gümrük binalarını ha dahilinde yeni inşaata mü-
&estikten sonra Saraybunıunu saade edilmiyeeektir. İmar pla· 
dolaşacak ve Yenikapıdan iti • nının tatbiki işinin teahhunı 
haren trenyolunun üst tarafına dolayısile burada şimdilik in-
&eçeeektir. Yol, Mevlanekapı • şaata müsaade edilse bile bila· 
dan surlan geç~ektir. hare bu inşaat istiml&k edile-

l'lana nazaran yolun Saray • rek yıktırılacaktır. Ancak pli-
burıı0ndaki dönem~inden iti· nın tatbiki sıralarında sahanın 
haren Sultanahmedde Çatladı- alt tarafında deniz sahili bo -
kapıya kadar çekilecek hattı yunca büyük ve modem gazi-

.!'.iinakiınin alt tarafında kalan nolar, bahçeler yapılacaktır. 

Hastahane İcin 
• • 
2,S Milvon Lira 

Harcanacak 
Şimdilik 600 Yataklı 

Olacak 
b':nu seneki vilayet ve belediye 
li Ü'tçelerine konulan tahsisatla Şişı-
de iııışasına karar verilen hasta

lle için haı1rlanacak p18na esas 
0lıııaır üzere mimar Valter tara
~an Sı:lıılıat Vekfıle'tine verilen 
lıahırt muvafık görülmüştür. Has
laııellin ilk yaıpılacak kısmı 600 
~ataklı ve 6 katlı olaea.ktJ.r. Her 

at, bir emraz şubesine tahsis e-
~llelektir, Hasta*nin üzerinde 

l'Ulacağı saha 33 kiloınetro mu
~hiıaıdır. Hastanenm ön cephesi 
ıı.~' ~an ~i 150 metro gemş
-'Ulde olacaktır. 

20
:nu vıuılftaki hastane bir milyon 

d O lıin liraya malolacaktır. İleri-
e hastanenin yan taraflarına pav

Yonıar yaptırılmak suretile yatak 
:e.:li 1000 e çıkarılacaktır. Bu 

00 Yataklı hastane ancak 2,5 
i11Yon liraya malolaobilecektir, 
ta u bin Ya'la.klı hastaneden 100 ya
l ltlı bir pav~n veremli hasta -
ara tahsis edilecektir. 

-*-

o,. Cildlik Yeni 
Bir Tarih 
Yazdırılıyor 

Bu İşe Hikmet Bayur 
Memur Edildi 

. liııkünıet 1878 Berlin muaiı«lıe
eıı-ıen devrimize kaıdar devam et
llıe-][ ~re bir tarih külliyatı vi.i· 

~e getirmeğe karar vermişt>r. 
t Cildden iham olacak olan bu 
arih külliyatının hazırlanmasına 
~ maarif vekili Hikmet Bayur 

eııtur edilmiştir. 
ti: l:s~ ~aarif vekilinin vücnde ge
l?i'~gı bu tarilii serinin birinci 

'"" Bertin muahedesinden ev • 
~ Osmanlı imparatorluğile, 
~a alakadar Avrupa devletle
t . bu imparatorlıık üzerinde 

.::ıs etmek istedikleri nüfuz ile 

No.41 

'Bir gün tesadü!e-n acarb bir 
l.!r· le:teıe gıtm;.,tnn . Dag etek -
1ı. '~e ~er yer köylf'r serpil_mış
d 0Yluler kral diye, hükumet 
~Ye bir şey bilmiyorlard1. Sade-

i?ıt'bu llıuh>tlerde nesilden nesle 
bu~! eden an'anevi bir kanun 
llu Un §lddeti!e hükmünü sürer. 
tatbi:anunun hükümlerıne göre 
lak edilen cezalar inanılmıya -
2inr, derecede zalımaned..r Mesela 

1~ halındc yakalanan bir kadın 
oyu7edilir ve hırsızların güzleri 

Urdu. 

Mered t t.tndi. 
._ E 

l<ıpı V"'t, ınc:ını z Ben, .a~kın 
an<J • da b ıgı bır meyı! n ort< sın-

kırıı 11 
suçlunun dıl.nın kopanldı

d;ı.i h !:<ızlerimle goru .ım Bu iptf.. 
~u ayah tanL m e m<.>k içın, hü-

rıı~ ın "d 
bulu ;ıı <lctı. mı.ida'ıa '"erde 

ndugunu da bıl yrr~m. Fa • 

Taksim 
Yenimahnlle 
Otobüsleri 

Halkın Şikayetleri 
Dinleniyor 

Taksim ile Yenimahalle ara -
sında işHyen otobüslerin vakit va
kit şikayetlere yol açması Bele -
diye tarafın.dan ehemmiyetle na
zarı dikkate almmış ve tetkikata 
başlanmıştır. 

Y a:z. müna&ebetile bilhas.sa cu
martesi ve pazar günleri ll:ru hatta 
işliyen otobüsler çok kalalbalık ol
makta, pazar akşa:m'ları Boğaziçin
den Köprüye dönüş, o.tobüs sefer
le-rindeki intizam6ızlı.k yüzünden, 
halka pek müşkül olırnaktadır. 

Bu hatta işliyen otdlıüs adedi -
nin aı1ıtınlmasına rağmen halkın 
İstWhula avdette m~külata uğ
raması sırf intizarnsızlıktan ileri 
geldiği ii2ıeri~ ehemmiyetle du
rulmuştur. 

Akşam üzerleri dolu olarak 
Taksime giden otıcilıüsler, Boğaz

da nakil vasıtası beltliyen halkı 

&lma.k üzere derhal hareket etme
mekte, Tıiksimdıe de otobüsü dol
durmak üzere yolcu beklemekte
dir. Ha.bbuki yazın pazar a~m
ları Taksimden Boğaziçine yolcu 
olmadığııııdan bu otobüsler saat
lerce bekleyiıp ümiıdlerini kestik-
11en sonra YenimB'halleye hareket 
etmektedirler. Gelen otobüs, Bo -
ğazda beklıyen halkın ancak on
da birini ve -bu otobüs Taksime 
gidlııciye kadar Taksimde bekli • 
yenler Yenimahalleye hareket et· 
mernektedirler. 

Belediye bu işi sureti kat'iyede 
tanzim edecektir. Pazar akşamları 
Taksime ydlcu getiren otdbüsler 
durınaaan tekrar Yenimahalleye 
hareket edeceklerdir. 

Osmanlı devletinin bu nüiuzdan 
kurtulmak için uğraşmalarını ih
tiva edecektir. 

Eserin burulan sonraki cildleri 
de harbi u.rnumiye kadar. ve har
bi umumiden sonra olmak üzere 
kısımlara ayrılacaktır. 

Hikmet Bayurun yaıacagı bu 
tarih seriııi memleketimizde tah
llii me1odla ·azılmı~ ilk. eaer ola
caktır. 

kat ne gezer? Bu köylüler yaşa • 1 
dıkları hayata ve kendi tabi olduk
ları nizamlara alışmı~lardır. Eğer 
ıı,;.~ıarına yabancı bir düşman gi
rerse, iz dah, bırakmadan kaybo
lur, gider. Me.,~la bir memur öldü
rülür ve bütün köylüler bu memu
run intihar ettığine yemini billah 
ile şehadet ederler. Bu eskiden 
kalına adetlerde mumun büyük bir 
rolü vard•r. Tabii bizim bildiği -
miz alelade mumlar mevzuu bahs
deği!dir. Halıs koyun yağından 

yapılmış mumlar ... 
Bu mumlardan üçünü parmak

ların.zııı aras.na alınız ve bu eli 
iki tahta arasına koyarak bağla· 
yınız ve bu mumların uclarını y;;
kınız. Fecaa · an.ıyorsunuz değil 
mi? Yahut bu mumu bir avuç ba-
utwı ortasına dikını ve mumdan 
t'ba rn yere bır serıd gibı barwt 

kc vu"IUZ. Bu barutun öbur ucu 
yağlanmış ta.aşlara ulaşsın. Sizin 
de çıp!~k ;ıvaklarınız. bu ta'aşla-
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300 Milyon Liralık 
Banka 

Ziraat Bankası ile alakadar bir 
zat, bize, memleket için hayırlı bir 
fikir söyledi. Biz de, alakadarla -
rın dikkatine koyuyoruz. 

Buradan 
Sıvışalım! 

Muhabbet Hazırlığı 
Bir Kısım Profesörler 

Tel la. l ı / Şehrimize geldiler 
İddia şudur: 
Ziraat Bankasının en mühim 

gayesi müstahsil köylüye, yani 
çijtçiye yardım etmektir. Ancı.k, 
hakikaten yardıma muhtaç olar-
lara el uzatılmalıdır. 
Bankanın bu.günkü sermaye>i 

30-34 ntilyon araı;ındadır. Bu pa · 
ranın 15 ntilyon liraıdan fazlası, 

çiftçiye dağltılmış vaziyettedir ki, 
halen Bankanın elinde değildir. 

Bu para 15 sene vadeli taksite 
bağlamnıştır. 

Geri kalan para da 15 milyon 
lira kadar ki, Banka, bugün, asıl 
bu sermaye ile iş görür . 

Ziraat Bankası, bütün memle
ketteki ilhtiyacı karşılıyabi1ınek i
çin haki.ki sermayesinin 300 mil
yona çıkarılma5ı lizlmdır. 

BURHAN CEVAD 

Meslek Seçmek 
İstiyen Gençlere 

(Çocuk babaları ve velileri 
ile kendilerine bir meslek 
intihab etmek istiyen genç· 
!ere bir kolaylık olmak Ü· 

zere şehrimizdeki mekteb -
!erin kayıd ve kabul şart
larını sıra ile derce devam 
ediyoruz.) 

Darüşşaf aka 
ktarJbulıda, Fatih ile Çarşamba 

arasında bulunan Darüşşafaka li
sesi, her sene 15 tıırnmuııda kayııd 
ve ka.bul muamelesine başlar, bu 
muamele 15 ağust>osa kadar de • 
vam eder. Tedrisata başlamas1! 

resmi maarif mektEiblerile bera -
berdir. 

Darüşşafaka üç kısımdan iba -
retıtir. İlk, orta ve lise kısmı. İlk 
yalnız dördüncü ve beşinci sınıf
lardan i'baretıtri. Bu kl\9ffiı biti -
renler, otomatikman mekteftıin or
ta kısmına geçerler. Orta kısım üç 
sınıftır. Bu kısmı bitirenler de lise 
ksmının birin<:i sınıfına geçerler. 
Darüşşafakanın muadeleti Ma

arif Vekaletince tasdik edilmiştir. 
Bu mektobden mezun olanlar, 
resmi mekteb mezunları gibi mu
ameleye tabi tutulurlar. Burada 
tahsil mec<:anidir. Mekebin nehari 
kısmı yoktur. Yalnız leylidir. 

Bunun için bu mekıtebe girmek 
için bazı hususi şartları haiz ol
mak lazımdır. Talimatnamesine 
göre: İlk mekteblerin üçüncü sını
fından dördürn:ü sınıfa geçen a
nadan, babadan ve yahud yalnız 
babadan mahrum muavenete muh
taç çocuklar bu mektebe müsaba
ka ımtilianı ile kabul edilirler. Bu 
vasfı haiz olanlar, bunu nüfus ka
ğıtlarındaki kayıdla tevsiJ{ etme
lidirler. 

Bundan başka yaşlarının onrlan 
aşağı ve on dörtten yukarı olma
ması, nüfus hüviyet cüzdanı , mek
too karnesi, çiçek aşısı kağıdı, sıh
hat raıporu ve bir vesika fotoğrafı 
götürmeleri şarıtır. Bu şartlan 
haiz olanların tabi olacakları mü
sabaka imtilianı, ilk melııtebin ü
çüncü sınıfı seviye6inde türk.çe, 

Helal Para Yine IFehmiAcabaŞuayibden 
Sahibinin Cebine Girdi ! Rüşvet Aldı mı ? 

Pazar günü Floryada, Mahmud 
SipıMli isminde bir kayanakam mü
~ekaidinin elbisesini ve 170 lirasını 
çalan ve biraı sonra yakayı ele 
veren sabıkalılardan Seyfec'dinin 
duruşmasına dün Sultanah.ıned ü
çüncü sul.h cezada başlandı. 
Davacı hadiseyi şöyle anlattı: 
- Dün saıbMı.leyin, luzmı ve 

damadımla ,beraber, eğlenmek 

maksa'dile Floryaya gittim. Orada 
küçük plajın yanında denize gir
mek istedim .. Kızınıa ve damadı
ma: 

- Ben denize gireceğim. Elbise 
ve çarnaşırlarrma balon. Kimse 
çalmasın! diye tenbih ettim. 

Gençler: 
- Peki baıbacJğım! dediler. Biz 

hem dolaşırız, hem de e)biseyi gö
zetleriz. 
Biraı oonra deni2ıden çıktığım 

zaman, bıraktığım yerde elbis<!mi 
göremedim. Çocuklar birkaç yüz 
metre ileride bulunuyordu. 
Çalınan el:bisemin ceketi ~ebin

de 180 lira param vardı. Fakat ben 
paranın gittiğine yanınıyordum. 

Don gömlek katında nasıl eve gi
deceğinti diişünüyordwn. 

Kızım ve da.ınaıdıın geldi. Üçü
müz de şurada, buraıda elbisemi 
aramağa başladık Nmayet İsmet
paşa okulu kampın.da el.b:iı;emi ba
na verdiler. Bu suçlu miiıclürün 
yanında idi. Müdür onu göstere
rek: 

- Yarını saat evvel bu adaırnla 
bir arkadaşı buradan geçiyorlardı. 
Onların kılığından, tavır ve hare
k.et1erinden şüphelendim, kendi
lerini çevirdim, Seyfiyi isticva.b 
ederken dğer arkadaşı kaç!J, onu 
tutamadık. 

Seyfi: 
- Arkadaşım Memduh ile de

mz kenannda dolaşıyorduk Bir 
aralık Memduh denize girdi. El'bi· 
selerini bana teslim etti. Aradan 
henüz on dakika geçm~n sır -
tında bir ceket ve elinde de bir 
panıWlon olduğu halde tekrar gel
di. Ceketi bana verdi ve: 

- Hemen buradan sıvışalım, 
dedi. 
Kalktım, arkadaşı.ınla beralber 

oradan uzaklaştık. 
Seyfi mahkemede ayni ifadeyi 

verdi ve elbiseyi iki sene evvel ha
ıpislıanede tanıdığı Memduh is -
mindeki arkadaşının çald1ğını id
dia etti. 

Mehkeme Seyfıyi suçlu bul:du. 
Onu dört ay hapis cezasına mah
kum etti; fakat ayni suçtan mü
teaddid sa-bıkaları olduğu için bu 
cezayı bir ay ar.ttırclı ve 3005 sayı
lı cürmümeşhud kanuna tevfikan 
tevkifine karar verdi. 

kıraat, imla ve hesalbdandır. Da
rüşşaf~ayı i.k.mal edip olgunluk 
iıntilianını da verenler Üniversi
te fakültelerine ve diğer yüksek 
mekıteblere bilfilmtihan kalbul e
dilirler. 

İstanbul Ağıreeza mahkemesi 
dün öğleden sonra, geçım sene, 
Kasımpaşa '*rkezinde polis me
muru iken, Şuaylb isminde biri -
sinıden beş lira riişv<'t alma.kan 
suçlu, Fehıııinin duruşmasına de
vam etti. 

Maznun Fehmi madıkıırnede ken
disine isnad edilen suçu inkar et
ti ve şunları söylEdi: 

- Bundan bir, bir buçuk sene 
evvel, Muzaffer iliminde bir kızla 
tanıştım. Ve kısa bir müddet son
ra da onunla nişanlaıııdını. 

