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Hen/ayn, kurtulma • • 
saatımız yaklaştı, diyor 

Almanya 
l O fil cdJ IF a 

seferberlik hare atını genişletiyor 
mü~alkeıreDeırü sona eırcdlü 

Londra ve Paris kabineleri bugün /Memleketin iktısadi kal-
mühim birer toplantı yapıyorlar 

• • 
fransa lngiliz 
Tekliflerini bazı 
kayıdlarla 
kabul etmiş 
f:'ransız nazırları 
augün tayyare ile 
l:aar ise dönd üler 

L ondra, 19 (Hususi) - Fran· 
sız Başvekili ve Hariciye 
Nazırı ile İngiliz Başvekil 

~e Uariciye nazırları arasındaki 
tiirU~melere dün bir iöğleden ön
te diğeri öğleden sonra ve üçün
~ü li gece olmak üzere üç celsede 
e\·aın edilmiş ve sonımcusu ge

t~ saat biri on geçinciye kadar 
'Utınüştür. Müteakiben biri çey· 
1•k geçe resmi tebliğ neşredil • 
llıiştir. Teblifde Çekoslovakya 
llıeseıesinde muslihane bir tarzı 
lıaııe varılması için tatbik edile· 

---~--. 

• 

l 
1°~dr•daki mühim müzakereler ... 
4lır&k eden Fransız Hariciye 

Nazırı Bone 

~it Politika hakkında İngiltere 
ııt l='tansanın tamamen mutabık 
ı. ~lti<Jarı '(le Avrupa barışı men
"'•t· 
1 •ne olarak da 11nmmi bir su-
~li tsviyenin tetkiki mümkün o· 
c;;•hnın ümid edildiği beyan e· 

llıektedir. 
~ ~ereyan eden müzakereler ve 

r- - .-{... 

Strazburg karşısında bn nehir kıyılarında Kehl adındaki Alman şehrile nehir üzer inde Almanların yap. 
tığı fevl.alade tahkimattan bir safh !ıa 

Südetler gönüllü olarak 84 bin 
kişilik bir ordu kuruyorlar 

Mussolini'nin nutkunu berlin, Varşuva, Peşte ile Çek akal
liyetleri arasında derin b ir memnuniyet uyandırd ı 

B erlin 19 - Alman istihba· 
rat dairesinin bir tebliğine 
göre Henlayn Südetlere hi

taben yeni bir beyanname neşret

miş, bunda hazır bulunına]arını 

ye kurtulmak saatinin yaklaştı· 

ğını bildirmiştir. Henlayn Alman-

yadaki Südetlerin göniillü kıtala
ra yazılmalarını tavsiye ediyor. 

Son haberlere göre Südet gö-

nüllü teşkilatına 45 bin kişi yazıl· 
mıştır. Bunlar 4 grııpa ayrılmı~-

tır. Gönüllülerin miktarı yakın

da 84 lıin kiişyi bulacaktır. Südet 

partisi bu akşam Dresdde büyük 
bir nümayiş tertib emiştir. 

ALMANYADA HAZIRLIK 

L ondra, 19 - Gelen haberle· 
re göre Almanya Mcuse sa
hillerinde ve Lilksemburg 

hududunda mühim askeri tedbir· 

ler almaktadır. Seferberlik işleri 

resmi safhaya dökülmemekle be· 
raber büyiik bir hararetle ye hız. 

la devam etmekte ve her gün bi· 

raz daha genişletilmektedir. 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

''1•n kurarlar hakkında henüz 

~ ıncı sahifede) 

iarhoş, deliden korkuludur derler .. 

, .................. _. .... ~1-........................ ... 

kınrnasına hız verecek 
......................................... 1 ............................. .. 

bir program hazırlandı 
Bu, 80 milyon liraya mal olacak parası, 10 senede öde. 
necek ve dört senede tatbik edilecek bir plandır. 
Bu plana göre : Karadenizde limanlar ve lstanbulda 

fr ibot tesisatl yapllacak, yeniden muhtelif sanayi fabrika· 
ları kuru lacak, ticaret filomuz tamamile yenilettirilecek 

Bir lngiliz 
Filosu 
Geldi 

Filo şehri ve Büyül'. 
Şefi top atarak 

karşaladı 
Dün akşam geç vakit Çanakka

leden geçen bir İngiliz harb filo
su bu sabah limanımıza gelmiş 
tir. Misafir filo Selimiye önlerine 
yaklaşınca top atarak şehri selam
lamış, Dolmabahçe önlerine gel
<liği zaman da 21 pare topla Bü
yük Şef Atatürkü selamlamıştır. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Servetimiz 
Artıyor 

--
Yeni ve kıymetli 

madenler bulundu 

Maden Tetkik ve Arama Ensti-
tüsünün faaliyetlerinden yeni ve 
müsbet neticeler alınmaktadır. 

Bu arada Söğütözünde ve yakın
larında tesbit edilen çok geniş bir 
havza üzerinde yarma Ye galeri 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Alman iktısad 
Nazırı geliyor 

1 
t 

t 

f 

• 

-
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stanbul 18 (A.A.) - Ankara
daki heyeti vekile içtimaların
da memleket ekonomisini a • 

lakadar eder mühim müzakere -

ler cereyan ettiğini işittiğimiz 

için, bunların memleket efkarı u

mumiyesine arzı hususunda vak! 

ricalarımız üzerine Başvekil Ce

lal Bayar, aşağıdaki malt'.imatı 

i 

llıtfetmişlerdir: 

1 
l 
i 
! 
l 

1 
Cumhurreisi, Şefim Atatürkur. 

gEçen sene Büyük Millet Mecl !
n;n açılışında irad buyurdukları 

nutuklarında milli endüstrileşme 

ve memleket için yapılması la

zım gelen işler hakkında Yeril • 

miş direktiflerden mülhem olarak 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

-

Fotoğraf makinesi ça-
lan sahte mühendis 

&i,. sar ııo~ ,· trende tahanca-ıi .- Nazır Funk Berlin· 
&ı111 çekti .. .. camları kurşunla , den hareket etti 

ikinci ,ube enteresan bir hırsızhk 
vak'ası meydana çıkardı .. 

d l • k. ..,,/ • k f f • / SJ::..~4f-~· • Berlia, 19 A. A. - Alman 
~ e 1 . ~ e Ş l e l • mili! iktuad nazırı B. Fu:ık, dün 

t\lcı t · · iJ • t l t b d h 1 akşam Türk hükumeti erkAnını bq.,, ,,nkın k esır1ı e ab eb~ enen ab~}?Cd~ a a Südet Almanları delegelerinin Şeb şehrinde Hen1ayn 'in başkan1ığuıda ı ıiyaret etmek üzere Ankaraya 
.Jll aza ara ·Se •. e ıyet vere 1 ır l Yazısı 6 da yaptıkları toplantılarından biri hareket etmiştir. 

Sahte mühendis, kibar dolan
dırıcı Said Cemiidir / Yazısı 

6 da 

• 





Bir orman fidanlığı ve Maktu j 

bir ağaç tohumu istas- Satış 
yonu kuruld·u Hazırlığı 

Bütün memleket baştanbaşa 
sür' aile ağaçlandırılacak 

ali veni tesisatla fidan ihtiyacı temin 
edilmiş olacak 

d'G_eçen hafta Orman Umum Mü
IJUtı.i Hüsnü Yaman EskL5E!hirde 
bııınuın Müdürlük tarafından sa
~ alınan fidanlık arazisinde son 

lkikat hapmış ve burada Orta 
ı\ııado!u fidan ihtiyacını karşılı
)lbilecek sekilde büyük ve mo -
d ..... b' t'·d n1ı · . - t h ·•u ır ı a gın ve agaç o-
b~llıu istasyonunun kurulması işi 
""laın!anmıştır. 

da 200 hektar vüsatındeki bu fi-
nlık şimdiLk Türkiyedckı fı -

darılıklarımızın en büyüğu oldu
: gibi arazi, iklım, toprak ve su 
b kıınından çok müsaid ve verim-

lddedilmektcdir. 

F'idanlıkta An.karanın ve Orta 
lıııadoiunun fidan ihtiyacı temin 
'di!ınek.le beraber ormansız ka
~ba ve köy !erin etrafında beşer 
'ktarlık sahaların ağaçlandırı!-

llıası yapılacaktır. 
F'idaniık arazisi kafi miktarda 

~isi ?iup Orta Anadolu iklimile 

1 irbı Anadolu iklimi arasında bu-
1Urıınası ve harada yetiştirilecek 
,1danıann her iki iklime uvmaları ' 
~~arile çok enteresan ğörül - 1 
·e~tedır 

.\razinin ortasından geçen Por- ' 
~ çayı vasıtasile sulanması ko-
Yiıkla temin edilebilecektir. 

0
, llusubi ve vejetasyonu kuvvetli 

i •an bu topraklarda fidan yetiş • ı 
tılınesi muvaffakıyetli olacaktır. 
~Geçen sene bütün arazi pancar 
ı,_t'iyatına tabi tutulduğundan 
ı;: kalan yerlerde bir buçuk hek 

tutan yastıklarda çam, kara
~aç, akasya zer'iyatı yapılmış -
~ Ve zer'ivat devam etmekte -
<r · _Bu sen~ kıştan evvel bütün 
iıı kirizme edilecek ve bahar
~ evvel zer'iyat yastıkları ha

lanacaktır. 
l'idanlıktan iki ila üç sene sun-

~ekteblerdeki 
ijimaye 
ijey, etleri 
~ llu seneortaokullardaki yoksul 

ebe için de himaye heyetleri 

~Ulınası kararlatırılmış, buna 

~ hazırlıklara şımdiden başlan
·~tır. 

~İlk okullardaki hımaye heyet -

~ tı de bu sene mesailerine hız 
'receklerdir. 

~\irse Ziraat mek· 
t~bi genişleti!iyor 
~ llUrsa ziraat mektebinin geniş-
lilınesini ve talebenin pratik 

)· 
, •ııııabilmesi için kıifi derecede 
111bı:ıratuarlara ilaveler kararlaştır
ilıı .. b "'"· Ayrıca hangarlar ve am- I 
'rlar da yaptırılacaktır. 

ra tam randıman alınarak senevi 
bir buçuk milyona yakın fidan ye 
tiştirilece ktir. 

Orta Anadolunun ve Ankaranın 
fidan ihtiyacı gerek bu fidanlık
tan ve gerekse Sıvas ve Konyada 
tesis edilecek diğer fidanlıklardan 
temın edılecektir. 

Diğer taraftan Eskişehirde te
sisi kararlaştırılan orman ve ağaç 
tohumu istasyonu ile de tohum 
meselesi halledilecektir. 

Bugün orman tohumlarının ken
dilerinden yetişen fidanlara an~ 
ağaçların morfolojik ve fizyolojik 
evsafını nakletmeleri yüzünden 
ecnebi memleketlerde bu tohum
ların toplanması Ye satışları foı
mülleştirilmiştir. 

Bu sayede herhangi bir ağaçlan
dırmanın iktısadi bir surette ne
ticelendirilmesi temin olunabile
cektir. 

Yurdumuzda ilk defa tesisine 
çalışılan Eskişehir ağaç tohumu 
istasyonu ihtiyacı temin edebile
tarafından orman umum müdür
cektir. Bu suretle memleketin her 
lüğü eliyle toplattırılan tohumlar 
bu istasyondaki laboratuvarlarda 
muayene edilerek intaş kabili -
yetleri ölçiilecek ve tohumların 
menşelerini tesbit maksadile de 
birer arılık vesikası verilecektir. 
Eski~ehirde kurulacak bu mo -

dern fidanlıkta faaliyet ileri bir 
halde devam etmektedir. Umum 
müdür Hüsnü Yaman bu hususta 
alakadur !ara icap eden direkt illeri 
vermiş ve fidanlığın koruluk teş
kil eden ve Porsuk çayının iki 
kıyJSında bulunan en münasib bir 
yerinde Eskişehir halkına mesire 
olabilecek mahiyette bir de park 
yapılmasını kararlaştırarak fi -
danlık müdürlüğüne ayrıca tali -
mat göndermiştir. 

Mekteblerde 
Havacılık 
Dersi 
Bu yll okutulacak 
Öğrendiğimi2e göre bu sene or

ta mekteb ve liselerde haftada bir 

defa olmak üzere havacılık dersi 

okutulması Maarif Vekaleti tara

fından muvafık görülmüştıir. Ha

vacılık dersleri için yakında bir 

program tesbit edilecekir. --.. ~-
iki mimar alınıyor 

Milli Müdafaa Vekaleti hava 

mıisteşarlığı inşa;;t şubesinde ve 

Kütahya tayyare alayında istih

dam edilmek üzere Milli Müdafaa j 
Vekaletine iki inşaat mimarı alı- ı 
nacaktır. 

SON TELGRA.rm Yuan: M. Sami KARAYEL 

~ Tarihi tınikuı No. 99 

'-tmetmeib Türk yemek lerinin çok 
leziz olduğundan bahsed iy o rlar .. 

~ılrıı.P•rn:J 1 ~e Oıeni, Napolyon j 
tit ~rınct'o! fe,ı<aiti:I.? müessJr Oir ka~ 

1 
~dı. Gtize!Hğil» meşhur bir İm-, 

iltori,..~ ıd' 
l> ·- -· . 
~ Uact P.1~a. lnıparatorıçeye ih-
~ınl.ı muklbele ederek tercü -
llıı: ilk yapıyordu. Ojeni soruyor-

~.' :ı-ıa.;m~lmeal• neden şampan-
llılrıl'ııJ.~r. 

•t"ad ?aşa, efend,sınc tercüme 
,_ı:tord ı. Sultan Aziz güler~k ve ... ı.,. 

ı~ane cevab verdi: 

- İm:>nratoriçe hazretlerinın 
benim pmpanya içmekliğımden 

haz duy•~akıarını bilseydim, vak
tile bu i~kiye alışırdım. 

Ojeni; Sult3n Azizin bir kadını 
tatmin edıcı zeki cevabına hayran 
olmuştıı. Hemen mukabele etti: 

- HliI'ıetnıeab, şJmpanyaya a
lışmak için itiyadlanmağa lüzum 
yok. Limc>n~t.1 alır gibi içebilir -
Ier. 

Fuad P.ışa; Sultan Azizin kat'iy
yen ağ,_.n,,. içki koymıyacağını 

- .... _ 
Belediye yeni bazı 
hazırltkl .:ır yapıyor 

Belediye maktu satış kanununu 
bir teşrinievvelden itibaren pü -

· rüzsüz bir şekilde tatbik edebil -
mek için geniş şekilde hazırlıklar 
yapmaktadır. 

Bu arada yapılacak kontrollara 
esas olmak üzere kasaplar, sakat
çılar, kesilmiş kümes hayvanı sa
tan dükkanlar, sucuk ve pastır -
macılar, taze yumurta, süt, yo -
ğurt, tereyağ, sadeyağ, zeytin yağ, 
kaymak ve peynir satan dükkan
lar, kapalı kaplar içinde su satan
lar, meyva ve sebzeciler. 

Bu ayın 20 inci gününe kadar 
Belediye İktisad müdürlüğüne mü
racaat eylemeğe mecbur edilmiş
lerdir. 

Bunlar gelirken dükkanlarına 

aid kunurat, küşadiye ruhsatiyesi 
ve sair vesikalarını da birlikte g~
t:receklerdir. 

Yeni 
Vapurlar 
Ay•alık hatbnda 

işliyecek 
Denizbankın İngiltereye ısmar

lamağa karar verdiğini yazmış
tık. 

Denizbank fen heyeti, bu hu -
susta bir müddettenberi yapmak
ta olduğu tedkiklerini ikmal et -
miş, gelecek vapurun sipal'i~i hak
kındaki noktai nazarını bildiren 
raporu hazırlamıştır. 

Bu rapora göre, bu gemilerden 
iki tanesinin Marmara tipinde o
lacağı anlaşılmaktadır. Gemiler
den diğer ikisi Ayvalık hattına 
işliyecek tipte yapılacaktır. 

Sınıflar 
Kalabalık 
Olmıyacak 
Şehrimizin orta okul vaziyeti 

yeni açılan okullarla normal bir 
vaziyete girmiş bulunmaktadır. 

Okul idareleri mevcud sınıf va -
ziyetine göre talebe kayıd işine 
devam etmektedir. Fazla taleb ol
duğu takdirde birinciteşrinin ilk 
haftasında raporlarını tanzim e- 1 
d<>rek okulda hangi sınıflardan ka
çar şu be olması lazım geldiğini 

tesbit ile ve maarif müdürlüğü 

yolile Vekfılete bildireceklerdir. 
Ancak sınıf mevcudları hesabla
nırken 50 yi aşmamasına dikkat 
edilecektir. 

Bundan başka Vefa lisesine bağ
lı olmak üzere Zeyrekte yeni bir 
orta okulla Kadıköyünde bulu -
nan kız orta okulunun lise haline 
getirilmesine karar verilmiştir. 

Geçen yıl açılan İnönü kız lisesi 
yalnız üçüncü sınıfa kadar teşek
kül etmişti. Bu yıl on birinci sı

nıflar da ilave edilerek teşkilatı 
tamamlanacaktır. 

bildiği i:•n İnıparaturiç0ye karşı 1 
Padişahın vereceğı cevablara dik-' 
kat ediyordu. Eğer, Padışah, iyi 
bir cevab vermek müşkülünde 

kalırsa, kendisi doğrultacaktı. 

Faka<. Sultan Aziz, zeki bir a
dam idi. Şimdiye bdar umumi ve 
serbest ka dm sofralarında buJu
nup sohbet elmiş bir adam olma
dığı halde İmparatoriçe ile fev -
kalade güzel konuşuyor. Jestle -
rinde ve erkekçe tavırlrında bir 
kabalık gözükmüyor, bilakjs, tam 
bir Avrupalı hal vetavrile ~em -
patik bulunuyordu. 

İmparatoriçey~. üınid edilmiye
cek bir mukabelede bulundu. 

