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Milli Şef Dün Bulgar BaşvekillnlnlBerlln Ziyareti Vekiller Memleket içinde 

Ankaraya Gitti ~~:~~~~.~~!~: !eşkil Ediyormuş ~?.~.~!~.,~~!.~.~~!.i'!~f ~~i~~!~~ 

senliklerinde 
l\Dlli Şef dünkü deniz ' 

.. ere deniz armaları şeklinde 
Türk denizciliğine kabotaj hak· 

kını bahşettiği büyük günün b~y
ramını denizciler arasında geçır· 

· · e şeref mek üzere dün şehrımız .. 
veren Milli Şef ismet İnönü dun 
ııkşam ,Ankaraya gitmişlerdır. 

d .. saat on· 
. Reisicumhurumuz ıın , 

ışl ala· da b~lıyan deniz yar arını 
ka ·ııe takfü etmişlerdir. Yarış es

.. kkeb 
nasında denizcilerden nıure k 
lı!r heyet Milli Şefe takdim etme 

uz . . 
pılan pastaları yata getirmış ve 

~: vesile ile Milli Şefe şükranla-
arzetmiştir Deniz mektebi ta

rını · . ,. . 
lebesınden Muza'fü'er Mılh Şefe hı-
taben d..-miştir ki: 

_ Bize bahşetmiş olduğunuz bu 
. çli ilenizciler glinünün hatı-

sevın . .•. . . 
ası olarak getırdıgımız denız a· 

~amellerinin kabulünü rica ~de • 
(Devamı 6 ıncı sahıfede) 

riz.> 

-Belediye Otobüs 
Geti rtiyor 

...., r ·· ı Elektrik İdarel{.ti 
ı ramvay, une ' . G · 
Dünden itibaren Beledıyeye eçtı. 

.. 1 ve Icktrık ida· 
Tramvay, Tune ·un Be-

r .. leri dünden itibaren bı ı d 
. b lunmakta ır. 

leıliyeyc geçmış u . 
d .. Beledıye re-

:Su münasebetle un . . İ 
ı ·ıı· Şefunız s· iı. ,, tarafından 1 ı ı Re-

m I
. .. .. Başvekil doktor 

f.;t nonune, 
fik Saydama ve Dahiliye, Na -

··ı ·ne bırer fıa, Münakale Vekı erı. . " 
te ckkı.ir telgrafı çekilmı§iır. • 

A b idarenin bulundugu 
yrıca u ki ta be -

Metro hanıııın kapısında 
1. ..k··ı u"ş ve yerle -
ahır da dün so u m 'k 
. · b 1 d' •esi elektrı • rıne •lstanbul e e ı) 

• tı·2mvay, tünel işletmeleri umum 

m d .. ı·--.. ·1evhası konmuştur. 
uy ur ugu• ed' 

b 1 Bel ı -!derelerin ve an ar arın . 
yeye devri işile uğra§en komıs -
) :onun mesaisi bir hafta kadar de

vam edecektir. 
(Devamı 6 ıncı ıııhifedel 

•" 

Vali ve ıseıedlye reısı ılokto~ 
Lutfi Kırdar 

gayret ve taa11yet sarfettiği gö • Münakalat Vekili Karadeniz Bölgesine Gidecekler 
rülmektedir. B~kan antantı M. 
Gafenko'nuo:ı Ankara ve Atinayı 
ziyaretinden sonra daha ziyade 
salii0bet kcsbedince, Berlin ve Ro
ma şimdi Bul,garistan üzerinde te
sir icra etmektedirler. Mihver me 
hafili Köoeivanof'un bugünlerde 
Berline yapacağı seyahate ehem
miyet vermektedirler. 

Entransijen ga<elesi diyor ki: 
·Berlin siyasi mehafili, Bulga -

, ristanı şimdiden mihver .ıevletlerl 
hesabına kazanılmış olduğu ve 
Bulgaristanın Balkanlarda mih
ver devletlerinin ön bekçisi vazi

yetine geçtıgi mLlahazasında bu - • 
lwımaktad rlar Bu mehafile göre 
Bulgar Başvekilinin Berin seya
hati, Gafenko'nun Ankara ve A
linaya yapt gı $eyalıate bır muka
bele te-şkil edecektır • 

TEHLİKELİ AYLAR 

Iıondra 2 (Hususı) - Bıızı ta
nınmış siyasi ricalın kanaatlerine 
göre, temmuz, ağustos ve eyliil 

5 temmuzda Berline gideceği 

söylenen Bulgar Başvekili 
Kösci,·anof 

aylarında Avrupada gerginlik son 
cleı ece vahim bir şekil alacak -
t,r. Bu zevat arasında eski nazır
lardan Vinston Çör il tl'hlikeli 
günler yaşadığımızı \•e daha teh
likeli hadiselere kar~ı son derece 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

• • • • • 
Alman Hamisinin 
Hayatı Tehlikede! 

Bohemya ve Moravyanın Hamisi Fon 
Nöyrat'ı Korumak İçin Çekyaya Yeni 

Alman Kıt'aları Gönderiliyor 

Danı.ig qi,·arında Almanların ınühinımuıt 

getirdikleri köşkler 

deposu haline 

Prag 2 (.A..A.) -'flohemya ve Mo-ı 
revyaya gönderilen kıt'aların hi~ 
olmazsa bu havalide altı ay kal -
malan hakkında Hitler tarafından 
verilen karara ragmen Yoıı ]'\eu • 
rıoth'ın muhafız kıl'as.ı üç ay .kal· 
dıktan sonra bugün Prağ'dan ay
rılacaktır. 

Von Neurath 0ın etrafında bu -
lunanlar, Çeklerin hasmane ta -
vırları karşısında A1ınanyadan 

gönderilen kıt'.aların maneviyatı 

bozukluğu için bunların başka bir 
mahalle r<akilleri lazım geldiğini 
söy ]emektedir ler. 

Von Neıırnth'i muhafaza etmek 
üzere bugün .Almanyadan yeni bir 
kıt'anın gelmesi beklıenmekteclir. 

Londra 2 (Hususi) - Buraya ge
len malumata göre, Almanlar üç 
talebde bulunmaktadırlar. Birinı

dsl Alın.arıya en mühim bir de-

miryolu merkezi olan Oderberg'i 
btemektedir. İkincisi koridordan 
geçecek bir Alman şosesi, üçü11r 
cüsü de Danzig. 

Pulonyalılar ise bu taleblerden 
hiç birine razı değillerdir ve bir 
emri vaki karşısında da harekete 

(Deoomı 6 "''" sahifede) 

At Yarışında
Hile mi? 

.Ankara 2 - Geçen pazar, bura· 
da yapılan ve ilkbahar at koşula
rının sonuncusunda birincilıği ka· 
zanan Patıras atının sahibi Emir 
Sallhe 3,500 liralık mükafat ve -
rilmemiştir. Buna sebeb birinci 
gelen hayvanın yarışı hile ile ka
zandığı iddiasıdır. Bu hususta tah
kikata devam edilmektedir. 

Önümüzdeki aydan itibaren 

Başvııkil ve Vekillerimizin mem

leket dahjlinde tetkik seyahatle-

rine çıka~akları anlaşılmaktadır. 

.Bu meyanda Başvekilimiz Dok
tor Refik Saydam ile Ticaret, İk-

. tisad •·e Sıhhat Vekilleri İzmire · 

gideceklerdir. Dahiliye Vekili B. 

Faik Ö<lrak'ın da cenub vilayetle-

rimizi ziyareti ve bu seyahati Ha

taya kadar temdid etmesi ÇQk 
muhtemeldir. 

Münakalat Vekili B. Ali Çetin-

kaya da Jimanlanmızı tetkik için 

Karadenı< bölgesinde meşgul ola
cak ve bundan evvel de, bu ayın 

ortal rına doğru ve bazı Ege mın

takası şehirlerinde V fkaleti ala -

kadar eden işlerle meşgul olacak

tır. 

Hariciye Vckilımiz B. Şükrü ' 

Saracoğlu agustos içinde Gölcü· Başvekil Doktor Refik Saydam 

l\foar~ Vekili B. Hasan Ali de ı İzmire ve oradan Aydın ge giderek biı· müddrt istirahat e

decektir. 

Telefon 
Kabloları 
Bozuldu 

Dündenberi Kadıköy ve 
Hava lisileGörüşülemiyor 

Dün öğleden sonra, Kadıköy ve 
havalisile Boğaziçinin Anadolu 
cihetinde telefon kabloları bozul
muş ve muhabere kesilmiştir. 
24saattenberi İstanbulla karşıya
ka arasında telefonla göril§mek 
mümkün olamamaktadır. Telefon 
idaresi tamirata devam etmekte

dir. 

1 K I SACA 1 
Paha lı lıkla Mücadele 

Hikayesi 
Yazlık gazinolarda pahalılıkla 

mücadele için tetkikler yapan Be· 
Jediyenin, ne zaman tatbikata ge
çecegini henüz bilmiyoruz. Yal -
nı<, Belediyeye bir yardım olmak 
üzere, Kadıköyden Bostancıya ka
dar uzanan sahilde, bir gazinonun 
•adi günler• e aid fal.esinden •bir 
parçayı istinsah ediyorum. Aşa -
ğıya yazacağım tarifenin cumar -
tesi ve pazar günleri nasıl bir deh
şet peyda ettiğini, artık, siz ta -
savvur edin. 

49 luk bir şişe rakı 140 kuruş 
(mezesiz), bir dilim beyaz peynir 
25 kııruş, bir çiroz salatası 25 ku
ruş, bir hıyar salatası 25 kuruş, 

dört küçük kuşbaşı etten ibaret 
şiş kebabı 40 kuruş. Su parası, ek
mek, garson ve bahşişile bir 49 luk 
rakı içmek ,jiç buçuk lira.. Eğer, 
yazdığım mezelerden başka por· 
siyonu 50, 60, 70 kuruş olan meze
lerden de isterseniz, hesabın kaça 
çıkacağını artık siz düşünün .. 

• • 

yakın bır ıhtımalle 24 ağustosta tir. 
gıdcce -

J Bir Kuyruklu Yıldız 
En Yakın Mesafede ... 

Bugün Vinneke İsminde Bir Kuyruklu 
Küremizin Civarından Gelip Geçecek 

Bugün Pons Vinneke isminde 
bir kuyruklu yıldızın arzımızın 

en yakın mesafesinden geçmekte
dir. Fakat bu mesafenin yakınlı
ğı, hepimizin müsterih olabilme
si için söyliyelim ki 16.090.000 ki• 
Jometredfr. 

Biraz serseri mizacta olan bu 
kuyruklu yıldızı bundan yüz yir· 
mi sene evvel bir kapıcı kadın keş
fetmiştir. O zaman bu kapıcı ka-

dın Marsilya rasadhanesinde ça • 
lışmakta idi. Bir aralık bu kuy -
ruklu yıldız kayboldu. Rasadha • 
neler aradılar, taradılar. Vinneke 
l6mnide ve bu yıldıza ismini ver
miş olan bir Alman rasıdı 1858 de 
bu kuyruklu yıldızı bulmağa mu
vaffak oldu. 

Yıldızın serseriliği şuradan bel
li ki, semanın nıimütenahilikle -

(Devamı 6 ıncı sahif~de) 

Tarzanın Oğ u 
Saıı gününden itibaren 
" T arzanın Oğlu ,, nu 
tanımaya başlıyacaksı
nız. Küçük Okuyucu
larımız hayatlarında 

onun kadar cesur ve 
onun kadar ta m babası 
gibi kahraman lı k 
merdlik göstermiş 
insan tanımazlar. 

ve 
bir 

T arzanın Oğlu Geld~ 
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YE)l[İ BİR KIYAFET 

TALİ.\IATNMIESİ 

Seyyar esnaf hakkında Beledi
yenin ne gibi yenilıkler düşündü
ğünü gazetelerde okudunuz mu?. 
Ta, Parute, Londrada seyyar es-

1 

nafLn rwısıl oldugu tetkik edihyor
mıış Oralardan bu tip esnafın va
ziyeti hakkında t atnameler, 
mevzuat getirtikcekmi~. . Bizim 
seyyar esnaf, tıpkı, Paris, Lon -
dra :;eyyar esnafı kıyafetinde, on
ların zarafetinde olacakmış .• Elin
de armuq sepeti, omuzunda fasul
torbası, .l.stanbul sokaklarında do

laşan Bozkırlı seyyar esnafın mo
dern halini gözünüziin önüne ge
tiriniz. İster misiniz, yarın, öbür 
gün seyyar esnaf kıyafet talimat
namesi diye bir karar alınsın? 

TALİMATNAMENİN 

MADDELERİ 

Madde 1 - Seyyar esnal ıçın 
g.Cnduzleri smokin mecburidir. 

Madde 2 - Geceleri frak giy -

melen lazımdır. 

Madde 3 - Kolalı yakalar da
lma temiz olacak, sabah ve akşam 
değiştirilecektir. 

Madde 4 - Rugan iskarpinle 

tozun zerresine cevaz verilemez. 

az bir yabancı dil bilmesi mec -
bu rid ir. (Fransızca şayanı ter -
cihtir) 

KARA SİGARA VE 

KARA SEVDA 

Almanlar, yabancı m<>mleket -
!erden fazla tütün ithal etmemek 
içın , ·Kara sigara• ismini verdik
leri yeni, sun'i bir sigara icad et
mişler. Bir emirname ile, herkes, 
bu sigar~dan içmeğe m<>0bur tu -
tuluyormu .. Kara sigaranın, kara 
sevda gibi, insanın başını 

nasıl dumanlıyacağını kestiremi -
yorum. Fakat, en iyisi. onlara tav
siye ederim, sigarayı bütün bü -
tün menetmektir. 

Çünkü, et, tereyağı yemedikle

rine göre, sigara içmek arzl''U, za
ten kendisinı göstermez. 

ALATURKA MUSİKi 

VE BİR İTİRAF 

Mısır 
Çarşısı 

Kurtuldu 
Esnaf 50 Bin Lira j 
Tcplıyarak Çarşıyı 

Tamir Ettirecek 
Mısır çar~ıoının hal ~ekline ko

nulması hakkındaki tasavvurun 

şimdilik tatbıkinden vazgeçilmesi 

mtinasib görtilmiiştii.r. 

Bu münas<>betle belediye reis

liği Mısır çarşısının yalnız civa -

rındaki dükkanların tanzımi ı.şile 

meşgul olacak; çarşının içine ka

rışmıyacaktır. 

Çarşı esnafı bu son karardan 

çok memnun olmuşlardır. Esnaf 

Beledıyeye bir cemile olmak üze

re çarşıyı güzel ve esaslı bir şe

kilde tamir etmeği kararı.aştır -

mışlardır. Bu tamir ile Mısır çar

şısı Eminönü imar planına muva

fık bir şekle girecekti<· 

Esnaf bunun için aralarında 

50 bin lira toplamağı da kabul et

mişlerdir. Bu karar, bu günlerde 

Belediye reısliğine bildirilttek

tir. 

CUMHUBIY!."l': 

Yunus Nadı Ankaradan yazdığı, 

başmakalesinde . Altın kaynağı 

bir <>ndüstri. den bahse.diyor. Bu 
da, turizm endüstrisidır. Diyor ki: 

•Türkiyenin bü.~ün ihracatı va
sati olarak 200 milyon !ıra ise, ya
rın mükemmelen ihzar etmiş ola
cağımız turizm endüıstrisi yalnız 

kendı başına memlekete en aşa
ğı bu kadar para getirmiş olacak
tır . .. 

TAN: 

M. Zekeriya Seri<>! dünkü de -
niz bayramının manasını tahlil e
diyor diyor ki: 

Umuyoruz ki, Cumhuriyet hü
kumeti, şimdiden sonra denizyol
larına da azami elıemmıyeti ve -
recek ve Türkiye kısa bir zaman 
içinde Akıdenizin en zangin tica
ret filosun3 sahip bır memleket 
olacaktır. 

VAKİT: 

Asım Us denizcilerin dün yaşa
dıkları mes'ud bayramı canlandı
rıyor. Diyor ki: 

retinclen kurtarmış olmasaydı, yal 
nız milli bir hudud üzerine isti
nat eden basit bir istiklal ile i.l<ti
fa etseydi bugün hala Türk deniz
lerinde Türk değil. <>enebi bandı
raları hakim olmakta devam ede
cekti ve Türk milleti de bugünkü 
Deniz bayramını yapmak imkanı
nı bulaınıyacaktı. 

YENİ SABAH: 

Hüseyin Cahid Yalçın . Süveyş 

kanalında Türkler. isimli başma
kalesinde mihver devletlerinin 

Türk - Mısır dostluğunun takvi -
yesi üzerine galeyana geldiklerini 
yazarak diyor ki: 

Türkiyenin Mısırda işi nedir? 

Madde 5 - Seyyar esnaf, Nu
ruosmaniyeye giden yoldan kat -
iyyen geçıniyeceklerdir. Çünkü bu 
yol çok tozludur. 

Karilerimden aldığıım mektub
larda radyo programından şikayet 
edilmektedir. Radyoda milli Türk 
musikisine çok az yer verildiği i
ler sürülmektedir. Şu bizim ala -
turka dediğimiz ve iyisi olursa, 
itiraf edelim ki, pekiıliı hepimi -
zin bayıla bayıla dinlediğimjz mu
sikiye bazıları, neden dudak bü
kerler, anlamam.. Ayıb el.eğil ya, 
bizim hamurumuz alaturka mu
siki ile yuğurulmuştur. Züppelik 
yapmanın manası var mı? 

Adalardaki Arabacılar 

Deniz bayramı yapılırken Milli 
Şef İsmet İnönünün denizciler a- . 
tasında bulunması güzel olduğu 
kadar manalı bir tesadüftür. Zira 
Deniz bayramı bize l.ıozanın te -
min ettiği bir haktır. İsmet İnönü 
l.ıozan konferansında Türk mille
tini kapitülasyon zincirlerinin esa-

Süveyş kanalında Türkiye neyi 
mtidafaa ediyor? İtalyan gazete -
!erine göre bu sual Atatürk'e so
rulsaymış, ondan bir cevab alına

mazmış, Herhalde mihver gazete
leri Büyük Atatürk'ii.n emel ve he
deflerine bizim kendilerinden zi
yade vakıf olduğumuza emniyet 

edebilirler. Biz onlara söyliyelim 
ki, Türkiye Mısırda hiç bir şeyi a.;. 
ramıyor. Süveyş kanalını müda -

faa etmek lazım · gelirse. Türkiye 
burada kanını dökerken kendi va
tanını müdafaa ettiği kanaatile 
harbedecektir. Türkiye harb ate

şinin yalnız kendi hudutlarını sar
dığı zaman harekete gelecek k•

dar dar ve kısa görüşlü değildir. 

Madde 6 - Seyyar esnafın en AHMED RAUF 

IK"üçOK HABE RL E[! 
* Matbuat kongrcst 14 tem -

muzda Ankarada Dahiliye Veldl

!etınde toplanacaktır. 

* Mussolinı kendi hususi tay

Y•resi ile on beş gündenberi ika

met ettiği Venedıkten Romaya 

donm•ıştür. 

* Almanlar Bremen lımanında 

yen bir zırhlıyı denıze indirmi ·

lerd.l'. 

* İtalya Hariciye Nazırı Kont 

C.•no"ıun ispanyaya yapacağı se

y.ıhat teshil edilmi~tir. 

* Nahıyc müdürerıne her ay 

d vr· a flarına nıuka -

b m'""'"'"n maktuan 
on !ıra veri!~ektir, 

* T 'lrkiyc Cumhurıveti Mer

•ez ti rıka ·ı l,'i .ıkincıteşrin 1937 

t.ırihı den i ıbaren tedavük! çı -

karnıaga başladığı yeni harfli 

banknotlardan 1 temmuz 939 ta

rihine kadar: iki buçuk liralıklar-

dan 7,310,000, beş 

41.682,910, on 

28,165,408, elli 

liralıklar'!lan 

liralıklardan 

lirahklardan 

31,573.100. yüı liralıklardan 

3,550,000, bin liralıklardan 3,350,000 

lira olmak üzere cem'an, yii.z kırk 

altı milyon üç yüz seksen beş bin 

uç yüz doksan lira tedavule çı -

karını· ve mukabilinde eski haıi

li banknotlardan ayni miktar te

davülden kaldırılmıştır. 

* İnkılab müzesındeki hazır -

!ıklar bitmiştir. Müze bir hafta i

çinde açılacaktır. * Dün saat 16,25 den tibaren 
Kadıköy, Kartal, Erenköy, Ada -

lar, hatta Büyükderer Tarabya 

ve Beşiktaş telefonları işleme -

memi tir. Sebeb Ay a.zpaşa yo -

!undaki irtibat kablo.;unun amele 

tarafından tahrib cdilmesidit. Bo

zukluk diızeltilmi~tr 

* Bulgaristandaki ı>0n seylab 

neticl'Sinde 37 kişı boğulmuŞ'tur. 

50 kışi kayıbdır. 250 ev tamamile 

450 ev de turulamıyacak halde 

harab olnı..ı~tur Zarar yüz milyon 
leva tahmin edilıyor . 