Bir gün, ar.kadaşlarımdan birile 
Muzaffer hakkında konuşuyor -
duk. Arkadaşıma uzun uzun Mu
zafferden bahsederek, onunla ev
leneceğimi söyledim. O: 

- Hayır, Fclımi, dedi. Ben bu 
i21divaca taraftar değilim. Muzaf
"feri yakından tanının. Sen namus
lu bir çocuksun, onu sana lıiyık 

görmem. Muzafferle evlenmeme
ni tavsiye ederim!. 

Muzafferi çok seviyordum. Ar
kad~ımın sözüne inanmadım, i· 
nanamadım ... 

Bir pazar Florya plajına gitmiş
tim. Orada Muzafferi gördüm. Ya
ruıııda iki erkek vardı. Bunlardan 
birisi Yakub isminde bir konıis -
yoncu idi. Diğerini tanımıyordum. 

Bir aralık plaja gelıen fut.oğraf

çıya ıbir re6im çektirdiler .. Fotoğ
rafçı resmi çekip kendilerine ver 
dikten sonra, resiınciye sokul -
dum. Muzaffer ve al'kadaşlarının 

birHl<ıte çektirdikleri futoğraflar
dan bir 1ane de bana vermesini 
söylEdim. Fakat resimci lıu dile
ğimi yerine getirmedi. 

Ertesi günü Yakubu daireye ça
ğırttım. Plajda yanlarında bulu -
nan gencin kim olduğunu sordum. 
Yakub: 

- Şuayib, dedi, Muzalferin sev
gilisı ... 

Çektirdikleri reı;.mi görmek 15te-

dim. Resim cebin.de imiş, çıkardl, 

g&tcrdi.. 

- Bu resmi bana ver, Şuaybın 
karJıSına gö.stereceğim, dedım. 

Yakub reımi ellinden çekili: 

- Olmaz, dedi. Ben bir mu 
habbet tellaJıyım. Onların arası
nı buluncıya kadar aMıı karayı 

seçtim. G"JIÇ l eri birbirinden so
ğutmak istemem .. 

Nmayet resmi, kimseye goster
miyeceğime 6ÖZ vererek, ondan 
al~ağa muva!!ak oldum. 

Bir hafta on giın sonra da Şu
aytbla görüştüm. Ki.'ndisinıe : 

- Muzaffrr isminde bir kızla 

münasellıette bulunduğunu haber 
aldım, Sen çoluklu çocuklu bir 
adamsın! Bu hareket sana yakış
mz. Eğer bu lu:zıdan alakanı .ke!
meıısen. keyfiyeti karına söyle • 
rim, dedim. 

Şuay:ib: 

- Aman kanma söyleme ... Bir 
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rın içine soksunlar. Yahut saçları ı 
ustura ile tıraş ('.dilmşi bir ada • 
mm başına mum dikildiğin! ve ya
luldığını tasavvur ediniz. San Ya
nis bu mum engizisyonunun çe -
şidlerini bilird . 

- O kadar zalım bır ;;dam' mıy

dı? 

Centam acı acı güJd;;, 
- Zannettğinızde11 hem de çok 

fazia zalimdir. 
Yemegi bitirmek üzere ıdiler. 

Bir garso11-\teredite şu me ktubı. 
uzatıtı · 

•Azmm Meredit, 
• 

·Mektubunuzu aldım. Sorduğu- ı 
nuz suale cevab olarak size söyli
yebılirim ki, ben kızımın Londra

da olduğunu zannediyorum. Ban
gerimden öğrendiğime göre, kı

zım bu sabah bankaya gider~k 
benim şahsi hesabımdan mühim 
m.ktarda para almış Fakat bu 

parayı ne maksadla aldığını ve 
şimdi nerede bulundugunu bilmi
yorun'. Bı vazi etkn son derece 
mutcrnsirım. M eleyi tenvir et
mek hususunda ibana yard da 

'bulunursanız, son derece mem • 
run olacaı:'lm.> 

Mektubun altında Baııtoloonef

in im2ası vardı. 

MHooit hayıflandı· 

- Ah, bu silbah bankaya uğ -

ramak aklımdan geçseydi, her -

halde onu gorürdı.im. Bu mesele 

yüzunden mevkiimi kayb<'tmek

ten korkuyorum. 

Cen•am hayretle yuzüne baktı: 
- Sahi mi Eöyltiyorsumız 1 

- BelJu biraz mıilıalağa edı -

yor.ım. Fak;;t bizim şuıbe müdü
rünün mesaimden herha!d(' mem

nun olmadıgını bilıyonım. İbtı -

Tanzimatın yüzüncü senei dev

riyesi münasebetile hazırlanacak 

büyük eser etrafında tetkikatta 
bulunmak ve kendilerine verilmiş 

mevzular içın malzeme hazırla -
ma:k üzere Ankara tarih. coğrafya 

ve dil fakültesıle hukuk fakültesi 

doçentlerinden üç kişi şehrimize 

gelmiştir. 

Bu arada Üniversite Rektörü 
Cemil Bilse!, Kırım harbini mü
tealtib Par iste akted ılen 1856 mu
aılıedesini, felsefe şu'besi profıesör

lerinden Hilmi Ziya, Tanzimaıtın 

uan edildiği 1839 taühinden Türk 

inkılabına kadar Osmanlı heyeti 
içtimaiyesimle ve Türkiye Cuın -
Jıuriyetinde tefekkür hayatını, 

iktısad faküttesi doçentlerinden 
ziyaeddin Fahri, Tanzimat cemi

yetini, edebiyat fakültesi doçent
leriıııd en Enver Ziya Tanzima ta 

kadar Osmanlı hareket1eri ve bu 
hareketlerin Tanzirnattan sonraki 

cemiyet üzerine tesirlerini, ayni 
fakülte doçentlerinden Cevad Tan

zim.na tekaıdrlüm edıen devir ile 

Tanzimattan sonra zamanımıza 

kıııdar Türk kıyafetlerinin geçir -

diği istihaleler ve elbisenin tekil· 
mülünü, fen fakültesi doçenıtle • 

rinden Subhi Tanzimattan sonra 

Türkiyede kimya :hareketlerini, 

doçent Fahir fizik hareketlerini, 

profesör Kerim matema'tik hare

ketlerini, doçent Bayan Nüzhet 
Tanzimattan sonra Türkiyede ast
ronomi ve meteoroloji mevzula -
nnı tE!dkik edeceklerdir. 

Bunlardan başka Üniversite e
debiyat şubesi profesör ve doçent
leri de Tanzirnatltan bugüne ka

darki edebi hareketleri ya:zacak
lardır. 

SalŞıhiyettar doçentlerden bir 
kJıSmı tetkikat için Faris ve Ber
line gönderilmişlerdir. 

Bu etüdleri ilitiva edecek eser 
teşrinievvelin yirmisine kadar ik
mal edilımiş olacaktır. 

daha Muzafferle görüşmiyeceğ:im. 

Söz veriyorum, dedi. 

Hadise günü karakolda nöbetçi 

idim. Şuayitı geldi. Onunla şura

d~n buradan konuşuyorduk. Bir 
ara lıik Şua)'l'"b cebin.den tabakasını 
çıkardı, ·bana sigara ikram etti. 

Ben sigarayı alırken: 

- Girin! diye bağırdı . 

Odaya na'hiye müdür, polis ko
mıseri ve polisler girdiler ve bu 

SJTada Şuay:ibin yere athğı ;ııeş 

liralığı alarak Z!libıt varakası tan

zim ettiler. Hadise ·böyle oldu. 

Ben mevzuu bahis resmi, Şuayiba 

ver.rnek için ondan rüşvet iste -
medim ve almaıdını. 

Dinlenen şahidler Fehmi aley -

hinde söz söylediler. Gelmiyen 

diğer şahidlerin de dinlenmeleri 

için muhakeme başka güne kaldı. 

sasını dahilinde olmıyan bu işe 

karışmakta istical göe'terdiğime 
hata ettiğimi anlıyorum. Fa.kat şu 
mum hikaye;i haklondaki tahmin

lerinizi bana söylemroin.iz. 

- HiÇ'bir tahminim yok. Mum 

Arnavutlukta bir cinayetin tipik 
bir ifadesidir. 

Meredit bu kadar izahattan b~.~
ka birşey öğrenemedi. 

Bu cinayetin sırrını öğrer..mck 

Merediti doğrudan doğruya ala -

kadar e<tmemekle beraber, maktu

lün kasasından alınan bir ta baka
Ledi Bartolomefe iade e<lılmi 

olması, bu meseleye karşı alaka
sını son derece arttırmış! .. 
Sarı Yanis:.'l C'vrakı ara ıııda 

bulunan mektlıblar, maktuiin Le

di Bartolomef nelXliP.dC' mühim 
re>ller oynadığ,nı gö:,'teriyordu. 

San Yanıs adi bir şantajcı olma

ma.ıı.la bErnber. Nazırın karısına 

Plajlar Kontrolsuz 
Bırakılmamalıdır. 

Pazar günü Boğaıda, Küçtiksu 
plajında bir vatandaş daha lı<Iğul
du. Bu feci hiııdiseye şahid olan 
bir gauıteci arkadaşın anlattığına 
göre lı<Iğulan vatandaş, tamamile 
tedbir6izliğe kuıcban gitmiştir. 

Arkadaşımın ifadt•sine göre 
plajda vaziyet şöyledir: 

ı:_ Boğulma hadisesi saat l 7.30 
raddelerinde olmuştur. 

2- Plajda en kalabalık gün o. 
lan pazar günü tahlisiye vesaiti 
noksan idi. 

3- Plajda doktor ve tıbbi mal
zeme yoktu. Nihayet zııibıta ha -
ricden doktoı davet etmeğc mec
bur ka.lrnış, bu doktor da """t 20 
raddeleriıı.de geleıbilmi:jtir. 

4- Plajı, derin kısımdan ayıran 
hududdan dışarıya mıkaade edil
merne6i lazrmken, pazar günü bu 
:işle muvazzaf kimse yoktu. 
Şüphe yok ki, bu vaziyet için

de boğulan vatandaşın hayatı kur
tarılamazdı ve nitekim de öyle oı.. 
muştur. 

Demek ki, belediyenin, plaılar 
üzerindeki kontrolü kfıfi değildir. 
Her plaj sahibi, bil.haı;ı;a pazar 
günleri, bir doktor bulundurma
ğa medlıur edilmeHdir. Hele, tah· 
lisiye vesattinin noksanlığına kar
şı, hayretten, söy liyecclı: söz bu
lamıyoruz. 

Bu arada, boğulan 
kurtarmak için, Neşet 
komiser muavininin eltıise ile s~
ya atılacak kadar fedakarlık gös
terdiğini takdirle kaydetmeyi bil' 
bon; bilirim. 

REŞAD FEYZİ 

8irimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 
Buzlu Sular 

Bir okuyucumuz yazıyor: 
•İstanbulda en pahalı satı

aln şey, •İyi su• namı altın • 
daki •SU• dur. Kalın dipli ka· 
ba cam bardaklarla bir im • 
nışa sunulan bu iyi sular, kat
iyyen •iyi> değildir. Ekserisi 
çeşme ve hatta sarnıç suyu -
dur. Eskiden aşlama tabirile 
karlık suları satılırdı. Elek -
trikil buz <lolabları ç~a, 
bu aşlamalar güya asrileşti. 
Fazla soğuyan suyun, bariz 
bir tadı kalmadığı için çeşme 
ve sarnıç sulan daha kolay • 
lılda • şap, şeltali çekirdeği 
gibi tedbirler ahnmadan -

yutturulabiliyor. 
Fakat bazı öyle insafsız su· 

cular var ki, elektrikli buz 
dolabının soğutma kuvvetine 
güvenerek kuyu suyunu, bar
dağını bir kuruşa veriyorlar. 
Buz gibi soğumuş olmasına, 

diş dondurmasına rağmen, 

kuyu suytmun acılığ'ı hi. e • 
diliyor. 

Belediye, bu su ihtikônnın 
önüne geçemez mi?. •Hakiki 
iyi su• yun bile bardağının 

bir kuruşa satılması çok pa
halıdır. Fakat, kuyu suyuna 
ne diyelim?> 

aid olan tıu tabakayı ne diye mu· 

hafaza ediyordu? 

Meredit o hafta bit hayli cal~
tı. En küçük delillerden ıstifa<le 

ederek, neticeye varmağa çall§ı

yordu. Bir gün Centamdan >b_ir 

mektub aldı. Muharrir bı.. mek -

tubunda Amerikaya gitmek n; • 

yetinde olduğunu bildiriyordu. 

Nevyorkta çıkan bir mecm~anın 

sahibi ikendisine iyi bir teklil'l e 
bulunmuştu. Yeni vazifeo;ıne he

men başlamak ıçin iStıcal goc • 
riyordu. 

Mereditin işlen yolun.da g1<1i -

yordu. Kendi kC'ruline bir hareket 

p13nı tertib etmişti. İlk iş olarak 

gidip Adlıye Nazırını görmek ıs

tiyordu. 
Gitti, gördü Nazır oir~~ ,kı.n

t.Iı bir tavırla: 

(Devamı var) 



l_Y __ i_n_e_D_a_n_z_i_g_ Mesele~ [MERAKLt $EYLER~ 
Al\lERİKADA NE KADAR 

SÜPÜRKE VE ÜTÜ 

SARFOLUNUYOR? 
Almanların Veni 

Gayeleri Nedir ? "Son neşrolunan bir istatistiğe 
göre Amerikada, senede 12 mil -
yon elektrikli süpürke, 22 milyon 
ütü, 11 milyon elektrikli saat, 12 
milyon buz dolabı, 13 milyon ek
mek kızaI'tmağa mahsus iskara, 14 
milyon çamaşır makinesi sarlo -
lunmaktadır. 

Uğ ur p arası 
Hitlerin Danzig Alman/arına 

•• 
Verdiği Umit Suya Düşüyor 

Almanya 
Artık mihver devletlerinin kar

şısında kurulmuş bir sulıh cephesi 
var ki taarruz ve tecavüzlere mey
dan bırakmamak azmindedir. Bu
nu Alınanların görmediğini ise 
kimse iddia edemez. Onun için 
Danzig meselesini kendilerince 
halletmek üzere başka ıbir çare 
bulmak lüzumunu duydukları gö
rülüyor. 

Bu çarenin ne olacağına dair 
dönen rivayetler ise pek muhte
lıf. Fakat en ziyade ileri sürülen 
bir r vayet var ki bunu ehemmi
yot _ kaydetmek ve ergeç bir ha
kikat olup olmıyacağını bekle -
mek lazım geliyor: Almanlar Dan
zlg serbest şehrini Almanyaya il
hakını ilan edecek değllerdir .. 

Danzigdeki ayan meclisinde ise 
artık orada Almanya ile birleş -
mek istiyen 70 azaya karşı yalnız 
1 tek muhalıf varmış .. Hep mu -
hakkak sayılıyordu ki bu ayan 
meclisi Dan~ig sevbest şelırinin 
Almanya ile berleştiğini ilan ede
cek \'e emrivaki de yerine gele
cek. Halbuki Almanlar buna da 
lüzum görmüyorlarm~. Şimdi Al
ma~ !arın Danzig meselesini hal
lclmek üzere düşiindükleri çare 
şu imiş: 

Başka Çareler Arıyor 

Alman hücu.m kıt'alan 

rında çıkan gazet~er bir zaman
danberi ~öyle olacak, böyle ola -
cak ve Danzig yüzünden harb çı
kacak diye ileri geri çok şey !er 
yazmışlardı. Fakat Berlin her ne 
kadar Danzigi ergeç kendisine. 
maletmek istese bile bu yüzden 
bir harb çıkararak İtalyanın da 
kavgaya girişmesini Roma hoş bir 
nazarla karşılarnıyacaktır. Lond -
ralı Deyli Ekspres gazetesinin de
diğine göre 1.talya Hariciye N azı.n 
Kont Ciano Alman dostlarına şu 
tavsiyede bulunmayı iaha mu -
vafık görmektedir: 

mevzudur. Fakat şımdiye kadar 
neler olduğunu düşünmek daha 
az meraklı değildir. Bedin - Ro
ma m.iıhverinin sağlamlığından 

çok bahsedilmiş, nihayet Almanya 
ile İtalyıı askeri ve siyasi bir itti
faka varmışlardır. Fakat zaman 
geçtikçe herşeyin içyüzü anlaşı -
lıyor: İttifak aktedilirken Muso -
!ini açıktan açığa HiUere anlat -
mış ki eğer Almanlar Danzig gibi 
bir meseleden haDb çıkaracak o
lurlarsa · İtalya onlarla !beraber 
kavgaya girecek değildir diye. Bu
nun üzerine İtalyanlara da Alman 
dostları Danzig yüzünden harb çı
karmamayı viı.detmişlerdir. 