- Evet; biliyorum, bir J'.ınona

ta gibi şampanyayı içebilirim ... 
Ve bu i · için itiyad ve alı~kanlığa 
lüzum yoktur. Bu ben i n için bir 
şereftir. Fakat; hiç alı~madığım 
bu içki beni sarho~ ederse, huzu
runuzu ihlal edeceğimden çeki -
niriın. Binaenaleyh; huzurunuz 

HAVA 
Han 1938 başlangıcındnnberi 

tabii şeraitlerden tamamen ayrıl
mış bir şekilde devam ediyor. Si
yasi hava da ayni şekilde .. Yazın 
sühunet 37 dereceye çıktı. Yirmi 
senedir tesadüf edilmiyen bu fev
kal8delikten sonra, ey Julle bera
ber karakış girdi. Şiddetli yağ -
murlar, zarar veren fırtınalar bir 
kaç gündür devam edip gidiyor. 
Havanın birdenbire soğuyuver

mesi üzerimizde bambaşka bir 
tesir yaptL 

Siyaset barometrosu da 1938 bal 
Jangıcındanberi mütemadiyen şid
detli fırtınalar gösteriyor. Hele 
şu son ve gergin politika ,·eziyeti 
ile mevsimsiz sayılacak son yağ
murlar 1918 i hatırlatıyor. Son 
yağmurlar için: 

20 senedir böylesi görülmemiş 
diyorlar. Büyük Harbdenberi d2 
bugünkü kadar gergin bir politi
ka münasebeti görülmediğine ba
kılırsa değişen havaların sade yağ 
mur, rüzgar, kar, fırtına gibi tabi! 
hadiselere inhisar etmediği bo
zııklnğun orta Avrupa siyasetine 
de tesir ettiğini anlamak kabil 
oluyor. 

Netice şu: 
Bozulan hava ile bozulan si -

yaset birbirine çok benziyor. Fır
tına dinerken siyaset de diizele
cek mi? 

Bt.lRHAN CAVAD 

Vilayette 
Köycülük 
Bürosu - .... -
Bür0 ay başında fa

aliyete geçiyor 
Vilayet merkezinde bir köy -

cülük bürosu kurulma~ı kararlaş
tırılmış, bu büronun şefliğine 

Trakya genel müfettişliği köy iş
leri şefi Salahaddin Kandemir, 
muamelat ve mulıaberat memur
luğuna da Hacı Bektaş nahiyesi 
sabık müdürü Mustafa Hilmi Nu
ral tayin edilmişlerdir. Büro, bi
rinciteşrin bidayetinden itibaren 
faaliyete geçecektir. 

lktısadi meseleler 

Tütün alım 
satımı 

ve 

• 
nızam .Sağlam şartlarla 

altına 
Kamutayın son içtima devresin 

de kabul edilen tütün kanununun 
tatbik suretini gösteren nizamna
menin bugünlerde alakadarlara 
tebliğine intizar edilmektedir. Tü 
tün müstahsilleri bu nizarnna -
menin bir an evvel çıkmasını ar
zu etmektedir. 

Tütün kanunu ve nlzamnamesi, 
memleketimizde tütün ekimini, 
denk haline getirilmesini, sigara 
imalıni ve tütün satışını nizam al
tına almaktadır. Bundan müstah
silin, tüccarın ve bilvesile memle
ketimizin büyük istifadeler le -
min edeceği muhakkaktır.· Nizam
namedeki mühim kayıtları hula
saten alıyoruz: 

•- Tütün kanunile, memleke -
tirnizin bazı köşelerinde tütün e
kimi yasak edildiği gibi tütün e
kimi yasak edilmiyen yerlerdeki 
ırmakların ve çayların kenarla -
rında, bataklıklarda ve kara su
larda tütün ekimi yasaktır. Mev

zii olarak tü\ün ekimi yasak edi
len yerlerin hudutları İnhisar i
daresinin mürakabesi altındaki btr 
komisyon marifetile tayin edile
cektir. Çiftçinin evinin beş metre 
yakınma kadar olan yerlerde tü
tün ekilemez. Tütünü kaçağa sar
fettiklerinden dolayı iki defa mah
kum olanlar iki sene müddetle tü
tün ekemezler. 

Ziraat ve İktısad Vekaletleri, 
Ege mıntakasında tütünün eki -
minden tacire arzına kadar muh
telif işleri fennin icablarına göre 
ıslah etmek, kalitesini yükseltmek 
ve hastalıklarla uğraşma usulle -
rini bulmak üzere bir JSlah istas
yonu meydana getirecektir. 

İnhisarlar umum müdürlüğü 
her sene tütün yetiştirenlere ve 
iyi denk yapanlara müsabaka ile 
mükafat verecektir. 

Tütün fidesi ekilen yerlere seb-

ze ekmek ve bunları karışırmak 
yasaktır. Tütün ekimi yapıldık -
tan sonra fide yetiştirilen yerle~
de fide bırakılamaz. Bir yere mah
sus olan tütün fidelerini başka bir 
yere getirmek, ekmek ve dikme1< 
inhisar idaresinin müsaadesine 
bağlıdır. 

Tütün ekimi bu kanun ve ılişiği 
ve nizamname ile tam bir kom
rol altına alınmıştır. Tütün tah
minleri bir heyet tarafından ya
pılır ve itirazlar, itiraz tetkik he
yeti tarafından tetkik edılerek 

karara bağlanır 
Çiftçi tütünlerini denk Jıalıne 

getirirken azami surette itina gös
terecektir. Denk yaparken kırın
tı, yanık, kara, yeşil, çürük, ha>
talıklı, basık, ~zik olanlarını ayrı 

ve görmezlerini ayrı denkle re koy-1 
mıya mecburdur. 

Derıklerde kasd veya ihmal ile 
o!mıyarak tefrikıcdcki isabetsiz
lik neticesi el ve nevi karışıklığı 
olduğu takdirde çiftçi mes'ul tu
tulmaz. 

Ekici ile alıcı arasında tütün a
lım satımı, ancak denk halinde 
yapılır. Denk haline konulmadan 
dizi, demek gibi şekillerde alım 

satım kat'i surette yasaktır. Alım 
satım muamelesi bir mukavele ile 
tevsik olunur. Ve hususi şartlar 
da ilave olunabilir. İhtilıiflar ha
kemler marifetile hal ve intaç o
lunur. İhtilaf vukuunda davacı ta
raf, belediyeye veya ticaret odası
na müracaatla tahkim istediğini 1 
beyan eder ve hakemini bildirir. 
Belediye veya oda dava edilenden 
hakemini üç gün içinde tayini ve 
bildirilmesini ister Kendisi de ü
çüncü br hakem tayinile ihttilafa 
el koyar. Hakemler yemin veril
diği tarihten beş gün içinde ka 
rarını \'ermekle mükelleftir. Ha -
kem kararına sulh mahkemesinde 
üç gün içinde itiraz edilir.• 

İstanbul kazalarından Yalova, Şi
le, Çatalca, Silivri, Beykoz, Kar
tal, Üsküdar, Eyüb, Bakırköy ve 
Sarıyer kazalarına, bu büroya 
merbut olmak üzere, birer köy -
cülük işi memuru, Çatalca kaza -
sına bu memura ilaveten ayrıca 
bir de memur tayin edilecektir. 

Meccani Tuncelinde 

Kaza köycülük memurluklarına, 
en az lise tahsili görüp şehadet -
namealmış ve askerlik hizmetini 
bitirmiş, köy ve muhasebe işlerile 
yakından alii.kadar olmuş gençler 
tayin edilecek, bunlar arasında, 

lisan bilenler, tercih olunacaktır. 

KALBE 
GiREN 

HIRSIZ 
Senenin e n ori jinal :amanını 

So Te!grn l'd> oku,acaksııız 1 

benım iç.ıı şampanyadan daha 
mukaddesti'r. 

Ojeni; Padişahın bu kuvvetli ve 1 
nazik sözleri karşısında cidden 
mütehassi olmuştu. Hele, Fuad 
Paşa; efendisinin verdiği cevLba 
hayran olmuştu. 

Usulden olduğu veçhile 03eni, 
hep Padişahla meşgul oluyordu. 

Fuad Paşa; efendisinin müsaa
desilc şampanya içiyordu. Zaten; 
Fuad Paşa; 

Mutekid bir adam değildi. Sul
tan Aziz çok mutaassıb bir zattı. 
Denebilir ki: Padişahlar içinde 
ender bulunan tiplerden biri idi. 
Küçük yaştanberi pehlivanlığa ve 
zorbazuluğa münhemik olduğun
dan mükeyyifattan tevakki ey -
!erdi. 

Padişah; içki içmediği için Ü -

çüncü N apolyonun sofrası o ka

dar nc~"eli değildi. Bir aralık im

parator Sultan Azize teveccüh e
derek: 

Talebe imtihanı imar işleri 
Netice gelecek ayın 
15 inde anlaşılacak 
Orta mekteb ve liselere mec

cani olarak girmek için açılan 

imtihanın bittiği yazılmıştı. Öğ
rendiğimize göre Maarih Veka -
!etinde hususi bir komisyon bu 
imtihanın evrakını tedltik etrııe

ğe başlamıştır. İmtihan neticesi 
15 birinciteşrinde aliıkadarlara 

bildirilecektir. 

-
Dil fakültesine 
ta lebe ahnıyor 

Tuncelinde imar ışleri büyük bir 
hızla devam etmektedir. Bu cüm-' 
leden olarak hükumet şimdc de 
Pertek Mamaki yolunu yapmağa 
karar vermiştir. 

L-:yle i M iraç 
!,t ~ M •. ftu.üğünd.ı;: 
Eylülün yirmi birinci çarşamba 

günü Receb ayının yirmi altısına 
müsadif olmakla mezkür çarşam
ba a~amı (perşembe gecesi) Ley
lei Mirac olduğu ilii.n olunur. 

Di l enstitüsü başka 
b ir b inaya taşınıyor 

Ankara Dil. Tarih, Coğrafya Üniversiteye bağlı dil ensfüii-
fakültesi talebe kaydine başlan-\ sünün Üniversite civarında mü -
mıştır. kayid işleri gelecek ayın i münasib bir binaya nakledilmesi 
15 ine kadar sürecektir. 1 kararlaştırılmıştır. 

- Altes; içki almadığınıza göre 
başka bir iradeleriniz varsa icra 
etsinler ... 

Dedi. Fuad Paşa; Efendisine 
tercüme etti. Sultan Aziz güle -
rek: 

- İmparator Hazretleri rahat
sız olmasınlar, mutadım değil; 

zevk ve neş'elerine iştirakle mü
telezziz bulunuyorum. 

Fransız mutfağı, dünyanın en. 
çeşidli ve zevkli çerez ve yemek
lerini hazırlıyan bir mutfak ol -
duğu cihetle sofrada görülmedik 
çerezler, yemekler vardı. 

Sultan Aziz, böyle çerezlı, çe
şidli yemekler yemeğe alışmamış
tı. Hele, sofrada o kadar az ek

mek vardı ki; bütün sofrada bu
lunan ekmekler bır Türke katık 
olmazdı. 

Etikete gelmiyen Padişah, Eli

zenin !atin ırkına mahsus çerçe

veli usulünden sıkılıyordu. Bere

ket versin çok alaka gösterdiği 

İmparatoriçe hazretlerinin huzu
ru onu sıkıntıdan kurtarıyordu. 

Ziyafetler, ziyaretler devam e
diyordu. Bir gün imparaoriçe Sul 
tan Azizden şöyle bir ricada bu
lunmuştu: 

- Haşmetmeab; Tlirk yemek -
!erinin çok leziz olduğundan bah
sediyorlar ... Müsaade buyursanız 
da ahçı başınız bir öğle yemeği 
ter ti b eylese ... 

Sultan Aziz; İmparatoriçenin 
bu talebine bayılmıştı. Tolona çık 
tığı gündenberi Türk yemeklerine 
hasret idi. Ojeninin arzusuna der
hal mukabelede bulundu: 

- İrade buyururlarsa yarın bir 
öğle yemeği hazırlasınlar ... 

İmparatoriçe, hemen muvafa -
kat cevabı verdi. Sultan Azız, ma
beyincisini çağırıp irade etti. 

Ahçıbaşı; her türlü takımlarını 
getirmişti. Hatta, tenekelerle Ha
leb Hadidi yağı bile mevcuddu. 
Zeytinyağına varıncıya kadar ha-
zırdı. (DHanıı var) 

Felaket savılan hiç 
MAHMUD YESARi 

Genç bir dostum var. Iodera 
bir delikanlı.. Kaşları cımbızla 
alınmış, saçları sinema artistleri• 
den bilmediğim bir şöhretinkine 
benzetilmeğe çalışılmış, siyah, her 
zaman ıslak, her zaman yağlı. 

Şapkasının kordelisından i -
\arpiulerinin bağına kadar her 
parçası bir memleket san'atkiırı

nmkine benzetilmcğe çalı~lmı~ 
kıyafetile kendi benliğini bu kar
makarışıklık içinde kaybetmi. .,_ 
lan genç dost evvelki giin bana 
geldi. Çok telaşlı idi. Şöyle bir ,..,_ 
lam verdi. Geçti, karşıma oturdu. 
İçinden derin bir of çekti, arılatıı: 

- Çok derdliyim İi•lnd! 
Sordum: 
- Hayrola nen var Sevdil.le

rindcu birini mi kaybettin? 
- Keşke öyle olsa yılı 
:\leraklandım .. Sorgnyn ) iirüt

tüm: 
- Yoksa bir hastalık filiın mi 7 
Dostum kaşlarını kaldırdı. Bn 

red kc~ fi~· etini de beyaz perde de 
gördüğü, özene. bezene taklid el
tiği artistlerden birine bcnu•me
ğe uğraşarak cevab verdi: 

- Değil .. O, bu, hiçbir i değil .. 
"Cstad tahmin edemezsin. Bıı ade
ta bir felaket: 

Delikanlı arkada~ını benim fe
liıkct saydığım, hastalık, afet, il
lüm gibi korkunç telakkileri fe
laket yerine almıyordu. Şıı halde 
bunlardan daha üstün bir fela • 
ket! .. Aklun durarııktı. Sustum .. 
Sükütuın onu söyl<tmeğe iyi bir 
sebeb oldu. Nemli gözlerinin bu
ğulu bakıslarını gözlerime dikli. 
İki kelime ile anlattı: 

- Saçlarım dökülüyor .. Bu, bir 
aydır devam ediyordu. Dün ras
gddiğim bir iki dost )·üzlerirıi bu
ruşturdular .. Eyvah .. dediler feJa 
ket .. Alnın ne kadar açılmı , yii
zün .leğişmiş; artık Çarles Boyre 
bcnzemiyeceksin!. Ah üstad, bun
dan büyük feliket olur mu? 

Güldüm. 
Bu acınacak hadisenin karşısın

da gülü~üm yersizdi. Amma ne Y~· 
payım .. İhtiyarmun dışında oldu 
bu .. Kendi kendime sunu sordum: 
Bu feliketi hiçe sayanların hiçi 
feliıket yapmalarındaki ..,beb de 
aca&a bir taklid mi? 

Köy m ektebleri 
programları 

Geçen sene taslak halinde ha
zırlanan köy mektebleri mufre
dat programlan kat'i şeklini al -
mıştır. yeni program köy mual
limlerine yettl vazifeler tahmil 
etmektedir. -
i
l Birimizin derdi 

Hepimizin derdi 
Kısa s 1çak b0ruları 

Son yağan şiddetli yağmur-
lar her tarafta şiddetlı tahı:i -
bat meydana getirirken şehri,1 
bir derdi de kendini göslcrm~ 
bulunmaktadır. 

Belediye talimatına ğörc bi· 
na saçaklarında toplanan sular 
oluklar vasıasile ta :ı:ere kad~r 
indirilmesi icab ederken bir 
kısım saçak boruları hemen sa
çak kenarından birkaç santim 
çıkarıldıktan sonra bırakılmak
tadır ki, yağmur esnasında sa
çakta toplanan sular buradan 
aşağı tıpkı aç ık bir musluk gi
bi bol bir su fışkırtmakta, al -
tından geçenlerin şemsiyeli de 
olsa üstünü başını fena halde 
ıslamaktadır 

Yağmur esnasında, insan ta

bii olarak saçak altına sığınmak 

mecburiyeti karşısında kal -

dıkça saçakların bu kısa boru

ları yüzünden tepeden tırna

ğa kadar su içinde kalmakta • 
dır. 

Belediye talimatnamesinın 

icablarına uymak suretile sa -

çaklardaki oluk borularının ye

re kadar indirilmesı, böylece 

hem üst ve başımızın, hem de 

sıhhatimizin muhafazası içın 

tedbır alınması hususunda Be

ledh·enh dikkat nazarını eheıw - . 
miyetle celbederiz. 



• 

4 - S Q N 't' E L G R A F - 19 EYLOL 1938 

' ı K v 
\ 

Ü 
---·----------~----------------------·--------------------..,,.,.,,,,. 

kadın! .. hac 
' 

Bir yüzlü Sinirlerin gerginliği ve .. imkansız 
görülen istekler kolay halledilecek 

YAZAN: MURAT KAYAHAN 
Umumi harbde 10 milyon insan 
öldü. Dünyanın her tarafı malul, 

Tayyarelerın, bahriyenin sarfe
edeceği Esans buna dahil değildir. 
Buna dair bir fikir vermek için 
İngiliz harb filosunun senede 12 
milyon, ticaret filosunun da 15-
20 milyon esans sarfetıiğini söy
lemek kafidir. 

(Dünkü sayıdan devam) 

- Sormak hakkım değil mi? 
- Değıl tabii. 
Düşündüm Melihaya hak ver

dim. Benden evvel tanıdığı bir er
keği kovacak değil ya .. yetim ve fakir halkla doldu. 

Ona yine hak verip suçlu san
dalyasına oturmaktan bir defa 
daha kendimi alamadım. Avrupanın, Asyanın ve Ame -

rikan1n bütün büyük devletleri 
harbe hazır. Hepsi silahlanıyor, 

silahlarını arttırıyor. 

Bütün devletler biribirlerini ta
rassud altında bulunduruyor, en 
ııfok bir hareketi gözden kaçırma

va çalışıyor. Diplomıı.tlar, er -
f."arbiye rüesası da hazır ..• 
ıler en zayıf noktalara çev -

rilmiş: İspanya, Çekoslovakya, 
Mançuri ... Şüphesiz, umumi se -
f,·rberlik emirnameleri de hüku
met se flerinin masaları üzerinde 
imza bekliyor .. 

