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Salıih ve B•pnalıarriri: 
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8irçok Generaller Frankoya Karşı isyan Ettiler~ 
. ispanyada Yeniden Dahili Harb Başlıyor 

un 
-- j Bazı Generaller Tevkif Edildi - Halk Huzursuzluk içinde - Erzak 1 

1 Sıkıntısı Çekiliyor - Terhis Edilenler Yeniden Askere Alınıyor 1 

Ziraat Vekilinin 
Yeni Beyanatı 

• 
Bugün lzmirden Gelen Vekil 
Muhtelif Meseleleri İzah Etti 

I 

Kral Mühim Bir 
Nutuk Söyledi 

Liege 24 (A.A.) - Kral Leopold, 
Liege yakınınıda kain Ougree'de 
ıbir nutuk söyliyerek Belçikalıla
rın kendi haklarına dokunmıyan 
'bütün ihtilafların haricinde kal
mağa azmetmiş olduklarını, fakat 
ayni zamanda tam istiklallerini 
muhafazaya karar vermiş bulun
duklarını söylemiştir. 

Kral demiştir ki: 
- Hiç şüphesiz beynelanil i-

yasi ufukta bizim temenni et, ,ıı
miz keşayiş tamamile mevcud de
ğildir. Fakat soğukkanlılığımızı 

muhafaza ve hukukumuza do -
kunmıyan ihtilafların kaffesinin 
haricinde kalmağa azme-delim. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

ifa-

uzatmadan, sadece: 

•• 

Evvelce Edırnede tesis edilmiş 
olan çocuk ıslahevi, Ankarada Kı
zılcaıhamamda yapılan modern 
binaya taşınmaktadır. Müessesede 
ıslah edilmekte olan 120 mücrim 
çocuk bugün saat 17,30 da trenle 
Edirneden şehrimize gelecektir. 

Mücrim çocuklar, müessese di
rektörü Fuad Kurderin idaresin
de Taksim Cumhuriyet Mıidesine 
giderek bir çelenk koyacaklardır. 
Çoeuklar, bu gece şooriııtlzde mi
safir edilecekler ve yarın Ankara
ya hareket edeceklerdir. 

Bu müessesede, yaşı on sekize 
kadar olan mücrim çocuklar bu
lunmaktadır. 

Muhtelif suçlardan dolayı ıslah 
evinde mahkıimiyetlerini geçiren 
bu mücrimler içinde katil suçlu
ları da olmasına rağmen, bunlara 
tatbik edilen modern usuller'ie, 
adeta bir mekteb talebesi gibi 
idare edilmektedir. 

Bu akşam şehrimize gelecek 120 
mücrim çocuğun yanında jaııri!ır
ma bulunmamaktadır. 

Acı Bir Ölüm 

,, 

Şehrimizin ta -
ihracat nınmış 

tüccar}arından Hü 
seyin Erkan bu 
sabaıh saat 6 da 
vefat etmiştir. 

Evvela Kon-
yada, sonra da 
İstanbulda büyük 
ticaret işleri yap
mış • ve iktısadi 

mehafilde rriü -
him bir mevki sahibi olan Hüseyin 
Erkanın ölümü memleket için bir 
ziyadır. 

Merhumun cenazesi yarın Kadı
köy Hale sineması karşısınıda 25 
numaralı hanesinden kaldırılarak 
öğle namazı Osmanağa camiinde 
kılınacak ve Karacaah'llctteki aile 
kabristanına defneldilt-cektir. -

Bugün Universitede 
Büyük Merasim Var 

Bize Lozanı kazab~ıran J\filli Şef İsmet İnönil 

4Bin Çam Ağr 
Yakan Müthiş 

ını 

teş 
Heybeliada Yangını Vaktinde 

Acaba Neden Görülemedi ? 
:ı~~n~ğ;e ~:~ ~:~~iad;a::ı- '-;--H·T·A· ·Y·D-·A ... --; 
tahkikatı ehemmiyetle devam e- + ı 
diyor. Yangın, dört bin kadar iri- + 
li ufaklı çam ağacının yanmasile •+ B •• •• k ı 
neticelenmiştir. Ateş Çamlima - + UYU + 
nııırlan saat on bir .buçuk suların-

da çıkmış ~e .tam altı buçuk saat · ı Bay r a m ı 
devam etrnıştır. + t 
Yangını ilk gören ve telefonla + Anta'kya, 24 (Hususi) - + 

itfaiyeye haıbcr veren Heybeli + Dün sabah saat 11.40 da, An f 
Rum mektebi direktörü Bayan Ma- t difli mevkiindc k toprak- + 
ri.dir. Yangın yerine ilk gelen Hey- larını terkeden .ısız kıt'a· + 
beli itfaiye.si ateşin yayılarak ge- !arının tamamen çekilmesin- • 
nişleımekte olduğunu görünce, Bü- t den sonra, bütün Hatay top- + 
yükaı!adan ve İstan'buldan imdad rakları üzerinde, yalnız Türk + 
gönderilmesini istemiştir. Birkaç bayrağı dalgalanıyor. + • 
dakika sonra Heybeliye geçen Bü-. • İki dost devlet askerlerinin + 
yükada ve daha sonra İstanbul - ı kışla önünde son .karşılaşma- + 
dan gelen itfaiye grupları ile De- !arı ve yapılan merasim, çok + 
niz lisesinden gönderilen bir müf- + (Devamı 6 uıcı sahifede) + 

(Devamı 1 mcı sahifede) •++++++++••-• 

Demirs.por - G. Saray 
Maçı Kavga ile Bitti 
Hakem Tarıkla Ankaralı Necdet 

Birbirlerini Yumrukladılar 
(Tafsilatı 6 ıncı sahifede) 
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BİR TÜRLÜ YJKILAMIYAN 

HAPİSIIANE BİNASI 

btanbul hapishane bi.nas.nın yı
kılarak. yerine adliye binası ya
pılması işi yılan hikayesine dön
dü .. Nedense, hapishane •bir türlü 
yıkılamıyor. Evvelce, bir müteah
hide verilmlşti. Adamcağız tam 
yıkacaktı. Binanın tarihi olduğu 
iddıası ortaya çıktı .• Aylarca tet
kikat surdü, Şimdi de, bu işi ü
zerine alacak müteahlıid bulun -
nuyor. 

Bu hapishane binasında bir u
ğursuzluk var. Galiba, bina tari
hidır, Y.l.kınayın diyen ulemanın(!) 
ah, tuttu .. Binayı, ellerine birer 
kazn:a verip, bu ulemaya yıktır
malı .. 

HİÇ EVLfillı'1\lİYEN BİR 

ÇOCUK BABASI 

Muhterem doktor General Be
sim Ömer 70 yaşına kadar, mem
~ekıctte çocJk ,ye'.~tirilmesi, iyi 
çocuk büyütülmesi için propagan
da yapmıştır. Fakat, bizzat ken
disi. bir tek çocuk yetiştirmemiş
tir. Çünkü, evlenmemiş, belli 
kalmıştır. 

Fazıl Ahmed Aykaç, doktorun 
Jcitabları hakkında bir yazı ya -
zar ken, serlavha olarak şu ibareyi 
koymuş: Bekar bir çocuk babası .. 

Ne yalan söyliyeyim, makaleyi 
okumadan, serlevhaya göz atınca, 
birden manasını kavrıyamadım .. 

Bekar bir çocuk babası... Ne 
demek?. 

Fazıl Ahmed, Besim Ömerin hiç 
evlenmediğini söyledikten sorıra, 

şöyle diyor: cEvet, üstadımız, ev
ladlarunızın manevi balbasıdır.• 

REKLAM YAPABİLMEK 

AYRI BİR SAN'ATrm 

Bir gazetede şöyle bir krem ila
nı gordüm: 

•Zevcim gözlerine inanmıyor -
du. Ve on yaş daha genç gôrün -
düğümü söylüyordu.o 

Bu sat•rlardan sonra, ilave edi
yor: 

cFilin kremi kullanırsanız, ~iz 

de öyle genç kalırsınız .. • 
Reklam ayrı bir san'attır. Za -

mania, devirle, hayat tarzile de
ğişir .. Bize öyle geliyor ki, yuka -
rıdaki reklam cümleleri, en az, 
bundan rubu asır evvel tert:b edil
miş ve bir daha tadilata uğrama
mıştır. Şimdi: 

- Aman gözlerime inanamıyo
rum .. On yaş daha genç göriinü -
yorsun ... 

Diyecek kadar, karısının yüzü
ne dikkatle bakan koca nerede?. 

Bu krem müessesesinin haberi 
olsun ki, lehe değil, aleyhe rek
lam yapıyor! 

Öl\IER !UÜŞAHEOt: 

ALTINDA, FAKAT 

Boyu. her yıl biraz daha uzadıg. 
ve halen 2,5 metreyi bulduğu için 
Bilecikten kalkıp, İstar,bula mü
şahedeye gelen Ömer, İstanbulda 
bir açıkgözle anlaşmış, Taksim 
meydanında, kendisini halka teş
hir ettiriyormuş .. 

Örnerin maksadında bır aykırı
lık yok .. İstanbula tıbbi müşahe
deye gelmişti.. Şimdi tıbbi müşa
hededen vazgeçip halkın müşahe· 
desi altında bulunuyor. Üstelik, 
öteki müşahede para sarfını icab 
ettirirken, şimdi tercih ettiği, pa
ra kazandırıyor. 

Ömer, aklın varsa, boyunun uza
masının önüne geçmek için uğ -
raşma .. Taksim meydanındıı bu 
sureUe, müşahede altında bulun
man, sana, ayni meydanda, boyun
dan ~irkaç misli yüksek bir a.par
tımancık hediye edebilir, Dokto
run gözünden," İstanbul halkının 
gözü daha hayırlıdır. 

AHMED KAUF 

fE:üçOK HABERLE~' 
* Vatman Alinin idaresindeki 49 j 
numaralı tramvay Haıtıiyede 

Ahmet oğlu Hüsnü adında biri

ne çarparak muhtelif yerlerin -
den yaralamıştır. * Devlet Hava yolları idaresi 
gördüğü rağbet üzerine beş Dug 
las yolcu tayyaresi siparış et -
miştir. Bunların taşıyacakları 

yolcu adedi 25 kişiden 50 kişiye 
kadar çıkmaktadır. * Eylfıl.de Ankarada toplanacak 
o'!an ticaret odaları kongresi için 
Ankaraya çağrılan İstanbul ti
caret odası umumi katibi B. 
Ccrnt Nizami He borsa komise
ri B. Mahmud, bugün şehrimize 
geleceklerdir. * Uzun müd.det.tenberi Pariste 

buı~nan iktısatçı doktor Celal 
Muhtarın görme hassasını tama

rnile kaybeUıği teessürle haber 
verilmektedır 

* Moda deniz ku1übü umumi 
heyeti, dün toplanmış, yeni idare 
heyetini seçmiştir. * Devlet hava yolları, beş yol
cu tayyaresi ı&marlamı.ştır. Is -

marlanan Duğlas yol'Cu tayyarele-

ri, 25 ila 50 yolcu taşıyabilecek -
tir. 

* Seferihisar kaymakamı Cev
det Sal'h, görülen idari lüzum ü
zerine Vekalet ımırine alınmıştır. * İyi haber alan menbalardan 
öğrenildiğine göre, Polonya hü -
kümeli, halen mevcud ata~emili
terCcrınclicn maada·. Londra ve 
Parlse birer de ataşenava l gönde
recekt:r. * İzmir poligonda bulunan ala
yımıza ait pa\".}'Onun temel atma 
mera. imi yapılmıştır. · 

Dün Bir Genç 
Boğuldu 

Tophanede Cihanyandının kah 
vesi ü;tünde<ki odada yatıp kal -
kan Rıza oğlu Adem, dün yüz -

mek üzere Floryaya giderek de
nize girmiş. yüzerek, işaret bay
raklarından 25 metre dışarıya 

çıkmış. Yüzmeyi iyi bilmediğin
den biraz sonra batmıştır. 

Çok geçmeden Rızanın .:esedi 
suyun yüzüne çıkmış, kenara çı
karılmıştır. 

Plaj Bülbülleri 
No.44 

- Hangi felaketten bahsediyor- ı· 
sun be? Yakayı ele mi verdik.? 
Kodese mi girdin? Ortada fol yok, 
yumurta yokken neden telaş edi
yor, niçin kederleniyorsun? 

- Nereye taşınayım diye düşü
nüyorum. Bugün herhalde bu ışi 

bitirmelıyi.m, Mecdi! Hatta sen
de~ de bu hususta yardım istiye
ceğun. 

- Paran yoksa vereyim. 
- Hayır, param var. Başka 

türlıl yardım ... Tutacağımız oda
n•n konturatosu senin üzerinde ol-· 

sun istiyorum. 
- Yoooook ... Ben böyle ökseye 

basamam, yavrum! Benim sağım 
sol elli olmaz. Bir hafta eli-

Yazan: İskenıler F. SERTELLİ 

rim .. Bt~ beş gün geimem Yarın 

orada da bir hır çıkar. (Gel baka
lım Mecdi!) derler .. Yakama sarı
lır la Yok.. yok.. Ben bu işe ge
lem ı. Sana her tı.Jlü yardunı 

ydpayım, Fakat, beni böyle işle

re ~okma! 
- O halde beni hıç sevmıyor -

sun demek .. ?! Se\'seydin, bu rica
mı reddetmezdın'. 