Vadeli Gelen Hazine 
Tahvilleri 

31.5.1939 tarihinde vadesi hu lul 
eden '.o 5 faızli 1932 hazine tah -

villerinın 7 numaralı, ~o 2 faizli 

1932 hazine tahvillerinin 7 numa
ralı. mülga Seyrisefain idaresi 

borçları için çıkarılan ~; 5 faizli 
hazine tahvillerinin 6 numaralı, 
~·;. 5 faizli 1934 hazine tahvilerinin 
5 numaralı, Yurtluk Ocaklık tah- 1 

villerinin 4 numaralı, ~-:, 5 faizli 
1938 hazine tahvillerinin l numa

ralı kuponları Türkiye Cumhuri

yet Merkez Bankasiyle İş Banka
sı şubelerinin müesses bulunma

dığı mahallerde malsandlklarınca 

ödenmiye başl~nılmıştır. 

Plaj Bülbülleri 
-

No.22 

- Hakkın var! Üvey annem:z, 
babamı iyice avcunun içıne almak 
sevda.sına düşm~tü. Bizi ihmale 
mecburdu. Görüyordu ki, biz ye
ni yetişen toy, tecrübes:z genç ve 
güzel kızlardık .. Dizgınimızi gev
şek bırakınca elbette önümüzde 
açtlan yolların sağını solunu dti -
şünmeden, ilerisini ger:sini gör -
medcn yürümeğe başladı.. Babam 
da bizi ihmal etmlıjti. Artık ucu 
gorünmiyen engin sah ilerde yü
zıiyorduk. Babamızın ölümünü bi
le gomtildukten bir ay sonra ha
ber almıştık. Bizi bu hale koyan 
babamız değ'! midıt? O, aldığı ka
dıncn esiri olmasaydı, biraz bi -
zirnl~ m~ul olsaydı .. Şüphe yok 

1 hepimiz güzel, tahsil giirmiif 

Yazan: i ;kender F. SERTELLİ 

kızlardık .. Birer kısmetimiz çı -
kar, evlenir ve erkeklerin ı;ıyun

cağı olmaktan knrtulurduk. Çok 

kısa zamanda o kadar çok yürü
müşüz, o derece hızlı koşmuşuz 

ki, geri dönmek için - normal yü
rüyüşle - bütün ömri.ımüzce yü -

rüsek eskı halımizı bulamayız. 
- Evet. Geri dönmek .. Bunu bi

raz daha önce düşii.nmemiz ge 
rekti. 

- Zararın neresinden dönü -
lürse, kardır derler. 

- Eski bir ticaret nazariyesi. 
Şimdi .Gasson• !arın .Karntti• 

!erin kurdukları ticaret düsturları 
il~ dö_nüpır di}.~ya. Ticarette •ya 1 
hep, ya hiç .. • yani: .ya çok kar, 

Büyükada ve Heybeliadada bu
lunan bütün arabacıların yekna- !-============================= 

:;: o~::;:lı~u:.lbise giymeleri ten- G e ç e n y ı I d a n O a h a 1 y i 
Bunun üzerine ada arabacıları 

ayni biçim elbise yaptırmıya baş

lamışlardır. Elb:seler bu hafta i

çinde giyilmiş olacaktır. 

Diğer taraftan ada arabaların

da tenzilat yapılmasının kararl~

tırıldığını yazmı.ştık. Belediye Da

imi encümeni bu tenzilat nı.:;beli

ni dtin ' ~ 40 olarak k.ıbul ve tes

hil etmi.ştır. 

Bu suretle; eskiden Büyükada

da bir büyük tur 3 liraya yapılrt·

ken şimdi 175 kuruşa; 4 - 5 kişi 

bir arada bır tur yap;)bılecekler

dir. 

--o--

Zeytin Kursları 
Z<>y tin ıs!ıhcol tımız hakkında 

hazırlanan senelik rapordan an

laşıldığı üzere memleketımizın 

bütün zeytin mıntakalarında ıs -

tihsalat her sene biraz daha art

makta ve bilhassa halk açılan zey

tın bakım kurslarından istifade e

derek mllhıtındeki hemen bütün 

ya.bani zeytın ağaçlarını aşıla - ı 

maktadır. 

Bu artış nisbeti geçen seneye 

nazaran ı; 30 dan fazladır. Bu se

ne yalnız bir kaç mıntakada 5 

milyona yakın yabani zeytin ağa

cı aşılanmıştır. İstiısaiıit fazla ol· 

duğundan yeni yılda zeytinyağı 

fiyatlarının ucuzlıyacağı tahmin 

olunmaktadır. 

yahud ülas!. nazariyesi hakim - J 
dir. 

1 
- Ticaret ilmini kurmuş bir 

profesör g•hi konuşuyorsun! Kuv
vetli bir mantık .. Fakat hissi iş

lerde mantık çabuk iflas etmez 
mi~ 

- Geçen yaz elime •Gasson• un ı 
bir kitabı geçmişti. Onu okuduk- 1 
tan sonra fikrimi değiştırdmi. Çok 
manasız düşüncelerin esiri olarak 
.ra.şıyormuşuz meğer bugüne ka
dar 

- Ne gibi? ... 
- Ne gıbi olacak! Şimdiye ka-

dar her şeyi •talih• den bel:ôer
dik. •Kara talihli! .. • •alnının Y"" 
zısı kara• ... der duwrduk. H1l'>u
ki, fen ve makine asrında a'.·ıık bu 
inanışl~rla yaşayanlara gü::;yor
lar Bilha>H Amerikada. 

- A"'1~· ika bize çok uz·ık. 
- Ne olursa olsun. Onı~· da in-

san değil mi, Kı;ıskoca hi ülkede 
iki :ıüz c;!i milyon insc.•1 bu ili
katla yaşı\'or . 

Orta okulların son sımflarında Q\ezuııiyet imtihanlla'° ı biltmiıltir. 
Bu yıl geçen yıldan daha iyi r.ndı ın.an alındığı anlaşılmaktadır. Yu
karıdaki resimde İnönü kız lisesi.o.in orta kısmını ikmal eden talebeler 
okul direktörü ve ötretmenlerle bir arada görünmektedir. 

T ırblsız Kırk paralar 
Maliye Vekaleti gümüş yirmi 

.be şkuruşluklarla karışmakta o -
lan nikel tırtılsız kırk paralıkla

rın tedrıcen tedavülden kaldırıl-

- Hangi itikadla? .. 

- Hala anlıyamadın mı? •talih 
le mücadele etmek• itikadile .. gas
son, insanbra: .-kendi taliinizi 
kendıniz yaratmağa çalışınız. Bu
nu yapmağa muvaffak olduğunuz 
gün hem u<ıgin, hem de mes'ut 
ve müsterih olabilirsirüz! Hele bir 
kere deneyin .. ufak fakat devamlı 
bir azimle bütün zorlukları kolay
ca yenebileceksiniz!, diyor. 

- Aman 1..~anım, sen de bu Gas 6 

son'u nerden okudun? Ne gariJı a
dammtş o öyle, Peygamber gibi 
konuşuyor den,ek .. ? ı 

- Amcrikada ona Peygamber gi
bi tapıyorlar. İflasa mahkum fabri
dkaları, mail vaziyetleri bozulan 
ticar::-t evlerini yıkılmaktan kur
taran odur. ·Gasson• un gösterdi
ği mücizeleri, hiç bir peygamber 
ve hiç bir devlet adamı göstereme
miştir. 

Melin konuşı:rken hafif bir hırıl
h duydu. P elin birdenbire uyuyu
vermişti. 

masını kararlaştırmıştır. Maliye 
Vekaleti tırtılsız kırk paralıkla -
rın malsandıklarına geldikçe ye
niden tedavüle çıkarılmıyarak 

darphaneye gönderilmesini ya -
kında alakalılara bildirecektir. 

Melin de esnedi.. 1 
- Boş boşuna vakıt geçirdik .. 

Keşke yata;ıa girer girmez uyusay
dık. 

Ve gözlerıni kapadı. 

Florya Bülbülü 
İki arkadaş denizde konuşuyor: 
- Haniya, nerede kaldı.. hala so

yunamadı m•.? 

- Kabineye girerken gördüm. 
Neredeyse çıkar meydana .. 

- Kumsalda bir çok kadınlar 

var. Onların arasına karışmış ol
masın .. 

- Ben onu b;n kadının içine ka
rışsa, uzaktan yine tanırım. 

- Aldanıyorsun, Sermed! o her 
gün başka bır kılıkta görünüyor. 

Galiba şu karşıki kümenin orta
sında şak. ıyan bülbül odur. 

Sermed başını, arkadaşının göğ
terdiği taral:ı çevirdi: 

- Hakkın var, Celal! ta kendisi .. 

Beyazıd 
inkıl8b 
Müzesi 

Önümüzdeki Hafta 
Merasimle Açılacak 
Beyazıdda teessüsüne çalışılan 

• İnkılab müzesinin önümüzdeki 
hafta merasimle açılması karar -
.aştırılmıştır. Açılma günü Vali 
ve belediye reisi B. Lii.tfi Kırdar 
tarafın.dan yarın tesbit olunacak
tır. Müzenin bütün hazırhkları ta
mamlanmşıtır. 

Ayrıca Türk harf inkılabını hu
lasa eden küçük bir ckitab sergi
si• de hazırlanmıştır. 

Bu sergide; memleketimizde 
mabbaanın kurulduğu gi.ındenbe -
ri zamanımıza kadar ~ıkan bütün 
gazete, m<>emua ve emsali neşri
yatın kolleksiyonları bulunmak -
tadır. 

işe Başladığını 
Bildirmiyenler 
Bir takvım yılıiçinde ışe başla

yıp da aynı yıl içinde işini terket
liği halde ne işe başladığını, ne de 

terkettiğini kanuni müddetler i
çinde bildirmiyen kazanç vergi

si mükelleflerinin bu faaliyet 

müddetlerine ait vergilerine yüz
de 15 zam yapılacaktır. 

Dedeağaçta Toplanacak 
Türk - Yunan Komisyonu 

Pityon (KulehbWlı&Z) ile hudu

muz arasında Meriç üzerinde ya
pılacak müşterek köprü için De -
deağaçta toplanacak olan Türk -

Yunan muhtelit komisyonuna Na
fıa Vekaletinden başmüşavir Na
mık Kiper'in reisliğinde, Sahihi 

Demİ.l'bilek, Zühtü Yiğitkan ve 
Albay Ferit iştirak edccekleı:rlir. 

Komisyon öntimüııdeki günler -
de toplanacaktır. 

~ 

Yalova 
Islahı 

Kaplıcaları 

Programı 

Yalova kaplıcalarını 15Jah et
mek üzere on senelik bir program 

hazırlanmıştır. Bu programı ta -
hakkuk ettırmck ıçırı ikı milyon 

lira sarfedil<>eektır. :ıoo ya.laklı ye
ni bir ot<>! inp edilecektir. 

Kiralık Bisikletler 
Bazı mesıre yerlerınde halka ki

raya verilen merkeb, sandal, bi
siklet ve atlar için yüksek ücret 
alınmakta olduğu görülmüştür. 

Sunun için; rn uhtelı! yerlerde 
bu kabil vasıtalara ait yeni ve 
tenzilatlı tarifeler hazırlanıp tat
bik edil.meı;ı alakadarlara bildi -
rilmiştir. 

Tenzilat nisbeli - yerine ve 
vasıtasına göre - % 20 - 50 arasın
da olacaktır. 

Ayrıca bunları küçük çocukla
rın kat'iyyen kiralamaması da teb
liğ olunmuştur. 

Selini ortaya almışlar .. Şarkı söy
letiyorlar. Ba ne rezalet! fi lorya
yıda panayır y~rinc çevirdiler. Bu 
kadar umumi b;r yerde şarkı söy
lenir mi? 

- Bunlar üç kardeşmiş .. Şarkı 
söylemeden duı amazlarmış. 

- İyi amma .. Burası Belvü ga
zinosu değil. Süadiye hiç değil.. 
Orada yapsa bir dereceye kadar 
hoş görülürdü. 

Selin'in başında toplanan kala-
balık git tikçe artıyordu. • 
Tavırlarından ve gösterdikleri 

alakadan belliydi k i, bu iki genç de 
Selin 'in aşıklarıydı. 

Celal: 
- Kaç gündür işi gücü bıraktık, 

buraya taşınıyoruz, dedi, bu gün 
pazar olduğunu dü~ünmedim .. Bu 
ne kalabalık yahu! 

- Paz~r olduğunu bils<>ydin gel
miyecekıniydin? 

- Onu gö:·mek ihtiyacile gel- ! 
dim. P azar olduğunu düşünerek \ 
değil. (Devamı var) 

Emrivakiler 
Politikasının Günü 

Geçti 
Yazan: Ahmed Sllkril ESMER 

Öyle zamanlarda ·aşıyoruz kt 

harb vaziyetini sulh vaziyeti'nden 
ayırmak gittikçe zorlaşmaktadır. 

Otoriter devletlerin takib <>itikle
ri tabiye, Büyük harb gibi bir u
mumi mücadeleye mahal vermek
sizin, gayelerini elde etmektir. 

Filhakika bu, Avusturyada, Çe -
koslovakyada, ArnıtVUtlukta ve 
Mançuryada muvaffakiyetle tat -

bik edilmiştir. Fakat bu tecavüz 
politikasının inkişafı, beynelmikl 
münasebetleri anarşi içine atmış
tır. O dertte ki harb devrinde mi 
ytıksa sulh devrinde mı bulundu

ğumuzu anlamak kolay değildir. 

Belki de sulhten har.be intikal, o 
kadar yavaş \"e tedrici olacaktır 
ki, farkına bile nnlamıyacaktır. 

Esasen bugün Uzak şarkta biri 
Çine karşı, diğeri de Sovyetlere 
karşı, Japonya iki harbe başla -

mış bulunuyor Almanya ve İtal
ya ile bazı Avrupa devletleri ara
sındaki münasebetler normal ol

maktan uzaktır. Şimdi de Alman
yanın Danzig'e karşı yeni bir har
be hazırlanmakta olduğu haber 
veriliyor. 

Danzig'e karşı hazırlanmakta o
lan bu harbin planı şudur; bir 
müddettercberi Almanlar Danzig 
şehrine silah ve ham malzemesi 

sevketmektedirler. Bu hazırlık ta
mamlandıktan sonra Danzig halkt 
arasında gönüllü kıt'aları kayde
dilmekte ve Almanyadan gıiya 
•Sporcu• ve . Turist• olarak Dan

zig'e giden .zabitler bu kıt'aların 
lrumandasını ellerine almakta -
aırlar. Hedef Danzig şehrinin içın

den febhi ve Almanyaya ilhakıdır. 
Filhakika Almanların iddialarına 
göre, <>ğer Danztg' ayanı böyle bır 

karar verecek olursa, Pol~nya bu
na mani olmak için harekete geç
liği takdirde .mütecaviz. vaziye
tine düşeceğinden İngiltere Po -
lonyaya yardım etmek mecburı
yetinde kalmıyacaktır. 

Almanyanın çok tehlikeli bır o
yun oynamakta olduğuna şüphe 
yoktur. Çünkü bir defa Polonya, 
Danzig üzerindeki haklarını si -
liıhla müdafaa etmeğe karar ver

miş bulunuyor. İkincisi, Poıc.nya 
hayati addett•ğı menfaatlerı uf; -
runda sılaha sarılır sarılmaz, in

giltere ve Fransa, haklı olup ol
madığını araştırmaksızın Polon -

yanın yardımına ko acaklaıtlır. 
Bu da bir Avrupa ve şüphesiz dün

ya harbinin b01Iangıcı olabilir. 
Almanya, İflgillere tarafından Po

lonyaya karşı giri§ilen taahhütle
rin çok geniş ve kategorik oldu
ğunu nazarı itibare almalıdır. İn
giltere yalnız Pol.onyanın mülki 
tamamlığını garanti etmekle kal

mıyor; Polonya, hayati menfaat
lerinin korunması için silaha sa
rıhnak meoburiyetini hissettiği 

takdirde İngiltere bu devlete yar
dımını vadediyor. Bir devletin di
ğer devlete karşı bu dereee genİ'i 

taahhüde giriştiği tarihte nadir 
görülmüştür. 

Fakat İngiltereyi bu yola sevk
eden Almanyadır. Acaba İngilte
re Polonyaya karşı giriştiği bıı ta· 
ahhüdü ifa edecek midir? Bu nok· 
tada şüpheye dü.şmek aı;la caiı de 
ğildır. 

İngiltere kategorik taahhüdür.~ 
ifa ~tmezse, bundan böyle hiçbir 
devletin sözüne ilimad etmiyeceği· 
ni ve Almanya içın Hindstana ka· 
dar yolun açılacağını bildığı ıçi'1 
Polonyayı korumak mecburye -
tindedir. Bu şartlar altında umu
mi karışıklığa mahal vermiyecek 

mevzii emrivakiler politikasının 
artık günü geçtiği iddia edilebilır. 
Almanya iki şık karşısındadır: ya 
davasını sulh ve müzakere yolu 
ile halletmeli, yahut da Avrupa 

harbini göze almalıdır. Ve ikinci 
şıkkı tercih ettiği takdi-de Biiyii.) 
harp!en C.aha İ:at'i bir h .:im~,e 
uğraması muhakkaktır. 

uğraması dukacfderdır. 



Günün Mesele&i: 
t-~~~~~~~~---

G az in olar da Şeker 
Satan Çocuklar 

• 
Bu İçtimai Meseleyi Hal için 

Kat'i Tedbirler Alınıyor 
Bazı ilk mekteb talebesi btt- !ere de siı'ayet Nm<8İ alikadn 

rön mekteblerindeın çıktıktan makamların ehemmiyetle na • 
sonra solı.alılarda 5atıcılık yap- zarı dikkatini celbetınipir. Ma-
maktadırJar. Bunlar arasında arif müdürlütü bu mühim me-

1 

Türk Milletine Aid 
Bir Sır 

Dlin, deniz<iler bayramı idi. Lo
zan sulh konferansının kuvvetli 
Tllrkiyeye tanıdığı kabotaj hak
kının yıldönünıii kutlandı· De- -
nizdlik bayramının ınanal'll pek 
büyüktür. Lozanda, kabotaj hak -
kımlZl iaterken, «nebi de-v Jetler 
murahhasları, bu hakluııızı han
gi ticaret gemilerimiz va51t1111ile 
kullanauğımızı garib lıir tebes • 

i PO L i S 
'le';-. M·a,hkemeler 

Onu Evimden 
Koğdum! 

Karıdan 
Dayak! 

Ben Ona Bir Fiske 
Bile Vurmadım 
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Elektrik, 
Tramvay 

Belediye Islahat İşlerini 
Sür'atle İkmal Edecek 

1stanbul elektrik ve tıamva -
yınllt beledıye tara:fında.ı:ı idoare
sine başlandığını yazmıştık. Vali 
ve Belediye reisi Lfıtfı k1rdar iki 
idarenlııı Belediyeye geçmet.i mü
naııebetile al8kadarlara icabeden 
dfrelrlifleri vermişbr. 

Küfretmek Aczin 
lf .ıdesidir 

siyah götüslük, beyaz yaka ile, •ele ile e6aslı tekilde mqgul 
yani makteb kıyafetinde sokak- olmakta, tedbirler almak üzett 

.an>Ie, merak edeu bir bal takm
mıflardL 

lsmail Giderken Buzlu 
Camları Kırdı 

İsmail isminde Safranbolulu bir 
genç, yedi, ı;e.kiz aydanbei'i be
rabeo' yaşadığı, on dokuz yaşla • 
rında yeganeyi döğdüğii ve bı -
çakla tehdid elliği için dün meş
hud suçlara bakan üçüncü sulh 
ceza mahkeme.;iııde sorguya ÇE'

ltildi. 

Doktor LUtfi Kırdar elektrik 
tramvay i§Uerınde halk :ıçin bir 
çok kolay !ıklar ihdas ed~elctir. 

Karısı Pakizeyi dögmı.-kten suç- nnee Nafıa Vekaleti tara1ından 
lu, Mahmudpaşada, Rastıkçı sıoka- baışlana:ı:ı ışlerin ayni hızla ~va.m 

Türk - lneiliz 'l'e Türk Fransıı 
anlaımalanndaıı sonra, Berlin " 
Roma matbuatı bir mahalle k'ôlha 
beyi ağzıle asabiyet ve hınçlarım 
izhar etmeğe başladılar. Bir tak 
iirenç kelimeJerle, Türki:'\·e hak .. 
kında yalan, iftira dolu neşriyat 
yapıyarlM. Hakkım12da bu kadar 
küstahça dil kullanan in,anlar. 
ilaha düne kııdar, kendileri ile 
do t olmamızı, istcrniyOTlar n1ıy 
dı?. Sulh cephesine illihakımızı 
tmltld eden Berlin ve Roma, ha· 
rekeıtimizin nekadar isabetli old 

)arda, kahvehanelerde öte bm tetkikat yapmaktadır. 
satanlara rastlanmalı.todır. Da- Üç, beş karemilla satmakla ka-
:n Jı.üçülımektelıli kı2lar da ak- lem parası lıile temin edilemi -
fllDlları gazinolara bile &irf'fek yeceği gil:ı.önünde tutularak, illı 
küçilk kutular içerisinde üç, tedbir mahiyetinde bu çocuk • 
beş karemeladan birini masa - !arın hüvjyetleri teebit eclilip 
Jar üzerine bnakıp para bek - ailelerile temaslarda bulunu -
lemektedlrler. laeak, çocuklarını zaptetmeleri 

1 
Esasen son zamanlarda pelıı telılii ohmatakhr. Bu tedbir, 

·taammüm eden bu usul, ıatı • maksadı temin etmezse daha 
cllıim küçük, fakir mektelıli - ._,j lffbirltt alınataktır. 