Bütıı P rlevletler, ani bir taarruza, 
hücuma maruz kalmaktan çeki -
ıııyor. Her ihtimali gözönünde 
bulunduruyor. O derecede ki mü
tecaviz bir tayyare, bir tank hu
dudu geçmiye teşebbüs ettiği za
man bütün yolların kapalı oldu
ğunu görecek .. 

cHarb birkaç haftadan veya ay
dan fazla sürmıyecektir ... • Sözü 
bo~tur Zira, asri vasıtalara ayni 
vasıtalaı;la mukabele olunacak -
tır ve muhasamat uzun sürecek
tir. Harb için çok levazım, çok 
asker lazımdır. En maruf müte -
hass sl ara göre hiçbir devlet za
feri tacil iÇin Jazım gelen kuvvete 
malik değildir. 

Bunu söyliyen mütehassıslar 
muhtelif milletlere mensıtbdur -
!ar. Gösterdikleri rakamar ci<i -
den korkunçtur. 

İSTİHKAM LAZIM 

Fran>1zların Majino, Almanla
rın Sıegfried gibi daimi istihkam
!arından bahsetmiyoruz. Muha -
samatın ilk devresinde inşası lazım 
gelen ve yerleri, cephenin vaziye
tine göre değiştirilecek istihkam
lardan bahsediyoruz. Bunun için 
12 ayda 8-9 milyon ton demir ve 
çelik, 8 milyon ton da çiment,ı:ı 

sarfetmek iktıza eder. Bu istih
kamların her sene yeni.leştiril -
mesi l&zımdır. 

MİTRALYÖZ LAZIM 

Mütehassısların fikrne göre se
nede 100 - 200 bin mitralyöze lü

zum vardır. Piyade kıtaatının hü
cum arabalrına karşı kullanacak-! 
!arı küçük topların sayısı da 16 
binden aşağı değildir. 

Senelerdenberi an'anelerini, a
detlerini muhafaza eden, kardeş 
gibi yaşıyan iki haymeneşin ka . 
bile İssuar cıvarında silahlara sa
rılmışlar \'e biribirlerinin üze -

rin e " ırmışlardır Bu kanlı mü
cadeleye sebeb ne? ... 

Kabıle kızlarından biri, rakib 
bir kabıle delikanlılarından biri 
tarafından iğfal olunmuş ve bila-· 
hare terkedilmiş .. 

Elli kişi ırklarına mensub bir 
kızın namusuna sürülen lekeyi 
kon ile temizlemt>ye karar veri -
yorlar av tüfrkleri, rövo!vcrler, 
hançerler, usturalar ve usturpa -

!arla delikanlının kabilesine hü
C U""I <'d 1yor lor.. Muhncimlerden 
ikısı ölüyor. altısı ağır yarala -
nıyor, birçokları da hafif yara -

TOP LAZIM 
Mütecaviz bir devlet hücumu

nu hazırlamak ve devam ettire -
bilmek için cephenin her kilomet
resi için 47 bataryaya muhtacdır. 
Yani 25,000 top. Bunları her sene 
değiştirmek lazımdır. Çünkü 12 
ayda 100 de 100 yivleri aşınır, işe 
yaramaz hale gelir. 

TANK LAZIM 
Bir buçuk milyon mevcudlu bir 

ordu için 150 - 185 bia hücum ara-

bası ister. Bu ordu ile kafi bir 
netice elde edilmek istenildiği tak
dirde 10 kilometrelik bir cephede 
24 bin tank birden sevketmek za
rurıdir. Senede bÖylc üç hücum 
yapılmak istenildiği takdirde hattı 
harbde 72,000 tank bulundurmak 
liizımdır. Senede 900 - 950 tangın 1 

işe yaramaz bir hale geleceği de 
dikkat nazara alınırsa 200,000 tan
ka intiyaç olduğu anlaşılır. 

TAYYARE LAZIM 

30 kilometroluk bir cephede ya
pılan bir muharebede 6750 tayya
reye lüwm vardır: 4,350 si bom
bardıman, 2,400 ü avcı ... Günde 
100 de 25 tayyarenin düşeceği ve 
ya düşürüleceği de dikkat nazara 
alınırsa taarruz ve müdafaa için 
laakal 200 ·bin tayyare ister. 

TAYYARELERE KARŞI 
SİLAH LAZIM 

Gersinde, 4 milyon nüfusluk bir 
hükumet merkezi, ·100 bin nt:fuslu 
10 şehir bulunan 1,000 kilomet
roluk bir cephede yalnız hükü
meı merkezinin müdafaası için 
1,000 avcı tayyaresi, ve 1,000 top 

ister. Binaenaleyh tehlikeye ma
ruz bulunan şehirlerin müdafaası 
için 60,000 avcı tayyaresine Jü -
zum vardır. 40,000 top, 100,000 
mitralyöz, 100,000 projektör ve 
tayyerlerin gelişini haber veren 
alet, 100,000 de mania balonu dl 
başka ... 

MOTÖR LAZIM 
12 kişi için, motosiklet, mitral

yözlü otomobil, kamyon gibi bir 
motöre ihtiyaç vardır. 

Şu hesaba göre mütecaviz 835 
bin motör bulundurmak mecbu
riyetindedir. Şunu arzedelim ki 
1918 den harbinin sonuna kadar 
Fransız ve. İngiliz ordularının / 
kullandığı motörlü vasıtaların sa
yısı 200,000 den aşağı değildi. 

MÜHiMMAT LAZIM 
Bir sene sürecek taarruzi bir 

harbde sarfolunacak mühimma
tın imali için 25 milyon ton çeliğe 
ihtiyaç vardır. Yalnız hava mü -
dafaası için 300,000 ton mevaddı 
müştaile sarfı zaruridir. 
Şunu da ilave edelim ki muhte

lif silahların imali için 2,800,000 
çelik ister. 

Bu rakama mühimmat imali ve 
istihkamlar inşası için muktazi o
lanları da ilave edilirse yalnız 

bir sene dayanabilmek için 40 
milyon çeliğe lüzum vardır. 

ESANS LAzIM 

Her motörün 95 beygir kuvve
tinde olduğuna ve günde 6 saat 
yürüyeceğini farzederst!k 12 ay
da 30-40 milyon ton saensa ihtiyaq 
olduğıınu görürüz. 

ÇiNGENELER HARBi 
iğfal edr,n bir kız yüzünden çıkan 

kavgada iki kişi öldü ... 
Bir çok çingene gara/andı, 

kavganın sonu var mı ? 
!anıyor. Vak'ayl haber alıp gelen 
jandarmalar ancak on ikisini ya
kalıyorlar, hapse tıkıyorlar 

Bu lki kabile arasında seneler
denberi sam omi bir dostluk hü -
küm Sürüyordu. Bunun birde!lbire 
bozulmasına, birbirlerine düşman 
olmalarına sebeb delikanlının kızı 
terketmesidir. 

Delikanlı, kızla evlenmek ar -
zusunda bulunmuştu. Fakat ka -
hilesi mümanaat etti. 

Bunun üzerine kızın mensub 
olduğu kabilenin erkekleri top -
landılar, reisleri: 

çarpı~maya başladı. Silahlar pat
lıyor, kurşunlar yağıyordu. Ka -
dınların, çocukların avazı gökyü
züne çıkıyordu Civar tarlalarda 
çalışan köylüler bu kanlı manza
ra karşısında şaşırmışlar; kazma
larını, küreklerini bırakarak kaç
mışlardı. 

Jandarmalar, yetişmeseydi şüp
hesiz daha bir çokları ölecek, ya
ralanacaktı. 

Her iki kabile efradı da biribi -
rinden davacı değil. Yakalanan -

!ar da ifade vermekten imtina edi
yorlar. Ölenlerin ailekri de şika
yet etmiyor. Ölenleri öldüren 

kim? Yaralıları kim yaraladı? ... 
Bunları tesbit etmenın, her iki ka-

ASKER LAZIM 

Bir sene sürecek taarruzi bir 
harbde yalnız harb aletlerini kul
lanmak için 6 milyon askere lü
zum vardır: (Her top için 25 as
ker, tayyare müdafaa toplarının 

beheri ıçin 20, tanklara karşı kul
lanılan topların beherine 10, bir 

mittralyöz için 7, bir projektör 
veya dinleyici filet içın 5, büyük 
bir hücum arabası için 35, vasat 
bir hücum arııbası için 15, ilah .. 
asker ister) 

Mütecaviz devletin, cephedeki 
bir nefere mukabil dahilde 12 a
mele çalıştırması lazımdır. Bir 
kaç misal: Bir hücum arabası için 
46, bir tayyare imali için 60, bir 
top imali için de 80 amele ... 

* Yukarıdaki rakamlar uydurma 
değıldir. İngiliz, Fransız ve Alman 
mütehassıslarının eserlerinden a
lınmıştır. 

Şu halde şu harb olmıyacak -
tır. Olmasına imkanı maddi yok
tur. Fakat, son zamanlarda sinirler 
o kadar gerildi ki bütün bu acı 
hakikatlere rağmen günün birin
de silahların patlaması, millet -
!erin 1914 te olduğıı gibi birbirle
rinin üzerine saldırması. da ihti -
mal dahilindedir. 
FAKAT UNUTMIYALIM Kİ... 
Umumi harbde 10 milyon adam 

öldü. 19 milyon yaralandı ve 10 
milyon malı11, 9 milyon yetim, 5 

--~ 

..... 

mılyon kadın dul kaldı. 10 trilyon 
frank sarfolundu. 

1914 - 1918 harbine sarfolunan 
para ile İngiltere, Fransa, Belçika, 
Amerika ve Rusyadaki ailelerin 
her biri için 100,000 er frank kıy
metinde bahçeli döşemeli bir köşk 
yapılabilirdi. 

Bundan başka, nüfusu 200,000 
den fazla olan her şehirde bir has
tane, bir kütüphane, bir stadyom, 
bir üniversite de inşa olunabilirdi. 

Meliha ... Neşeker şeydi o .. Hele 
ciddiyeti, kadınlarda kolay bulu
nur kıymetlerden değildL Yürü -
yüşü, ağır hareketlerile muhitin
de kendisine ehemmiyetli bir sük
se yapmıştı . 

Bilmem amma onu delice sev
mem bana zarar vermesine rağ -
men her halde hakkımda hayırlı 
olacaktı . 

Biz birb?.ini seven iki arkadaş 
gibi birkaç yılı bir hamlede çiğ
nedik, her gün biraz daha yak -
!aştığımız saadet halkasına iyi 
muh it hazırlamaya gayret ediyor
duk. 

Yine bu arkadaşlık bizi çeke -
miyenleri çileden çıkarmıya kafi 
geliyordu. Bana öyle geliyordu ki 
Meli-ha sevgimin temizliğinden 
daha berrak, arkadaşlığımızın 

bağlarından daha kuvvetli bir 
karılkter sahibidir. Nihayet her 
şey gibi bir püf noktası bulun -
masını kabul edebileceğimiz ar
kadaşlık da; feragat ve fedakar -
!ık birinci derecede geldiğine gö
re Meliha tam manasile komple 
bir arkadaştı. 

• Bir iki gün evvel Meliha ile be-
raber bir hayli dolaştık. Onun 
dalgın dalgın etrafı seyretme -
sine bir türlü mana veremedim. 
Veremedim amma ağzımı açıp 

içimde dert haline giren merakı 

giderecek hiçbir şey de sormadım 
ona. 

Her zamanki gibi beni, tatlı ba
kışlarile uğıırlardı. Fakat şeytan 
insanı rahat bırakmıyor ki... İşi
me gideceğim yerde Melihanın 
arkasına düştüm. Mahir bir polis 
hafiyesi gibi Onu takib ederd<en 
içimde tatlı bir heyecan vardı. 

Tam Tünele gelmiştik. Birden
bire Melihanın karşısına hiç de 
tanımadığım bir adam çıktı. Bir l 
iki kelimelik konuşmadan sonra 
kolkola taksilerin durduğu yere 
kadar ilerlediler .. Dahasını anla
tarnıyacağım, ne müthiş manzara 
idi. o yarııbbi... Meliha tanımadı
ğım arlamla bir otomobile biniver
mez mi? .. Arkasından ben de bir 
otomobile atladım ve hırsla şo -
före: 

- Bizden evvel hareket eden 
arabayı takib edeceksin dikkat et. 

Emrini verdim. Beni taşıyan a
raba Melihaya o kadar yaklaşı -
yordu ki benotomobilin içinde 
neler olduğunu kolaylıkla görü
oyrdum. 

Hele bir defasında şoförün sü
rati iyi idare edememesi yüzün -
den Melihanın otomobilini geç
mek mecburiyetinde kaldık. Kor
kudan, heyecandan titriyordum. 
mütemadiyen kendi kendime bir 
çok sualler soruyor ve .. bunların 
cevabını bulmıya çalışıyordum. 

- Ya beni görürse? 
- Bu erkek akrabası olamaz 

mı? 

- Otomobilden inince nereye 
gideceğini anlamam !3zım değil 

:ıni? 

-.-- MiLLİ SİNEMADA·-----. 
BugUnden itibaren 

LA BOHEME 
MARTHA E.GGE.RTH - JAN KIPURA 

Büyük Opera 
Derin bir aşkın yükıek bir müzik ile imtizacı 

- Kızlarımızd~n birinin na -
musu lekelendi. Mütecaviz hata
sını tamir etmek istemiyor. Ka -
bilemize sürülen bu lekeyi kanla 
temizlemek bize düşen bir vazi
fedir. Haydi, hazır olun .. 

bile efradını karılı ve kocalı mah- JOE.L MAC CRE.A - MAURE.E.N O SULLIVAN 
Gangsterler arasında cereyan eden korkunç bir vakayı gösteren 

kemeye wrmenin de ımkiını yok. 

Emrini verdi' İtiraz eden olma
dı. Az sonra iki kabile birbirile J 

Zabıta müşkül bir vaziyette kal-
mıştır ... ı 

ba~d 1n bJşa heyecan, sergüzeşt dolu bir lilm 

İlıl _____ l•tanbul'de ilk defa -----• 

Diye düşünürken bir de ne gö
r eyim Melihayı taşıyan araba a
lelade bir otelin kapısı önünde 
duruvermez mi? 

Belki bir işi vardır ondan uğ
radı diye bu hareketi ehemmi -

"'" yetsiz bulmlya çalışıyorduı1l~,!il>-
rım saat be'klediğim halde ldeo 
halii o yabancı erkekle oıe ;nıııı 

Pacao· 
çıkmamışlardı. Ne ya .

1 
iiıe' 

a ·ı e 
bilmıyordum. Tam rnan • 
rimde bir şaşkınlık vardı. aft-' 

Kendôıni birdenbire baı1l~P dl 
alemde buldum ve .. derh•1 . JJ!I> . gır"' 
otelin kapısından içerı ~ı-

mlı 
Karşıma çıkan birçok ca ııet bit 
pıdan bır tanesi . beni e;ıı1l ~·~ 
yere çıkaracaktı. Ilk açtıS 0za,rı 
bana dehşet verici bir Jll:esüSÜ• 
gösterdi. Melihanın par j(Ü\ii~ 
şapkası ve .. pabuçları bU ı~ı•tı· 

ki "' • 
odanın bir kenarına bıra sıratı 
Dahafazla düşünernedıı1l· ,daP 

.. d' - kit buiaı1l r goz gez ırmege va ~ı · 
ipekli pijamalarile Meiih•Yı 
şımda bulmıyayım mı? 1pel;·, 

Bir otel odasında Melihar.ın derı<" 
li pijamalarile daha gündUt ıe bO 
cek saatte yabancı erkekler i'ıer 
arada bulunması kabul cdilıro ·b~ 
den değildi. Ne ben ne de biri 
tek kelime söylemeden bır 
mizden ayrıldık . 

• .. JlC' 
"·tO 

Melihayı yine akşam u• 0ıa • 
yoğlunun maruf içkili !oka er · 
!arından birinde bir başkatol<or 
kekle ayni masada kadeh adın· 
tururken gördüm. Satılık \o ~s· 
!arın bir sınıf yükseği olall 84~ .. ,·e . 
dm yine ayni ciddiyetını . 

11
rd1" 

başlılığını muhafaza edı) n bir 
Her gecedeğilsebile hafta~e~!C' 
kaç gününü başkabaşka e }leli' 
rin kolları arasında geÇiren bir 

hanın vücudü el sürü~m~~rrıı'ıı 
kuş konmaz kadar dirı, k P. ..:ıl 

blf •. 
dudakları koklanmamış h·tinde 
kadar taze idi. O yine ınu 1 ~n · 

usO '" ve bana karşı tam nam .,dıf· 
·ıe '"~ cessem ağtr başlı bir aı 

YiRMi SENENiN INKILABI 
1918 mağlubu imperatorluklarıO 

sahiblerine ne oldu ? 
,..., d l · · l r '· umid e i mıyen netıce e ·· 
İspanyada dahili harb devam e

diyor, İspanyollar birbirlerini öl
dürüyorlar. Acaba eski İspanya 
Kralı On üçüncü Alfons ne yapı
yor? Söylendiğine göre İsviçrede
dir. Hatta geçenlerde tramvayda 
alınmış bir resmi çıkmıştı. Fakat 
Kral Alfons için acı olan bir ha
ber vardı: Büyük oğlu ve bir za
manlar İspanya tahtının Veliahdı 
olan genç Kont hayatını kazan -
mak için Amerikaya gitmişti. Ge
çenlerde bir otomobil kazasına 

kurban olarak öldü, gitti. Bu ka
zanın tafsilatı ile bedbaht Pren
sin hayatı evvelce yazılmıştı. Ye
ni gelen Avrupa gazeteleri bu ve
sile ile hatıra şu son yirmi sene
d~nberi cereyan eden daha başk~ 
facıalan getiriyorlar. Mesela blr 
İng i li z gazetesi diyor ki: 1910 da 
kımın hatırına gelirdi, son yıllar
daki Avrupadaki Kral hanedanları 
böyle kısa seneler zarfında birbi: i 
ardınca düşecek diye? 
Rusların Roınanof, İspanyolla -

rın Borbon, Almanların Hohen -
zulren, Avusturyalıların Habs -
burg hanedanları artık tarihe ka
rışmış oldu. Halbuki Umumi 
Harbden evvel bunların devrilip 
gitmeleri değil, yerlerinden kımıi
damaları bile imkansız görülü -
yordu. Bu dört büyük hanedan .i
sır}arca Avrupada istedikleri gibi 
sözlerini geçirmışler, hazineler 
yığmışlar, birbırlerine kız vererei' 

kız alarak hısım, akrabalığı iler
letmişlerdir. İçlerinden bir kısmı 
kendilerinden beklenen vazifeye 
dair birşeyler bilıyordu. Fakat ço
ğu israf ile, sefahat ile vakit ge
çiriyorlardı. Kendilerini millet -
!eri idare için yaratılmış diye ina
nan bu krallar, imparatorlar bir
birlerine •kardeşim• diye hitab 
ederlerken malik oldukları kuv-

Arşidük ouo . 13rs~ 
bedı o ı! 

velin kendilerinde e dl· f'31<1o 
kalacağını zannediyorlar. ,u. 19 j 

hepsi de artık tarihe ka ı 1~ "~"3' . edinCI 1"'' 3• 
da Ingiltere Kralı Y aıe ıııe'ı· 
öldüğü zaman onun cerı ',,rıdf • 

·· ere...,. . .ıo 
siminde bulunmak uz borı " , 

13or ' orr 
da toplanmış olan f{ab'b bir 
henzulren Romanof, ·en' 

' k. J11Uhte~ •B~ 
hanedanları er anı p• 

. . ıardl· prı 
alay halinde gıdıyor edarı • 

b. bU hall ...,.,., 
1914 Umumi har ı J3ılr.,.. • 
birer suretle dağıtmış. 