- Aydl, küfür ettirme şımdi 
bana! Bu işin sevgi ile bir alakası 
yiktur. Ben .,~lalı bır adamını. 

Sen de netameli bir kadınsın! İki 
cambaz bir ipte oynamaz. Ben es
tikçe gelirim ... Sen de yalnız kal
dıkça kırk kapının ipini çekt1r, sür
tersin! Ben hic senin tutacal!ın o-

Yerli 
Mallar 

Sergisi 
Dün de Hazırlıklara 

Devam Edildi 
Dün pazar olmasına rağmen, 

bütün pavyonlarda hazırlık ya -
pılmakta idi. Sengi dekorasyon he
yeti, pavyonlara verilecek şekil
lerle sıkı bir surette alfıkadardır. 
Heyetin kararına uygun olmıyan 
dekor, şekkiller Ve yazılar değiş
tirilmektedir. 

CUMHURIYn: 

Yunus Nadi bugünkü başına -
kalesinde Lozan günü rnünasebe
tile diyor ki: 

•Atatürkün itimadını fazla.ile 
hak eden İsmet İnônü Lozandan 
bize hürriyet ve istiklali bütün 
dünyaya tanıtılınış gül gibi bir 
vatan ve alnı göklere yükselmiş 
bir millet getirdi. 

Yunus Nadi yaz15ına şöyle de
vam ediyor: 

cHakkın, zekanın ve karak
terin temin ettiği bu başarıya za
fetlerin zaferi demekte hata yok
tur .. 

TAN: 

VAKİT: 

Asım Us Lozan zaferini anla tan 
makalesinde diyor ki: 

•Bugün memleket Lo~an yıldö

niiınünü kutlayaeak; göğsümüzü 
iftihar hisleri ile dolduran o bü

yük bir sulh zaferinin mes·ut ha
tırasını tekrar rUlılarda yaşata -

cak. Milli Şef ve Cumlıunreisi İs
met İnönünün büyük zaferden 

sonra bütün garb devletlerine İs

viçrenin bu köşesinde 'l.1ürk istik
lalini tam ve kamil olarak tasdik 

ettirişini hürmetle 
anacak ... • 

YENİ SABAH: 

ve minnetle 

Malatya 
Bez, iplik 
Fabrikası 

Yeni Fabrika Senede 
Bir Milyon Kilo Pamuk 

istihlak Edecek 
Beş yıllık endüstri planının tat

bikatından olarak İş ve Ziraat 

Bankalarile Sürnerbankın iştira

kile kurulan Malatya büyük bez 

ve iplik fıllırikalarının inşa ve 
montaj lşi t.arnamile 1'ıtirilmiş 

ve fabrikalarımız faaliyete geç -
miştir. 

Şark vilayetlerinin ihtiyacını 

karşılamak maksadile kurulmuş 

olan bu fabrika Bakırköy, Kay -

Bu seneki sergide satış için ayrı 
bir yer ayrılmıştır. Şimdiye ka
dar sergi dahilinde satış yapıl -
makta idi. Bilhassa küçük doku
macılar ve küçük imalathane sa

hlbleri, bir çarşıyı hatırlatacak 

şekilde müşteri cehbetmek için 
güriiltü çıkarmakta idi. Bu gibi 
hadiseler sergiyi ziyaret edenler 

üzerinde iyi bir tesir yapmamış
tır. Bu seneki sergi komitesi sergi 
dahilinde bu gibi satışların önüne 

M. Zekeriya •Lozandan bugü
ne• adlı yazısında diyor ki: 

Hüseyin Cahid bugün •Almanya seri, Ereğli ve Nazilli faıbrikala -

Kırdarın Şile 

kaymakamlığına verdiği emir ü
zerine Şile bez müstahsilleri bir 

geçmiştir. 

Valimiz ! Lütfi 

•Türk i!ltiklal mücadelesinin iki 
safhası vardır: Biri senelerce hin 
türlü mahrumiyete katlanarak, 
taliin binbir cilvesile karşılaşa -
rak, kadını, çocuğu ile, erkeği ile 
parasız, va.ıtasız dövüşen bütün 
milletin Atatürkün yüksek ku -
mandası altında kazandığı büyük 
askeri zafer.• 

için hayat sahası. adlı yazısında 

diyor ki: 

•Bizce Alman hükümeti cHa
yat sahası. tabirini izah edemez. 
Bunu yapabilmek imkanı olsaydı 

şimdiye kadar ihmal etmezdi. Bu 
tabiri hususi muhaverelerde Al

man dostlar hafif ve ehven gös
termeğe çalışırlar .. 

araya gelerek burada eşyalarını !=.=.=========================== 

teşhir edeceklerdir. İstanbul ve Once Dög" üştüler Seylab Devam 
diğer piyasa yerlerinden uzakta 

bulunan piyasa ile irtibat ve mü- Sonra Barıştılar Ediyor 
nasebet te<Sisine pek az imkan bu
lan Şile bez müstahsilleri XI inci 
Yerli Mallar Sergisinde satış yaı>
mıya, bu suretle müşteri bulmıya 

muvaffak olacaklardır. Şile bez
leri en ziyade iç çamaşır yapmak 
hususunda tercih edilen dokuma

Fakat ikisi de Mahkum Sellerin Yaptığı Tahri-
Oldu bat ve Zarar Belli değil 

lardır. 

Şile bez müst~llleri toplu o
larak sergiye iştirak ederken 11.fil
li Sanayi Birligi bu vesileden isti
fade ederek Şile bez müstahsilleri 
arasında bir kooperatif teşkiline 

tavassut edecektir. 

Maarif Vekaleti tarafından, ser
gi bahçe5'nde açılacak olan kitah 
sergisinde yüzde 20 tenzilatla ki
t<Mb satılacaktır. Kitab sergisi şefi 
ve Maarif Vekaleti derleme der-

gi§i müdürü Selim Nüzhet tara
fından bir kita.b kataloğu tertib 
edilmektedir. Yüz binlerce nüıma 
basılacak olan bu kita:b kataloğu 

sergiyi ziyaret edenlere tevzi e
dilecektir. 

Sıcaklar Devam 

Aksarayda Ta'ikasapta ~turan 
arabacı Salim evvelki akşam ar

kadaşı köfteci S~riyi evine da 
vet etm;ş. iki arkadaş oturup gü 

zel güzel içmeğe başlamışbr 1-ıôr 

müddet içtikten sonra araların
da bir kavga çıkmış ve biribir -

lerini dövrn~lerdir. DöYüştük -
ten sorıra iki r,1-ıbap barışmışlar, 

fakat, gürültüleri etrafı raha!.sıı 
ettiği için polisler gelerek lkt.>i -
ni de karakola götürmüşlerd'r. 

Salimle Sabri dün nıahkeıne -
ye verilmişler, mahkemede, bi· 
ribirlerinden davacı olrna.dıkla -

rını sôylmişler. Fakat, hakim Re 
şit, umumi hukuka müteallik o
lan sarhoşluk suçundan ikisıni 

de dörder buçuk lira para ceza
sına mahkum etmiştir. 

-*-
Bira Onaltı 

Ediyor jK1 1 ruşa Satılacak! 
Dün Kırlara, Plajlara Yeni Bira 1 Ağustosta 

200,000 Kişi Gitti Satışa Çıkarılacak 
Sıcakl3r devam ediyor. Tatilden 

istifade ile dün de bırçok kimseler 
kırlara, sayfiye yerlerine akın et
mişlerdır Tahminlere göre muh
telif nakil vasıtaları 1le dün kır

lara, plajlara gidenler iki yüz bin 
kişiyi geçmiş, fazla kalabalık ,.e 
sıcak yüzünden nakil vasıtaların
da bayılanlara ve baygınlık ge
çirenlere raslanrnıştır. 

Birçok zuhurat trenleri kaldı -
rılması mecburiyeti hasıl olmuş -
tur. Boğaza fazla rağbe: oldu -
ğundan Şirketlhayriye bütün va
purlarını seferber etmiştir. 

daya adımı verabilit miyim? Çıl
dırd.n mı s..n .. ? 

Mecdı kurnaz bir adamdı. Çü -
rÜ.k tahtaya basmıyordu. Melinin 
canı sıkılmıştı. 

- Şu halde sana da güvenilmi-. 
yecek. 

Diye söyleruneğe başlamıştı. 

Mecdi bixdcnbire yerinden fır

ladı.. 

Melinin ıboynuna sarıldı: 
- Seni ne kadar .sevdiğimi bi

lirsih, cicim! Bana bu ağızları yap
ma! Ben öyle, bir ımuhitle sık sık 
görünürsem. aynasızlar derhal pe
şime takılırlar .. Seni de rahatsız 
ederler. Ben da:ma böyle - gece
kuşu gibi - karanlıkta gelir, ka
ranlıkta clônerim. 

- Ya ... Bugün burada mı kala
caksın? 

- Ne sandın ya .. ? Gü~gilndüz 
benim sokok•a dolaştığımı gör -
dün mü sen .. ? Elbetıte akşamı ya
pacağız burada. Ondan sonra ben 

İnhisarİar İduesi, Ankara bira 

fabrikasının devir ye teslimi için 

temaslara başlamıştır. Ankara çift

lık bira fabrikası bu ay sonundan 

ev\·el tamarnile inh.sarlar idaresi 

tarafından tesellüm edilmiş ola -

caktır 

Bira fiatlarının ind.rilmesi için 

yapılan tetkıkler Vekaletin tas -

vibine arzedilrniştır. Yen. bira fi 

atlarının on beş, rnıidafaa vergi

sile beraber 16 kuruş olacağı an

laşılmaktadır. 

giderim .. Sen de b~ının çaresine 
bakarsın! Fakat, unutmadan ba
na söyle: Nereye t8'iınacaksın, ba
kayım? :vlodayı istemiyorsun ... O . 
halde Bebeğe git. .. 

- Hah .. Bu fikir fena değil. Çün
kü ben deniı.ttiz yerde oturamam. 
Ördek gibi, mutlaka her gün de
nıze girmeliyim. 

• •• 
(MELİN) iBEBEKTE YENİ B1R 

MACEP..A PEŞİNDE.. 

Üç gün sonra .. 

Melin. Bebekte.. Rurnelihisan
na giden cadde üstünde küçük bir 
yalının alt katında tuttuğu yeni 
odasında oturuyor. 

Meodi o geec Bebeğe gitmek için 
ortalığın kararmasını bekliyor -
du. 

Meod. merak icınde bocalıyor
du. Acaba Sermedin cesed. keşfe
dikli mi? 

Samsunda şiddeUi yağmurlar -
dan hasıl olan seller, şehrin mün
hat ve sahil kısırnl~rını istila et
miş, caddalerde ve sokaklarda kal
dmmları sôkm~, birçok evlerin 
alt katları su içinde kalmıştır. İm
dad heyetleri sabaha kadar lazım 
gelen yardımlar için her tarafa 
koşmuştur. 

Çarşamba ovası köyleri arazisi 
su altındadır. Bu köylerle irtibat 
kesilmiş gib:dir. Bafrada seller ka
sabanın rnüteaddid ma'lıallelerine 
kadar gelmiş, evlerin işlerine ka
dar girmiştir. 

Terme çayının taşması ile bu 
kasa.banın karşı mahallerini su 
basmış ve suların Terme köprüsü 
altında b~ metre yükseldiği kay
dedilmiştir. 

Samsun ile Çarşamba, Bafra ve 
Ter.ma kezaları arasındaki telefon 
hatları kamilen bozu~uştur. De
miryolu su altında kaldığından 

Ça.rşaınhaya trenler işlememek
tedir. 

Mert ırmağı vadisinde sel tah
ribat yaptığından Samsundan An
karaya hareket edecek tren de 
hareket etmemiştir. 

Karadenizdeki fırtına yüzünden 
vapurlar gelmediği gibi Samsun
da bulunan bir vapur da hareket 
-odernerniştir. 

Bu son seyliibın mezruata ve 
tütünlere yaptığı hasar ve tesirat 
ancak suların çekilmesinden sorıra 
belli olacaktır. Seylil.bın bu rnın
takada şimdiye kadar bir mislıne 
tesadüf edilmediğini en yaşlı o
lanlar bile söylemektedirler. Nü -
fusça zayiat yoktur. 
Çarşamba ve Bafranın sahil kı

sımlarındaki münhat rner'alarda 
hayvanat telef olduğu tahmin e
dilmektedir. 

Bunu ancak Melinden anlıya -
caktı. 

Saat dokuz. 
Ortalık epeyce kararmıştı. 
Mecdi Bebek tramvayından in-

di.. Rwnelihisarı yolunu tuttu. 
Fa.kat, birdenbire aklına esti: 

- Melin bu saatte evde bulun -
maz. Hele ·bir kere şu Bebek bah
çesine uğrayayım. Onu bulmaz
sam bile. ·bir kadeh soğuk bira içe
rim .. 

Döndü .. Bebek bahçesinin yan 
kapısından içeriye girdi. 

O ne?! 

- İşte o .. 

Mecdi daha i:ık bakışta, yüksek 
bi:' köşede hasıır koltukta oturan 
Malini tanımıştı. 

- Vay kafir karı vay. Daha Be
beğe gelişinin ilk gününde birini 
yakalamış. 

Diyerek. loş bir ağacın dibinde 
s!nrli. 

rından sonra plan mucibince te

sisi ikmal edilen beşinci pamuklu 
lrombinasını teşkil etmektedir. 