FRANSANIN EN BÜYÜK 

BARAJI 

Ron nehri üzerinde ve İ&viçre 
hududuna yakın bir yerdedir. 1934 
de yapılmıştır. 

YEDİ SENE SONRA HAKİKAT 

OLAN RÜYA 

Kamil Klamariyan •Ölümdı!n 
evvel• adlı eserinde şu vak'ayı 
yazıyor: 

•1911 de Mösyö Sorel rüyasın
da bir müfrezenin başında bulun
duğunu görüyor. Koyu mavi bir 
üniforma giyinmiş, başına bir 
kask geçirmiş. 

Sorel ve müfrezesi bir köyde 
konaklamışlardı. 

Sorel, 1918 de mülazım olmuş
tu. Aubede bir köye gitti. Bu kö
yün, yed; sene evvel rüyasında ko
nakladığı köy olduğunu hayretle 
hatırladı. 

1<t TEMMUZ 1789 

Fransa; büyük ihtilalin 150 inci 
yıldönümünü kutladı. 

Bu ihtilalin nasıl başladığını kı
saca anlaıtalım: İhtilalciler, 13 tem
muz 1789 da Palais Royal bahçe
sinde toplandılar; silah ve erzak 
depolarını bastılar, Envalid'den 
bine yakın tüfek, kılıç, 50 bin mız
rak aldılar. 14 temmuz sabahı 

cBasti!t hapishanesine hücum et
tiler, kapılan kısdılar, siyasi mah
kılmları serbest bıraktılar. 

Sonra Kral sarayına doğruldu
lar. Muhafızlar, bahçeye girme -
!erine mümaneat etmek istediler. 
Vukua gelen müsademede muha
fızlardan, ihtiliılcilerden birçok
lan öldü. Fakat, Bastil yakıldı, 

saray istila edildi. 

Yazan: Mahmud Yesari 1 

- Olur ıey değil!. İnarnnıya -
caksınız!. 

İihtiyar dostum, sağ elinin baş 
ve işaret parmaklarile kır bıyık
larını tutırnuş, feri sönük gözlerini 
açarak yüzüme bakıyordu: 

- Olur şey değil!. 
Elini bıyıklarından çekti, sof 

ceketinin sağ dış cebinden bir pa
ket; sonra, beyaz pike yeleğinin 

sol alt cebinden de bir kibrit ku
tusu çıkardı, pake.ti açtı, parmak
larile eşller gibi bir siğara seçti, 
yeleğinin sağ üst cebinden aldığı 
ağızlığa taktı, kfüriti çaktı. 

Onun, hes hareketi ölçü idi. Si
gara parekitini çıkarınca sağ dizi
nin üstüne, kibrit kutusunu da 
paketin yanına bırakmıştı. Siga -

' rayı seçip ağızlığa taktıktan son
ra, paketi, kibrit kutusunu, aldığı 
ceplere koydu. 

Derin bir hayret içinde olduğu 
belliydi. Buna rağmen, yine her 
hali o kadar sakindi ki, karşısın
dakine de huzur ve emniyet ve
riyordu. 

Sigarasını iki nefes çekti, tek -
rar etti: 

- Olur şey değil!. 
Ağızlığı sol eline aldı, sağ elile 

çenesini tuttu: 
- Bu yaşa geldim, daha ilk de

fa başıma geliyor. İnsan kısmı, ya
şadıkça neler öğreniyor

Sigarasını ağır ağır içerek an
latıyorou: 

unutma! diye bana hatırlatıyor, 

hatta unutmıyacağıma dair ye -
min etıtiriyorlardı. 
Birşey unutmuş da hatırlamış 

gibi gözlerini birden açmıştı: 
- Bu dilenciyi tarif edeyim. Yü

zü gözü kir; yara bere içinde, sağ 
ayağını paçavra gibi sürüyen, sol 
kolu tutmıyan alil, sakat bir di
lenci. .. Bundan otuz sene evvelisi, 
herhalde gençti; genç olması Iiı
zımdı. Fakat ben, onu, hiç genç 
olarak görmedim. Yıllar geçti, 
ben çöktüm, ihtiyarladım. Köşe
başındaki alil, sakat dilenC.i, hiç 
yerini değiştirmiyordu, yalnız, o 
da biraz kanıburlaşm~tı. 

Sigarasını tablaya bastırdı; a
ğızlığı üfledi, yine yeleğinin ce -
bine koydu, içini çekti: 

Danzig serhset şehrinin ahali
sini Alman tebaası sayacaklar ve 
böyle ilan edeceklermiş. Danzig 
serbest şehri yine bugünkü vazi
yetinde kalacak demek oluyor. 
Yalnız oradaki halk Alman tabii
yetine geçmiş bulunacaklar!. 

Hitler Daıızig ıhhalisine onları 

da anavatan olan Almanyaya çe
kip alacağını viıdetmemiş miydi?. 
İşte bu vadini böylelikle yerine 
getirecek diyorlar. Danzig serbest 
şelıri yine serbest olarak varsın 
kalsın. 

- Ne yapıp yaparak Danzig için 
Lehlerle anlaşmalı!. 

Bunun jizerine Berlin de git 
gide şüpheye düşmekte ve haki
katen bir gün harb patlak verirse 
müttefik İtalyanların ne dereceye 
kadar Almanlarla beraber hare
ket edeceğini düşünmektedir. İ
talya ile .$.!manya arasında ileri
de neler olacağı hayli meraklı bir 

Şimdi de Romadan bulunan f>.v- ı---·----·- ··-··--

- Otuz senedenberi Lalelide o
tururum. Babadan kalma bir kı
rık evimiz vardır. Dar halimde de 
ğil, eh, bizim de elmizi geniş tu
tabildiğimiz zaımanlar oldu, yine 
baba bucağını bırakmadım. Her 
gün saıbahlan, kaleme gitmek için, 
ayak alışkanlığı, otuz sene, hep 
ayni sokaktan, ayni kaldırımı tar 
kib ederek tramvay yoluna çıkar
dun· 

- Tekaüd oldum. Kızımı ev
lendiroim. Damadım hayırsız çık
tı, kızım hastalandı, elim darlaş -
mıştı. Fakat, yine, dilencinin gün
delik sadakasını veriyordum. Kı
zım, sizler baki, gözlerini yumun
ca arkasından anası da yatağa 
düşmez mi? Acı günler, azizim, 
çok acı günler ... Evi, ipotek et -
meğe mecbur kaldım. Allah, dero 
verip derman aratmasın. Her ge
çen gün, bizim için, bir felaketti. 
Ben, yine dilencinin sadakasını 
veriyoroum. 

Mihver devlcUerinin paytahtla-

Bu Moda Kadınlardan İntikal Etti 
Kadın şapkalarında kuş tüyleri 

bulundurmak yine moda olacak. 
Herhalde ne kadar unutulsa da 
tuylerin her vakit talihi var. Fa
kat tüy yalnız kadın şapkalarında 
geçici moda heveslerile mi takı -
lıyor?. Bilakis diplomatların, res
mi devlet adamlarının da mera
.;im esnasında giydikleri serpuş -

larında tüyler vardır. Bu da gös

teriyor ki tüy başta iken çehreye 

büsbütün bir başkalık veriyor .. 
Bundan bahseden Londradaki bir 

gazete İngiliz paytahtında bazı 

diplomatların merasim ş'apkala -

rındaki tüylerin yarım metroya 

yakın olduğunu anlatıyor. 

rupalı muhabirlerin yazdığına gö-
• re İtalyada halk yeni bir haıt:ı çı
kacağından endişe etmemektedir. 

Böyle bir ihtimali uzak görmek
tedir. Her İtalyan harbetmeyi de
ğil, kendi işile gücile meşgul ol
mayı düşünüyor. Hele Danzig 
için bir harbe girişmek pek uzak 
görülen bir ihtimalden ibaret ka
lıyormuş. 

Şimdi bir de aksini düşünmek 
lazım gelirse şunu sormak hatıra 
geliyor: 

- Ham olursa İtalyanlar bitarat 
kalarak yalnız Almanyaya karşı 

dostluğu muhafaza ederek daha 
ilerisine gitmiyecekler mi?. 

Romadaki mU!habirlerin tetki -
katına göre İtalyanlar bunu de -
mek istemiyorlar. İtalyanların fik
rince eğer bir harb olursa ister is
temez İtalya da Almanyanın müt
tefiki olarak bu kavgaya karışa
caktır. Fakat Danzig yüzünden 
harb olmıyacaktır!. 

Fakat bir de işlerin içyuzunu · 
merak edince anlaşılıyor ki Roma 
tarafından Berline liızım gelen 

Doktorun Öğütleri: 

Kum Hastalıklarına 
Karşı 

Tavuk, piliç ve hazan kuzu 
etinden başka hiç bir et ye
memeli. Selbzelerden ve mey 
valaıxlan, bilhassa ispanak, 
semizotu, çilek kat'iyyen ağı 
za konmamalıdır. 

Bu hastalığa karşı, en çrlt 
içilecek şey bol bol kayna 
mış süttüı. Sirkenin, çok tuz
lu, biberli, baharlı şey !erin 
damlası yasaktır. HaStalığa en 
iyi gelen sular. bilhassa Çır 
çır, Tomruk sularıdır. 

Bira da dahil olduğu halde 
ı bütün içkilerden çekimelidir 

... ... .. . 
şeyler söylenmiş, söyleniyor ve 
söylenecekıtir. Yani Danzig mese
lesini ne yapıp yaparak ve harbe 
kadar vardırmadan bir şekil bu
larak Lehlilerle halletmek tavsiye 
edilmiştir . 

Acır gibi boynunu büktü: 

- Catldeye sapan köşebaşınôa 
birdilenci dururdu. Yine de du -
rur ya ... Ben, her sırbııh, bu dilen
cinin avucuna on para koyardım. 
Otuz sene evvelisi, on para, on 
para idi. ' 

Gülümsüyordu: 
- Zaman geçince, bu on para, 

yirmi para oldu. Nihayet beş ku
ruşa kadar çıktım. Dilenciye ver
diğim sadakanın uğrunu da de
nemiş değildim. Fakat evdekilere, 
dilenciden b~etmiştim; onlar, 
her sabah: Sadaka vermeği sakın 

Durou, gözlerini tavana dikerek 
birşey hesablar gibi baktıktan 

sonra: 
_ Bundan bir hafta evveldi. Es

ki haliışina arkadaşlardan birini 
görecektim, dedi. 

Tekrar duI1<iu, acı acı güldü: 
- Halaşina arkadaş da kalmadı 

ya ... Neyse, ümid dünyası ... So
kağa çıktım, cebimde tramvay 
parası bile yok. Köşebaşındaki di
lenciyi gördüğüm zaman yüreğim 
hopladı. Otuz seneden sonra, ilk ,_.._ _______________________ ~ 

Bu akşam: Cağaloğlu, Çiftesaraylar sinema ve bahçesinde 
b~anbul halkının arzusu üzerine; kıymetli san'atkiır 

MONiR NURETTiN 
ve arkadasları. Bu akşam fiyatlar müstesnadır. 

Sin•mad<t: He; program iki büyük film gösterilmektedir. 
Her akş3m: Bayan ve çocuklara duhuliye 5 karuştur. 

ı .......... K .. api .. ıs.ı ... c.um .. h•ur .. i.ye•t .. m•a•t•b•a•as•ı•k .. ar•ş•ıs•ı•n•da•d~ı~r~.~~~~~'ı' 
===========~====================================~~===================== 

Ded"klerı şeye inanmak lazım. Müphem. ne ol
tlı.; 'U belirsız bir zorluk kalbimr sıkıyor, sıkıyor, 

göjsümü darlatıyor. ayaklarımı geri gerı itiyordu. 
Y .ı nız kulağı""'la birisinin bağırması eksikti: 

-- Dön.. Büyük bır felaket seni bekliyor!. 
Bu, haykmşı duymamak, inat, toyluk beni işte 

bu fdaketin kucağına düşürdü:. 

• •• 
Paşa bizi büyük yeşil salonda kaqıladı, 
- Buyurunuz Hanımefendi.. 
- Buyursunlar Rüştü Beyefendi!. 
Babamın hali görülecek şey idi. Daha salon ka

pısından içeriye girmeden belki yirmi defa yerle 
beraber oldu. 

- Allah ömür !er versin Paşa Hazretleri. 
Diye selB.mlar aldı, ellerini göbeğinde kavuş

ıurdı.. Be nşaşkın gibi idim. Ne yapacağımı bilmi
yo,dum. Yüreğim bütün bütün daralıyordu. Paşa
da ise ne kalp çarpıntısı, ne heyecan, ne hiç bir şey 
stzilıniyordu. Çok soğukkanlı idi. Çok mültefittı. 

He:- günkü hal nden farksızdı. 
- Buyurmaz mısınız?. 
-- Oturmaz mmruz?. 
Diye, boyı.na beze yer gösteriyordu. 

muzdan sonra da beş on dakika: 
Oturuşu-

- Nasılsınız?. 

- İyi misiniz?. 

İle geçti. Karar veremiyordum: Asıl söze ben 
mi başlıyayım, paşanın söyliyecekelrini mi bekli· 
yeyirr.?. Bir iki kere dilimin ucuna geldi: 

- Paşa Hazretleri benimle evlenmek istemiş

siriz. Eğer serbest olsaydım, arzunuzu büyük bir 
memnuniyetle kabul ederdim. Fakat, biliyorsunuz 
ki, nişanlıyım .. 

Diyeyim, dedim. Fakat, söyliyemedim, bekle
dim. Paşa da bizi oyalamak için havadan, sudan 
şeylerden boyuna lafı uzatmak istiyordu. 

Bir an geldi ki, o da galiba söyliyecek boş söz 
bulamadı. Salonda herkes sustu. 

Hava iyice kararıyordu. Paşa: 
-- Yemeği tabü beraber yiyeceğiz Hanımefen

di? 

Diye, yeniden lakırdıyı açtı. 

- Hayır. Bendeniz hemen gideceğim .. 
Dedim. Biraz kaba ve kestirme düşen cevabım 

Paşayı galiba hayli şaşırttı. İhtimal o, beni biraz 
da teklifini kabul etmiş, yumuşamış zannediyordu. 

Bulanık bir sesle: 

- Niçin efendim?. 
Dedi. Cevabımı beklemeden, salon kapısının 

dışında bekliyen siyah kıza seslendi: 
-- Taal ya Hariba .. 

Siyah kız bir şimşek hızile kapının içine geçti. 
İki adım attı, ellerini çaprazlama koltuk altlarında 
yerleştirerek eğildi: 

- Faddal ya Başa ... 
Paşa, Arabca, kısa, fakat kuvvetli bir kaç cüm

le söyledi. Mükemmel bir atlet gibi çevik, tıiy gibi 
h&fif, kıvrak ,.e gürbüz vücutlu zenci, tekrar iki 

• 

oüklüm olarak yerlere kadar eğildi: 
- Naam ya Hazret. 
Ve ... Salondan çıktı, gitti!. 