1 
11aı1,,JJ. 

. J(ra ket 
!ardan olan Ispanya cıllır 
nını da 1931 inkılabı ııl . ,. 
ten uzaklaştırmı:;;tıı · f{ıJr11· 

karı•8" ·ra>· Rusların tarihe ...... k ı1l 1 • 
buvU · ·tC 

nof hanedanının c~ J(.iril gı" bir 
çısı olarak Granduk nsan1 11 JC 
· · ş· diF~ ~ rılmektedır. ım . I<ii" c' • 
tarafında iki odalı bır ~a J<8t 

. sanıa~ rJC" 
biraz parası ılc ya, 1<ıt ](9 • 0 
lanmıştır. Rus Çarındın de b0~.-
. . - p . An re "a' şının oglu rens . ,.de , 

. b" le bır c a< Ir.gilterede oy d-kI<ıin 1 
k .. ül< u df 

maktadır. Bir uç .1.,...;• ,. ·uci sahı 
{Devıunı ' 1 
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l{orkuvealışkanl ık 1Türk kadını nasıl çalışıyor? ISTANBUL LEBLEBIG:LERI -
Mostra /ara el çabukluğu ile ko- Tarihin ''kartaca,, sında saçların- Hiç aldırış etmediğimiz leble-

nan yeni, temiz etiketler dan ma k 1 
bicilik mühim bir san 'attır. 

lıILEYCIYE GÖNDERiLEN k ndcını} urganı yapan Ve kazancının bütün sırrı kıl 
PASLI BIÇAK a 1 D ar Var heybesinin içindedir. 

Yazan: Mahmud Yesari 
İki cadde arasındaki, pazar ye

l'iııı andıran ve öbür sokaklara 
~1sbct1e biraz genişçe olan sokak, 
Irdenbire karıştı. Bir dükkan -

<Lı n öte beri alıyordum. Dükkan
cı, sokaktaki fevkaladeliği he -
llıen sezmişti, benimle meşgul ol
llıadı; kısa bir: 

- Pardon! 
La kapıya koştu. 
Sıra dükkanların kapılarından 

1 
~a başlar uzanmıştı ; kaldırımdan, 
8tnsı adımlarla geçen, kirli önlük
ı · U bir adam dudakları arasından 
1ısıdadı · 

& •lediyeler geliyor! 
Ve bu fısıltı, bir an içinde, so

lt.ı.ııın birbaşından öbür başına 
tüz.ııar gibı uçup yayılıverdi 
Diıkkancı, içer girmişti; süpür

fey, aldı ve tezgahın yanında du
ran küçük kız çocuğuna: 

Bır bak bakalım, tanıdıklar 
hıı? Anla' 
Dedı Çocuk gayet sükılnetle 

dükkandan çıkmıııtı. Dükkancı, 
küçük süpürge ile, dükkanın içi
hi sildi; daha doğrusu, yer yer 
kuçük çimentoların kiirnin, to -

- I 

~Unun kabasını aldı. Ve tabii, bu 
~lınan kaba kir, tozlu süprüntü, 
dükkanın ardındaki depo gibi 
~~llanılan karanlık höcerenin bir 
0şesine depo edildi. 
Dükkancı. rafları, tezgahları ve 

calllekanı göz gezdirerek kontrol 
~tt: ve eğildi, tezgahın alt gözün
:en fiat yazılı etiketler çıkardı, 
.Unların arasından dört tane seç
~ obürlerını eski yerlerine koy.-

u. Seçtiklerine birer ip geçırd1, 
Caın, kilnd kı mostraların uçla -
l'ına ılıştirdi. 

Çocuk, tahkıkattan dönmüştü: 
Bunlar veni olacak. Tanı -

ltııyorum . ' . 

. Y, lı .vaşındakı çocuğun açık -
&o,ı . - . - • 
1 

· ııı:u karşısında. parmagım ag-
'tııda kaldı . 
X · ı ve van dlikkanlarda da 

~lıısi kıpırda.nışlar var. Kimi dük
~nın önünü vıkayıp süpürüyor, 
ktııı camt>kan mostralarını de -
t'a~t: r.' or 

Dukkancı, benimle hiç meşgul 
d.~ıldı; 
it Affeders•niz bayım . Bır da-
'k• k .. müsaade edece sınız. 

\ailen, şikayet etmiyordum. Dük
ilı ncıların kıvranışlarını havret ve 

r•tl" seyredivordum. 

ıı Dukkancı, tezgahların üstünü, 
~."k kirli bezle gıcır gıcır silip 
.,'Trtızledi. 

k Dukk<i1'ın zemın çımento çat
; 1 tı fena sırıtıvordu; dükkan -
•nın da gözü ar.ada idi: 

Kaç gündür gelip yapacak. 
){.~rıdıni mazur göstermek isti

l'ij ; '· hiç cevab vermediğimi gö
nce: 

~l Böyle, çirkin duruyor, de 
tni? 

temiz yüzlü gösteriyordu. 
Sokağın manzarası da değ~ -

mişti. Önleri yıkanıp süprülen, 
camekanlarının tozları alınan, do
labda durdukları için güneşten 
solmamış <:ıci etiketlerle süsle -
nen, tezgahları gıcır gıcır silinen 
dükkanların yüzleri ağarmıştı. 

Kaldırımları kapamış küfeler, 
tablalar içeri alınmış, sokak açıl
m~, adeta genişlemişti. 
Dükkanc1nın daha içi rahat de

ğildi, arada bir dükkanın kapısına ı 
çıkarak: 

- Belediyeler geliyor mu? 
Diye bakıyor, sonra dönüp tek

rar dükkanın içini kontrol edi -
yordu. 

Birdenbire, bakışları değişti; 

rafların önünde duran büyük, sa
tır gibi bıçağı aldı: 

- Bunu, bileyletmek ister. 
Bıçak, pas içinde idi; ağzı bile 

bas tutmuştu. Dükkancı, bıçağı, 
bir gazete kağıdına sardı, çocuğa 
verdi: 

- Bunu, çabuk, şu yukarıki bi
leyciye götür. Güzelce bilesin! 

Çocuk, ateş gibi maşallah. İki 

' 1 

kere söyletmedi; büyük satır gı
bi bıçağı aldı, sokağa fırladı. Ba
bası, arkasından bağırdı : 

- Acele yürüme... Etrafına 

dikkat et. Elinde bıçak'..ı düşer
sen, bıçak bir yemi keser. 
Komşu dükkandaki tezgahtar, 

gülmeğe başladı: 

- O bıçJk s1;yu bıle kesmez. 
Dükkancı, hiç ciddiyetini boz

muyordu: 

- Paslı, kör bıçak, daha fena 
keser. 

Sesinde, hem kendisinden, hem 
de dükkanından emin ofan bir 
huzur, sükün ağırlığı vlfdı. 

Dükkan dükkan dolaşark kon
trol eden: 

- Belediyeler! 
Geçtiler. Sırasını savan ferah -

lıyordu. Bizim dükkancı da gü -
lümsedi. 

Karşı veyan dükkanların önle
rinde, konuşmalar başladı: 

- Seni yazdılar mı? 
- Bana birşey yazmadılar. Sa-

na yazmışlar, öyle n\i? 
İçeri alınan küfelerin, tablala -

rın tekrar kaldırımlara çıktığını 

ara sokaklara, dükkan içlerine, iz. 
be köşelere çilyavr usu gi bi da
ğılm ış olan işportac ıların b ir bir 
tekrar sokağa döküldük lerin gö
r ünce: •Belediyeler• in geçmiş ve 
uzaklaşmış oldu klarını a nlad ım. 
Dükkancı, çocuğu tekrar biley

ciye gönderd i: 

- Git, bıçağı al da geti r. Başka 
bir gün bileyletiriz. 

B u hal karşısında, Belediye ne 
yapsın? Hangi birile uğraşsın ? 

Esnaf, hem kork uyor, hem de 
bildiğinden şaşmıyor ! 

Demek ki alışkanlık, korkuyu 
bile yeniyor ! 

MAHMUD YESARİ --------- .. - .... -
ı. D,'<l , benim tasdik etmemi bek
Ql~"dı; yan ve ön tezgahların 
~. ndJn irili ufaklı tahta parça-

,1 cıkardı; çimento çatlaklarını, l ..ıııı-••••••••••1••"
lq~~ntUierni bunlarla örttü, k a-

t ?ul<kancı, fazla bir iş görmü•, 
, ." ~lrnuş değildi; fakat üstünkö-

k1D olsa, bu çeki düzen veri~. 
1 haline göre, daha derli tp,-,Ju. 

YAKINDA 
En güzel edebi roman 

Son Telgrafta 1 

Kadın değil mi? .. En büyük dostu aynasr, en ya
kın sırdaşları da pudrası, rimeli, rujudur 

yalnız otuz beşine kadar ! ... 
Yazan: MURAT KAYAHAN 

Usta başı tam şinin ehli bir us
ta başı, vukuf ve salfıhiyetle bah.
settiği meslek işlerinden başka 

bize psikolojik malümat vermek
ten de geri kalmıyor. 

Bir çorap fabrikasında (çile) 
haline giren ipliği çorap kılığına 
sokmak için beş servise ihliyaç 
var. Bunu, bugüne kadar be!lim 
gibi siz de bilmiyordunuz muhak
kak Ve bu beş servisi de burada, 
bu uf.ak fakat verimli fabrikada 
Türk işçisinin, Türk ustasının ve 
Türk malzemesinin beraber ça -
lışmasılc başarılıyor 

Dünyaya yayılmış Türk ata söz
lerinden birı, belki de birincisı 

cTürk gibi kuvvetli• sözüdür. Bu, 
asırlarca, yıllarca hükümran olan 
atalar sözü, büyük inkıliıbımızla 

beraber bir de lahika sahibi oldu. 
Cumhuriyetten sonra cTürk gibi 
kuvvetli• derken buna bir de •ve .. 
becerikli> lahikasını eklemek la
zımdır. 

İşte, son günlerin ekonomi de
dikodusunu teşkil eden, yer yer. 
çürü·klüğü sağlamlığı etrafında 

mü11akaşalar yapılan çorabların 

dokunduğu, çorab fabrikaarm -
dan birinin kapısını çalarken bu
nu hatırladım. 

Kapı, bizi çok bekletmeden a -
çıldı. Fotografçı ile birlikte içeri 
girdik. Fabrikanın antresinde yaş
lı bir adam, çile dairesi şefi b 'zi 
karşıladı. Ckliş sebebini söyledim. 
Durdu, bir an tereddüd etti. Son
ra : 

- Durun, dedi; makine dairesi 
ustabaşısını çağıralım da o, si?e 
daha faydalı kılağuzluk yapabilir'. 
Yaşlı şef içeriye seslendi. Çok 

geçmeden mavı ~ elbiseli genç 
bir adam geldi. Tanıştık, makine 
ustabaşısının arkasına takıldık. 

Bir çorabm nasıl yapıldığını gör· 
mek üzere atölyeyi gezmeğe baş

ladık. 

Daha tuhafı şu: Daha on beş 
sene evvel kafes arkasında loş ı 

h arem koridorlarında hapsedilen 
(Türk kadını) burada, böyle ufak 
sınai teşkilatta, bir inci plilnda i~çi 
kolların ı ' leşkil ediyor. 

Fabrikanın beş servisinde de 
becerikli Türk kızının verimli ça
l ıııması göze çarpıyor. İşte bobin 
kısmı: Burada, çile halindeki 
iplik paketlerini açan, sonra oto
matik çıkrıklarda sağan, büyük 

talı ta bobinlere saran 3 genç kız 
d urmadan çalışıyor. Renk renk 
ipliklerin yumaklaştığı bu daireyi 
gezerken bir tarihi hatırladım. 

Eski devirlerdeki tarih bize bör 
(Kartaca) muhasarasından bah -

seder. Bu bahisde muhasaranın 

çetinliği ve Kartaca kadınlarının 
fevkalade fedakarlıklarını anla -
tırken: 

cünlar bocurgadlara urgan yap
mak için uzunsaçlarını kullandı
lar> der. Burada gezerken Kar -
aca k .. Jınlarıın n muhasara sıra

sında saçlarından ördükleri ur -
ganları yaptıkları zamanı yaşıyo

rum gibi geldi bana. İşte, bobin
lere sarılan sarı, kahverengi, si -
yah iplikler; şu tezgahların ba
şında çalışan genç kızların saç
larından başka neye benzetile -
bilir. Orada memleket için yapı
lan bir feragat buradaki aynı ga
yeye hizmet için katlanılan feda
karlıktan daha mı büyüktür. .. Ha
yır!. .. Muh akkak hayır' .. , . 

Fabrikaya giren iplik paketının 
çorab haine girmesi için beş ser

Devamı 1 inci uhlfemlzd" 

S ü NE: M A r.-
====~-:=-.-=· ======-·· 
Yıldızlar güzelliklerini perhi

ze mi borçludurlar ? 

Yıldızlar hangi içkileri severler ve ne 
zaman içerler ? 

Sinema mevsimi başladı. İlk · 
soğuklarla beraber yine sinema 
salonlarına koşuyoruz. Hepimizi n 
sevdiği, beğendiği, takdir ett iği 

beyaz perde şöhretlerinin haya -
tını anlamak hususiyetlerine göz 
atmak, nası l yaşadıklarını, nelerle il 
uğraşmaktan zevk ald ıklarını a -
raştırmak arasıra merak ettiğimiz 

mevzulardır. 

Hakikaten bir yıldızın imreni -
lecek hassalarına mukabil hayat 
şar tlarında öyle zor lukar, öyle 
katlanılması güç zarureter vardır 
ki bunları arasıra okuyucuları -
mıza anlatırken bir filimde baş 
rolü almanın pek öyle sanıldığı 

k ad ar kolay olmadığını tebarüz 
e ttiriyoruz: 

H olivudda h er hadise mühım bir 
tedkik mevzuu teşkil eder. Mesela 
bu· arada güzel ve cici yı ldız la -
rın yemek listeleri en başta mü
talea edilebilir. 

Hakikaten bu listele r her yıl -
dızın, vücud şekline ve kalori ih
tiyacına göre tcrtib edildiği için 
bize çok tuhaf adeta inanılmıya -
cak gibi görünür. 

Mesela GretaGarbo. 

Bu, bütün dünyanın tanıdığı İs
veçli yıldız hangi yemekleri se

ver, yemek listesinde neler bu -
lunur ... İşte hepinizin merak et-

tiği bir lisetnin teferrüatı şudur: 
Garba kendisine çok yakışan 

jestlerini karın yapılı vücudüne 
medyun bulunduğu için bundan 
yıldızların umacısı olan şişman
lıktan ödü patlar. Bunun için içi 
de titrese hamur işlerini yiye -
mez, ağır tatlılar, bol yağlı seb -
zelerden de mahrum olur. 

G arba bir fincan kakaolu süt ile 
iki dilim kızarmış çavdar ekmeği 
bir pa ı ça da cebzeler yer. Öğleyin 
sığır dili müptelası, Kuşkonmaz -
dan mürekkeb yemeğini alır. ü
zerine de mevsime göre bir mey
va,tercihan da bir tanetaze doma
tes yer. Akşam yemekleri uyku -
nun iyi olması ve vücudün taze -
!iğini muhafaza etmsi için bol li
monlu et suyu ile şekerle çarpıl

ın~ iki yumursa sarısından iba -
r ettir. Garbonun zayıflığı bir sıh
hat mah zuru değil (narinlik) de
n ilen tabii bir vaziyettir. 

Yıldızlar kiç alkol kullanmaz -
lar. A lkonlun yüz çizgileri nde 
meydana getirdiği sertlik, vaktin
den evvel kırışıklıklara yol aç -

tığı için yıldızların hemen hepsi 
içki düşmanıdırlar. Holivudun ar

tistler lokantasında şereflerine 

patlatılan yüzlerce şampanya şi

şesinden nadiren bir kadeh içer
ler. 

Boğazına düşkün yıldızların ba
şında Supavelez gelır, ·bunu da 
sırasile Mari Glori, Kay Fransis, 
Anni Ondra, Greta Nisen, takib 
ederlerdi. 

Yıldızların boğazına dü~kün o
lu.şu, yine bizim normal saydı -
dığımız yemek yiyişlerin ~ok aşa
ğısındadır. Bu, •can boğazdan ge
lir.• düsturuna inananların ye -
dikleri aşağı yukarı şunlardan i -
barettir: 

Sabahları süt, tereyağ, mar -

melat, şekerde eritilmiş iki yu -
murta saısı ve bir parça soğuk pi
liç ... Öğleyin ayni tekrar edilir. 

