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Barselonda Muazzam 
Bir Geçid Resmi 

Yapıldı 

L ondra 22 (A.A.) - Franko 
hüldimeti Paria ve Lond(a· 
ıa bir beyanname gönde\.

mıştir. Bu beyannamede c:umhu • 
riyetçilerın kayıdsız ve prtsız o
larak teslim olmalan liızwnu ye
niden bildirilmekte ve mütareke 
yapılmuı kabul edi1men&ekWI~. 
Bundan maada J"rankilt İl'pmya
nm iatiklAline zarar verecek bir 
ecnebi niifuzuna tahammül edil • 
miyeceji de zikredilmektedir. 
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evlenme rle d um v bc>-
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çind üfus tiitiikl udınl· 
mıyan alarm cesaıı ve pul· 
saz olarak idi üklere pçlriJmeleri 
için çıkanlan kanunun y1irilrlükte 
bulundutu mödclet içinde 2. 729.980 
gizli c1oıum, l.tl'I oıa pu &11m, 
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Yeni 
Liseler 

Palto 
Hırsızı 

Nihayet Yakayı Ele 
Verdi 

Son 1iç gün zarfıuda ,ehrin muh
telif semtlerindeki 14 kıraatha -
neden palto ve pardesi çahnmıt
tı. Tahkikat neticesincle bu bır • 
sızbklarm faili Kemal adıncla bir 
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HADiSELER KARŞISINDAfı Dul ve 

Yetim 
Maaşları 

1 P O L • 
1 s Hava 

T eh~ikesine 
Karşı 

- Son Telgraf• -· j 
KAYNANALAR BİB.LİGi ı bir ahbab on bin liraya mütevazi 

- dört katlı bir apartımancık yap -
NE İŞ GÖRECEK? tırdı .. Ayda da yüz lira kir;ı ge -

Ve .. Mahkemeler Fransa Ve Suriye 
Yazan: Ahmed Şükrü ESME!\ 

d~ Suriye yine karışmıya başla 

merika garabetler dünyası-

A dır. Bakınız. orada ne ol -
muş: Kaynanalar birleşmiş

ler, bir birlik yapmışlar. Birliğin 
vazifesi şu yer yüzünde şimdiye 

kadar kaynanalar hakkında edi
nilen fena kanaati düzeltmek ve 
kaynanaları herkese sevdirmek .. 

Birlik mensubları, geçenlerde a
ralarında en iyi kaynanayı. seç • 

mek üzere, bir de müsabaka yap
ıruşlar, neticede Lorna Miçel is- l 
minde bir kadını kaynana krali· 1 
çesi intihab etmişler .. Şimdi bü
tün kaynanaların, ideal kaynana 

olan bu kadına benzemesi için pro
paganda yapılıyormuş .. 

tiriyor .. Bir abdeshaneye on bin 
lira sarfedilmesi, bize, çok giti 
geliyor .. Siz ne dersiniz. Pek lükse 
kaçmasak da daha ucuza yaptır -
sak olmaz mı?. Yine siz bilirsiniz .• 

Vize Muamelesi Kalktı 
Mütekaid dul ve yetim maaş -

lannın tevziine yakında başlana
caktır. Emlak bankasından maaş· 
!arını iskonto ettiren mütekaid, 
dul ve yetimlerin vize muamelesi 

Ona Den Mehmed 
Derler! 

Eli Boş 
Dönmemek lç!n 

Maarif Vekaletinin 
Bir Tamimi 

Hava tehlikesinden korunma 
için, bir taraftan halkın bu hu -
susta bilgili olmasını temin mak
sadile semt semt açılan kurslar 
faaliyetlerine devam etmekte ve 
bu kurslara devam eden her sınıl 
halk hava tehlikesinden korun -
mak için esaslı bilgiler edinmekte· 
dir. Diğer taraftan da talebelere 
zehirli gazler hakkında esaslı ma
lümat verilmesi ve orta tedrisat 
_müesseselerinde kimya derslerin
de verilen nazari malümatla be -

·ı b' Beyruttan ve Şaıuoan verı eo 
berlere göre, ye.n.i komiser puaııl 
ile Cemil Mardanı hükfuneti ,.ıı· 
smda çıkan ihtilaf, nihayet b~ 
hükfunetin i,tifasına sebeb oıoıuf 

·ı·• tur ihti.lilf daha doğrusu, sur• 

Nekadar ideal olursa olsun, 
uoğrusu, bizim fikrimizce, kay -
nan, kaynanadır, vesslam. 

CEPHELERDE SÜKCNET 

OLMASI NE DEl\tEK? 

İLK CEl\ffiE 

NASIL DUŞTÜT 

hk cemre evvelki gün düştü.. 
Bundan sonra, suya ve toprağa da 
birer cerme düşecek.. Aralarında 
galiba, birer hafta fasıla vardır. 
Son cemreden sonra, kocku yok .. 1 
Artık arkası yaz .. Fakat, cemreler 
çok defa karın üstüne de düşer .. 
Bu sene, çok şükür, öyle şiddetli 
kışlar görmedik. Oduncular, kö -
mürcülcr her halde yağmur, fır
tına, kar duası yapıyoc !ardır. Ne 
kadar etseler nafile .. Şu kısa, bo
dur boylu şubatı da atlattık mı, 
ondan sonrası vız gelir .. 

(( 
bundan sonra Emlak Bankasınca 
yapılacağından bu iş için maaş sa· 
hiblerinin malmüdürlüklerine git
melerine hacet kalmamıştır. 

Ancak iskonto için ilk defa mü
raacaat edecek olanlar vizelerini 
bizzat yaptıracaklardır. Bu yüz -
den bankaya tehacüm olmaması 
için mutad olduğu veçhile evvela 
bankaya müracaat ederek fL5 nu
maraları almağa mecbur edilmiş
lerdir ve bir kargaşalığa meydan 
verilmemesi için müracaat, ka • 
zalara göre sıraya konulmuş ve 
her kazaya bir gün verilmiştir. 

Herkes gününde müracaat ederek 
numara alacaktır. 

Dünkü gazetelerin hepsi İspan

yadaki harb cephelerinde sükıinet 
olduğunu haber veriyorlar. SükO.· 

net bir fali hayı.r telakki ediliyor 
amma, bizce yanlış .. Çünkü. cep

helerde artık harbedecek insan 

kalmadı.. Kalanlar da, aç, sefil, 
perişan Fransaya iltica eltiler .. Bu 

vaziyette sükiınet olmaz da ne o
lur!. 

V AZİFELERİl\IİZİ 

DİKKATLİ YAPSAK 

Cağaloğlunda, aylardanberi 
yapılan, bütün asfalt yolun yaya 

kaldırımlarına döşenen zift mat
luba muvafık görülmedi.. Şimdi 
Belediye, burasını yeniden zifle • 
tecek?. Ne olur yahu, bir gün de 

ı T unus'ta Yaka~a .aJ Ca]US~ar 
· (Birinci sayfadan devam} 

Yahu, harb bitti artık. 

ON BİN LİRAYA 

ÇIKACAK ABDESTHANE -

devlete Belediyelere karşı üze -• • 
rimize aldığımız işlerde vicdanı 
hareket etsek.. Dikkatsizlik, ih -
makilik etmesek, işi oluruna bı -

. . ? 
r akmasak.. Günaha mı gırerız ... 
Kendi evimizin, apartımanımızın 
inşaatında nasıl gözümüzü dört 
açıyorsak, taahhüd ettiğimiz işleri 

Harbiyede yapılacak yeni ap - de öyle yapsak .. İnsan hicran du
teshanenin keşfi icra edilmiş. On yuyor .. 

bin liraya çıkıyormuş .. Geçen gün AHMED RAl'F 

li<üçüK HAHEl{LE~I 
* Yeni Efgan sefiri dün Ata -

türkün manevi huzurlarında Ete
di şefe tazimlerini sunmuştur. 

*Mısır delegeleri müstakil, İn· 
giltercye müttefık bir Filistin A
rab devleti kurulmasını teklif et
mişlerdir. * Denizbankın Satye binası 
işinden dolayı şirket aleyhine da
va açtığı yazılmıştı. Satye şirketi, 
bu davanın nçıldığı İstanbul birin 
ci ticaret mahkemesine müraca -
atla ıtirazda bulunmuştur. * Otomobil yedek parçalarının 
pahalılandığında;ı. şikayet edil • 
mektedir. 

* Kara borsacılığa devam eden 
eden zararlı unsurların yakalana
rak şiddetle cezalandırılmaları 
karar !aştırılıruştır. * İktısad Vekaleti sigorta tari
felerini tetkik ettirmektedir. Alı
nacak neticelere göre tarifelerde 
tenzili! yapılması muhtemeldir. 

* Türk ortodoksları ruhani re
isi Papa Eflim Ankaraya gitmiştir. 

* Fransız - İran münasebatı ye
niden düzelmiştir. 

* İngilterenin kara ordusu bir 
milyon kişiye iblağ edilecektir. * Lord Halifaks dün Sovyetle
rin Londra sefarethanesinde veri
len ziyafette bulunmuştur. 

* Yeni Suriye kabinesini teş -
kile milli blok azasından Mazhar 
Paşa memur edilmiştir. * Amerikadaki Alınanlardan 2~ 
tin kişi dün muazzam bir nüma
yiş yapmış, nutuklar vermişlerd; r. 

Tramvay, Tünel 
Ve Elektrik 

Tramvay, Tünel ve E'.ektrik i
darelerinin bir leştirilrr esi ve bir 
tek elden idarc3i kararlaştırılmış· 
tır. 

Bu hususta tetkikelr yapılmak

tadır. 

Kar a\ a Mendirek Yapılıyor 
Deniz Ticareti Müdürlüğü Kar· 

talda yapılacak olan mendireğin 
inşasına bu hafta içinde başlıya -
caktır. Bu mendirek için 10,000 
lira sarfedilecektir. Mendireğin 

balık ihracat ve nakliyatında fay
dalı neticeler vereceği umuluyor. 

Profesör Lipman da 
Hastalandı 

Tıb fakültesi nisaiye profesörü 
maruf mütehassıs Li;tnan da a· 
ğır surette hastalanmıştır. 

Profesörün tedavisi için icabe
den bütün tedbirler alınmıştır. 

Ha lif enin Sarayında 
_B_ir_i_s~a_n_y_o_ı G_ü_ze_ı_i 1 

Tarihi Roman : No. 2 Yazan: CELAL CENGİZ 

hali!lerin ayağa kalkmasını söy -
!emiş ve ancak beş kişi ayağa kalk
mıştır. 

Vaşington 22 (A.A.) - Mümes
siller meclisi, 12 hava ve deniz üs
süllıarekesi inşasına müteallik olan! 
kanunun müzakeresine girişmiş -
tir. Bu üssülharekeler, 52 milyon 
dolara malolacaktır. 
Yapılan miizakereler, altı saat 

devam etmiştir. Fakat reylere an
cak perşembe günü müracaat e • 
dilecektir. 

Roma 22 (A.A.) - 19 İtalyan ca
susluk.la itham edilerek Fransız- ! 
tar tarafından tevkif edilmiştir. 

Bu gazete Tunusda böylelikle 
İtalya aleyhinde bir hava yara -
tılmak istendiğini yazıyor. 

MUHALEFET LİD~RİNİN 
HÜCUMLARI 

Londra 22 - Tahsisatın kabu -
!ünden önce kamarada mühim mü· 
zakereler olmuştur. Muhalefet li· 
deri bir tek müttefikle infirad ha
lındcyiz. Sovyetlerle münasebata 
girişmeli demiş ve hükümeti mü
tecavizlerle beraber olmakla it -
ham etmiştir. 

Yankesiciler Kralı 
11 inci sahifp,jen devam) \ 

Rua Belçikada mahkumiyeti biti- ı 
rip de çıktığı gün iki düzüneye 
yakın cüzdanı aşırarak ortadan 1 
kaybolmuştur. Ali Rıza bundan 
sonra da orta Avrupada dolaşarak 
birçok yankesicilikler yaptıktan 

sonra Yunanistana geçmiş ve bu
rada bir müddet kalmış, sonra 
Lüleburgaza oradan da otobüsle 
şehrimize gelmiş fakat burada da
ha otobüsten inerken yakalanmış
tır. Ali Rıza Yunanistanda evlen
diği kadının miras işini halletmek 
için buraya gelmiştir. 

Belçikada naslı yakalandığı so
rulunca: cBir günde 70 c~dan 
çarpmışlık. 170 çarpmış olsam yi
ne beni yakalıyarnazlardı. Bir ar
kadaşımın budalalığından tutul -
duk. Şimdi tevbekar oldum. de -
miştir. 

büyük bir kumandanı olan Mıı
sab kumanda etmektedir. Ge -
rek Abdütmelikin kendisinden 
önce ordusunun başına gönder
diği kumandanlarından birine 
gönderdiği mektubdan gerek 
Abdullah Zübeyrin kardeşine 

yazdığı bir mektubdan anlaşı
lıyor ki, ırak seferine çıkan iki 
muharibin biri imha, diğeri ıs-

Halife Mervanın vefatı üzerine lah maksadile harbe girmiş bu-

Babam Yeride, ihtiyar 
B . A ama N~ı.ıl hl 

l\.dd .rırun ? ! .. 'l 
- Nerede doğdun? 

Avlıyacak Eir Şey Bulama• 
ywca (ohacı Köpeklerine 

Saldırmış .. 

- Köyümde ... 
- Köyünün adı ne? 
- Erkemre .. 
- Erkemı·e nereye bağlı? 
Suçlu Hüseyın, bakimin bu su

alini anlamamış o.lacak ki, cevab 1 
vermedi, başını önüne eğdi. 

Okmeydanında bir hadise olmuş, 
ava çıkan fakat bir şey avlıyamı
yan bir adam nihayet Okmeyda -
nında dolaşmakta olan çoban kö
peklerini avlamak iste .. ıış fakat 
yakalanarak mahkemeye veril -

Birinci ceza reısi, sandalyasına l 

dayandı, yumruk yaptığı ellerıni 1 
yanaklarına bastırdı, dirseklerini 
masaya koydu, sonra tekrar maz
nuna baktı: 

- Kazanızın adını soruyorum! 
- Daday .. 
- Burad_a, nerde oturuyorsun? 
- Koğuşta ... 
Hakim gülümsedi: 
- Hangi koğuşta?" 
- Edirnekapıdaki, Topçular ko-1 

ğuşunda.. 

Reis. kısa bir müddet evrakı tet
kik ettikten sonra, suçluya: 

- Sen, dedi. Arkadaşın Meh -
medi döğmüşsün ve yaralamışsın! 

' Doğru mu? 1 

- Hayır, kat'iyyen doğu değil.. 

Gerçi onu tanırım amma kendisile 
hiçbır alakam yoktur. Mehmetli : 
ne döğdüm ve ne de yaraladım. \ 

Mahzun mahzun hakime baktı: 
- Ben namuslu bir adamım, be

yim! Kaç senedenberi Leblebici -
l!rde çöpçülük yapıyorum. Bugü
ne kadar, kimsenin burnunu ka -
natmadım. Eğer bana inanmazsa
nız, o semtte küçük bir karakol 
vardır, g;din, o karakoldaki me -
murlara: •- Şu çöpçü Hüseyin 
nasıl adamdır?. diye sorun bir 
kere .. Bakın ne diyece~ler!.. 

- Demek, Mehmed iftira edi
yor? 

- Vallahi de, billahi de iftira 
bevim!. Anamın, babamın başı 

için ... 
Maznun sesini yük•eltti: 

- Bu adam delinin biridir. Ne 
sövlediğini bilmez .. Esasen ken -
disine Deli Mehmed derler. 

Hüseyin tekrar başını önüne 
eğdi: 

- Evvelce araba ile çöp taşı -
yordu. Bir gün, arabasının beygiri 
kendisine bir çifte attı. Mehmed, 
dizkapağından yaralandı. O da 
öfkesini almak için, tuttu, beygi
rin kuy:"Uğunu kesti. Fakat ma -
mur .memur. Saffet bey hadiseyi' 
öğrenince, kızdı, arabayı kendisin-! 
den aldı ve o günden sonra, Meh- 1 
med de bizim gibi sokakları süpür-

miştir. raber haftanın muayyen günlerin-
Hiidise şöyle olmuştur: de konferanslar temin edilerek 
Kasımpaşada Havuzbaşında O· tatbiki mahiyette tecrübeler ya -

turan Zeynel isminde 18 yaşında pılması Maarif Vekaletinden u -
av meraklısı bir genç evvelki gün mum maarif idarelerine tebligat 
çiftesini alarak avlanmak üzere yapılmış ve bilahare tebligat veç
kırlara çıkmıştır. Zeynel kırlarda · hile mekteblerde bu hususta faa
saatlerce dolaştığı halde bir şey J liyete geçilmiştir. 
vur~mıvarak Okmeydaruna kadar __ 

ge~;,:~· yorgun argın av peşin- 1 M a ~ r i d' ~ e Karı şıklık 1 ar 
de Okmeydanında dolaşırken bir 
kaç tane çoban köpeğile karşı -
!aşmış bunları avlamak istemiş 

olacak ki çiftesile köpeklerin üze
_rine ateş etmeğe başlamıştır. Sa
hibli çoban köpeklerini avlamak 
istiyen Zeynel jandarmalar ta • 

1 
rafından yakalanarak mahkemeye 
verilmiştir. ı 

K iSA POLiS 1 
HABERLER' 

çavuşlarından 1 * Tramvay yol 
Raşid Şehremininde Mevlanekapı 

caddesinde 137 numaralı Sıdıka

nın evini taşladığından yakala -
narak mahkemey,e verilmiştir. 

* Şoför Mustafanın idaresin -
deki 2122 numaralı otomobil Be- , 
yoğlunda Ömer isminde birinin 3 J 

yaşındaki kızı Nedimeye çarparak 
yaralamıştır. 

iBirinci sahifed,.n devam) 
takdirde bunlar hakkında mer -
hametli davranmanın adalet pren• 
siplerine uymıyacağı tasrih edil -
mektedir. 
MADRİDDE KARIŞIKLIK 
Paris 22 (A.A.) - Madridde 

kanlı karışıklıklar çıknuştır. Hal
kın bir kısmı nasyonalistlere in -
tizaren nümayişler yapmışlar fa· 
kat asker kuvvetleri bu hareketi 
bastırmıştır. Nümayişçilerden bir 
çok yaralı vardır. 200 kişi tevkif 
edilmiştir. 

TADİLAT YALANMIŞ 
Burgos 22 (A.A.) - Hüktlır):!tte 

tadilat yapılacağına dair ecnebi 
memleketlerde dolaşan şayialar 
hükumet mehafilince teyid olun -
marnaktadır. 

MUAZZA MBİR GEÇİD RESMİ 
Barselona 22 (A.A.) - Buraya 

gelmiş olan General Frankonun 
şerefine 90.000 askerin iştirakile 
tertib edilmiş olan muazzam ge
ı;id resminde hazır bulunmak ü -
zere Barselona ahalisinden 500,000 

* Vatman Mustafanın idare -
sindeki tramvay Beyoğlunda Her
mina isminde 9 yaşında bir kız 
çocuğuna çarparak muhtelif yer- kişi toplanmıştı. 

---o--

1~::d~~:=a~~~2~r~a isminde : Hariciv'ı Ve'<ili Belgra1a Gi~iyor 
bırı Agahamamında oturan Ele • {1 inci sahifeden devamı 
ninin elindeki çantasını çalmış, sa- muhUıı istikametlere hareket e· 
vuşurken yakalanmıştır. deceklerdir. 