Benim söyliyeceğim ağzımda kalmıştı. Fakat tek

ra,.·!adım: 

- Gitmeğe mecburum paşam: 
B\raz gülerek: 
- Ne mecburiyet olacak hanımefendi. Mecbu

riyetleri uzatmak ta, kısaltmak ta insanların elin
dedir. 

Dedi. Ben, kısa kısa, kestirme söylüyordum: 
- Uzatmak elimde değil!. 
- Rica ederim efendim. 

- Hatta, şimdi kalkmak istiyorum. 
- İmkanı yok. Gelmek sizden, bırakmak biz-

den Hanımefendi! 
- Her halde bırakmayı esirgemezsiniz. 
- Esirgemiyorum. Rica ediyorum .. 
- Hem, ben yalnız sizinle bir iki kelime gö-

rüşmek için gelmiştim; 
- İşte Hanımefendi, bendeniz de bu görüşme

mizi temin edebilmek için zatı alinizden kalmanı
zı ri'.!a ediyorum. 

Ve .. Gayet sakin, huzurla ilave etti: 

(Deı•amı var) 1 

1 
defa sadaka vermeden on~n dl 
nünden geçecektim. Sokagı ~ 
ğiştiremeııdiın. Adımların dO 

11 
şarak ilerledim. Dilenci, her 
mankİ gibi güler yüzle bekliY~ 
Benim, elimi cebime atarak r 
ra çıkarmadan başımı eğip g 
ğimi görünce, şaşırır gibi 0 

Birkaç adım yürümüştüm, ark·ı 
dan seslendiğini duydum: :ııe~ 
fendi... Beyefendi ... Biraz b• 
mısınız?. 

Kendisinin taklidini yapıyoıt 
- Döndüm, baktım. Dilen( 

ayağını sürüyerek bana yak'
yor: Beyefendi, dedi. Bugün r' 
sadaka vermediniz? Müzayak 

(Devamı 6 ınrı sahife~ 

'===============::;._..-:;:::;~ 
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ANKARA RAovosL 
J 

Q. 19,74 ın. 15195 Kes. 20 ~; 
P. 31, 79nı . 9465 Kes. 20 J\ 

l>' E 
DALGA UZUNr,u(.;U "".. 

1639 ın. 138 Kes. 120 

BUGtlN 
Saat 19.05: Müzik (Lucie . 

Boyer'nin plaklarından) 
Saat 19.15: Türk müziği (f 

sıl heyeti.) 
Saat 20.00: Memleket saat 

rı, ajans \'e meteoroloji habfr 

leri. 
Saırt 20.15: Konusma. 

(" ~ Saat 20.30: Türk müziği 
sik program) ı 

1 
(Ankara radyosu küme sC· 

saz heyeti) 
Saat 21.10: Konuşma. ~ 
Saat 21.25: Neşeli plaklar · . 

r3 Saat 21.30: Orkestra prog ; 
\ 

mının takdimi - MendclSSO'' •. 
Bizet hakkında Halil Bedi \O 

netken tarafından. . 
Saat 21.45: Müzik (Radyo ,r 

kestrası • Şefo Praetorius) 
·o 

1 - Mendelssohn - Bart·"~· 

Hebridler uvertürü. 
2 - G. Bizet - senfoni Do ı" 

jör .. 
Saat 22.30: Müzik (Sehuber1

• 

Liedlerinden - Pi.) , 
Saa.t 23.00: Son ajans haber• 

leri, ziıaat, esham, tahvilcit, ~ 
biyo - nukut borsası ([iyat.l , 

Saat 23.20: Müzik (Caz;bar.0 

Pi.) , 
Saat 23.55 - 24: Yarınki pr0• 

ram. 
YARIN 

12,30 Program. 
12,35 Türk müziği - Pi. 1 
13 Memleket saa ayarı, ajan5 

1 

meteoroloji haberleri. ___..,,,. 

1357 Hicri I 1355 Ruıııi 
Cemaztelahir Temmuz 

5 ---1939, Ay 7, Gün 199, Uızır 74 
18 Temmuz SALI --

Vakitler Vaaati Ezaııl 

sa. da. ··· ~ ---
Güneı 4 43 9 oS 

Ölle 12 20 4 42 

İldndl 16 18 8 40 

Aqam 19 38 12 00 

Yatsı 21 34 1 56 

lmuk 2 32 6 ~ 

b 



E 1 İ11tanbulun Sayfiye Köyleri 1 ~ M 1 z ~ ~· GÜZELLiK BiR TEHLiKE MiDiR 1 
tin Kilosunun 40 Kuruşa ·TEKRARALMASINDİYE _,_ 

S Muallim. - (Haksızlığın ne ol- Şahane Bir Kadın Kocasını lztırcı.bdan Kurtarmak 

at ıd "'11 D d "\ duğunu anlatmak için) Mesela i • V Z V D k 1 ıgını uy unuz ınu. t' ben arkadaşlarından birine bir ıçın l üzüne aç l ağı ö tü 

Hazım, Sayfiye 
riyatrolarında Hala 

Yerleri 
''Mvhasib 

Oynuyor Aranıyor,,u 
~ REŞAD FEYZİ 1 l . 

İstanb 1 !ııı kU .. u un hemen yarubaşında 
bit Çuk sayfiye köyu·· belki de 

Çokt '. ' 
lte,h stanbullular tarafından 

' Uld .. )er il ur. Bahsetmek istediğim 
~urııı ostancıdır! Şeytan kulağına 
lıııı il, evvela, size Bostancı -
~hr~CUzl.uğundan bahsedeyim: 
Ilı% 

5 
hır çok yerlerinde kilo

buract O -55 kuruşa aldığınız et, 
)ete ~. 40 kuruştur. Hatta, riva-
01aıı1 gore, daha ucuza 35 kuruşa 
tııııı da Varmış .. Yalnız, sizi te -
tıııd ederim ki, bu güzel sahil kö-

e 40 k de 5o uruşa alınan et, şehir-
de he • 5~ kuruşa satılandan yüz
tliı. i/uz daha idi ve daha taze- 1 
İ•lı lnız, bu satırları korkarak 
htr1t>·orurn. Çünkü bakarsınız, 
~- •sı11 ·· .• "<rell gozu kalır. yarından iti-
'eliı-_' Bostancıda da fiyatlar yük-

llu k .. 
'<stı 0Yde, bır çok tanıdıklara 
bir allıak mümkün.. Geçenlerde 
~li~ece, gezmeğe gitmiştim .. Bir 
q,d 0da oturdum .. Günlerden pa
taııbı .. Zannettim ki, bütün İs - 1 
l!,h Ul halkı buraya toplanmış .. 

'iiçede k mler yoktu ki.. 
b~ ~e şeytan kulağına kurşun, 
tağııı ondurmayı, pazar olmasına 
la~ en, burada yirmi beş kuru
lı.ııi emek mümkün oldu .. Çünkü, 
lu•ıll\ oturduğum kö)'de, pazar 

"er' ı,§l ~ ayni dondurmayı 55 ku-
l! '"il aşağı yiyemiyoruz. 

astan 
hıı cı, trenle, tramvayın yan-
etı/1 Yürüdükleri, adeta, rekabet 

~ er; · lan Yerdir .. Iskelcye yana -
' tıy0:aPurlar da boyuna yolcu ta
laıııı lar.. Daha ileride sahilden 
4 ıl ·•rı, ışıkları görülen Küçükya

t:nen da1 mcsircdir. Bostancıya ka-
~•lı gelenlerden bir kısmı. Küçük

Va k d dug a ar da uzanıyorlar .. Otur-
Utııuz . h.b. b. tok gazınonun sa : ı, ır -

ı.r gaıino sahiplerinden daha in
aı,;'.:e t<~b:yeli bir vatandaş .. Bir 
&QlU • ba•.çede, küçük bir sahne 

lluıııe ilişti.. Kendi kendime: 
len ,~ası nedir, acaba• .. Diye söy-

'""n h . tall • tmen omuzbaşım1:ı. aı~-
ıat . ..._ E cevab verdı: 

1aıı 1 lendim tiyatromuzdur. Haf
!lır. il bazı akşamları temsil var-

llahçe . 
1actall .. ~ın patronu olduğunu son-
h•ı v ogrendığim bu vatandaş iza

erdi · ..... . 
lıut~ Ceçen gün Hazım Bey geldi .• 
llıufıan .•rkadaşları da vardı.. cBir 
()•ine Sıb aranıyor temsil edildi .. 
11, ~.•k hafta da •Kayseri gülle-

t oy 
ıı nıyacak .. 

t •zını b.. t Un k • utün stanbulda, bü -
Ye Y ış olduğu gibi, yazın, sayfi
v erıer· e ''e · ınctc de hasretle aranan 
lı Yı·et11·1 b. • llıtll en ır sanatkardır. Ha-
biııill ~Cldiği akşam, bahçe sahi
ltaPııj 1 

adesine göre, yüzlerce kişi 
llı· an ger· d.. ·· ç··nk·· 
~erı . ı onmuş.. u u, 

llıış k ' bırden bire o kadar bastır
Iııışıa 1

' oturtulacak yer bulama -
Çin tr .. Ondan sonraki haftalar i· 
~. Cdb· 
"l!i'i>r 

1
. :r almışlar.. Ellerindeki 

Ilı ıra1ı • • Ob'ıı· gı uzatan, hususı oto-
bo~~~; bir çok zengin müşteriler, 
~r .. ~ arını bükerek geri dönmüş
lira k ~hçe sahibi, o hafta 500 - 600 
Yakııa~'dan zarar ettiğini yana-

lleıı,. anlatıyor. 
Y~ışı~ de benim bu satırlarımı 
&ıtıııe ' ~ahçe sahibinin hoşuna 1 
llallaıı. Çunkü, Hazımın. daha çok 
" ıaca • " 1ltı, Act gını tahmin eder. Hazı-
Ce, bur adak; evinden kalkıp, ge
~niıı ~a temsil vermek için ge
l.l\i tıı aç !ıraya pazarhk edildi
eı~i- erak ediyorsunuz Ben de 
lı .• gib· . • 
ib;.. ı merak ettim Bahçe sa-

"ıll "f . 1 adesıne göre, 300 lira a-

l 

lırmış .. Fakat, tabii yanındakı ar
kadaşlarına da bu paradan hisse 
verirmış .. Yalnız kendisi için kaç 
lira ayırdığını sordum. Bahçe sa
hibi: 

- 80 lira kadar, dedi... 
Fena para değil.. Baremin ol -

dukça yüksek bir derecesindeki 
maaşı, Hazım, bir gecelik temsil 
için alıyor.. Bir de, memlekette 
sanatkarlara ekme kyok, der, şi

kayet ederiz. İyisi olunca, pekala 
var işte .. 

Fakat, her sahne heveskarının 

..,.. ___ , 

bir Hazım olabilmesi mümkün 
mü, o da ayrı bir mesele .. 

Gevezelik ettikçe, galiba, her
kesin aldığını verdiğini yazarak, 
dedikodu yapıyorum .. İhtimal ki, 
bu yazımdan Hazım da hoşlan -
mıyacaktır. Fakat kendisi dostum
dur. Hoş görür. 

• •• 
Bostancıda, akşam dönüş saati 

erken geliyor .. Galiba, şehre uzak 
olduğu için, hava karardıktan bi
raz sonra, herkesi bir telftş alıyor .. 

(Devam• 6 ınc. sahifede) 

Amerikada Güzellik 
Mektebi Ne Yapar? 
Kadınlar İstedikleri Şeyleri 
Erkeklere Nasıl Yaptırırlar ? 

Güzeltik mektebinde meş1ıur ve ölü yıldızla~ taklid edilir. 

Amerikanın meşhur kadın ber
berlerinden biri cBir güzellik ve 
sevimlilik mektebi• açmış. Tale
beleri arasında bir çok yaşlı ve 
genç kadınlar var. Mektebin, kü
tüphanesinin duvarları, yalnız gü
zel cildlı kitaplarla değil, güzel ka
du: resimleri dolu. Bu, işini bi
len berber bakınız ne diyor: 

- Kadınlar çok eski devirler
de de güzelleşmek, güzelliklerini 
arttırmak, erkeklere kendilerini 
sevdirmek çarelerini aramıslar -

dır. Bunun için vücudlarını bir 
çok işkencelere maruz bırakmış
lardır. El'an da bırakmaktadırlar. 

<Güzellik ve sevimlilik mekte
bi> Nevyorkun 5 inci caddesinde, 
büyük bir binanın 97 inci katın
dadır. Ve kapısı herkese açıktır. 

Genç kızlar, kocalı kadınlar, to
run sahibi nineler buraya devam 
ediyorlar, haftalarca, aylarca kurs
laı·ı takip ediyorlar, staj görü

yorlar. Bu yaşlı.' yaşsız kadınla-
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

pasta versem, sen de onu elinden 

kai:~:b..~e_::a~;:d~~ur:;~~ al _ Amerikalı Bir Gazeteci Güzelliğin Kadınlar İçin 
masın diye ağzıma atmış olurum! Bir Tehlike Oldug" unu Söylüyor 
ELLERİNİ YIKIYACAKMIŞ 

Bir bayan, baloda bir gençle 
dans ederken eldiveni olmadığı
na dikkat etmiş: 

- A!. · · Eldiveniniz yok mu? 
Demiş. Genç te: 

- Zarar yok bayan! 
sonra ellerimi yıkarım. 

Cevabını vermiş. 

ELMAS VE KATILIK 

Danstan 

Bir aşık ile sevgilisi aı·asında: 
- Elmasım! Niçin bu kadar ka

tı yüreklisiniz? ... 

- Katılık elmasın tabiatı ikti
zasından değil mi? ... 

BAŞKASINA SÖZ VERMİ!;i 

Yaşlı bt·r adam, genç bir kadın
la evlendığ.nden az sonra hasta
lanmış, ölüm döşeğine düşmüş. 
Son demlerini nyaklaştığını hissi!
dince genç karısını yanına çağır
mış: 

- Ben ölüyorum! Sen daha 
gençsin. Elbette bir kocaya vara
caksın. Yalnız rica ederim, Hüse
yine varma. O, benim en büyük 
düşmanımdır. 

Demiş. Genç kadın gözyaşlarını 
silerek: 

- Merak etmeyiniz, müsterih 
olunuz. Ben, bunu düşündüm. Bir 
başkasına söz verdim. 

İNSANLIKTA KARAR KILMIŞ 

Fransanın meşhur tarih! roman / 
muharriri Aleksandr Düma, in -
sanların maymundan müteselsıl 

olduklarına inanırdı. 
I 

Bir gün birisi, kendisine sorar: 
- Babanız Habeş idi, değil mi? .. 
-Evet! .. 
- Onun babası? .. 
-Siyahi! ... 

- Ya onun babası? ... 
- Maymun! ... 
- Maymun mu? ... 

- Evet, çünkü benim neslim, 
sizinkinin aksine olarak maymun
lukta başlayıp insanlıkta karar 
kılmış ... 

Niçin 
1 . ? 
çmış ... 

Fransız mahkemelerinden birin
de ... 

Mübaşir, yüksek sesle bağırı -
yor: 

- Çilingir Rawar Emil! ... 

Sofadaki kalabalık içind.,11 bir 
adam ilerliyor, mahkeme salonu

na giriyor, maznun yerine cturu

yor .. Dalgınlıkla şapkasın. çıkar

mayı unutmuş. 

Reis - (Maznuna) Şapkanızı 

unuttunuz ... 

Maznun - (Arkaya 
Nerede? ... 

Reis - Başınızda ... 

bakarak) 

Maznun - (Şapkasını çıkarır) 

Affedersiniz, Bay reis ... Mahke -
me huzuruna ilk defa çıkıyorum 
da ... Ben serseri değilim. İş ve 
güç sahibi bir adamım ... 