Tamamen modern bir tarzda in

şa edilm)ş ve en mütekamil ma

kinelerle teçhiz edilmiş olan bu 

yeni fabrika 26,000 iğ ve 430 tez
gaha maliktir. Senede bir milyon 

kiloyu mütecaviz pamuk istihlak 

ederek dokuma ve iplik imala -
tında bulunacaktır. 

Memleketimizin 1938 senesi is

tatistiklerine nazaran umum iğ 

mevcu<lu 229,920 olduğuna göre 

dev !et fabrikaları 'llürkiye pamuk

lu endüstrisinde çalı§an iğ mikta

rının yarısına malik bulunmakta
dır. Yapılmakta olan tevsi işleri

nin ikmalinden sonra devlet fab· 

rikalarının iğ ·mevcudu 132,652 yi 
bulmak suretle memleket meV'Cu

dunun jo 58 ine çıkacaktır. 

Pazar sarhoşluğu 
Böyle Olur 

Sokaktn Şarkı Söyliyen 
Adam Mahkum Oldu 

Çemberlitaşta gazoz fabrika -
sında çalışan Şevket evvelki ak
şam fabrikada bir hayli rakı iç
tikten sorıra sokağa çıkmış, ba
ğırıp şarkı söyliyerek rezalet çı 
karmağa, şuna buna takıhnağa, 
sarkıntılık etmeğe başlamıştır. 

Biraz sonra gelen polisler Şev -
keti yakalamışlar, bakında bir 
ubıt tanzim ederek nöbetçi cür
mümeşhut mahkemesi olan Sul-

tanahrnet birinci sulh ceza mah
l<eme<Sine vermişlerdir. 

Dün yapılan muhakeme neti
cesinde, hakim Reşit, Şevketi, 

dört lira para ceza.sına mahkıim 
etmiştir . • 

40 Derecelik Rakı 
İnhisarlar idaresinin yeni kırk 

derecelik rakısı gekcek hafta pi

yasaya çıkarılacaktır. Bu derecesi 

düşük rakıdan ilk parti 50,000 kilo 

imal edilmiştir. 

Bu rakıların şişelerine, su şişe
lerinde olduğu gibi, el ile kolay

lıkla açılabilen ince madeni ka -

paklar konacaktır. 

Gerçek, Melinin yanında orta 
yaşlı, uzun ve kabarık saçlı bir 
erkek vardı. 

Mecdi birderlbixe bir rezalet çı
karmak istemedi. Kendini tuttu. 

N:lhayet anüşterek bir cinayet iş

lemişlerdi. Melini kınnanıağa 

mecburdu. 
I 

- Kadınların ağzında bakla ıs-
lanmaz. Şiddet gösterirsem, iş po
lise aıkseder .. Y aıkayı aynasızların 
eline veririz. Şimdilik kodese gir
mek niyetinde değilim. 

Diye söylaniyordu. 

Bahçede beklemeğe karar ver· 
di. 

Melin acaba bu konuştuğu ada
mı yeni tuttuğu odasına götüre -
cek miydi?. 

Mecdi, bunu yapacağını tah -
min etmiyordu: 

- O bu gece benim ona gidece
ğimi pek ala bilir, diyordu. 

<Devamı var} 

Amerikadaki , 
Mücadelenin İçyüı~ 
Yuan: Ahmed Şiikril ~fdf' 
Amerika ile Avrupa arası~ Öf 

münasebetlerin nazımı olac!~ 
recede ehemmiyetli gibi go _,,, 
kanunlar etrafında CurııbW" 
ile Amerikanın teşrii mek ed' 
sı arasındaki ihtilıif devarıı ıP 
gidiyor. Teşri mekaniznıa;ı. 
lılmdur ki, iki heyettir: r.lijl!l 
siller meclisi ve Ayan. Bir.~~. 
nun mer'i olması için evvela 
~essiller me'Ciisinden sonl'~ 
Ayandan geçmesi ve nihaYe.t tJ' 
hurreisi tarafından da 'tasd1 ~ 
mesi lazımdır. 

Cumhurreisi muharib de'~~ 
re silah ve hartı alatı satılrıı 
meneden bitaraflık kanurıl~ 
tadilini istemiştir. Müın~' 
meclisi, kanunu, haıih aletle;~, 
tılmasından memnuiyeti k•• .. 
makla beraber, siliih saUŞl ,ıı 
rindeki mernnuiyeti mulıaf. 
decek şekilde değiştiriJmiş'Jf· 
vaziyette mubarib devletler 

·rhsıı rikadan tayyare hatta sı a ı~ 

mak şartiyle tank satın aialıtJll 
cekleri halde sillıh ve top 58 ıflı 
lamıyacaktır. Cumhurreiôi ~ 
nun bu şekilde tadiline 
muhalefet ettiğinden Ayarı ııı~ 
si me<Se!enin müzıikere<;ini tı~ 
den sonraya bırakınıya kaf~1 
miştir. Fakat Rırzvelt burıU 
bul etmiyor. 

Acaba Ruzvelt neden ka~'' 
rın bu şekilde tadilini istiyor·pt 
hurreisine göre, dünya bır ]1 

arifesindedir. Ve bu harlı de 
riter devletler tarafından pı1' 1' 
edilecektir. Har.b çıktığı tıj 

·ıw· de otoriter devletler, denı !ı' 

kim olmadıkları için ,.e ~~ 
da olmadığından Arnerikad 

ıaıı satın alamazlar. ' 
Diğer taraftan Ruzveıt'ırı ~ 

rizleri, 1914 hanbinden alırıl'~~, 
leİ: kSl'f'Sında Avrupa dc~ıe 

·ıcııfl ne si!Mı satmanın Amerı · ~ 
haı1be sürükliyeceğini ı ~ja 
mektedirler. Filhakika Nf'.e ı)f' 
nm 1917 senesinde harbe~ 
etmesine amil olan sebeple ıJ 
şmda bu silah satışı geırneJ;: ~ 
Bunlar diyorlar ki, AvrU~ 
laka bir harbe sürük\erı IJ 1 

. Bu harlbde Amerikanın tali ıf 
ceği siyaset bitarailık ol~'~ 
Bitaraflık da ancak her ~ IJl 
fa da silalıosatmamakla tetı' 
lebilir. 

Bura.da dikkat edilecek ııirif 
ta şudur ki gerek Cumhurri'ıı'' 
gerek Meclis, Amerikanın ef 

taklbel bir Avrupa haııbırıddl 
[ çınması icap ettiği noı:1asıtı.,. ' 

tefiktirler. Fakat bu gaye)İ 
mak için tak.ip edilecek sı.ı " 
zerinde anla;;ıınııyorlar: c~ ıJll 
reisi diyor ki: Amerikaya s~, 
min edebilmek için dünY8'·v 

Ç .. O~ temin etme!k lazımdır. ~ ıJ 
çıkarsa, hiç bir devlet bıtsl' 
lamıyacaktır. . Iı'ı 

Muarızları diyorlar kı.119' · 
kadar uğraşsak, gene A '" ıı" 
har'lıe girecektir. Şu halde ıııı' 
fa kenarda kalmıya çal*' 
taraf da nolrtai nazarları~el 
ettiğinden Amerikanın de' i 
kanizmsı bir çıkmaza g~~ıl 
Parlfırnanter sistemlerde " 
metle teşri kuvveti böY 1~,& 
fa düşünce, ya hüküınet ~i~ 
der ve yerine teşri kuvve!' ıJ. 
tai nazarını kabul ede~ b1~ 
gelir. Yahut da meclıs f 11jjf 
ve yeni seçim yapılır. t'1 11! 
seçimin neticesine göre "!!!'. 
Amerikanın sistemi parl~ 
olmadığı için böyle bir d r 
çözülmesi de mümkün ~c ~ı 

Amerikada <BitaraflıJ;: ıe 
ları. adı verdiğimiz rrı~ p# 
fında devam eden ih~,t~Bcııf 
katte Ruzvelt ile paııu1' 
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rasında bir rnücadeledıf· il' 
ıc• . 

ca.deleyi kim kazanaca «, ı· 
nüz iyice malüm dcğildı '1 

Ruzvelt, çok kurnaz bir~ 
olduğu gibi ,şüphesız c srJı· 
miyenin itimadına rrıszlı d'' 

d. e J;:~ 
şartlar altında şirn ıy. g'iP1' 
çok mücadeleler oldug\ #" 
nu da kazanması ibtirJı9 ı 



Can ün Mesele•i: 

14690 Göçmen 
Yola Çıkıyor 

llü Sene Bulgaristandan Ana 
Vatana Gelecek Muhacirler 

Daha Çoktur 
l!a ilene Romanya ve Bul - 17 inci maddesi dahilinde ve f lltistıuıdan anavatana getiri- ancak bütçenin imkanı nisbe-

l ~eı.. &öçınen miktarı kat'i o- tinde yardmılar yapılacaktır. 
r:aı.. tesbit edibniştir. Bulga- Bulır.ıristandan gelecek olan-
d la.ııdan 11,290 ve Romanya- )arın sevklerine ağustos ayı i-
t~ da 3,(00 olmak üzere H,690 çinde başlanacak ve her sene 
"•Çiııen 939 senesi içinde ana- olduğu gibi bükômetçe tutula-
;tana gelecektir. cak vapurlarla Vamadan Tuz-

la fallarını tısfiye etmiş, pa - laya ııetirtilecek, burada her 
ı ~~!arını almı§ ve tabüyet • türlü sıhhi, tabiiyet ve diğer 
b~ terketmiş olan bu H,890 muamelelere tabi tutulduktan 
._ laıı maada kat'iyyen bit 
•ıt f d, sonra müretteb yerlerine sev-
daıı er gerekse Bulgaristan- kolunacaklardır. 
C" "e gerekse Romanyadan 
"•Çıııeıı olarak getirilmiyecek Romanyadan sevkiyata anc 
e \>• '-' 1 barınanların kalkmasından lıa.b -.. o acak müracaatlar da 
tı ııl edilmiyecektir. 

1 

sonra yani eylfil ayı içinde baş-
lıı ~n kaydile ve hükfunet !anılacak ve Köstenceye gön -
Ilı llrifetiJe getirtilceek olan göt- derilecek vapurlarla anayurda 
~ere 2510 .ayılı kanonun getirtileceklerdir. 
-........::::--~~;...._~~~~~~~~·~~~~· 

lstanbul 
Iskenderun 

Eski Tren Tarifesi Dün 

İstanbul Üniversitesi 
Ve Yapılan Fedakarlık 

İstanbul Öni'l!Cnitesinin bu -
günkü verimini a:rttırınak, mües
seseyi daha modern bir hale ge
tirmek için Maarif Vekaleti tara
fından bir plan hazırlanıyor. 

ti'niveı;oıite bahgcsinde, nı)ıv -
cud enstitülere ilave olarak, bu 
sene, bir kimya, bir de fizik ens
titüsü kurulması kararlaşmıştır. 

Bu eserler için yeniden bir mil
yon lira harcanacaktır. 

Bundan başka, "Üniversite ra -
sadhanesile umumi bina ara1ın -
daki sahada da biT spor meydanı 
VÜc'!_de getirilecektir. 
Yakında da, üç bin kişi alacak 

büyük bir konferans salonu inşa
sı kararlaşmış bulunacaktır. 

Devlet, İstanbul Üniversitesi 
kurulduğu gündenberi, birçok fe
dakarlıklar yapıyor, bu nğurda 
milyonlar sarfediyccr. 

Bugün dahi, ti'niversiteıniz, bazı 
tesisat bakımından, birçok garb 
Üniversitelerine faiktir. Gittikçe 
dalıa çok tekimül eden bu ilim 
çatm altındaki gençlere düşen 

vazife çalışmak oluyor. 

BUKRAN CEVAD 

·--"'"'"" • 

Haydarpaşa 
Köprüsü 

Eski Eserlerin 
Muhafazası 

..\bidelerin Etrafına 
l<üçük Parklar 

A. Yapılacak 
da bıdelerle eslııi eserlerin mey
"'3.nla Çıkarılıp tamır ve muhafaza 

Lağvedildi, Yeni Tarife- Üsküdar Tramvaaları 
nin Tatbikine Başlandı Y eniKöprüdenGeçecek 

ı ınes· .. 
dl!\ı 1 oıususunda çalışmalara 

tıı.:ı edilmektedir. Bu iş için 
tanlı an kıımisYQn harita ile İs -
dec ~ldaki eski eserleri teSbit e
lııet~ tır, Bazı binaların talihi kıy
tney1 °lıııadığı halde asan atika 
fiil ~llnda mt>hafaza edildığı gö-

ııı,, ..... 
~ -.•ur. Bunlar da tesbit edi-

ş k. Ve hepsi yıkılacaktır 
chr-na1 ın imarı sırasında baz. bı-

";ıııBrııı yıkılmaı;ı ihtiliiflara yol 
leıı ~~ta, çünkü yıkılması istenı
""- ınanın eski eserlerden oldu•"lJu . 
tnaltt ıddia edenler meydana çık-
lti~dır. Abidelerle bütün asarı 
lhıu. ın tes'bitinden sonra bu gibi 
)~.~ara da badema raslanmı • 

""tır J\ • 
iı 0~i ~amanda tarihi kıymetı ha-
1~,1 ~.ı- komisyon kararile an
•aı an abıdelede eski eserlerin et
)a~ıl açılacaktır Bundan başka, 
nı:ıa ;ca~ tasnife göre birinci sı
llıalt] ahı] abidelerin etrafına par
lar ık ÇE!\lrilecek ve küçük park
lif -ie~dana getirilecektir. Maa
f~ ekaJ.eti eski eserlerin muha-

sıııa b" ük' '- • 
ltıek.ted· uy euemm>yet ver. 