'---=-----~~~~~~~~~------

Yalova 
Kaplıcaları 

Fransa he 
Ticaretimiz 

Kaplıcalar Nasıl Bir Su Bir Hey'et Bugun 
Şehri Haline Sokulacak Parise Hareket Ediyor 
Sıhhat Vekaletine bağlanan Ya - Türtkiye - Ft'arısa yeni tıcaret 
Jova kaplı<ıalaTında bir 5'I şehri anlaşması müzakerelerinde bu • 
kurmak üzere faaliyete geçilecek- ıunmak üzere Padse gidecek o • 
tir. Bunun için bir program ha - lan heyetimi:ı... bu akşam şehri -
zırlanacağı duyulmuştur. mi2den iıareket ed~ektir. 

Kaplıcalar bir su şehri haliıne Fransa ile ticaretimiz son 2a -
soirnlurken halktan da istifade e- manlarda bariz bir şekilde inkişaf 
dilecektir. Bu iırtlladeJeT karşı • etmektedir, Alakadarlar iki mem-
lıJılı olacaktır. İki sene zarfında. Jeket arasında son defa taahhüd 
kapJıcaların p!Anı dahilinde villa edibni§ olan siyasi anlaşma ile 

şeklinde ev yapmayı taahhüd e- Türk - Frnsız ikhbadf münase -
denlere kaplıcalar civannda arazi betlerin bir kat daha artacağını 
verilecektir. 

Bu suretle lıaplıcalar kısa za • 
manda küçük bir su şehri halini 

alabılecelıtir. Su şehrinin müte -
addjd oyıın bahçeleri olaıcak, çar -

şısı , pazarı §ehirden u:rak bir semt
te kururacaktır. 

ıı -

Bu Sene Kaç 
Mekteb Açılacak 
Yeniden Açılacak Orta 
ve ilk Mekteb Adedi 

T esbit Ediliyor 
Şehrimizde bulunan Maarif Ve

kaleti teftiş heyeti reisi Cevad ya
rın tl'niversitede meşgul olacak, 
yem ders se™'si için ahnacak ted
birler üzerinde Rektörle konuşa
caktır. 

Teftiş heyeti reisi İstanbulun ilk 
ve orta mektclı ihtiyacı üzeri.nde 
maarif müdürün~n izahat almış
tır. Bu sene nekadar ilk ve neka
dar orta mekteb açılacağı yakın
da toobit edilecektir. 

iBlnaeı mill!<lid bütün mektebler
de şubeler a~ılması şimdiden te
Jıarrür etmiş gibidir. Bundan. mak

söylemektedirler. 

Yeni Deniz ve 
Liman idareleri 
Dünden itibaren Faaliyete 
Geçen Umum Müdürlükele 

l@la.hat Programlarını 
Hazırlıyorlar 

Dünden itibaren. faaliyete geçen 
Devlet Denizyolları ve Limanlar 

işletmeleri umum müdürhikleri, 

gerek Dffli:ııyollanna baglı mü - \ 
esııeo;elerde ve gerek liman ı.şle -

rinde yapacakları ısl:ıtıata aid 
programlan haztrlamaga başla -
mı.şıa .. dır. 

Diğer taraftan, dunden itibaren 
larıhe karıştığım bildirdiğimiz 

Denizbankta tasfiye "ilerine de 
başlanmıştır. Tasfiye heyeti tas

fiye ışlerini kısa bir zamanda 
ikmale çalı~acaıktır. 

Denizbankın li>ğvıle açıkta ka
lım 50 kadar memurun bir kıs -

mına yeni umum müdürlükler 
kadrosunda birer vazife veril -
miştir. Mütebaki.si de peyderpey 

münhallere yerleştirileceklerd;r. 

sad smıllardaki talebe Sflyısının a-1==========-====i 
zaltıJ.masına imkan bulinakta.n i
barettir. Kalabalık dershanelerin 
talebeleri yeni açılan şubelere 
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_ Mis Holanda her halele yan
lış düşünüyorsunuz. Tekrar ede
yim ki, Meredi! bana büyük bir 
hürmet telkin ed~·or . Hiç şüphe
sız kendit;im sız bu yakınlarda 
tekr&r göreceksin;, . Eğer aldan
mıyorsam, bugunlerde sizden 1 a
zı sualler .oracaktır. 

Genç kız omuzlarını silkti: 
- Müsterih olunuz, dedi, her 

haılde sue aid işler• ne ona, ne de 
başkasına Löy lıyecek değilim· 

Sarı Yanıs dedı ki: 
- Maa ınız zannederim ki haf

tada üç lngiliz liras ı dır. Fakat hiz
m<'tinizdcn memnun olduğum için 
maaşınızı haftada bPŞ İngiliz li
rasına çıkarmağa kararverdim. 

- Çok teşekkür ederim, fakat 
benim şimdi aldığım maaşım ba
na kılayet ediyor. 

Genç kız bunu söyledikten soıı.
ra, konu§ulan Ş<'yden hıçbir şey 

dağıtılacak, bu suretle denhane
lerde talebe sayısı adedi azaltıl -
mı olacaktır. 

anlamamış olarak, daha doğrusu 
heyecan duyarak odadan çıktı. 

Sarı Yanisin bu nevi sahabetle
rmi reddetmek ona karşı bir ha
karet sayılırdı. Çok mağrur Yu -
nanlı Meredil'in kend1 evine girip 
göslerdigi muameleyi de bir tür
lü haı.medemiyordu . 

Sarı Yanıs zile bastı, hızmetçı

sini çağırdı. 

- F.işer, dedi, ben Gaterkol is
minde bırisinın :uyaretıni bekli -
yorum. Kolsuz bir adamdu, fakat 
burada bulunduğu müddetce bü
tün ahval ve harekatına son dere· 
ce dikkat edeceksin. Ben şimdi 
çıkacağım, saat altı buçuğa· doğru 

dönecegım. Kendısine söy !ersin, 
benı bekle6in. Eger gitmek i&ter
se, alıkoymak için ierar et. Misa
firi kütüphaneye al. Orada belki 
vakit geçirecek şeyler bulur. 

- Emredersiniz. Elbise defıi§· 

tirmek ister misiniz? 

Sarı Yan is başını salladı: 

Bilmiyorlardı ki, bizim ölüçü
leDmiıı daima bambaşkadır. Biz, 
lıütün memleket davalarnn121 a • 
:ııimıe başarırken, hiçlıir zaman 
vasıta ve imkanların hudndlarını 
heaalılamıığa lüzum gönnemişi:ulir. 
İstiklil savaşını yaparken, biiiün 
yurdu düf111an istilis:ından 1e -ı 

mizleyen Türk ordusunun va.sıta
ları, batkf!annm alı.lını durdura,. 
~ak .kadar noluııındı. Fakat, za.. 
fer bWmdi. 

Bu, Türk milletine mah11r; bir 
smlır. 

BURHAN CEVAD 

Mecidiyede Bir 
Hastahane 
Yapılıyor 

Burası lstanbulun 
En Modern Bir 

Hastahanesi O~acak 
jstanbulda yeniden yapılacak 

olan büyük modern hastahanetıi 

projesini hazırlıyaeak ecnebi mü
tehassısı M. Valteı· dün şehri -
mize gelmi§, Vali ve belediye re
isi Lfıtfi Kırdar ile görıişmüştiir. 

Yeni hastahanenin Mecidiye • 
Jıöyü arkasında inşası karar lııştı
rılm19tır. 

Silılıat ve içtimai Mua\·enet 
Vekaleti Müsteşarı B. Asnn, mü
fettiş dıoktor Fikret ve miitehaı>Slli 
hastahanenin inşa cdil~eği yeri 
tetlıik etmişler ve çok münasib 
görmüşlerdir. 

Yeni hastahane İstanhulun en 
modern hasta'lıanelerindeıı bıri ~
lacaktır. 

Kimsesiz 
Çocuklar 

Çocukları Kurtarma yurdun -
dan Darülacezeye alınan ki.msele
rın ve anormal çocukların ıslah 

edileıek birer san'at sahibi olma
larını temin etmek maksad ıle Da
rüliıcezede yeni atölyeler tesıs e
d ilmekt~dir. 

Bu atölyelerde kimsesız çocuk
lara kunduracılık, terzilık , demri
cilık, marangozluk ve dülgerlik 
gibi san'atkiir öğretil~ektir. Yeni 
a.tölyele-rde J eni ustalar ders VE

reeekleTdir. 

Geçenlerde bütçe müzakeresi 
sırasında bazı meb'uslar tarafın -
dan yapılan temenniler üza-ine 
Dahiliye Vekaleti de bu mevzu 
hakkında ehemmiyetle tetkikata 
başlamı~tır. 

Davacı Yeg&ıe mahkemede ha
diseyi şöyle anlattı: 

- iı.mail ile bundan tahminen 
sekiz ay evvel tanıştık. Benimle 
evleneceğine söz verdi. Bunun 
üzerıne kı-ndiııini evime aldım. 
o zamanda.nberi kendisi ile kan 
koca gibi yaştyoruz. 

iemail ile tanıştığımız sırada ha.
na bekar olduğuJMl söylemişti. Hal
buki şuradan, buradan onun evli 
olduğunu ve karısının &dranlıo- ı 
luda, annesinin yanında b<ılun -
duğunu ~itiyordum. 

Dün ak§am eve geldiği zaman 
parmağında bir alyans yüzük gör
düm. Bakmak için kendisinden 
yüzüğü istedim .. 

- Bu yü2lllk seni aJalı.ada·r et
mez, dedi. Ve vermedi. 

Ben alyaDBı parmağı.adan çı -
kannak isteyince, ayağa ka~ktı, ü
zerime saldırdı. Beni dö~eğe 

başladı . Sonra· cebinden bir bıçak 
çıkardı. Beıı.i tehdid etti. Evimiz
de misaiir bulunan Ali baba b>

çağı elinden müşkü!ıitla ala·bildi. 
Ben de hid.detlenırniştim. Kendi • 
sme: 

-Haydi evimden. git, dedim. 
ismail giderken iki tane buzlu 

camı ku'llı. Ondan davacıyım. 
Kendisine ceza veriniz. 

jsınaıl de dedi ki: 

- Yegane, kızkarde~i Dürdane 
ve Alı baba pannağimdaki yü
züj;ii :zorla çıkarmak ıstedıler. Bu-

nun üzerine ben de Yeganeyi döğ
düm. Fakat onu bıçakla tehdid et
medim. 

Ben Yeganeyı döğerken Afi ba
ba, Dürdane ve kızların annesi 
benı dögmek için üzenme sal -
dırdılar. Korktum. Kapılar ka -
palı olduğu ıı;ın camları kırdım 

ve kaçtı~ 1 
Hiıkim §&hk!lerin sözleril'e iırı.n- 1 

cı Jsmaihn Yeganeyi döğdüğime 
ve onu bıçakla tehdid ettıı:,'lne ka
naat getirdi. ismailın bir ay dört 
gün müddetle hapı;ine ve hemen 
tevkifüıe karar verdi. 

Parayı Çalarken 
Yakalandı 

Karagümrukte Nuri oğlu Ya
şar adı.nda acemi bir yankesici 
arşKla Yakub kızı Hadicenin ce
bınden paramnı çalarak savuşur
ken yakalanarak adliyeye veril -
miştir. 

gında 13 numaralı evde otlH'aD eôereiı: kısa zamande ıntacına ça.-
Yafah, kunduracı İlhaminin du - Jışa<:aktır. Belediye reisi bu mak-
ruşmasına dün Sultanahrned Ü - sadla elektrik ve tramvay idare-
çünnü sulh ceza m&hkernesi bak- Ji'rine aid müessreeleri gezerek 

tı. tetkikat!& bulunacak ve ıslahat 
u•kim Bay Münibin: 
na planlarını gözden geçi~ktir. E-
- Karını neden döğdun? lektrik ve tramvay umum mudiir-
Sualme llhami §U cevabı verdi: Jüğıüııün b"fladı.ğı kabl<> ve ray 
•- Pakize ile dokuz senedenbe- tamiratı bütun şebekeye teşmil 

ri evliyiz. Kendisine bugüne kadar edil~ekür. 

bir fiske dabr vurmadım. Yalan Doktor Llıtli Kırdar yakinda Si
söyAiyor. Ben kat'iyyen onu döğ- hihdarağa fabrikae111a giderek e
medim bilakis Pakize beni döğdü. 

lektrik fabrik86ı teeisa.tını gözden 
Evvelki akşam evime geldiğim geçir~ek, fabrika müdüründen iş-

Z&rna·n karımı kapının önünde gör- !er üzerinde iz.aJıat alacalı.tı.r. 
düm. Yanında Ayşe, Fatma ve Le
man Hanımlar da vardı. Karıma : 

- Pakize, dedim, karşıda fı -
rın var. Biliyorsun .ki ben çok lı.ıs

kllflcım. Senin böyle aç>lı saçlk 
kapmm önünde oturmanı istemi-
yorum. 

Pakiu ayağa kalktı ve bana: 
- Burulan sonra bir daha kapı

nın önünde otıu:nnam, dedi. 
Dün akşam evime döndiiğii:m 

zaman, onu gene kapının önünde 
gördüm.. Pakize sozümü dmleme
diği için ona kızmıştım. Kaşlarımı 
çatara·k : 

- Sana dün bir daha kapl öııil
n.e çıkma diye tenbih etmedim mi? 
diye bağırdrm. Sonra kolundan tu
tarak içet"iye çekt>nı, <mu azar)~ 
mağa başladını . Pakize mukabe
le etti Fakat bununl'a hırsını ye
nemedi. Üzerime saldırdı. Beni 
tokatladı, yıiı.ümü , gözümü t>r -
malooı; ceketimi, gomleğimi par
ça pa~a etti Ben ~k saı1ıoş ol-

Elektrik fabrHwıı tesi"8tı Na -
tıa Vekiletmin )ıazwhya·rak tat
lı:iluııa geç1iği p11ın dehifüıde tev-
si edilecektir. 

Y eşilköy Haberleri 
Y eşillı.öy mutla.bipmWl'en: Bu 

ay içinde Yeşillöyde lstanbulun 
eıı bilyi>k k~ılı :ııal'Jflar>ndan bi
risi yapılacalrtır Halk partisi spor 
kolu şimdMlen hazırlıklaYa başla· 
ml§tn. 

Yeşillı.öy Halk partısi fakir ha.1-
kın su ıhtıyacını nazarı dikkate 
alarak köyün müna.;ib mahalleriıP
dıe birkaç ~me yaptrracak1ır. 
Yeştlköyün çalışkan ruıhiye mü

dürü sokakl&rın temizliğine son 
der<'<!e ıtina e~mektedir. Sulan -
masını da temin edeff!e hal1kı pek 
memnım bırakacağı şüplhesiııdir. 

Bunu da krymetli nahiye müdürü 
Şevkinm himmetinden bekleriz. 

duğum ıçın , elımı kaJ!dınnağa ta- ı-::===========::;-
l<at ve m~alinı ~k1u.• 1 
Davacı Pakıze i e şu ifadeyi 

verdi 
- İlhamı her geee eve g~ va

kit ve sarhoş olarak gelir Sık sık, 
ehemmiyeteız bir hiıdıseden do
layı benımle kavga eder. Befli fe
na sozlerli', gahz ltfüürlerle talı -
kir eder ve dog'E'l'.. 

Dun geee de bermutad eve geç 
geldi. Gene fıtil gfüi idi. Oturdu
gumuz sok.ağa gelmce, sesinm bü
tün kuvvetile: 

- Pakizffe! .. . dtye bağrrmaga 
~ladı. 

Ko~lıtuğum için aşağıya inme
ge ceo;aret edemedim. il.lıamıye 

kapıyı bizıml'e ayni evde oturan 
Fahrı a9h· Ben de kocamı mer
dıvenlerde karşıladım . Koluna gj
rerek, onu odasına götiirdüm kar
yolasına. yatırdım. Jlhami karyo
laya uzanır uzanmaz beni tek -
meleııneğ(> lı~ladı . Sonra kalktı 

KISA POLiS 
HABERLERi 

* Kadirgada oturan Mari a.dı.n
da bir kadın yediği bayat yemek· 
ten zehi~lerunış, Haseki hastane -
sine kaJdrrılaraık tecla'Vi altına a-
hnmıştır. * Arab camide bir demir fabri
kasıııda çal1şan Kemal adında bir 
amele fabrıi.amn. merdi'Veıılerin.-
.ıeo diışerek yaralanmwıtır. 

* Y.en~r§ıda demirci düklıiı

nında çalışan Liıgor adında biri 
dükJı.anda çalışı:rk.en bir !tolunu 
makineye kaptırarak yaralanmış-
tır. * Şoför Yaşann idaresindeki 
2062 numarah otomobil Köprü -
nün diğer tarafma geçmekte olan 
Üsküdarlı Sadettin adında birini 1 
yaralamıştır. 

beni döğdü . Ben de canım yandığı I============== 
;çın onun yiızunü tıımaladım. Fa
kat Jlhamıyı dö1"medim. 

Şaltidlerın hepsi de Uhamı aley
lhine söz söylediler. Hakim, Jllıami
nin suçunu sa.bit gördıi, kar11;ını 

dögdüğü için 25 l'ira ağır ve geç 
vakit sokak ortasında bağınp ça
gırarak, halkı rahatsız ettiği :ıçin 

de hır lira hafif para cezasına 

mahkiım ettı. 

ÖLÜM ÇENBERİ 
dı. Orada da kendisıni alakadar e
den brr şeyler bulamadı. 

Yatağın kenarında, kfıçiik bir 
masanın üzerın.de telefon maki
JIC6ı duruyordu. Hizmetçi, mi:ıs -
telızı bır na2arla telefona baktı. 

Bu telefon Sarı Yanısi doğrudan 
doğruya Emniyet direktörlüğüne 
baglıyan telefondu. 

Çevıren: MU ALATUll ZABITA ROMANI 

- Hayır, dedi, böyle çıkacağım. ! 
Yalnız bana kürkümü ver. Bu 
memleketin havası beni öldüre -
cek. 

Pencereye baktı . Sanki dışarı

nın soğuğu içeriye girmiş gibı bir 
titreme geçirdi. 

- Ocağı söndürme, dedi, mek
tub gelirse yatak odama bırnkır
sın, sonra Mis Holandanın ogle • 
yemeğinin tam vaktinde hazır lan
mış olmasına dikkat et. 

dan sonra yaptıkları da bir hiz - ı 
met<;ıden beklenmıyecek şeylerdi. 

EJvet, eov sahibinin me5aı oda
sına girip yazıhanesindeki· kiiğıd

ları düzeltmesinde fevkalade bir 
şey yoktu . Fakat yazıhanenin göz
lerini a.çıp ıçindekileri gözden ge
çirmesi, belkj de fartı gayretten 
ileri geliyordu. Çünkü Sarı Ya -
nisin kendisine kar§' sonsuz bır 

itamadı vardı. Lakm, ev saıh ibi -
nin evde bulunmadığı bır zaman
da insana tuhaf görünebilirdi. 

• 

rası idi. Hızmetçi başını salladı ve 
sonra karneyi yerme koyarak dü
şünmeğe vardı. Oradan kütüpha
neye geçti. Genç sekreterin, o gün
kü mektupları makine ile yeti§ -
tirmege çal~makta olduğunu gör
dü. 

Fişer kendi kendine: 

- Bu adam, amma da yaman a
dam! diye düşündü. Bir an yatak 

odasının kapısı ônünde durdu. Ka
~ının üzerindeki ~ürgüye baktı. 

Bir düğmeyi' basılınca , bu sürgü 
kendi keıuline kapanıyordu. 

Fişer odadan çıktı, kapıyı ya -
vaşca kapattı. DW;üncelı düşün -

celı merdıvenlerden aşaiııya in
di. 

ğunu, şimdi, bizzat kendileri ; ... 
bat ediyorTu. Ayılı kelimesiıuu b 
le tavsif edemiye~eği şekilde il 
pıri sözler sarfeden bu iki mern 
leket matbuatının, hakkımızdaki 
clüşüMelerini görchikten •onra, 
onların, hüsnü niyetten nekadar 
u:ıak olduklarını daha iyi anhy 
ruz. Demek ki Türlı milleti, on· 
!arla dost olmamakta çok halı.lı 
imi§ .. 

Mihver matlıuatı, tezaddan te
... da, magaUita ve •af atadan gil 
lün( mevkie düşüyorlar .. 

Biz, bu kudurmuş Berlin ve 
ma gazetelerinin kin, asabl,·eı d 
lo yazllanna kızmıyonız. He! 
küliirleriııe asla! 

Çüıılıü, inııaıılar arasmda ko 
•uşına vasıtası olan, kl'lime den 
llabblar, QMadar bayağı~MSa, 
bu, mütek~linıinin o derete att 
zifa, f&Şkınlık ve pcriııanlığa dü 
ttlfüıtti gösterir. R~AD FEYzt 

D~tü. Başından 
Yaralandı * Kumkaıpıda oturan s .. ude 

nin 4 yaşındaki oğlu Feridun d 
var üstüne çıkarak oynamak! 
iken düşerek başından yaralan 
mıştır. 