Yazan; M _Sa QJ!__~arayel 
Leblebici diye dudak büker ge- Leblebicilerın aşıkları mahalle 

çeriz. . çocuklarıdır. Hele, kıyı mahalle· 
Öyle demeyın, bu esnaf, dey - de bulunan çocuklar leblebicinin 

me iş yapan esnafın fevkindedir . baş alıcısıdır. O, bir kere; mahal-
Her esnafın alacağı vereceğı ol- lenin içine girdı mi, kapı önle . 

duğu halde bır leblebicinin, ne rinde toplu olarak oyun oynıyan 
borcu ve ne de alacağı vardır. kümeye iri sesile seslenir: 

Bir mahalleden günde hemen - İri leblemi. .. 
hemen altı yedı leblebici geçer. Çocuklar onun aşinasıdır. Pa . 
Bunların kıyafetleri aşağı yukarı rasız leblebiyi hangi cins hurda 
birdir Başlarında yıllanmış, elli le alabileceklerini öğrenmişlerdiı 
kere tornistan olmuş, rengi ne idi- Şuradan buradan ellerine geçir-
ği belirsiz hale g~lmiş geçe şap- dıkleri hurdaları annelerinden 
ka ... Ayağında l( eçı kılından ö - gizli olarak birer avuç leblebi mu 
rülmüş binbır yerinden ~klı bir kabilinde leblebiciye verirler 
pantalon, kendim koyuvermiş. Heybesini; bır iki okka kırık 

fJk~t: ı.:'blebicının ayağından ya- nohuda mukabil hurdalarla de>' 
k asını kurtaramıyan bir postal duran leblebiciler, a~am ez.ı. 

dönmesı. . . Sırtında ceket mi? nına kadar seksen mahalleyı do-
Sakomu • Mıntan mı nedir belli !aştıktan sonra dükkanlarına •v 
olmıyan bir örtüceğ'z var. der ederler. 

Bütün bu kıyafetin orijınalli - Heybe mevcudlarını, dükkan . 
ğini tamamlıyan sırtındaki hey- Iarınıı> altında bulunan geniş boci. 
bede her şeyin fevkinde bir şa - ruma dökerler .. 
hes<>rdir. İstanbulda mevcud lebleb ı cile 

Heybe diyip gülmeyiniz ... Bir rin hududları muayyendir Bır , 
leblebicinın bütün sırrı bu torba- birlerinin hududlarını a<m , -. ' 
nın içınde saklıdır. lar .. Yüzlerce <enedenber ara . 

Siz heybede leblebımi var zan- larında çizilmiş bor beied ıve hu -
nedıyorsunuz? dudu haritası nrdır Heı." ]eble -

Hyaır; ne var öyle ise? .. Heybe bici kendi hududlan dahılinde e• 
leblebicinın kasasıdır. naflık eder. 

İçi, çinko, bakır, kur~un, dök- Bir leblebici, senede en aşağı 
me musluk, rakı şişeleri ve bur- yiyıp iQtikten sonra; mıntakasınİ 
daları ile doludur. göre üç yüz liradan beş yüz altın 

Heybe; bir leblebicinin haya - lir aya kadar kazanır. 

tıdır. Leblebicilerin masrafları yok· 
Bir İstanbullu; elinde leblebi- tur. Ustaları, dükkan sahibleri ya 

ye taallü.k eden hiçbir alameti fa- babaları veyahud enişte ve day•-
rikası olmıyan yukarıda eşkalinı ( Devam ı 7 in ci Jayfam ııda ı 
tarif ettiğim bir tipe rasgelse der- ===========-=
hal, şaşalamadan onun bir leble
bici olduğunu söyleyebil ir. 

Leblebicilerin yegane a!Ameti 
farikaları , ellerinde taşıdıkarı kü
çük tenekeden yapımış camlı ku
tulardır. 

Bu kutunun içinde, leblebi, 
renkli leblebi şekeri, leblebi unu 
vardır. 

l 

F'akat süt yer ine terbiyeli buyan, 
tereyağ yerine sebze gazitoru, kı
zartma ve baresto, marmel.lt ye -
rine de komposto ilave edilerek: 

Akşam yemeklerinde et, seb -
zeden başka Yoğurt ve reçel şek
linde çeşidli komposto bulunur. 

Şimdi, müteansib azaları , dol -

Fennin 
Mucizeleri 

Kara kurbağanın 
Salyesi zehirtelakki 
Olunuyordu ---
Şimdi ise ilaç gibi 

kullanıhyor •• 
•Kara kurbağanın salyesi zehir

lidir. Dokunduğu yerleri zehirler. 
Fakat, öldürdüğ!l gibi şifa da ve
rir. Taş illetıne devadır. Burun 
kanamasını durdur. Diz ağrıları

nı giderir. Tifodan yatan bir has
tanın yatağı altına konursa hara
retini azaltır. Ayaklarından bi -
rinden ahıra asılırsa hayvanlar 
sari hastalıklardan muhafaza eder 
Sıçanları kaçırır ... • 

Dahası var cVaktile sihirbaz -
!ar, büyücüler kara kurbadan çoli 
istifade ~derlerdi, büyü yapar -
!ardı. Tencered.c kaynatırlar, ze
hirini çıkarırlardı .. İyilik ve .VB'i 

içın kullanırlardı .. .> 

1619 da, filozof Vanını, ev.nde 
cam bir kase içinde bir kara kur
bağa bulundurduğu için parliımen· 
tonun kararile diri di r i yakıldı. 

Eski Yunani~tanın en büyü k 
doktorlarından Dıyoskorid, kara 
kurbağa salyesinin zehiri oldu·•ıı
nu isbatetmişti. Meşhur Ambru -
az, kara kurbağaların dola~tıklurı 
yerlerde yat3nların zehirlenme 
tehlikesine mauz bulundukbrını 
söylerdi. 

17 inci yüz yıl alimleri. kara kur· 
bağaların üzerinde gezindikleı·i o t
ları da tehlikeli addederlerdi. Bu 
muzır hayvanların otları nasıl ze
hirlediklerini öğrenmek ister mi
siniz? Aşağıdaki satırları d:k -
katle okuyunuz: 

cKara kurbağa zchirini n1ümküa 
(Dcnmı 7 inci de) 

gun vücudları, olgun güzellik - ı-------------
leri ve bütün bunların birleşik 

şekli olan varlıklarile gözlerimizi 
kamaştıran, hareketlerile ruhu -
muzu büyüleyen yıldızların per
hizlerine açmamak elden gelir mi-

Şöyle çorbadan başlayıp sırasile 
et, sebze pilav veya makamı, 

komposto ve meyvadan mür~k -
keb bir sofranın hayata yakın'ığı 
aralarına serpilen çeşidli salnta -
Jarla mineleni.şini bir defa gö7 ü
nüzde can!Jndırın. Eminim ki şöy
le diyeceksiniz: 

- İyi ki yıldız olmamışım!.. . 
• 

• 
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( ikinci •ayladan de•am ) 

ZJrlanması için 3500 lira, Edirne 
şehri civarında Meriç nehri sağ 
sahilinde bulunan Bosna köyü -
nün taşmalardan kurtarilması i
çin yapılacak sed için 51305 lıra. 

Gene aynı zaman, yani 30 gün 
içinde köprü işlerine ayrıları pa
ra şudur: 

. . . . ~ 

F otograf makinesi ça
lan sahte mühendis 

Gümüşane - Erzincan yolu üzt:· 
rınde dört beton köprü ııışa •• tı 
23167 lira, Muğla - Köyceğiz yv.U 
üzerinde N amnam köprlisüıı~ 

28500 lira. 

Nişantaştnda va- ..-~..-~"!"' 
li konağı cadde
sinde Şen apartı

manında oturan 
Rodolf Ştayer is
pıinde lıör Alman 
pıühendis bu sa
İıah Emniyet ikin
fi şube müdürü 
:Sav Ne\'zad Ar
roağaııa müraca· 
ııt ederek 200 lira Kibar sabıkalı 
kıymetindeki !o- doland:rıcı pa· 
toğra! rnakinesı· şazade Cemil 
n.in çalındığını söylemiş ve şu 
sözleri ilave etmiştir. On beş gün
den beri makineyi kullanmıyor • 
dum. Dün lazım oldu makineyi 
aradım, fakat bulamadım demiş
tir. Bay Nevzad üçüncü kısım şe
fi başkomiseri Eşrefi çağırtarak 

derhal makineyi buldurmasını e
mir etmiştir. Başkomiser Eşref 

Alman mühendisinden son günler
de evine kimlerin geldi~ini ve ça
lınan makinenin ne marka oldu
ğunu sormuştur. Bu sualler karşı
sında makinesinin bulunacağın -

dan ümıdi kesilmı:,. gibi görünen 
Alman mühendisı 

- Bizim evimize fena adam gel 
mez. Son günlerde de bır kaç li • 
san bilen yeni taıııştığım bir mü
hendis arkadaşımdan başka kim· 
se de evimize gelmedi. Çalınan 

makinem ise Layka markasında 
idi. demiştir. Bunun üzerine baş
komiser Eşref çekmcc!'Sinden bir 
fotoğraf makine0 i çıkararak Ro
dolfun onıine koymuştur. 
Makınesıni giırıince hayretten 

donakalan Alman rnuhendisi bu
nu nereden buldunuz, demekten 
kendin. alamamıştır. Kendısine 

maruf kibar sabıkalı dolandırı -
cılardan Paşazade Said Cemilin 
fotoğrafı gösterilince: 

- Meslekdaşım olarak kendis:
ni takdim eden bu adam dernek 
hırsızmış. Şimdi anlıyorum ki ha
kikaten dünyada Türk polisi gibi 
polis yoktur, demiştir. 

Kendısine mıihendıs susü ve • 
rerek Alman mühendisile tanı

şan ve makinesini çalan Paşazade 
Said Cemil adliyeye verilmi§tir. 

YOLLARIMIZ: 

H aziran 15 den temmuz 15 e 
kadar geçen otuz günıi.ı k 
zaman içinde yollarımıza 

tahsis edilmiş olan para iki mil -
yon lirayı aşmaktadır. 

• 
Yedikleri etten 

• • • • 

İstanbul - Edirne asfalt yolu -
nun Lulcburgazdan itibaren Edir· 
ne istikametinde takriben 37800 
metr~ uzunluğundaki kı~ınının 

tesviye:-, sınai imalat, şose ve a~
faltla kaplama işleri için 1739648 
!ıra; Diyarbakırda Urfakapısı -
İzzetpaşa yolunun inşaatı 26109; 
Ankara Başvekalet binasında ya
pılacak parke işı 4900 lira; Aydın 
vilayeti Söke • Ortaklar yolunun 
tamiri 15749; Balıkesir - Sındırgı 

yolunun esaslı tamiri 11814; Ye
şilköy hava istasyonu binası ö -
nünde yapılacak beton asfalt pist 
inşaat• 18172 lira; Eskişehlr - Çif
teler yollarının amiri 15976 lira; 
İstanbul Silahtarağa - Kernerhur
gaz yolunun tamiratı 21000 lira; 
Ünye - Terme yolunun sınai ima
lat ve silindirajı 24892 lira; İzmir. 
Torbalı yolunun tamiri 18032 lira; 
İzmir - Kemalpaşa yolunun tami
ri 28781 lira; Çorum - Sungurlu 
yolunun 6222 metre uzunluğunda
ki kısmının tamirleri 46603 lira; 
Bor - Aksaray yolu arasında te
melli şose için hendek açılması 
6690 lira; Niğde - Nevşehir yolu 
arasında şose inşaatı 6662 lira; 
Niğde - Nevşehir yolu için hazır
lanmış 5000 metre mikap taşın 

kırılması 5600 lira; Balıkesir -
Bandırma yolunun 7900 metrelik 
kısmının esaslı tamirleri 13277 li· 
ra. 

zehirlendiler 
Kumkapı Soğanağa mahalle -

•inde 10 numaralı evde oturan 
tüccardan Hasan Tahsin, iki gün 
evvel Mısırçarşısı alt kapısında 
kasab Markadan aldığı etle evin· 
de yapılan yemekten kendisi ka· 
rısı ve beş çocuğu zehirlen~ a
lllimi gösterdikleri için Taksim 
FranS17. hastanesine yattıkları po
lisçe haber alınmış ve derhal tah
kikata başlanrnı§tır. 

Kasayı naktederken 
Emlak bankasında bulunan 

700 kilo sikletindeki kasayı bu -

lunduğu mahalden Ankaraya sev
kedilmek üzere d!§arıya çıkarır -

Karşıdan karşıyıı 
geçerken 

587 numaralı vatman Mustafa
nın idaresindekı 207 numaralı 

tramvay arabası Taksimde karşı· 

dan kanya geçmek istiyen Mus
tafa Bakır isminde birine çarparak 

sol elinden ve sol kalçasından ha
fifçe yaralanmıştır. Vatman tevkil 
edilerek tahkikata başlanmıştır. 

ken Balatta Çavuş marallesinde 
43 numaralı evde oturan İsak a

yağı kayarak kısMen kasanın al
tında kalmıştır. 

Bu suretle muhtelif yerlerin -

den yaralanan İsak Balat Musevi 
hastnes:ne kaldırılmıştır. 

ELEKTRiK: 

G ene aynı zaman içinde elek· 
trik işleri için ayrılan para 
iki yüz bin lirayı bulmuş

tur. Rize belediyesi tarafından 

Südetlere hazır ol 
emri verildi 

şehir elektrik santralı ve şebeke 
tesisatı 72530 liradır. Borçkada 
yapırılacak hidrolık elektrik tesi
satı için 800 metre uzuluğunda bir 
kanal ile fabrika, 2000 metre uzun
luğundaki şebekelerin plan ve 
projeleri hazırlanmıştır. Kırşehir 
elektrik tesisatının birinci kısmı 
için 39096 lira; Ezine kazası elek
trık işi için 37379 lira; Bolu elek
trik tesisatı için 42271 lira; Aydın 
elektrik santralının genişletilme
si ve muharrik kuvvet satın alın
ması 26255 lira. 

(1 inci sahifeden denm) 
esaslı bir malumat tcra~~uh el· 
meıniştir. Ancak salahiyettar mah· 
!eller, Fransanın ÇekosJo,·akya· 
da plebisit yapılmasını \·e ekalli- ı 
yetler meselesi halledildikteu 
sonra Çekoslovakyanm miilkl fa. 
mamiyetinin büJiik devletler b · 
rafından zıman altına alınması 

şartile kabul eylediği ve Avrupa
da barı,ın devamlı olması ve her 
tarafa şamil bulunması hakkında· 
ki İngiliz planını tasvib eylediği 
kanaatindedirler. 

FRANSIZ AZIRLARI DÖNDÜ· 
LER KABİNE TOPLANJYOl? 

L oodra, 19 (Hu usi) - Fran· 
sız nazırları bu sabah tay
yare ile buradan Parise ha· 

reket ettiler, kendileri hararetlı 

surette ve merasimle uğurlandı 
lar. Daladye ile Bonne öğle üze
ri Parise varmış olacaklardır. 

Baş,·ekil Cumhurreisine Lon· 
dra ziyareti ve verilen kararlar 
hakkında izahat verdikten sonra 
kabineyi içtimaa çağıracaktır. 

Daladye ve Bonne, Londra .. u. 
zakereleri hakkında kabinedeki 
arkad~larını tcn\'İr ettikten son
ra Londra mukarreratının kabine 
tarafından tasvib edilmesıni isti
yeceklerdir. 

Daladye'nin Ayan ve l\1ebusa11 
reislerini de kabul ederek vazi
)'et hakkında kendilerini ten\'ir 
edeceği anla,ılmaktadır. 

t 'GİLİZ KABiXESt DE 
TOPLA. 'IYOR 

zırJarile Japılan müzakere ve ve
rilen kararları izah edeceklerdir. 
Bu kararların kahine tarafından 
tasvibini müteakip tekrar Alman· 
y~ya gidecek olan Çeınberlayn 

Bitlerle görüşeceği meselelerin a · 
na hatları üzerinde nıüdavclei ef
karda bulunulacaktır. 

Tera uh eden haberlere göre 
Çembcrlayo ile Bitler arasınd:ı 

bu defa cereyan edecek müzake
reler. artık :\-·eni bir konuşmayı 
istilzam etmiyecek bir şekilde o· 
lacaktu. Ancak Almanya, Lon

drada müştereken 'erilen ka • 
rarlar dairesinde İngiltere ile uz
laşmaya yanaştığı takdirde hütiin 
muallak müzakeerleri görüşmek 

Ü•ere llitlcr, Mu5"olini. Daladyt' 
\'C Çeınbcrlanydan mürekkeb bli
yük bir konferans toplanacakbr

ÇEMBERLAYN ALMANYAYA 
GİDİYOR 

Paris, 19 (A.A.J - Neden iba
ret olduğu pek gizli tutulmakta 
olan İngiliz - Fransız itilafının 
muhteviyatı Prağ hükümetine 
tebliğ edılmiştır. Çemberlayn, ya
rın tayyare ile Almanyaya gide
rek Hıtlerle müzakerelerine de
vam edecek ve mümkün olduğu 
takdirde merkezi Avrupa mesele
sini muslihane halledecektir. 

DEMİRYOLLARI İNŞAATI: 

B ir aylık zaman içinde de
nıiryollarınıızın inşaatına 

ayrılan miktar yedi yüz bin 
liraya yaklaşmaktadır: İzmir -
Aydın hattının Selçuk ve ÇamlıK 
istasyonları arasında inşa oluna
cak Uıkriben 7350 metre uzunlu
ğunda bir varyant ile 12 kilomet-
relik ray ferşiyatı için 588000 li
ra; Sıvas - Erzurum hattının Serç
me deresi üzerinde yapilacak iki 
defa elli metrelik demir köprü -
nün inşa ve montajı için 90250 li
ra ayııl!"lıştır. 