ır. 

Ye. -o--
v~1 Yapılacak Yollar 

ilıal ayet ~afıa mıidürlüğünün 
lı.ıt~r~ği yollardan Kazlıçeşme
~öy il . asfalt tamiratı, Yeşil -
c<l<l<ı tısak asfalt yolu tamıratı, 
8e in ebostanı - İskele katranlı şo
~tr §aatı, Erenköy - Sanatoryom 

l:r anlı Yol ill§aatı bitmiştir. 
tanı ellköy - Kurbağalıdere kat -
"ıf!<!. 1 

YoliJe To,pkapı - Küçükçek
'<IU e asfalt yolu da yarın jkmal 
'ektir. 

No.47 

() Za 
d;ıııı Dıan Mereditin kıskançlık 
~ııınar~arı ka.bardı. Sevdiği genç 
bu bi . u derece alfı.ka gö.gterdiği 
Süı.~ acmıa kim olabilir<b? 

netıe dedi iti' 
...... !{ . 

9el'diğ·endısıne ııek ehemmiyet 
...._ .,,1nız birisi olacak. 

<ıib'"ı ./\. ıı .. 
~- •adan 'l:ı" .. k" f 1 t ' "<>nra 1\1 ır su ut ası ası geç ı· 

...._ p Credit b&ljını salladı: 
- cekaıa, PE'kfıliı ! dedi. 

nuy0 td ahba 'ba§ka şeyler duşü 
unuz• -v . 

l{ Uk canı.: 

bır :::;;:ınc karş Mere<l.tin hissi 
8enc ~:Yu ..ı oıduğunu anlıyan 

1. - Dogr 'b 
•ı ıı u enırn evlnmeğe 

Yottnı Yok d~~· o h ' ~'Uı. 
ll'l;«"<:c ~de sıu:. nasıl yardım e

- l3 gınıı du<unüyorsunuz. 
•na hır akıl ôğretirsınjz o 

Haleb ve Halebin cenubunda 

kain istasyonlarla İskenderun a
rasında yapılan transit C§ya nak

liyatına aid tren tarifesi dünden 

itibaren lağved·il.m~ ve .Devlet 

Demiryolları idaresi tarafından 

hazırlanan yeni eşya nakliyatına 

mahsus tarifenin tatbikin{' baş -
lanmıştır. 

Yem tarife ile birçok tkaret eş

yalarının naklinde muhtelif nis
betlerde tenzilat kabul edilmiştir. 

Bundan başka MePSin - Mamure 
ve Toprakkale - Payas kısımla -

rında kullanılan tenziliitlı yoku 

tarifesi dünden itibaren İskende

runa da teşmil edilm.iştir. Ayrıca; 

bu ista•yinlardan Maanurc - Fevzi 

paşa kısmındaki ,istasyonlara ve 

mütekabilen seyahat edecek olan 
tam bılete müstahak yolculara 

Mamure - Fcvz>paşa kısmında cari 
tarife ücretleri eklenmek şartile 
doğru bilet verilecektir. 

Yolcul&T Toros trenlerinden 

maada bütün trenlerle seyahat e
debileceklerdir. 

-o--

Tuğla Standardı 
Bütün memlekette yapılan tuğ

laların standardı için İktısad Ve

kfıletince girişil.miş olan t~eb -

büs üzerine Ticaret Odasında bır 

toplantı yapan tuğla fabrikatör -

!eri ve harman sahiobleri Ankara

ya bir heyet göndermiye karar 

vermişlerdi. Heyet dün al«jam 

Ankaraya hareket etmıştir, 

kadar ... Bu adamın istediği para
yı pencerenin kenarına bırakmak 
münasib olur mu?. 

- Şüplıeııiz ki ol.maz. Sonra ba
şınıza <bir takım belalar açarsmız. 
Bugün yırmi istiyen adamın, ya
rın kırk istemiyeceği nereden ma.
lfun? Sonra niçin ·böyle kendinizi 

• bu kadar saklamır'k medburiyetini 
hissedıyorsunuz? Bir defa hak -
nınızda herhangi bir şüphe ol.ma
dığını size temin edebilirim. 

- Olamaz. Ben başladığım iıir 

işi sonuna kadar götürnıeğe mec
burum. 

- Fa!kat siz -bana adresinizı söy
lemedıkçe:ben sizt' nasıl yardım 
edebilirim? 

- Bak.yorum kı biraz asabılc
şiyorsunuz. Bir defa bana karşı 
daima sevimli davranmanız, bir 
yardım teşki' edebiliI'di. 

- Yanı sizin uğradı{,'lnız <bu 
nevi arızalar için d"öğüneyim dt', 
b~ınu tayf an taş = ':'°ray..m • 

Haydarpaşada, tren yolunun ü
zerinden geçmek şartile yapıl -
masına karar verilen büyük köp
rünün inşaatına devam edilmek
tedir. Köprünün inşaatına, Hay
darpaşadaki intaniye hastanesinin 
önünden ih&ljlanmıştır. Burada 
k.öprünün başlangıç temel ayak
lan atılmış ve ikmal edil.miştir. 

Köprünün ikinci istinad ayak
ları da, şimendifer yoluna tesadüf 
etmektedir. Köprünün çıkış yeri 
ise İbrahimağa çayırına tesadüf 
etmektedir, İnşaat bittikten son
ra Üsküd~r. - Kadıköy tramvay
ları bu köprüden gelip geçecek
lerdir. 

-o--

Satie Binası 
Meselesi 

Tahkikat Birkaç Gün 
Daha Sürecek 

Denizbankın Fındıklıdaki Satie 
binası meseltliinde, müddeiumu -
milik tahkikatın tevsiini istemiş, 
bunun üzerine dördüncü songu ha
kimliği bir şahidle dava edilen -
!erden birini tekrar dınlemişti. 

Sorgu hakimliğinin bugün de bazı 
üadeler alması muhtemel görülü
yur. Diğer taraitan bazı yerlerden 
yeniden istılamlarda bulunulduğu 
ve sorulan cihetlere cevaıb bek -
lenildiği, tahmin ediliyor. Bu iti
barla, tahkikatın tevsii safhasının 
daha birkaç gün süreceği ve hafta 
sonuna doğru arkası alınabileceği 
sanılmaktadır. Ancak ı:;tenilen ce
vablar sıir'alle verilirse, bu saf
hanın daha evvel bitmesi de ılı

t.imal haricinde değildir. 

- Benim sizden istediğim şey, 
bana karşı daima rentihnence hare
ket etmenizdir. Eğer bu şekilde 
hareket mizacınıza muvaofık du
şüyorsa ... 

Meredit otomdl>ılın ıtrkasına 

yaslandı: 

- Hakkımdaki t<'vccciııhlerinız~ 

teşekkür ederim, deıdi. 
- Şhndi de manalı sözlerle ser

ze.nışte bulunuyorsunuz 

- Bbyle h•çbir şey aklımılan 

geçm.ı de~ıldır. 

* Gccf> yarıs wnc ra maıhallele-

Mekteb 
ihtiyacı 

Meyhane 
Dönüşü 

ıB l K Yeniden 11 Mekteb Ya-
U arayı pılması Kararlaştırıldı 

Bekçiyi Döğen Kadının 
Muhakemesi 1 

Madam Lea 32../33 yaşlar!Jlrlı4 

orta boylu, bira:ı: şişmanca, sarışın 
bir kadındır. Duldur. Çbruk.llırı 

da yuktur. Birkaç senedenberi, 
Beyoğlundaki apartıananlardan bi
rinde oturmaktadır. İyi kalbli ve 
nazik bir kadın olduğu için, onu 
tanıyanların he,psi de kendisiııı 

sever, ona hürmet ederler .. Yal -
nız madamın bir kusuru vardır. 
Aradasırada demlenir, içer ... Ken

dinden geçinciye, biri, iki görün
ciye kadar içer ... Madam Lea sar
hoş olduktan sonra yanına yak -
laşmak, yanında bulunmak doğru 

değiklır. Çünkü alkolün tesiri ile 
kafaın dumanlanınca, abuk sa·buk 
konuşmağa başlar, sözlerile, ha
reketlerile etrafındakileI'i rahat
sız eder. Ayıkken kimseye fena 

bir söz söylemiyen, kimsenin kal
'bini kırmıyan madam sarhoş ol
duktan sonra, ne yaptığını bil -

mez, kendisine ister dokunulsun, 
ister dokunulmasın, söğer, sayar, 
ağzına geleni söyler •.. 

Bundan ta'hminen bir ay evv_ei 
bir gece madam, üç beş kadeh iç
mek için Beyoğlundaki meyha -

nelerden birine gitmişti. Orada 
gece yarısına kadar içtı, içti ... Ni
hayet adamakıllı sanlıoş olduk -
tan sonra mey<haneden çıktı. İki 
tarafa sallana sallana evine gitti., 
Biraz sonra madaım karanlık bir 

sokaktan geçerken tanıdığı iki 

gence tesaıduf etti. Gençler ma -
dam Leaya sokuldular, geç vakit 

12 den sonra nereden geldiğini 

soroular. Madam gülerek: 

- Meyhaneden, dedi. İçtim ! 
Gençlerden birisı hayretle sor-

du: 

- Meyılıaneden ı:ı:ı.i? 

- Evet. .. 

- Fakat... 

- Neden sustun? Söyles~m . 

- Gece vakti bir kadın meyha-
neye gider mi?!. 

Madam Lea kahkaıha ile güldü: 

- Neden gitmesin? Kadın da 
insan değil mi? · Onun erkekten 
ne farkı var? 

Delikanlı gülümsedi: 
- Öyle.. dedi. Sıra artık size 

geldi! 

Sokak içinde bir müddet ko -
nu~-tular. Sonra gençler madamı 
eınne götürmek istediler. Fakat 
Lea, onların bu teklifini kabul et
medi, sırtını duvara dayadı ve: 

- Bu gece canım eve gitmek is-
temıyor, dedi, burada yatacağım! 

Ve furıirane bir tavırla gençlere: 

- Haydi, dedi. İşinize gidin! 

Delikanlılar, onu iyilikle götü-
remiyeceklerini anlayınca koluna 
girdiler. Madam Lea kızdı, oldu
ğu yerde tepinmeğe ve nara at
mağa başladı. Bu sırada Ali i~ -
minde birisi hadise mahalline gel
di. Madamı karakola davet l'tti. 

rinden birinde sıl'f.ında yakası kal

kık pardesülü lbir adam bir eınn 
duvarı boyunca yürüymdu. Bir 

aralık durdu. Eliyle pencereleroen 

birınin kenarını yokladı. Bir zarf 
buldu rakat bu işlrroe ihtisas 

k betmiş elleri zarfın içinde pa
ra yerme bır mektub bulunduğu

nu derhal ;rnlamıştı. 

Kuçuk lbahçcyı göıcıu. So.ırnğın 

Obur kö~csın<le kendısini bekliyen 
aı kad~ınır. yanına gıtt •. 

Arkaıdaş:ı sordu 

- Ne oklu• Pau, yerınde mı? 

Al Ra rayı./ 
Şehir da'hilindeki mekteb ihti-

yacını karşılamak üzere bu sene
ki ~ir bütçesine ko.nulan 60(} 

Bir Defa da Sen 
Talihini Dene .. 

Geçen sene, Tahtakalede, Ce -

malin kahvesinde Osman ismin-
de saf bir köylünün 62 lirasını do-

]andıran sabıkalılardan Ekremin 
duruşmasına asliye dördüncü ceza 
mahlı:emesinde devam edilmiştir. 

Hadise şöyle olm~lur: 

Osman geçen sene bir güıı öğ
leden sonra bir kahve içmek üze

re Tahtakalede Cemalin kahvesine 

girmiş, bir masaya otuımuştur . 
Osman kalwesini içtikten sonra 

dışarıya çıkadağı sırada, komşu 
masada oturan gençlerden biri 
kalkarak onun yanına gelmiş ve 
Osmana hitaben: 

- Seni bundan bir iki sene ev
vel bir yerde görmüşüm. Siman 
bana yabancı değil! Fakat nerede 

gördüğümü hatırlıyamıyoruın, de
dikten sonra, ismini soruyor. Os
man söylüyor. Bir müddet şura

dan buradan konuşuyorlar. Niha
yet yabancı adam; yanlarındaki 
masada oyun oynamakla meşgul 
arkadaşlarını işaret ederek: 

- Sabalıtan!beri kumar oynu -
yorlar, diyor. Demin birkaç daki
ka ben de oynadım. 50 lira kadar 
para kazandım! 

Ve bunları söyledikten sonra: 
- Haydi istersen bir defa da 

sen taliini dene! diyor. 

Osman da onun bu teklifini ka
bul ediyor, kalkıyor, yaıbancı a
damla, oyun masasına gidiyor. 
.:Bul ka:rayı, al parayı. oyununa 
o da iştirak ediyor. Fakat zavallı 

sal köylü karayı bulmağa çalışır
ken, cebindeki 62 lirayı kaybedi -
yor. Açıkgözler, Osmanı dolan -
d·rdıktan sonra kahveden çıkarak 
gidiyorlar Tam bu sırada aklı ba

şına gelen Osman da de~hal dışa
rıya çıkarak, onları takib ediyor. 
Fakat dolandırıcıları yakalamağa 

muvaffak olamıyor. Nihayet ya
rım saat sonra semtin pilislerin -
den biri, dolandırıcılardan Ekre
mi yakalıyor .. 