* Beyoğlunda Haçopolu mağa· Bu arada Hariciye Vekili Şükrü 
zasında bir top kumaş çalan Nec- Saracoğlu yeni Yugoslav Başve-
det ile kumaşı satın alan Vahram kilile yakinen tanışmak ve görüş· 
yakalanarak mahkemeye veril - nıek üzere buradan saat 23 de Bel-
miştir. grada hareket edecektir. * Beyoğlunda İstiklfil cadde - Şükrü Saracoğlu Belgrad mü • 
sinde 398 numaralı Bürhanın ku- filatını müteakip Selaniğe g~çe· 
yumcu dükkanıııdan üç altın ka- cek, orada kendisine intizar ede-
dın kol saati çalan Puvli ile bun· cek olan Yunan Başvekiline mit· 
!arı satın alan bakkal Vahram ya· Jiik.i olacak ve birlikte Atinay~ ı:'· 
kalanmışlardır. dcceklerdir. Ilaridye Vek.illnıh 

meğe başladı.. 1--------------ı 

Maznun boynunu büktü: y · ı·n ;liz' Sef ı"r ı' 
Alinada bir iki gün kalacak, son
ra deniz yolile İslanbula dönecek · 
tir. - İşte beyim, hadise böyle oldu. Bnl ~! Gel~i 

Mehmedi kat'iyyen döğmedim, ya
ralamadım .. 

Ve sözlerine ilave etti: 
- Hem babam yerinde, ihtiyar 

bir adafa ben nasıl el kaldıırrun. 
Buna imkan var mı??!.. 

M. HİCRET 

İngilterenin Türkiye sefaretine 
tayin edilen eski Çin sefiri Hughe 
Hughessen bu sabahki ekspresle 
şehrimize gelmiş, istasyonda kar
şılanmıştır. 

E..ki sefir Persi Loren cuma gü • 
nü memleketimizden ayrılacaktır. 

--<>-

Bir Tramvay Kazası 
Kurtuluşa işliyen tramvaylar • 

dan biri dün 16,30 da Sirkecide 
Klara isminde altı yaşlarında bir 
çocuğu altına almıştır. Çocuk hıı.s
taneye kaldırılırken ölmüştür. 

uas~onalistleri ile Fraru:a aras~· 
dadır. Suriye nasyonalistltl~ . ,. 
Fransa ile kendi memleketler• 
rasmdaki münasel.etlerin, ıngJ · 
tere ile Irak arasındaki nıün•5~ 
betlere benzer bir şekilde ıaıııı• 
mini istiyorlar. Ve Fransa da s.~ 
riyelileri böyle bir ümide diişiil 
müştür. Uzun müzakerelerd•

0 

sonra nih•yet, 1936 senesinin •00
' 

baharında Suriye ile Fransa ıır'' 
S'lllda bir muahede inızalaııınııt> 

•·yel' Muahede bu sene içinde mer ı . 
girmeli idi Fakat son aylar !.ç~ 
de daha doğrusu, Daladiye hiil< . .~ 
metinin iktidara geçmesinden _5 iJI 

ra, Fransa, 1936 mukavelesi'_' 
1 

tasdiki meselesinde yan çizJJlll 
başl•ınıştır. Geçenlerde a~an ııı; 
tisinin hariciye encümem, ınu 
denin şimdilik tasdik edilmetı'~ 
ini . tmi' hafj<J' s tavsıye e ş ve esııen 

ye vekili Bonenin fikirlerine ııf 
gun olan hu kar~, F~~~ın 5~ 
riyeye karşı yem vazıyetını tal , 
etmiştir. Fronsanın bu yeni ~• 
ziyeti Suriyede büyük iğbiraf ~ . ,ır 
yandırmıştır. Nihayet bu meS ·.> 
nin ilk günlerinde Suriye mecl0 

1936 mukavele,ini mer'i ve ııı~ 
teber addettiğini ve memlelıC~ 1 
ona göre idare edileceğini ka~I 
altına almıştır. Gittikçe daha bP 
bir safhpya giren ihtilafın J:,aşl'; 
gıcı budur. Manda rejimine Jı:ıı ~ 
istiklil ilfını mahiyetinde olaO , 
harekete yüksek komiser Pll9~. 

·dl• 
ehemmiyet vermek istemenıı, 
Fakat Suriyeliler bu beyannal~ 
nin tatbikine geçtiler: Yüksc1' df 
misere verdikleri bir muhtıt8 'r 
1- Suriye gümrüklerine ~fi 

yed edeceklerini, ~ 
~· 

2- Yabancı memleketkre ıı' 
messil göndereceklerini, ır 

3-- Fr:ınsız müşavirlerini aJ 
dttelderini, 

4-- Milli ordu kuracakJ.ar1°'
1
, 

5- Komiser tarafından neşt" Iİ 
len kararnamelerin ancak p:ıf 

1 
mentodan geçtikten sonra ııı~, 
olacağını; bildirdiler. Yüksek ı' 
miser hunu kabul edemiyec••; 
söyledi ve nihayet bu al8hh0

•
1 ı 

selesi geldi, iki ay kadar evvel :;. 
redilen bir kararnamenin talb~i 
ne dayamlL Yüksek koJlll~ 
Puaux 18 ilk.kanunda SuriYeıl ~ 
cemaatlerin Ltatüsü hakkında 1 
kararname neşrelmişti. anlaşıl'~ 
ki bu laıramameyi tatbik el~ 
istemiyen Mardam hükUmet~r 
fa etmiştir. Bu izahattan • r' 
lacağı üzere, ihtilaf karam•"'' ı 
tatbikine inhisar etmiyor. sj, 
yede hikiın olon kimdir! . .; 
mesele budur. Fevkalade ko~~r 
•Sariye istati.isünün bugüıı~ ~il 
zlyetinde• mandater dcvlctı~,ı • 
kararını, ancak yiiksek ko•ıJl'J 
rin yeni bir kararı değiştirec<hliJ 
iddia etmektedir. Suriye "'~ııl 
ise, ikincikA.!lun kararile, S' ~~ 
topraklJ>n üzerinde ancak .~t / 
sinin hakim olduğunu iddı• 

•Ömer Eşdak Halife aleyhinde 
halkı isyana teşvik etti. Emevl 
saltanatının yıkılması için, Hali
fenin hemen Şama dönmesi la • 

pıniz bana biy'at ve itaat etmiş· 1 

tıniz. Şimdi neden üzerime saldı
rıyorsunuz? 

vermediniz mi? Haydi, Abdülme·I 
!ikin askerleri üzerine hücum edip 
hepsini birer birer yere seriniz. 

(Devamı 8 ıncı ııalıil•~ 
--~- e~ 

yardımile hasmını diri olara~ 
geçirmeğe muvaffak oldu. 

Ômerin Başı 9 
Koparıldıktan Soııt i zımdır.n 

Abdülmelik bu haberi alınca dü-
ş_ündü. 

Acaba, hu da Mekkede hazır -
lanmış bir p!iın olmasın?! 

Halifenin hu ihtim3l üzerinde 
zihin yorması manasızdı. Çünkü, 

Eli silfilılı asilerden ileri gelen
ler, Halifeye cevab verdiler: 

- Bizi Ömer zorla sizin üzeri· 
nize teşvik ve tahrik etti. Bizi o
nun şerrinden korursanız, hepi -
miz sizin emrinize boyun eğeriz. 

Abdülmelik, Ömerin hilesini 

Diye bağırarak asilerin başına 
geçti. İşte bu sırada Fatma ismin
de otuz yaşlarında bir kadın - bu 

Elharis'in kızkardeşi idi - bir ata 
binerek Şamdan çıktL. Halifenin 
karargahına koştu: 

·o 
Halife Abdülmelik, önı~~i o 

dam kararını verirken gözl 

muştu: ;;('; 
- Ben sana çok güverıııı 

Neden şeytana uydun? 
Dediği zaman, Ömer: ..,;j 

Okuyuculanmı.nn zevk ve 
heyecanla okuyacakları bu ta· 
rihl romana diin başladık, bu 
gün devam ederkeıı • dünkü 
yazıyı okuyamıyanlar - için 
dün çıkan kısmın huldsasını 

veriyoruz: 

hildfet makamına geçmişti. Fa- lunuyorlar. Çünkü Abdullah 
kat Abdullah Zübeyr Emevi Zübeyr, kardeşinden Abdi.il • nin zevcesinin de mühürü vardı. 
Halifelerini tanımıyor. Mekke· melikin başını istiyor. Abdüt • Bu. düşman tarafından uçurulmuş 

ayni mektubun kenarında Halife- anlamıştı. 
Halkın hiçbir suçu ve isteği 

- Ömerin başını vurdurmadan 
bu iş bitmez, dedi, bu gec~ onun 
kanını dökmezseniz, yarın binlerce 
masum kanının dökülmesine se -
beb olacaksınız! 

. t etw ' 
- Halife olmağa nıye et>e) 

tim, dedi. talihim yardırl1 3cs~ 
di, senin başını ben kOP8r 

ABDÜLMELİK ffiAK 
SEFERİNDE 

Abdülmelik bin Mervan hi
[afate geçtikten sonra karşı • 
sına gözii hiltifette olan bir rıı
kib çıkıyor: Mekke valisi Ab· 
dulla1ı Zübeyr .. Abdülmelik u
lum ve fünuna pek ziyade me· 
raklı ve alim bir zat idi. Babası 

de müstakil bir hükümet kur- melik ise, düşmanının · ele ge- bir haber olamazdı. 
mağa kalkıyor ve Abdiilme • çerse . kat'iyen inciltilmeksi - Abdülmelik, cepheyi kumandan-
like karşı mücadeleye girişi - zin muhafaza altında bulun 

!arından Elharis'e bırakarak Şa - 1 
yor, Mekke halkını tamamen durulmasını emrediyor ... 
kendine biy'ate mecbur edi - 1f ma dönmeğe mecbur olmuştu. 1 

Helife Şama gelir gelmez, büyük 
yor .. ve .•a.rzı Hicazı tamamen Şamdan bir haber geliyor .. bir kıyamla karşılaştı. 
tabııyetını alıma alarak. ıraka - Halife vekili isyan etmiş 1 Şam civarında iki ordu 
da el uzatıyor. Buna mukabil ı 
Abdülmelik de büyük bir ordu Halife Abdülmelik cephede düş- ınağa başlamıştı. 
ile ırakı fethetmek üzere yola manlarile cenk ederken, Şamdan Abdülmelik, kendisine 

H l f · 'h · · eden halka sordu: çıkıyor. Abdullah Zübeyrin gelen bir haber, a i emn zı nını , • 
kuvvetlerine kardeşi devrin ve planlarını altüst etmişti. 1 

çarpış· 

hücum 

- Ben Şsmdan çıkmadan, he • 

yoktu. 

Halife, Ömere bır elçi gönderdi: 
- Nasılsa ~eytana uyup halkı 

ayaklandırmışsın! Eğer bana itaat 
edersen, seni affedeceğim. 

Abdülmelik sözünde duran ve 
tükürdüğünü yalamıyan adil bir 
hükümdardı. Ömer bunu bildiği 
halde, Hilafet makamında kalmak 
sevdasile Halifeye red cevabı ver
di ve maiyetindekilere: 

- Ne duruyorsunuz? Bana söz 

Halife bu işi kan dökülmeden bi· 
tirmek niyetinde idi. Fatmanın 
sözleri Halifeyi uyandırdı. 

- Demek ki Ömer, gönderdi -
ğim haberi kulak ardına atıp yeni 
hücum planları tertib ediyor, öy
le mi? 

Diyerek, bu fedakar kadının 

sözlerini dinledi. Geceyarısı şehre 
baskın ~· aparak, yine Fatmazıın 1 

ıı' tını! .. ille 
Abdülmelik bu söz uzer ııı ,1 

. . cezaSı ı' 
safı bır0 ktı .. Haınm bit'8 
di. Halk tekrar Halıfeye 

1 
derek: ııJ!'~ 

5ı.ıÇ JI 
- Bizi affet! İsya~da ı.ığf~o 

yoktur. Hepimiz senın 
h zırıZ· kanımızı dökrneğe a I 

Dedil~r. ııııs' 1" 
(l)f!~ 



MAHALLE MÜMESSiLLERi 
--------------·--------5 er be s t Meslek 
Erbabından Seçilecek 

Muayyen Bir Y ardeki 
OJalarda Bulunacaklar 
Ş 

ehrimizin bazı semt ve ma-ı 
hallelerindeki mahalle mü
messillerinden hakkile Is -

tlfade olunamadığı ve halkın her 
aradığı zaman bunları yerlerinde 
bulamadıklan hakkında yapılan 
llıüracaatlar üzerine Belediyece 
bu hususta tahkikata başlanılmış
tır. 

Mahalle mümessillerinin esas 
"azifelerinden birisi; icabında hal
kın İ§lerlnl görme.le olduğıından 
bunların her zaman mümessillik 
Odasında bulunmaları ve bunun 
için de serbest meslek erbabından 
0Iınaıan 18zınıgelmektcdir. 

Belediye Reisliği; bütün mahal
lelerdeki mümessillerin vazlyetr 
lerini bu cepheden tahkik ve ona 
göre işi halledecektir. 
Diğer taraftan her semtte ma -

halle mümessilleri için munta -
zam bir oda temin olunacak bu 
suretle· bazı yerlerde ancak ev -
}erinde' bulunabilen mümessilleri 
arıyanlar; kendilerini bu büro ve 
odalarda her zaman bulup işlerı
ni gördürebielceklerdir. 

Ayrıca; mahalJe mümessiUeri
nin cümlei vezaifi ve meşgulıyet
leri hakkında da yeni bir talimat
name vücude getirilecektir. 