Tramvaya Binmek 
isterken .. * Zaruhl adında yaşh bw kad 

Tepebaşmda bir tıamvB')'a bin 
mek isterken düşen'k başınd 

yaralanmıştır. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Nizam Yolunda 
Kurd Azmanı 

iki Köpek 
BQii•a•••• ea &iiwl Jtri hle 

p)llı..ı. Nı.... tarallarıdır. Da
llllll -•&le AdMla •11l1'111llanD 
ıewıı lıan ıcı. ı.w taralı ter<lb 
ederler. Taıu stıımrtnı ıeeirmel< 

ı.u,enıenı.. A.4la7a ıeı...ıu de 
baranın 7 ... ine pl&jı elaD l'u -
rü.aJJ pl&jma, Dile, A.7parka b.., 
radan seeerler. 8oa umularda 
Nh•-dın c~· J'O)Calar bir ha:r• 
il l<orkw reelrdllılul ılbl ı.u •1-
varda olaraıılar da ooıuıta çıka• 
.... eldalar. Bir macldtt e,·vtl 
leWll un loln A.da11• r•l•n ve 
N-.. llilJıle Mkalındalıl kodı· 
lenlelı l>lrtDde 1erl-n bir ula 
ald ııanı asmam llıi iri köpek tas· 
mun Wepe•kta Ye ctleat ıe -
çene salcl:ırm&ktaclır. Bu r~varda 
01.urauJu korkudan aokata iUka -
mamakta.4lırJar, Alil.adarlann na· 
-· dlkbtlnl celbttmtniıf rıra 

ni.si görm~k i.stıyor, dedı , işte k" 
tı! 

Fişer gümüş tepsi ılc uzalı 
kartı aldı, baktı: 

GORK GATERKOL 

- Peki, dedi, ben gider, ken 
di6ıni karşılanm. 

Fişer Yunanlı zengini otomobi
line kadar teşyi etti. Dizlerini ort
tü ve otomobil hareket eıtıllten 
oonra konağa döndü. Fakat on -

Fişer or1ahğı aradı, taradı. Ni
hayet çek karnesi eline geçti. Son 
yapraktakı rakam 6.000 İngiliz li-

Ocağa bir kaç odun attı. Genç 
luzdan bir şeye ıhtiyacı olup ol • 
madıgını sordu. Oooan sonra ye
niden au~tırmalarına devam etb. 
Bu defa Yunanlının yatak odası
nı yoklıyordu. Büyük kaııaya al
dırış bile etmeden, Sarı Yanisin 
şahsi mmaberatını sakladığı kü
çülı ya21'Janerun gôzlerini yokl<ı-

Merd>venın yarısında kendisini 
aramalıta olan hizmeıçi kızla kar-
ıplaştı: ı 

- Birıı;i geldi, Mösy(i Sarı Ya-

Gelen misafir intizar salonun -
da bekliyordu. Kıyafeti •cav· 
saçı sakalı birbirine kar~mış 

0 

b 
adam ... Çok müstamel pa.-destis 

artık rengıni bıle kaybttmı,şt 
Fakat kafllliında da Ho döform 
şapka da vardı. Tam filozol tipi. 

Sinirli bir adam oldugu k~n 
kendine konuşmasından bellıydl 
Gözlüğünü düzeltere'k, salondı 

duvarda asılı buhman San Yani 
sin resmine baktı. Fişer çok dik· 
katli bir adamdı. Hiç bır şey gö 

zünden kaçmazdı. Misafirini fV 
karıdan aşağıya süzmüştü. 

(0-ı tıcı1') 



1 Almanyanın Yeni Planı 1 J Meraklı Şeyleri 
MÜHİM BİR MESELE 

1 
ran pblarından brl, satrancın mu -

eldi Seua'7a, ihn.n etmek ister ve 
kendisinden ne lıtedlflnl sorır. 
Sessa, ptranç tahtasını söstermiıt ve: - Japon Edebiyatından -

Almanya • Le·histan 
Gerginliği ve Danzig - Her daire lcln bir buiday bte· 

rlm. .._ı.un, fakat ıu ıarUa: 
Birinci daireye 1, lklncl daireye 2, 

üçüncü daireye 4, dördüncü daireye 
bunun bir misli, 7anl a butday koJ'&• 
caJu:ınıı. Diler dılrelere de bu basab 
üsetıne .. 

Bir Kere Yüzünü Görebilsem .. 
Yeni Alman Planının Gayesi lngiltereyi 

Uzak Şarkf a Meşgul Etmektir 

Alman Ordusu Danzig'i Bir Gece içinde işgal Edecek 
•ı ng"iz gazetelerinin Almanların 

11<' diişündüklerini yazıyorlar 

Bunların hulasası şöyled•r: 

Berlinde bulunarak vaziyti ya· 
kından tetkik edenlerin söy<ledik· 
lerıne gore Almanların kurduk -
ları yen: plan vardır. Bu plana ba
kıl rsa daha bir müddet sükCın ve 
sCkütu muhafaza ederek şu U -
ZJk)ark işlermin neye varacağı

n ı beklemek, ondan sonra vaziyeti 
~ " d bulunca harekete geçmek 
n kvafık görünüyormuş. İngiltere 
yeı.ı hadiselerle meşgul olacak, o 
z.ı ~n Almanya da kendini ser • 
'ı ,ı bularak Danzigde bir emri 
vakı ·apılacaktır. Bu da şöyle ola-
1 kmış. Danzigdeki ayan mec -
lı<ı Danzig şehrin in Almanya ile 
bırleşt iğıııi ilan edecektir. Bunun 
ıcrine Lehlerin de Dan21g üze -
nı· yürümeleri ihtimali \'ardır, 

Bcı takdirde ise Berlin Lehlerin 
Aıman arazisine sokulmuş olduk
Jar.nı idrua edecektir. 

D ğer gazeteler Danzig mesele· 
sinı kendi lehine halletmiye ça • 
lışa ıı Alman yanın planını şöyle 

izah ediyorlar 

6on iki ay içinde seyya.h gruplan halinde Dmntzig'e sevkedilen Atman 
hiicum kıt'alan bir geçid resminde 

Avrupada ekalliyetler mese -
le:;i en büyük derddir. Bu yüzden 
ne türlü müdahalelere yol açıldı. 
ğını geçen senenin vekayii göster
mi,tir. Onun için şimdi de Alman
ya ve Lehistan münasebetleri araş
tırılırken ilk göze çarpan keyfiyet 
ekalliyetlerin vaziyeti oluyor. Le
histanda Almji11lar var. Almanya· 
da Lehliler bulunuyor. Almanla.. 
rın şarka doğru olan ilerlemek po
litikası yeni değildir. Uzun za -

manlardanberi Almanlar orta Av· 
rupada İslav topraklarını almak i· 
çin uğraşmışlar, idareleri altına 

aldıkıları İslavları da Cermanlaş
tırmağa uğraşmışlardır. 

Bugün de bu politika hem de 
son derece ısrarla devam ediyor. 

Almanlara göre milliyet için dil 
esastır. Onun için küçük yaşta Al
mancayı öğrenmiş, bunu su gibi 
söyler olan her ~cuk Alman de
mektir. Garblıların nazariyesince 
milliyet şahıslaf üzerine ()j,uyor. 
Almanlara göre böyle değil C'-

Hürriyetin müdafaası ~in birlefmİ§ olan müttegfiklerin yumruğu 
- Maryan'dan -

Onda nsonra da, bir çok kor..uşma talimleri yap
tı, yerden selamlıır verdi, cevaplar hazırladı. 

!arın nazariyesince dil ile milliyet 
birdir. 

937 de yapılan bir kanuna göre 
nüfus tahririnde bir adamda a -
Nüfus tahriri beyannamesindeki 
ranacak şey yalnız dil de değildir. 
suallere cevab verecek kimsenin 
kendi milliyeti ne olduğunu söy
lemesi lazıııı geliyor. Şu halde Al
manyada yalnız almancayı bil -
mekle ve almancayı anlaınakla bir 
adamın Alman sayılabilmesi na -
zariyesi artık ortadan kalkmış o
luyor. Yukarıda anlattlan haber 
gibi garb memleketleri nazarivesi 
kabul edil mi. ·öı 
bir kimse kendi milliyetin\ •vJ 

l•yecektir. Alman mı, Leh mi? Bu
nu kendi arzusile söylemiş ola
cak. Fakat bu kanun 933 de ya -
pılmıştır. Halbuki o zaman daha 
Leh:stanla Almanya arasında an
laşma vardı. Her iki taraf kendL 
memlekeblerindeki ekalliyı.tler i
çin müsaid bir politika takib et • 
meği kararlaştırmışlardı. Alman
ya ile Lehistan arasındaki gergin
lik ma!ılm. Onun için Almanyada
ki Le-hleri Cermenleştirmek poli
tikası gene devam ediyor. Leh e
kalliyetinin kendi lisanını öğren
mesine mani olmak için her şey 
yapılacaktır. Fakat buna rağmen 
Almanyadaki Leh ekalliyeti gene 
kendi varlığını muhafazaya ça -
!ışıyor. Bu.günkü Almanyada 2 
milyon Lehli olduğıından bahse • 
dilmektedir. Bu Lehliler için kul
lanılan bir tabir vardır. Uyuyan 

(Deıı11mı 1 ind ıayfadıı) 

Şahın, nediınlnin bu lsleiine. kal'1• 
l'illdüiünü unnedenenh: aldanır ... 
SIDll'. 

Blılm ;oraplıfuntı ırlbi bir tecrübe e
dlnb. Dokuuneu dairedeki t.anelerln 
%21 7a baltf oldufuna haJ'retle .-öre· 
cek ve 4uacabmu. Sonuncu dalre1e 
k~ar devam etmenin tmll:i.nsııhtını 
anlıyaoaUmu:. Bunun için ne kadar 
bafıla7ll tanesi ıa .. m blll7or ml151lnu!. 

18,441,744,111,709,1151,815 ı metre 
mlklbınıla %1 mll7on bufda7 bulunda
tuna nuaraa plııın, Seua'ya 982 mil .. 
;orar 337,!03,885 melre mllıtibı bufda,. 
venneol lbundır. Yani bliliin dün • 
yanın yellşllrdlfl butdarlarm a misli 
fazlaaı. 

HAYVAN BAKOMETROSU 

Bazı hayvanlara: •Canlı l!_aromet
roa demek yanlq olmasa ,-erek Ha· 
klkaten bircok hayvanlar, havanın iyi 
veya fena olacafıru haber verirler. 

Meseli. blr kedi, man«alın ve1a so .. 
banın yanma oturdu, elerlle batnnn 
tüylerini dilzeltmefe bqladı nu bu, 
sotııJu artacalma deülettir. 

Horozların vakitsiz ötüşleri hava ... 
llm lyllqeceffni haber verir. 

Beç tavutunun sessiz durduiunu 
sördünüz mü, sakın ıtemsiyeslz soka
ia çıkmaylllU'. Zira, yatmura tutulma
ntz muhakkaktır. 

Tavukların, başlarını tü:rlerlıtin ara
suıa. sokup durmaları da havanın so
luk olacatma lproltır. Cam aiaola -
nnın üzerinde bulunu tartillar 7uva ... 
Janndan clJ.tan tıkmaılarsa maUaka 
:rafmur yapr._ 

H KİLOMETRO MESAFEYE 5t iti • 

LOLUK MERl\Iİ ATAN BİR TOP 

AmerUuoda 7enl bir lop lcad olutt
laUf. 50 tUoluk bir mermt,.I ı5 kilo 
metro usaia atı,.or. 

Bu top 155 (l'&pmda Ye müteharrik.-. 
tir. Karolln'de, Br&&" lsllhtlmlannda 
J'apılan tecrübelerde mermllerln M 
kllomelro uata dliflilfii vo diitltlff 
)'erde 5 metro derlnllfiade bir 9u.kar 
aolıtı sörlilmiltlür. 

Topun afırlıfı 15 tondur. Ve otomo
bil tekerlekleri slbl lisllkll u lokerlek 
ü .. rıne olurtulmutlur. 8aalte H kllo
metro sür'aUe istenilen ;rere nakli 
kabUdlr. 

Doktorun Öğütleri: 
"T aıısiyon ,, u 
İndirmek İçin 
Ne Yapmalı? 

Bir çok hastaların tansi • 
yonları gayri tabii surette 
yüksE!lir. Buna sebeb en zi
yade yaşın ilerlemesi ve Arte
rioz Kleroz'dur. BaıZl doktor
lar bu gibi hastalara yalruz 
armud yemlerini tevsiye et
mekte ve carmud rejimi. ne 
ıtabi tutmakta 1-10 gün yalnız 
kabukla-rı soyulmuş arınud ye
d irmekted.irler.. Yevmiye ye
nilen armudun miktan 1 ki
lo, 500 gramdır. Bazı gün -
lerde 2 kilo ... 

•Armud kürü• sayesinde 
tansiyıon düşer. Reelerin hare
keti düzelir. Kırıkından sonra 
.ara sıra armud kürü yapmak 
iyidir. 

Babası, Mika -
donun sarayında 

mühim bir vazi -
fe almış. Mahal
lemize yeni taşın
dılar. 

Herkes ondan 
bahsedi)")r: 

- Çok güzel... 
Ç.Ok sevimli.. çok 
cazi.beh bir kız .. 

Diyorlar. 
Evet.. çok gü , 

zebniş, çok sevim
li imiş, çok cazi
beli imiş. Fakat. 
yuzunu gören 
yok. Güzelliğlni 

izah eden yok. Ca· 
zibesine kim tu • 
t14lmu-? 

Bu da belli de
ğil. 

Herkes onu gör
mek istiyor .. 

Herkes onun pe
şinden koşuyor. 

Bana soruyor • 
lar: 

- Onu gördün mü?. 
- Hayır. Ya siz .. ? 
- Biz de görmedik .. Fakat gör· 

meğe çaılşa<:ağız. 

Aradan aylar geçti. 
Onu hal.a ne bakkaları görebil

di; ne de ben. 

- Arkadaşlarıma dedim ki: 

- Kız, neden kendini saklıyor? 
Onu elbette bugün değilse yarın 
göreceğiz. Güneş bile, akşam üs
tü, tekrar görünmek için bl\tar. 
Bulutların ;ırdına saklanan yıl • 
dızlar müeb)>eden kendilerini giz
liyebilirler mi?. 

Buna rağmen onu göremiyo -
ruz. 

- Ben de onlar gibi, arkadaşla
rım gibi, onun peşinden koşma -
ğa başladım. 

•- Onu, bugün değilse, yarın 
görecı.ğiz.• 

Diyordum. Fakat bu .yarın• o

kadar gelmez bir gün oldu ki .. Ar
tık tahammülüm kalmadı. 

Ah onu bir kere görebilsem .. 
Acaba, herkesin dediği kadar 

güzel mi?. 
Arkadaşlarımın dediği kadar 

cazibeli mi?. 

Merakımı yenemiyorum .. 
Geceleri uykum kaçıyor. 
Güzel mi, çirkin mi? 
Bilmiyorum .. 
Çirkin veya güzel. Ne olursa 

olsun; onu mutlaka görmeliyim. 
Garib şey! İçimde ona karşı git

tikçe derinleşen ve muammalaşan 
bir alaka var. 

Adeta, onu görmeden sezer gi
biyim. 

Diyorlar ki: 

t 
• .s. 

, 

- O. ıı.yda bir kere sokağa çı • 
karmış .. ve çıktığı zaman yüzünü 
ince bir tül ile örtermiş. 

Ben, şimdiye kadar, Japonlarda 

yüzü örtülü gezen bir kadına raııt· 
lamadıuı. 

Acaba neden yüzünü örtüyor?! 
Güneş kararır diye mi? 

Çünkü onun gözleri .güneş.den 
daha parlakmış .. 

• • 
Bir sabah arkadaşlarımdan hi

rinin bahçesinde toplandık. Ara

mızda, onun ıbahçesile bulundu, 
ğumuz bahçeyi ayıran bir duvar 
vardı. 

Şi-Ma sabahları bahçeye çıkar, 
papağanları ile gülüşüp eğlenir • 
mi.ş. 

Onu • kendisine sezdirmeden 
gözetlemeğe karar verdik .. Birbl· 
rimizin sırtına basarak, duvarın 
üstünden nöbetle seyretmeğe baş
ladık. 

Bir genç kız, arkasını bize dön
müş, küçük bir havuzun başında 
kuşlarla konuşuyordLı. 

Gördüğümüz kız, acaba o mıy· 
dı? 

Havuz başında kuşlarla konu -
şan kızın bacakları çarpık ve O· 

muzları bir iskelet gibi kalkıktı .. 
Birdenbıre uzaktan kulağımıza 

bir ses erişti: 

c- Sevimli kuşlarım! Siz, ben· 
den çok talihli mahliı.klarsınız! 

Çünkü olduğunuz gibi görünür • 
sünüz .. Sizi herkes sever. Ya ben? 
Ben öyle miyim? Olduğum gib~ 
yaradıldığım gibi görünsem, be -
nim yüzüme kim bakar? Benim 
pe.şimden kim koşar?.• 
Arkadaşım mırıldanıyordu: 

- •Arzı ubudiyet ve taziııut edermı Paşa Haz
retleri.• BEŞ HASTA VAR 

""-No: ili Yazan: Etem İzzet BE!\IC.E ___..., 

retim bütün bütün arttı!.. Fa.<at, babamın kulağına 
ne söylense hiç birisi girmiyor, o. hep: 

- İslanbolinlerim .. 
Diyip duruyordu. Neyse, annem: 
- Haydi kızım, git, sandık odasından getir. Bü

yük ceviz sandığın içinde ... ~ •Allah ömürleri versin Paşa Hazretleri. • 

- ·Cırkerlerini gariki !Utfu ihsanınız cyledıniz 
Paşa Hazretleri..• 

- ....................... . 
- •Hamdi nimet ve arzı rr.iıonet eylerın: Pa· 

şam .. a 

Daha bir sürü aklımda tutamadığım Ja.'lsr. Bil· 
tün bunları aynanın karşısında kırılarak dökülerek 
söyledikten, sayıp döktükten sonra bir defa da gi· 
yimli halile tekrarlamak istedi olacak ki, teliışla ve 
lakırdılarını birbirine karıştırarak seslendi: 

- Hanım .. Hanım .. Yahu. hanım .. 
Annem: 
- Akşam yemeği. .. 
Diye mutfakta didinip durduğuiçin tabii yukar

da 1'1
1Up bitenlerin farkında değildi. Ben de, bir köşe· 

ye sinmiş, hayretle peder beyi seyredip duruyor
dum. 

Annemden ses çıkmayınca, gözleri ile ben;. ara-
dı: 

- Kızım .. Belkis .. Yavrum .. Haydi koş, anne-
ne söyle İstanbolinlerimi çıkarsın. 

O, sırada annem geldi: 
- Bey, yemek hazır ... 

Her akşam kapıdan girer girmez: 
- Hanım .. Yemek!.. 
Diyen bey, bu söze bir kızsın, bir kızsın! A· 

man Allah. 

- Hanım .. Hanım!.. Ne yemeği? .. Böyle günde 
yemek düşünülür mü? .. Gaflet içindesiniz. Haydi 
benim istanbolinlerimi getir. 

- Canım, İstabolinleri yarın akşam giyecek de
ğil misin?. Bu saatte ne İstanbolini, ne elbisesi!. 

- Fesüphanallah .. Hala söyleniyorsun be karı. 
Ne akılsız, ne cahil şeymişsin sen? .. Nasıl da kahrını 
çekmişim? .. Bilmiyor musun, anlamıyor musun .. Bir 
prova etmek lazım ... 

Şimdiden giyinmek, yakıştırmak IA.zım! Düşün-

müyor musun ki, kocana gün doğdu. Gördüğün rü
yalar hakikat oldu, Hem sen ne diye kendini hazır• 
lamıyorsun? .. Gitmiyecek mi.in? .. 

Annem de tuhaf ya ... ı•Babamın bu son söziinü 
işitir işitmez: 

- A .. A .. Benim ne işim varmış. Rezil olmaya 
mı? .. Hem ben ne giyeceğim? .. istanbolinlerimi mi? 

Demesin mi? .. Arkasından fırsat bu fırsattır .. 
Diye galiba boğazını tıkıyan düğümü çözdü: 

- Bu kadar senelik 'karınım .. Kaç kat elbise 
yaptın da bir yere koydurdun. Hiç karının giydi
ğini, giyeceğini, dışarlığını. içerliğini düşündüğün 
var mı? .. İnsan yanına kılık ile çıkılır. Kıza bile diş· 
ten tırnaktan ayırıp bir şey yaparsam dilin bir •ka. 
rış uzuyor! 

Kendimi bildim bilell, h~r şeye: 
- Peki ... 

Diyen, kuzu gibi annemde bu hali görünce hay. 

Dedi de gittim, getirdim ve .. Peder bey onları 
elimden kapınca, 

- Haydi siz istediğinizi söyleyin ... 
Diye rahatladı, giyinmeğc başladı. Damatlığm

danberi galiba bir selamlıkta giyinmiş bir de bu ak
şam giyiniyor. İyi ki, daralmamı.ş, bozulmamı.ş. Gi
yinmesi, aynaya bakıp bakıp kendisine yak~tır
ına~ı. göz al~ıklığı belki iki saat sürdü. 

Sofraya da böyle indi. 

- Yarın akşam güçlük çekmiyelim .. Koca Rüş
tünün de pişkin olduğu görülsun.. 

Diye, çalımlı çalımlı bir vemek yedi!. 
Eğer, bütün bu saatler zarfında babamın yanın

da bir başkası olsaydı, muhakkaık: 
- Bu adam ~ıldırdı!. 
Der, deli hekimi arardı. .lıfenfaatin, ihtirasın, 

ortada hiç bir §ey yokken: 
-Ne oldum?-

(Devamı var) .. 