Mahkeme Yusuf isminde biri -
sini şahid sıfatile sorguya çekti. 
Bu adam, hadise günü Ekremi 

kahvede gördüğünü ve onun Os
manla oyun oynadığını söyledi. 

Müddeiumuminin talebi üzeri
ne Ekrem tevkif edildi ve diğer 
şahidlerin de mahkemeye celbleri 
~in duruşma başka güne kaldı. 

............... , .......... . 
Madam Lea bekıçiye: 

- Sen beni karakola götüre -
mezsin! dedikten sonra elindeki 
çanta ile yüzüne vurdu, bekçiye 
galiz küfürlerle hakarette bulun
du. Ali Leayı birkaç arkadaşı ile 

müşkülatla ka:rakola götürebildi. 
Madam Leanın dur~masına as

liye dördüncü cezada devam edil

di. Ve bazı hususatın müddeiumu
milikten sorulması için muhake
me başka bir güne tehir edildi. 
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- Daılıa bilmiyurwn, dur baka
lım. 

Zarfı açtı, içinden çıkardığı bir
kaç satırlık mektubu okudu: 

- Şimdilık parası yokmuş. Fa
kat bulup bulu.~uracıtlcnış. Yarın 
Oks!ord caddesınin köşesinde bu
lu~mamızı istiyor. 

- Saat kaçta? 
- Altıda. Beni tanıması için e-

l1mde .. Ves!rnmster• gazctesın:ı tut
mamı söy lilyor. 

Öteki te oodıid ett . 

Ula,, bu İ§• ıç-m c bır ıu 

zak var, dec. . 

bin lira ile yaptırılaeak mekteb 
yerlerinin tesbitine başlanmıştır. 
Bütçe kararn:;mesine göre bu 600 
bin liralık mekteb inşaatı her se
ne ikişer yüz bin lira olmak üzere 
üç senede ikmal edilecektir. Bu 
para ile yeniden yapılması karar
laştmlan mekteblerin mıktarı 

11 dir. 

Bu mekteblerden 8 inin yeri 
maarü idaresince tesbit edil.mişse 
de bunla:rdan yalnız 5 inin yeri 
Belediye imar müdurlüğünce mu
vafık görülmüştür_ Kalan 6 mek
tebin yeri Belediye imar müdür
lüğü ile maarif idaresi tarafından 
birlikte tesbit edilecektir. 

Yerleri tesbit edilen mektebler
den biri Beşiktaşta Valdeçeşmesi 
mahallesinde Akaretler parkı kar
şısındaki arsada, biri Vefada, biri 
Topkapıda, biri Yenikapıda, biri 
de Koskada fırın arkasında yapı
lacaktır. Bu yerlere aid istimlak 
haritaları da hazırlanarak Bele
diye daimi encümenine verilmiş
tir. Enciimenden karar çıkar çık
maz inşaata başlanacaktır. 

Hayvan Nakliyatı 
Silihat ve İçhmai Muavenet Ve

kiileti hayvan hastalıklarının si
rayetine mani olmak üzere yeni
den tedıbirler almaktadır. Hasta
lıkların en çok nakliyat esnasın
da etrafa sirayet ettiği anlaşıl -
mıştır. Bu sebcble badema, vila· 
yet veteriner müdürlüklerinden, 
kaza kaymakamlıklarile nahiye 
müdürlüklerinden sağlık raporu 
alınmadan bir mıntakadan diğer 
bir mıntakaya hayvan nakli ya -
sak edllmiştir. 

Keyfiyet alfıkadarlara bildiril
miştir. 
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KISA POLiS 

_H_A_B_E_R_L_E_R_I _, 
* Sarıyer Piyasa caddesinde 61 

numaralı evde ()\uran Artın kızı 
Aşhemina idaresindeki 312 nu -
maralı tek atlı anha Bü -
yükdere kibrit fabrikasında çalı
şan &kir kaptana çarparak muh
telif yerlerinden yaralamıştır. * Şehremininde Kasabördek 
mahallesinde Rüştüpaşa sokağında 
oturan Adviye adında yaşlı bir 
kadın evin meroivenlerinden i~ 

nerken düşerek başından yaralan
mıştır 

* Tarabya caddesındc 166 nu
maralı evde oturan 40 yaşlarında 
Kiimile adında bir kadın oda -
sında yatmakta iken tavanın bağ
dadi kısmı üzerine düşerek muh
telif yerle_rinden yaralanmış, has
taneye kaldırılmıştır. * Karagümrükte Kocadeıde 
Hamsi sokağında 20 numaralı ev
de oturan Mustafanın bir buçuk 
yaşındaki oğlu Altay gazocağı ü
zerinde kaynamakta olan çaydan 
!ık üzerine düşerek muhtelü yer
lerinden h~lanmış, hastaneye 
kaldırılmıştır. 

- Y()k canım, ı:ı bize tuzak ku
racağına kendisinden korksun. 

Öteki tırnaklarını yıyerek dü
şünmeğe başladı. Sonra başını 

salladı: 

- Bu iş umduğumuz gibi iyi 
başlamıyor, dedi, Biz senın bah
settiğin binlerce liradan dalıa çok 
uzaklardayız. 

- Merak etme. Bir defa iki yuz 
lirayı muhakkak olarak kurtarı -
rız. 

Ertesi saıbah saat alhda koyu 
pardesu giymış, şapkasını göz
lerine kadar eğm~ bır adam 
Oksford caddesinin köşesindeki 

otcıbüs duragında lbır a'ağı , bir 
yukarı dolaşıyordu 

Elinde rie Vestmınster gaute•i
nin bır nu. hası var<l 
Bır yanlış' k ol.m clıye lam 

ba direğ.nın altına geld. '<' elın
dek go.z<> c ın başlıgını hassaten 
go cc k şekilde b.r vazıyet aJ
c ı Saat a'tıy birkaç dakika gcc·i-

il~~ ·oıorw 
Sivas Bağlarından 
Erzurum Yaylasına 
Osmanlı idaresindeki zaman ve 

mesafe mefhumu ile bugünkü te
Uikki arasında ne azametli fark -
!ar vardır. Evveke, Erzurum, ay• 
!arca yolculuğu süren, uzak, in
sana ürkeklik veren bir dcsian 
şehri idi. 

Erzurumun uzaklığını yok ede" 
Cumhuriyet idare1i olmuştur. Bu 
sonbaharda, tren Erzuruma \'a .. 
nyor. Lokomotifin düdük sesi 
En.uruma, Sivastan, Ankaradan. 
İstanbuldan, Edirneden seliim ge
tirec~k.. 

Doğu yaylalannn kuşuçma:r, 

kervan geçmez ıssızlıJtlarmda, 

şimdi, ray döşlyeıı, taşkıran Tür!'. 

işçilerinin salladıkları balyozların 

akisleri yayılıyor. 

Treniı,ı Erzurnma varması zam 
ettiğimizden daha mühim, dahı 

büyük bir muvaffakiyettir. Bu ne 
ticeyi elde etmek için Cumhuri

yet Türkiyesinin dahi 15 yıl bek
lemesi lazım gelmiştir. 

Enuruma va:racak tren yolu 
ferşiyatı, şimdi, Aşkale kazasının 

Pırnakapan mıntakasında Kap· 
tıran köyüne varmıştır. Bu ayın 

25 inde Aşkale l'tasyonuna var -
nuş olacaktır· 

Erzu:rum, trenin varması müna .. 

sebelile yapılacak merasim ,., 
şenlik hazırlıkla:rını ikmalle meş

guldür. Bütün doğü yaylası ço -

cukları, medeniyet müjdecisi tre· 
nin homurtulu gürültüsünü bek 

liyorlar. 
Osmanlı imparatorluğu için u 

zak bir hayal olan Erzurum treni, 

bugün gerçek olmuştur. •Görün 
dü Sivasın b:ığla:ru sözile tıı:ık 
m~afelcre varmanın h~sre! \'8 

yorgunluğunu ifade eden eı.ki ce

miyet, bugünkünden, o kadar da· 
ha geri ve iptidai döşüniiyordu ki 

Erzurumu, mesafe hududları içi· 

ne almağa bile eesaret edemiyor· 
dU-

REŞAD FEYZİ 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Pl~j Kabineleri 
Boı;tancıda olur un bir oku-

yucumuz yazıyor: , 
.~hrin anuhttılif yerlerinde

ki piajlarda soyunmak i '·in i
k~r 'kişilik kabineler var. 
Fakat bu -kabinelerin hıç bir 
plajda fiyatlan blıbirine uy
mamaktadır. Bazı yerlerde bir 
buçu'k liradır. Bazı yerlerde 
;se dört, beş liraya kadar yük
seliyor. Halbu'ki bu kabınele 
rin gerek şekilleri, gerek -kon
for itibarile vaziyetleri hep 
birbirinin aynidir. Pliıjların 
kumlarında da fark yok~ur, de
niz i<;e denizdir. O halde bu 
kada:r fa:rk neden? 

Belediye acatıa bu ka!bin.,.. 
ler içın de muayyen bir fiyatı 
fü'lcye 'koyamaz mı? 

yordu ki, genç bir kızın kendisine 
doğru gelmekte olduğunu gördü. 

Fakat kız durmadı, yürüdü. A· 
dam, hemen kızın arkasından yü
rümeğe hazırlanırken, kuvvetli bil 
el omuzlarından tuttu. 

Tatlı bir ses: 

- Mister Fişer gallba zatıiili 

nizsiniz, dedi . 
öteki kurtul.mağa çal19arak: 
- Benden ne istiyorsunuz? di .. 

ye sordu. 
- Evvela muka-vemet gestr mı 

menizi istiyorum, yoksa 'I' so • 
payı kafanızda parçalarır 

Bunu ~öyl.yen adam J.,, usun 
ta kendisı idi. Öteki bir mıid<let 
du~-ıindü. İçinden: 

- Heııhalde hır polis! dıye du
şü.1d.ı ve M7ınııusun gösterdiğ' o
tomobıle bınd . 
Me.edıt gctırılcn suçluyu e 1 

b r a ba!:ı g. kabul eıt · 

IDeı,amı var) 



4- SON TELGaAr -

1 Lehistanın Kuvveti J CDWD9 
- • 90131[1]1J1Il 

onya ın Kuvvetı ·::'::~:.:.-:: .. lı"""' 
Hafiye Kız lar rll. n -çı·n Tehıı· keıı· Lüi tarafından ihdas olunmuŞur. O zaman Kar!, henüz 13 yaşında 

li~tJ- · ..... idi. Oyun arkadaşlarını memnun 
etmek için lbu nişanı ihdas etti. 

Umumi Kanaata ·Göre Harb 
lmıyacak Sulh Daha Kuvvetli 

L. 1 t. n Avrı, pa pofüi'kasında 

· J .C'cedekı büyük devlet -
l .. mu .lVı rol oynamak istf'r. 
Ş n sen !erde lehistan "işle!'ın' 
t ır Jcnlecr muhtelii vesileler ~ 
bu cm. ın nasıl kendin. beli, et-

gll'_ ,~ '1l ı1ierdir. 
Ru ya ile Almanya arasında na

sıl b.r v~ziyette bulunduğu ma -
lfrm , Lehistan coğrafyanm i 
c o r !< hakikaten Avrupada 
,.. :ih "'l bır rol oynamak mevkiin
de ~lu ~yor. Diğer haller, şarl-
1 r da bununla birl.ktedir. Avru
F nın ıl gelen siyasi ve askeri 
muh < rleri bu günlerde hep Le
•lı,st nla meşgul oluyorlar. Doğ
r -·ı bu .vazılarda çok faideli nok
~:ılar \'ar. Anlaşılıyor ki Lehista
nı" Avıupad~k, ehemmiyeti yai
nız cofıra!i mevki.nde de değildir. 
l "h sttn büyük bir ehemmiyet ve 
1'~· · iye,e malik bulunuyor: nü 
fusu ~rtı ·or. Erbabının tetkikatı
.1 g ·e bt.,:iinkü günde Cenubi 

:. EH SUVARİLERİ 

AmP!'iJ:~nın Brezilyası, Uzak Şar
kı~ J ponyası ve Orta Avrupanın 
Lt~ıstanıdır. 

N .f ı..nun artması bir memle
k~ çın nasıl nazarı ehemmiyeti 
c b ' vor?. Bunu Lehistanda gör-

~.ı. Erbabının yaptığı mukaye
se er da a ılcri gi.diyor. Mesela ta
'l:ı i z aıuılarda, hazeri vakitte 
Fransanın yeni askere aldığı de
'h n 'ıları'1. rr.iktarı 250.000 kişi 

t.ıt r Buna mukabil Lchistan
da 300.0QO genç oluyor. Ancak ka 

!abalık bir ordu beslemek ko1ay 
iş değildir. Onun için t®ii ve sa
kin :zamanlarda Lehistan belki bu 

'kadar askere -lüzum gönniyebiliır. 
Fakat muhakkak olan şudur ki 
faal ordunun mevcudu 300.000 den 

aşağı inmemiştir. Gene unutma -
mak !azım ki Lehistan hemen 
600.000 askeri silith altına derııaı 

alabilmektedir. Fakat hep bunlar 
hazari bir zaman için ileri sürü -

len rakmalardır. Yoksa :J:ıarb ha

linde Lı!!:ıistan için 2,000.000 asker 
çıkarmak pek mümkündür .. Le

histanın çıkaracağı askerin evsafı
na ise diyecek yoktur: çünkü vü-

zig'den Yahudiler 
irer Birer K.açıyor 

Danzıg daha Almanyaya ılti -
hak etmemiş olmakla beraber, o
rntla N asyonal Sosy:ı:izmin haki
miyetı el• ne alındığı gündenberi 
Yahud.Jer peyderpey hicret et -
mekte, g"d<'.,;yenler de yol ha - ı 
zır lığı yapmak için başlarının ça
resıne bakmaktadırlar. 