ÇOCUK KiME AID ? 
~~~~~~~~~~~~~ 

Yeniden Kan Tahlili 
Yapılacak! 

~ 

lier iki Aileye Resmen Tebliğat Yapıldı 

O
kuyucularımızın hatırlıya- 1 

cakları ·iki analı çocuk. ha
disesi dün tekrar tazelen -

ll'ıiştir, 

Bursada fabrikatör Mehmet is
~inde birinin 8 sene evvel bir gün 

udağda karlar arasında çocu
~u kaybolmuş ve o vakit hayatın

an kat'ı ümid edilen çocuk; 8 se
ne sonra İzmirde baytar Azizin 
Y&nın~a bulunmuştu! ... 

Uıtin, Aziz· çocuğun kendi öz 
evladı ld • .. . 
rik .. o uğunu soylıyerek, fab -

ator Mehmedin aldandığını ıs
·rar)a iddia etml;, bilmukabele 
Mehmet te ayni iddiada ısrar ey
lediğinden iş muhakemeye inti -
kaı etmiş ve kan tahlili yapılarak 
Çecuğun kime ait olduğunun il -
l'nen tesbiti için bu ilci aile; İstan
bul Tıbbı Adli müessesesine gön
derilmişlerdi! .. 

Resmi Dairelerin 
Muhtelif 
ihtiyaçları 

d Ordu, mektep ve diğer resmt 
t'aıre ve mües.•eselerin buğday ih-
1Yaçlarından başka un, ekmek ve 

d
afYon mürekkebatı ihtiyaçlarının 
a ru-

1 vusten temin olunması V elcil-
er Heyetince kararlaştırılmıştır. 

Ancak bu son karar· bilahare 
tatb'k ' 1 olunacaktır. 

1 I:liğer taraftan t:l.ığday mahsul
erı Ofisi bu kabil bütün müesse-

selere . 
ve resmi dairelere bır ta -

llıinı ö d g ndererelı: hangi mrkezler-
en bu ' J ._, _ _._. 

b· b ay satın alabileceıucu.uı 
ldirın;'°'ir :a ••. 

llı! u _merkezlerin arasında şehrı
b 2 cıvarmdan, İstanbul, Lüle -
v urgaz, Uzunköprü, Çanakkale ve 

e Tekirdağ bulunmaktadır. 

""""' 

Lakin; bu suretle, hır müddet 

evvel alınan kanlardan kat'i bir 
netice elde olunamamıştır! ... 

Bunun üzerine şehrimiz Tıbbı 

Adli müessesesi; iki ailenin tek -

rar kanlarının alınmasına lüzum 

görmüş ve müddeiumumilik V8Sl
tasile müracaatta bulunarak İs -

tanbula gönderilmelerini bildir -
miştir. 

Müddeiamumilik keyfiyeti A • 
zi2e ve Mehmede tebliğ etmiştir. 

Her ikisi de bugünlerde aileleri
le birlikte §ehrimi<e gelerek kan 
tahlilini yaptıracaklardır. 

Bu ıruretle uzun zamandanbe -

ri dedikodusu devam eden bu 
mesele de tamamile aydınlatıl -

mış ve çocuğun kime ait olduğu 
katiyyetle anlaşılmış olacaktır. 

İki Binden 
Fazla Esnaf 
Muayenesiz 

Muhtelif cemiyetlere mensub 

olan esnaftan bazılarının henüz 
muayenelerini yaptırmadıkları 

görülm~tür. Bunların sayısı iki 

bini geçmektedir. Halkla daimi te

mas halinde bulunan bu kabil 
kimselerin muayenesiz çalışmala

rı kat'iu en tervic olunmadığın -

dan bütün merkezlere emir ve -

rilmiş ve ellerinde muayene kA • 

ğıdı olmıyan esnafın derhal ya -

kalanarak muayeneye sevkleri ka
rarlaştırılmıştır. 

Bu kabil muayene kaçakları 
hakkında, ayrıca c<>zai takibat da 

icra olunacaktır. 

ZORBALAR 
SALTANATI 

l'.o. 79 

lial'llid d ~kndi ne olur ne olmaz ' 
'{arıdan d' 1 . c· . 1 io . ın erler dıye anan 
.~,., gir 

1Js 
1 

er girmez yanına çağırdı. 
Sı]dU etle ışmar ederek şunları fı- 1 

actı; 

:ııı:. l<ı~m, sonra evde konuşu -
li Bt>n ne dersem •en evet de" 
aın td cfend ı söze başladı: 

si;; l<ızım , enı satın aldım. E -
l'ıtaı hanımla uyu tuk, yalnız ay-

s • . l iın '"nııı e uyu~maıruz lazım 
l!ilı~ .. Çlinku sen buraya bir esir 
•aL' satılıp gelmemis olduğun için 
• •ısın i . 
tdiy çın de paı a vermek icab 
lı: aı orınuş . Binaenaleyh söyle ba-ı 

un §alısın lç ın nt istiyorsun? 1 

Yazan: Jlol. Sami KARAVEL 

Canan; palavradan ortaya şöyle 
bir rakam atmıştı: 

- On beş bin altın .. 
Sadrı Anadolu Hamid Efendi de 

kızın bu teklifini kabul etmiş gibi 
görünerek: , 

_ Pekala kızım kabul ettim. 
Dedı ve ;~1 bitirdi ve Canana 

hitaben' 
- Haydı kızım hazırlan, harem 

ağası seni konaj!a götürsün .. 
İş bitmişti. Canan sevinerek s~

londan çıktı. Esirci hanım bekli
yordu. Kıza sordu: 

- Ne oldu kız? 
- Oldu hanımcığım, teşekkür 
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GEMi 

O 
ıtanbula, yabancı bir devle
te aid bir bü~ ük transat -
)antik gelmiş. Olabilir. İlk 

gelişi vesilesile, ııehrin ileri gelen
lerini ve bu arada gazetecileri bir 
saya davet etmişler. Olabilir. Gelen 

bu gemi bir propaganda vesilesi
dir. Olabilir. Ve bono herkes dt
biliyor. Olabilir. 

Gemiyi ziyaret eden, bir fincan 
kahvesini içen gazeteciler, babası
ıuıı hayn için değil, limanımıza 

kadar sırf propaganda için ihtiya

n zahmet eden gemiye dair • ha
vadis kabilinden • birkaç satır ya

zabilirler. Olabilir. Bu bir neza
ket borcudur, denebilir. Bu da 

olabilir. Fakat, bu gemi, ballandı
ra ballandıra, bir başmakale mev
ıı:uu olamaz. 

BÜRRAN CEVAD 

f GÜZEL BiR TEŞEBBÜS] 

''Türkiye Mi li Verem 
Mücadele,, Cemiyeti 

Kurulacak 
Büyük Kücük Herkese Veremden . .. 
Korunma Çareleri Oğretilecek 

Açık Hava Kampları Kurul~ c lk 

M emleketimizin her tarafın- \ 
da verem ve veremlilerle e
saslı surette meşgul olmak 1 

üzere bir Türkıye Milli Verem 
Mücadele Cemiyeti kurulması i
çin teşebbüse geçilmiştir. 

Bu maksatla Sıhhat ve İçtimai 1 
Muavenet Vekaletine müracaat o
lunmuş ve yeni mebus seçiminden 
sonra bu fıkrin tahakkuk ~ası- ; 
na konulması için ÜZo?rinde çalı -
şılması kararl~tırılmıştır. 

cadele tedbirleri herkeı;e anlanılır 
caktır. 

Cemiyet, fakir veremlilere yar -
dım ve onların tedavileri işile de 
bilhassa meşgul olacağı gibi verem
lilerin hastanelere kabulleri, ce • 
miyet hayatından uzaklaştırılma
ları, memleketteki sanatoryom ve 
hastanelerin yatak adedinin sür -
atle arttırılması da esas faaliye -
tinden olacaktır. 

Cemiyet; vereme müstait ve 
fazla zayıf olan genç çocuklarla 

Seçim 
işleri 

Def terler Cumartesiye 
Mahalleler~en Kal~ırılıyoı 
Yurdun her tarafında mebus in

tihabı hazırlıkları devam etmek
tedir. Ayın 11 inde asılan defter
ler 25 inde kaldırılacak ve bun -
dan sonra mahkemenin itiraz 
müddeti hitam bulduktan sonra 
intihaba başlanacaktır. 

Tesbit edilen nüfus vaziyetine 
göre altıncı Büyük Millet Meclisi 
için 422 mebus ""çılmesi hesap -
lanmışb. Halbuki gelen maliimata 
göre Erzincandan bir mebus fazla 
çıkarılmasından dolayı 423 e ba
liğ olmuştur. Buna. nazaran mebus 
adedi eskiden 24 farkhdır. 

Hazırlık 
Tahkikatı Berberler 

Hafta Tatili 
Yapmalı mıdır? 

Bu cemiyet te§ek.kül ettikten 
sonra · muhtelif yerlerde şubeler 
açılacaktır. 

genç 1<ız1ann kurtarı1ma1arı için Adliyenin Bir Tamimi 
Almanyada ve diğer şehirlerde ol-
d • in tt 1 k t' . d d 1 Adlıye Vek1ılctı dün müddeıu -Kurum tarufandan evvel&; ve

rem hakkında gl'rck mekl.<'plerdc 
ve gerek Halk.evlerle muhtelif 
yerlerde konferanslar verılecck ve 
veremden sakınma, korunma. mü-

ugu yme ememe e ımız e e ·- . . . 
açık hava kampları kurulması gibi' mulıge şu tamımı gond;rm~ştU:: 
yeni bir me\'%u ile de mqgul ola- •Tahkıkat ıcrası Vek!ıletm ız-

nine bağlı olan suçlara aid hıızır
cağı için bu hususta şimdiden 
tetkiklere başlanılmıştır. !ık tahkiJıatile ayni zamanda suç-

luların geçmişteki hallerı, siyasi 

Mesele Dün Kongrede 

Görüşüldü 
Diın, esnaf cemiyetleri birleşik 

idare merkezi binasında berber -
!er cemiyeti senelik umumi kon
grsini yapmıştır. 

Yaş 
Meyve 
ihracı 

Köylerde 
Mekteb 
Binaları İlk kongrede ekseriye\ temin 

edill'mediği için bu cemiyetin i
kinci kongresidir. 

Kongrede ruzname mucibince i- ·Gittikçe Artmaya Başladı Sür'atle lslah Olunacak 
dare heyetinin ibrası yapılmış ve Yaş ve kuru meyvelerimize ve Bir müddettenb<-ri İstanbul köy
senelik faaliyet raporu okunmuş yeınişlerimize yabancı memle - !erindeki mekteplerin sıhhi va -
ve heyeti umumiyece kabul edil- ketlerde gösterilen iyi alaka ve ziyetlerini ve faaliydlerini ~tkikl 
miştir. Kongrede bazıları taraiın- dolayısile yapılan ihracat gittik- ve teftiş ile meşgul olan ilk tedrisat '! 
dan takrir vermek suretile hafta çe artmakta ve ~nişlemektedir. müfettişleri bu tetkik ve teftişle
tatilinden bazı 5ebepler dolayısile Son zamanlarda fındık ihracatı • rinl ikmal ederek dün Maarif Mü-1 
şikiiyette bulunulmuş ve bunun mız da bir hayli artmış olduğun- dürlüğüne raporlarını vermişler- i 
kaldırılması hakkında cemiyetin dan bu ihtlyacı karşılamak ve bu diri ... 
teşebbüste bulunması is~nmişse işi daha ınti.za.rnlı idare etmek Raporlarda; köy mekteplerinde 
de umumun fikri bu merkezde ol- maksadilc Ordu ve Giresunda ol- temizlik meselesine bilhassa itina 
madığı için verilen takrirlerin, mak üzere iki modern fın~ fab- edilmesi ve mek~p binaları ile ba
bililhare idare heyetince tetkiki- rikası yaptırılması kararlaştırıl - zı köy yollarının süratle tamir o-
ne karar verilmiştir. mıştır. lurunaları istenmektedir. * Ordu ve Giresunda inşasına ka- Maarif Müdürlüğü bu hususta 

rar verilen bu 1abrikalann bebe- Vali ile temasa geçmiştir. 

Zeytinyağ 
• 
ihracatımız 

Zeytinyağ ihracatımızda görü
len inkişaf gittikçe artmaktadır. 

Ezcümle son 7-8 senedenberi hiç 
ihracat yapmadığımız Romanya 
piyasasında bile zeytinyazlanmız 
tanınmağa ba~lamış ve ilk parti 
olarak 750 ton gönderilmiştir. Mı
sır hükilmetinin de memleketi -
mizden zeytinyağ ve zeytin al -
ması ehemmiyetli miktarda art
maktadır. Evvelki sene Mısıra yal
nız 36 ton zeytinyağ ihraç olun -
muşken bu miktar şimdi 800 tona 
yaklaşmıştır. Diğer müteaddid ec
nebi memleketlerden de yeni si -
parlşler verilmiştir. Perakende sa
tışlarda ise fiatlarda mahsus bir 
değişiklik yoktur. Talebler fazla 
oldukça fiatların ucuzlamaSl da 
beklenmemektedir-

ederim. 
- Ne verdi sana? 
_ On beş bin altın .. 
Bu rakamı işiten esircinin göz

leri faltaşı gibi açılmıştı. Şaka de
ğil. Kız Hamid Efendiyi oldukça 
yüzmüştü. Kendisi kadar para al
mıştı. Pişman oldu. Demek Hamid 
Efendiyi zorlamış olsaydı. Otuz 
bin lira bile alacaktı. Fakat; iş iş
ten geçmişti. Hiç belli etmeden 

gülerek; 
_ Oh! .. Memnun oldum doğ -

rusu .• 
Dedikten sonra; ağlamağa baş

ladı. Adeta sahih
0

ten gözlerinden 
yaş geliyordu. Dudakları titriye
rek mınldanıyordu: 

- Ah, iki gözüm kızım... Seni 
çok seviyordum. Kaybettim. Maa
mafih Hamid Ekndi yabancı yer 
değil, her vakit seni gelip göre -
bilirim. 

- İnşallah hanımcığım .. 
- - Peki ne oldu gidiyor musun 

ri 60 bin liraya mal olacak ve ya- Mu maileyh bu tamirleri biran 
kında inşaata başlanacaktır. Her 1 · 
iki fabrika da önümüzdeki fındık :;'el yaptıracağım vadey eınış • 

mahsulü mevsimine kadar tamam
lanarak faaliye~ geçmiş olacak -
!ardır 

Be~en Terbiyesi istişare 
1 • • 

Hey etı lctimatarı 
Ayın 23, 24 ve 26 sında Ankarada 

beden terbiyesi umumi müdürlü
ğü .istişare heyeti . toplanacaktır. 

Bu içtimaa Kuleli. Maltepe ve 
Bursa askeri liseleri spor mual -
!imleri de davet olunmuşlardır. 

Bunun üzerine, 4 sene Berlinde 
beden terbiyesi tahsil etmiş olan 
Jl!ezkiır mek~ lerin spor mual
limleri dün akşamki ekspresle 
şehrimizden Ankaraya hareket et
mişlerdir 

şimdi? .. 
- Evet; efendi hazretleri ha -

zırlan haremağası alıp gelsin seni 
dedi. 

- Eh! .. Pekal! hazırlan oyle 
ise .. 

Zavallı genç kızın hiç e~yası 
yoktu. Fakat; esirci hanıma geleli 
beri birçok l'şyaya sahih olmuştu. 
Bakalım bu e§yaya •ahib olabile
cl'k miydi' 

Canan elbise dolabını açtı. İçin
den esirciye geldiği entarisini çı

kardı ve giyinmeğe başladı. Bunu 
gören esirci hanım derhal mü -
daha le etti: 

- Yoo .. Bu olmuz kızım ... Sen 
burada bulunduğun müddetçe se
nin için nckadar elbise yapmışsam 

'hepsi senindir .. Elile göst~rerek: 
- Şu gördüğün sandığa doldur 

ve götür .. Hatta, verdiğim bir ger
danlık ile bir y\ızük ve küpeyi de 
sana hediye ediyorum. j 

Canan, esirci hanımın bu tok I 

Bunun fu.erine bır program ha
:ı:ırlanm8Slna başlanılmıştır! ... 

Yunanlılar 
Arpa 

Alıyorlar 
Şehrimiz Türkofisine gelen ma

liımata gôre Yunanıstan hiikil -
meti serbest dövizle 10 bin ton 
arp:ı almağı kararlaştırmıştır. Ay

rıca, Yunan Ziraat Bankası da a
çık eksiltme surl'tile 2500 ton ar
pa alacaktır 

Mcmleketırniz tiıccarları bu mü 
nakasaya iştirak çin hazırlanmak 
tadırlar. 

gözlülüğüne güler yüzle mukabe
le etti ve itirazsız bir surette di
leklerini kabul etti. 

Canan hazırlanmıştı. J 
Hamid Efendi. işini bitirdiği ci

hetle, esircinin konağından ayrıl
dı. Cananı, Hamid Efendinin ko
nağında tanıdıklan için evvela 
haremağasına tenbihat vermek 
lazımdı. Harcmağasını çağırdı. 
Ghlice §U emri verdi: 

- Bana balı:, esirci hanım sana 
bir kız teslim edecek bunu al ko
nağa getir ... Sakın ha; kimsecik
ler bir şey bilme.sin ..• 

Canan hazır lanmıştı. Haremağa
sının deliiletilc arabaya bindi ve 
yola düzüldü. 

Harl'mağası, Hamid Efrndinin 
tenbihntına hayret etmiştL Acaba 
efendisi neden bu işi gizil tutmak 
ve bu işe bir sır vermek istemi tl? 

Kızı arabaya blndirirkl'n ha -
remağası dikkatle yilzüne bak • 
JJ"ŞIL Gordüğıi göz! r kendisine 

ve içtimai tcmayüll<'ri, tahsil de
receleri, yaşayış tarzları ve vası
taları ile içtimai vaziyetleri v suç 
işledikleri zaman sarhoş olup ol
madıkları, müskirat itiyadları de
recesinin de etraflıca ve sıhhatli 
surette bildirılmcsı herhalde la-
zımdır> 

İspanyol 
Vapuru 

Ne Olacak? 
Geçen senelerde bır gece vakti 

Çanakkaleboğazında İtıı.lyan ban
dıralı Kapapino vapuruna çarpa
rak onu batıran ve bu l'beble 
mahkemeye intikal eden Macclla
nos vapuru hadisesi dün yeni bir 
safhaya girmiştir: 

O zamandanberi ıkinci ticaret 
mahkemesinde devam eden bu 
ıp.üsademenin dünkü muhakeme 
celsesinde İspanyol vapurunun ve
killerinden Abdurrahman Münib; 
muhakemeye ne için geldiğini §Öy
le beyan etmiştir: 

•- Ben İspanyol vapurunun sa
hibi olan .TransaUantik şirketi. 

nin vekAletini haizim. Mezkftr şir
ket heyeti idaresi geçen gün Ge
neral Franko arazisinde yaptıkları 
bir içtimada vapur hakkında re
.en ikamei dava olwımasını ka
rarlaştırmışlar ve bu kararı ba
na bildirmişlerdir, Bende; muhte
rem mahkemenize ar:z ve tebliğ 
ediyorum.• 

Mahkeme bu yeni vazıyeti tet
kik ve bir karar vermek için talik 
olunmuştur. 

Bu ifade ile artık nvukat Gard 
Frankonun temsil ve tevkil sala
hiyeti kalmaması icab etmek~ -
dir. Diğer taraftan halen Halicde 
bulunan İspanyol vapuru hükil - I 
metimizce haczedılmi§ olduğun

dan bu hususta da yeni hır karar 
verilmesı lazım gclmcktcdirl. 

yabancı değildi Hem o kadar ya

bancı değildi ka, tanıdığı bildıği ve 

hatta elinde büyüttü!((i Şevk ara 

idi. Ve Padış:ıhın gözde ve ikbali 
mcvklınc> kadar yıilu.l'lmiş bir kız
dı. 1 

Fakat; bu kızı Alemdar Mustafa/ 
Paşa; diger gözdelerle beraber 

Marmaranın mavi sularına göm