Türkiyenin daha bayındır, hal
kın daha rahat, istihsal ves ticare
tin daha ileri olması için, hüki'ı -
met yalnız bir ay içinde sekiz mil

yon liradan fazla inşa ve tesis pa
rası avırmıştır. Bu rakama, hu • 

susi inşalarla, nafıanın kontrolü 
dışında kalanlar dahil değildir. i
çinde olduğumuz ve senelerden -
beri alıştığımız için bize tabii ge

len hu kuruluş yabancıların baş
larını döndürüvor. - -' - . Paris ve Londranın en büyük 
moda müesseselerınden çıkını~ * Dün sabah saat 5 i 51 dakika patronlar üzerinde bıçilmiş ba-

55 saniye geçe şıddetli bir zelzell! yanlara mahsus l\IUŞAl'ılBALA 
kaydedılıniştir. Merkez üssıi İs • Rl:N zengin çeşidleri her yerden 
tanbuldan 760 kilometre mesafe- musald şeraitle ve ucuz fiatlar-
de tahmin edilmektedir. la BAKER mağazalarında sa

tılmaktadır. * İsveç ticaret anlaşmasına baV Hususi çeşidlcrimız yalnız 
lı protokolda yazılı •diğer emtia• mağazamızın dahilinde teşhi" 
tabiri yün, pamuk, jüt mensuca~, edilmiştir. 

hız veren bir program hazırlandı lik bir ordu kuruyor ar 
(1 inci sahifeden devam) 

devam etmekte olan mesaımiz, 
son zamanlarda teksif edilmişti. 

Vekil arkadaşlarımla ayrı ayrı, 
arada çalışmalarınıız sonunda dört 
senelik 3 numaralı yem bir pla
nın tatbik sahasına konulması ka
rarlaştırılmıştır. 

İstanbula geldiğimdenberi ka -
bul buvuran Cuınhurreisi, Şefim, 
Atatürke kararımızı bütün ta! -
silatile arzettim, tamamen tasvib 
buyurdular. 

Birinci beş senelik endüstrı 

programı ve buna ilaveten yapıl
makta olan •font boru• fabrikası 
ve kağıt fabrikasının bir misli da
büyütülmesi gibi işler. bütçelerle 
Vekaletlere vazife olarak veril
miş ve muhtelif senelere nazaran 
programlaştırılarak tatbikatına 

da girişilmiş olan askeri ihtiyaç -
!ar, su ve saire gibi mühim rnev· 
zular, bu planın haricindedir. 

Bu yeni program geçen sene 
ilan ettiğimiz üç senelik maden 
programımızı da, kısmen içine a
larak genişletmektedir. Bilindiği 

üzere maden programımızda baş
lıca ele alınan maddeler: Şark 

kromları, Ergani bakır madeni, 
Murgul bakır madeni, Bulgardağı, 
ve Keban simli kurşun maden -
leri, demir madeni, Ereğli taşkö
mürü havzasında kömür istihsal
lerinı arttırmak ve maliyetini dü
şürmek için tesisatın islfilı ve tev
sii, Kütahya liğnit havzası işlet
mesi gibi i§leri istil'ıda! etmekte • 
dir. 

Yeni programın tatbikile N afı
a, İktısad ve Ziraat Vekaletleri ve 
bunlara bağlı olan şahsiyeti hük
ıniyeyi haiz devlet müesseselerı 
tavzif edilmişlerdir. 
Yapacağımız işlerin mal kredi

leri, hariçten on sene müddetle 
tamamen temin edilmiş olduğun
dan, hemen faaliyete geçmek im· 
kan dahilindedir, ve bundan do
layıdır ki üç numaralı bu yeni 
programımız dört senelik olara:ı: 

tesbit edilmiştir. 
size yapacağımız işlerı 

söyliyebilirim: 
Karadenizde modern bir kömür 

ve demir limanı, ayrıca •Trabzon• 
limanı, 

Bilhassa Karadenizdeki liman, 
•Karabük> demir sanayiimizin ih
raç yolu vazifesini de göreceği i
çin ehemmiyeti haizdir, ve en tek
nik teçhizatı ihtiva edecektir. 

İstanbulda •Sirkeci - Haydar
paşa• arasında bir feribot servisi. 

Maden programımız ikmal edil
dikten sonra şimendiferleriınizin 
nakliyat hacmi tabiatile artacağın· 
dan bunu karşılamak üzere, muh
taç olduğumuz şimendifer nakil 
vasıtalarının rnübayaası. 

Hükumet merkezinde, tahakkuk 
ettirmeğe karar verdiğimiz bir ı, 
te sıhh modern memur evleridir. 
Ankarada mesken meselesinin e
hemntiyeti ve hayat pahalılığında 
rolü malUmdur. Ceman dört yüz 
elli üç binalı iki yeni mahalle te
sis edilecektir. İki, üç ve dört o
dalı ve her türlü konfor şeraitini 
haiz olacak olan bu binalar, kana
lizasyon, umumi bahçe, yol, gazi
no gibi teferruatı da ihtiva edeceıt 
ve eldeki hesablara göre 3.900.000 
liraya malolacaktır. Bu İ§ Em -
lak ve Eytam Bankasına tevdi e
dilmiştir. 

Antalya havalisinde jüt yetiş
tirilmesi ziraat vekaletimizce tec
rübe edılmişti. Müsbet netice alın 
dığı için sanayii kurulacak, iplik, 
kanaviçe ve çuvallık dokunacak
tır. 

Ankarada bir ziraat aletleri fab
rikası, 

Trabzonda et sanayii fabrikala
rı yapılacaktır. 

Bu arada bilhassa memleketin 
muhtelif sahalarında vücude ge
tirilmeleri mukarrer bulunması 

itibarile meyva ve domates usa
resi, süt ve peynir sanayii, muh
telif sebze ve meyvaların tasnif, 
ambalaj ve muhafazası, tesisat ve 
sanayiiPi ve yeşil siloları da iJl 
etmeliyim. 

Kütahya ve Zonguldakta, bü
yük mınaka elektrik santralleri 
yapılacaktır. Zonguldak santralı 

maden istihsallerinde fiatları in
dirmek için rasyonel bir düşünce-

(1 inci sahifeden devam) 
MUSSOLİNİNİN NUTKU NE 

TESİR YAPTI? 

,.,a· 
teren bu nutkun Siiıietlcrdeı> ~ii· 
ada Çekoslovııkyndaki ~.ii:~r. ıle
tün ekalli;·etlerin de hurm• 1 

dar olan vılayetlere ve İstanbula 
enerji nakledecek ve bu sahanın 
ihtiyacını temin edecektir. Bun
da Bursa ve Eskişehir vilayetleri 
de dahildir. 

Ev mahrukatı sanayii, Karabük
te curuf çimentosu, soda sanayii, 
şamot sanayH, afyon sanayii, azot 
sanayii ve Sivasta bir çimento 
fabrikası tesis olunacaktır. 

B erlin, 19 (Hususi) - Mus
solininin nutku burada ol· 
duğu kadar Polonya ve 

.. ahttC 
rinc kavusma]arına ınu:ı _ 

' · ıa 
edileceğini gö•termcsi a)'nı d• 

. rasJP manda Çek ekalliyetlerı a · 111• 

Kütahyadaki geniş liğnit hav -
zasından sentetik benzin istihsali 
için tesisat yapilacaktır. Sentetik 
benzinin memleketin müdafaasın
da rolünü tebarüz etirmeğe ha
cet yoktur sanırım. İcabında milli 
korunma ihtiyaçlarımızı temin e
deceği gibi piyasanın ihtiyacına 

da geniş mikyasta cevab vermi~ 
bulunacaktır. M. T. A. İdaresinin 
devam etm<:kte olan tabii petrol 
aramaları müsbet netice verme • 
diği veya veremiyeceği ihtimali 
karşısında sentetik benzin istih -
salini, istediğimiz raddeye çıkar
mak imkanı mevcuttur. 

Iğdır pamuklarını i§lemek için 
Erzurumda iplik fabrikası , 

Bir motör fabrikası, 
Bir hafif maden •alüminyom 

mürekkebatı• fabrikası kurula -
ca.ktır. 

Memleketin şeker sarfiyatı art
maktadır. Fiatların ucuzlatılma5ı 

ve memleket istihlak kabiliyeti -
nin artması şeker sarfiyatının ço
ğalmasında en mühim funildir. 
Şeker sanayiinin memleketimiz -
de modern ziraati yaydığı şüphe 
götürmez bir hakikattir. Bu se -
beble mevcutlara ilaveten yeni
den üç şeker fabrikasının kurul -
ması takarür etmiştir. Bunlardan 
bir tanesi Balıkesir ile Bandırma 
arasında intibah edilecek bir mev 
kide kurulacak ve büyük bir fab
rika olacaktır. Diğer ikisi devam 
etmekte olan etüdlerin neticesine 
göre şark vilayetlerimizde yapı • 
lacaktır. 

Programımızda ehemntiyetle 
yer alan mevzularda birisi de de
niz işlerimizdir. 

Muhtelif tonajda yeniden yir
mi sekiz gemi daha inşa ettirile • 
cektir. Halen yapilmakta olan ge
milerimiz de geldikten sonra yani 
iki sene içinde ticaret filomuz ta
mamen yeni gemilerden mürekkep 
modern bir filo olacaAtır. Bun -
dan maada Haliçde ve İstinyede
ki havuz ve tersanelerin tama • 
men ıslah edilmesi ve büyük ge
mi inşa edecek kabiliyete çıkarıl
ması kararlaştırılmıştır. 

Yapacağımız işlerin sadık bir 
ifadesi olan bu beyanatımı ikmal 
ederken bütün bu i§lerin 80 kü -
sur milyon liraya baliğ olacağını 
da söylemeliyim. Bunları dört se
nede bitireceğiz. On senede ödi
yeceğiz. 

Hulasa, büyük milletimiz, hü
kiımetinin etraflı, ahenkli ve di
namik inkişa!lı yeni bir iş prog
ramı içinde olduğunu görmekte -
dir. Her adımımızda, vatandaşla -
rımızın refah ve iş hacmini art -
tırmak, yurdumun emniyet ve is
tikbalini şenleştirmek gayesi var
dır. 

Bir lngiliz 
Filosu Geldi 

(1 inci sahifeden devam) 

Türk irtibat zabitleri filoyu a
çıkta karşilamıştır. Hamidiye ge
miis bilmukabele filoyu selamla
mıştır. Saat 11 de İngiliz gemileri 

komutanı Dolmabahçeye çık -
mış, rıhtımda muzika ve bir deniz 
kıtası tarafından selamlanmıştır. 

İngiliz komutanı sarayda defte
ri mahsusa imza koyduktan son

ra valiyi makamında ziyaret et -
miştir. Vali 12,30 da komutana 
iadei ziyarette bulunmuştur ve 17 
pare top atılarak karşılanmıştır. 

Müteakiben saat 13,30 da Park o
telde vali tarafından misafir Ami
ral ve komutanlar şerefine bir zi
yafet verilmiştir. 

Macaristanda da emsalsiz suret-
te se\•inçle karşılanmış, derin bir 
memnuniyet uyandırmıştır. 

Berlin .. Roma mih,·erinin sar· 
sılmaz esaslara dayandığını ve her 
tehlike karşısında müttebid ve 
yekpare bir kütle olduğunu gös-

da derin bir heyecan uyandır; o( 

tu. Ancak Paris, Moskov• ,., r r ksr .. ı· 
bu nutku soğuk n endişe 1 ' 

lamışlardır. ,. •• 
Diğer taraftan saliıbiyettar ki;e 

man mahafili Hodzanın ""
1
' 

meşgul bile olınamaktadı~ 

Sarhoş deliden 
Korkar, derler 

ı Yağmur durdu 
Soğuk başladı 

Dün gece Bostancı ile Erenköy 
arasında trende bir hadise olmuş 
kendini bilmiyecek derecede sar
hoş olan bir otelci tabancasını ÇP.

kerek vagonun camlarını indirir
ken yakalanmıştır. Hadisenin taf
silatı şudur; 

Sirkecide Santral oteli müste
ciri Üsküplü Bilal oğlu Hasan 
Ahmed isminde biri dün sabah 
Bostancıda oturan bir ahbabına 

misafirliğe gitmiştir. Akşama ka
dar arkadaşlarile bir hayli rakı i
çen Hasan Ahmed evine dönme
ye karar vermiş ve bir arkadaşı
le beraber saat onda Pendikten ha
raket ederek Bostancıya gelen 
trende birinci mevki vagonlar -
dan birine binmiştir. Kendini bil
miyecek derecede sarhoş olan Ha
san Ahmed vagonda bulunan di
ğer yolcuları iz'aç etıniye başla -
mıştır. Tren Suadiye ile Erenköy 
arasında bulunduğu sırada Hasan 
Ahmed birdenbire tabancasını çek
miş ve bir el ateş etmiştir. Çıkan 
kurşun kapalı pencere camına isa· 
bd ederek camı kırmıştır. SilBh 
sesini duyan yolcular korkudan 
kaçmıya başlamışlar ve bir anda 
vagon boşalmıştır. Bu sırada tren 
Erenköy istasyonuna girmiş ve 
istasyonda bulunan bir polis me
muru Hasan Ahmedi tabancasile 
beraber yakalayarak karakola 
götürmüştür. Hasan Ahmed bu
gün mehkemeye verilmiştir. 

- --- t 
Maamafih harsre 
yine yüksc~ccel< 
Günlerdenberi şiddetli bir şeıır 

kilde yağmakta olan yat.<Jll bs· 
dündenberi tamaır.Je kesilnııŞ. <i-

.. gar • va açılmıştır. Yalnız ruz ş _ 
mal istikametinden esmeğe b~ş • 
ladığı cihetle havalar soğuınıı esi 
tur_ Ancak dün hararet derec .. 0 
15,5 kadar düştüğü halde bfr 
18 kadar çıkmış bulunmakt~;ı 

Alakadar yerlerden yaptı. let• 
tahkikata göre havalar bugıın·dı· 
de daha ziyade düzelecek. a\ -Olı> , 
cak ve hararet de biraz daha ) 
selecektir. 

(Dış politikadaıı deV~ 

Devlet Demlryolları ve Llm11nıer• 
ltletme U. idaresi ilanları ,.1 - . plal' rl 

Muhammen bedeli 37650 lira olan muhtelif akkümülator. al ı9 

yedekleri 31/10/1938 pazartesi günü saat 15,30 da I<aP· ı ı• 
usulile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 111,al l 

Bu işe girmek istiyenlerin 2823, 75 liralık muvakkat t;: :ıo a ~,. 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat ' I" 
dar komisyon reisliğine vermeleri lazınıdır. ·ııde 5'

11 

Şartnameler 188 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa vezneler• ~ 
maktadır. (6280) ~ 

İle SABAH, öGLE, ve AKŞ,!f 
her yemekten sonra muntaz ı-man dişler 

fırçalayınız. 

L ondrn. 19 (Hu<u. i) - İngi
liz kabinesi bütün azalarının işti

rakıle bugün mühim bir toplan

tı ~·apacaktır. Bu toplantıda Çem
beri&>." ile Halifuks. Fransız na-

yi.ın ve pamuk ipliği hariç diğe; 1 Desenlerin hakkı mahfuzdu:. 
emtia şeklinde değiştirilmiştir. j·-----··---~!!'..••-...; 

nin nıansulüdür Kütahyadaki 
santral Kütahyadan lstaııbula ka-

* Yugoslavyada yanlış bir ma
kasa g•rdiğinden dolayı feci bir 
tren müsademesi olmuş, 7 kişi öl

müş, 36 kişi de ağır surette yara
lanmıştır. İçlerinden ikisi b;müz 
nikahlanmış olup evlerine dön
mekte imişler l - .... ~..... • r • .. ,, • ""l .... ' -