Y ukarıki resimde cıımıan km

lan kepenkleri için bir yahudi ma

ğazası görünüyor. Dükkanın üze

rinde cYuda = Yahudi. kelime

leri yazılmıştır. Danzigdeki yahu-. 

dilerin yarısından fazlası kaçmış

tır. 

Dedı. :Ş:apalı bir ımahfazayı uzattı. Rüştü Ekn
di, bunları kedi ağzından ciğer kapar gibi kaptı 
bir türlü dil dölomeğe başladı. Ben hep susuyor, bck-
1,) oı'Clu . Tam 

- Tekrar tekrar müsaadenizi rica, tazimleri-
mı arzederlm efendim, 

Dediği saniyede, 
- Paşa ... 

cudca Lelhliler sağlam k'lmseleı-

diT. Çevik insanlardır. .Manevi 
kuvve tiçinde ise Lehli hararetli 
surette vatanını sever. Onun için 
Lehli harbde dühim bir rol oym 
yacak, ileride Avrupada bir kav
ga çıkar da Lehistanın hürriyet 
ve istiklali tehdid ed.lirse bunu 
gö~en her Lehli son derece hara
retle memleketini müdafaa ede
cektir. Lehlilerin süvariliği de az 
meşhur değildir. Çok 'beygir ye -

tiştiren Lehistan tabii olarak böy
le bir kuvvete de maliktir. Lehis
tanın diğer bir hususiyeti daha 
vardır. Az mühim olmıyan bu hu
susiyet: yolları. Eğer bugünün 
yalnız muntazam yollarda hare -
ket ederek :J:ıarb edecek olan or 
duları Lehistanda barbetımek is -
terse •bu hesapta çok pnılacak
tır. 

İngiliz meb'uslarından Sir Ar
nold'un Danzige giderek gö:zile 
gördüğü ve anlattığı vaziyete gö
re Alınanların serbest şehirdeki 

hazıTlıJdarı pek de öyle ehemmi
yet verilecek gibi değilmiş. Çün
kü, diyor. Danzig üzerine Leh1ile
rin ·bir harekette bulunması endi 
şesi da-ha ziyade hüküm sürüyor. 
Almanların ibir harekette bulun -
ması lrorkusundan ziyade bu endi
şe Danzigde daha kuvvetli imiş. 

İngiliz matbuatının neşriyatından 
çıkarılan hulasayı neticelendir -
mak için şunları da ilave etmek 
lfızım gelecek: 

Lehistan - Almanya ihtilafını, 

Danzig meselesini yalnız harb o
lup ol.mıyacak mı? cephesinden 
değil, sulhün muhafazası müm -
'kün olacağı nokta;ından da baka
rak tetkik etmek icab ediyor. Ni
çin Alımanya ile Lehistan arasın 
da bir müzakere kapısı açılarak 

nıhayet bir anlaşmaya varıl.ınasın . 
Bilhassa Lehistanın siyasi ve as
keri vaziyeti •bugünkü gibi kuv -

D~d·m. Kat'! bir emir halinde ağz1maan çıkan 
bu kelime paşayı hemen bana döndürdü. 

- Bir daha buraya gelmeyin.z .. 

Diyebilecekti. Tekrar ettim: 
- Verdiğiniz o hediyeleri geriye alınız. Ve .. 

Bır d ha bu a<famı bu yalıya gelımekten menedi
niz. Lteımiyorum! .. 

Dedim Pasa, hayretle yüzüme baktı. l!.üstü E-
'~ndi çırpınmıya başladı: 

-- Aman kızım ... 
- Ben sana ne yaptım kızım?. 
- Allahın emri böyle kızım?. 
Kabdhat benim m, kızım? .. 
Wç birisint· cevap vermedim, yüzüne de bak

madım. Gözlerimi Paşanın gözlerine diktim 
- Haydi bu emrimi çaı·çabuk yerine getirıniz .. 
Paşa da kıvranıyordu. Kıvranılmayacak gibi de 

\lcğildı. Teklifim damdan düşer gibi oldu. Nasıl: 
- Hediyeleri geriye veriniz?. 
Diyecek, nasıl: 

- Ben bôyle istiyorum .. Haydi sôyledığımi ya
pınız. 

Ondan sonra, babam gözlerınden yaşlar aka 
aıca: 

- Kızun, benı öldürüyorsun .. 
- Mahvediyorsun!. 

- Dünyayı bana zindan ediyorsun .. 

Demiye, yalvarmağa başladı. Söyledıği doğru 
idi. Ölecekti, mahvolacaktı, dünya ona zindan ke
~ilecekti. Fakat. benim için de aynı şeydı. Ve .. Bu 
;ın bütün bu sa~·ılanları içinde topluyordu. Haykır
dım: 

-- Haydi, elindekileri bırak .. 

Titriye lttriye. direne <tirene masanın üzerine 
bıraktı. 

Altın üzerine mineli .bir sallb 
şekHnde bulunan nişanın bir tara
fında ıbir Otag - Paviyon, öbür ta
rafında da, Kralın çok sevdiği 

bir oyuna mahsus •çeınlber• res
mi vardı. Beyaz ve mavi çiııgili 

bir kordelil ile boyuna bağlanırdı. 

KORSİKA ADASI 

Korsika adası 170 senedenberi 
Fraru;ızların hakıımıyetinde bu -
lunmaktadır. 1768 de, Ceneveli -

ler, adalar ahalisinin ikldebir is
yan çıkarmalarından usandılar, 

adayı Fransızlara terkettiler. 
Korsiika adası, daha evvel Pizam

lerin idaresinde idi. Onlardan ("e
nevelilerin eline geçmişti. 

SANDÜVİÇ NE DEl\lEKTİR? 

Bu, ıngilızce lbır kelimedir. 
Sandüviç adlı zengin hir Lord 

kumara pek düşkündü. Oyun oy
narken yemek vakti gelirdi. Fa -

kat o, masadan kalkmaz, iki di -
lim ekmek arasına biraz peynir, 
veya sucuk, sığırdili gilbi şey !er 
looyduru<'; hem ıbunları yer, hem 

de oyuna devam ederdi. İşte !bu
nun için •bildiğimiz lbu küçük ek
meklere Sandüviç ismi verilmiş
tir. 

ÖLÜ KANINDAN İSTİFADE 

Maruf Rus &imlerinden doktor 
Judine, ölü adamlarının kanın -
dan istifade çaresini bulmuş. Fa

kat, tabii ölümle değil, obi.r kaza 
neticesinde ölen adamların ka -
nından ... 

Doktor, •bunların boyunların -
daki •büyük daman açıyor, kanım 
alıyor ve hastalara tafuik ediyor
muş. 

Doktorun Öğütleri: 

Güneş Çarpması 
Güneşten müteessir olan 

yeri havaya ve güneşe mıu-uz 
buluıırlurmamalı. Üzerine bi
raz zeytinyağı sürme!L 

Vücudü güneş çarpmasın -
dan ımuhafaza için üzerine 
yağlı bir krem 5Ürmek ve bir
denbire güneşe çıkmamak ka
fidir. 

Güneş çarRmasından ileri 
gelen baygınlık: Çehre kırmı
zılaşır, vücud ateş gibi yanar, 
nefes darlaşır. 

Dethal el·biselerin düğme -
!erini çözmeli, teneffüsü ko -
laylaştırmalı. Hastayı serim ve 
gölgeli bir yere arka üstü ya
tırmalı. Başının a !tına bir 
yastık koymalı. Sonra soğuk 
su ile kompres yapmalı. Bay
gınlık geçince biraz soğuk su. 
ile kahve içirmeli. Kat'iyyen 
alkollü içki vermemeli!.. 

•••••••••••••••••••••••••••• 
vetli ve her suretle kendiı;ine mü- ı 
sai<i olduktan sonra. 

Delikanlı yanın

daki arkadaşına: 
- Şu kızları 

görüyor musun, 
dedi. 

- Hangisi?. 
- Şu, canım ... 

Biri koyu ladvero 
mayolu .. öteki de 
açık havai renkte 
mayolu .. 

- Evet .. Gör -
düm .. 

- İşte, bu kw
lar, bu plajın ha
fiyelNidir. 

- Hafiyeleri mi? 
O ne demek?. 

- Sonra anlar
sın.. Bak, dinle .. 

Bu genç kızlar, 
her saıbah plajda
dıır lar. Köyün bü
tün kadınlarını, 

erkeklerini tanır
laT .. Hatta, herke
sin hususiyeilerinı biltrler. Zaten, ı 
pazardan başka günlerde, bütün 
plaj, işte gördüğün bu ka.dar ka
lalbalıkla dolar.. Nihayet bil' ilci 
yüz kişi.. Böyle tenha oluşu hec 
bakundan iyidir. Bu kızlara dık
kat et.. Bütün kadınlarla, erkek.. 
!erle selaml~lar, !konuşurlar .. 
Çünkü, hepsi lle ahbaptıxlar .. Şim
di sana, bunların hafiyeliği nere
den çıkıyor, onu anlatayım .. 

Plaja gelen kadınlardan çoğu -
nun yanında kocası yoktur. Çün
kü, erkenden işlerine giderler .. 
Erkeklerin yanında, ekseriya ka
rıları yoktur .. Çünkü, mesela, er
kek, 15 gün, bir ay izinli.dir. Sa -
hahları plaja gelir, dinlenir .. Aklı 
sıra, göile kaş arasında da, biraz 
çapkınlık yapacak .. Fakat, ne er
kekler, ne de kadınlar, bilmezler 
ki, bu iki güzel ve fettan kız, ha
fiyedir. Ve plajın bütün günlük 
vukuatını, saati saa'line alakadar
lara ıtıildirirler. Filan erkek, fi
lan kadına biraz güldü mü?. O·,
ni.zde yüzetken, yanına sokulup 
bir şeyler mi söyledi?. Bunu, taf
silatile, o adamın evinde dinle .. 
Merak edeceksin belkL. Bu kı~ıı.r, 
bu hafiyeliği ne diye yeparlar? .. 
E1 alemden onlara ne?. Bu nokta
ya gelince: bu kızlar, bu işle tav
zif edilmişlerdir. Mesela, bir kom
şu bl<yan, kimsenin haberi olma· 
dan şu görünen koyu lilciverd 
mayoluya gel;p demiştir ki: 

- Kuzum Nuran.. Senden bir 
ricam var .. Ta.bil gayet n•ahrem .. 
Kocam bir haftadır pliıja gidiyor. 
Dikkat et bakalım, hal ve hare -
katında bir değişiklik var mı? O
lur mu şelkeriırn .. 

Genç kız bu komşu ricasını ma
almemnuniye yapacağına söz V" 0 r
miştir. İşte, tıpkı bu göz kulak ol
ma ricasi glbi, iki genç kıza da, 
muhtelif kadın ve erkek tarafın
dan rica kılıklı hususi direktifler 
verilmiştir. İşin tuhaf tarafı, bu 

• 

kızlar, hazan, Üzerlerine öyle vazı
feler almışlardır ki, mesel3. koca, 
hem de karısı ayni vazifeyi ayni 
kıza vermiştir. Kızların ikisi de 
çok ke'tumdurlar. Böyle vaziyetler
de, asla, sır ifşa etmezler.. .Yani 
komik hadiselerin vukuuna mey
d&n vermezler. Yalnız kendileri 
bilir.. Bak, şimdi, yine yanyana 
kumlarda otumıu.şlar, fısıl fısıl 

biT şeyler anlatıyorlar. Bu kızla
ra, bu yolda ricada bulunan hec
kes, zannederim ki, ancak. bu iş
le muvazzafitırlar .. Halıbuki .. Diyo
rum ya sana, bütün köyün kadın
ları, erkekleri, hepsi, bu bir çitt 
kızdan meded wnuyor. Şayanı dik
kattir ki. şimdiye kadar bu işin bu 
kadar şümullü oluşu, yani, bu kız
ların bütün köyün hafiyesi olduğu 
meydana çıkmamıştır. Eğer, bir 
gün, me)'dana çıkacak olursa, fe
laket.. Al'lık, sen o zaman, kopa 
cak gürültüyü düşün .. Bir skan -
dal, bi.r rezalet olur .. Kızlar, o za
man muhakkak ki, buradan çeki
lip gi1ımekten başka çare bula -
maz!ar. Fakat, onlar için yapıi -
mış bir karaktersizlik yolc kl. Çün
kü, kimsenin gizli ricasını. kim
seye söylemiyorlar. Bilakis, şaya
nı takdir bir z.eka ve idare kabili 
y~i gösteriyorlar .. 
Bunları anlatan delikanlıya mu

hatab olan genç, arkadaşını derin 
derin süzdü. Soma, ona şöyle bir 
sual sordu: 

- Peki amma, hiç kimsenin bil
mediği bütün bu tafsilatı sen ne
reden biliyorsun?. 