müştü. Nasıl olurdu da hayatta o
labilirdi. Olsa olu bu kız Şevk 
Aranın kızkardeşi olabilirdı. Bu 
se~ble, efendisi ne olur ne ol
maz diye hM"lwsten saklamak is
tiyordu. 

Nihayet kızı konaga get.ırdı. 

Hamid Efendi; daha evvd ko -
nağa geldigl i~iıı derhal haremle

rini, ikbalJerını w bendegaııını 

çagırarak Canim hakkında sımsıkı 

tenbihatta bulundu. Kımsecik -
!ere ııöylenm1>mesinı emrettı. 

(11 vamı ••r) 

B üyük transatlantiklerle b· 
tanıbula gelen seyyahların 
bizce, örnek alınank eu 

mühim taraflan, onlardaki me -
raklı olmak itiyadıdır. i,ıanbulu 
merak edip de, dünyanın ta bir 
ucundan lıa.lkıp buraya kadar ge

len insanda ,muhakkak lı.l, bir h~ 
yecan. enerji var, denırktir. 

Y aşanı ak içiıı beyeunlı olmağa 

mecburuz. Ağ\r, l'Drdum du~· -

maz. merak. 12 in .. anlardan n~ hır 
yır gelirT 

Biz, evvela, kendi memlt>keti -

m.izi iyi tanıınayn. Çotnmuz içın, 

seyahat etmek, ne ağır bir kiılft>t
tİJ'. İstanbalda doğtop büyııyen, 
30. 40, 50 sene bu fChirdt" yası~ an 
öyle insanlar vımiır ki, bt>l<-diye 

hudndlarının içini l•ile hilnıt>zler, 

Çiinkü, bütün Oıuürl~ri u~nmek· 

le, adam . ende ile ~e mişt ir. 

İ;tanbul için y ni •nrid:ıt meın· 

balan ararken, turİ2.ıni hi!· batı

ra getjriyor musunuz? ller Jo ll 

M-yyab1a.r ) Ü:Ltinden mıtyonl;ır ka· 

unan A\-Tnpa şelıirlrri " r •. Biz 

henüz yabanrı memleketlt>rd.-ıı, 

buraya gelip pnra hıraluıcıık in
sanlan kandıramn a,k bill", kendi 

~'Urdda larımm olsun gelir•bıliriz. 

İstanbuho diğer . ehir u ka a -

balarımızda ~ r ı)an bir çok 'a· 

tandaşlarımız tanımular. Onlara 
bu güzel ehri se--vdinnr..k1 tanıt .. 

mak, razibcli ı:ostcırm k kafidir 
PekiılB. her ene, bir iki a İs

tanbula gelip, hoğ:nın, Marmara 

nın, bütün bir ömre lıedel olan hn 

v:ısındnn i tifadr edt>bilttek m:ıl 

kudrette vatandaşlanım2 'ar ır. 

REŞAD JoEl.':71 

Tohum/ 
uğday 

Köylülerimizin ellerinde bu 
nan tohumların yeni ve en ıyı cı s 
tohumlarla değiştirilmesıne c 
rıca en makbul tohumlardan d 
ğıblmasına devam olunmaktadıı 

Bu işle meşgul bulunan Ziraa• 
Bankası, halen ; Ankara, Afyo 
Karahisar, Eskişehir, Yozgat, P 
latlı ve Sandıklıda tohumluk hu 
day dağıtma faaliyetine devam ' -
mektedir. 

Diğer taraftan yabancı memlr 
keUerden memleketimize gele 
muhacirlerle yiyecek ve tvhum' • 
ğu noksan buhınan köylilleriır. 

yiyecek ve tohumluk tevzi olur 
masına da hararetle devam d 
maktadır. 

Bu sureUe muhacırlcrlc yıH 
cek ve tohumluğu noksan buh 1 

çiftçilerimize şimdiye kadar ya 
ruz Ziraat Bankası tarafından 

milyon kiloyu mütecav12 buı; a 
dağıtıldığı anlaşılmı llr. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Yollan Bozan 
Vasıtalar Nelerdir? 

Aksar.uda o'maa SiilQ'llUU1 1-
&lmll blr oktQur1ı1111u 7az.1)"ur. 

cSebrln yu1Wının yapılması 

dlı\ünillörken ve bir yandan da 
ba.&1 wmUrrdt•., Mm wmwni cad
delerde 701 1 ; e•-a ltııL,ıaad.ı ki, 

J'apaJan J'Ollarm klSa tir u.maD• 

da bo&ulma.ma.'11 "e1n 7etb.nn bo· 
Eulrn.uıtta Rbeb Qlan ~:rıuı ıoz

onund tutmak ve bir p.r~ nl du
tö.Derelı;, bmıra masralm kısa bir 
sa.DUDda .b('drolmaana mA.nJ ol
malı. lhımdır. 

llt'.J' IÜll CÖ'.UimWD ODmtdc ol

maı. ve dllr.lr.1tlml <elımt'lr. IUba
rlle hf"runlzi billrb ki, yük ara .. 
balarının o demir C"embull tf' ... 

kerfrklrrt g'rr k asfalt ,., l'rrek 
parke k3ldınmm ömriı.U kı 1 .. 
tıyor, kırıyor, f'1•. or, klrJe.UJor!. 

ı·ollanmızı yapmata. kalkarkcn 
YÜ.lt arabalarmm ttlrt"rlekl •ıine 

ıa..uı. lalıılması temlD Nlihurll -
dlr. Aksi halde ...,..lr.kr ı...,.. •I· 
d:ttekUr. A '"'kadarlan o lJ;l b l 
nazarlarmı Çt"ll ffb...9 
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lar olduiuD11 bilJlllt ve kilçlllt h•P bl YOLCULUK 
GtJZELLiK, ŞIKLDt-

Fransa'nın N f usul 
Gittikçe Azalı 
Buna Mukabil Almanlar Boyuna 
Çoğalıyorlarm~ş, Netice Ne Olacak ? 
Evlenmeği Kolaylaştırmak Çaresi 
A 

vrupanın iki buyük mem
leketınde nüfus itibarile gö
rülen büyük farklardan dün 

bu sütunlarda bahsedilmışti. Fran
ransa ve Almanyanın nüfus far
kı Fransız askeri muharrirleri ta· 
raf:.ndan ehemmiyetle mevzuu 
hahsolmakta ve istikbalin tıirlü 

ihtimalleri karşısında Fransanın 

tedbirler almasında ısrar edil • 
mektedir. Fransanın 150 seneden
berı geçirdiğ1 nüfus artıp eksil -
mcsi itibarile geçırmiş olduğu saf- • 
halardan dünkü •Son Telgraf. ın 
bu sütıınlarında bahsedildi. Sıra 

Almanyanın nüfus vaziyetine gel
miş, bu da bugüne kalmıştL. 

Fransız ıaskeri mütehassısları

nın tetkikatına ve topladıkları en 
yeni malumata göre bu mevzuda 
bir takım ehemmlyetli rakamlar 
kaydetmek kabildir. Dün anlaşıl
ını~tı ki Fransanın bııgünkü nü
fu u 41,000,000 kişi olarak ma • 
!Omdur. Almanyanın nüfusu ise 
75,000,000 den fazla görülmekte • 
dir. Almanyanın lehine olarak gö
rülen bu fark üzerine Fransızla
rın hal ve istikbali düşündükleri 
görülmektedir. Alrnanyanın nü • 
fus vaziyetine dair verilen maJQ. 
matı takib etmek sırası geldi: 1878 
denberl Almanyanın nüfusu bil • 

Alman köylil gençleri bir eğlencede dans ediyorlar 

hassa artmağa başlamış ve 930 sl!>

nesinde yeni doğanların miktarı 

Papa'nın Naaşı 

Olen Papa Pi'nln na'şı bilyle te§hlr ediliyor. 
gelip ziyaret ediyorlar 

Katolikler 

2,000,000 gibi hüyük bir rakama 
çıkmıştır. 

Umumi Harb esnasında ise do
ğum miktarının azalarak bir mil
yona indiği görülmüştür. 

Fakat harbden sonra 920 de do
ğum miktarı 1,700,000 rakamına 
çıkmıştır. Sonra yine inmeğe baş
lamıştır. 1933 deki doğum miktarı 
ise 1,120,000 dir. 

Bu suretle 13 sene zarfında Al
manyada doğum miktarının azal
dığı anlaşıl=ştır ki bu azlık 600 
bin derecesindedir. 

Almanyada değişiklik oluyor. 
933 de Hitler başa geçiyor. Her sa
bada görülen değişiklik nüfus va
zi ·etinde de kendıni göstermek
te geri kalmıyor. 1934 deki doğum 
mı.ktarının birdenbire 1,342,000 g.
bi bir rakama yükseldiği görüHi
yor. O zamandanberl aşağı yukan 
her &enenin doğum miktarı yu -
varlak bir hesabla 1,410,000 civa
rında dolaşmaktadır. Erbabının 

çıkardığı hesaba göre her sene Al
manyada l;u suretle 300,000 den 
fazla doğum var demektir. Fcan
sız askeri mütehassıslarının yazı
lar:nda büyük bir ehemmiyet ve
rilen nokta harb halinde bir mem
leketin dalına genç askeri bulun
ması ve gençlerin yerine arkadan 
daima daha genç kuvvetlerin ge-

. lebilmesidir. bu hale göre diyor
lar ki: Artık Almanyada nüfus az
lığı doğumların eksildiği meselesi 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

llrb. 
Şu halde. kadınlara ıtb:elllk ve ca.

•lbe dersl•rl verdlkl•rlnl, lahrlri kun
lar ıçb.k.lannı ok uy u.nca hayret el .. 
memek, tabii cörmek lizım ıeUr. 

Acık&'öz blr Fransıs lı::admı buna,. 
7alnaz okayup ıeemekle kalm.amıt, he
men J'llzü.tilnü ve küP81nl ubıut, Pa
rlsıe, • tıpkı Am•rlkadakl flbl - bir 
mekleb •l>IDlf. Mektubla. rüzel Fran
ıu madamlaruıa, rüzelllklerlnden 11-
Ufade m1111lerlnl ötreleuk~ 

Madam Helen llanvUln kunlan tun· 
!ardır: 

GtlZELLIK: 

Manevi rüzeıılk~ Bedeni ,Uzellllr. 
Güzellik kadınların en ltüyük ıllibıdll'. 
Fıtri c-üıelllk. Sun1 rUzelllk. ŞabslyeL 
Ahlik ve llieelye. Kadını &evdlı'eo te1'"" 
ler. GU:lüt, cösteriş 

BEDENİ GJZELLİK: 

Kendi kendini btlmek. Tavır, hare· 
ket, yürüyut ve oturuş u'ulleri. l\la.k .. 
70j. Sıhhat. J ller. İdman ... 

MANEVİ GÜZELLİGİN' TEKAJ\IÜLtl: 

1\-le-zlyeUt rden ve kusurlardan lsU .. 
fade ('3re-lerl. Kusurların ıslahı. Seda· 
nın l'ÜZtlllkl. Kendini ae,·dlrme usul
leri. Alle arasında. Zevk ve neş'e-

ŞIKLIK: 

Tuvaletin sırları. Satın almasını bil· 
mek. Ze\.'k. Ahenk ve lmlluç. Ku ... 
maşlar. Teferruat. Sene. ilı>e ve mcv· 
kle - keseye - rüre şıklık. 

MUAŞERET EDF.Bİ: 

Esas ,artları: Her J'erde dalma ser· 
best bulwtmak. Nastl konu!!malı? ita! 
ve mevkle söre kullantJacak cümleler. 

·e zaman ve nerede n~ll elbise ı-iyf .. 
llrT Birini diierlne prez:ınle etmenln 
w.ulU. ?\o1i5aflr nOl-c;:ıl kabul olwıur. l\Jek
tblanla kullanılacak Uade. 

DiılAYET: 

Evini idare. bü~eolnl tanzim time· 
aln, herkese kendini sevdirmenin, her .. 
kesfn teveccühünü kazanmanın SU• 

ları ve salre-

W 
apur yolculuğunun bütün 
hususiyetlerine vakıf olan 
Tahsin Ömer, bu seferki 

Mersin seyahatinin de tatlı ve eğ
lenceli geçmesi için, planlar ku -
ruyordu. Vapur Sarayburnunu 
yeni dönmüştü. Akşam oluyordu. 
Tahsin Ömer vapurun güverte -
sinde idi. Rahat bir şezlonga uzan
dı. Sigarasını tüttürüyordu. Hala, 
güvertenin kenarına dayanmış, 

rıhtımda bırakılan insanlara men
dil sallıyan yolcular vardı. 

Tahsin Ömer, bunları birer birer 
tetkik ediyordu. Güv ~rtenin par
maklıklarından yavaş yavaş ayrı· 

lıyorlar, hemen oracıktaki koltuk
lara, şezlonklara ot:.ıruyorlardı. 

Bunların içinde, siyah ipeklı el
biseler giyinmiş, esmer bir kadın 
vardı. Yüzünün hatla:ı çok ince 
idı. l\lat, esrarlı bir rengi vardı .• 
Simsiyah iri gözleri, uzun siyah 
kirpikleri. kuvvetli v~ sabit ha -
kışları ile, ~anki, bir heykel gibi 
ince ,.e uzuıl" boylu idi. Siyah saç
larını, koyu mavi bir şarpla boğa
zından bağlamıştı. Bır Romen köy
lü kadınının esmer renklisi gibi 
idi. Yüzünde değişmeyen, daima 
ayni durgun hissi ve manayı ve-

' ren bir derinlik sezilivordu. Talı- ı 
sin Ömer, kendi kend me: 

- Enteresan bir kadın, diye mı
rıldandı .• 

dı. Ağır ağır yemek yiyor. arada 
saniyelerce, kitaba daldığı oluyor
du. 

1 Yazan: REŞAD FEYZİ 1 
19 numaralı birine! mevki tek yr 
taklı kamaraya girdi.. 

Tahsin Ömer, kamaranın kapısı 
önünden geçerken, kilidin içinde 
dönen anahtarın sesini duydu. 

Ki!idlenen kapı, kadını ve er 
rarını da beraber saklıyordu. Ya• 
rın sabaha kadar hiçbir ümid yok. 
diye, genç adam hayıflanıyordıı. 

Koridorun nihayetine kadar yürü
dü. Küçük merdiveni çıktı. Ken • 
di kamarasına girdi. Soyundu. 

Vapur hafif sallanıyordu. Tah· 
sin Ömer, gözünü tavana dikınifo 
düşünüyordu: Bu kadının üstün• 
niçin bu kadar dilşmüştu?. l(ur 
yapmak için mi?. Hayır .. Yolcu· 
!uğun zaten birinci gecesi bitıniŞ

ti. Belki, yarın kadın İzmire çı· 
kacaktı .. Öyle ise, ondaki bu ali· 
ka neydi?. Kadından ne istiyor • 
du? .. Hiç ... Siyahlı kadından hiç. 
bir şey istemıyordu. Onu sadece 
merak ediyordu. Esrarını öğren • 
mek hevesine düşmüştü .. Çünkil. 
o. her zaman görülen kadın tip • 
!erinden değildi.. Eski bir Çin ııı•• 

bedinin içini merak eden bir /\• 
merikalı seyyah gibi, Tahsin Ö
mer de bu kadının ruhunu meralı 
etmişti. 

Dakikalarca gözüne uyku gir • 
medi.. Saatine baktı. Gece yarı • 
sını bir saat geçiyordu., Artık u· 
yumak zamanı geldiğini düşünda. 

Birden kapı vuruldu. TaıısiJI 
Ömer, gayri ihtiyari: 

(Devamı 7 !ncl sahlfde) 
istaııbulda bana ben••• bir mekleb 

&fılsa oolr: fa7duı olur. Bunun loln 
pok bir sermayeye de lüzum yok. Ders
ler, tahriri oiır.catı için büro da lslemes. 
Ya1ms bir yuı maklnesl, bir de pos&& 

kutusu, bir de muaterel edebi kitabı 
ltill Sorıılan ıuallne ak! faslı ao, blru 
ıPtlr. sbder. 

Dakikalardanberi, onu seyr<ı -
diyordu. Ona bir teşhis koymak 
0t1un ifade ettiği manayı kavra -
mağa çalışıyordu. Kad.ıı bacak ba
cak üstüne atmış, hiç kımılda -
madan, gittikçe morla~an, alaca -
!aşan İstanbulun siluetini seyredi
yordu. Gözlerini hiç kırpmJyordu 
bile.. Etrafına bakmıyor, sanki, 
koca güvertede yalnızmış gibi o
turuyordu. Daha bir kerecik ol
sun Tahsin Ömer, bu genç kadın
la göz göze gelmemişti. O kadar 
etrafına karşı lıikayddı. 

Tahsin Ömerin, bu kadına karşı 
merakı gittıkçe artıyordu. Tam 
karsısındaki masaya oturdu. Ye
meğe başladı. Yin~ onu :~tkik edi
yordu. Genç adam merakından 

çıldıracaktı. Bu ne biçim kadın, 

dıye düşunüyordu. K0ta salonda, 
yine hiç etrafına bı.km<yor, h ç birı!-:=============]~ 
şeyle alakadar görünmüyordu. 1 t-<adyo 
Tahsin ömer kendi kerdlne: Programı_ 

- Ne garib, ne tuhaf, diye söy- - -

Her sual sorandan elll kurut alıma, 
1ansı masraf, yansı kiir- İşte, lşsb
llkten •iki.yet edf'nlere sahmetslı Te 
kola:r bir kaaanç J'olu-

MADE:'llLER NE ZAMAN 

KEŞFF.DİLDi 

Alh.n, l'ÜmÜ'f, demtr, bakır, cin, kar
,un, kalay «lbl madenler çok eski de
virlerde de malüm idi. Dıter maden
ler, NOnralan keşfotuodu. 

Meseli çinko, 1541 de ölen Paraseles 
tarafından to,folundu. Platin 1741 de 
Jamayakh Vood adlı bir &J&roı tara -
tından keşfedildi. Nikeli, 1751 de 
Kroıısled isminde biri buldu. Krom. 
1797 de Vokellnde mailim ldL Alwnlnl
am de 18Z7 de dotdıa. 

Bunlardan diler klm7evf maddele
rin keşfi laklp ed.r: Bluuat 1590 da. 
Antlmuan 15 J:ncl 7ü1 7dda. Anen1k 
ve Kobalt 1633 de, M•nl'an .. 1774, Ra
dJam ve Paladlum 1803 de. Potaslum, 
SodJum, Kalen la, Barlm, mat •"'ZJ'WD 
1830 da, Kadlıım 1830 da bulwıdu. 

Yalnız düşünüyordu. Fakat, dü
şündüğü, bütün zihnini, hayalini 
meşgul eden şey neydi? .. 

İyice karanlık basmıştL Elek • 
trikler yandı .. Güverte tenhalaş -
mağa başlamıştı. Herkes yavaş ya
vaş kamarasına iniyordu.. Biraz 
sonra, siyahlar giyinmiş kadın da 
yerinden kalktı. Hiç etrafına bak
madan, merdivenlere doğru yürü
dü. Kış bahçesinin arkasında kay
boldu. 

* Tahsin Ömer, yemeğe indiği za-
man, siyahlı kadının da henüz gel
miş, köşedeki küçük masaya otur
muş olduğunu gördü. Yalnızdı. 

Yine ayni halde, ayni elbiselerle 
idi. Küçük bir değişiklik vardı. 

Masanın kenarında bir kitab var-

leniyordu. Nekad.ır d .. cıd1! bir 
kadın ... 

Çok ağtr bir duruşu vardı. Du
daklarının kıvrımlarında, alnının 

lekesiz ve ve çizgisiz genişliğinde 
en küçük bir tebessüm. bir haz, 
yahud da, herhangi bir başka he
yecanı ifade eden bir hareket, bir 
değişiklik görünmüyordu. Mer -
merden bir heykel yüzü gibi, hep 
ayni durgun maskeyi taşıyordu. 

Tahsin Ömer, bu kadar kuvvetli 
irade sahibi bir kadına, şimdiye 
kadar asla tesadüf etmediğini giz
liyemiyordu. 

Yemek çok uzun sürdü .. Vakit ı 

geceyarı.sına bir saat vardı. Siyah·ı' 
lı kadın masasından kalktı. Ağır 

ağır yürüyerek, salondan çıktı. 

Tahsin Ömer de, hemen yerinden; 
fırlamıştı .. Hiç belli etmeden onu' 
takib ediyordu .. Dar koridorlar -
dan geçtiler .. Yürüdüler, yürüdü
ler .. Kadın yemek salonu katında, 

IST ANBUL SiNEMACILIK TARiHiNDE EŞSİZ BİR HADiSE, 
HiÇ BiR FiLME MÜYESSER OLMAYAN BİR RAGBET 
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4 
üncü ve 
Soouncıı 

Hafta BÜYÜK VALS 
M ELEK Sinemasında Muhteşem bir muvaffakıyetle başladı. 

Bunu bir ben biliyorum!. 

Ankara Radyo•" 
auollM 

18.30 PrO&Tıuıı. 