.rf/tan Ham'ld~ 
~ · ·.s·lirgtınle-,,1 

~~~~~~-- -~ 

[N. aaj Tercüme ve iktibas hakkı mahfuzdur. 
Yalnız Son Tel.,..af'da D'""redilecektir. 

Yazan : Ziy~ Şakir 

vapur Efendimiz, Fuad Paşayı 
hümayunun salonunda öfkeli 

öfkeli dolaşırken gördük 
Suttan Hamid, Ancak bu haberi aldıktan sonra 

ancak • • 
ıçı 

- Nasıl olur?. Ne demek? .. 
ıtehmed Paşa, şimdi vapurdan 
gtlınişti. Çağırın. çabuk ... 

Mehmed Paşa, süklüm püklüm 
hıı.zura girmişti. 

Sultan Hamid, onu görür gör
llıez, hiddetli bir sesle: 

- Paşalar vapura gitmişler .. 
!Captan içeri almamış .. Ne demek 
bu? .. 

Dedi ... Mehmed Paşa, korkudan 
Sakır sakır titriyerek: 

- Efendimiz!.. Fuad Paşanın, 
herhangi meçhul bir kuvvet tara
fından kaçırılması ihtimalini dü
fÜnerek kulunuz ihtiyatlı hareket 
ettim. Kaptana, bir parola verdim. 
Bu parolayı vermiyen hiç bir ferd, 
gemiye kabul cdilmiyecek. 

Diye, cevab verdi. 
Sultan Hamidin vesvese ve ev

hamı bir sükıit kesbetmiştL 
- Parola, nedir?. 
- Efendimiz!. Parola, (Sakal) 

dır. 
Sultan Hamid, büsbütün geniş 

bir nefes alarak memnuniyeUe 
l1iilümsemişti: 

- Herhalde, senin kaba saka -
lından ilham alarak bu parolayı 
"erdi d ğil ·' n, e mı .. 

- Evet Efendimiz. 
Bu sefer Sultan Hamid, Tatar 

Osman ve Şakir Paşalara döne -
tek: 

- Anladınız ya ... Parola, (sa
k.al) imış. Çabuk, gemiye gidiniz. 
Bana haber getiriniz. 

İki Paşa, İzzeddin vapuruna 
~itmişler ... Parolayı vererek va
l>tıra girmişler. Fuad Paşayı göz
lerile gördükten sonra, Yıldız sa
rayına avdet edip Sultan Hami -
din huzuruna çıkara:+< 

- Efendimiz!. Fuad Paıayı, 

lfozlerıınizle gördük. Vapurü hü
nıayı:nun salonunda, öfkeli öfkeli 
geziniyor .. Kendi kendin<' bir 
§evler söyleniyordu ... Muhafız

ların kaffesi, yerlerinde bulunu-
~·orl·rdı. Vapura kömür veren 
"' vna c.3, artık işini bitirmek ü
~tre ıd~ 

Sultan Hamid, ancak bu haberi 
aldıktan sonra artık içi tamamile 
tahat etmiş ... Sarayda bir gürül
tii çıkarması muhtemel olan Fuad 
Paşuyı, sessiz sedasız başından 
l<ıvuığına memnun bir halde, ha
rcın dairesine girmişti. 

Fuad Paşayı hamil olan İzzed
i" ın vapuru, Kumkapı açıklarında 
:IUrmuştu. Abdülhamidin müsa -
ldesi ile, Fuad Paşa şu küçük 
tezkereyi yazmış; konağına 

0

gön
d~rmişti: 
. (Merak etmeyiniz. İzzeddin yatı 
Ue Şama gidiyorum. Askeri, sivı l 
elbise, kundura ve çizmelerimi 
" . 
•aınaşır, beş bin lira para, bir d-
~olver, bir de uşak gönderiniz. 
liullarımdan biriniz de beraber 

geliniz. Validemin ellerinden, he
Pinizin gözlerinden öperim. 

28 kanunusani 1317 Pederiniz 
Fuad 

. Fuad Paşanın istedikleri geti
tıJınışti. Vapur da, Çanakk:ılcye 
tQıikveccihen hareket etmişti. 

S:ıltan Hamid, Fuad Paşa tama
llı;le yerine ycrleşinciye kadar 
tııeseleyi tatlılıkla idareye karar 
V~rınış; bunun için de İzzeddin 
\·:ı, . ~. , 
~llrunun dıregıne (Müşir) bay-

~agı çekilmesine.. Beyrut ve Şam 
, : d • Fuad Paşanın - sanki, va-

t·~ c ile gelmış · bir Müşir gibi is-
ıJr.'Jal d"l · · · · · e ı mesı ıçın ırade etmişti. 

b; l'ubiidir. ki bu irade, aynen tat
la k edilmıştı. Fakat birkaç gün 

nra, sarayda toplanan bir (di
~~ı harbi mahsus) Fuad Paşa 
kkında §'U kararı vermişti: 

temamile rahat etmişt-i ... 
(Fuad Paşa, Dcrssaadelte bi.ı: 

ihtil:ıli dahili ikaı maksadile bir 
çok kimseleri teslih, ve memurini 
zabıtadan üç kişiyi ccrhettirmiş 

olduğwıdan, silki celili askeriden 
t.ı.rdile rütbesinin ref'ine ve ha
mil olduğu nişan ve madalyaları
nın istirdadına heyetimizce karar 
verildi.) 

Bu karar, Şam valisi ile beşinci 
ordu müşiri vasıtasile Fuad Paşa
ya bildirilmişti. Ve ondan sonra 
da, Şamın tenha bir köşesinde, 

etrafına yüksek tahtaperde çe -
kilmiş bir köşkte, bir müfreze as
kerin muhafazası altında hapse -
dilmişti. 

Fuad Paşa, meşrutiyetin ilaru
na kadar burada kalmış; hürri -
yetin ilanından sonra, büyük te
zahürat ile İstanbula avdet et -
nıişti. 

••• 
Bu hadise, yalnız Fuad Paşanın 

İstanbuldan Şama gönderilmesi!$ 
kalmamıştı. Fuad Paşanın oğul -
!arından, akrabasından, taallüka -

tından, samimi dostlarından bir 

çokları da, Anadolunun muhtelif 
yerlerine sürgüne yollanmıştı. 

Bunların içinde, sonraları Harbi

ye Nazırı olan Nazım Paşa gibi 
mühim şahsiyetler de vardı. 

MÜHİM BİR SÜRGÜN 
PARTİSİ 

Esas, 1309 senesinde, askeri tıb
biye mektebinde konan ve sonra
ları (İttilıad ve Terakki) adını a
lan cemiyet; az zaman zarfında 

İstanbulda muhtelif şubeler teş
kil etmiş ... bu cemiyete bazı mü
him zatlar da iştirak eylemişti. 

1312 senesinde, bu şubelerin en 
mühim merkezlerinden biri d<ı, 

(Nümune Terakki) ismindeki hu
susi mekteb idi. 

Bu mektebi, Nadir Bey isminde 
biri idare ediyor; ve cemiyet na
mına, büyük bir faaliyet göster•
yordu. 

Cemiyetin gayesi; asker kuvve
tile Sultan Hamidi saltanat mev
kiinden ıskat etmek, Veliahd Re
şad Efendiyi tahta geçirmekti. 

Cemiyetin bu şubesini, Koca
mustafapaşadaki Bedevi tekkesi

nin Şeyhi ve Kabataş camisi ha
tibi Şeyh Naili Efendi, biraderi 
İsmail Hakkı Bey, Harbiye Ne -
zareti levazım dairesi muhasebe 
kalemi müdürü Hacı Ahmed Bey, 

Nümunei Terakki mektebi tarih 
ve coğrafya muallimi İhsan Bey, 

Doktor Sabri Bey, Ragıbpaşa kü
tübhanesi hafızı kütübü Hacı Ha
fız Ali Efendi, Mekteb ders nazırı 

(Devamı var) 

• Yirmi senenın 
( • üncil sahifeden de.,.am) 

mış, oradan çıkarılmış, şimdi ki
rası daha ucuz bir yer arıyormu.,. 
Rus hanedanının Grandükleri pe!t 
zengin diye şöhret almışlardı. 

Bunlar çok olan paralarını her 
sene Avrupa seyahatine çıkarak 
sarfetmeği kendilerine adet edin
mişkrdi. Bunların her birinin Ru>
yada öyle cesim yerleri, çiltlikle
ri vardı ki hududu yoktu. Asker 
ve köylü onlar için çalışırdı. Me
sela bir yerden muhteşem araba
larile geçerlerken bütün ~·aldan 
geçenler durur, herkes onlara yol 
verirdi. Şimdi bu Grandükler, 
Prensler, Romanof hanedanının 
bakiyesi Avrupanın şurasında, bu 
rasındadır. Rus inkılabında Çar 
ile ailesi kurşuna dizildi. Roma -
nofların kurtulabilenleri Avrupa
ya kaçabildiler. Bütün bunlar a. 
caba 1910 senesinde kimin hatırı
na gelebilirdi?. 

Habsburglara gelince; asırlarca 
Avusturya imparatorluğunu elle
rinde tutan, milyonlarca insana 
hükmeden bu hanedanın uğrıya
cağı akıbet de 1910 da kimin ak
ıma gelirdi?. 

Umumi Harbin son senelerine 
kadar imparatorluk eden ve uzun 
zaman saltanat sürmüş olan im
parator Fransuva Jozef acaba dü- , 
şunebilir miydi ki bir gün gelecek 
koca imparatorluğu darmadağınık 
okcak ve nihayet müstakil bir A
vusturya artık tarihe karışmış o
lacaktır diye? 

İmparator Fransuva Jozef U -
mumi Harb bitmeden, daha Avus 
turyanın mağlı'.ıbiyet felaketini 
görmeden bu dünyaya veda edip 
gitmişti. Yerine geç~.ı genç impa"
raor Şarl de Avusturyanın mağ
lubiyeti üzerine memleketen çık
mağa mecbur oldu. Artık Avus _ 
turya Umumi Harbin galiblerinin 
eline geçmişti. İstedikleri gibi tak
sim edeceklerdi. Bu taksim işi de 

olup bittikten sonra tamamile ka
rar verdiler ki Habsburg haneda
nından hiç kimse bir daha A vus -
turyaya gelerek tahta çıkamıya -

- -
caktır. İmparator Şarl 1921 de hal 
kı denemek istedi. Gizlice A vus
turya hududundan içeriye girdi. 
Tanınmamak için yüzüne bir tak
ma sakal takmış ve üç gündenberi 
açlığını biraz gidermek için öte
kinden, berikinden ekmek istiye
rek aldığı kuru ekmeği suya ba
tırmak suretile yemiş, yoluna de
vam edebilmiştir. Genç impara -
tor Şarl nihayet Fransuva Jozdin 
Amirallarından birisine müracaat 
ederek: 

- Ecdadımın tahtını, tacını tek 
rar ele geçirmek için bana yar -
dım ediniz!. Demiştir. Bu Amiral 
Macaristan Devlet Reisi olan A
miral Hortidir. Fakat Amiral Hor
ti bunu yapamazdı. Onun için genç 
imparator Şarl bir daha Avustur
ya tahtına geçemedi. 

İspanyn adalarına götürülerek 
ölünciye !<adar orada kaldı. Oğlu 
Arşidük Ottodan çok bahsedilmiş
tir. Bu ArJidük gençtir. Kendi· 
sini Avustuı ya tahtına tek mi -
rasçı olarak gören Arşidük Otto
nun bir gün tel<rar Viyanada tah
ta çıkacağı çok söyleniyordu. Fa

kat artık Avusturya Almanyaya 
geçmiştir. Müstakil Avusturya ta
rihe karıştığı gibi Habsburgların 
son mirasçısı da tahta geçemedi. 
İmparator Şarlin eş; olan İmpara
toriçe Zita "ile çocukları İspanya
da bir balıkçı köyün" yerleşerek 
fıkaralıkla mücadele ediyorlar, ı

sınmak için yakacak ŞPy bulamı

yarak üzerlerindeki elbi~e ile ya
tıp kalkıyorlardı. İmp•ratoriçe 

kıymetli elmaslarını rehı~ ko -
yarak eline geçen para ile çocuk
larını büyütmeğe çalışıyord'>ı. İm
paratoriçe Zitanın çocukl•rını 

büyütmek, hele en hüyük oğlı.ı o
lan Arşidük Otoyu yetiştirmek i
çin sarfettiği gayret, gösterdıği 

fedakarlık Umumi Harbden sonra 
ki senelerin vekayii içinde ayrıca 
bahsedilen mühim bir fasıl teşkil 
ediyor. 

Fakir düşen İmparaoriçe bu za

ruret içinde uğraşu-or, çocukla -

7 - S O N T E L G R A F - 1 n EYLÖL l9:ı8 

Türk kadını nasıl 
çalışıyor? 

lstanbul 
Leblebicileri 

,5 inci sahifeden devam) 

!arıdır. Akşamları dükkana top
landıkları vakit, hepsi bir araya 
gelerek ellerinde birer tayın ek
mek olduğu halde kuru fasulya 
tenceresinin başına geçerer ... 

lJ_RADYO] 
İSTANBUL RADYOSU 

Akşam neşnyatı: 

18,30 Dans musikisi (Plak). 1~ 
İnci ve arkadaşları tarafında'\ 
Türk musikisi ve halk şarkıları. 
19,30 Dans musikisi (Plak). 19,55 
Borsa haberleri. 20 Saat ayarı: 

(5 inci sahifeden devan'.: 1 
vise ihtiyaç olduğunu söylemiş -
tim. Bu beş servis de Türk kızl -
nın ellerinde tam verimini yapa . 
biliyor: _ 

İlk defa fabrikaya gelen işçi 
(lastik makinesi) denilen basit 
fakat çorabın en mühim kısmım 
yapan makineye veriliyor. Bura
da ustabaşısının nezareti altında 
çalışmağa başlıyor; bu makinenin 
işi hafif olduğu için ar.a sıra boş 
kalan işçi diğer makinelerde ça
lışan arkadaşlarının yanına uğ -
rayor, onlara da yardım edebili -
yor. Böyleoe işini geliştirdikçe 

tecrübeler de arttığından liizım 

olduğu zaman hemen öteki ma - \ 
kinelere geçebiliyor. Çorabın kon
cunu yapan yani tamamlıyan ma
kinede daha usta işçilere ihtiyaç 
vardır ... Binaenaleyh burada ça
lışanların yevmiyeleri de daha 
fazla oluyor. 

Çorab fabrikalarında en zor iş 

sayılan kısım burunları e'I kyen 
makinede çalışmaktır. Bu ma!<ine
lerde çalışan işçiler en fazla ye,·
miye atan ve en usta olan ışçi

lerdir. 
Koncu öruldükten sonra lastiği 

takılan ve burnu kapatılan çorab 
artık yapılmış, bitmiş demektir. 
yalnız makineden çıktığı gibi ka
ba saba bir halde elinize verseler 
imkanı yok bunu çorab diye aya
ğınıza giymezsiniz! ... İnsanlar d:. 
ve bütün mamul eşyada olduğ:ı 
gibi çorablarda da tuvalete çok 
itina ediliyor. 

Her tarafı tamamlanan bir ço
rab ütüleme servisine gönderi -
liyor. Burada maden! kalıblara 

geçirilen çorablar ütüleniyor, bil
diğimiz biçime konuyor ve so..~ 

kısma geçerek çiftler birbrine 
renkU i.1ırişimlerle bağlandıktan 
sonra etiket konularak kutulara 
yereştiriliyor; ve piyasaya çıka

rılıyor. Fabrikada 25 işçi çalışıyor. 

Bunların iki ustabaşı müstesna 
23 kşisi genç Türk kızları ... 

Müessesenin ustabaşısı işçi kız

lar hakkında malı'.ımat veriı'ken 

ihtiyaçların sevkile bıırada çalı -
şan Türk kızları arasında henüz 
okuma 93ğında bulunanların mik
tarca fazla olduğunu anlattı. 

Evet, düne kadar umacı gibi 
bir eve kapatılan, bir erkeğe öm
r~ oldu~ça esir gibi hizmete mah-J 
kum edılen, eski İstanbulun köh- ı 
ne ve gayrisıhhi evlerinde dört 
duvar arasında hapis hayatı ge
çiren Türk kızı bugün tam bir 
hürriyet ve vicdan serbestisi için-· 
de asri mabedlerde yani fab -
rikalarda iş başında hayatı için 
hayat demek olan ihtiyaçlarını 
karşılamak için çalışı~·or. Daha 
dün ekmeğini erkek elinden ye
mek mecbııriyetinde bulunan 
Türk kadını bugün ekmeğini ken
di elile, alnının !erile çalışarak 
kazanıyor!. .. İşçi kızlardan birisi 

rının tahsil ve terbiyeleri eksik 
kalmasın diye her türlü gayreti 
gösteriyordu. Arşidük Otonun di
ğer kardeşlerile beraber düşüp 
kalkması caiz görülmüyordu. On
larla yüz göz olmasın diye anala
rı Arşidükü ayırıyordu. Müsaade 
almadıkça kardeşleri Arşidük O
tonun yanına giremezlerdi. 

Girdikleri zaman da ona: 
- Majeste!. diye hitab etmeleri 

mecburi idi. 
İmparatoriçe Zita Arşidük Oto

ya daima şunu telkin ederdi: 
- Macaristan bizimdir. Papa 

bütün Macaristanı sana verecek -
tir!. 

Çocuk bunları işiterek büyü -
müş, hele Macaristanın harbden 
sonra değişmiş olan haritası ken
disine çocuk iken hiç gösterilme
miştir. Arşidük Oto büyüyünciye 
kadar bu değişiklikleri bilmemiş, 
annesi kendisine ne telkin ettiy.>e 
onunla kalmıştır. Fakat sonra her 
şeyi öğrenmiş olduğunu tabi! söy 
!emeğe lüzum olmasa gerek. İm
paratoriçe Zita çocuklarına şunu 
öğretirmiş: 

- Fakirlik içinde izzeti nefis 
sahibi olunuz!. 

İşte bunlar Umumi Harbde.1 
somaki senelerin bütün tükenmi
yen vekayii içinde en ziyade göz~ 
çarpanlardır. Bu bahsin diğer ya
rısı da yarına kalsın!. 

ile konuştum: 
İri siyah gözlerinde Türklüğün 

saf ve başarıcı manası parıldıyan 
muhatabım hayatından çok mem
nun olduğunu hazla anlatıyor ... 
sabahları şehrin uzak bir semtin
den kalkıp işinin başına koşan, 
akşam geç vakit bütün bir gün
luk çalışmanın yorgunluğunu din
lendirmek üzere evine dönen • 
Türk işçi kızları arkadaşlarının 

tercümanı olduğu hislerini şöyle 
anlatıyorlar ... 

cEllerimiz yumuk ve yumuşak 
değil maalesef, fakat kalblerimiz 
Türk kadınına has şefkat hissinin 
bütün yumuşakığını taşıyor! .. Ne 
mutlu bize ki ellerimizde maki -
nelerin bıraktığı siyah izleri, u
fak tefek pürüzleri zevkle. hazla 
seyrediyoruz! . .. Bu siyah izlere 
baktıkça biz de hayata karşı olan 
mücadelemizdeki zaferin, galibi -
yetin gururunu temsil ediyoruz!.• 
Ustabaşıya sordum 
- Türk işçi kızlarile ecnebi ve 

Türkten gayri işçiler arasında ka
rakter ve kabiliyetçe fark buluyor 
musunuz! .. 

O biraz düşündü ve sonra ifti
harla, gururla yükselen başını dik 
tutarak cevab verdi: 

- Türk işçis eşi bulunmaz bir 
sınıftır ... Dürüst, muntazam, ça
lışır, dikkatli iş görür, hulasa ve 
bir cümle ile her işte her sahada 
olduğu g;bi iş sahasında da Türk 
kızıkızı, Türk işçisi cbecerikli• ve 
•eşsiz• kelimelerile ancak ifade 
edilir. 

Senelerin verdiği tecrübe, ya
nımda çalışan yüzlerce yerli, ya
bancı, Türk ve gayri Türk işçi -
!erine mukayesesini yaptığım za
man her vakit Türk işçilerinin 

yüksek kabiliyet ve karakterle-

İşte yirmi dört saatte yedikleri 
sıcak yemek budur. 

Sabahları da birer tayın kıvı -
rırlar ... Bütün yedikleri adam ba
şına azami onbeş kuruşun için -
dedir. 

Bir leblebicinin kahve ve çay 
içtiği görülmemiştir Başka hiçbir 
masrafı yoktur. Soğuk \'e sıcak 

dükkanda yattıkları için yer pa