Reis - Malıim ... Fakat rezalet 
çıkarmakla itham olunuyorsunuz. 

Maznun - Rezalet mi?. .. Ne 
rezaleti? .. . 

Reis - Geçen 25 ilkkanunda 

Kliş meydanında Mösyö Alfred
in meyhanesinde bağırmağa baş

lamış, sonra camları kırmışsınız .. . 
Sarhoş mu idiniz? ... 

Maznun - Sarhoş mu? ... Ha
yır ... 

Reis - Meyhaneye saat 9 da 
gitmişsiniz. Saat 15 de karınız 

gelm41, sizi alıp götürmek istemiş . 

( Dev~mı 7 inci •aufada) 

Bir kadın için çirkinllkt~n daha 
fena birşey olmadığını biliyoruz. 
Fakat, güzellik de bir felaketmiş. 
Bıınu bilmiyorduk. Bir Amerikan 
gazetesinden öğrendik. 

N evyork gazeteleri, maruf bir 
operatörün, çok güzel olan karısı
nı bayılttığını ve çehresi üzerinde 
ameliyat yaparak çirkinleştirdi -
ğini yazıyorlar. 

Operatör, bu hareketini mazur 
göstermek için: 

- Mazur görünüz, demiş, karı
mı çok, pek çok seviyorum. Gö -
zümden bile kıskanıyorum. Bera
ber sokağa çıktığımız, sinemaya, 
tiyatroya gitıtiğimiz zaman karlın 
ve erkek herkes iştiyakla bakıyor
lar: 

- Ah! diyorlar, ne güzel ka
dın!. .. 

Bu sözleri işittikçe kalbim ezi
liyor. benden daha zengin, daha 
genç birinin karımı kandırması, 

kaçırması ihtimalini düşünüyor

dum. Bu düşünce ile sabahlara 
kadar uyuyamıyor, Ç>Ok acıklı da
kikalar geçiriyordum. 

Buna nihayet vermek istedim, 
karımın yüzünü çirkin\eştirdim. 

Şimdi yüreğim ferahladı, onu, ev
velkinden bir kat daha fazla se
viyorum. Karımın bana karşı his
siyatı değişmedi. Yalnız, evdeki 
aynaları kaldırttı . 
Demiş. Amerikalı bir gazeteci 

doktorun bu hareketinin hodbini
den ileri geldiğini söy !edikten 
sonra kocasını seven bir karlının 
onu kıskançlığın azablarından kur
tarmak için kendi arzusile yüzü
nü çirkinleştirdiğini yazıyor: 

• 

Bu genç ve güzel kadın, koca - ı 
sının çektiği ıztıraba nihayet ver
mek istemiş. Bir şişe zaçyağı al

mış, yüzüne dökmüş ... 

Gemideki Facia 
Nasıl Oldu ? 

''Birinci Z abit Bana Gemicilerin 
Hayatını Anlatıyordu,, 

Yemekten sonra birinci zabitle 
kıonuşuyordum. 

- Geliniz, dedi. Nöbet kama -
rasına gidelim. Size gemicilik ha

yatının içyüzünü anlatayım. 

Kumanda köprüsünün altındaki 

merdivenden yukarı çıktık. Genç 
bir zabit, elindeki uzun dürbün

le uzaklara bakıyor, dümenciye 
bazı emirler veriyordu. 

- İşte, hayatımız burada, böy-

ristiyanların yemeklerini pışıren 

ahçılar ayrıdır. Sonra doktoru • 
muz, demircilerimiz, doğramacı -

!arımız, itfaiye neferlerimiz var. 

Tıpkı ufak bir şehir g?bi... Bu şe

hir halkının büyük bir kısmı gü
neş, ancak bir iki saat görebilir . 

Ömrünün çoğu makine dairesin
de geçer. 

cBu şehir, . azizim, iki kısma ay
rılmı~tır. Yolcuların ekserisi eğ-

lenınek için yolculuk yaparlar. Bu 
gibileri sıkmamak, eğlendirmek 

lazım. Diğerleri mürettııba~tır, ha
yatlarını kazanmak için çalışır -
!ar ... 

FACİA 

Birinci zabit, kumandanın ya -
runa gitti. Kendisini salonda bek
lememi söyledi. Fakat gelmedi. 

Ancak yemekte karşılaşt;k. Sar -
hoştu. Buna rağmen kendini mu
hafaza ediyordu. Pek az birşey 

Bu satırları okuduldtan sonra 
güzelliğin de çirkinlik kadar fena 

olduğuna, felii.kete sııbebiyet ver

diğine şüphe kalır mı?. 

Bir Haydudun 
Soyduğu 

Yaşlı Zengin 
Parist.e, Odeon sokağında 1 nu

maralı apartımanın 4 üncü katın

da ikamet eden 67 yaşlarında ve 

Leon Jirar adlı bir zengin, apar

tımanın kapısını açıyor, bağın -
yor: 

- Yetişiniz a dostlar ... Beni öl

dürmek istediler. Paralarıııu çal

dılar!. 

Ve baygın bir halde yere dü

şüyor. Kııııncı derhal zabıtaya ha

ber veriyoı. Polisler geliyorlar, ya

ralıyı hastaneye naklediyorlar; 

bir taraftan da tahkikata girişi -

yorlar. 

Mösyö Jirar, yarasının ağırlı

ğına rağmen vak'ayı şu suretle 
anlatıyor: 

- Kapı çalındı, açtım, yirmı, 

yirmi ·beş yaşlarında bir genç: cTe) 

zenizden bir mektub getirdim sı

ze .. • dedi ve bir zarf uzattı. Bunu 

alırken kafama şiddetli bir darbe 

indirdi. Sereemledim, baygın bir 

halde yere yuvarlandım. Ancak 

bir saat sonra kendime geldim. 

Zabıta, apartımanda yaptığı a

raştırmada dolııbda asılı eski bir 

ceketin iç cebinde kırmızı bir cüz

dan bulmuştur. Cüzdanın içeri

sinde 48 tane binlik frank vardır. 

Hırsız, bunu görememiş, yalnız 

beş, altı bin frank değerinde bazı 

mücevıherat ve gümüş takımla -

rını alıp kaçmıştır. 

le geçer ... Yolcuları seyrederiz. 
Eğlencelerine, sevişmelerine şa

hid oluruz. Gemi zabitlerinin yol
cular arasında bulunan genç kız
larla, kadınlarla flört yaptıklarına 

dair söylenen sözlere kulak ver
meyiniz. Bunlar masaldan iba -
retıtir. Kadın, eğlence, hayat ve 

aşk bize haram gibi birşeydir. Bir 
çok defalar, birçok güzel kızlarla, 

kadınlarla karşılaştım. Çekici na
zarlarla baktıklarını gördüm. Bir 
kaç saat veya birkaç gün mes'ud 

bir ömür sürebilirdim. Fakat, son
ra ... Neticesiz kalacak bir hulya
ya kapılmakta ne mana vardı?. 

yedi. Bazan gözlerini kapıyordu. , ....................... ,,_,.,..,,,..,. .......... --·-...................... . 

- Gemi mürettebatı ne kadar?. 

- Sekiz yüz yolcuya hizmet e-
den yedi yüz kişi. .. Telefoncular, 

kitabcılar, sütnineler, ahçılar var. 
Yahudilerin, Hindllierin, Hı -

Kahvesini içmeden kalktı, yukarı 
çıktı. Kendisini takib ettim. 

Bu sırada, bir ağız kavgası, son
ra bir tokat sesi işitildi. Yolcular

danbiri, bir İngilizin karısına liif 
atmış, aralarında dil kavgası çık

mış ve tokat tokııta gelmişler ... 
Bütiln yolcuların diline düşen 

bu hadisenin facia ile neticelene
ceği kimsenin hatırına gelmiyor
du. 

Halbuki ertesi gün mütecavizin 

kaybol<j.uğu haberi yayıldı. Yapı

lan tahkikatta kıskanç İngilizin 
rakibini, güvertede dolaşırken i

tip denize yuvarladı,iiı anlaşıldı. 
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(4 üncü sayfadan devam) 

sınız, değil mi? Lfttfen cebinizden 
bir kıiğıd kalem çıkarın da söyli
yeceğian a<lresi kaydl"din! 

Katil Ali Dün Gece 
Nasıl İdam Edildi-

edilen baba katilinden bahsedi -
yor. 

V enediklilerin, Cenevizlilerin Her 
Biri Bir Köşeye Kaçıb Saklanmıştı 

İhtiyar daıtum, derin bir şaş • 
kınlık içinde, etrafa bakınıyordu: 

- Adeta kMibce kon1Jiiuyor. 
Söylediği ad.resi yazdım. O: 

- Yarın akşam saat dokuz.da 
·bu adrese gelin, dedi, amma mu
hakkak gelin! 

Ellerini dizlerinin üstüne koy-
muştu: · 

(1 inci sahifeden devam) 

miştir. Gözleri kararan katil ko
casının arkasından bir eşek üze -
r.lnde gelmekte olan ve faciayı gör
dükten sonra kaçmıya başlıyan A
=ın karısı N efi.seyi de kama ile ) 
21 yerinden yaralıyarak öldürmüş, 
sonra da jandarma karakoluna gi
de-rek teslim olmuştur. İki sene
denberi ağır cezada cereyan eden 
muhakeme neticesinde idama mah -
kfun olan katil, bu hüküm Tem
yiz mahkemesi ve Büyük Millet 
Meclisi tarafından tasdik olundu
ğu için dün gece saat üçte Su! -
tanahmedde idam edılmiştir. 

Saat iki Müddeiumumi muavin
lerinden Sabri, ağır ceza mahke
mesi azasından Salim, İlamat da
iresi müddeiumumf muavini Fethi! 
Sezai katib Ragıb geliyorlar. Her 
§eY tamam. Mahktim uyandırıla
rak hakkındaki karar kendisine 
tefhim ediliyor. Hapishanenin e
mektar imamı Mehmed dini mera
sim yapıyor. Ayasofya müzesi ö
nünde zabıta tarafından sıkı ter
tibat alınmış. 

Çünkü Bu Gibi Hallerde Ortada Kalanların Ayak 
Altında K a Idık/arı Çok Görülmüştü 

- Adresi kolayca buldum. Be-
yoğlunun k>bar sayılan semtle -
rinden birinde büyük bir aparlı
man. Apartımaıun ikinci katında
ki dairenin kapısını çaldım. Te -
miz giyinmiş bir hizmetçi kapıyı 
açmıştı.i Beni, bekliyorlarmış her
halde. Yüzü pırıl pırıl tıraşlı, ipek 
pijamalar giyinımiş bir zat, beni 
karşıladı: Buyurunuz dedi, ko -
lumdan tutarak mükellcl döşe-n
miş bir salona götürdü. 

Alinin Beyazıd meydanında i
dam edileceği şayiası üzerine ora
da toplanan kadınlı erkekli bin -
lerce insan Sultanahmed meyda
nına akın ediyor. Aralarında ku
cağında küçük yavrular taşıyan 

kadın1ar bıle var. 

- AhJrda hayvanı da yok! .. Ge
ce nerede idiniz?. 

İçlermıre;n biri cevap wrdı: 
- Ağanı, vallahı sabaha kadar 

burada idik .. 
- Ulan burada idinız de olan 

bıten<len haberiniz yok mu? 

- ······ 
- Yoksa, bu işte sizin de mi 

eliniz var? .. 
- Aman ağam, ocağına düştük, 

ne haberimiz var bizim bu işten? 
- Uyudunuz değil Dli köpek -

ler? .. 
- ...... 
- Su başına ne cevab verecE -

);.;,. • .>:? 
g~ şınıw .. 

Deyince; hepsin& şalak atmış
tı. Laf değfl, Hancıdan son nt:feri
ııe kadar hepsinin kellesi uçardı. 

iki padişah karakullukcusunun 
kellelerinin bir han içinde kopa
rılması ne demekti? Çoluk çocuk
larile kellelerinin uçtuğu gündü. 

Gürültüye ahali toplandı. Her
kes dehşet içinde kalmıştı. Bu a
dam kim olabilirdi? Karakulluk
cuların kafasını neden kesmişti? .. 

Halk arasına karışan ayan ve 
eşraftan bazıları şu yolda konuşu
yorlardı: 

- Hasan ağa; buna, ne mana 
verirsin? 

- Eşkiya filan işi değil bu a ca'-
rum .. 

- Ne olabillı?~ 
- Anlayıver ... 
-Ne gibi? .. 
- Hüki'ımet işi olacak!. 
- Evet; kara:kullukculara baıı-

ka kim dokonabilir .. Ne haddine?. 
- Görmüyor musun ellerinde 

kemendler aç}iı?. 

- Evet, kemendler bellerinde 
dc-gil ellerinc»c ... 

- He-rhalde kara·kullukcular bir 
ma sadla ve bir emripadi~ahi ile 
buraya gelmiş olacaklar. 

- Padişah, basta diyorlar. 
- Bana da vefat etti de-diler. 
- Acaba elaltmdan buna delf>-

let eden bir kargaşalığın başlan -
gıcı olmasın ... 

- Herhalde hukiınıet Uıi ... 
- Subaşının ha-beri var mı der-

. ? 
sın .. 

-Muhakkak ... 
- Acaba nere-de kendisı ?. 
- Nerede olaıbile-ceğini tahmjn 

edıeıniyor musun?. 
- Ha, Vene-dikli güzc-:dooir o 

şimdi ... 
- Haıberi yek anlaşılan .. 
- Öyle ... 

Sultanahmed 1 inci Sulh Hukuk 
mahkemesinden: 
Davacı Posta ve Telgraf Mü -

dürhigü Vekili avukat Burhaned
dın Tabı.in tarafından muddeaa - t 

ley.lı, İzmirde Cumaovası Oğlan
anası köyünde mukim Ahmed Fa
<ilı aleyhine, alacak davasından do
layı rrlıiddeaaleyhin ikametgiıhı

nın meçhuliyeti hasebrle muame
leli gıyab kararının ıl;inen tebliği 
uzerıne mahkemeye gelmediğin -
den gıyabında ıcra kılınan duruş-

1 
masında: 

Mıiddei vekili bu babta vtsaık j 
ibrazından izharı acız ettıkte:rinı 

ve yemın teklıl edt-r olduklarını 
~yan etmiş \'e mahkemece ye
m 1 davetıyesinin muddcaaleyhe 
il l lığ ine karar verılm•ş olduğun
dnn muhakemerın icrası ıçin ta-
y Jul ~a~ 14/9/939 ta ilııne rast-, 

paz2rte i g: nu r.:rnt JO da 
yomı c-t.:.. ek uzert m:i!:kl'meye 
ge m(d takdırde yemınden ım

tına etmis _ayılar;:.k davaya sa
bıt nazarile bakılacagı ılan olu -
nur. (939-98) 

- Acaba bu adam kiındi?. 

- Kimbilir hangi vezirin matı-
rerni esrarı bir adamdır?. 

- Veziriazam Halil Paşanın ol-
masın ... 

- Olmuş olsa karakullukçuları 
kesmez. 

- Neden?. 

- Subaşı ve karakullukçular ve 

bütün kapıkulu askeri veziriaza
ma tabidirleı. 

- O da doğru ya ... 

- Herhalde işin içinde birşey 
var, çıok geçmez çıkar meydana ... 

- Hele, bakalım subaşı gelsin 
ne olacak?. 

- Hancıya ve adaımlarına acı
yorum .. 

- Ya, hepsini kılıçtan geçirir 
bu heriflerin ... 

Gürültü büyüdü. Şehir birbine 
gireli. Çok geçmeden çarşı ve es
naf dükkanlarını kapayıp evle -
rine çekildiler. 

Venedikliler, Cenevizliler, Re -
aya her biri bir köşeye savu~up 
sıkışıııl§tı. Çünkü· bu gibi halde 
bazan ortada kah' o " k altında 

kalırdı. (Devamı vaT) 

İMiyar dostum, parmağını ısı
rıyordu: 

Sekiz seneden beri İstanbulda gö
rülmemiş olan bu idam hadisesi 
nasıl oldu? 