18.35 Miulk (culıan4 • Clıan) ...,... 

!ot orkestrası • 
19,15 'I11rk mtlzlil (Fuıl he:rell: il.,. 

u.m faslı). 
Tahsin KanılıQf, ve SallJ'• T~ 

lfllraklle. 
ıo Ajans, meteoroloji, haberleri. si• 

raat borsası (flall. 
Z0,15 Türk mUzli1: 
Çalanlar: Vecibe, Fabl.re Fenaıı. c-<f' 

del Çatla, Refik Fenan. -•"" 
Okunnlar: Mualfu tıkar, ııe.....-
1- Bayatiaraban petrevL 
ı.- Haşim beyin bayallarabaıı fll' 

kısı (Nlmell n.slm). 
3- Rahmi beJ'ln ba1allarabaD fll' 

kısı (GOalümli hlcraaa). 
t- Su yolcunıın ba1allarab&11 ~ • 

kısı (Nule1lm). 
S- B;ıyallaraban tilrkil 

datda), 
6- Karacaar sa• .emabL 
7- Ralrln kurdillhlcaııkar 

(ı>liflll' 

(llenc-ı ruhsanna), 
S- Lem'lnln kürdlllhlcaııkir ,...-ı 

(Naalandı bülbül}. 
9- ArU beJ'ln suzinak earlua& (O<'' 

me elemi aşka). 

21 Memleket aaa& ayan. 
ıt Kon.,.ma (saa pirleri). • 
!1,!0 Esham, lahvlül. kamblf<' 

tıııltat borsası (flal), , 
Z l.30 Temsil (lUolla beJla ....... 

lan) Komedi: Yazan E. a..ıı. .Jt 
zı Miulk (ktlçlllt ockoslra • r

Neclp Aflım). 
Z3 MWılk (eazbaıı•>· 
%3,45 • H Son a.lam haberleri fi 

:raruıkl Proanm. 
- Bırak Allahını seversen. On gündür ne çek

tiğimi ben l:.iliriın. Sen yoksun diye bütün titizliği 
üzerinde. Suratından düşen bin parça oluyor. Her
çeye kızıyor, 'herşeyden öfkeleniyor, en küçük şey 
için beni dalıyor. 

- Genç kadın bütün bu öfkelere, !uzguılıklııra YOS A 
Hanife kadın, hoynıınu 

alarak: 
eğerek 

- Hep öyle değil miyiz?. 

ve yavaştan 

DedL Safiye, buna bütün bütün içerler gibi 
birden patladı: 

YA.SIN 
l!.30 Procnm. 
12.35 Türk miizlit - Pi. 
13 Memleket aat a1an, ~ fi 

meteoroloJI haberleri. ~~' 
ıs.10 - u Miizlk (caıband - ""'

Lan!Gş orkes.,....sL 

aldırış etmeden tekrarladı: 
- Evde yok mu?. 
Hanife kadın: 
-Yok ... 
Dedi, sözüne ekledi: 
- Olma~ın dahıt'Tyi 

- Neden?. 
- Sana çok kızıyor .. 
- Ne yaptım yine ben?. 

- Gelmiyorsun, görünmüyorsun .. diye çok ı-
çcrliyor. 

- İyi amma, parasııu gönderiyorum. 

-· Şımdi paraya değil de, senin gelmeyişine 
tutul yor. 

Geenç iradın, güzel kadın, gün~ renkli kadın 
mantosıı"U omuzlarından düşürdü, odaya girdi, 
llJ< k~. peye oturdu, yanaklarında toplanan sevgi 
guiuoul 1 rın, yiııune dal!ıta dağıta: 

No. 79 

- Büsbütün gelmiyeeeğimden mi korkuyor?. 
Diye söylendi. Hanife kadın çok heyecanlı idi. 
- Bilmem amma, karşılaşırsanız hiç de iyi 

olmıyacak. Bilmiyorum ne yapmalı?. 
Dedi, genç kadının gözleri içine baktı. İhtiyar 

kadın bu gözlerde korkusunu giderecek bir teselli, 
ıztırabını yenecek bir avunma arıyordu. İri, siyah, 
katr;\erli gözlerini devire devıre güverile Hanife
nin bakışlarını gôzlerine çeken taze kadın: 

- A .. Sen çok korkak olmuş.,un abla.. 
Dedi, sözlerine ekledi: 
- On gündür, yokum. Bundan ne çıkar? Bu 

adamın bir türlü aklı ermiyor ki, su gibi harcadığı 
para kolaylıkla kazanılmıyor. Ben her gün evde 
ve onun gözü önünde oturur,am para nereden ge
lecek?. 

- Doğru. Haklısın kızım. Yerden göğe kadar. 

Yuuı: ETEM İZZET BENtca ------11 

Sana söylenecek liıfun yok. Amma, Hüseyin dert 
anlamıyor. Öikeltndikçe kızgınlığını benden çı
karıyor. Sabaha kadar vır vır haşunın etini yıyor. 

Genç kadın, bacağını bacağının üzerine attı, 

çantasından bir cigara çıkarıp yaktı, söylendi: 
- Ölse de kurtulsam bari. 
Ve l;irden rengi soldu, sesi titredi: 
- Acaba ben bu hayattan hoşlanıyor muyum. 

Onu hiç soran yok. Ne kadar ıztırab çekiyorum, 
ne ağulu günler sürüyorum. Bütün bunlara karşı 
ilgi duyan benden başka hiç kimse yok! 

Bacakları bacaklarının üzerinde sinirden tit
riyordu. Daha öfkeli, daha içli devam etti: 

- Günlerimi geçirmek için binbir kılığa, bin
bir kalıba giriyorum. İnsan için olduğu gibi gilrü
ll(<memek, göründüğünden başka olmak öyle giiç, 
öyle ağır şey ki. Ne çekiyorum, neler yapıyorum<. 

- Ne çekiyorsunuz. Hiç bır şey. Ben kaza
nıyorum, ben getiriyorum, ben çile dolduruyorum, 
siz yiyorsunuz. Çektiğiniz bu mu?. 

Ve bahar kokulu, güneş renkli, güler yüzlü 
genç kadının büyülü, tılsımlı, iri kara göz -
!eri birden ışığını kaybetti, yanaklarına iri birer 
damla yaş sızdL İçten gelen, ıztırablarıru ağlıyan, 
göğsündeki yarayı yıkıyan bir sesle: 

- Ben de kurtulacağım. Ben de insan içme 
katılacağım. Ben de ben olarak yaşıyacağım. Fa
kat, daha var. Çilem dolmadı. Bekliyorum Hanife 
Abla ... 

Dedi. Hanife kadının da ııözleri yaşarmıştL 
Diledi: 

- Yaradan kolaylığını versin yavrum. 
Safiye hiç cevab vermedi, daldı, d~ündü, si

rurli sinirli bir ciğara daha yaktL 
Hanife Ahi&: 

(Devuu var) 1 

~ 
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1 İstanbulda n Enstant a neler: J 
Otomobil L&s· ikieri 

abucak Eskiyor 
Şoförlerin Eu Şikayefini T efkik Etmek 

Çok Faydalı Olacaktır 
r--Yazan: 1 
ı_ MURAT KAYAHAN 

fi)\ u güne kad:r İstanbulun 
l!:} dertlerini tel;arüz ettirme 

ye çalıştık. Fakat ihmal~ uğ
~aYan. şehrimizin göze batan ö:·
n· eksıkleri var ki, her gün blr ye
,,ısi. ile karşılaş•yor ve gayrı ihti· 
.,arı se · . 

vınıyoruz. 

h llelki görülen bu çirkirl' ider 
d:~.ikatte, koca bir ~ehu· i~in ayıb 

.gildir ama; yeri zara'""' ehem
~Y~tini. diğer semtlere nisbctle 
l!ı Yutebılen ve ortadan k~iı;!ırıl -
yası Pek fazla fedakarlık istemi· 
den bu eksikliklerin ortadan kal-
ırıırn b 

1 asını muhterem vali ve e-

d
ediye r.eisi Doktor Lütfi Kırdar: 
an r· 

ıca ediyoruz. 

§u \' apılmasını istediğimiz işler 
nlardır: 

C1! 
1 - Beyoğlu Balıkpazarınuı iyi-

t . Yıkanabilmesi ve bu suretle in· 
ışar ed 

l!ı . en kokunun devam etme-
l!ı esıni temin edecek bir kaç yüz 

ctrelik asfalt yol, 

b 
2 

- Bir iki karanlık yola JAm. 
a konulması 

' kı. 3 
- Şoförlerin lastikler hak • 

• nda Yaptıkları şikayetlerin na
«'rı d'k ır· . 1 kate alınması, dilekleri -
eİ:~'.n ?1rer birer etraflıca izah 

ğ . ıgımız zaman bize hak verilece
ıni zanne<1· 

ıyoruz. 

' 

pıeyoğln sokakla'rında bekliyen taksiler 

mobil lastiklerinden ş;kayet edi
yorlar. Bu şikayetin alakadarhr 
tarafından nazarı dikkate alınma
sını israrla istiyen şoförler ve o
tomobil sahipleri namına izahat 
veren Bay Nüzhet diyor ki: 

- Benim Beyoğlunda çalışan 
taksi otomobillerime aldığım !as· 
tiklerden şikayet edişim şahsi de· 
ğildir. Bütün şoför ve ~raba sa • 
hipleri ayni dertten şikayetçldır
ler. Otomobil lastiklerinden bazı
ları fena çıkıyor. Aldığımız yep
yeni lastiklerin kısa bir zamanda 

çatladığını görüyoruz. Ucuza al -
maciığımız bu lastikler kazancımı
zın değil, mesaimizin devamına 

imkan bırakmıyor. Alakadarların 
bu işi nazarı dil< kate almaları için 
neşriyatta bulunmanızı bütün şo
för ve araba sahipleri namına ri
ca ediyorum.• 

Bay Nüzhetin bu iddiası üzeri
ne mezkı1r acenta ve şoförler ce
miyeti nezdinde yaptığımız tet
kikatı ayrıca neşredeceğiz. 

Alakadarların bu işi tetkik etme
lerini temenni ediyoruz. 

S-SON TELGRAF 22 Ş U B A T 1931 -
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B ~~? ... Şef dö tren siz misi - ~ U U ı;gJ IJ 

Memur - Evet, bayım... T h 
Bay - Beni, Adapaza~ına gelin- a r 1• Je 

ce uyandırınız rıca ederım. i Erkekferin Başına 
Memur - Başüstüne, bayım ..• 

Bay - Uykum çok ağırdır. U

yandırmak istediğiniz zaman şüp

hesiz itiraz edeceğim. Fakat, al

dırmayınız: Ne yapınız, yapı -

nız, nyandırınız. Adapazarına in

diriniz. İtirazlarıma ehemmiyet 
vermeyiniz. 

Memur - Bay, merak etmeyi
niz. Müsterihane uyuyunuz ... 

Bay, kompartımana girer. U • 

zanır, derin bir uykuya dalar. Ne-' 
den sonra şef dö trenin: 

~ - Eskişehir! Eskişehir! ..• 
Diye bağırmasile uyanır. 

Bay - (Acele trenden atlar. 
Şef dö trenin yanına gelir) Hani 

beni Adapazarında uy1ndıracak
tınız. O kadar rica ettim size ... 

Memu - Fakat. bay ..• Siz bana 
bir şey söylemediniz. 

Bay - Söylemedim mi? Nasıl 

olur bu, aklını mıkaybettin yoksa .• 

Haydarpaşadan hareketimizden 

beş dakika evvel sana, uykum çok 
ağırdır, Adapazarına gelmeden ev

vel beni uyandır demedim mi? 

Memur - (Müstehzi bir gülüş

le) ah! Evet ..• Hatırlıyo:um. Fa
kat ben o yolcunun arzusunu ye

rine getirdim. İnmek istemiyor, 
çırpınıyor, Ankaraya gideceğim 

diye itiraz ediyordu. Fakat, ben 
aldırmadım. 

Kadın Yüzünden 
Gelen Meşhur 

Facialar 
/A 

dem Babamızdan tutunuz, şu geçenlerde !
dama mahkılın olan zavallı Fransız bahriye 
zaoıtinin felaketine sebeb kim?. Kadır.lar. 

Ademin cennetten kovulmasına sebeb Havva 
Annemız olduğu gibi genç l;ahriyeünin kellesinin 
uçmasına sebeb de şüh, hoppa ve dilrüba bir kadın
dır. 

Bir kadın, bazan yalnız bir adamı baştan çı

karmakla kaımaz. Bütün insanları biribirine katar. 
Dünyayı ııltüst eder. O güzel dudaklardan çıkan tek 
bir söz, bütün bir milleti biribirinin boğazına sarıl
mıya, biribini l:.oğmıya sevkeder. Güzel bır kadın111 
sehhar bakışları yüzünden yıkılan imparatorluklar 
az mıdır?. 

Erkekler, sevdikleri kadınlar için herşeylerini 
feda ederler, feda etmekten çekinmezler: Mevki, 
şeref, şanü şöhret, namus ... 

İnsanların saadetini temin eden sevda, bazan 
ne çılgınlıklar yaptırmaz; ne cinayetlere, facialara 
sebeb olmaz!. 

İşte, dünya kurulalıdanberi, kadın ve sevgi yü
zünden vukua gelen facialann bir listesi: 

:. Güzel Elenin Faris tarafından kaçırılması 
meşhur Trua muharebesine sebeb oldu. 

:. Havva Annemiz, memnu meyvayı, elmayı 
çok seviyordu. Nihayet; dayanamadı, yedL Ademin 
de kendisinin de cennetten kovlınasına sebeb oldu. 

:. Samson, Daliliının tatlı sözlerine kapıldı., 
Kuvvetinin sırrını ifşa etti. Saçları kesildi, göz
leri çıkarıldı. Filistinlilerin eline esir düştü. Bey
gir gibi dolap çevirdi. 

:. Sezar, Kleopatranııı kendisini ihnıal ettiğini 
Antuanı sevdiğini gördü. Teessüründen öldü. 

Bay - Peki, ne yaptın? .• 

Memur - Ne yapacağım, tren 

kalkarken pencereden aşağı salı-

verdim• .. 
, :. jüdit, sevgilisi Holofermin felaketine sebe • 
- biyet verdL 

• 

Aşk Ve 

CALUU> AZARI 

.., Ceyoğlu muhitinin çarşısı olan 
e ekseriyetle tavu1<, balık ve ka· 

~~p dükkanlarının yanyana geldi
Rı Sokaktan sı.bahtan akşama ka
~ar Pis bir koku neşre.tmek~~ir. 

u kokunun önüne geçılmesı ıçın 
Yap:lacak iki sekil vardır: 

' 
. tı.. - Balık, tavuk ve bu kabil 
'ıy ' ecek satan dükkanların bu -
tadan kaldırılması 

Kurş na Diz "len Miralay 
Napolyo n'un 29 Yaşındaki Genç 
Mira l ay1nın Hazin Macerası Nasıl Bifti? 

:. Gtizel ve zalim Salome, Herodun önünde dan- Erkekled iradesız hale koya1>ueceıı: Dır 
settL Bu suretle Sen jan Baptistin kafasını kestirdi. kadın tipi 

:. Davudun oğullarından Amon 1----------------------------
la Tamarın biribirilerini öldür -
melerinin saiki de l;ir kadın değil 
mi?. 

:. Hug Kapetin kızı ile evlenen 
Sofi Rober, bu kadın yüzünden 
dinini değiştirme di mi?. 

:. La Lekomba, 1755 de koca -
sıııı, aşıkına hançerletti. Kendisi 
asılarak idam olundu. Aşıkı da 
çarha gerildi, diri diri parçalandı. 

l Boyunuzu Nasıl Uzatabilirsiniz? 1 ı___;,_. ___ _ 

Çok Su İçmiyen 
İrısanlar Uzun Oluyor 

Fazla Su İçenler İse Kısa 
Boylu Oluyorlar 

ıı ' la - Bu yolun asfalt ve kenar-
r rı ızgaralı olarak yapılması, ay
ltıc.d dükkanların temizliğini sıkı 
oııtrol edilmesL 

81
.
1
llbirinci ~ekil hu derdi kokudan 
e ıı· 

80 ır, fakat nereye nakil edil-
' ay . 
dfikk~ı kokuyu yapacak olan bu 
bir anların yerini tayin etmek 

İk~eseıe olur zannediyoruz. 
ııı . 

l'ıl.rn cı şekil yani yolun asfalt ya-
r,,, ası en muvafık iştir. Asfalt 

sraf•.nı b' ti~ it k, · n ır kısmı a!Akadar 
lniıı an sahipleri tarafından te
cır y:ılebilir. Önlerinde gıcır gı
kendil anmış bir yol bulabilmek 

erı" t ha i t' ıçı.ıı stanbullulardan da-
h s ıfadeli bir seydlr. • 
0aı k • 

ili Ilı 1 Pazarının bugünkü hall-
d"di!Uhafaza etmesi imkansız ad
leııir rne.lıdir. Hakikatte de bu böy
eı1 k~lÇUnkü; bu yer İstanbulun 
ot~ıı Babalık ve yabancısı en bol 

,.., .. •Yoğlunun göbeğindedir. 
'-'UZe! . 

Ça1·ıı şehrımizin en fazla göze 
b an Ye .. 
ıraıt rını bu günkü halinde 

tnak d • ogru olamaz. 

LAl'llBASIZ YOLLAR 
l\.tul:ıter 

~at 1 d. em Doktor Kırdarın na-
Yotıat 1kkatine koyduğumuz bu 

A..ııcatnUhtelii semtlerdedir. 
fa~ıa .~ maddi imkana göre en 
la goze b t n YoU a an ve mahzurları o· 

ıı arı burada sıralayacağız. 
desi~ .Yo~ların başında İstiklıi.l cad

«llJ ıki 
elld.dclerd. Yanından içeri inen 
~or .. ,,., ır. Bunlardan biri Hava 

~-.. u p· 
§ll.bes· . 1Yangosu Beyoğlu sat:ş 
d ın1nt k 
edir. y am arşısındaki cad -

kı\nlar kolun iki tarafındaki dük
~a Çirki:Panınca geceleri bu yol.
~ıl'or. B manzaralar göze çat -
tıırn'l.<lı ~i n~vi Y~lların aydınla • 
eli,, Yük dılekleriınizden 

~OFön 
ll LERi, ŞİKAYETİ 

ı ".Yoğıu , ı · 
not,ıt . . ~o tırıtrınden ve oto 

sa 111 , • 
" ncırn bu· kaçı oto-

Krala Yalvaran 
Genç Kadının 
Göz Yaşları 

ükümet; Napolyon Bona • 

H partın, Elbe adasından kaçıp 
juan körfezinde karaya çık

tığını haber almış, ileri hareke -
tine mani olması için Labedoyerc 
kat'i emir vermişti. O bu emri 
yerine getirecek yerde ma!yeti 
ile beraber imparatoru selam -

!adı. 
Bu yirmi dokuz yaşındaki gen~ 

miı·alay imparatorun meftunu ıclı. 
Napolyon. Labedoyer'in sadaka
ti sayesinde yeniden saltanatı el
de etti, imparatorluğu kurdu ve 
sadık silah arkadaşını General 

yaptı. 

Fakat bu çok uzwı sürmedL 
Vaterlo hezimeti, istiliı, Borbon
ların avdeti birbirini takib .,.tti. 

Lebedoyer vaziyerin vaziyeti 
müşkülleşti. Pariste kalmaı:ın teh· 
likeli olduğunu anladı. Mılll or
dunun geri kalan kısmile pay

tahttan uzaklaştı. 
Rioma gelince gazetelerde, sor

guya çekilmesine karar verilen 
generallerin isimlerinin yazılı ol
duğunu gördü. En başta kendi bu
lunuyordu. 
İdama malıküm edileceği mu

hakkaktı. Bunu bildiği için vata
nını terke, ecnebi bir diyara ilti
caya karar verdi. Fakat, sevkili 
karısını görmeden, küçük çocuğu
nu öpmeden ona veda etmeden 
gitmiye gÖnlü razı olmadı. 

Dostları bu hareketin doğru ol
madığını, yakayı ele vereceğini 
söylediler, vazgeçirmek istediler. 
Israr ettiler, fakat söz dinleteme

diler. 
Kont dö Floho, ısrarına elaya -

namadı. arhbasını verdi. Lakin a-

raba, füonır~n çıım !<tan sonra 
devrildi, parçalandı. 

Labedoyer fikrinden vazgeçti 
mi~ Hayır! O sırada yoldan geçen 
ve Parise giden bir yolcu araba • 
s•n• atladı, bir jandarma zabitinin 
vanına oturdu. :Muleııde bir başka 
yolcu daha bindi. Konuşmıya baş
ladılar. Labedoyer ,çok temiz yü