Çeviren: \ 
lskender F. SERTEl.Lİ ----

- Ah, bir kere onun yüzünü gö• 
rebilsem .. . 

Ben - itrraf edeyim ki • haya· 

tımda o günkü kadar inkisarı ha· 

hale uğramamış, o glinkü kadar 
sarsılmamıştım. 

Kulaklarım beni aldatmıyordu. 

Bu sözleri söyliyen, o idi. 

Ve bacakları çarpık.. omuzları 

bır iskelet gibi sıska ve kalkık o• 

lan bu kız, peşinden günlerce koş· 

tuğumuz kızdı. 

Arkadaşım dayanamadı: 

Şi-Ma ..• 

Diye seslendi. 

Genç kız birdenbire örlündi! .. 

Şaşırdı.. Ve etrafına bakındı. Son• 

ra yavaş yavaş sendellyerek ve 

ağaçlara tutunarak, !bahçeden bin 

mii§külatla eve girdi. 

Şi-Ma'nın büyük esrarını anla· 

mıştık.. O hem 9irkin, hem d4 

kör bir kızdı. 

Gözleri, doğduğu gündenberl 

dünyayı görmüyordu. 

Onun yü.zünü hl!! göremedim. 

Fakat, şimdi ona ne kadar acı· 

yorum b!~niz ... 

BUGtlN 

U.3t Pro1T .. l 

11.35 Müzik "'a Na miizlfl • tı.. 

ralolaı Özl'iir Ye alq btic•klerl) 

lt Çocuk Hali. 

lt.!5 Tlirl< miblil (Fasıl he7oll) 

ıt Memleket saat, ayarı, aJalll vt 

meteoroloji haberleri. 

20.15 Türk müzlil 

1 - Salim be7 ... Hicaz Mfrtvi. 

2 - Faik beJ' • Hl<az farkı • Aleti 
aa.zanı firkat. 

l - Rilat bey Hicaz ,arkı ... 81.slen 
di hava. 

4 - Şevki be7 - Hicaz farkı ... Sen bt 

7erden l'ldelL 

5 - TambW" taksimi. 

6 - .Sadettin Kaynak - Buelek tat 
kı • Saçlanma ak tlötlu. 

'1 - Iotm.a - ebna.Jarıntn zabm..I. 

1 - Mııslafa Nafii - Suzinak prk•· 
Sensiz bu saball. 

il - Mustafa Nafiz - Suainak prkı 

timldJb t.lr wevifle. 

il - Halk lurküsü Yilru olllber •U· 
bu. 

zı Mil•lk (ltiJ'a5"1l Cıunbur ı.andosu· 

Şef: İhsan Kllll~er. 

!l.5t A.n!Mlol11 aiallSI (Sper .. n-isl) 

!Z MiUlk !CHband • Pi.) 

ZZ.45-ZS Sea ajau baberlerl n J'&• 
rınkt prol'r&a.. 

YASIN 

12.!t Prorram. 

IZ.35 Türk müzifi - Pi. 

13 l\lenıleket saat ayarı, ajans ve 

meteoroloji haberleri. 

13.15-H !lluzil< (karıtık pros-ram • 
Pi.) 

1357 Hicri I 
Cemaziyelevnl 

14 

l:W Rumi 
Haziran 

19 

1939, Ay, 7, Gün 183, Hızıı· 58 

2 Temmuz PAZAR 

1 1 
Vakitler Va1ati Eıani 

... da. iL da. --
Giin .. 4 33 8 48 

Öfle 12 18 4 33 
İkindi 16 18 8 34 
Aqun 19 45 12 00 

Yata 21 47 2 02 
lmu.k 



1 Gençler fçin Meslek Seçmek 1 
imtihan Kapısinda· 
Neler Dinledim? 

1 l___;;Ş;...._A_K _A_J 

Orta Tahsili Bitiren Gençler 
Arasında Bir Saat 

1 Yazan; MEHMED HiCRET 

vvelki sabah or ta tahsili 
ikmal eden gençlerle ko -
nusmak üzere, Cağaloğlun

daki İst;nbul Erkek lisesine git
tim. 

:Vlektebin büyük kapısından gir
d ğ :m zaman; sol taraftakı kapı
cılara m001sus küçük binanın ka
pısı önünde, üç genç gördüm. 
Ge~ clerden uzun boylu, sarışın ve 
'"' ı l olanı arada sırada elindeki . . 
k .ı~ü k not defterine bakarak, di
g r ı k i arkadaşına anlatıyor, on
lar da dikkatle dinliyorlardı: 

- '" Hamid, edebiyatımıza bir 
çuk yenilikler getirmiştir. Şiirde 

Bir mektepte imtihan 

bir odanın kapısı önünde de yedi 
sekiz genç ... Yüzlerinde beliren 
çizgilerden, bakışlarından pek he
yecanlı ve üzüntülü görünüyor -
!ar .. 

kalktı, hızlı adımlarla kapıya doğ

ru yürüdü ve dışarıya çıkar çık
maz etrafında toplanan arkadaş
larına: 

- Çocuklar, dedi. imtihanım 

çok iyi geçti. İki sual sordular. 
Birincisi şey ... Tanzimat nesri ile 
Serveti Fünun nesrinin mukaye
sesi.. İkincisi de Tevfik Fikretin 
edebiyatımıza getirdiği yenilik . • 
!er .. 

SEYYAR KOMİSYONCU 

1 
zmirin en zengin komisyoncu
larından Bay Hikmet, merke:z 
memuruna gitti: 
- Seyfi adında birinin yazıha

nem;zin memuru sıfatile köyleri 
dolaştığını haber aldım. Bu adam 
bir ha.fta içinde, asıl memuru -
muzun aldığı siparişlerin yüz misli 
fazlasını almış. Her gün yüzlerce 
mek>tub geliyor, ,filan şeyi ısmar
ladık, Peyini de verdik. Hala gön
dermiyorsunuz .... diye ... Şu ada· 
mı bulabilir misiniz? 

- Ondan kolay ne_ var? Yirmi 
dört saat içinde yakalattırırız. 

- Aman çok rica ederim, yaka
lattırınız, bana haber veriniz. :. • 

- Siz ne yaparnksınız? .. 
- Yazlhant'ye alacağım ... Bun-

dan ala seyyar kom.syoncu bu • 
lunur mu? ... 

BU DA BİR KURNAZLIK! 

Şevketin,... cezada bir davası 
var. kararın verileceğinden bir gün 
evvel gidiyor, vekilini görüyor: 

- Dün Edremidden geldim. Bir 
kaç teneke zeytin yağı getirdim. 
Bunlardan birini hakime gönder
sem nasıl olur? .. 

Diyor, vekil cevab veriyor 
- Sakın ha ... Böyle bir çocuk

luk yapayım deme ... Mahkum o
lursun. Bu açıkça rüşvet gibi bir 
şeydir, cezası da ağırdır. 

Ertesi gün Şevket ha:ımı ile 
mahkem~ huzuruna çıkıyor. Has
ını mahkum oluyor. Şevket, mah
kemeden çıkarken vekiline: 

- Gördünüz mü bir teneke zey
tin yağının tesirini! ... 

- Nasıl? Gönnerdin mi? .. 

- Evat, fakat hasmimin kartile. 

lngilterede 
Patlayan 

Bombalar 
1 

ngiliz gazeteleri, İrlanda Cum· 
hıirijet ordusu denilen ırizli 
teşkilatın adamları tarafından 

geçen cumartesi akşam! Londra
nın muhtelif yerlerinde patlatı

lan bombalardan yaralanan 17 ki
ş iden bahsediyorlar. Vak aya da
jr daha evvel telgraflarla malumat 
verilmişti. İngiliz gazetelerinde 
görülen tafsilatta ise tahkikata 
taalluk eder ki şayanı dikkattir .. 

Yaralanan on yedi kişiden yal -
nız ikisi hastanede alı.konmuştur. 
Diğerlerinin yaralan hafü görül

düğünden evler ine gönderilmişler
dir. Pazar günü 200 kadar İrlan
dalı da bombalarla tahrlb edilen 

binaların bulunduğu caddelerden 
geçerek nümayiş yapmışlardır. 

Bunların kollarında beyaz, yeşil 

ve turuncu renkte bağlar vardı. 

Ellerindeki bayraklarda da İrlan

da hürriyetine kavuşmadan sul
ha eremiyecekt,r! • gibi cümleler 
ya>.ılmıştı. Dığer taraftan nutuk
lar söylenmiştir İngiliz gazetele. 
rinde okunduğuna göre İrlanda 
Cumhuriyet ordusu denilen gi•li 
teşkilatın adamlarından geçen -
!erde patlıyan bombalar üzerine 
yakalanarak sM'oelerce ağır hapse 

mahkfım edilenlerin yerine İrlan
dadan b3şkaları gelerek onların 

bıraktığı işe devam ediyorlarmış. 

Son zamanlarda İngiliz :zabıtası bu 
yeni gelenleri tarassud etmekle 

meşguldü. Yeni gelenlerin çoğu 

yirmi ve yirmi beş yaşları ara
sında bulunan gençlerdir ki İngil
terede iş bulmak ve işe yerleş"

~ Harri Bor Aşık 
Kendi Kızı Yaşında Güzel Bir 

Kıza Gönlünii Kaptırmıı 

~ )mantızmi Avrupa zevkini ve 
ı;an 'atini getiren odur. Hamid, Di
van edebiyatının klasik kaidele
rin ~ mazmunlarını kıran, şark 

dı n iyet i ni yıkan, eski aşk telak
kı '. erıni değiştiren büyük bir şah
sivett ir. Eski edebiyatın somurt- 1 
gan çehresine ilk neş'eyi veren f 
odur. Gençliğinde çok neş'eli idi. 
Fakat, SDnraları durgunlaştı. Şiir
lerine fikir ve felsefeyi de karış • 
tırdı. Bunda çok sevdiği karısı 

F~tmanın ölümünün büyük tesi
ri vardır. 

Onlara yaklaştım. Kapının kü
çük ve camlı penceresinden içeriye 
baktım: odanın tam ortasında bü
yük bir masa, masanın etrafında 
dıört öğretmen .. Kıymetli edebiyat 
tarihcimiz Agah Sırrı Levend, şa
ir Orhan Seyfi, Divan edebiyatı -
nın son şairlerinden Tahir Nadi, 
genç ve güzde kadın şairlerimiz -
den Şekılfe Nihal. .. 

Delikanlı bunları söyledikten 
sonra yanımızdan ayrıldı, gitti.. 

DOKTORUN MUAYENEHANE 
SİNDE: 

- mek ürece gelmişler ve hay-tlarını !bette ... Gönül bu!.. Genç • 
liğe, ihtiyarlığa bakar mı? .. 
•ihtiyar olöam da gönlüm 

vücudü, güzel ve sevimli çehresi. 
bilhassa tanlı ve baygın ba~ları 
karşısında iradesini gaybetmesi, 
bu kızı yerindeki kıza gönül ver
mesi çok görülmemelidir. 

Büyük şairin nesirleri de güzel 
ve ahenklidir. Türk edebiyatına 

Trajediyi getirmekle de bir yeni
lik yapmıştır. Bununla beraber, 
t iyatro eserleri teknik itibar;Je 
pek kuvvetli sayılamaz .. 

AgMı Sırrı ile Şekiıfe Nihalin 

Bir aralık koridorda mektep ar
kadaşlarımdan birinin kardeşi 

geldi yanıma yaklaştı. Konuş -

1 ntRğa başladık. Mektebe ne mak
sadla geldiğimi anlayınca beni at· 
kadaşlarına takdim etti. 

- Günde iki kırk dokuzluk iç
tiğinizi söylüyorsunuz. Bunu, ilk 
muayeneye geldiğiniz zaman ni -
çin söylemediniz?. 

- Karım beraber idi de ondan .. 

İKİ BAYAN ARASINDA: 

- Hemşire! Bu ~irkin, ya<lı he-
rifi kocalığa nas" intihab ettin?. 

kazanmağa baş~ınışlardır. İşte 

böylelikle İrlandadan İngiltereye 
gelen gençlerden bir kaçının da İr

landalı bi,r katplik p~pazının tav -

siyes:Je İngilterede iş bulduğu an-

1.aşılmışta·. Fakat bu gençler orta,. 
dan kaybolmuştur. Zabıta bunları 
aramaktadır. 

(Devamı 6 ınc ı sahifede) 

tazedir!..• diyen şair bunu bo -
şuna söylememiştir. 

Yavuz Selime: •Şirler pençei 
kahrım~1n olurken lerzan, beni bir 
gözleri ahuya zebun elti felek. .• 1 
dedirten nedir? 

Sevda değil mi? ... 
Şu halde Harri 

Stokfold'un mevzun, 
Bor'un, Beti 

mütenasib 

•Saklanması 1üç iki şey var
dır : Fakirlik ve sevda... derler. 
Doğru. Harri Bor'un da bu sevdası, 
sinema aleminde duyutmuş, ga • 
zete fotografçıları derhal genç kı
zın müteaddid pozlarda resimle
rini çekmeğe koşmu~la:rdır. 

Hiımidın otuzdan fazla eseri 
vardır. Bunlardan en meşhurları 
Makber, Eşber, Tezer, Finten, Nes
leren. Garam ve Duhteri Hindu
dur. 

arasında esmer, kıvırcık saçlı. kı
sa boylu bır talebe var. Delikanlı, 
jestler yaparak, mütemadiyen, 
hiç durmadan anlatıyor.. Orhan 
Seyfi ile Tahir Nadinin dinledik
leri genç bira:z malıeu'b ve utan
gaç .. Birkaç söz söylüyor, sonra 
sıkılıyor, utanıyor, başını önüne 
eğerek, düşünüyor .. 

Gençlerle uzun uzun konuş -
tum. Onlara önümüzdeki sene 
hangi mesleklere intisab edecek
lerini, hangi mekteblere. Üniver· 
sitenin hangi fakültelerine gire -
ceklerini sordum. Çoğu mülkiye 

- Ya kimi intinab etmeliydim?. =========================================== 
Sar ı şın gencin sağ tarafında bu

lunan ·delikanlı, bi< elini arkada
ş ı nın omuzuna koyarak: Biraz sonra kıvırcık saçlı genç ' (Devamı 6 mc• sahifede) 

- Ge:-ı.ç ve güıel birini!. 
- O zaman koca değil, aşık in-

tihab et'lliŞ olmaz mıydım?. 

- Yekta, dedi, kısaca biraz da 

Şinasin in edebi şahs iyetinden bah- 1 M ' d B . Ç • r. 1\ T f Of ? 1 
~et. sonra içeri girelim.. .. es U lT lTf lYa~ UrmUŞ • 

- Şınasi, edebiyatınııza en bu-_ ::~~ii:~:::~:~:t~~ei::~c~~ 
1
8000 Çiftten Yalnız Biri Mes' ud 

:~;:~:ii!~:;:.~~!:~~s2~;;;~~ ötekiler de Bedbaht Değil! 
teo; inde, edebi ve bilhassa fikri sa-

~~ı~~~~~~t:~::~~~~!~:~~~:~. · İhgilterede 'Bir Anketten Çıkan · Netice 
mşıtır. Bilhassa, nesri çok saJc ve 
temizdir. Avrupada bulunduğ•ı sı
rada, gördüğü yenilikleri esaslıca 
kavrıyarak, memleketine döndü
ğü zaman bunları nakletmiştır. 

Heyeti iıÇtimaiye, vezaifi kanu
niye gibi o zamana kadar edcb' -
yatımızda görülmeyen terkiblerı 
kullanmıştır. Şinasinin kasidek • 
rinde mefhum itibarile yeni 1 ıkler 
vardır. Reşid Paşaya yazdığı ka
sidelerinden b::inde: 

cBir itiknamedir insana senin 
kanun, 

Bildirir haddıni sultana senin 
kanun> 

der .. 
Gençler kolkola girerek, mek • 

teb binasına doğru yürümeğe baş
ladılar. Ben de onları takib et • 
tim .. 

j ... 

1 Mektebin büyük ve ;:eniş kori
dorundayım: Koridordr. belki o
tuz, kırk kişi var. Bir kaç kişi, el
lerinde kitablar, not defterleri ol· 
duğu halde koridorda, bir aşağı 

bır yukarı gidip gelerek, ders -
leritıi müza'kere ediyorlar. Seki:z 
on kişi merdivenlerin yanında 

durmuşlar,biri anlatıyor , diğerle. 

ri dinliyor. İki genç koridorun bi
rer köşesinde, birer sandalyeye 
oturmuşlar, çalışıyorlad.. Büyük 

1 
ngilterede kaç mes'ud ç:ft var? 
diye Londralı bir ga'lete geçen
lerde Sordu soruşturdu. Şimdi 

neticeyi anlat:yor. 8.000 çfü iş

tirak etmiş cevab yollamış, bun

lara 33 sual soruluy<>rdu. Bu sual

lerden, evvelce •Son Telgraf• bah· 
setmiştir. Bunların hepsine bir

den !"üsbet cevab vererek mes'ud 

çift olduğunu isbat edebilmek her 
karı kocaya nasib olmamıştı:. Çün-

kü gazete sekiz bin çift içinden 
yalnız 1 çiftin tam manasi1e mes

ud olduğunu ilan ediyor. X,alnız 
şunu da hemen söylemeli ki bu 

bir tek çifttten başka koca İngil

terede mes'ud karı koca kalma

mış demek tabü kimsenin hatırına j 
gelmez. Nitekim zaten bu sekiz 

bin çift de kendilerinin mes'ud 
olduklarına hükmederek gaze • 
teye cevab yollamı.ş olmuyorlar 
mı?. Mademki kendilerini öyle 

sanmışlar, saadet için bu da ka
fidir! .. Onun ~in bu bir çift tam 

manasile mes'ud ise .. Diğer birçok 
çiftlerin jzdivaç haya-tında bedbaht 
olduklarına hükmetmemeli. 

Yalnız ga:ııetenin tetkikatına gö
re bu bir çifti diğerlerinden ayı

ran iki mühim nokta vardır. O -

, . 
• • 

. . 
" 

ı>un için bu karı koca.ya tam ma
nasile mes'ud bir ahelıkli bir ha
yat sürüyorlar demektir. Bunlar 
zengin değildir. Çalışarak yaşa -

mağa mecbur olanlardandır. Bu 
noktırlar şunlardır: 

Bu mes'ud karı kocanın her 
hususta menfaatleri birdir. Hiçbir 
şeylerini ayırmıyorlar. Halbuki 
diğer birçok mes'ud sayılan çift
ler vardır ki bunların verdikleri 
cevablardan kadının ve erkeğin 
ayrı ayrı menfaatler takib ettik
leri görülmektedir. . . 

ikinci nokta da §Udur: Erkek bü-

f tün kazancını getirip Karısına ver
miyor. ailenin masrafını erkek 
ödemektedir. Evin idaresi için la

zım olan parayı karısına veriyor· 
sa. da kadının ettiği borçları da 
ayrıca ödemektedir. 

Bu çiftin dediğine göre arada 
şimdiye kadar kaç s~nedir bu yüz
den biç kavga çı.kmamıştır. Erkek 
karıSından hiçbir şey esirgemiyor. 
kazancını gizlemiyor. Karısının 

istediğini mümkün mertebe temin 
ediyor. Karşılıklı emniyet ve iti

mad ile aile kurrllJl!lın esası bu 
olduğunda karı koca müttefiktir. 

KANLI ELDiVEN .................................................... 

Tesadüfen Çekilen Bir Fotograf Bir 
Masumu idamdan Kurtardı 

1 
ngilterede, Birmiıı.gam'lı ban· 
ker Vilyam Hartvel g~en son 
teşrinin 26 ıncı günü katlolun

muştu. 

Madam Vilyam, kocasının mu
tad saatte eve gelmediğini gö • 
rünce merak etmiş, bankaya tele
fon ederek kendisini aramıştı. 

cevab alamayınca merakı a.rttı. 

Hizmetçilerden birini görıderdL 

Hizmetçi boıııkanın kapılannı 

kapa.Jı buldu. Zile bastı. Kapıcı 
geldi, açtı. 

- Patron nerede? .•• 

- Yuka.rıda bürosunda olmalı. 

Memurlar gittikten sonra iki er
erkek, üç kadın geldiler. Yukarı 
çıktılar. Fakat çok ka.lmadılar; in
<Jiler, gittiler. Mösyi> Hartvel'ln 
çıktığını görmedim. 

İki adam, üçüncü kata çıkıyor· 
lar. Müdürün odasını kapısı ara· 
!ık. Yavaşça vuruyorlar, ses ve
ren olmuyor. İçeriye giTiyorlar· ve 
müthiş manzara karşısında kalı

yorlar. 

Mösyö Hartvel, masasının ö • 
nünde oturuyor. Sırtını iskemle
ye dayamış, ba.ş ı göğsünün üzerine 
düşmüş, sağ şakağından sızan kan 
gömleğini, ceketini kıpkırmızı yap
tıktan sonra paı:)ı:enin üzerinde bir 
iz peyda etmiş 
Kapıcı ve hizmetçi korku ve 

b .. yretle geri çekiliyorlar. Alık alık 
birbirlerine bakıyorlar. Neden son
ra kapıcı kendini topluyor, tele
fonla zabıtaya haber veriyor. 

Müddeiumumi, zabıta doktoru, 
polis komiseri ve polisler vak1a 
mahalline geliyorlar. 