O zaman arkadaşı güldü. 
Önce, cevap vermek istemediği 

belli ldi. Bir müddet denizi sey • 
retti. Soraa içini çekerek: 

- Bu kızlar, dedi, en büyük fe
nalığı bana yaptılar .. 

- Nasıl?. 

- Karımrlan ayrılmama sooeb 
oldular. Halbuki, karımı çok se -
verdim. Tabii, şiımdi nefret edi-

- Koşa koşa ımcıx!ivenleri atlayıp gideyim! .. 
- Önüme ki.nı çıkarsa boğazına atılıp kendimi 

kurtarayun ... 
Diyordum. Korka korka kollarunı kavradı: 
- Belkis Hanım, artık zevcem oldunuz ... 
Dedi. Parmakları biraz daha sıkıştı ve ilave 

1 Yazan: 

yorum. Bütün vazifelerinde '' 
bir asalet gösteriyorlar •. yal~ 
rımın gunahını bana soyle 
ler. Çünkü, karını la çok candı~ 
kadaş idiler. Yalnız karırn•D 
ve hareketleri idi ki, bütün.~ 
da, onların gözünden kaçı) 
Da11:ıa doğrusu görmemezliğe 
liyorlard1. si' 

Rezaleti, bizzat kendim h ıJf 
lik yaparl<k meydana çıkard 

1 ••• • 1 •• ••• 1 . •• ~ 
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- DALGA uzuNLu(;tJ 
T.A.Q. 19,74 m. 15195 Kes. 2o ~ 
T.A.P. 31,79m. 9465 Kes. 20 ~ 

1639 ın. 138 Kes.~ 

BUGtlM 
daat 19 Progıam, 
Saat 19'05 Müzik (ı.!0~ 

Alisabet!b. 'Schwnann •ar8 

dan söylenmiş fasıl), ~ 
Saat 20 Memleket saat 

rı, ajans ve meteorotopi Jı 
!eri, 

Saat 20,15 Konuşma (JJC 

run saati), .-· 1 
Saat 20,30 Türk ınuzığl 

dm küme okuyucuları), 
j)<I 

Saat 21,10 Milli mn5 l 
dair dördüncü konuşrna .. 1 
musikisi - Halil Bedi "fO~ 
ken), 

Saat 21,25 Neşeli ptaklıı.I' •ri 
Saat 21,30 Müzik (M0~ ~ 

Keman konsertosu (Re. rııJı 
Pl., Çalan: Yahudi ı.feP 
orkestra şefi: Georges ~ 

Saat 22 Müzik (küçiiJı · 
kestra - Şef: Necip Aşkın~,, 
Rio Gebhardt - Romans ·~)· t 
lanse! ve orkestra ıçı 

Hanns Sc'hmidt - İnciler (' 
1 

3 - Ed. May - Bir şişe r1'~ 
şarabının karşısında, 4 - J. 6 
ms - Macar dansı No. 8, 5 ~ 
sakov - Hint şarkısı, ~ - ) 
Fis<:her - Tatil günlen, 8 

ti! günleri, b) İşte d~~ıs~l. 
Beklenmiyen bir tesaduf, ~ . 
!arın sükuneti, e) Avde rl. 
Ludvig Siede - İlkbahaJ' rij 
disi, 8 - J . S traus - Şen 'il 
(vals), r 

Saat 23 Son ajans babe 
ah il•t ~·· ziraat, esham, t v a • ıl· 

yo, - nukut borsası (flY8 

Saat 23,20 Müzik (C 

- Pl.), . f 
Saat 23,55 - 24 Yaıınl>l 

ram. 
YAKIN 

Saat 12.30: P ro'gran. . ı 

Saat 12.35: Tünk müziği~ 
Nihavent ~revi, 2 - ~çıl 
Nihavent şarkı - Bir gul , 
dım, 3 - Sadettin Kayn91' e • 
havent şarkı - Gel göl<le~jl 
selelim, 4 - Arif bey - ~ 
vem şarkı- Yanılma at: 

r-r· ~· ka, 5 Rahmi bey - 1 itı' 
Yürük semai - Bilmezd ~· 
züm gamzene, 7 - NibB'°e 
semaisi. .ı 

Ş<' 
Saat 13.00: Memleket-~~ 

yarı, ajans ve meteoroloJ• 
!eri. ı: 

etti: 
- Geliniz, sizi dairenize götüreyim ... 