rekli ve nazik bir adamdı. İki yol 
arkadaşının suallerine cevab ve

riyordu. 
Riomda buluııdugunu, karısını 

ve çocuğunu görmek için Parise 
gittiğini, sonra ot·dudan çekilerek 
Amerikaya hicret edeceğini ağ -
zından kaçırdı. Yalnız i'mlni söy

lemedi. 
2 ağustos sabahı saat sekizde 

Parise vasıl oldu. Aile dostların • 
dan biı inin evine gittL Evine gi
rebilmek için gece olmasını bek
liyordu. Karısına haber gönderdi. 
Madam Labedoyer büyük bir se
vinç ve korku ile koştu, geldi. Ko
casının bu tedbirsizce hareketine 
çok canı sıkılmıştı. Hakkı da var
dı. Çünkü, eve girince, polis -
!erle. jandarmalarla karşılaştı. 
Kocasını göremedi. 

Al<si bir tesadüf, Mulende ara
baya binen yolcu sivil polis ko -
miserlerinden biri idi.. Kendisini 
tanıınıs, girdiğj evi görmüş, Faris 
zabıtasına habe.r etmişti. Ev ba-

--
Saray Nöbetçisi 
Kadını İçeri 
Sokmuyordu 

sılmış, General tevkif olnmuştu. 
Genç kadın, bu felaket habe -

rini duyunca düştü, bayıldı. Ne
den sonra kendine geldi. Tanıdık
larına, aile dostlarına başvurdu. 

On sekizinci Li.iinin herhalde ko
casını aifedeceğini ümid ediyor
du. 

Halbuki aldanıyordu. Generalin 
tevkifinden evvel, kayınbiraderi 

Roje Damas Krala müracaat et
miş, tevkif kararının geri alınma
sı ricasinda bulunmuştu. Kral mü
teessırane: 

- İmkanı yok, demişti. Allah 
vere de ele geçmese. Siz bunu te
mine çalışmız ... 
Kralın böyle söylemekte hakkı 

vardı. Çünkü efkarı umumiye Ge
neralin aleyhinde idi. Gazeteler, 
her gün sütun sütun yazı yazı • 
yorlar, Krala, ve Krallığa ihanet 
edenlerin cezalandırılmasını is • 
tiyorlardı. 

14 ağustos günü, Labedayer 
mahkeme huzuruna çıktı. Bu si
yasi muhakeme büyük bir merak 
ve heyecan uyandırmıştı. Büyük 
salon Prusya, Vortemburg, Oranj 
prensleri, İngiliz generalleri, Pa
risin en kibar ailelerine mensub 
erkekler ve kadınlarla dolmuştu. 

Bunlıırın hepsi, Labedoyer'in 
imparatorun harekatını kolaylaş
tırmakla vatanına ihanet ettiği ka
naatinde idiler. Hiddet ve kin ile 
bakıyorlardı. 

Generalin benzi solmuştu. Bu
nunla beraber, sorulan suallere 
metanetle cevab verdi: 

- İhtimal aldandım, dedi, Fran
sanın menfaatini hakkile takdir 

(Devamı 7 inci sahifede) l 

:. Laforj vak'ası. Affından bir 
gün evvel idam olunan kadı.n, ha
kikaten kocasını a.·senikle zehir
leyip öldürmüş müydü? Bu sır bir 
türlü anlaşılamadı. 

:. Avusturya Veliahdı Rodolf 
dö Habsburg, Mari Vetseraya gö
nül verdi. N elice malüm: Meyer
Jing faciasının, prensin koca bir 
imparatorluk tahtını güzel kadı
nın tatlı tebessümlerine !eda et
tiğine ne şüphe ... 

:. General Bulanjenin de bir 
sevgilisi vardı: Margarit dö Bon
nemen ... 1881 de bu kadının me
zarı başında hayatına nihayet ver
di. 

:. Milyonlarca serveti olan bir 
adam, aktris Ev elin N es bitle ev
lendL Az sonra kadının eski ta-
nıdıklarından Stanfon Vit adlı 

birisini öldürdü. Şimdi milyon -
!arına rağmen Güyan adosında, 
adi mahkiımlar arasında taş kırı
yor. Kadın ise zevkinde ... 

:. Güzel Tarnuskanın dudakla
~ındaki tebessümler ölüm saçar. 
Iflasa, hırsızlığa, cinayete sevket
tiği aşıklarının sayısı belli değil
dir. 

•'"* Çariçe Aleksandra, ikinci Ni
kolanın felaketine sebeb oldu. Ni
çin?. Raspotini sevdiği lçin değil 

·1 mı .. 
:. Madam Stenheil, kocasının 

esrarlı ölümünden sonra Lord 
Abingerle evlendi. Az sonra yine 
dul kaldı. 

:. Bahriye mülazimi üımo; Ll
zon adlı güzel bir kadın için va • 
tanına ihanet ettL İdama mahkllm 
oldu. Fakat, Cumhur Reisi ceza
sını müebbed küreğe tahvil etti. 

:. Veznedar Gabay, 1905 de 
Valantln Mareyin güzel gözlerine 
tutuldu. Çalıştığı bankadan bir 
milyon çaldı. Yirmi sene hapse 

(Devamı 7 inci sahifedı). 

Kurak mıntakalarda yaşıyan insan Iar kısa ııoylu oıuyorıarnuş 

B 
oyunun kısalığından şika - an evvel çıksın diye üst du • 
yet edenler pek çoktur ve daklanna fındık yağı süren ço _ 
Peter Pan gibi kısa boylu cuklar az mı) dı? 

kalmak istiyen çocuklar da o nis- i Sinema ,vıldızlarından bırıne 
bette azdır. mektub yazan on beş yaşında bir 
Çocukların hemen hepsı, smle- kız· •İki sene evvel başınızın, Jar 

rine ba!Qmazlar, boylarının uza- Gabenin omuzlarına kadar yeliş· 
masını, büyük görünmelerini istcr-ı med,gini söyltlyorlardı. G çen gilr 
ler. Otuz sene eV\'el, bıyıkları bir (Devaım 6 ın• ı sahifede) 
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Çok Su 
Uzun 

içmeyenler ! 
Oluyorlar 

(5 inci ıahifeden devam) 
son filntinizi seyrettim ve bütün 
partönerlerinizden daha boylu ol
duğunuzu hayretle gördüm. Nasıl 
oldu da bu kısa bir müddet içinde 
bu kadar boylandınız? Bunu, ba
na da öğretir ntisiniz? Zira, çok 
bedbahtım, boyum çok kısa ... size 
minnettar kalacağım .... 

Sevimli yıldız, buna gülmüş ve 
fU cevabı vermiş: Zannettiğiniz 

gibi boylanmadım. Sadece partö -
nerlerimi benden kısa olanlardan 
ııeçtim ..•• 

Fakat, herkesin eşini, arkada -
GJill istediği gibi seçebilmesi ka
bil mi? İnsan, hazan uzun boylu 
birisinin yanına düşüverir ve kısa
hğı bütün çirkinliğile meydana 
çıkar. 

Aru adlı bir Hindli doktor, kısa 
boyluların boylarım uzatmanın 

çaresini bulmuş 
Bunu da bir tesadüfe borçlu. ol

duğunu söylüyor: 
Arabistanda seyahat ederken 

iki hemşire görmüş. Yalnız çeh -
releri değil boy !arı da bir ... 

Bunlardan biri kervanla yola 
çıkıyor. Kervan yolunu kaybedi
yor. On beş gün çölde dolaşıyor. 
Yolcular birçok sıkıntı çekiyor -
!ar. Su bulamıyorlar; hararetten 
yanıyorlar, kavruluyorlar. 

Nihayet imdad yetişiyor. Susuz
luktan ölüm haline gelen yolcu
ları kurtarı,yor. Kasabaya getiri
yor. Hemşireler biribirlerine ka • 
vuşuyorlar. Hayret ... Kervanla 
giden kızı, hemşiresinden iki san
timetro fazla boy lanmış .. · 

Bu hindli doktorun dikkat na
zarını çekiyor, ve: .susuzlukla 
boyu uzatmak nazariyesini vaze

diyor. Uzun müddet bununla meş
gul oluyor, tecrübeler yapıyor. 

Kurak yerlerde yaşıyan zencile • 

rin kavak gibi boylandıklarım gö
rüyor. Bunların az su içtiklerini, 
su ihtiyaç\arını meyva yemekle 
telaii ettiklerini anlıyor. 
Kısa boylulara: 

- Boylanmak isterseniz su iç
meyiniz, yahud pek az içiniz ... 

Tavsiyesinde bulunuyor ... 

Yapılan T edkikler 
Bütün Hakikatleri 
Meydana ·çıkardı. 
(1 ind ıahifeden devam) \ sunda •Krup• müessesesının De

protesto Beyoğlu teste etmiş ve b nizbanka bir mektup yazarak ·Et-

2 inci noterliği vasıtasile Krupun rüsk> deki hataların ·Tırhan• ve 
İstanbul mümessili olan ·Orak• cKadeş• vapurlarında da yapılına-
ticaret ve sanayi evine tebliğ olun- ması için nazarı dikkati celbettiği 
muş, oradan da Almanyaya gön- ve hatta •Etrüsk• ün kömür am-
derilmiştir. barlarına 150 şer ton ellişer kilo-

M9amafih komisyonun yaptığı luk çimento paketleri konulma - \ 
tetkikat •Etrüsk• ün inşası sıra- sım tavsiye ederek bu suretle mü-
sında esas mukavele ve şartname- vazenenin bulunabileceğini bil -
ı;ında buradan verilen emirlerle dirdiği, fakat acele l:.ir cevab is-
bazı tadilat yaptırıldığı da tesbit tenen bu mektubun dosyada mu
olunmuştur. kabelesiz kaldığı da komisyonca 

tesbit olunmuştur. 

Fransa Ve Suı:iye 
(2 inci sayfadan devam) 

yor. Sözün daha kısası; Suriyeli
ler istiklru iddia ediyorlar. Fran
sa ise kendilerine nıanda), batu
latmaktadu. 

Hukuki cihetten Fransanın va
ziyeti kuvvetlidir. Çünkü ortada 
1936 senesinde imzalanmış bir 
mukavele mevcut olmakla bera -
her, bu mukavele tasdik edilme
miştir. Binaenaleyh mer'i sayıla
maz. Diğer taraftan g_ıriyeliler de 
senelierdenberi avutulmaktadu • 
lar. Uzun mücadelelerden sonra 
nihayet iki sene evvel Fransa İl'! 

bir mukavele imzalamışlar ve o
nun mer'iyete girmesini bekler • 
ken, şimdi Fransanın bunu tas • 
dik etmiyeccği anlaşılmıştır. Da
ha kötüsil: Fransa, 1936 mukave
lesinin yerine yeni ikame etmeyi 
düşündüğünü de bildirmiyor. Mu
kavelenen tasdiki şimdilik tehir 
edilmiş de sonra mer'iyete geçe
cek mi? Onun serine başka bir 
mukavele imzalanması mı isteni
yor? Sııriye daimi olarak manda 
altında mı kalacak? Buna Fran· 
sızlar da karar vermiş değillerdir. 
Fransanın Suriyedc yirıni senelik 
manda idare tini tebrırüz ettiren 
hususiyet, tereddiid ve kararsız

lıktan ibarettir. 1936 mukavelesi 
imzalandığı zaman artık bu ke -
rarsızlığın sonu geldi gibi g&rün
müştü. Fransanın eski kararsızlık 
siyasetine geri dönınesile Suriye 
hallqnın gözleri önünde !beliren 
üınid de sönmüş bulunuyor. Şimdi 
Sariye, 1936 mukavelesile Fran
saya tanıttığı haklarını bir defa 
daha kabul ettirmek için yeni baş 
tan mücadeleye girişmiştir. 

Uzak Şarkta 

Fransanın Nüfusu 
Azalıyor mu? 

(4 üncü sahifeden de•ıam) 

kalmamıştır. Almanların böyle 
bir endişesi yoktul'. 

Umumıyet itibarile Alınanyada 
genç adamların miktarı ilıtiyarla
ra üstün olacaktır. Genç nüiuı;un 
ihtiyarlardan çok olmakta devam 
ettiği kat'i surette görülüyor. 

Fakat bu yalnız Hitlerin iktidar 
mevktine geldiğinden dolayı böy
le olmuş sayılmamalı. Eğer Al -
manyada her sene orta bir he
sabla 300,000 den fazla çocuk do
ğuyorsa bunun daha başka sebcb
lerini aramalı. Hitler 933 de hü
kumeti ele aldıktan sonra çocuk 

düşürenlere karşı şiddetli tedbir
ler alınmıştır. Bunun neticesi o
farak doğumların arttıj!ı görül · 

muştür. Avusturyada dfl çocuK 
düşürmek almış yürümüşken Al· 

manya ile birleştikten sonra ayni 
tedhlrler sayesinde orada da bu 
halin önü alınmış, bir senedenberi 
doğumların arttığı görülmüştür. 

Halbukı Almanya ile Avusturya 
bir sene evvel birleşmeden evvel 
Avusturyada doğumların gitgide 

azaldığı görülüyordu. Bilhassa Vi
ya·nayı söylüyorlar. Viyanada ço
cuk aldırmak işi geçen seneye ka
dar pek kolay iken geçen mart -

tanberi Almanya ile Avusturyanın 
birleşmesi üzerine çocuk aldırmak 
faslı da kapanmıştır. 

Şu halde iş yalnız Hitlerin ikti
dar mevkiini ele almasile olup 
bitmiş gibi değildir. Doğumların 
mani olan şeyler ortadan kaldırıl
ması düşünülmüş, fakat alınan 
tedbir tamamile tatbik edilmiştir. 
Mani olan amiller ortadan kaldı
rıldıktan sonra ise sıra doğumları 
teşvik edecek çarelere gelmiştir. 
933 denberi Almanyada izdivaç 
Edecekler için birçok kolaylıklar 
gösteriliyor. Borç vermek ve sal.
re gibi. Evleneceklere verilen borç 
için faiz almıyorlar. Yalnız alınan 
para ödensin diyorlar: O kadar. 
Fakat evlenenlerin çocuğu olun
ca borcun dörtte biri silinmekte
dir. Dört çocuk olunca borç da ken
di kendine ödenmiş oluyor. 

Fransız askeri mütehassıslar>...nın 
yazdığına göre Fransanın 57 vila
yetinde ölenlerin miktarı doğan
larınkinden fazla görülerek buna 
karşı tedbir almak lüzumunda ıs
rar edilmektedir 

Fransızların buna karşı düşün
dükleri birçok çareler vardır. Fa· 
kat bu cihet kendilerine ait bİT 

mevzudur. 
Fransa ile komşu olan Almanya 
ile İtalyanın bugün varmış olduk
ları netice şudur: Bir memleketin 
kuvveti çıkaracağı genç ask<?r ile 
ölçülmeli. Almanyada hem do -
ğum atmaktadır, hem de Avus -
turyayı alarak 10.000.000 nüfus 
daha kazanmıştır. 

Sultanahmet Birinci Sulh Hu - lstanbul lkiııci icra Memurluğun 
kuk Hakimliğinden: dan: 

Hazinei maliye namına İstanbul Alibey köyünde Çoban çeşmede 
"!aliye muhakemat müdürlüğü ta- tuğlacı iken elyevm ikametgahı 
rafından Sultanahmette Üçler ma- meçhul Bekir oğlu Tahsin hazine -
hallesinde Suterazi sokak 31 nu - nin Beyoğlu Birinci Sulh Hukuk 
maralı hanede Hüseyin Avni aley- Mahkemesinde istihsal eylediği 139 

. .. . liranın maafaiz ve masarifin tahsili 
hıne açılan muddeıaleyh A~at~ hakkındaki 27 /2/936 tarih ve 935/ 

(1 inci sahifeden devam) Emniyet kadrosuna tayın edıldığil 1447 1 
.
1
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numara ı ı amı erayı ın az a-
le kar§ılanmıştır. Hatta Ja - zaman beraberinde götüreceği aile iremize tevdi eylemiş ve tebliği 
pon tayyareleı-inin doğrudan efradı için 8 Teşrinievvel 928 tari- muktazi icra emri ikametgahınızın 
doğmya lngiliz arazisinde bfr hinde avans olarak aldığı 18 lira 56 meçhuliyeti hasebilc merciince bir 
treni takib etmeleri bütün si- kuruşun mahsubunu yaptırmadığı ay müddetle ilanen tebliğine karar 

-- -- - --
Baş, Diş, Nezle,Grip Romatiznıa 
nevralji.kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal~ 
- icabında gUnde Uç kate ahnablllr. ....: 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Cinsi Mikdarı MuhammenB. Muvakkat T. eksittııı' 

Lira Kr Lira Kr. 

40 1ık çivi 15 /50 m/m. 2000 kilo 375 28 12 14 
Kadranlı otomatik 
baskül 1 aded 700 52 50 J5 

Kilot pantolon kasket 12 Takım 
15,30 Kasket 12 • 546 41 95 

Kaput 12 • 
Çizme köşele 12 • aJ!lı 

I - Yukarıda cins ve miktarı yazılı (3) kalem malzeme şartrı 
ve mevcud nümuneleri mucibince ayn ayn eksilt'.11eye konmuştur. ı!I 

II - Muhammen bedellerile muvakkat temınatları hızalarıJl 
gösterilmiştir. ,ıı 

m - Eksiltme 3/3/939 tarihine rastlıyan cuma gunu hızaları~ 
yazılı saatlerde Kabataşda kam levazım ve müba 'aat şubesindeki 8 

komisyonunda yapılacktir. 
1 

IV- Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız olarak aJıll 
bileceği gibi nümuneler de görülebilir. ~ 

İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güve 
paralarile birlikte mezkfır kom~ona gelmeleri ilan olunur. (940) 

Cinsi 

Kereste 
Beyaz çul 
(başı bağlı) 

,,. ... 
Muhammeı B. 7,5 Saati Miktarı 
Beheri Tutarı Teminatı 
Li. K. Li. K. Li. ~ 

1209 M -3-----51987 - 3899 03 15 
115000 .İl.det - 70 33033 - 2477 48 J5.5 

(Kilosu) (Takriben) 
Düz beyaz kana- 250000 metre - 15,5 38750 - 2906 25 16 
~ ,, 

I - Şartnameleri ve numuneleri mucibince yukarda yazılı rı18' 
me ayrı ayrı kapalı zarf usulile satın alınacaktır. dl 

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hi2alat10 

gösterilmiştir. . . .. .. . iıf 
III - Eksiltme 27 /2/939 tarihine rastlıyan pazartesı gunu htı tı.~ 

rında yazılı saatlerde Kabataşda 1evazım ve mübayaat şubesindeki 8 

komisyonunda yapılacaktır. ı•' 
IV- Kereste şartnamesi 260 kuruş beyaz ç~ı. şartname~'. 16~. ~~ f 

kanaviçe şartnamesi de 194 kuruş bedel mukabı!inde her gun soııı 
çen şubeden ve İzmir başmüdürlüğünden alınabilir. (il 

Mesela bu tipteki vapurlar; ilk 
olarak 3 kazanlı ve tek makine, 
tek uskurlu olarak sipariş edil -
miş; fakat sonradan makine ve us
kur adedi 2 ye çıkarılmış, kazan 
adedi de; 3 den 2 ye indirilmiştir. 

ya.si mahfillerde heyecanla gibi iade dahi eylememiş olduğun- verilmiştir. 