Doktor, bankerin_ kafasına bü-

yük bir çekiçle vurulmak suretile 
öldürüldüğünü söylüyor. Zabıta 

memurları odada araştırma yapı· 
yorlar: Kasanın ke.pağı açık, ma
sanın üstündeki kağıdlar karma 
karışık, bir kısmı yere düşmüş. 
Masanın yanınd& kanlı bir eldi • 
ven teki var. 

Komsier eldiveni alıyor, mak- ı 
tulün elile ölçüyor. Ona aid ol-

Bir Dakika 
Diyip Geçmeyiniz 
* Amerikalı!~ dakikada 

1,000 litre bira içerler. * Peru, cenubi Amerika -
mn en ziyade l!.etrol istihsal 
eden memleketlerinin üçün
cüsudür. Dakikada 5,700 litre 
petrol çıkarır. 
* Kanadada yangınlar yü

zünden da$ikada 15,000 frank 
zar.ar edilir. * İngilterede, çamaşır yı
kamaya ve sanayide kulla • 
nılmıya mahsus 90 kilo adi sa 
bun imal olunur. 
* Avrupada, dakikada 540 

kilo kakao istihlak olunur. * İrlandalılar, 360 kilo 
p~rol kullanırlar. 

* Holanda kablolarından 
dakikada 7 telgraf geçer. * Amerikada, dakikada 
53,000 franklık ilaç ve cezayı 
tıbbiye sarfolunur. 
SİZ BU SATIRLARI OKUR
KEN 60 SANİYE GEQTİ. 

madığını anhyor. Bir kağıda sa.
rıyor, ve; 

- Her halde katil tarafından 
unutulmuş. Belki kendisini ele 
geçirmek için işimize yarar ... 

Diyor. 
.. ........................................ . 
İki gün sonra Londra gazete • 

leri, banker Vilyam Hartvel'in ka
til.inin yakala.ndığını ve bunun 
bankanın eski memurlarından Ed
vard Lavford okluğunu yazıyor
lar. 

Evinde yapılan araştırmada kan
lı eldivenin teki de bulunuyor. 
Sıkı bir sorguya çekiliyor. Lav
ford, birçok kereler bankerin bü
rosuna gittiğini, tekrar işe alması 
için yalvardığını itiraf ediyor, Fa
kat cinayete gelince: 

- Hayır! Onu ben öldürmedim! 
O gün Birmingam'da değildim. Bic 
iş aramak için Londraya gitmış
tim. Geç kaldım, bankalar kapan
mıştı. Hazır Londraya gelmişken 
:obideleri dolaşayım, dedim. Hatta 
bir aralık hayvanat bahçestne git
tim. Ertesi gün Birmingama dön
düm ... 

Diyor. Sorgu hakimi soruyor: 
- Peki, fakat bu kanlı eldiven• 

ne diyeceksin? .. 

- Üç dört gün evvel eski pat
ronuma gitmi\f(im. o zaman unut. 
muş olmalıyım. 

- Nasıl oluyor bu? .. Büroyu sü
püren garson görmeı miydi? ... 
Sonra cinayet günü Londrada bu 
lunduğunuzu ne ile isbat edecek
siniz? ... 

• (Devamı 6 uıcı ıahitede) 
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Fas Sultanının Hüküm 
Sürdüğü Yerler 

No.30 Yazan: M. SAMİ KARAVEL 

Uzaktan İsmini İşittiğimiz Bu Arab 
Memleketi Nasıl İdare Ediliyor ? 

Padişah Tahta Oturduktan 
Sonra Milin Elçisini Çağırdı 

Elçi Şapkasını Çıkarmıyarak Padişah~n Bütün 
Heybetile Kurulduğu Tahta Doğru ilerledi 

Mihin kralının elçisi hemen a
damlarından birini gönderdi. He
d iyelerini takdim edip edemıyece
tini, huzura kabul olunup olun -
mıyacağını sordu. Ben d. e elçinin ı 
yanında idim. Sultan Murad bu
ralara avlanmak ve gezmti yap -
mak içiıı geldiğinden ve eEasen 
paşaları da yanında olmadığın -
dan arzularını yerine getiremiye
c:eğini, binaenaleyh p3!jalann bek
lenmesini veya F.dirneye gidip o
rada muntazır bulunmasını em
retti.• 

Dolabrokiyer lıabul merasimı -
ni şu suretle tesvrr ediı;or: 

•..• Milan elçisi biT ata binai. 

s;ımaklarına yaklaşınca da.ha zi - j 
yade eğildi ve ayak ciptü. Sultan 
Murad nezaketen ayağını çekti 
ve müsaade etmez bir tavır aldı. 
Milin kralının hatınm sordu. Sıh
hat ve afiyette olduğu arzedildi. 
Tercümanlık vazifesıni pa.dişa -
!un yanında pelı nüfuzlu kurnaz 
bir yahudi yapıyordu. Her iki 
tarafın smlerinı harf beiıarf bir
birkrine ita)yanca ve Türkce 
anlatıyormuş ... 

Badehu elçi, merasime riaye -
ten, yüzü padişaha müteveooib, 
geri geri g>tti. Bosnaya kral ol
mak stiyen beyin yanında dur
du. Her iki zat ayakta el pençe 
divan duruyorlardı. 

Fatıtıin babası olduğu yerde 
valturana oturuyordu. Nihayet 

bizlere de bir yer gösterildi. O 
esnada padışahın önüne bir >pek 
havlu ve bır pe!jkır serildi. Kıp
kırmızı, yuvarlak bir meşin par
çasıda kondu. 

Sonra, etle dolu iki yaldızlı ta-

balı geltirildi. Hademe kalaylı 

kablardalti yeoınf'kleri, her dört 
kişiye birer tabak dağıttılar. Bu 
kablarda biraz koyun eti ile, biraz 
da pirinç vardı. Sofrada ekmek ve 1 
ı~k bır şey yoklu (ııçki demek 
istiyor). 

Dairenin lıö!lf'Sinde yüksek bir 
raf gözüme ilişti. Üzerinde kül:iik, 
allt gözünde de gümüşten büyük 
bır kah vardı. Bazıları kalkıp bu
radan bir şeyler >çiyorlardı. İçtik
leri su mıydı?. Şaralı mıydı anlı
yamadun? .. 

Büfenin yanında bir muzika ta
kımı vardı. Padişah, dairesinden 
çıkınca çalmıya, eski padişahla

rın kahramanlıklarına dair tür -
killer çağırmıya b8!jladılar. Bir
çokları da hoşlarına giden parça
!arı, kendilerine baı; gür bir ~le 
okuyorlardı. Evvela bu, bana, ga
rib geldi. 

Fakat; ~ri girince gördüm, el
lerinde büyük telli •azlar vardı. 

fDevamı var} 

Bız hızmetçılerle birlikte yaya i
idik. Sarayın ônunde birçok adam
lar ve atlar vardı. Birinci kapıdan 
~eriye girdilı. Bu kapı her zaman 
a ılıtı; ellerinde asalar, yirmı o
tu2 hademe tarafından muhafaza 
ediliyordu. İzinsiz girmek istiyen
lue evveıa ihtar olunur, dinle -
mezlerı;e dayalıla "kapı dl§llfı edi
lirdi. Yanlarında bir de başları 

vardı. Elçi içerıye gırince, kapı -
J\ln yanında oturttular. llurada 
d ivan kurulmalı içın pad~ahın 

daireııinden çıkmasını bekliyen bir 
Kanlı Eldiven 

~k kim•eler de vaı·dı. 
Üç vezir ile Rumelı Beylerbeyi 

ve sair beyler gelince, pad~ah da
iresinden çıktı. Maiyetindeki iki 
Uç oğlanı, buyuk bir divanhaneye 
nazır dairenin kapısına kadar git
tıler ve döndüler. Burada Rumeli 
Beylerbeyı padiş3'hın te'i1>finı bek
lıyordu. 

Padışalıın yanında bir cüce ıle 
iki maskaradan başka kimse kal
madı. Arka>ına, adeti veçhıle ko
yu kırmızı bir cübbe giymi ti. 
Padışah buyük dı'lıarihanenın 

köşcsındeki tahta dogru yüruyor
du ve oturdu. Paşalar d=" geldiler, 
b rn. ötede otmdular. Dıvana gel
melerı liizım olar. zatlar da gel -
diler. Bunldr da mümkuıı ı11crıe -
b uzakta, divanrn d hınde dur
dular. 

Herkes yerli yerine oturduk -
tan sonra, &.na kralır.a ınensub 
bıri takdim edildi Od~ vcz.rlerln 
yanına getırıldi. Bı.. zat Bosna 
krallığının padış.ıha nıı.tavaatını 

ar;ıedıyor, Bosna tocının kendısi· 

ne aidiyetin den bahtsle hükiıme -
t i gasbedcn krala kor;ı padişahııı 
yardımını rıca ediyordu 

Daha sonra yirmi kadar <ılnn za
degan, yüzleri pa<iişaha donük ol
duğu halde, divanhaı... önünde 
durdular. Bunlar Türk sarayın

da Ulah memleketinın reh;ne1~ri 
i<lı. 

Daırenın ortasında, içlerinde 
biraz koyun eti ile pınnç bulunan 
yuz kadar kap vardı. Bunlar; pa
di<ah gelmezden ev\'el oraya ko
nulmuştu. 

PaJı<ah tahta oturduktan <ıan

ı a,Mılan elçisı çağırıldı. Hediye
Itri de arkasından gctirilıyordu. 

(5 incı sayfadan devam) 
Lavford, bunu isbat edemiyor. 

Mahkemede masumiyetim iddia 
ile ağla or, sızlayor, fakat jüri he
yeti ıdamıııa karar veriyor. 

..... ,.. . . . ... 
Ak~am ga,eteleri karar suretıni 

neşrediyorlar, maltkiımun bır de 
kocaman resmıni neş.-edi ·orla-r. 

Bu sırad~ Londranın en ı.engın 
mutehassısJa.rından bırinın oglu 
John Tregolç, bir kahvenın tara
çasında b'rksç arkada,ı ile otu -
.ruyor, yrni çelrtiği fotograflardsn 
mürelıkeb bir albümü gösteriyor. 
Arkadaşlarındar bıri, resimlerden 
birini ışar~tle soruyor· 

- John, bu ens antaneyı ne uır 
man alı! n? ... 

lngilterede 
Patlayan 
Bombalar 

(S inci sayfadan ~evam) 

Dıger taraftan cenubi İrlanda

nın me-rhzi olan Düblin şehrin
de de cuınhurıyet ordusu adam -

!arı ıle poli ara ında cıddi müsa

demeler olmuştur. Cumhuriyet 

ordusu tqkilfıtının Düblinde içt.

ma a dNmesi İrlanda hiikiımeti 

tarnfında. yasak t<lilm:ştir. İşte 
buna rağmen teşkilatın adamları 

geçen pazar zorla böyle bir ıçtima 
yapmak istemışkr, pol:sle müsade-

me etmişlerdir. 

Dığer taraftan İngiltere -
deki katolikl<-rın ba ı olan kar -
dinal Hır. ley pazar akşamı kilise

de cemaat h.tab ederek biomba -
!arla herkesi korkutmak i:tıyen

lerin bu harekli pek ahmakça ol
duğunu ~öylem.iş ve katolikler -

den b~ ışlerr karısanların kato -

lik cemaatinden çıkarılacaklarını 

söykmiştır. 

llN!i~eler t".'ela ylmek tabak
larının ) anlarıııa kondu. Sonra 
tllt•ri üzetlnde görülebıl•cek su
rette yuakrı kaıdırılanık padi~a

hın önunden geçırildi. Elçi padi
şaha dot;nı ilerliyordu. Sarayın 

büyuklerııulen bırı elçinin önüne 'ı 
<lustıi. Pad şaılı n da.resine kadar -------------
gt>tllrdü. 

Elçı ~apka ını çıkarmadı. 

(H,ristiyanlarda şapka çıkar - ı 
mak adettir. Fakat; o zamanlar 

- Doktor - Operatör ,_ 

Orhan Toroe 
Kulak, Boğaz, Burun 

Osmanlı Türklerinde baı;a<;ık hür- mütehassısı 
mctsizlik sayılırdı. Bu sebeple el-

Ta!ı.s iır. - Abdülhak Ham't çi apkasını çıkarmamıştı.) 

- Arkasına bak tarihi yazılıdl1'. 
İşte: •Hayvanwt bahçesini ziy., -

retimin hatıra~ı, 26 sont~in 

1938 ..•• Neden sordun bunu? ... 

- Dikka1 etmediu mi? •.. Şu par
maklığın yanu.da duran, may -
munları seyreden adam, bugün 

idama mahkiım olan Ed,·ar Liıv-
ford değil mı? .. Evet, ta kendisi .. . 

Gazetelerde çıkan resmının ayni .. . 

Şu halde bu adam masum. Çünkü 
banker 26 sonteşrınde öldürül
müştü. 

Ertesi günu, fotografı adliyeye 
veriyor ar. Adliye, muhakemenin 
yeniden görülmsine karar veri -
yor. Liıvford, jüri heyetının yeni 
bir karar:ıe serbest bırak~lıyor ... 

Alman Hamisinin 
Hayatı Tehlikede 

(l inci sahıfeden devam) 

hazır bulunrr.aktadırlar. A~man -
!ara: •Eğer siz biti Çekler zanne
diyo,...aıııı çok akiaruyoı·sunuz• 

demektedırler. 

Almanlar, Danzig ehrinin Mıl-ı 
Jetler , 1eclısı kontrolu haricınde 
müştereken idar ini de tekli! et
miş bulunmaktddırlar Faka.t Po
Jo~yalıJ.u bu teklifi Almanların 

DanLige girmesinin ilk merhalesi 
olarak tdakki ettiklcrı içın kabuıl 

etmi)·orlar. Danzig meselesi etra
fında bu müzakereler devam eder
ken, Almanlar gerek Danzigdc. ge
rek Polonya huclu<llarır.da tatışi

data devam etmektedirler Neti
cenın ne olacagı şimdiden kC61i -
rilemez. 

İrlanda Kralının Kızı 
İrlanda a"ırlardanbforJ inıllttrıt,ye 

tib l ol.muşlu. Fakat irıandanın vak tiJf' 

bir krah Tardı. B u kra )hk süli l~ bi

l& dr\•am rch)or. Fakat tabii ll:ralhkl;a 
lliıebfr ali.ka~n oJmıvarall !. 

Londra gaıek>lrrindf' okund uiuna 
cörıt H ki İrlanda ll ralllk h a.n rdaıunm 
bu ıamana kadar ıtlto balıli)biadıtn 

ı r11 ıenti 22 y~larındül \ i l Okouer ... 
dur. Gt(t-n cun Mi. Okonor ııtn4:' bir 
ta71artti Ue ev lf'noıl , meruiın ıa -

yet sade olmuştur. K•w.ın babuı Ok•JMr 
e-tf' r bvcan İrluda llraJhtı 11.alu lmi'J Caddesi, Geyik Apartımanı 

Elçi hürmetle eitildi. Tahtın ba- ı•------------•ı kral eluat.mıf. 1 

F 
as Sultanı Seyyid Metınıed j 
bin Yusuf bir haf-tadanberi 
Pariste bulunuyor. 

Sultan; hEr sene sıcaklar ba!jla
ymca Fram;aya gııder, bir iJıj ay 
istirahat eder. Bu sene, 15 yaşın
daki oğlu ve veli8'ıd Molııy Ha
san >Je küçük oğlu Mclay Abdul
laıhı ve iki kızını da beraber gö -
türmüştür. 

Fas hükiımeti Fransanın hlına· 
yesınde bir Sultanlıktır. Herkes bu 
memleketin, Fransız mürneesili 
Ceneral Noges tarafından idare 
olunduğunu zanneder. Halbuki bu 
zefıoo yanlıştrr. Fransa himaye e
der, akıl öğretir, retHberlik eder. 
İşte o kadar. Memleketin sahibi, 
:imıri Sultandır. 

Fa.ım Nazırları, Başvekili var
dır. Hukiımeti bunlar ıdare eder. 
BaŞ'l'el<ll, Sultanla daiına temasta 
l)ulunur. 

Nazırlar, Ralbat'daki sarayda ça
l~ırlar. Hepsinin odaları ayrıdır. 

Odalarda bir ~eccooe, bir rahle 
vardır. Kfıtıblcr, yere serili ha
lılar üwrine dız çöker, otururlar. 

Ber ~ırde bır belediye reisi 

vardır. Şehri bu.nlar idare eder,.. 
d3'vaları bunlar görür, kararı bun
lar verir. 

Fransız müıne~silı de Avrupalı
ların işlerine bakar. 

Sultan; tebaası nazarındı> bü -
yük bir müslüm2n şefidır. Ken -
disini halife teJa.ıki ederlPr. Fa
kat, dağlarda kall'et eden Berbe
riler kendisini dmi ~ef olarak ta
nımazlar. 

Fa..ın nüfusu 6 milyona yakın -
dır. (Tunll8lan 3 milyon fazla). 
Bundan b~ka 120,000 Fransız var

dır. KazablanKa şehri otuz sene 
evvel Fransızlar tarafından bina 
edilmiştir. Nüfuı;u 200,000 dir Fas 

şehrinde 145,000, cenub paytahtı 
olan Merakeştc 190,000 niıfus var 
dır. 

Fa..ın me<;ahai sathiyesi 8,000 ki
lometro murabbaıdır. 5,000 kil<? -
metro katranlı şoı-esı, 20,000 kilo
metro da otomob;~ geçebılir yolu 
mevcuddu.r. Şimendlftt JOllannın 

uı.unluğu J,800 Jıilometrodur Bu

nun 700 ü elektr:klidır. Tnyyare 
ile Fransadan Fam on bir saatte 
gıdilir. 

Avrnpada Vaziyet 
Vahametini Arttırdı 

(l inci sahiJeden devam) 
muteyakkız bulunmak ıcab ettığı

ni .. ylemi~tir-

lTALYANLAR ARNAVUDLUKTA 
BİRÇOK KÖYLERE 
GİREM1YORLAR 

Belgracl 2 (Husu5i) - Arnavud
lugun İ~lindenberi devam eden 
mubacir akını hala devam etmek
tedir. Şehirlerdeki birçok Arna
vud gençlerinın köyleA.> çekild ıği 

bildirilmektedir. ~alyan asker -
!eri, henıız pek çok Jıoyrere ayak 
ba>amamışlerdır. Arnavudluğun 

Milli Şef 
Ankaraya Gitti 

( l incı .sohıfeden devam) 

:Milli Şef şu muk<ôbelede bulun
muşlardıt· 

•- Sizin de bayramınız kutlu 
olsun. Bu >evinçli giınünüze ben 
de iştirak ederim. T~kkürler e
derim.~ 

Reisicumhurumuza saat 18 de 
veda edilmiş, Mılli Şef bu esnada 
hazuruna 15 gün sonra lstanbula 
tekrar gelt>c:eklerini müjdelemiş

lerdir. 
Saat 18 de yat Boğaza doğru ha

r«xetctmi tir. Savorana g~ sa
at 21.30 da Bogazdan avdet eder
ken o esnad:ı Ortaköy önünde ve 
gece eğlenceleri yapan vapurlar
daki hallı tarafından alkışlanmış
tır. 

Cumhurreisımi:z l!tnanımızdan 

hemen bir\"Ok •köylerin.de halk, 
meoınleketın ıtalyanlar taraJından 

işgai edıldiğini ancak yeni yeni 
haber almaktadırlar. Fakat bazı 
köylerde lıadınlar ve çocuklar da 
dahil olmak ıizere h..-kes silah -
lanmıştır. Bu sebelxlen İtalyanlar 
küçük müfrezelerle köyleri iW!ale 
cesaret edememektedirler. Çilrı -
kü bu yuzden birçok müsademe
ler olmuş ve ellerinde silahla bek
liyen köyliiler, köye girmek ıste -
yen müfrezeleri kurşunla karşı

lamşlardır. 

\İspanyada Garib 
Bir Dava 

Bugür.lerdc İspanyada gayet ga
rib ·bİır dava tüyet edılmektedir. 

Bu davayı dınlcmek içın dünya
nın her tarafmdan birçok gaze -
teciler ispanyaya gelmişlerdir. 

Vak'a şudur: F.dvardo isminde 
bir zatın büyük bir bogası var -
mış, yeni bir boğa daha almış ye

ni boğaya her sabah yonca verir 
eski6ını .ihmal edermış .. Bir sabah 
eı;ki boga ipıni koparın~, boynuz
larile evvela yeni boğayı sonra 
sahibim yer<.' sermiıjtir. 

Anlıyacağınız hakimler şimdi 

bu boğaya ne ceza ver~eklerini 
düşünuy.orlarmı,. 

geçerek yatla doğruca Derinceye 
gitmiş, orada husu~i tr .... ıe saat 
1 de Ankaraya hareket etmiştir. 

İmtihan Kapısında 
Neler Dinledim? 

(S inci 14yfadan devam) 
mek1ebınc, pekaz bir kı>mı da 
hükuk ve ıklısad fallültelerine gı
receklerini söylediler. 

Hukuk fakültesini terocitı ~d<'n

lerden biri şunları 9ciyledı: 

- Küçıik yaşta~eri bahriye 
mesleğine karşı büyük bir meyil 
duyarım. Evvelce gayem. Bahri
ye mektebine girmek bir deniz 
subayı olmaktı. Bunda çocuklu: 
ğumun Adada geçmesının de bü
yük tesiri vardır. Orta mektebi bi
tirdikten sonra. Bahriye mektelıi
ne müracaat ettım. Aylarca bu 
mektebe girebilmek için uğraş -
tım; fakat muvaffak olamadım. 