İdam kararı Bıiyük Millet Mec
lisi tarafından tasdik edildikten 
sonra Adliye Vekaleti tarafından 
İstanbul Muddeiumumiliğine ~b
liğ !"dilmiş ve Müddeiumumi Hik
met Onat hükmün infazı için 13-
zım gelen l('Ttibatı almıştır. 

• •• 
Gece saat bir ... Tevkıfhane mü

dürü Bahanın odaSJndayız. 

Bay Baha bize şöyle anlatıyor: 

Etin Kilosunun 40 Kuruşa 
Satlldığını Duydunuz mu ? 

-- O mükellef apaI>tımanın sa
htbı o yüzü pırıl pırıl tıraşlı, ipek 
pijamalar giyinmiş zat, bizim alil, 
sakat dilencı değil miymiş? Pija
masının cebmden bir cüzdan çı

kardı, açtı, on tane beş liralık say
dı, bana tızaııtı: - BC>n, otuz sene
denheri, sizin paranızı alıyorum. 
Bunu ister, bir herliye olarak ka
•bul !'din, ister borç olarak.. Para
mz olunca bana iade edersiniz. 
Hiç acelesi yok Başınız fazla dara 
gelirse, hiç çekinmeyiniz, yalnız, 

Katrnn bu gece idam edilece -
ğinden haberi yoktur. Şu dakika
da uykuda raha trahat uyuyor. 
Dün ken<lisine hakkındaki kara -
rın temyiz tarafından nakzedilmiş 
olduğunu, yarın keşif yaptlmak 
üzere Çatalcaya gidile-ceğini söy
ledim ve bunun üzerine de katili 
tecrid ettik. 

Nihayet hapishanenin meşhur 

kırmızı ile siyaset meydanına ge
tirilen mahkum sehpanın 10 met
re gerisinde indiriliyor. Burada o
kunan kararı sükunetle din !iyen 
katile son arzusu soruluyor. Katil 
Tevkifhane müdürıi Bahaya, son
ra da etrafını sarmış olan gardr -
yanlara dönerek .Hakkınızı he
lal ediniz• diyor. Bundan sonra 
imam Mchmedin söylediği duayı 
tekrarleyarak sehpaya yakllaşı -
yor ve kollarını tutmuş olan gar
diyanlara hiç zahmet çektirme -
den masanın üzerine çıkarak cel
ladın elinde bulunan düğümlü ipe 
boynunu uzatıyor. (S inci aayfadan devam) 

Çoluk çocuk, vapura, trene, tram
vaya, arabaya koşuyorlar .. Pazar 
akşamları, gezinti, eğlence yeı·Je -
rinden şehre dönüş, halk için, ha
kika~n büyük bir ıztırab oluyor. 
Çünkü, ayni saatlerde dönmek ilı
tiyacında bulunan on binlerce va
tandaş nakil vasıtalarına tıklım 

tıklım doluyorlar .. Bunun, başka 
bir çaresi var mı, bilmiyorum. Bir, 
bi:r buçuk, halta iki saatlik bir se
yahati ayakta itile kakıla, kan ~r 
içinde yapmak, inEanı hay Jı yoru
yor. 

1 

Belki de pazar günleri İstanbu
lun nakil vasıtaları meselesi daha 
iyi organize edilse, şehirli gezin- 1 

tiye, açık havaya daha çok rağ - sizden bir ricam var; sa'bahları, 

bet edecektir. Bir çok kimseler bana, yine l'ISkisi gibi ·gündelik 
tanıyorum ki, pazar günleri, ev- sadakamı verin. Çünkü ben, u-
Jerinde oturmağı terciılı ediyorlar. ğurunu denedim. 
Sorduğunuz vakit: ihtiyar dostlllD, tekrar baş ve 

- Her taraf çok kala balık ve işaret parmaklarile kır bıyıklarını 
rahatsız edici bir halde.. tutmuş, feri sönük gözlerini aça-
Cevabını veriyorlar.. rak yüzüme bakıyordu: 
Uzak deniz kenarlarının gece - Olur şey mi bu?. Kaç gündür, 

güzelliğini tanı yarıda bırakarak, bunu anlatmak için, shl arıyo -
balıki:stifi halindeki nakil vasıta- rum. Başkalarına söylesem, güle-
larına koşanların arkasından ba- cekler, inanmıyacaklar ... Siz, ehli 

'haleiniz, kimseye de söylemez -
kıyorum ve acıyorum .. 

B t d la k balı ti 
siniz, bilirim!. 

u va an aş rın ne a a MAHMUD YESARİ 
var? .. Onları, daha ziyade rahat !==-============ 
rahat gezdirmez miyi2, diye dü -
şüntiyorum?. 

REŞAD FEYZİ 

Hapishane doktoru İbrahim Za
ti sekiz sene evvel Beyazıdda idam 

Alinin cesedi sabah saat sektie 
kadar halka teşhir edildikten son
ra kaldırıldı. 

CEMAL DAGlSTANERİ 

• 
lzmire Kacırılan 

' . · Çocuk Bulundu 
Emine i<sminde ibir kadının Ya- Emine Yalova.da misafir olduğu 

lıovada Mustafanın evine misafir w ailesini kandırırken oynadığı 
giderek apartJman ve zengin fa- rolde muvaffak olduğunu gö:ııö -
kir bikayelerile hane halkını oya- nünde tutarak İzmirde de ayni şe-
layıp yükw hafif pahada aüır ne kilde hareketi muvafık bulmuş ve 
varsa çalarak İ=ire kaçtığını ve kendisini zengin roeb'us a;Jesi di-
beraberinde misafir olduğu evin ye ~anı1t~ğı ev>n genç oğluna, tıp-

Danzig'deki Polonya
lılar Çıkarılacaklar 

Amerikada 
Güzellik 
Mektebi 

küçük oğlunu da 'kaçırdığını tıa- kı Yakıvada olduğu gibi ~nç, gü-
be-r vermişıtik. zel, zerı.gin ve şimdiye kadar vaki 

İstanbul ve İ2l1Ilır za.bıtası sıkı bütün talııbleri reddetmiş bir kız 
taklblerden sonra bu .kadını İz _ vereceğini vadetmiştir. 

(5 inci oayfadan :!evam) Fakat polis tarafımlan takilb e-
rın gayesi hep bir: güzel görün- mirde yakalamağa muvaffak ol- dHmekte olan Emine İzmirde'ki 
mek, erkeklere kendini sevdir - muş ve kaçırılan çocuğu da ı;ağ evi de dolandırmrya fırsat bula -

(l inci sahifeden devam) 

serbest şehir mıntakasının yeni
den askeri hale ıfrağ !"dilmesini is
teıniştır. 

Londra 18 (Hususi) - Dey Jj Mi· 
ror gazetesinde Vindson Çörçil 
yazdığı bir makalede, Hitlerin .si
nir muharebesı. ısminı verdiği 

mücadele ile demokrasi de\·letle-
rini yoramıyacağını ·azmakta -
dır. 

Eski nazır diyor ki: 
•İngiltere ve müttefikleri ka -

rar larında hiç bir zaman şaşmıya
caklardır. Bir harb belki çıkabi -
lir, fakat ne zaman çıkacağını kim
se kestiremez. Liıkin böyle bir ilı
timal karşısında nasıl hareket e-
deceğimizı şimdiden tayin etmiş 
bulunuyoruz. Elde kılı~la •haya
ti saha• aramak beyhude bir gay
re-ttir Barbarsa usullerin artık 

modası geçmiştır. Daha vakıt var
ken, Hi•lerin çok derin düşünmesi 1 
lazımdır. HitJerin kötü bir adım 
attığı gün, neslimiz ıçin umduğu
muz müreffeh ıstikbal dum~n ve 
a,ev l\İnde mahvolacaktır Hitle -
rin Napolyonun başına gelenleri 
hatırıa.ın .. 

Paris 18 (Hususi) - İtalyanın, 
Halayın Türkiyeye ılhakını tanı
madıji:ını resmen bir nota ile Fran
saya bildirdiği malumdur. İtalya 
25 nı.san ı 99290 de San Rem oda 
tnplanan ::\futtefik devletler ali 
şlırasının kararına istınad etmek
tedir. Notaya göre, Halayın Tür -
kıyeye ilhakı için İlalyanın da fk
rı sorulmalı l'Ylış. 

Jurnal gazetesi diyor ki: cİtalya ı 
1920 de şa•k memleketl€"inın man
dalarını İngiltere ve Fra-saya tev
di eden San Re!l'o konferans;na 
ışt. a kC'tmişti. ltalya, o zaman par-

1 ça.aı:an o.m nlı .mpara orluğun-

dan hu; bir mandayı kabul etme
miş. Arab milletlerinin müstakil 
kalmasında israr eylemişti. Hal -
buki İtalyanın o zamanki maksadı 
Anadoludan Antalya ve havalisini 
ele ge.;irmekti. Fakat bu maksadı
na muvaffak olamadı. İtalyanın 
San Remo konferansına iştirakin
den bahsetmesi, Hatayı Türkiyeye 
vermekle Fransanın Suriye üze-
rinde aldığı mandaya ihanet etti
ğini söylemek içindir .. İtalyanla -
rın Suriyedeki Fransız mandasına 
bu tarzda serzenişleri ilk defa va
ki değildir. Şimdiye kadar bunun 
daha bır çok evveliyatını gö:ııdük. 

Halbuki mandaları tevzi eden 
milletler değil.Milletler Cemiyeti
dir. Binaenaleyh bu hususta bir 
sual sormak icab ederse, bu bak 
İtalyaya değil, Milletler Cemıyeti 
Mandalar komisyonuna aittir. 

Londra 18 (Hususi)- İnıgiliz 

hava ku\'vetlerinin Fransa üze -
rinde yaptığı cevelilnlardan bah
se-den gazeteler, bu hava tezahü -
rünün tekrar e<lile-ceğini söylerken 
diyorlar ki: 

•Oksford ile Bordo araı;ındaki 

mesafe İngilterenin şark sa'hille
rile Berlin arasında ve Kent eya
J('!i ile Roma arasındaki mesafe-
den farksızdır 

Berlin 18 (Hw;usi)- FTansız ve 
İngiliz ~anare filolarının hava nü
mayişlerinden ~<dısl"den Alman 
gazeteleri, bu uçıı.$1ara büyük bir 
alaka gösterme-kle b_ı-raber, bu 
teza'\ıüratın Hıtler Almanyasını 

'hic;ıbir suretle korkufamıyacağını, 
şayecl Fransız ve İngiliz tayyı.re-
leri tesadüfen Alma" toprll'klar, 
üzerınde uçmağa kalkarlarsa Al
mar tavyarelcri ve Alman daiö 
toplan ile karşılanacaklarına hiç
şıiphe edılmem<s.ni yaı.ı:naktadır
lar. 

k ve salim bularak ooeveynrne t.es-mc . . madan yakalanm~tır. 
!im etmiştir. · y r Taleıbelert, sırasıle şu cler.ler Emine polisleri g<irıinee, a· o -

gösteriliyor: Emine kadın ilzmirde de :bura- vadaki eve mısafir olduğu sıra -

l Erk 1 k daki gıı'bi ıbir aileyi soymak üzere 1 d ki ta t k •• . - ek erin dık at nazarı- ar a masum vnnı fJ, mm-., 
nı çekmenın usul!l'ri, iken ywltayı ele vermiştir. Bu sa- kendisinin namuslu bir kadın ol-

2. - Erkeklere kendim beğen- bı.kalı, İstaılbuldan k:w;:ırd>ğı ÇO- duğunu iddia tem~ir. 
dırmek, cuğu da alet ~rt'!k İzmrde do- Ailesine tesllın edilen çocuğun 

J. _ Erkeklere sevdirmek, !andırmak teşebbüsüne ,giriştiği ebeveyni Emineyi kısa zamanda 
evde kend:..'nin '"rr· meb'us ailesı· yakalamag·a mııvafiak olan Tü'rk 4. - Erkekleri çileden çıkar - - ·u · 

k okluğunu s-Oylemiş ve zenginli - polisine gazetemiz vasıtasile te -ma , 
5 - Koca bulmak Ye kocayı mu- =ğı='n=d=en==b=alıs=e=tmişt='==ir=.=========şe=k=k=u=·r=etm=ekt==c=di=·r=.====== 

hafaza etmek ... 
Usta berber, yem g,elen tale-

beleri sıkı bir sorguya çekiyor: 
- Ne istıyorsunuz? ... 
-Gıizel yakışıklı bir milyone-

re kendimi sevdirmek, evlenmek 
\•e mes'ud olmak ... 

- İyi amma Matmazel... Bu -
nun ıçin uzun müddet kursları -
mızı takip etmeniz, staj görmeıtiz 
liizımdır. Bir milyonerin yüreği
m <;€ke-bılmek gayri mümkün de-
ğil, güçtür. İlk evvel :>Öz söyle -
mesini bilmelidir. Birine prazan
te olunduğunuz zaman gözlerini
zi önünüze almalısınız. Çehreniz 
biraz penbeleşmelidir. Bu. gayet 
kolaydır. Azıcık nefesinizi tuttu
nuz mu, çehreniz derhal k11arır. 

Sel;im verirken zarafetle öne doğ-
• ru eğilmelı.siniz. Sonra tatlı bakış

larla muhatabınızı okşamalısınız. 
Dans !'derken robunuzun beyaz 
olmasına çok dikkat edıniz. 

- Niçin? .. 
- Beyaz renk göze çarpar. Be-

yaz veya siyah bir rob daima ha
tırlanır. Dekolteniz ne pek açık, 
ne de pek kapalı olm2lı. Saçları
nıza , gerdanı .ıza, kollarınıza ha
fif \'e bayg.'1 bir koku sürme'Lsi· 
niz. GulüşlcrL" : tabii olmalı ... 

- Bunlar. güç bır şey değiJd,r. 
Ta 'Sİ) enız uzer<> ha ekct (derim. 
Fakat H' le mex .. 

Fransız Askeri 
Heyeti 

(1 inci sahifeden devam) 
isi Oll(eJ!eral Asım Gündüzü, Mil
li Müdafaa Vekili General Naci 
Tınazı ve Hariciye Umumi Katibi 
Numan Menemeocioğ!unu ziya -
ret etmiş, vilayete de kart bırak
mıştır. 

Fransız askeri heyeti reisi, Fran
sız sefiri Massigli ve heyet aza -
sile birlikte öğle-den oonra Ebedi 
Şef Atatürk'ün muvakkat kab -
rini ziyaret efımiş ve bir çelenk 
koymuştur. Bu meraslınde >bir po
lis müfrezesi selam roomini ifa et
miştir. 

F!ansız heyeti i1e müzakerelere 
de,·am f:djlmektedir. 

---O--

Tokyo 
Müzakereleri 

(1 inci sahifeden devam) 
!erini menetmi.ştir. Limanda bulu
nan Lovestoft harb gemisi de meç-
hul bir istıkametc ayrılmıştır. ' 

Toky<' 18 (Hususi) - Kulangsu 1 
ecncbı imtıyaz mıntakas: meclis 
bu mıntakaların idaresine ve po
lısıne ait olarak Japonla• tarafın
dan ileri sun:len teklifleri red<let-

Satie Tahkikatı 
Satie binası tahkikatı dün ak -

şanı bitmiş, Dördüncü sorgu haki
mi dos)>ayı Müddeiumumiliğe ver
miştir. Hadisenin hafta sonunda 
mahkemeye intikal edeceği tah -
min olunuyor. 