Bundan başka bizzat vapurların karşılanml§tır. dan tahsili için açılan davanın ila _, İli\n tarihinden itibaren bir ay 

· Kr ptan alan •Nepton, Bu hususta kat'ı karar ve - k 1 ınşasını u nen yapılan tebliğat üzerine cari içinde yu arıda yazı ı borcu maa 
.-. .• d Tırh Kadeş in rilmeden önce, mahallinde va. i1 f · · d ı b 

V - Eksiltmeye girmek istiyenlerin mühürl!i teklif mektubl9 ır 
kanuni vesaik ile % 7,5 güvenme parası makbuzlarını veya ban1<8 tr 

minat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını ihale saatlerinden ıt 
rer saat evveline kadar yukarda adı geçen komisyon başkanlığına ır. 
buz mukabilinde vermeleri ilan olunur. (826) 

tezgaıu a • an• ve • • duruşmasında: Müddei hazine ve - masar ve aız 6 emen z veya u 
matluba muvafık olamıyacağıru; ziyeti tetkik eden Hongkonk kili 8 Teşrinievvel 928 tarihli senet müddet içinde tetkik merciinden ve Cinsi Mikdan 

.. 
Muhammen B. 0Jo7,5 Muv. T. 5astİ 

Lira Kuruş __... 
Daha sonraları da Etrüske 10 

kamara eklenmesi için bir gü -
verte ııave olunmuş, tahlisiye san
dalları da ibu güverteye konul-

fakat mukavele ve şartnamelerde valisinin raporu beklenmek • ya temyiz veya iadei mahkeme yo· 
yapılan tadilatın bunu zaruri kıl- tedir. Tokyo sefirinin Japon verdi. Senedin altındaki imzanın lile ait olduğu mahkemeden icranın Lastik çizme uzun 

Lira Kr. 

<lığını bildirmiştir. hükumeti nezdinde icabeden ehli~~f. marüetile ist.i~abım. ve geri bırakılması hakkında bir karar ve kısa konçlu 
Şimdi bu vaziyet karşısında va- teşebbii.slerde bulunması için yevmı ıstiktapta gelmedıgı takdırde getirmediğiniz takdirde cebri icra- Balıkçı muşambası kısa 

127 çift 745.- 55 87 

purlarda bir tadilat yapılıp yapı- lô.zım gelen emirler verilmi§- istiktaptan kaçınmak addedilece - .nın yapılacağı ve yine bu müddet ceket, muşamba ve pan-
muştur. lamıyacağı da tetkik olunmuş bu tir. Hükumetin, Japonyanın ğinden bahisle muameleli gıyap ka- içinde mal beyanında l;ıulunmazsa- talan 150 ·adet 906.- 67 98 15 

Komisyon o zaman •Krup• mü- nu teminen her vapur için •100• er bu hareketini şiddetle protes- rarının ilanen tebliğine karar veri- nız hapsen tazyik olunacağıruz ı:.ıbi Baha~iye ~~e~i 
5

,<fi 
essesesinin bu tadilata itiraz etti- bin lira lazım olduğu ve vapur- to ederek tazminat ve tarziye lerek yevmi muhaekme 24/3/939 hilafı hakikat beyanda bulundugu- elektrık tesısatı. ıçın . 321.58 24 11 . l i~ıl 
ğini ve vapurun yüksek güverte !arın 4 er ay Almanyada kalması miyeceği söylenmektediT. saat 14 de talik edilmiş olduğundan nuz takdirde hapis ile cezalandırı - I - Cınslerile muhammen bedellen ve muvakkat temınat Jl'l ııt· 
ile müvazenesinin bozulacağını icab ettiği anlaşılmıştır. Maamafih kat'i karar va - tarihi ilandan itibaren beş gün zar- lacağınız 937/772 numaralı icra em- lan yukarıda yazılı malzeme ve iş ayn ayrı eksiltmeye konınuşt ·,;'! 
ileri sürdüğünü de vesaikle tesbit DiC.ER VAPURLAR !iden ve Tokyo sefirinden ge- bnda itiraz edilmediği takdirde mu-,rinin tebliği makamına kalın olma.ki n - Eksiltme 8/3/939 tarihine rastlıyan Çarşamba günü ~ oef 
etmiştir. Diğer taraftan İktısad Vekaleti lecek malumattan sonra ve - hakemeye kabul edilmiyerek gıya- üzere ilan olunur. (937 - 772) il rında göste. rilen saatlerde Kabataşda Levazım ve mübayaat şuııcsın 

Komisyonun t.esbit ettiği diğer rilecektir. 1 alım k d 1 akt ~ 
· •Trak•, cSus• ve •Makaraz• va- 1---------------ıbında karar verileceği ilanen teb - omısyonun a yapı ac ır. 

§ayam dikkat bir cihet de Etrüs- H k k H "k' 1... .. I 1.rtanbu! Asliye ikinci Ticaret ıır _ Şartname ve keşifnameler her gün sözü geçen şubeden kün Marmarada Uk tecrübe se • purlarının da ehemmiyetle te\kik Eyüp Sulh ıı " a ım ıgın - !ıg olunur. (939 - 270) M hk . . . . .. _ .. . ~ 
olunmasını bildirmiş ve icab eden den: a emesınden: sız olarak alınabileceği gıbı numuneler de gorulebilir. . Ji> 

ferleri yapılırken ancak azami 11 i•tanbul A•lı'ye ikinci Hııkt•k Maliye hazinesine izafetle İstan- IV - İsteklilerin muayyen gün ve saatte kanuni vesaik ile b~r v~ 
mil sür'at elde olunmasına rağ - tetkiklere başlanılmıştır. Hazinenin Kemerburgazda, Ka - M hk 0 

• mezkur komisyona gelmeleri ve çizme ile muşambalar için rıılı1' 
men'. müh' endıs' Serverin reisli - Bu vapurlar esas itibarile sür- rabigalı Esad oğlu Halil aleyhine i- a eıtoesinden: bul Muhakemat Müdürlüğü tarafın- il" 

1 1083 get'rmeleri an o unur. • • ğindeki tesellüm heyeti tarafın - atli ve iyi tekneler olmakla bera- kame ettiği alacak davasının cari Davacı İstanbul Belediyesi tara - dan Salıpazarında Rıfat bey apar - 'f- ,,. ·o 
dan; sözde 13 mil azami sür'at gö- ber yapıları zayıf görülmektedir. duruşmasında: Mübaşir tarabndan :ündan müddeialeyh Mehmet Ali limanında ikinci katta Bebek vapu- Cinsi Mikdarı Muh. B. % 

15 
f.ksiltrııe:;,1ı 

rülmüş gibi rapor verilmiş oldu - Ayrıca bunların kazanlarının davetiyesi zahrına verilen meşru - ve Mustafa oğlu Musa aleyhlerine rıı kaptanı Muharrem aleyhine rıh- beheri Tutarı Temınal şekli "'" 

ğudur!. da matluba muvafık olmadığ: gö- hatta: nl1kam1 etğg3hınızın hmekçhul ~1- ~~ı'.an a~:ak ddavasınd::;: ~olayı ti~eb tım ücreti ve havuz hesabından 775 V. Kr. U. Kr. Li. Kr. rPı~ ıi 
Diğer taraftan Krup tezgahla - rülmüştür. duğu a aşı dı ından mu a eme gu- gı mu zı ava arz a sure -ı . . . .. . Boş bobin sandığı 1500 A _ 65 975 _ 146 25 Açık arttı rill 

rında inşası yakınlarda ikmal edi· SUAT VAPURU nü olan 29/3/939 tarihine müsadif nin müddeialeyhlerden Mustafa oğ)ira 10 kuruşun tahsılıne mutedaır ı _Mart 
939 

tarihinden Ağustos 939 gayesine kadar Citali fs:~11;11 len Etrüsk tipi •Tırhan• ve •Ka- Halice alındığını haber verdiği- Çarşamba günü saat 10 da mahke- lu Musanın ikametga.Jıı hazırasının açılan davanın muhakemesi sırasın- sında birikecek 1500 adet boş bobin sandıklan yukarıda yazılı ~' 
deş• vapurlarının kabul olurum- miz •Suvab vapurunun da mat- meye bizzat veya bilvekale gelme - meçhul olduğu şerhile mübaşir ta- da: satılacaktır. ııııl 
yarak reddedildiğini yazmıştık. lub sür'ati yapmadığı görülmüş niz için tebliğ makamına kaim ol - rafından bila tebliğ iade edilmesi

1 Davacı vekili tarafından yemin rr _Muhammen bedeli ve muvakkat teminatı hızasında yazılJl\~o' 
Redde sebeb; Etrüskde düşülen ve bunun izalesi için pervanelerin mak üzere on beş gün müddetle i - üzerine mezkur arzuhalin hukuk 1tekli1 edilerek mahkemece müdde- III _Arttırma 16/3/939 tarihine rastlıyan perşembe günü biZ85 J1'1 

hataların bu vapurlarda da tek- tamiri Hizım geldiği anlaşılmıştır. limen tebliğ olunur. (939 - 134) usulü muhakemeleri kanunununlialeyhe müddeabih 775 lira 10 ku - ya21lı sıuıtte Kabataşda Levazım ve Mübayaat şubes>ndeki satiŞ )<r 

rar edilmiş olmasıdır. Şimdi bu işe Kasımpaşa havuz- 141 inci maddesine tevfikan 20 gün ruş borcu olmadığına dair yemin yonunda yapılacaktır. 
Maamafih; geçen sene ağusto- larında başlanılmıştır. Eyüp S1ılh Hukuk Hakimliğin - müddetle ilanen tebliğine karar ttirilm . ikametgahının meç JV - Nümuncler her gün Cibali fabrikasında görülebilir. 

5 
f' 

-----------------~---------- den: ' verilmiş ve mezkıir arzuhalin bir su- e . .esme. ve . . V - İsteklilerin arttırma için tayin edilen gün ve saatte '/< 1. l 
Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 

Satınalma Komisyonundan : 
J - Bir metresıne iki yüz yetmiş beş kuruş kıymet takdir edilen 

altmış iki bin metre kışlık erat elbiselik kumaş 1/3/939 çarşamba gü
nü saat onda kapalı zarf eksiltmesile satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi sekiz yüz elli üç kuruş karşılığında örnek parça
sile alınabilecek bu eksiltmeye girmek istiyenlerin 9775 liralık teminat 

karşılığı banka mektubu veya vezne ma-kbuzu ile şartnamede yazılı ve
saiki muhtevi teklif mektuplarını belli giin saat dokuza kadar komis-
yona vermiş olmaları. ( 409) (810) 

Hazinenin, Kasımpaşada, Büyük reti de mahkeme divanhanesine talik hulıyetıne bınaen yemın davetıye - venıne paralarile birlfkte yukarıda adı geçen komi.;yona geımeJeıl 
Jale , kadınlar çarşısında Kör İsa - 1 kılınrruş olduğundan müddeialeyh.sinin ilanen tebliğine ve mahkeme- olunur. •1158• 
nın bahçesinde İbrahim oğlu Hasan Mustafa oğlu Musamıı tayin edilen: nin de 6/3/939 tarihine müsadif Pa- * * ,ı'I 
aleyhine ikame ettiği alacak .. dav~- iş~u müddet zarfında ma.~k:meyejzartesi günü saat 14 de talik~ne ~~- I - İdaremizin Cibali fabrikası için alınacak bir adet buJaşJ~ • 
sının cari duruşmasında: Mubaşır muracaatla arzuhalı tebellug ıle ce- rar verilmiş olmakla mezkur gun ma makinesi ihale edilemediğinden eksiltme 10 gün uzatılmıştırdı!· 
tarabndan davetiyesi zahrına veri - vap vermesi lüzumu ilfın olunur. ve saatte yemin için mahkemeye II - Muhammen bedeli 1200 lira muvakkat temlnaıı 90 ııra ıeı1 
len me•rnhatta,· ikametgabınızın (15238) . d .. III - Eksiltme 2/3/939 perşembe günü saat 14 de Kabataşd8 

.- - gelmediği takdirde yemın en nu • • 
m-hul oldugu· anlaş>ldığından mu- ---_---.. - .-. -.-. ------,ı .1 ,... zım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacak:ır. "'';•'. 

·• B z D d " lh Hukuk kfil etmiş addine karar verı ece.,. bed ah bılır .,.- .,r hakeme günü olan 29/3/939 tarihine . eyog _u or uncu " 11 IV - Şartnameler her gün sözü geçen şu · en na · 
8
4' 

müsadif Çarşamba günü saat 10 dalHakımlıgınde:": . te~liğ makamına kaim olmak üzere meye iştirak etmek istiyenler fenni tekli!lerini föale gününden ıeıi 1~ 
mahkemeye bizzat veva bilvekale' Pangaltı Bılezikçi sokak 71 nu - ılan olunur. (935 - 438) 3 gün evveline l<adar İnhisarlar tütün fabrikalar şubesine verme ' 

gelmeniz için tebliğ ~akamına ka- marada oturmakta iken ölen Mah - 1 b 1 3 .. .. 1 1 - tekliflerinin kabulünü mutazammın vesika almaları laz,mdır· . 7 ~ ~' 
. .. .. "dd t mut Hamdinin terekesine mahkeme staıı " uncu cra memur ugun v- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte ~' 5!Jı d G ı K t l w A k ım olmak uzere on beş gun mu e - 1 k lm ıı· ih' d dan· • (11 J an arma ene omu an ıgı n ara . - 'ğ 1 (939 131) ce e onu uştur. an tar ın en . venme paralarile mezkur komisyona gelmeleri ilan olunur. $' 
le ılanen teblı 0 

unur. - itibaren başlamak üzere alacak, ve- Bir borçtan dolal? maı:ıcuz ve sa~ .. . atta jka!Petg~.ı' 
Satınalma Kom~s.yonunda~: _ z A y İ recek vesaır suretile alakadarlarınıtılması mukarrer bır dikı~ makinesı Eyup Sulh Hukıık Hakimliğin -,dan verılen meşruh. biJdirııiJ.~ı 

1- Bir metresine otuz altı kuruş kıymet bıçılen vasıf ve orneglne İzmır Mevkii Müstahkem Bahri- bir ay, mirasçıların üç ay ıçindel23/2/939 Perşembe günü saat 9-11 den: hınızın meçhul ol.du_guları 29 ~c'~ 
uygun 64512 metre yatak kılıflık bez kapalı zarf usulile 6/3/839 pazartesi ye Kumandanlıgından 7 Birinciteş- Beyoğlu Dördiıncü Su Ilı Hukuki de İstanbul Marpuççular 50 numa- Hazinenin Kemerburgazda mu _iden m~akeme gunudo maııJ<en1 '• 

M hk · b ı .. d lı d" l l • .. .. d k ttırma i 939 tarıh ve saat 10 3 ı 11 
günü saat onda salın alınacaktır. rin 927 tarıhinde almış olduğum as-, a emesıne aş vurma arı, mu • ra u' <an onun e açı ar - kim Halil aleyhine ikame eylediği b' t bilvekale geımerı' ~ ~' 

2 _ Şartnamesı komisyondan alınabilecek olan bu ek>;ıltmeye gır- keri tP.zkeremi zayı ettım. Yenisini «~tinde baş vur1'?ıyanlar hakkında le sa~ılacağından lahlipall' odlanlharın alacak davasının cereyan eden mu-. d~~:tiy:e;:akamına kaim olrP~te~ıJ 
ılı _,,. - d sk' · · h"kmü kanunu medeninın 561 569 uncu yevmı mezkfırda ma ın e azrr j ·wııefl 

mek istiyenlerin 1741 lira 82 kuruşluk ilk teminat ve şartnamede yaz ,~artacagım an c ı~ının u 1 dd 1 . h"k" 1 _ t t'bı'k dil _ bulunacak memura müracaat eyle- hakemesinde kendisine gönderilen zere 15 gün müddetle ı ı36) 
1 . .. t d k . k d k ki• Alı oylu Salıuı 1319 ma e en u um erı a e e / (.939 -

belgeleri muhtevi teklif mektublarını be lı gun saa o uza a ar o- yo "" O ceği ilan olunur. (938 - 160) meleri iliin olunur. (15235) davetiye ~lmna mübaşiri tarafın - olunur. 
misyona vermiş olmaları C5l2) (1005) rd~ 
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Mantolar lefrib Nuruar1181 : 3 7 Yilzon: Rahmi YAGIZ 

~em al Paşa Bahriye Nazırı Sıfatı 
ile Bu İşe Taraftar Görünüyordu 
Cemal Pasa ' , Enver Paşanın 

Filosu Teşkilatının,, 
Olacağına Emin 

''Halk 
Kabul 

Cok 
Etmediği 

l'düess r 

il tiuhtel!f fırsatlardan istifade 
e Perakende düşman deniz harb 

"asıtala.nııa sokularak onları im-
ha \ley . a esır edecek tertibat almak 
SUretil . it e bılhassa tahtelbahirlere 
arşı i•" . v , ı netıceler almak imkinı 
ardır. Yalruz bu işe muktazi harb 

~:enıesile .münasib görülecek 
r·l tartta sefınelerimize ızın ve -

ı ınes· · · · b 
1 

ını ıstırham eder, harekata 
r aş aınak üzere emri samii neza
etııenaııı·lerı·nı·n b ı 

l'ııasını dileriz. 
erzan uyuru -

24 ilkkanun 332 cuma 

Cemal Paşa, fikrin.1P şimşekl•-ı 
nen bir ilhamla tahlPşşuuıunda 

canlanan eski bilgisini yokladı. 1 

bulduğu cevabı alıest~ ve mağrur 

bir tavırla karşısında dil<ılen arka
daşına yapıştırdı. 

- Orada da var. 

- Hangi tarihde ve nasıl! 

- Bir tane, iki tane, beş tane de-

ğil iti ... Her tarihde ve muhtelli 

şekillerde-

- Mesel! nasıl?. 

- Eski korsanların devlet do-

nanmalarına iltihak ve yardım 

ler~;adeniz ve hava-isi sahil şehir- şekilleri gibi. Misal istiyorsan he-

• 
idi 

Enver Paşa yapm•cık bır kah
kaha savurdu, kahkaha zıııcırının 

son kırıntıları ::oaLi Bahrıy" .Na
zının kulaklarınla çınlar, salonun 

mükellef ve müzeyyen tavanla -
rında şakırtılar dağılırken ılave 

etti: 

- İnsanı zorla güldürürsün pa

şa!.. O zamanki d,nız vasıtalarıle 
bugünkiilerl bır defa mukaye>c e·ı 

dersek kendi menfaatleri uğruna 1 
bazı donanmalara yardım eden 

eski korsanları pek faydalı iş yap
mış telakki edemeyiz! 

- Sebeb?! 

Aı aptanları namına Dursun Ali, men söyliyeyim. 
Ustııta T ilfıh • ufan, Cemil, Osman!========================= 

S 
açlau boyama modası aldı, \ 
yuruıJu. Gerçi bu boyanan 1 
sa~lur hazan pek hoş gi:ırü-

nüyor. Bazan da acayıb bır şey 1 
oluyor. 

SulJ.ı.lıları boyamak için çok 
dikkat iı.ter. Zira tehlikel:dir Saç
larınız kumral mı, Yoksa siyah mı? 
Tabıı mi, yoksa boyalı mı'! SJçla
r1111zın rengını ıyıcc seçtinız n1i, ' 
sınıaıııu yakışıp yakışmadığına I 
dikkat ettın!Z mı?... 1 

Saçlanııız guneşte veya elek -