Muayenede sakat çıkardılar ve be
ni mektebe almadılar .. 

Bu olgunluk ımthanlarımı eğer 
mu'1affalııye~le atlatıwa.m, gele
~ek sene hukuka girmek niyetin
deyim Gayem; hakim wya avu
Jıat olmak değildir. Polis hızme -
tinde çalışmalı, bir polis müfettiş~ 
olmak istiyorum.. Bunun sebebi 
şudur: çocukluğumdanberi ma -
cerayı çok severun ve daıma teh
likeli işlerle meşgul olmayı arzu 
ederım. Hadiselerin mahıyetıni 

veya m~ul kalmış olan tarafla
rını öğrendığim zaman büyük bir 
zevk duyarım. Bence zabıta mes
leği zevkli bır meslektir. 

&lebiyat falıültesine gırecek o
lan genç de dedi ki: 

- Benim de edebiyata merak 
ve hevesim var. Bana bu merakı, 
bundan altı, yedi sene evvel, ilk
mektebi bi'ti:rdiğim s~da, oku
duğum Çalıkuşu romanı verd> .• 
İlk okuduğum eser budur. Hiç u
nutmam: bır haziran :ıltşamı i.di .. 
O ak!jam babam kcltuğunun altın
da bır kitabla eve geldi, kitabı ba
na uızatarak: 

- Oğlum, dedi, sınıfını geçti
ğin için sana en kıymetli edibleri
mizden Reşad Nurinin Çalıkuşu 
romanını mükiıfat olarak veri -
yorum. 

Hemen o ge.:e kıtabı o 
mağa b~looım ve iki uç gıin ı 

de okuyup ibıtirdim. 

Romanı okuduktan sonra b 
bam eser hakkındaki mütalea 
rımı, onu beğenip, begenmedıl 
mi sordu. Dudaklarım• bukcrek! 

- Methettiğin kadar , zel dt 

ğil babacığım, dedim. '\' < söz! 
me ılave eltim: 

- Ben de böyle bır roman 
zabilirim! 

Babam gulumsedı: 
- Yaz! dedi. 
Büyük ve sarı bir <ieiter aldı 

ve o gün ılk romanım. ya;unal 
ba!jladım. Bir hafta, or gün sol 
da romanı ıkmal etti•n. Eııerf 
babama okudum. Babanı bütl B 
bir zevkle beni dinled , sonra 
tımı ol<şıyarak: 

- Aferin evladım' dedi. 
nın çok güzel! Onu Reşad Nııf 
nin Çalıkuşundan da ha fazla 1' 
gendim ... 

süv 
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Geçen sene, kü•uplıane 

kitapları tarrzim ederken, gôJI 
v 

rim kitaıblaT arasında, be< yıl 
ce yazdığım romana ilişti. A~dJf 
Onu beş yıl sonra bir defa dah3 
kudunı okudukca giildıim. ll 
zamanlar ~k beğrndiğim ve 11 
şalıeser olduğuna inandığım 1' 
manım, meğer hep saçma fiki1~ 
ler, tasvirler, v~ teşbıhler 

dolu imiş .. 
Eserim elimde olduğu halde 

tek; odaya gittim ve babama v~ 
tile bu romanı n~den o kadar bl 
ğendiğini sordum. Gülümsıye~ 

- Eğer, o zamôin yazdığın bur 
manı beğenmes~ydim, e6erini 
seni takdir etmeseydim, bugün 1 

debiyata, olıumağa ve yazmJ 
kar§ı olan .merakın bu kadar / 
tar mıydi?. dedi. 

Gençlere seçtikleri meslekle 
muvatfalıiyetler diliyerek. onJll 
dan ayrıldım .. 

MEHMED HİC.R~ 

!er 
yo 
pa 

m 
ta 
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la 
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Belediye Otobüs Getirtiyor .. 
(l inci ıahiJedım -feuam) mahallerinin iı;şasına önumıizcll' :e 

iSTlMLAK KANUNU YARLN ki aydan itibar~n başlanacaktır 0 
GöRÜŞÜLÜYOR Ot.obüs imtıyazının Belediye 11 dı 

Belediye reisliği, lstanbulda - rafından kullanılması He yapılt 
>ına.n hareketlerine eSS61ı bir şe- cak yeniliklerd<'n biri de talebi' 
kilde ba9Jıya,bıimek ıçin yeni ve le riçin ayrı VP tenzilatlı bir Ut sı 
muaddel istımliık kanununun Bü- ret tartfesi taU>ikidir. el 
yük MHlet Meclisin.de müzakere İstanbul belediyesı otobüs rnit ü 
ve kabul olurunaısıru beklemekte- dürlüğü; Ank:ıra Beledi esini!' 
dir. yaptığı gibi Üniversite ve yuk ' b 

Yeni kanooun pazartEO>i günü sek melıteb talebeleri ıle lı~e ' a 
Mecliste mınakere edileceği an - orta okullu gençelrden pelı cııı' s 
laşıl<nıştır. Bu münasebetle Be - bir ücret alacaktır. 
lediye imar miıdürü harita şu - PROST GİDİYOR 
besi miıdurü Gabb dün şehrimiz- İstanlıul planını tanzim et'l'De-
den Ankaraya gitmişlerdir. ğe memur edilen M. Prost bugiiP 

İki müdür kanunun Mecliste mü- İstanbuldan ayrılarak Fran•a>' 
zakeresi esnaeında icabederse Be- gidecektir. M. Prost ağustos nihB' 
led.iye namına izahat verecekler- yetinde tekrar ~...ıırimize donece~· 
dir. Kanun müzakere ve kabul e
dildikten sonra da derhal Beledi
yece imaı· harE'ketlerine ba~lana -
ı;.~lıtır. 

TALEBE İÇİN UCUZ BİLET 
Beled>ye reisliği; lstanbul dahiı. 

!inde otobüs işletme ımtiyazını; 

elektrik, tramvay ve tünel idare
lerinin bilfül beledıyeyc devrin
den sonra kullanmağı kararlaş -
tırınıştı. 

Bu devir dün yapılmış olduğun-. 
dan otobüs ımtiyazının da hemen 
istimali takarrür etmiştir. 

Yeni otobüsleri satın almak ü
zere açılacak münakasanın der -
haı ilan olunması dÜn Belediye 
re ısligi tarafından alakadarlara 
bildirilmiştır. Otobüslerin gelip ış
lemeğe başlaması ıçin mıinakasa

da en kıı.a bir zaman şart kO§ula- . 
caktır. 

Öğrendiğimize göre yeni oto -
büsler gelinciye kadar da Beledi
ye şehrin otobüs ışliyen her sem
tinde üstü kapalı .otobüs ista.,;
yonları• ve ~beklem<' mahallesi• 
inşa etmeği kararlaştırmıştır. Bu 
iştasyonlar üç tip üzerine yapıla
cak ve üstlerile yanları camlı ola
caktır 

Bu hususta Ankara ve İzmir be
lediyeleri tarafından yaptırılan 

\ıckleme mahallerinin planları da 
göz öniinde tutulacaktı r. Bekleme 

ttr. 
Dün Vali ve Belediye re i Liıl· 

fi Kırdar ve alakadar müdürJeı· 

le görüşerek, ketıdisi bumda bıı· 
Junmadığı zamanlarda yapılaca~ 
işler hakkında iz:ıhat verm~tif· 

Bu.n;a Belediye reisi de dür. IS" 
tanbula gelmiş ve Bursanın ifll~ 
pliını işini de üzerıne alan M. J'J'l· 
ile görüşm~tür. 

Bir Kuyruklu 
Yıldız 

(l inci $ahifeden devam} 

rinden fazla cüml<i şemsıyemiı1 

giren bu yıklrz, güneş manzume' 
sinın tesirinden bır datıa ken.di' 
sini kurtaramadı ve o zamandaJ1' 
beri misafirimız bu lunmaktadıf· 

Bu kuyruklu yıldız arasıra tt' 
!;iş uyandırmıyor da degildir. /I' 
limlerin altı senede bir tayin et 
tikleri randevuya bnan gelme· 
mektedır ve tabii ra,ad iılimlefl' 
ni büyük bir telf,ş almaktadır. 

Kutru 500 metreyi ııeçmıyen pi 
hoyrat yıldız, bugün ôgleden e 
ve! saat 10,56 da küremıze En yf 
kın mesafeye gelecektir. Bu ge 
şin elektrik ve miknatıslarımız il' 
zerinde bazı le6irler yapmrl 
muhtl"llleldir. 
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No. 11 Yazan: Rahmi Yağız 
• 

ransız Denizcilerinin Çenelerini 
Bıçaklar Açmıyordu 

Kapiten Gayyarda Bile Ne Elini ve Ne de 
Dilini Kımıldatacak Hal Kalmamıştı? 

Brodey diskoruna son verir ver rasından re'sen birimizi en tehlikeli . . . . . . .. . 
mez kapiten Nazmet'ten ba§lıya- bir işe göndermesi biraz doğru ol- Ne Gayyac· ne de Didye, Triton 
rak sıra ile bütün süvarilerin el - maz. Sonra kendisi İngiliz oldu- süvarisinin bu yerinde ve çok hak
lerilll sı.ktı. Bunun arkasından ğuna göre hiç olmazza bunu İngi-· 1ı sözlerine :tiraz edemediler. Fi
süvariler birbirlerile vedalaştı • liz suvarileri arasında seçmek zah- lika Sofi'e gelmiş, yanaşıyordu. 
lar ... Gemilerine dönmek için E. metini göstermesi lazımdı. Üç Fransız de,,iz subayı, aynla-

Flika Fransız tahtelbahirlerinin caktı bu son noktada bir defa da-13 den ayrıldılar. 
,. saç ayak gibi durdukları yere yak- ha birbirlerile vedal••tılar. Her uç Fransız yü:ııb119ısı, Safir sü- -. 

!aşıyordu. Oturduğu mahalde, ağ- biri diğerini alnından ve yanakla-
varisi Jan Gayyard, Turkuvaz sü- k d .. 

zını açmadan iki ar a aşının soz- rından öptü, nıuvaffakiyet temen-
Varisi Alfred Dl.diye, ve Triton'un 1 d' ı T 't · · 

erini ın eyen rı on suvarısı nileri arasında evvela Gayyan keıı-
acayib kaptanı Öjen Klavye bir- karşıdan Klaviye bura!la lakırdı- d.i şube~ine çıktı, sonra Didye Tur-
lıkte komodor gemisinden ayrıl • ya karıştı: huvaz'a bırakıldı, en nihayet Ö-
dı!ar, yanyana duran sefinelerine - Kaptan Gayyard! I jenklovye'e arkadaşlarının taplan-
doğru a~nı filika ile yola çıktılar. - Ne var? 1 tı neticesini merakla bekledikleri 

Filika, E 13 den ayrılırken su- - Sen, sa:ıa verilen vazife için • Triton'a geldi çıktı. 
san, derin bir düşünce ile akı.bet· Bradey'e teşekkür etmelisiniz! Tahtelbahirlerde so:ı hazırlık-
lerini hesılblıyan Fransız denizci- - Sebep! 1 lar bir defa daha gözden geçiril-
lerinin çenelerini !bıçaklar açını- - Sebebi şu: ordularımızın mu- ' di. Klovye, Fortrok tecrübesini bir 

e Yordu. Blitün gürültücülüğüne, zafferiyeti için yapılan ve tek ümit · iki kelime He ikincisi yüzbaşı Sa-
.,y patırtıcılığına ve arkadaşlarının halinde Amiral Dörobek ile Gene- bot Osko ya anlattı ,.e sordu: 
))1 arasında •Canlı heyecan • diye a- ral Hamilton'un kalplerine yerle- 1 - Mayi tll."hrukatımız tamam 
rtl nılınasına rağmen kapiten Gay _ şen bir harp vazifesinde en şerefli , değil mi? 

uf Yar da ne elini, ne dilini kımılda- işi, 17 ta~tel.b~.~i.ri~. deniz altı fi- , _Evet kaptan! 

vaziyeti nasıl? 

tacak hal kalmıştı ... Bir kaç da- !osunun onculugunu sana vermek- ı - Mürettebatın sıhhat ve sinir 
ı kik ·· d le Brodey büyük bir itimad ve te-a suren ·bu ezici sükutu Alfre 

J Didiye bozdu: veccfrh gösterir demektir. Malum 
; Tr--· ya .. Muharebede en şerefli hizmet-

- Mükemmel! ..... mangada bay
ram şenlikleri var. 
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- Neden? 

- Harp başlangıncındanberi ilk 

- u.umodor bizi niçin toplu tut- ıer fedai hizmetlerdir. İtimadın 
madı da !birimizi başa, birimizi or
taya birimizi de kol nihayetine at- büyüklüğü de 6 tahtelbahirin se-
tı:ı. lamel seyrini sana emanet etmek-

D le gösteren Komüdore atıp tut - defa muharebeye gidecekleri için 
ınürettebat .>evinç içinde ... üşünce yü.klü gözlerini ·biraz mak, onu taraftarlı.kla itham et -

sonra dalacakları koyu mavi su- mek doğru olmaz!.. (Devam' var) 

!arda gezdiren Sırlirin süvarisi ar· '-============================ 
kada ının yüzüne J:>akmadan ce- ı-
vab verdi: 

-Neden olacak, yan yana gele
cek uç Fransız Tahtelbahiriniı 
ne harika doğurtacak bir kuvve 
olduğunu anla) an kumrudur k~n
dı arkad 1 D' aş aıını kayırıyor ... 

Almanya - Lehistan 
Gerginliği Ve Danzig 

ıdye omuzlarını silkti: 
- Yok azizim .. Bu ·kadra insaf

:ılzbca fikir .)'.irlitme... Kumrudur 
et kend' ka üstü ı nr daşlarını bizden 

ioteı~ tutmak, kayırmak ister .. 

b . amma ve isteyi~ mütebariz 
ır tarafta · 

avn· rlıkla yapılmaz. Nihayet 
• 

1
. gaye U·1runda ayni tehi.keli 

servıse at 1 
r· · 1 a:ı bir filonun cezirle-
ıyız ..• 

- Deniz ilik öğren c kimseye vermeyen, 
da bı~e fashnda hepimizi kenar
hiç b. kan lngiliz dostlarımızdan 

ın ?lede .. 
ınun .. n once olmak Iüzu-

u gorrıı.ed·• ı. 

-Onu bi 
len h· lınem Amma sana veri• 
GayY ızrıı.et bir şeref meselesidir! .. 
tı. B ~ Rl'kıdaşına ters ters bak-

8-.,ında: 

tr Saçınaıama Didyeı 
ıye bir f d · 

Vlıp verdi: 1 a e canlanırken ce-

- · - Böyle 3ervisler benim bildi-
gıııı kur'a il~ ilir' K "d .. ayn ih . ·• ver . omu orun 

1 tısas derecesindeki yani a-

TARİHi 
QOCUI( -RD11ANI 

- Nereye gidiyorsunuz böyle 
karanlıkta .. ? 

Aza~ b~ sözleri söylerken, arka
da at uslunde duran Filistinli k 

1 da gördü: ız 

. - Sayıın! ~en de burada mısın• 
Ikıniz de at üstündesiniz! fakat.. · 

Buran arkadaşının sözünü kesti: 
- Arkada iki at daha hazırla

dım .. onlara ~a biz .. sen ve ben bi
neceğiz! ve .ılı göstererek: 

- Haydi, atla hemen şu hayva
nın sırtına! 

Diye bağırdı. 
Azak birdenbire şaşalamışu. E-

(4 üııcü sayfadan devam) 

ordu!. .. Yani Leh ekaU:yeti bu 
günkü Almanyada uyumakta o
lan bir ordudur ki saati gelince 
kalkacak, ayaklanacaktır. 

Almanya ile Lehistan arasın -
daki gerginliğe sebeb görünen 

Danzig meselesine gelince; Ber -
!indeki Avrupa muhab:rlerin yal- 1 
dıklarına göre Almanya mehafili 
Almanyanın maksadına varacağız, 

harekete geçmek için daha za -
zamanın kat'i olarak tayin edıl

mediğini söylüyorlar. Fakat gü
nün b'rinde herkes uykudan uyan

dığı zaman şöyle bir haber kar
şısında kalacaktır: Danzig gece 
limana giren Alman ordusu tara
fuldan işgal edilmiş!. 

İşte Berlinde bö.r.le düşünülü
yor. Şimdiye kadar sivil kıyafet
lerile Danzig serbest şehrine gi

ren Almanlar bir gece içinde he-

Yazan: Is .. ender F. Sertelli 

ğer Kralın kızını orada görmemiş'ı· 
olııaydı. Buranın. aklına uymakta 
tereddüt edecektı. 

Azak: 
- Nereye gidıyoz?. 
Diye sordu. 
Buran tekrar haykırdı: 
- Konuşacak vaktimiz yok. Sa

na verdiğim sözü yerine gelirdim 
işte. Daha ne soruyorsun? haydi, 
hemen Sumer yolunu tutalım .. 

Tanrının oğlu helecandan ve te
reddüt içind~ atına bindi.. Buran 
da atına atladı. Kızları aralarına 

aldılar .. karanlıkları yararak ııa-

men asker esvablarını giyerek 
şehri alacaklarmuı. Fakat bu ne 
vakit olacak? Berlin mehafili bu
nım hiç kat'i bir şey söylemiyor. 
Yalnız Alman gazeteler:ııin bu -
günlerdeki neşriyatı şöyledir: 

Danzig serbest şehrinin Lehistanın 
denizle olan irtibatı noktasından 

ehemmiyeti vardır, deniyor. Hal
buki Danıigin serbest şehir ola -
rak bundan yirmi sene evvel mu
kadderıltı tayin edilirken hiç kim

se onun yanıb119ında Lehlerin bir 
de Gidinya limanı tesis edecek
ler:nı gözönüne getiı'miyordu. Dan
zig Lehlere verilmedi. Orada Al· 
manların ekseriyeti teşkil ettiği 

gdrülerek serbest ~hir yapıldı. 
Fakat Lehler de Danzfğin yanıba

şında Gidinyayı te&is ettTl.er ki 
o zamandan şimdiye kadar son 
derece inkişaf etmiştir. Lehlerin 
denizle olan iıtibatı Gid:nya va -
sıtasile temin edilecektir. 

-47 -

ray muhitinden uzaklaştılar. 
Azak merakından çatlıyordu. 
Yolda, Kıralm kızı anlatmağa 

başladı: 

- Merak etme, Azak .. senin yur: 
duna gidiyoruz'. Bundan sonra Ha
mal ülkesinae kalmak senin için 
tehlikeli olatdktı. Sebebini söyler
sem, arkada~ını sen de haklı bula
caksın! Babamın taptığı mabut 
her üç yılda bir kere, yurdumu
zun en kuvve.ti adamını kurban o
larak istermi~. Bu yıl, kurban yılı
dır. Arkada~ına bu sırrı açmağa 
mecbur olmuştum. Mademki ev le-

Sekiz küçük çocuk külahlarını, 
düdüklerini, davullarını almışlar, 
bahçeye çıkmışlar. Sekiz çocuk 
mu? ... Fakat yedi çocuk var, di
yorsunu ve resmi eviriyor, çevi
riyor, bakıyorsunuz, yedi çocuk
tan b119ka göremiyorsunuz. 

Rakınız var Çünkü bu şeytan 
Pum çok iyi saklanmış. Külıi.lun
dan, kemerindeıı, boyun bağından 
ve şeytan gözlerinden başka bir 
yeri görünmüyor 

Onu bulmak .isterseniz, resim
leri dikkatle kesiniz. Pum'un kü
lahını, kemerini, boyun bağııu, 

hatta küçücük gözlerini de kesi -
niz. Sonra bunları beyaz bir ka· 
ğıd üzerinde yanyaına geotiriniz. 
Eğer güzelce sıralar, biraz da dik
kat ederseniz Pum'un nerede sak
lı olduğunu bulursunuz. 
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Şayed bulamazsanız, 119ağıdaki 

resme bakınız. Fakat tersine .. 

Eğlenceli Bir Oyun: 

Hafızanızın Kuvvetini 
Denemek ister misiniz 

Bebek Yılan 

Bay Balık 

Çocuk Kui 

Bayan Sıçan 

Büyük bay Köpek 

Küçük bayan Böcek 

Bliyük bayan Sümüklü böcek 

:. 

Aşağıdaki 28 küçlik dört köşeyi 
dikkatle kesini. Bu dört köşelerde 
Hindi, hayvan, insan Ye eşya re
simleri \'ardır. Bunları iyice ka
rıştırınız. Sonra, resimler üste 
gelmek ve görünır.a.•k şarlile bir 
masanın üzerine sıralayınız. Hepi
niz .. listelerden birini seçıniz. Ya
rım dakika, listeyi tetkik ed.niz. 
Sonra listeyi sakll':)'ınız. Ve liste-

Armut Nokta 

Kule Daire 

Çiçek Dört köşe 

Ağaç Üç köşe 

Desti Saç 

E\• Yürek 

Sandalya Muska 

de yazılı isimleri birer birer sı
ralayınız. Eğer seçtiğ'.niz liste 
hayvan listesi ise dört kö eleri şu 
suretle sıralamanız lazım geli -
yor: Evvela yılan, sonra balık, 
kuş, sıçan, köpek, böcek, sümüklü 
böcek ... 