Dün bitirilen tahkikat safhası 

epeyce hararetli geçmış, Milli Re-
asürans ikinci müdürü Malik Kev
keb ve avukat Atıf Ödül Tevkif
haneden Adlıyeye tıetirilerek ayrı 
ayrı tekrar sorguya çekilmişlerdir. 
Her ikisinin de komisyon mesele-
si hakkında isticvab t-dildikleri 
zannedilmektedir. 

Maznunlardan sabık Denizbank 
umum müdürü Yusuf Ziya Öniş 
avukatı vasıtasile tahliye talebin

de bulunmuş, Dördıincu sorgu ha
kimliği bu talebi reddetmiştir. Red 
kararına vaki olacak itiraz Asliye 

Dördıincü ceza mahkemesi reisi ta
rafından tetkik olunacaktır. 
' .... * ..... ... '"' • r0.•1'#' ... .. 

miştiI. Meclise iştirak etmiş olan 
Japon murahhası ile İngiliz mu -
rahhası arasında şiddet! muna -
kaşalar olmuştur İngilizler inıt -
yaz rr ntakalnrndakqimdiği sta
tükonun muhafazasında icldetle 
israr etmektedirler. Fakat Japo:ı
ların tazyiki gitt\kçc artmaktadır. 

Yıldırım Har 
Bir Hulyadır 

(l inci sahifeden de 
Halbuki bugün belki nıiil 

ve müteanız taraf için harl'I 
yıldırım baskını ile br 
mümkündür, fakat, ~yni Y1 

sür'ati ile mukabele goril''~ 
darbelennıek de gözönıiııd• 
nan bir hakikattir. 

1 Almanya veya İtalya"'~ 
hangi bir istikamet üzcriıı0". 
cak tayyareleri derhal İ .? 
Türk - Fransız - Polonya • f.• 
ya - Yunan fayyarcleri ile ~ 
}anacağı gibi biitün İtalyaJl 11 

'k ,., 
ınan şehirleri de daha faı 
sif tayyarelerin bücum1' ,ıııl 
ayni zamanda uğnyac kl 
Havada vaziyet bu old"tt"' 
krada ve denizde de tıJ>kıl• 
na öyledir ve öyle oln«•ktıf. 

Ve en son şunu da it af r 
lazımdır ki, tecavüz ne 1<adııl 
dırımlı ve yıldırıcı o)ıır.;a 

kısa zamanda sonunu •lrt1~~~ 
klln yoktur. Nihayet ~ irnıı~ 
nn tek dahi askeri Atatlirkii' 
diği gibi: 

- Hattı müdafaa ye:c, sath• 
dafaa vardır. 

Satıh geniş~dik1~ biıJ<iıt' 
daima sulh cephesine intilı•1 

cek ve nihayet yer~ üzünii0 

türlii maddi ve mant"vi ccvh 
ni ellerinde tutan sulh t< 
müttefikleri her karış topraP 
sımlanna kan lrn:;hıra lı 
geriye alacaklardır. . 

Bunun büyük h"rbdeki Jll' 
)erini Belçikada, Rmnanyad•" 
b istanda, h attli Fransada et~ 
eden muharebelerde gönnel< 
kün olduğu gibi •on Japon ' ~ 
mnharebe-; inde de görüyorıı~ ~ 
ponlar üç ay içinde istila • 
rini tahakkuk ettirmek üı•'' 
harebeye başlamışlardı, ~ 
ikinci yıl içindeler ve b• 

. 1 ' pışman ar.. .ıj 

ETEM İZZET BJi:" 

Bulgarlarla 
Londradakİ 
Temaslar d 

(1 inci sahifeden det 
Londrada ayni zamanda il~ 

ristanın vaziyeti de gözden . 
rilmektedir. Ticaretinin yüı0' · 
mişini Almanya ile yapan il~ ~ 

• e sı . ristanm, Alman iktisadı v ı 
·~· nüfuzundan kurtarılması ı~ 

gilterenin Bulgaristana 
temin edip edemiyeceğı de 
şülecektir. Bu takdirde J3ıl!; 
tanın belki de kendisine aı 
tulan Balkan antantına gifll' 
yol a<;mak mümkün olacak1'

1
;. 

Bu takdirde Bulgaristanın 
emellerini zamanla tahakk11~ li 
tirmek üzere, Balkan bu]<l°ın'e 
arasıJıda görüşmelere başla~ 
mesi de imkan dahilinde gv 
mekte-dir. ~ 

ALMANY ANIN V Ail)Lt 
ı< Son gelen Avrupa ga 

Bulgar Başvekilı Köseivan 1 ede Berlin seyahatinden bahs 'ıf 

ken, Berlin hükumetinin :eıı ı• 
ristanı mihver devletleri ııef 
na kazanmak için çok geniŞ tı' 
!erde bulunduğunu yazrrıııl< 

1 
l . · atın !ar. Bu gazete erır. neşrıy ~ 

kılırsa, büyük bir Bulgari513 J) 
cude gefüilmesi için yaJnıı 
rica ve Dedeağacı,1 değil, sr~ 

ın' ğin ve Yunan Makedonyas .. ./ 
Bulgarlara verilmesi vadcd~İ 
tir. Ancak Köseiv<nof bı.I sJ 
büyük bir vadİı» nasıl talı. 1 

edebileceğim kestiremed 1~~ 
müsbet hiç bir cev. b ver 

91 
hfıwselerin inkişafına intıı •' re•• 
meği ve bitaraf kaJrr,ayı te 

miştir. $ 
PRENS POL PARiSE O 

UGRIYACAK 

Belgrad 18 (Hususi) - VJl'I 
da bulunan Yugoslav ırral ~· 
Prens Pol avdetııı.dc T•arısr 
rıyacaktır . 

ZAYİ ~ 

1939 - 1940 yılında AnksrB 
lisesi Orta kısım iki ne, sııııfı 

"'' olmış olduğum tasd knP'11c 
bettim. Yenisinı alncağ rrıdıl>" 
kisinin hükmü yoktur f!P 

Mı>Jbhal 
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Tabiye/er, Muhafaza Tertiba· 
Hakkında Malumat Alıyordu 

IV - Tahtelbahiri görmiyen fa
kat bu işareti alan sefain şakult 

vaziyette bir beyaz veri atarak ar
kasındaki sefaini haberdar edecek-
tir. 

V - Bu işaret, bilcümle sefain 
ile küçük müdafaa sefain tarafın
dan Marmaradan Beykoza kadar 
tekrar edilecektir. 

Donanma kumandanı 

Paşa, Amiralla uzun uzun ko -
nuştu. Tahte~ba:lıirleı:Ue tabiyeler, 
muhafaza tertibatı, kabiliyet ve 

siaları etrafında rnalfunat aldı. So-
şon Nezaretten, Enver Paşanın 

yanın.dan ayrılırken ikinci bir şif-

re, Akdeniz Müstahkem mevki 
kumandanlığından verilen bir tel
graf Enver Paşaya bir müjde ge
tirdi. 

TARZANIN OGLUj 
"·~ -!!:_EDGAR RAYS 

ltrını b 
Yot 1, aşlca tarafa çevirmek iı;ti

e ı<· .. 
'1~ Uçuk çocuğa yanına gel

.. ta\"s· llu0. ıye ediyordu. 
tti~ı./1 rağmen arslanın iri sarı 
tıı~Un~ Jaktan ayrılmıyordu. Kuy
tu~or ~.aUıyarak yanlarına vu
~ord;. du~ünüyor gibi görünü -
Gr1 k Yoluna çıkan bu beyaz şi
lfollıur~Çıtrnamıya karar verdi. 

Jale lıaanarak doğruldu. 
'ıı:a.:ı 1 bYvanın maksadını derhal 
ı. • ır • 
tı1ql l< ~a'.11 agacının dalına 

~ti~e endisıni yukarı çekti, ü-
•L. • atılan 

1 
· _ 

"<ıllden ars anın ınuth~ pen-
ll A.lcuı d bu suretle kurtuldu. 
~~ırıp da hır ağaca tırmanmıştı. 
ı\rsıa uruyordu. 

n, Jakın iltica ettiği ağa-

No: 15 

cın kütüğünü tırmalıyordu. Nwıa- 1 yet, şikarını kaçırdığuu anladı, 

homurdanarak eşi.nin yanına gitti. 
Akut yere indikleri zaman J a

ka, ihtiyatsızlığından dolayı çıkı
şıyordu: 

- Eğer öndeki arslanla o ka
dar meşgul olmamış olsaydın dişi
sinin yan tarafta bulunıduğunu 

farkedecektin?. 
Jak güldü: 
- Fakat, sen de farkına varma

dan önünden geçtin!. 
Akut, içini çekti: 
- Doğru, dedi. Vahşi orman -

!arda zihin meşguliyeti, dalgınlık 
kadar fena şey yoktur. İnsanın 
hayatına malolur. Ormanın bütün 

Çeviren: FUAD SAMİH 

tehlikelerini, tuzaklarını bÜenler 
bile bir an olur ki boş bulunurlar, 
işte o zaman en müthiş düşman -
!arının pençesine düşerler... Bu, 
sana bir ders olsun. Bundan böy
le daima müteyakkız bulun. Za
hiri sükunete kapılma ... 

* Ertesi gece Jak soguktan tirtir 
titriyordu. Donaeağını zannedi -
~·ordu. Üzerinde ipek bir pijama
dan başka birşey yolotu. ELbise -
lerini giymemekle büyük bir hata 
ettiğini anlıyordu. 

- Ah! diyordu. Bir sabah olsa 
da güneş çıksa!. 

Fakat, yavaş yavaş gecelerin 
dondurucu souğuna, gündüzlerin 

---

Bir Kadının Güzelliği El 
Ve Ayakları ile Ölçülür 

Her Kadın Ellerinin Ve Bacaklarının Gilzelliğine 
İhtimam Etmelidir 

FAYDALI 
BİLGiLER 

CİLALI MOBİLYELER ÜZERİN· 
DEKİ SU LEKELERİ NASIL 

ÇIKARILm? 

Lekeli olan yerleri bir şişe man· 

tarı ile oğuşturarak siliniz ve ya
!hud temiz bir yünlü bez parça -
sile. Bunun üzerine bir parça ke
ten yağı daınlııtmalıdır. 

YÜNLÜ KUMAŞLAR, YIKAN • 
MADAN TEMİZLENİR Mİ?. 

Evet ... Az kirli olmak :artile ... 
Yünlü kumaşı bir masanın üzeri
ne seriniz. Üzerine un dökünüz 
Ve ellerinizle kuvvetlice çitileyi
niz. Un kirlenince kumaşı silkı

niz, yeniden un dökünüz. Sonra 
iyice fırçalayınız. 

SARARMIŞ FİLDİŞİLER NASIL 
BEYAZLANIR? 

I 

yak cildini tazeleştirir, kuvvetlen
dirir. Bilhassa deniz banyolan bu
na büyük yardımda bulunur. 

!erinde şor - kısa külot giyilrli, 
vakit kollar ve bacaklar meydan
da olacağı için bunların da ku -
surlu bulunmamaları lazımdır. 

Süngertaşı tozu ile irice fırça -
!ayınız. Sonra su ile yıkayınız. 

' İyice beyazlanıncıya kadar bunu 
tekrar ediniz. 

yakıcı sıcağına alıştı. Fikren de 
sükunet bulmuştu. Cenuba doğru 
gitıneğe, medeni bir şehre gelin
ce ailesine bulunduğu yeri bildir
meğc karar verdi. Fakat, bu ka
rarını Akuta söylemedi. Onun, 
kendisinden ayrılmamak için iti
raz edeceğini, belki de mani ol
mak istiyeclğini biliyordu. 

Ormanda, vahşi hayvanlar gi
bi dolaşmakla geçirdiği bir ay 
müddet içinde Jakın adaleleri kuv
vetlendi. Ağaçların dalları üzerin
de, yerde yürür gibi kolayca yü
rümeğe alıştı. Bazan Akutdan da
ha çabuk inip çıkıyordu. 

Fakat, annesi ve babası hiç ak
lından çıkmıyordu. Memleketini, 
ailesini, arkadaşlarını düşünüyor
du, hasretlerini duyuyordu. 

İki arkadaş bir gün, bir nehrin 
kenarını takiben gidiyorlardı. U
zaktan küçük bir köy gördüler. 
Birkaç yerli çocuk nehrin kena
rın.da oynuyorlardı. Jakın yüreği 

Yaz mevsiminde yalnız bu u -
zuvlara itina etmek kafi değildir. 
Fırsat varken vücudün her yeri
ne lüzumlu ihtimamı göstermek 
icab eder. 

Bilhassa p"1ft:jlımia mayo ile bu

lunulduğu zaıman yahud kır kür- 1 

j BİRKAÇ 
YAZIN NASIL MAKYAJ 

YAPMALI? 

çarpmağa başladı. Akutun itirazı
na rağmen yanlarına doğru yü
rüdü. 

Gülerek ellerini uzattı. Çocuk
lar, bu yarı çıplak, beyaz tenli, u
zun sarı saçlı mah!Uku, sonra iri 
vücudlu maymunu görünce kork
tular, bağırarak kaçmağa başla

dılar. 

J ak meyus oldu ve geri döndü. 
Birdenbire arkalarından ı0klar 

yağmağa başladı. Çocuklar, köy -
lülere haber vermişler, onlar da 
yaylarını kaparak bu vahşi hay
vanları (!) tepelemiye koşmuş -
!ardı. Jak, çocuklara karşı gös -
!erdiği alaka ve muhabbetin fe
laket doğurduğunu anladı, kalben 
müteessir oldu. 
Yakındaki büyük bir ağacın da

lına sarıldı, yukarı çıktı. Sık yap
raklar arasına saklandı, yerlilere 
bakmağa başladı. 

Yerlilerden ikisi ihtiyatla ilerli
yor, anlaşılmaz bir lisanla birşey-

Kol veya bacaklarınızı güneşte 

esmerleştirmeden evvel balmumu 
ile oğuşturmayı itiyad edininiz. Bu 
kol ve bacakların derilerinin gü
zel bir renk ve tatlı bir kırmızılık 
alma:sına yardım MI!!'. 

TAVSİYE 1 
hariçten ve vilayetlerden gelen 
bir sürü seyyah var. Parisliler şi
kayetlerinde haklı ... 

Biz, bu meselenin hallini Paris 
belediyesine bırakalı mda kolko
la girmenin usulünden, adabın -
hından bahsedelim: 

B.rinin koluna girince üzerine 1 

abanır gibi bütün ağırlığını ver - 1 

mek doğru değildir. Nişanlılar, 

ve yeni evliler müstesna. Eskiden 

kadın, erkeğin koluna girerdi. 

Şimdi aksine erkek, kadının ko
luna giriyor .. Doğrusu da bu. Bel

ki ayatı kayar, düşecek olur. Şu 

halde erlkeğin kendisini tutması 

daha kolay olur. 

Erkek kolunu verirse hangisini 

vermeli? Sağ kolunu mu, yoksa 

sol kolunu mu? ... 

Siviller sol kollarını verirler. 

Zabıtler de sağ kollarını ... 

ler söylüyorlardı. Hallernden, ço- 1 
cukların haber verdiği ga -
rib mahlükların izini bul:mak is
tedikleri anlaşılıyordu. 

Jak karar vermişti. Yerlilerden 
:t>irinin haçerini, yayını ve okla -
rını alacaktı. 

Bunlardan çok istüade edece
ğini düşünüyordu. Yerlilerden bi
rinin, ağacın altına gelmesini bek
ledi ve birdenbire üzerine atıldı, 

Tam omuzunun üstüne düşmüştü. 
Yerli neye uğradığını anlıyamadı, 
yere çöktü. 

J ak kafasına şiddetli bir yum
ruk indirdi, elinden yayını, belin
den hançerini aldı. 

Tekrar dala sarıldı, yukarı çık
tı. Yerliler arkadaşlarının yardı
mına ko~tular. 

J ak, bulunduğu yerde fazla kal
mayı tehlikeli gördü. Dallara tu
tunarak Akutun yanına gitti, han
çerle, yayı gösterdi. 