rası da vermezler. Bütün şahsi 

masrafları ayda azami beş liranın 
içindedir. 

Modern bir leblebici dükkanı 

görmüş var mıdır! 
Hayır; buşekil leblebiclerin işi

ne gelmez. 
Sonra leblebicilik bir san'attır. 

Bu -~n'tı sır olarak saklarlar. 
kimseye öğretmezler .. 
Lblebicilerin hemen hepsi çan -
gırılıdır. Ve bunların yaptığı leb
lebiyi hiçbir millet ve hiçbir kim
se yapamaz. 

Bazı açıkgöz hıristiyanlar leb -
lebicilik san'atını öğrenmek için 
çalışmışlar ise de hiçbır suretle 
bu san'atın sırrına vakıf olaroa -
mışlardır. 

Hiç bir Çangırılı leblebici us
tası ve kalfası binlerce lira ver
seler esnaf sırrını kimseye ver -
mez. Ve yüzlerce senedenberi is
tanbulda ve mühim vilayet mer
kezlerimizde temerküz eden leb
lebiciler adeta bir sır halinde ya
şarlar ... 

Hulasa; hiç aldırış etmedığmiz 
leblebi<:ilik mühim bir san'attır. 

Ve kazancının bütün sırrı kıl hey
besinin içindedir. 

M. SAMİ KARA YEL 

Grenviç rasathanesinden naklen. 
Hamiyet Yüccscs ve arkadaşları 
tarafından Türk musikisi ve halk 
şarkılarL 20,40 Ajans haberleri. 
20,47 Ömer Riza Doğrul tarafın
dan arabca söylev. 21 Saat ayaro 
Orkestra: 

1- Delibes: Lakme. 
2- Valtenfcr: Vals. 
3- Bcrje: Kovboy libe. 
21,30 Fasıl saz heyeti: Okuyan

lar: İbrahim Uygun, Ali Bülbül, 
Belma. 22,10 Hava raporu. 22,13 
Sı\'as saati: Ömer ve iişık Osman, 
H. şarkıları. 22,50 Son haberler ve 
ertesi günün progr:ımı. 23 Saat 

İstiklal marşı, Son. 

EGE 
Tiyatresu 

Nur! Genç 
v e 

Arkadaı:ıları 
19 Eylül Pazartesi akşamı 

Beylerbeyi İskele tiyatrosunda 

BAYKUŞ 

Sabriye Tokscs 

• •• 
Ertuğrul 

S adi Te k 
11YATROSU 

Bu gece (Suadiye - Şenyol) da 
Yarın gece (Taksim - ALT!NTE

PE) de (NUR BABA) 

Vodvil 3 perde 
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YEN 1 Artık fabrikadan ayrılacaktık .. 
Göze çarpan intizam ve mükem -
meliyetten ziyade Türk işçileri 
hakkında ustabaşının tezkyesile 
ben de haklı bir gurur duyuyor -
duın!. .. Tam kapıya yaklaştığı -
mız sırada fotografçı kulağıma 
eğildi: 

- Kaya Han; df?dİ. Senin için 
çok enteresan bir poz teSbit ettim. 

Bir şey anlamamıştım; sordum: 
- Hayrola, ne pozu? .. 
- Şu kenardaki makinede ça-

1.u;an işçi kız makinenin üstüne 
bir de küçücük ayna sıkıştırmış; 
nasıl hoş değil mi? ... 

Güldüm!. .. Evet, dürüst. mun
tazam karakterli ve becerikli Türk 
işçi kızı da ezeli bir derdin, ka
dınlığın biricik düşkünlüğünün 

esaretinden kurtulamamıştı: Tu
valet!.. 

Hem ne olursa olsun: kadıP de
ğil mi? ... En büyük dostu ayna, 
en yakın sırdaşları pudra kutusu, 
rimel ve rujudur .. Yalnız 35 ine 
kadar!. .. 

MURAT KAYAHAN 

Fennin 
Mucizeleri 

HAVALANDIRILMIŞ 

PUDRA 

PARASIZ (5 ı ııci ıahifembden devam) 
olduğu kadar uzaklara saçmak i-
çin kabarır. Binaenaleyh çilek ve Pudra hususunda yeni 
mantar gibi şeyleri yıkamadan ve cazib bir fikir, en son 

10.000 N Ü MU N EL i K · 

yiyenlerin zehirlenip öldüklerine bir usul ile yapılan bu 
hayret etmemelidir ... • pudra şimdiye kadar !3-

Kara kurbağanın salyesi daima nıdığımız pudralardan daha ince Bir kaç gün zarfında teninizd~ 
öldürmez. hazan şifa da verir. ve daha hafiltir. O kadar ince ki husule getireceği şayanı hayret 
Romalı bir kadın, kocasını öldür- cildde mevcudiyeti bile farkedil- güzelliği görünüz. Kadınların on-
mek için bir kara kurbağayı kurut- mez, şayanı hayret bir ten temin da dokuzu tenlerine uygun olmı· 
muş ve toz haline getirerek ye _ eder. Gündüz, rüzgar ve yağmu- yan fena renkte bir pudra kulla-
dirmişti. Fakat bu, kocasını öl- run bozamıyacağı bir tazelik ve- nır ve yüzleri makyajlı ve ağır 
dürecek yerde, uzun müddetten- rir, gece de en sıcak bir dans sa- bir manzara kesbeder. Teninize 
denberi müptela olduğu hidropizi !onunda bile kat'iyyen terden mü- uygıın renkteki pudrayı bulma -
hastalığından kurtulmasınas se _ teessir olmaz. İmtiyazlı bir usul nın yegane çaresi, yüzünüzün b'r 
beb oldu. dairesinde krema köpüğü ile ka- tarafına bir renk ve diğer tarafı-

199 
rıştırılmış olduğıından hu yen. na başka renk pudra tecrübe et· 

2 de kara kurbağa bir ço!t 
hastalıklara karşı ilaç olarak kul- Tokalon pudrası saatlerce sabit mektir. Bu suretle en muvafı« 
lanılmıya başladı. kalır ve cildin tabii yağlı ifraza - pudrayı intihab etmiş olursunuı. 

tını massetmesine mani olur, ku- Şayet rengin intihabında tered-
Kara kurbag-a, zehirini bir mu··- rumaktan muhafaza ederek bu- d""d ed" ·· · u ıyorsanız muessesemıze 

dafaa aleti gibi kendisine taarruz ruşuklukların teşekkülünü mene- müracaat ediniz. Tecrübe içın 
eden, ısırmak istiyen hayvanlara der. Terkı"bın" de Krema ko""pu··g-u·· ht l"f ki d mu e ı ren er e ve parasız 

karşı kullanır. Bu salye, müteca- bulunan bu meşhur Tok:ılon pud- olarak nümunelik takdim ede • 
vzin derisine dokununca yakar, ve rasını tercih ediniz. ceğiz. 
kurbağayı bırakır. Kurbağalar bir ., ____ ..,......,,.,......,..=,,..,,=="""'""'=--.,,....---------
tecavüze uğramazlarsa uzun müd
det yaşarlar. 50-100 sene yaşıyan
lar vardır. 

Kara kurbağaların derilerinden 
intişar eden ter de bir nevi ze -
hidir. Fakat bunun insanlara te-

siri yoktur. 
Son yılda yapılan araştırmalar

da kara kurbağanın kalb boıulma
sı, kan cereyanı, damarlarda, b~!ı
reklerin harekatında çok mües -
sir olduğu, ve bilhas.a küçük ço- j 

cukları yeti.:jme, ~lişmed·-ki 

güçlükler.ne karşı lıüyüK bır de· 
\'O olduğu anlaşılrıııştıı. Hafıf, ya 
rım baş ağrı:,1 :1, işlirasız:ltk, hnl .. 
sizlik gibi has:alıkl:ıra karşı ela 
kullanılmıya başlanmıştır. 



TUrk Hava Kurumu 
25. ci Tertip 

Büyük Piyangosu 
6. cı keşide 11- Birinciteşrin - 938 dedir. 
Büyük ikramiye 200.000 liradır. 
Bundan başka: 40.000, 25.000, 
20.000, 15.000, 10.000 Lira
lık ikramiyelerle ( 50.000 
10.000 ) liralık iki adet mü
kafat vardır. 
DiKKAT: 
Bilet alan herkes 7 • Birinci Teşrin • 938 

günü akşamına kadar biletini değiştirmiş 
bulunmalıdır ... 

inhisarlar U. Müdürlüğündem 
Mkidan 

1278 kilo 
362 • 

73 • 
33 • 

Cinai 

lakarta kanaviçe 
• çuval 

Yamalık .kanaviçe 
Iskarta çul 

Muhammen bedeli 
Beher kilosu 

12kuruş 

6 • 
16 • 
9 • 

19 .. > > 14 > 

I - Ahırkapı Bakımevinde mevcut Adanadan gelen müfredatı yu
karda yazılı cem'an •1765· kilo Iskarta sargılar pazarlıkla satılacaktır. 

JI - Heyeti uınumiyesinln muhammen bedeli • 192.39• lira ve % ı:; 

teminat ·28.86· liradır. 
III - Pazarlık 21/IX/938 tarihine rastlıyan çarşamba günü saat 10 

da Kabataşta Levazım ve Mubayaa! §ubesinde müteşekkil komisyonda 
yapılacaktır. 

IV - Nümuneler her gün Ahırkapı Bakımevinde görülebilir. 
V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 15 te

minat paralariyle birlikte yukarda adı geçen Satış komisyonuna gelme
leri ilan olunur. •6131> 

** I - Şartname ve nümunesi mucibince satın alınacak 18000 kilo baş 
ipi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. 

il - Muhammen bedeli beher kilosu 60 kuruş hesabile 10800 lira ve 
muvakkat teminatı 810 liradır. 

III - Eksiltme 26/IX/938 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 
10,30 da Kaba taşta Levazım ve mubayaa! şu besindeki Alım komisyonun
da yapılacaktır. 

iV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı
nabilir. 

V- Mühürlü tekili mektubunu kanuni vesaik ile% 7,5 güvenme pa
rası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapah 
şarflarını eksiltme günü en geç saat 10 a kadar yukarda adı geçen ko
rn.isyon başkanlığına makbuz mukabilinde verilmesi liizımdır. ·6307• 

** I - Şartnamesi mucibince satın alınacak 100.000 adet 100 lük tuz 
çuvalı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

IJ - Muhammen bedeli beheri 41 kuruş hesabile 41.000 lira ve mu
vakkat teminatı 3.705 liradır. 

III - Eksiltme 21/IX/938 tarihine rastlıyan çarşamba günü saat 11 
de Kabataşta Levazım ve Mubayaa! şubesindeki Alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

IV - Şartnameler 2 bra bedel mukabilinde İnhisarlar Levazım ve 
Mubayaa! şubesile Ankara ve İzmir Başmüdürlüğünden alınabilir. 

V - Mühürlü teklif mektubunu, kanuni vesaik ile % 7,5 güvenma 
parası makbuz veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan k~

pab zarfların eksiltme günü en geç saat 10,30 za kadar yukarıda adı ge
çen Alım Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmesi ıa. 
zımdır. ·6099· 

** I- İdaremizin Çamaltı tuzlası iskelcşinde şartname ve projesi mu-
cibince yaptırılacak tamirat ve inşaat işi kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konulmuştur. 

II- Keşif bedeli 15.386 lıra 67 kuruş \'C muvakkat teminatı 1154 li
Padır. 

III- Eksiltme 22/IX/938 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 11 
de Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda 
yapılacaktır. 

IV- Şartname ve projeler 76 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar 
Levazım ve Mübayaat Şubesile İzmir ve Ankara Başmüdürliıklerind~n 
alınabilir. 

V - Eksiltmiye iştirak etmek istıyenlcrin fenni evrak ve vesaiki 
10000 on bin lıralık bu gibi işleri yapmış olduklarını gösterir vesaiki iha
le gününden 3 gün evveline kadar İnhisarlar İnşaat Şubesıne ibraz erle
rek ayrıca fenni ehliyet vesikası almaları lazımdır. 

VI- Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile 5 inci maddede 
yazilı inşaat şubemizden alınacak ehlıyet vesikası ve 7c 7.5 güvenm~ 
para. ı makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan ka
palı zarfların eksiltme günü en geç saat 10 a kadar yukarıda adı geçen 
Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmesi liızımdır. ·6184• 

** I- Şartname, resim ve nümuneleri mucibince satın alınacak 25Q 
adet dişli iskarata bıçağı ile 1000 ade! P. M. 63.14 zincir kenedi açık 
eksiltmiye konmuştur. 

II- Muhammen bedeli Dişli iskarata bıçağının beheri 3 lira ve zin
cir kenedinin beheri 20 kuruş hesabile heyeti umumiyesi 950 lira 
muvakkat teminatı 71,25 liradır. 

HI- Eksiltme 27/IX/938 tarihine rastlıyan salı günü saat 11 
Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapı
lacaktır. 

IV- Şartnameler her gün sözü geçen şubeden alınabileceği gibi re
sim ve nümuneler de görülebilir. 

V- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7.5 gü
" enme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan 
olunur. •6295.t 

İstiklal Lisesi Direktörlüğünden : 
1- İllc; Orta ve Lise kısımlarına yatılı veya yatısız kız ve erkek talebe kaydına başlanm1ştır. 

2 - İstiyenlere mektebin kayıd şartlarını bıldiren tarüname parasız gönderilir. 

Adres: Şebzadebaşı Polis karakolu arkası. Telefon: 22534 

Eski 
BOGAZİÇİ 

.Feyziati 

LİSELERİ 
Arnavudköy ·Çifte saraylar 

Yatısız 

Ana sınıfı ile ılk kısım en yeni ve modern tesisatla Bebekte eski Fransız Senjozef mektebi bina
sında: Orta ve V>e sınıfları Arnav utköyünde Tramvay caddesinde çii te saraylarda kız ve erkekler 
için ayrı dairelerde: Heı· gün saat 10 dan 17 ye kadu yeni talebe kaydı için Çiftesaraylarda Mekteb 
İdaresine müracaat edilebilir. 

.. İstiyenlere tarifname gönderili r. Telefon: 36.210 

· iı·.· - . ·- ' . •ti. · ·. 

•r.c. ZiRAAT BANKASI 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablal"ında en az 50 lirası bulunanlara senede 

4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Acted 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 )) 5Gll )) 2,000 )) 

4 )) 250 )) 1,000 )) 

40 )) 100 )) 4,000 )) 

100 )) 50 )) 5,000 » 
120 )) 40 » 4,800 » 
160 )) 20 » 3,200 

" D1ıUCAT: Hesablaruıdaki paralar Tur sme lçlııde 5C) liradan 8fAiı düşmiyenlero IJmmılye çılıfl!ı 
takdirde o/v 20 !azlasile verilecektir. 

Kur'al&r •enede 4 defa, 1 Eyh11, 1 BirincikinllD, 1 Mart ve 1 Haziran tarihleriııdo çN.ilecektir, 

,, __________________ ,_._,.., 
ı Kendine beyhude yere eziyet 

ediyor 

GRiPiNP.ft!! 
varken ıstırab 
çekilir mi ? 
BAŞ, DiS 

ağrı~arı 
ve ü:ütmekten mütevellid 
bütün ağrı, 5,zı, sancılarla 

nezleye, romatizmaya 
karşı 

Knşelerini tecrübe edıniz . icabında günde 3 k a şe alınabili r . 
ismine dlklcat. Taklldlerlnden sakınınız ve 
grlpln yerine ba,ka bir marka veritlerse 

lddetle reddediniz 

Devlet Basımevi Direktörlüğünden: 
Kültür Bakanlığı tarafından Ortaokullar için bastırılan bütün. de:; 

kitablarının tamamen hazrrlanarak bugünden itibaren Çemberııta;~. 
Osmanbey matbnası altındaki •Kültür Bakanlığı Ya~ınevio nde ~~:J 
larına başlanmış olduğu sayın talebe velilerine ve alakadar kıtatıcı 
bildirilir. (6524) 

Karaciğer, böbrek, t a ş v• 
kumlarından mütevellid san: 
cılarınız, damar se rt lik ler! 
ve şişmanlı k şikAyetler ioiıı 
URINAL ile geçiriniz. 

URINAL 
Vücude topianan asid ürik 

ve oksala t gibi maddeleri 

eritir, kan ı temizler, lezzelİ 1 
hoş, alıa ması kolaydır. Ye· 

mtklerden sonra yarını 

bardak su içerisinde alını r· 

INGILIZ KANZUt< 

ECZANESi 

Bl::YHGLU - lSTAN BlJL 

Istanbul Belediyesi ilanları 

İstanbul Birinci Yatı Okulunda yaptmlrcak 
tamirat (en az 3000 liralık bu işe benzer iş yap
tığına dair Nafıa Müdürlüğünden bir hafta ev-
vel ehliyet ve 938 Ticaret Odası vesikaları) 
Çubuklu Gaz deposunda istinat duvarı yapıl
ması (Fen İşleri Müdürlüğünden vesika) 

313,11 

131,12 

Beşiktaş Maliye şubesı binasının tamiri 71,05 

" i 

(Fen İşleri Müdürlüğünden vesika) ~"' 
Yukarıda keşif bedelleri yazılı tamirler ayrı ayrı açık eksiltmıYe vlt." 

nulmuştur. Keşif evrakile şartnameleri Levazım Müdürlüğünde gorgo"' 
bilir. İstekliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve hizalarında g:;J 
terilen ilk teminat makbuz veya mektubile ve vesaikle birlikte 26/91 

Pazartesı günü saat 14 buçukta Daiıni EJıcümende bulunmalıd .)Jf 

Sultanahmcd 3 üncü sulh hu -
kuk mahkemesinden: 

Davacı İstanbul Evkaf baş mü

dürlüğü tarafından İstanbulda 

Kapalıçarşıda, Sipahi sokağında 

22 NQ. lu dükkanda kiracı ve Ak
sarayda Tevekkül hamamı Gaz -
gani Çeşme sokağı mahallesin -

de 20 No. Iu hanede mukim Şev
ket aleyhine açılan 32 lira 20 ku

ruş alacak davasının yapılmakta 
olan muhakemesinde müddei
aleyhın ikametgahının meç -
hu! olmasına binaen 20 gün 
müddetle ilanı tcbliğat icrası

na ve muhakemenin 10/10/938 

pazartesi günü saat 10 a talikine 

mahkemece karar verilmiş oldu-

(i) (6261) __..; 

Taklld hiç bir zarP311 

eırn l olamaz. 

Taklld benzeri 

demektir. 

KREM PERTE\f 

Bu ltlbarla en uatil" 

ğundan yevm ve vak ti mezkı1rda Kremdir. ..; 
bizzat veya bilvekale mahkemede , .,..,..!!!!l!!!-~;;,;;;;;;;.;,;;..,..~V/l~ 
hazır bulunulmadığı takd irde gı- Sahip ııe nefriııoh idar• • 

yaben muha1cemeye devam ve Boı muha~.tc=; 
ETEM İZZET Buu ,...

51
" 

karar verileceği ilanen tebliğ o- ION 'l'ELGBAI' HATB-"" 
lunur. 9J8/ 206 