DöPt köşeleri, ltstede yazılı ol
duğu gibi Slrasile dizenler kaza
nır. 

1 
T E M M U Z 11 SIHHATLİ ÇOCUK 

MÜSABAKA M 1 Z 1,. __ P_O_R_T_R_E_Si __ , . . . . ~ 
' YAZISIZ HIKA YE : 

niyoruz .. ölünceye kadar neden bir-ı 
likte yaşamıyalım? Buran kaçma
yı teklif edince, ona karşı gelme
dim; bilakis: - Sen haklısın! de
dim. Bu gec~ kaçmaktan başka kur
tuluş yolu yvklu. Belki bir kaç ay 
birlikte y119ayacaktık. Fakat, ma
but, babamdan kurban istediği za
man, ikiniz rle gözümün önünde 
boğazlanacaktınız! çünkü yurdu
muzda sizden daha kuvvetli kim
se yoktu. Babamı bu inanışından 
hiç kimse geri çeviremezdi. Şimdi
ye kadar yurdumuzun bütün kuv
vetli adamları hep böyle üç yılda 
bir kere mabut uğruna kurban git
tiler. 

Tanrının oğlu bu sırrı ilk defa 
karısının ağzından duyuyordu. O 
güne kadar Hamatta hiç kimse o
na böyle bir itıkattan bahsetme
mişti. Besbelli ki, herkes Tanrının 
oğlundan çekinmişti. Ona '(Sen gü
nün birinde mabuda kurban gide
ceksin!) derneğe kim cesaret ede
bilirdı. 

Şehir sınıl'larını aşıncaya kadar 
koştular .. Hiç bir yerde konaklama
dan yürüdüler. 

Azak bu vaziyetten memnun ol
mamış değildı. Fakat, ne yazık ki 
o, Sumer'e eli boş dönüyordu. 

Ortalik ayiınlanmağa başlamış.. 
tı .. 

Bir suyun b&şına varmışlardı. 
Artık izlerini bulmak imkanı kal

mamıştı .. 
Buran, parlak gözlerini arkada

şının gözüne dlkti ve atının arka
sında saklan1n küçük bir heybeyi 
indirerek: 

- Bunun içınde ne var .. biliyor 
musun .. Azak? 

Diye sordu. 
Azak birdı·nbire titredi: 
- Heybeıı;n kenarından kan sı

zıyordu ... 
Azak kalabalığı yararai< ortaya 

atıldı: 

- Ecemizi görmeğe geldık .. ka
'l)ıyı aç!. 

Diye havkırd.t. 

Şu siyah parçaları keser, dik -
katle yany~na getlrırseniz, her 
gün gördüğünüz ve pek çok sevdi
ğiniz bir hayvan vücudc gelir. 
Acaba bu nedir? ... 

• • 
Hediyelerimiz 
Birınciye Bir yünlü kazak. 
İkinciye: Bır çift yaıı:lık isk.ar -

pın. 

1 

Üçüncüye: Bir spor çorabı 
Ayrıca elli okuyucumuza muh

telif hediyeler verilecektir. 

Sar, saryın taraçasından yayını 
gererek Tanrının oğluna bir ok sa
vurmuştu, Fakat, kalabalık ara

sında > '1rüytn iri boylu bir köylü 
çarçabuk yerinden sıçradı ve 
kendini Tanrının oğluna si
per etti... Azak birdenbire 
şaşırmıştı... Sar'ın atlığı ok 
köylünün göğsüne saplandı ve 
köylü iri gövdesile: 

- Azak .. aslan yürekli yavrum, 
kendini koru!. 

Diye bağırarak yuvarlandı. 
Azak köylünün bu fedakarlığı 

karşısında busbütün coşmuş, da
marlarında :aşıdığı kahramanlık 

kanı onu bir anda saray kapısına 
sevketmişti. Köylünlin yaralandığı. 
nı görenler :le Azak'ın arkasından 
kapıya dayandılar. 

Nöbetçiler kargılarını yere indir
mişlerdi. Herkes, görülüyordu ki 

Azak'ın sarava girmesini ve Sarın 
bu döğüşte ı:ıağlup düşmesini is
tiyordu. 

Çocuklarımıza ilan 
Bilmec~lHir.' "ı halledenler 

hal varpkalarile fotografla -

rını yollarlarsa 1'rr hafta ga -
zetemilde resi~T!lerini neşre ... 
deceğim'zi ilan ederiz. 

Fotograflarır:r<ı yollamağı 

unutmayınız .. Fı.kat; resimle -

rinizin soluk c,lınamasına di
kat ediniz. 

• 

Saray kapısını kırmağa başladı
lar. 

İçeriye ilk giren genç Azak ol
muştu, 

Sar kalabliığı göriince sarayın 
izbe bir köşesine saklanmaktan 
başka kurtul:ış yolu göremedi. Fa
kat, Azak onun peşini bırakmı
yordu. Sarayın loş dehlizleri ara
sında karşıhşlılar. 

Azak onu istemiyerek vurmu~
tu, Hançerini derhal çekmeseydi, 
nasıl olsa saı ın ·kılıcı altında ken
disi can verecekti. 

Azak hasımını göğsünden yaralı 
yarak yere s'rdikten sonra, tekrar 
yukarıya çıktı .. Ecenın hizmetçi
leri Bilgenin yattığı odanın kap;
sını ardına Kadar açmışlardı. 

Sirtellalılar Ecelirini gözlerile 
gördüler. 

Bilge uyanıktı.. fakat. ,arho~ gi
bi kendinden geçm:ş bir hald2 ~·a· 
takta yatıyodu. Artık Sar'ın iha
neti taı<1amilc meydana çıkmıştı. 

Herkes: (D~vamı t>ıı~) 



İstanbul Belediyesi İlanları 

lık Muhammen 
teminat bedeli 
2,25 ~o.on Ç~mbcrlita.ş Küçük Veıir han 6 numaralı oda 

3,00 

1,58 

0,30 

3,60 

0,90 

3,60 

1,3:! 

0.90 ' 

7,65 

1,110 

1,3~ 

3.60 

1,80 

2,70 

40,00 

21,00 

4,00 

48.00 

12,00 

48,00 

18,00 

12,00 

102,00 

20,00 

18,00 

48,00 

1!4,00 

~e.oo 

Eyüp T1>bak'hane sokak 9/1 numaralı yol artığı 

Kapalı çarşı Camili han 4 numaralı oda 

Kaca!ı çarşı Takkeciler sokak 16 numaralı dükkan 

Burga~ adası Gezinti caddesinde gazıno 
ZeyrE:k Çinillhamam sokak 2 numaralı Hacı Kaı;ım

aıı?. ın~ktebi 

Unkap~nı Haraççı Kar<ımehmet mahallesi Kayık 
ke J.esı ~okak 15 numaralı kahve yeri 

Kapalı çarşı Ressam sokak 27 numaralı dükkan 

Kapalı çarşı Cevahlr bedesteni Şerifağa sokak 9/11 nu 

maralı dolap yeri 

Unkapanı Zeyrek caddesi 18 numaralı dükkan 

Kandlı çarşı GelinciJc sokak 21 numaralı dükkAn 

K3paiı çarşı Divrik sokak 21 numaralı dükkan 

Cibal•de Karamehmet mahallesinde Fener caddesinde 

nnnmanh-
.Hnseki hastaneei 5okağında 18 numaralı Haseki med-

re•e•i 

tl'!kütluda Tenbelıacı Mehmet mahallesinin Demirci

ll'I" sokak 1 numaralı arsa. 

Seneltk kira bedelleri ile ilk temniat miktarları yukarı.da yazılı 
Belediye malları ayn ayrı kiraya verilmek üzere ve 2490 numaralı ka

nunun 90n fılı:raeına tevfikan pazarlıja konubnuftur. itıale 14/7/939 

cuma gilnil s;at 14 de Daimt Encümende yapılacaktır. Şartnameler za

bıt ve münı.kaıat müdürlüğü kaleminde görülebilil'. İstekl!lerin hiza· 

Jarında y°a.zılı ilk ıem;Mt makbuz veya mektupları ile ihale günü mu· 

ayyen Matte Daimi Encümende bulunmaları. ~17 

* * Feshane, E) tip v~ Defterdar, Yavedut ve Ayvansaray caddeleri, 

Eyüp Zemzem, Dipçik sokaklarile Düjpneeiler caddesinin ve eski yeni 

Camiikel:ir, Oyımcak<;ıl~r caddelerile eski Vakıflar sokağı kaldırım ta
miratı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. Muhammen 00-

deli 137~0 llıa 8 kuru~tur. İhale 3/7/939 pazartesi giinü yapılacaktır. 

Şartnamt>leri Zabıt ve muamelat müdürlüğünde görülebilir. İsteklile
rin bunı benzer iş yaptıklarına dair almış oldukları vesaıkle eksiltme 

tarihınılen 8 gilr ~vvel fstanbul Belediyesi Fen heyetine müracaat ede

rek alacakl~11 fenni v<saıkle 1939 yılına alt Ticaret odası vesıkasıru, 

1029 l.ra 81 kuruşlıık teminat makbuz veya mektuplarile 2490 numara

lı kanun çer~ev~~!'lde hazırlıyacakları kapalı zarfları rhale tarihi olan 

3/7 /939 paZ?rte~ı f.ÜnÜ saat 14 de kadar daimi encümene vermeleri. 
(4389) 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
B. Çekmece P. T. T. Merkezi binasında bir kısım tamiratın yaptı

rılması ~çık eksiltme) e konulmuştur. Eksiltme 19/7 /939 çarşamba saat 

16 da 'B. Postahne b;nası. alt katta Müfettişlik odasında toplanacak 

Alım s'hm konıi,yr,nunda yapılacaktır. 

Ke~if bedeli '144 lira 51 kuruş, muvakkat teminat 85 !ıra 88 ku

ruştur. 

Tal'plerin olbaptaki keşif ve şartnamelerini görmek ve muvakkat 

teminatlamıı y.:ıhrmak üzere çalı.şma ~üı1lerfode mezkur müdürlük 

ıdari kalem levazım kısmına, ekeiltme gün ve saatinde de, en az sekiz 

gün evvel htanbul Vıliıyetinden buna benzer 1000 liralık iş yaptıkları

na dair alınacak ehli)·et vesikası, 939 seneıi Ticaret odası vesikası, mu

vakkat teminat mıkburu ile birlikte komsiyona müracaatları. c4807• 

Piyasa kağıt tüccarlarına 
Sümerbank SeJliiloz Sanayii 
Müessesesinden : 
Cins, evsaf ve eb'ad tefrik edilmeksizin bir defada teslim a

lınmtk. ilzere sipariş vecilecek kırk toh ve daha fazla miktar pi
;.1sa malı muhtelif ambalaj kAğıdJ ve kartonlar için evvelce on 
ton esası üze~ııe iJAn olunan toptan fiattan yüzde iki tenzilat ya
pılmuı ta1<aı:rür etmi~tir, Bu tenzilat l/7/939 tarihinden itibaren 
mu teberdiT. 

istanbul Emniyet Sandığı 
Direktörlüğünden: 

Mustafa ojlu ölü F~vzi mira9Cılarına ilan §o!ile son tebliğ: 

Mur;~iniz 12178 hesap numarasile Sandığımız<lan aldığı (1200) li

raya karşı 5/11/31 ta.rihinde Horhorda Sofular mahallesinde Mollahüs-

rev sokağında eı:"i 9 N'.l. yeni 13 No. lı bir l!'Vin tamamını birinci dere

ct>d~ ipotek gösterm;~t'r. 

20/7/38 lörihine k~dar borç ödenmediğinden faiz. kumlsyon ve mas

raflarla berabeı nıezkur miktar (1240) lira (2) kuruşa balığ olmuştur. 

Bu sebPp!e 3202 nı.maralı kanuna müstenklen 38/1440 numaralı dos

ya ıle ynpılar. tnkiu ve açık arttırma netice.;inde mezkur gayrimenkul 

1275 lira bedel ile taJ.b;ne muvakkaten ihaleedilmlljtir. 

İşbu iltın tarihinden itibaren bir ay içinde borç ödenmed,ği takdir

de kal'! ihale kararı vr·rilmek üzere dosyanın İcra hakimliğine tevdi · 

•edileceği son ihbarnam<' makamına kaim olmak üzere ilan olunur. 

(4809) 

Sahip ve nevfyatı idare eden Başmuharriri 
ETEM İZZET BEN1CS 

Buılclıi' 1•• SON TELGRAF Matbau1 

Para biriktirenlere 28,800 Jira ikramiye verecek 
Ziraat Benhnnda lnmılıaralı •• U.Nnla taearruf heeablarmda en u 5t lir- '-1....ıua ..... 
• .... seldlec•k Jıur'a ile apfıdaJd plha ... ikramiye daiJtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Ura 
, 4 )) 500 » 2,000 • 

4 )) 250 • 1,000 • 
40 J) 100 • 4,000 • 

100 » 50 • 5~000 • 
120 )) 40 • 4,800 D 

160 )) 20 • 3,200 " 
DİKKAT: Beııablarmdaki paralar bir •
takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 

içinde 500 liradan aşap düşrnlyenlere 11rraınJ.re çıktıi> 

Kur'alar senetle ' defa, 1 Eylfil, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 1 Uaıiran tarihlericde ·çekilecektlr. 

Devlet Demlryolları ve Llmanlarl 
lfletme u. idaresi ilanları 

ı~ ........................................................ ~ ........................ -"" 
Muhammen bPdel' 1080 lira olan 30,000 adet müstamel (sd 

çimen!() çuvalı 16000 adet müstamel, delik ve 2000 kilo da hurda ç 
to çuvalı 5/7/939 ç;wş•mba günü saat 10,30 on buçukta Jlaydarp 
gar binası dahılındeki komisyon tarafından açık arttırma usulile 
caktn. 

Bu ·şe girır.ck isliyenlerin 81 liralık muvakkat teminat ve 
nun tayın ettıği v~sıkalarla birlikte arttırma günü saatine kadar 
misyona mÜr3C'9tları !iizımdır. Bu işe ald şartnameler lromisyo 
parasız olarak da~ıtılmaktadır. (4416) 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
1 - Kurumumuzun önümüzdek i kış mevsiminde kalörifer t 

olan binalar1ı1 Mlfa'fule kalöriler tesisatı olmıyan binaların 

kômüru snbasilc 195 gı.in müddetle ısıtılma.;ı kapalı zarf usulile e 

meye konulmuştur. 

2 - l\Juhamil'1en bedel .23340, lira ve muvakkat teminat •, 7.5 

3 -- ihai~ ~/7 /939 tarihine tesadüf eden Cumartesi günü saat J1 

RektörlüK binasıııda müteşekkil komisyon tarafından yapılacaktır. 

4 - Dalı& faz~a izahat ve parasız şartname almak istiyenlt' 

Enstitü Daire Mücürlüğüne müracaatları. .2490, ct632• 

1 Devlet Deniz Yolları İlanları] 
Büyükada - Heybeli - Yürükali Seferleri 
6 temmuzoa tpU,;kine başlanacak olan yaz tarifesine takaııd 

eden yalnız 1 temmuz 939 cumartesi ve 2 temmuz 939 pazar günle! 
ın.ahsus olmak ibne Büyükada - Heybeli • Yürükali arasında ilAvt 
ferleri ;uapılnc;;kt>r. Eu seferlerin saat ve hareketlerini gösterir ı~ 
lar iskelelere asılmışl>r. (4756} 

Türkkuşu fstanbul lspekterliğinden ; 
Türı..lı:uş•1 üy-•leri temmıuun ilk haftası içinde kampa gönd.erıl 

!erinden son rtıuameleterini ya;ptırmak ve hareket gününü anlamak" 
zer" biı:illı uye:lPrin 3 :emmuz pazartesi günü saat !7 ye kadar JJ111(. 
caatl.arı 

Paıartesi günü miiracaai etmiyenler kampa gidemiy«:eklerdiı 

,47~ 

Sultanahmed Üçüncü Sulh Hu- ı 

ku~a:~:~~~~~::n~amına İstan • SA 6 L 161 N 1 Z I 
:~ı t~r:~;ned~u~~~::ya:ı:~~ü~ü~ 1 K O R U y U N Uz· ı 
lemdar caddesınde 152 numarada 1 

Mehmed oglu Raş>d aleyhine a
çılan 90 lira 68 kuru un 146 kuruş 
icra masarifile birlıkte tıdısili da

vasının müddeialeyhc ilanen ya
pılan tebliğat üzerine cari duruş

masında: müddeialeyh berayı is
tiktab muhakemeye gelmesine ve 

gelemiyecek olursa istiktabdan 
kaçınmış addolunacağı hususunun 

i:htarı suretile tebligat icrasına 

ve keyfiyet tebHğinde 20 gün müd

dj!tle ve ilan icrasına karar veri
lerek mullıakemenin 19/7 /939 sa
at 11 e talik edilmiş olduğundan 

mezkıir gün ve saatte mahkeme
de müddeialeyıhin bulunması ak· 

si takdirde İstiktabdan kaçınmış 

addolunacağı tebliğ makamına ka· 
im olmak üzere ilanen tebliğ olu-
nur. (939/447) 

Fenni Sünaetci 

CELAL TEZER 
Yerini: Aksaray Pazarı köşe
sinde AY YILDIZ apartıman. 

1 inci kata nakletmiştir. 

Beşiktaş İkinci Sulh Hukuk ha-! 
kimliğinden: j 

Terekesi maıhkememizce tasfi- ı 
fiye edilmekte olan ölü Osep De· 
ğirmenciyana ait Balatta vapur 

iskelesi' caddesinde 57 ve 57/3 57 

En hO§ ve tabii meyva us•· 
relerinden yapılmı§lır. 

Amerika ve Avruıpa fen j 

!eminin terkiblcrine uygıır 
tesisatla hazırlanır. Mide, t>J1 

sak, karaciğer ve safra yoııart 
hı temizler, muannid ink ,b~ı
ları ~e ağız kokusunu g!dcrıl 
Hazmı teshıl eder, nefaset ~ 
fevkaladeHği ile en mü~kül~
sendlerin bile senellerdenbf( 
mazharı takdiri olmuş en lı 
meyva tuzudur. 
İNGİLİZ KANZUK ECZAfi~· 
Sİ BEYOÖLU - iSTANBVI' 

ve 57 numaralarla murakkam 4 1-----------
deponun nısıf hissesi elyevm .A.n· 

talya ambarının tahtı işgalinde -
<iir. İşbu depolar 15/7/939 tarihin· 
<ien itibaren açık arttırma sure

tiyle kiraya verileceğinden gay
ri menkulleri kiralamak isteyen-

ZAYi: Otomobilimin 1026 n~· 
maralı çift p13kası kay.bolmuştııf· 
Hükmü kalmamlljtır. 

Osınanbey Sebat Apa 

manı No. 3 Baruh RodC' 

lerin 6/7/939 tarihine müsadif per- et 

l 1 

Goz BEKİ.... şembe günü saat ı..ı den 16 ya ka- Or. Ekrem Behçet Tez , İstanbul İcra Hiıkımliğinden: -.. Çocuk Hekimi ..- "" 

1 
d Akk j dar Beşiktaş İkinci Sulh Hukuk Tıh Fakiiltesi Kulak Boğ:ııı 

Hasan Hassanın Konkordato - Dr. Ahme oyunlu Dr. Murad Rami Aydın llıakimliğine müracaat etmeleri i- Burun Doçenti 
nun müddetinin uzatılması hak- 'ı Taksim • Talimhane Pal.~s No. 4 Taksim _ Talimhane, Tarlab&§J li\n olıınur. (938122) Taksim Cumhuriyet caddt<I 17 J 
kında vuku bulan tale>b Komise- _:azardan maada her gun saat caddesi No. 10 Urfa aprt --------------! Muanne Pazardan maada ırunltr S 

kl 'f' .. f k 1 k 15 den sonra. Tel: 40127 ZAYİ _ Seyru"sefAr amato··~ 0_ Teldon: 4249G ~ rin le ı ıne gore muva ı o ma - Tel: 415n3 ' • -

la muddetın icra ve iflas kanunu-
nun 287 inci maddesinın son fık

rası mucibınce İki ay müddetle 

uzatılmasına ve keyfiyetin usulcn 

tebliğ ve ilanına karar verildiği i

lan olunur. 217 

. ' 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKJllAN BındM) 

DAHİLİYE MÜTF.HASS!Sl 
Dlvanyolu 104 

Mua7ene aaa.tlerl: Paur harlo her 
cuıt %,5 - 1, Salı, Cıımarleııl U - %,5 

1Jl&ra7L N; ll391 

Diş Tabibi 

Ratip Türkoğlu 
Adres: Slrleelde Viyana oleU ııruı 

birinci lal No. ıt 

Jlaaytne -U• ötı .... ııoara U-lt. 

tomobil ehliyetnamemi ve Beşik

taş Nilfus dairesinden aldığım nü· 

ius tezkeremi zayi ettim. Yen isi

ni çıkaracağımdan eskisinin hük

mü kalmamıştır. 

Faruk Tunay P. K. 1472, 

Akba Kitabevi 
d' 

Btr lisanda kltab. caıete ve mrro.ı I 
alarmı, mekteb kltablarını , kırı.a!'lf' 
rl temin edu. Refllı rerunen'lı> ,ırJ,. 
trikctllk kitabını , l\.lünıt.ıı.·ın arttırı" t' 
.ı..ıııme kllabuwı Anı.arada atol 1 

rldlr • 

\ 