trık zıyaı;ı altında nasıl gıirünü -
yor? Bunlar çok dikkat <·ılılrcek 
ehemmıyet verılccek şcylerdır. 

Her reıık. çehreye yakı~nıaz, 
modadır dıye gelışı guzel bır boya 
kullaıımal: doğru dL•ğ:lclır. ln,anı 
giılünç yapar. 

Bunun İ4jllı ldvsiye pJeı iz: Saç
larınızı boydyal·ak veya boyala ... 
c-ak mısınız, hl•r halde usta hır 

berbere gıdiııız. Aşağıılakı tavsıye
lt!rınliz, arasıra Sdlfld ·uıııı bizzat 
rötuş edt'bılnıt nız ıçırıdır. 

SAÇLARJN RENGİ 
Boyalardan bolı:;l'lnwzdPn evvel 

tabıi şeyleri sôylıyelım: S,ıf su, 
bazı açık renkli sa•·' ı değışlırir. 
Dunalr sarımtnaK \ı.._,..ı kula rC'n· 
gine yakın bır rt>nk alır. Bu ek
seriyetle, her gün •açları:ıı su ıle 

yıkamayı adet edenlerde gorulür. 

Kestane rengı saçları sarılaş -
tırmak için: 
Cevız yaprağı tozu: 100 gram, 

kaynamış veya yağmur suyu 1,000 
gram, 
Açık renkli saçlara kestane ren-! 

gıni vermek iç.n de: 
Ceviz yaprağı tozu: 20 gram, 

dövüülmüş meşe mazısı. 30 gram, 
çay: 3 gram, kaynamış su: 500 
gram. 

Bunları, yarısı kalıncıya kadar 
kayııatın11. ve filtre edıniz. 

SAÇLARIN BOY ANMASI 
En kolay ve en çok kullanılan 

-

şı;Y. okzijenli sudu~- Saçların ren- 1 
gını tamamıle değıştıı ır. Bu su ile 
saçlar ya platin sarı:ı, ya da kır- 1 
mızıya mail san bır renk alır ı 

KU~URALARI SAGLAMLAŞ

TIRMAK: 

Bunun için köselelerine kopal 
(birnevi reçine) verniği sürü -

.nüz. Bunu bir kat sürunuz, yirmi 

dört saat bırakınız. Sonra bır kat 

daha sürünüz. Ve altı gün bıra • 
kınız. Öyle giyiniz. 

DEMİRLERİN PASINI ÇIKAR - l 
MAK: 

Zeytinuyağı karıştırılmış ocak 
kurumu ile iyice uğu~turarak si
liiz. 

ESICİ MUŞAMBALARI: 

ik: yumurta sarısı !ı.anştırılmış 
bir litre suya batırılaıı bıılerl" U· 

ğuşturulursa yeni gıbi parlar. 

PASLARA KARŞI: 

Şu tertibi de kullnabilırsiniz: 

Erıdilm~ domuz yağına bır parça 
reçine koymalı, pasların iıt.t"rUte 

sürüp bırakmalL ::>uııra bt!uzuı tle 
• silmeli. 

SALATA: 

Bır kaç dal terhon otu, sirke ı- j 
çınde ıslatılır, sonra bu sırke sa- ( 
latdya konulursa gı.izel bır koku 
ve lezzet verır. 

TEXCERELER: E~~e~ıa:··· . • • ı Ku rşuna oı·z ı· ı en HiKA YE: Jih k' aşa bu ıstege - tıpkı Sa-

Soğuk veya sıcağın şiddetlı ol- J 

m:ı.;ı, (riızg~rlar, dt·niz havası) bu 
saçları kırmızılaştınr. Güneş de 
açıklaştırıl'. Yağlı briyt-.tiıı de ko
yulaştırır. 

------- Öğlenden sonra giyinmek için 

yünlü kumaştan pk bir manto. 

Astragandan düz ve küçük bir ya

ka_ Beldeki üç renkli kemerin ban

din üzerinde astragandan üç düğ· 

me vardır. 

böyl iUıya gibi - dudak bükmüş, y o L c u L u K 
~2t~:~~i~~~:~!\~:::~~~~~~~ Miralay (4 uncu &ahifeden deı·a·r.' 

e tasavvuruna kapılmıştır. 
lialbuki C 

l';azırı s . ema! Paşa, Bahriye 
lunuyor ı!atıle bu işe taraftar bu
l?ıek . • Enver paşanın kabul et-

ıstemed ... b 
leşki1•t ıgı u chalk filosu• 

a ının h lere k assaten tahtelbahir-
'· ar ı Çok .. . 1 .. anaat ct· muessır o acaııuna 

B e 1YOrdu. 

hak ~kuınandan vektıın;n müte -
j kıın bır ıfade ve laUbnJi bir 

~lle k.arşısı~a dıkilip de ~oııki -

d 
u ın.ısal gostercrck tcklifı red

cct· · 
l ışı asabi, komitacı Bahriye Na-
kırını hiddetlendirmişti. Ocak ar-1 
s~daşının kendısı tarafından ileri 
lıru,en h f" . . d . h •u • er ıt\.rc ıtıraz c ı~ıııı u-

• sı b· ha u- maköada, çekemcnwı.lığe 
llılectc 0 · llu n sınanlı lnıparatorlu 

Sil 
11

1
un_ s"kallı Bahriye Nazırı sözı 

Y eyış· · 
§ıtı ını sertleştirerek arkada- 1 

a karşılık verdı: 

duGr 1'.ii!is ieşkiliıtı ötedenberi or- 1 

ın . ı.n esas kadrol:ınııda yer al- 1 

nuış ou- hızmet teşckküludur .. Bu
fleriş~diye kad r işitmediğiııizı 
llisızls~rcr.kcn kendi kendınızi bıl
cı. ı le ılham ettığinizın farkın-

ı;; mısınız paşa! 

ınu:"ber Paşa istifini bozmadan 
a ele ettı: 

- Ortada b' . §U t ı. . ır cchıl varsa bunu 
at\.rır ·· d de 1. goıı Preıılere hamlcdelım 
<ı.Cnd· · lıın .. M: ı. ışlerimizle meşgul ola-

tınd ılıs hizmetinin deniz sını
a va if de, 
0 

z e ve rol aldığını nere-
dıınU:? zaınan gördünii~ veya duy-

- li"l da a . a a kendi ordu saflarımız-
§ıret alayları _Ben var. 

iliz s orduda demiyorum. De-
!>o.,...,.... lllıf1nda diyorum. 

~- .. -~ 

ı.o. 71 

ö - C-
leuıer ve Kalanlar ! .. 

Belma sağdı. Fa
kat ya ötekıler .. 

. trtesı s b u<,r a ah güneş bu facianın 
• e d d . • Yıgını h-

1
'.'g u. Gemı bir enkaz 

hır "alı ~ ınde, kar~ya vurmuş, 
YllJtııı t balık iskeleti gibi sahile 
duru ayalara omzunu Jayamış 

'l' Yordu. 

Yolc:~lıye sandallarına binwrilen 
d arct.,n _ 
eıı k ve yuzmek Lilenler-

\' ısını a -alnız bir Zumı kurtulmuşlardL 
Ilı. , bı cıı.n kurtaran yolda bat-
Yoicuı kıs :::ı yüzme bilmiyen 

ar. a. c • n şıddctuıden ken-

(5 inci sahifeden de:ıa"1t) 

edemedim. Eski zaferlerin hatı -
rası, büyük bir vatan muhabbeti 
beni şaşırttı. Fakat, bu halayı mem 
lck<•tin selameti için yapt<m. Şah
si bir menfaat temın etmek gaye
sile değıl... 

Bu doğru idi. Buna rağmen i -
dama mabki'.ım oldu. 
Mad.ım Labcdo) er ne )~apaca -

ğını şaşırmıştı. Krala mür:ıcaat et
ti, huzunına ç kıp yalvarmak is
tedı. Kral kabul etmedi. Sarayın 
öııunde günlerce dolaştı. KJpıda
ki nobctçilcr kendisiııı kovuv r -
!ardı. Nihayet bir gün salt nat a
raLaı.ının kapı önünde durduğu
nu gı:irdü. Kralın dışarı çıkacağı
nı anladı. Biraz ileride, bir dire
~in arkasında durdJ. Kralın ara
basına bineceği sırada ayaklarına 

kapandı. Gözlerinden yaşlar akı

yordu . 
- Ha~metmeôb! dedi. K.'.>canun 

öliım cezasını affed:niz. 
Kral, mütessıranc cevab verdi: 
- ~!adam, kcderinlzio derece

sıni takd r ediyorum. Arzunuzu 
yNine gctiremıyeceğim için mü
teessır<m. Yapabilcc.-eğim yalnız 
birşey var. O da, kocanızın isti -
rahat! ruhu için saray kilisesinde 
bir iiyın icra ettırmek ... 

Zavallı kadın, Kralın bu sözle
rini işitince düştü bayıldL 

O sırada, hapishanenin avlısın
da bir manga askerin önünde dim
dik duran General Labedoyer sert 
bir sesle şu emri veriyordu: 

- Arkadaşlar, veziienizi ifa e

diniz. Ateş!. 

Yazan: Nusret Safa COŞKUN 

dilerini kaldırıp denize atarak, bo

ğulm~lardı. 
Facianın vuku bulduğu sahil bir 

kasabaya yakındı. Kazayı haber 
alan kasaba halkı derhal imdada 
koşmuşlar, bir taraftan da icabe
den yerlere haber vermeği unut -
mamışlardı. Çok su yutmuş, bay
gın ve hasta olanlar sür'atle ka -
sabaya, ağırları da yakın bulu
nan vilayet hastanesine naklo -

lunmuşlardL 
( ..... ) halkı faciayı çabuk öğ-

rendi. Şekib Sinan \"Bpurun bir 
yangın neticesinde karaya vurdu
ğunu, yolcuların yarıdan fazlası
nın boğulup yandığını haber a -
lınca çok fena olmuştu. Vapurda 

- Giriniz, diye seslendi. Sonra 1 
Kendi kendıne güldı.i. Kapı ki!ıdli 

idi. Karyolasından atladı. kapıyı 

açtı. Gckn bır k.ımarottu. Elinde 
bir kitab ve küçJk bir zarf vardı. 
Bunları Tahsın Ömerc verdi. Hiç 
bir şey söylemedi. Kamara yolcu
sunu hürmetle selfımladı çekildi, 
gitli. 

'I'ahsin Önıer, g<"ce ya'"J!Sından 
sonra gelen bu mcktubla kıta bı, 

elinde evirdi, çevırdi. Kit.ıh bir 
romandı .. Mektubu açtı .. Şu sa -
tırlar vardı. 

cBu kitab en güzel aşk hikıi -
yesidir. Okuyunuz .. Aşka inana -
cakmıız .. Şimdiye kadar sevdiniz 
ve sevildini:sc, a§ka inanml§sınız, 
dcmektır. Fakat, inanmama!:, içi- 1 

nızde lıakim H kuvvetli bi'r ka
naat halinde ise. kitabı hir okuma
yınız .. Kanıaranızın pencef'esin -
den fırlatıp deni:e atını=. En bü
yük aşk efsanelerini dl'Tli=!er ez
bere bilirler .. Siz bu me!;' ııuu ve 
kitabı yallıyan insanı, zan""'m~rı 
ki m<?rak edesmiz.. Jştc, o b~11 .. 1 

Saatlerdenberi sizi me~cul eden 
kadın.. Bu akşamlık 1Jruvar .. Ya
nn. saat onda güve"t•>rle yôr,'i..5r.. 
!im.. Kitab hakkındaki fikirleri 
nizi sonıcağım .. • 

* Ertesi gün saat onda, Tahsin Ö-
mer güvertede siyahlı kadını bek
liyordu. Fakat meydanlarda kim
seler yoktu.. Dakikalar geçti. Genç 
adam, baş kamarota 19 numaralı 
1tamaran:.n yolcusunu sordu. 

- Tekirdağma çıktı, dediler .. 
&EŞAD FEYZİ 

kardeşi ve genç hukuk müşavirile 
yeni karısı vardı. O daha çok kar
deşine yana dursun, kocasından 
bu feci hadiseyı duyan Meral, çıl
gına dönmil§tü. Sermed ne olmuş
tu!.. Acaba s~rm~-d de yanmış 
veya boğulmuş muydu? .. Genç a· 
damın akıbeti Merali şıddetle ala
kadar ediyordu. Aglamaktan göz
leri kızarmıştı. Duyduğu daldka
danberi gözlerinin barajında top
lanmış olan gözyaşını zaptedemi

yor, gizli gizli: 
_ Sermed, Sermed! 

Diye hıçkırıyordu. . 
Şekib Sina~. b'r tiırlü kardeşı-

pin sağ mı, olü mü olduğunu öğ
renemeınışti. Pek uzak olnııyan 
hadise mahalline gıtm ğe karar 
verdi. Kocasının bu arzusunu du
yunca Meral de gilmege kalktı. 
Onu çok kandırmak, gönderme -
mek istediler. Fakat o kocasına 
kendisini beraber götürmesi için 
ısrar ediyor, hı~ kimseyi, hatta gö-

BOYALARIN TASNİFİ 
Saçların renklerini değiştirmek: 

için birçok usuller vardır: 1 

1 - Saçların asıl renklerini de-• 
ı 

ğiştırmeoen açıklaştırmak veya 
koyulaştırmak, 

2 - Renklerini tamamile değiş
tirmek. 

Bu da iki suretle yapılır: Eğer 
saçlarınızın renginı ko~·ulaştır - ( 
mak istiyorsanız, sade bir boya 
ile; yok eğer daha açık olmasını 
arzu ed;yorsanız, tabıi rengi ta -
mamile değiştlrdiktcn sonra .• 

SAÇLARI BOY AMAZDAN 
EVVEL 

İyice yıkamalıc!Jr. Aksi halde 
boya iyi tutmaz. Yıkarken çok 
dikkat etmek, tutı.m tutam temiz
lemek lizımdır. Suya biraz amon
yak karıştırabilirsiniz. Şampu\·an

lar da saçların kirlerini, yağlarını 
alır. 

Daha iyisi, kaynamış yağmur 

suyu ile uvarak temizleyiniz. 
Saçlar ; aşağıdaki sulardan biri 

ile ıslatılır. Kuruduktan sonra is
tenilen husule gelinciye kadar yı
kanır. 

türmemek taraftarı olan Şekib Si
nanı bile dinlemiyordu. 

( ...... ) i hadise mahalline bağ _ 
lıyan yol pek 1:.erbaddı. Müşkül ve 
uzunca bir yolculuğu müteakıb 

kasabava indikleri zaman, hü.IA 
alakadarlar, kimlerin öldüğünü, 
kimlerin kaldığını tesbit edeme -
mişlerdL Bir kısım yolcular kasa
bada, bir kısmı da vil1ıyette idi -
!er. Hemen hepsi muhtacı tedavi 
bir \'llZiyette bulunuyorlardı. Me
ral bitkindi. 

Sermedin ölümünü haber ala -
cak olursa, pek fona olacağını an
lıyordu. Bu ona tahammül edil
mez bir darbe olaca~ tı. 

Allaha yalvarıyor, Sermedin 
kurtulanlar arasında bulunma -
sını temenni ediyordu. 
Şekib Sinan müddeiumumiye 

baş vurdu. Müddeiumumi kasaba
da kalanlann hüviyetlerini tesbit 
etmişti. Karı koca heyecandan 
boğulacak bir radde •e ııelmC;, '" 

Okzijenli suları n·ııklı şişelerde 

saklamalı, agızlarını kapalı tutma
lı ve a\e,.c asla yaklaştırmamalı
dır. 

Koyu siyah renkli saçları san -
]aştırmak için birkaç krı e ozijen
lı su sürmek lazımdır. 

TABİİ BOYALAR 

En birincisi: Kınadır. Bu. cev.z 
yaprağl tozu ile karıştırılır, ve la
pa halinde kullanılır. 

Saf kına, beyaz saçlara kırını -
zımsı bir renk 'erir. Koyu renkli 
saçları da maun r nglne çevirir. 

Renkleri koyulaştırmak için kı
naya Çıvid fıdanı yaprağı tozu 
karıştırılır. 

Kestane rengi içın: 
Kına: 50 gram. çıvıd fidanı yap

rağı tozu: 100 gram. 

Koyu siyah renk ic n: 
Kina: 40 gram, çıv d fidanı yap-ı 

rağı: 100 gram. 

Çivid fidanı yaprağı tozu yerine 
ceviz yaprağı tozu da konulsa o
lur. 

Saclorın daha açık renkli olma
sı istrnilırse kına hamur haline 
get rılirken okzıJenli su kullan -
malıdır. 

Kına: 100 gram, okzijenli su: 
100 gram. 

KİMYEVİ BOYALAR 

A vrupadan gelen \'e 
timizde yapılan birçok 
vardır. 

mcmlekc
boyalar 

Bunları kullanırken ilk evvel 
saçların dibine, yani baş derisine 
ve göz kapaklarının üstüne va -
zelln sürünüz. elinize de lastik bır 
eldiven geçiriniz. Sonra saçları yı
karken derilere boya eseri kal -
mamasına dikkat ediniz. 

fesleri kesik sordukları isünlere 

alacakları cevabı bekliyorlardı. 

Müddeiumumi ağır ağır, listeyi 

gözden geçirirken mırıldanıyor -
du: 

- Belma, İclal, Sermed .. Belma, 
İcW, Sermed .. 

Kiiğıddan aşağı dura dura inen 

parmağı bir isim üzerinde durdu. 

Gözlüğünü çıkararak karşısında

kilere müjde verdi: 

- Belma hanım sağ ve kasaba· 
dadır. 

Şekib Sinanın yüzı.inı.i st>vinçli 

bir tebessüm dolaştı: 

- Ooh .. Hele şükurı 

Diye bir nefcsde içine sığmıyan 
endışeyi bo alttı. 

Meral hiçbir değişiklik göster
memişti. 

- Rica ederim, dedı .. DiterlerL 
İclal hanım. Sermed bey? 

(Devamı nr) 

Toprak tencereler, yeni iken içe

risine sade su konur, bır saat kadar 

kaynatılırsa yemek pışırildiğı za

man kat'iyyen patlamaz. 

GÖZLllK CAMLARINI: 

Parlatmak için amonyaklı su ile 
yıkamalıdıı. Sonra bir güderi par

çası ile kurulamalıd:r. Gözlük 

camlarının buğulanmaması için 

üzerıne arasıra kuru sabun sür • 
meli ve silmeli. 

İcin dın Dünya 
F elti.ket mi? 

' 

(5 incı sahifeden deva.,.,. 
mahkiim oldu Kadının kocası da 
arından k<•nd "" oldı.irdü. Ya ka
dın?. Z('ııgın bırinın mctresı ... 

:. Snb Kralı Aleksand, Draga 
Maşın adlı dul bır kadınla evlen
dığı içın yalnız tacını, tahtını de
ğil, hayatını da kaybettı. 

:. (Uğursuz kadın) dl'ni!cn ıneş· 
hur Izadora Dunkan, kocasının ve 
ço.:uklarının öıı..munu gördu. Son
ra bır otomobil kazas,nda fecı bır 

surette öldu. lzadora, 1927 de Nis
de otomobıl ıle gezerken bo) nun
dakı şarpanın ucu tekerleğe ı 

kıldı Vt! boğuldu. 

:. Izadoranın dostlarından Lkl
si de fecı 1:.ır ölümle ölduler. Tey
zesı de, ikı ay sonra kend nı ol -
dürdü. 

:. Goebbels, meşhur sınema y ı 

dızı Lydia Barova yüzu,dcn 
kalsın Fürerin gözundcn d J -

yor, teveccühiinü l11ybcd f<"Ju. 

LU MBAGO BEL~...._; 

ve ARKA ROMA
TiZMA AGRILARI 
NiHAYET BULDU! 

MEŞHUR ALLCOCK'S YAKILARl . AYNI ZAMAN DA 
4 ŞEKiLDE ICRAYt TES1R ADAREK BUTON AGRILAR

INtZI TEDAVi VB TESKiN EDER 

Arka ve &1, Lıımh•ı.;o, !if)·atık 1,.·f!)'& ıngu• 

_.rılarınıadan 11tırap Çf•kmeııiı·n heman ecu.· 
hAJ~ı&Jı'n hır ALl~l>CK'~>·akı•tnı alınıı v• 
•j;nyan ınahallfl )'llpı llnıua Pf'k at um&A 
&llrfında en kuvvf'tlı •M:ntannd aukun 

bul...-ak11r Bır ALl.C<lC'K S yakıaı. tf'at· 
nnı aynı um nda '4 tı kıl<i ıfa rdrr 11 OlO• 

matık ınıt.MJ - .?ı .\lı:rıyan yl'"rl rd yenı 

bır ktın cevf"lı\n - :ıı Sıhhı bıt •~aklık 

l~n.1ıt - 4) KPJ'"'" tlı ""' .. ırak bcr <>lın 
ogm ı t"9ırlt!'rt sız ı,ınıı~ ID«'fl{ulk ·n 
A LLC(K"K S y .. k .. ı ltlajnnı yapar ..... buu.ın 
a~nları d··ll•I r 

ALLCl)('K S )&kılan. so,ttık al,G:ınJı~ı '-"9 

6Puroğ•ı tt"d•Vl .,,.,. butun atnları t.nkın 
fldrr ~Ayanı h•} rrı \'9 çahuk lt ırı nı· 
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