Jak, medeni kanunları unutu • 

• • 
Yazlık 

Elbiseler 

r 
vakanın kenar -
!arı laci,·erd bir 
şeridle çevril -
miştir. Belin.de, 
yumuşak laci -
verd bir kemer 
\·ardır. 

Sağdaki beyaz 
üzerine kırmızı 

çıçekli empri • 
me kretondan -
dır. Etekliğin 

kenarlarında ve 
göğüste k>rmızı 

şeridler \'archr. 
Arzu olunursa 
kı.sa kollu bir 
de Bolero yapı
labilir. 

yor; vahşi ormanın kanunlarına 

tabi oluyordu: İhtiyaçlarını, ba:ı
kalarının zararına ve kuvvetle te
min etmek ... 

-7-

Jak ve arkadaşı sah•le doğru 
yollarına devam ettiler. 

Tarzanın oğlu, ele geçirdiğı ga
nimteten pek ziyade memnun idi. 
Yayı geriyor, kirişini son haddi

ne kadar çekiyordu. Az vııkıtle 

oku. istediği noktaya ısabct ettı· 

rebilecek derece meleke kesbeltı. 
Akut, c,rmandaki vahşi hayvan

ların yaklaştıklarını nasıl fark ve 

tenı)"z edebileceğini anlatıyor -
du. 

J ak, artık herhangi bir yırtıcı 

hayvanın mevcudiyetini n yak -
!aştığını sevki tabii ile an!ıyor

du. Bunları kokularınnan anlı -
yordu. 

(Devamı var} 
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8Gün Zarfın a Nası 
• 
ı 

BayPn Anjel 8 gün zarfında gayet cazib 
bir tarzda güzelleşti. Buna nasıl muvaffak 
olduğunu ve her kadının da onun gibi yapa
bileceğini izah eden aşağıdaki mektubunu 
okuyunuz. 

kremin! kullanınız. 

Siz, uyurken besleyici ve güzel· 
leştirlci tesirini yapar, cild buru
guksuz ve nermin bir hal kesbe
der. Gündüzleri de beyaz renkte
ki Tokalon kreminr kullanınız. 

Cildinizi beyazlaştırıp tazeleştirir. 
Siyah benleri giderir ve açık me
ııameleri sıklaştırır. 

Paranın İadesi Tenıtnatı: 

BUGÔN 
KUMBAOASINA 
PAll~ ATAN 
KOÇUK El 

YAWN 
CEK DEFTEllİNE 

iMZA L\TAH 
BOY6K EL 

OLACAKTIJl 

rOR.,K(Y · ıs 

e,ANKASI Bu basit usulü bilen her kadın 
cgünde 3 dakika. bir genç kızdaki 

gibi yumuşak ve sevimli bir cild !---~====~~~~===========================:::. __ 

İstanbul Defterdarlığından: 
Keşif· 
Lıra 

Deftardarlık bınası ~inde betonarme dö~eme ve saire 
tamiratı işi. 

Yukarıd~ yazılı iJ,şaat ve tamirat hizasındaki keşif bedeli Jll 

meni üzerinden açık Pksiltme ile 27 /7 /939 tarihine müsadif 

günü s3at 14 de ihale olunacaktır. Taliplerin 732 liralık teminat 
. . ı· ~b diye vE'ya banka mektupları ıle beraber en az beş brn ıra 

benzer iş yaptığına dalı: idareleı·inden alacakları vesaıka ınüsl 
İstanbul '7ilayetmden t'ksiltme tarihinden sekiz gün evvel aıınıı 
ehliyet ve 9J9 yılına ait Ticaret odası vesikalarile ihale günii P 
darlık Milli Emlak Müdürlüğünde müteşekkil komisyona müraC 

rı. (5032) 

Yüksek Mühendis Mektebi ~ 
Satınalma KomisyonundS 

Mektebin 939 mali senesi mahrukat ihtiyacı olan (800) ton k 

mürü şaı·tnamesı muc'bince ve kapalı zarf usullle eksiltmeye k00~ 
tur. Beı..?r trn kek kiımürünün muhammen bedeli 17,35 lira o;up 

minatı (J041J liradır. 

Eksiltme 28/7 /9~9 tal"iıhine raırtılyan cuma günü saat (11) de 

tep binası dahilinde toplanan komisyonda yapılacaktır. 

Kap3lı 2arf usuı;ıe yapılacak eksiltmelerde 2490 sayılı ııı 

emrettiği vesikalarla 939 senesine ait Ticaret odası vesikası ile b 

zarfların muayyen ~3atten bir saat evvel komisyona makbuz Jll 

linde veriln;esi lazımd11. Postada vaki gecikmeler kabul ediln"eı· 
Şartnamesini giirmek isteyenlerin her gün Gümüşsuyunda ') 

Mühend's mektebi binasındaki komisyona müracaatları ilan olu( 

Yeşil Bursa Ovasına hakim, emsalsiz manzaralı 

s o ~ 
Yeni ucuz tarifeyi tatbika başlamıştır. 

Yemekler dahil tek yataklı odalar 3 Lira 
> • . çift • • 6 • 
• • Banyolu tek • 5 • 
••• çift• 8. 

Rahat bir yolculuk mükemmel istirahat, bahçede her a~~' 
Müzik bulunur 

8 • 10 gün kadar evvel çektirdi· j 
ğim iki fotoğra!ıma baktıkça i· 
deta gözlerime inanamıyorum. 

Alnımda ve gözlerle ağzın et
rafında buruşukluklawn vardı. 

Tenim esmer ve sertti, Bugün ise, 
eildim ılradile gibi yumUfSk, be· 

yu ve bütün dostlarımın gıpta 

nazarile baktıkları buruşuksuz ve 
nennlnı:liT. Hepsine, gece için cil
din unsuru olan pembe renkteki 
ve gündüz için beyaz renkteki To
kalan kremini kullanmalarını tav
siye ettim. Onlardan birçokları ba· 
na gülüyorlardı. Fakat onlar da 
tecrübe ederek memnuniyetbahş 
semeresini gürdükçe hak verdiler 
ve cidden hayrette kaldılar. 

temin edebilir. Binlerce tecrübe- ------------------------

Pembe renkteki Tokalon kremi
nin terkibinde Viyana Üniversite
sinin meşhur bir profesörü tara
fından keşif ve cBioceı. tabir edi
len cazib ve kıymetli gençlik cev· 
heri vardır. Akşamları yatmazdan 
evvel pembe renkteki Tokalon 

İstanbul İcra hakimliğinden: 
Ankarada Türk Ticaret Banka

sı Şubeler Kontrol servisinde ve 
yine Mersinde Şevröle acentesi i
ken halen ikametgahı meçhul Ab
dullah Kerim Otkan. 

İstanbul 4 üncü İcra darresinin 
938/5195 sayılı dosyasile Defter -
darlık Varidat Kontrol bürosun
da Nadide Doru.k tarafından a -
leyhinize bir kıt'a noter senedile 
400 liranın tahsili yolunda yaptığı 
takip neticesinde vaki olan 10/11/ 
938 günlü dilekçeniz üzerine İş 
mürafaaca halledilmesine binaen 

tayin edilen günler için tarafınıza 
gönderilen davetiyelerin bila teb
liğ iadesine ve mezkur davetiye
ler arkasındaki mübaşir meşruha
tına binaen ikametinizin meçhu
liyetine göre mezkıir davetiyenin 
15 gün müddetle ilanen tebliğine 
17 /7 /g:;fij gününıde makamımızca. 

karar verilmiştir. 

Mürafaa günü 3/8/939saat 14 o
lup işbu ilan tarafınıza tebliği 

muktazi davetiyeye kaim olmak 
üzere ilanen tebliğ olunur. 

(4038-5195) 

Çocuk Hekimi 

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

15 den sonra. Tel: 40127 

nin memnuniyetbahş semereleri 
size bir teminat olabilir. Hemen 

bugün her iki kremden birer va
zo veya birer tüp satın alınız. On
ları on gün zarfında tarif edildiği 
şekilde kullanınız. Semeresinden 
memnun kalmadığınız takdirde 
vazo veya tüpleri yarım da olsa 
bile, iade ediniz. Ve paranızı geri 
alınız. 

Satılık Buz 
Dolabı 

939 modeli Ceneral 

marka bir havuz su tesisatile bir

likte acele satılıktır. Aşağıdaki ad

rese müracaat. 

Mahmudpaşa yokuşu 116 
tüncü Mehmed 

T. C. Z RAAT BANKASI 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Bankaamda kumbaralı ve lhbanuı tuarruf hesablannda en az 50 lirası bulunanlara sen .. • 

1 defa çekilecek kur'a ile a§ağıdaki plina ıöre ikranıiye dağıtılocaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 )) 500 )) 2,000 
4 )) 250 "» 1,000 
40 I> 100 )) 4,000 

100 1) 50 ,, 5,000 
120 )) 40 J) 4,800 

• 
I> 

• 
• 
» 

160 )) 20 • 3,200 " 

• 

DİKKAT: Besablarındaki paralar bir ıene 
takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 

içinde 500 liradan apğı dilfmlyenlere ikramiye fıktıiı 

Kur'alar sen.,;le 4 defa, 1 EylUJ, 1 Birincikiııun, 1 Mart ve 1 Haziran tarihlerinde tekileceldir. 

İstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünde~ 
Gıı..zeteııızin 7/7/939 tarihli nüshasının 8 inci sahife 3 üncil 

nunda 19660 hesap m:maralı gayrimenkul için Sandığımız borçlu! 

dan ölü Bayan Şerife varislerine llAn yolile yapılan tebliğde (b · 

derecede ipolek gösttrcrek 13/9/934 tarihinde 19669 hesab nuınııt'" 
Sandığımızdan aldığı (500) lira borcu) yazılması {azım gelirkC~ 
rett!b hatası olarak 13/9/939 tarihinde yazılmış uğundan tıılö~ 
ilan olunur. 

İstanbul Defterdarlığından: 
Senelik kira 
Muhammen 

bedeli 
Lira 

Sirkecide Elvar.zade mahallesinin Demirkapı Orta 
sokağı'1da 9 sayılı mağaza (Senelik ican dört tak
sitte, taksitler p<>şindir) 

İstanbul Tapu Mürlüılüğü alt katındaki Pul satış 
yeri (Senelik icarı iki taksitte ve taksitler peşindir.) 

360 

300 

l 

2 

Yukarıda mevki ve numaralı yazılı mağaza ve pul kişesi Jıİ 
daki muhammen senelik kira bedelleri üzerinden açık arttırma j)t 

raya verilecekt·r. İhale 27/7/939 tarihine müsadif perşemb~ güıı~ 
14 dedir, Taliphrin % 7{> pey akçelerin\ ihale gününden evvel )., 

mezklır gün ve saatte Ddterdarlık MHli Em!Ak Müdürlüğündeki· 
komisyonuna miiraca~tları. (5033) 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden : 
27-7-939 perşembe günü saat 15 de İstanbulda Nafıa Müdütl~~ 

de eksLtme odasında (2226.66) lira keşif bedelli İstanbul Nafıa :r.I• 
lüğü b;nası tamiratı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksıltme, Bayındırlık İşleri Genel, Hususi ve fenni' 

nameleri, proje keşif hulasası ile bu na müteferri diğer evrak daite6 
görüle~ektir. 

Muvakkat teminat (167) liradır. 

İst~klilerin en az (1600) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair 

relerinc'en almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul vilayetin~e~ 
siltme tarihinden (8) gün evvel alınmış ehliyet ve 939 yılına aıt 
ret odası vesik•1arile velmeleri. (4933) 

Devlet Demlryolları ve Limanları 
lfletme u. idaresi ilanları 

DEVREDİLECEK İHTİRA 

BERATI 

Arpacık• v~ya kıska tabir edilen soğan tohumu 1/8/939 ta 

den itiharen D. D/9 numaralı tarüenin kuru sebze nakliyatı;,a !119
) !=================================================================================! • 

c2• incı zeyline ithal edilmiştir. Fazla tafsilat için istasyonlara ıtJ 

cFitalosıyanin serisinden boya- saç boyaları saçların tabii renk 
!ar ihzarına mahsus usul> hak - !erini iade eder. Ter ve yıkan-
kındaki icat içın alınmış olan 7-9- makla çıkmaz, daima sabit ka-
937 tarih ve 2472 numaralı ihitra 

1 
lır. Kumral ve $iyah renkli 

beratı üzerindeki hukuk bu kere sıhhi saç boyalarıdır. 
başkasına devır ve ferağ ve yahut 

1 
İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 

icadı Türkiyede mevkii fiile koy- BEYOOLU · İSTANBUL 
mak için icara dahi verilebileceği llı•••••••••••mıll! 

'teklif ed mekte olmakla bu hu -
susa fazla malümat edinmek iste
yenlerin Galatada, Aslan Han 5 

inci kat 1 - 3 numaralara müraca
at eylemeleri i!An olunur. 

Sahibi ve nefriyatı idare eden 

B<I§ muharriri 

ETEM İZZET BENİO: 

Son Telcraf Matbaası 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

cMadeni Ftamosiyanin ihzarına 
mahsus usul> hakkındak. icat için 
alınmış olan 7-9-937 tarih ve 2387 
numaralı ihtira beratının ihtiva I 
ettiği hukuk bu kere başkasına de

vir veya ferağ olacağı gibi mez
kur ıcadın Türkiyedc mevkii fiile 
konması için icara dahi verilebi
leceği teklif edilmekte olmakla bu 

hususa fazla malumat edinmek is· 
teyenlerin Galatada, Aslan Han 5 
inci kat 1 - 3 numaralara müraca
at eylemeleri ilan olunur. 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

.Sür'atle müteharrik vesaiti nak
liye, bilhassa tayyarelerde mesnet 

ve s:lıihbr inşası• hakkındaki icat 

için alınmış olan 19-7-928 tarih ve 

687 numaralı ihtira beratının ih

tiva ettiği hukuk bu kere icara 

dahi verilebileceği teklif edilmek
te olmakla bu hususa fazla malu

mat edinmek isteyenlerin Gala\a

da, Aslan Han 5 inci kat 1 - 3 nu
maralara müracaat eylemeleri i
len nlunur. 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

(Cazibei arz mesahe aletleri) 
hakkındaki ihtira için alınmış o
lan 30 temmuz 1937 tarih ve 2392 
numaralı ihtira beratının ihtiva 
ettiği hukuk bu kere başkasına de
vir veyahut icadı Türkiyede mev
kii fiile koymak için icara dahi 

verilebileceği teklif edilmekte ol
makla bu hususa fazla malfunat 
edinmek isteyenlerin Galatada, 
Aslan Han 5 inci kat 1 - 3 numa
ralara müracaat eylemeleri ilan 
olunur. 

caat edilmesi. (3097) (5277) 

İstanbul Asliye 3 üncü Hukuk 
mahkemesinden: 

Seher vekili avukat Muammer 
Salih Soylu tarafından Üsküdar
da İskele camiinde Kurşunlumed
rese sokağında 14 numarada mu
kim halihazır ikametgahının meç
hul olduğu tahakkuk eden kasap 
Hasan Fehmi aleyhine mahkeme
nin 39/708 numaralı dosyasile açı
lan boşanma davasının duruşma
sı için muayyen günde hazır bu -
lunması zımnında müddeialeyhe 

ilanen tebligat yapıld:ğı Jı~ 
mahkemeye gelmemesi JıaS~ 

hakkında ilanen gıyab kar3rı 

liğine karar verilerek muha~ 
21/9/939 saat 10 na talik edı 
olduğundan müddeialeyhin 

klır gün ve saatte mahkemede 

lunması veya bir vekil gönd<' •l 
si, aksi halde gıyabında dllrd' 
maya devam olunarak bır ,~ 
mahkemeye alınmıyacağı Jıll 
ilan olunur. 