Saat 13,15 - 14: Müzik ( 
şık program - PL) 

~~~~~~~~_..,/ 

-- Artık gi.debilirsiniz, bir daha burada görün-
rne•. 

Paşaya da: • 
Sözlerimi tekrar ediniz .. 
Dedim .. Ve .. Paşa mırıldandı! ... 
O gidiş. Rüştü Efendinin gidişi. Süklüm pük

lüm, ağlıya ağlıya .. 
- Hiddetin geçer. Yine gelirim kızım .. 
Diyerek gidişi yazılacak değil .. Görülecek şey 

idi! 

Kalem ve .. İnsan dili bu gidiş ve çıkışı ifade 
edemez! 

• •• 
Babam çıkınca odada ikimiz kaldık. Heyecan• 

dan zangır zan.gır titriyordum. Fakat. bir iki sani
ye ne o, ne ben tak kelime konuşmadan, göz göze 
bakıştık .. Ne yapacağı.mızı düsündük. 

- CıkaY"""-

Dilim dönmüyordu, ne söyliyeceğimi bilmiyor
d•ım. Titreme, iğrenti, kafamın içini demdeğişik 
eden kasırgalı heyecan devam ediyordu. O rahattı, 
emindi. Avını pençelerinin d>bine seren ve keyif 
bı..lan yırtıcı bir hayvan kadar sakindi. Tekrarladı: 

- Haydi sizi dairenize götüreyim. 
Yine, hiç bir şey söylemedim. Olduğum yere yı

kılacak gibi idim. Dilim ağzımın içinde soğuktan 
katılmış kaha, kemikli bir et parçası gibi duruyor
du Bir saniye beni .bekledi. Cevap vermediğimi 
gö.rünce. kollarımı bıraktı, 

- Beyhude kendinizi üzüyorsunuz. 
Diye söylendi. 
Birdenbire dlliındeki ağırlık kalktı, ben de: 
- Siz beyhude üzülüyorsunuz. Beni bırakınız .. 
Dedim. Alay eder gibi güldü, beyaz dişleri ımey-

dane çıktı! 
(Devamı var } 1 
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s anbulunEnMiihim 
damları Kimlerdir? 

Yl-,.ğını Tıkır Tıkır Alan Diktatör 
Kapıcıların Hususiyetleri 
!\tulıınud Yesari 1 

~ıı 
Fı~ Bu, ne .müthiş bır keli

<ıkıJta, c:kapı•, cme~ken 
se de hiç bir cteş

Qır"'etızcmez. Kapı, başlı ıba
ı ~c.fhuındur. Sadece mes
l:ıı ıJ etmekle ka:maz, b>r

:t '-~alarda kuvvet kıymet 
['>h,. J J 

"'et sı>mbol ü d ed p a e er. 
~ ı., hükumet ıkapısı mana

ll' , e 'Kapılı. bacalı olmak> 
ll>eier~ d" k . 

~ •l ' . uşme , ayrı seçı 

SElııcıt'1r. Vaktile cPaşa ka-
' • e ka rasker kapısı , c Şeyhül-

~"'° P ı. vardı. 
'& "!'dur: . \' . 

tı naib' 
tı;;ı . ı 

"'1ı .. haıni 
'l.~ 1 l1i rnüeyyidimi tıasarım 

ıııı,, llıaJıkeme kapısına asa -

·n 
~ lI kapıs1>, işlek yer manası-

ta atta •Deveci ile ahbap o
Pısın1 b" ük p uy açar. derler. 

ild. . ~adamı •. devlet, hükı'.ımet 
\'<:ın ""nektir. 

it d~~ bu kadar mı? Tarif pele-

'~ , ~ apı komşumuz, 
' ~ ap, ka!'Şıyayız ı 
' C apı kapı dolaşı'ım! 

Clin :k ' D ,. apıya asılıyor! 

il; ı <lı IZdığının dızdığı, dış kapı
' ~ llıandalı! 

"•ıı 
' ~ 1 Yoldaşı! 

0 •ııısın<la dilenirım! 
l. '"'n "'n ao 1 • bır kapısını yap, sonra, 

,ı.ır~-· s "'· 
Y:ne beltsen kapının ipini çe'ktiıın, 

uı.- · 
, ~ ~"adım! 

teıı apıdan atarsı•n, bacadan gi-

'!lir y 
' ~ ere kapılanamadı! 
' lo.t~I d;nJemek adetidir! 

~ın. k takiJ ev, apartıman tu-
~~tkuıapı kapamaca senindir! 

l!ır, u darbı meseli€'!' de var-

"' ~arı "a \ii. kapıdan b:ıktı.rır, kaz-
l<a, 

1

1
•k Yaktırır. 

ı, Pi arın 
, ... ,., ne kadar manaları ol-
•u .. artım k 
l nç de. i _an ~pıs~.· kadar kor-

1 •ka g !dır. Çunku. O kapının 
llu Pıcısı. vardır. 

oı.. za,,, 
-~-ır anaa apartıman kapıcısı 

d•ha · aııartıman sahibi olıınaktan 
b lııJhi . 
: kirn llıdır. Apartıman sahl-

lıınıı1 cıyı düşünür aylıkları dü-
.ı- ı Ve ' 
"~.ıl!Gr tgileri düşünür; tamir 
cı1 . F·'- t ı. }·aı ""'a , apartınıan kapı-
~lcri dnız .. aı_~cağı aylılklan, bah

' ltir llşunur. Apartıman sahi-
ııı acıbı 
~ v~ . U _amaz, aylıkları ala-

~c.ır 1 gıierı veremiyecek hale 
~ aıııir 

Pıc~ Yapamaz. Gel gelelim, 
~ A ·ııı:ıdatını tıkır tıkır alır. 
\' bııhr llıan kapıcısı demek, Sük
l 1l;1 :n'.nın d-11.tatôrü demek -
:ıı,, Co P" tıman araımağa çıka-

11,ı z~~·· 
d c ''lı1> gım·z se-nt' 0 re ,.e ba-
llttaı0r" · Parıımanlara göre, bu 

01 
L4<s ~n ~esi, tavrı değişir. 
U 'n , nıt orde, kapıcı kapıda 

t it' k n müstağnıc. r. Onu a-
~a ııı ·bu · 
1 ~ rıyet nde kalırsak, 

1P 'tıı-, 3 · Vede, Yil!lıut başka bir 
ı.01 · nın k 

t 
ı, , apısmda ya h€11Ilşe-

•ıt d "d a h.zmctçılerle ya-
l<aPıcı ""lten bulursunuz. 
ilen t ' aııanttman arayanı te-

~"' 1tnağa .. ' 
h "'<ncta şeyle süzer O, ayni 
·lıııı • hır ,_ ' 'lrn.ı10 e,_,.pcrdir. Deı'hal 
"ölı; ı ve · •da~ rır. Burnu daLma c>v -..ır. E- • 
~ hı ger, gözü tutmazsa o ı ev ' 

h 'll-l~·ect e~t~z. 
<ı• 1 • cevab 
'1• ·a~ın 1 h. vermek lüzumunu, 
~:1Yaı, k tssede(:ek olursa vine' 
-~ ~o..,uc; , . 

C' • ol,:• ,ur. Apartıman sa-
• •k nı ,u.r, Yalnız, co \'ardır 
"atı e.i{ l<i·· • 
tj· it - ıs -ım gelen bir ;n-
~ u ' lllda b 1 Ilı "~r t ' u unursa, bi:raz 
"ı 1ı rı~ •. ~ok f ı · ~ · · · aıtı. • • az a çekın -
lşıı....__ "Jıraz d k 

-·,ııoz a - orkarsa hiç 
. · atıalır. Çünkü. cb~. o· 

I . l 
• 

Heryerde sıra sıra apartımaiılar var 

nun en büyük insiyaki kuvveti- ı 
dir. 

Zayıflara karşı haşindir. Hele, 

• 

yalnız genç kadınlar, apartınıan 

arayacak olurlarsa ... 
(Devamı 7 inci sayfada) 

lngiliz Kralı Y erıi Yeni 
Seyahatlere Çıkıyor 

Belçika, Mısır, Cenubi Afrika ve Hindistan 
Seyahatlerini Yapınca Kilometreler 

Rekorunu Kıracak 

Londrada Bokingam sarayı son 
günlerde bir seyahat acentesine 
döndü. Kralın müşavirleri vakit
lerini seyahat tarüeleri yapmakla 
geçiriyorlar. Artık altıncı Jorj~ 

•seyyah kraı. ismini verdiler. 
Mısır Kralı Farukun amcası 

Prens Mehmed Ali son defa Lond
rayı ziyareti esnasında, Kral nez
dinde Mısıra bir seyahat yapması 

için ısrarla teşe.b'büste ·bulunm~~ 
ve bu ziyaretin iki memleket mü
nasebetleri üzerinde çok hayırlı 

tesirler bırakacağını söylemişti. 
Bugün mesele şu suretle mütalea 

edilmektedir: Kral Mısır seyaha
tini 1946 senesinde cenubi Afrika 
müstemlekelerine yapacağı se -
yahatle telif edecektir. 

(Devamı 7 inci sayfada) 

- --

Filistinde Gizli Bir 
Yahudi Radyosu 

Bir Yahudi Tedhiş Çetesinin İşlettiği Bu 
Radyo Bir Türlü Bulunamıyor 

Yalıudi merkufla: tel örgüli: kamyonlarla naklediliyor. 

Filistinde yahudi tethişçile/c on 
beş gündenberi eski mücadeleye 
nazaran da.ha şiddetli yeni bir ma
nevraya girişmiş bulunmaktadır -
!ar. 

Iı:ıgun İzvai Le Umi, yani milli 
askeri teŞkilat adındaıki tethiş ce-

miyetine mensup yüzlerce muta
ass;b yahudi gayet kuvvetli ser -
mayooarların yard>mı ile geçen 
nisandanberi Filistinde ve yahut 
civarda esrarengiz bir radyo is -
tasyonu vücude getir.mişlerdir. İn-

(Devamı 1 inci sayfada) 

""llllJm llJ;;:::if jJIV~'nın1111r· ~ ı 
1.thd11 L 111111 r .. "' :mı11111. 
NİÇİN KIZJUIŞ?. 

Maruf doktorlardan ·biri, ·bir dos-1 
tu ile Taksim bahçesinde gezer-
ken birdenbire dostuna: 

- Aman, der. Şu bayanla kar
şılaşmıyalım. Bak, beni görür gör
mez çehresi ıbozuldu. 

- Niçin? Aranızda birşey mi 
ııeçti?. 

- Geçende kocasını tedavi et
miştim de ... 

- Ha... Anladım, hakkı var. 
Mutlaka adamı übür dünyaya gön
drediniz!. 

- Bilakis ... İyi ettim de onun 
için bana -gücendi ... 

AKILLI UŞAK 

- Haniya, k'brit ısmarlamıştım, 
aldın mı?. 

- Aldım bayım!. 

- Dikkat edeydin de fena ol-
masınL 

- Fena değil, bayım! 

- Neden •bildin'?, 

- Hepsini ·birer birer yaktım, 
tecrübe Ettim. 

BU DA ÖYLESİ... 

Bay.- Veli! Yağmurdan üstüm 
başım sırsıklam kesildi. Gece ba
loya davetliyim. Haydi, eve git, 
!rakımı versinler de al gel!. 
Uşak.- Peki bayrm!. 

- Arabaya bin de öyle git, gel. 
Elbiselerim ıslanmasın! . .. 

- Peki bayım!. 

(Bir müddet sonra uşak gelir) 
- Haniya, getirdin mi !rakımı? 
- Getirdim, obayım!. 

- Bu ne?. Baksana, zırıl zırıl 

sular akıyor ... Ben sana araba ile 
git gel diye tenblh etmedim mi?. 

- Ben de arııba ile gittim, gel
dim, bayrm!. 

- O halde bunlar niçin ıslandı? 
- Arabacının yanına oturdum, 

yağmur da yağıyordu .. 

- Hay Allah iyilik versin! Nİçin 
arabanın içerisine girmedin?. 

- Aman, bayım! Ben o kadar 
te~biyes;z miyim? Hiç baylara 
mahsus yere oturabilir miyim!. 

DOGRU BİR SÖZ 

Doktorun birine sormuşlar: 
- Sizce, en fena hastalık han

gisidir?. 
- Füc'edir. Zira, isabet ettiği 

adamı bir anda götürür. İstenil
diği gibi tedaviye ve ücret almağa 
meydan ıbırakmaz!. 

NE ZAMAN GELİRJ.\IİŞ? 

Hakim.- (Maznuna) Bayanın 

senden şikayetçi ... Her gün eve 
sarhoş geliyormuşsun?. 

Maznun.- Yalan söylüyor, bay 
hakim. Ben eve gündüzleri gel -
mem ki, her gün diyor. 

Hakim.- Ya ne zaman gelirsin? 

Maznun.- GecPleri, sab'lhaı 

karşı ... 

SOGUGUN FAYDASI 

- Be'!, senin için cayır cayır 
yanıyorum. Sen ise pek soğuk 
davranıyorsun?. 

- İyi ya işte ... Bu kadar ateşin 
üzerine ben de soğuk durmazsam 
büsbütün yanıp kül olursun .. 

••••••••••••• •••••••••••• 

Bir Dakika 
Diyip Geçmeyiniz. 

* Cenubi Amerika 12,000 
kılo buğday mııhsulü alır. 

* 40 Nevyorklu, saatı öğ
renmek için teleoon eder. 

* Kanadada 1270 kişi si
nemaya gider. 

* Amerika, ~skeri tayya -
recilik hakkında tetkikat için 
228 frank sarfeder. 

* Br"7lilya, 250 kilo kakao 
istihsal eder. 

*Yugoslavya 670 kilo Bok
sit (alüminyom yerine kul -
!anılan bir maden) ve 1 kilo 
800 gram alüminyom istihsal 
eder. 

ŞU SATIBLARI OKUDU -
CUNUZ SIRADA 60 SANİYE 
GEÇTİ. 

5 - S O N T EL r; a A F - 24 TEMMUZ ıt3' 
_.....,,,,,~,_.,....,,,,~~ ............... ~~~ 

HANGiSi YUMF KAHR8MftNI ?. 
.__ •••• ~'<'!WI 

HEDİ LAMAR MI 
~.~~~~~~~~~~~~ 

ANSERİDAN MI 
Bütün Holivud Bunu 

Merak Ediyor 

Şu Holivud tuha1 birşeydir. Bir 
zamanlar seçilmesi lazım gelen 
artistler için bir •seksapel. mec

buriyetini ortaya atmışlardı. Bu-

nun modası geçince, •glamor. dı
ye bir şey çıkardılar. Çok geçmeden artistlercle cPep• aran
m.ı.ğa başladı. Şimdi de c Ywnr. ortaya çıktı. Şhındi artist
liğ~ st'çı!ccek bir kadın mevzuu balısoldu mu, hemen so
ruyorlar: cBu kızda Yuınf var mı?• Gerçi bütün bu keli
mderin manası, aşağı yukarı eski cSeksapel• den başkr. 
bir ŞEY doğıldir. 

Acaba 1939 yılının Yumf kralıçesi k m olacak? Şimdi 
ıl.1. g:>ze ~arpan iki artist vaııınış. Biri An Şeridan, (sarı

şın, canlı, etli ve Amerikalı) diğeri ise Viyanadan gelm~ 
olan esmer, uzun boylu, solgun yüzlü Hed.i Lamar'dır. Bi

risi reali•t filıınlerin, diğeri de romantik filmlerin kaılıra

manlarıdır Acaba şimdi asıl Yum.f kahramanı hangisi o1 

cak? 

========================--~--=========================================-=== 

Fransanın Meşhur T atii 
Kadın Tayyarecileri 

1 
Zamanın.da 

Kadın Tayyareciler Büyük Bir Saçlarınız 
Turneye Hazırlanıyorlar Yaz tatillerinden en ~k zarar g 

/ . 
~/ -f 

' • 

Maryse Hilsz 

Fransız tayyareci kadın:ları.nıdan 

mürekkeb bir grupun yakında bir 
turneye çıkacaklarını, dost mıım

leke<tleri ziyaret edeceklerini Pa
ris gazeteleri yazdı. 

Fransız tayyareci kadınları a
rasında en ~k şöhret alanlar şun

lardır: Mariz Hilsz, Bastie, Eliza-

·bet Lion, J aklin, Kımıtnyol, Siizan 
Gut ve KlerRoman ... 

Mariz Ba$tie, orta halli bir aile

ye mensuptur. On dört yaşında i
ken bir terzinin yanında çalışıyor

du. Umumi hat1bde pilot Bastie ile 
evlendi ve tayyaa:eciliğe m€'l'ak 

sardı. Pilot mektebine girdi, diplo-

ren bir tarafımız da, doktorlarıı. 
söylediklerine göre saçlarımız i
miş. Çünkü güneş, r~gar ve toz 
saçları kurutmakta ve S€'1'tl~tir

mektedir. 

Bu can sııkıcı net_iceye bilhassa 
kadınların mani olması için saç

ları bir korde'la ile bağlı tutmak 
tavsiye ediliyor. Saçları kapat -
mak doğru değildir. Bilhassa ban

yodan sonra kauçuk başlığı saçla
rın üzerinde tutmamalıdır. 

Her gün saçlarınızı sıkıca her is
tikamette fırçalayınız. Busuaetle 
fırça saç yığınlarının arasına gi

rerek 1ozları alır, kepekleri düşü
rür. Bu fırçalamak sayesinde saç 
derileri de kuvvetlenir. Yanı sal." 

lannıza ·bir nevi ~en teııbiycsi 
tatbik etmiş olursunuz. 

;Amerikan Otomobiller: 
Amerikada, otomobil sanayii te

rakkinin son dereces:ne gelmiştir. 
Amerikadan, Avrupaya dakikada 
bir otomobil gönderilmektedir ..•.. , ................... . 
ma aklı. Atlanti'k denızini geçti, 
rekor kazandı. 

Mariz Hilsz, 1936 da 14,310 met· 
reye kadar yükseldi. Paris - Say
gun, Paris - Madagaskar, Paris -
Tokyo hava seyahatlerini muvaf
fakiyetle başardı. 

Elizabet Lion. Tstres'le Dokar a 
rasındaki 4,200 kilometre mesa
feyi 21 saat 20 dakikada katetti. 

Diğerleri biır c.ok rekorlar kır 
dıhr. 
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Halil Paşanın Sarayında Yüzlerce 
Cariye Ve Gözde Vardı 

Fakat, Gül Fidan Çok Kıskanç Olduğundan Paşa 
Yeni Gelen Kızlarla Meşgul Olamamıştı 

Halil Pa~anın sarayında yüzlerce 
cariye ve göııde var<b. Bu cariye -
!erin ekserisi Bizans kızlarından -
dı. Bu sefer Notar86m gönderdiği 
cariyeler fevkalade nadide şey !erdi. 

Halil Paşa sarayında l'lli!V'CUd göz
deler içinde yine Bizanıstan gelme 
bir di!>er vardı ltl P~anın hayatı 
bu kıza bağlıydı. Bu kızın asıl is
mi Teodora idi. Müslüman olmuş 
ismi de Gülfidandı. 

Halil Paşa, Gülfidana &şıktı. 
Bizansl8'11 Notarasın gönderdiği 

iki dillerin ıbirisi görülmeğe seza 
idi. Halil Paşa bu kıza ili< geldiği 
gün gönül bağlamıştı. 

- Güzel Anna; korkma ka.; 'ba 
na .gel... Hayalım senindir ... Ba
na geldikten sonra, seni benim sa
rayımdan ltlmse alamaz ... Nota.-a
sın emrrleri benim olduğum y<!r
de yalkamaz ... İmparat<:ır bire be
ni tatmin etmek medıuriyetin -
dedir. 

Anna; kaçmak için fırsatlar lıxıl
ladı. Hatta, bir mehtai:ı gecesi Ha
liçte Notar86ın aile<;i ve maiye -
tile bir şaraıb ve saz a1"mi ya.par
lren yüzlerce eğlence sandalları 

içinde şehzade Odı.anda bulunu • 
yordu. 

Orhan, Anna<yı gördü. Ve san
dalını ona yaklaştırdı. Notaras bu 
8.lemde nrev<:ud olmadığı için şeh
zad<!nin harekatından ltlmsecikler 
şüı:i>e almıyordu. 

Anna da, Oıflanı goörm~l'li Dil
ber kız heyecana k~ılnuştı. Türk 
şelı:zadesi başında kavuğu, üze -

rinde a} canfesten yapılmış samur 
kürkü, ince ve siyah bıyıkları, iri 
ve m~ekkel gövdesile esasen bü
tün Bizaoo kadmlarını çileden çı
kartacak derecedeydi. 

(DPVamı OOT') 

Fakat; Gülfidan çok hırçın ve 
kıskanç olıduğundan Paşa yenı ge-
len kızla fazlaca meşgul olama -
ınıştı. Patja, maiıeyin dairesinde 
kızla kısaca §unları konıışa.bil -
miştı; 

- İsminı.z? 

Rus - Japon Harbi 
Şiddetini Arttırdı 

-Anna!. 
- Kaç yaşındasınız 
- On sekiz.. 
Anna; Notarasın sarayında ye-

tişmiş Rodoslu bir kızdı. Küçük 
yaştan Bizans veziriazamının sa
rayına gelen bu kız on sekiz ya
şına geldiği za.ınan gönülleri al<!v
liyen bir m~udiyeıt olmuştu. U
zun ve altın renginde saçları, ince 
ve balık etinde vüı:udü, havai ma
vi gözleri, kıvırcık kaşları ve kir
pikleri, duru pembe beyaz teni, 
mevzun boyu bu kızı Bizans için
de bır seher yıldızı gıbi parlat -
mıştı. 

İstanbu Jda rehine olaraO<: firari 
buluna:n şehzade Orhan Annaya 
meftundu. Şehzade Orhan Anna
yı Hipodromda imparator K06tan
tinin yanında görmüştü. Osmanlı 
•ehzadesi daha ilk görüşte bu kıza 
aşık olmuştu. 
Annıı da, pek dili>er bır deh -

kanlı olan Tü~k şt<hzadesine ılk 

görüşte göniıl bağlamıştı. Fakat; 
kurnaz Notaras iıji anladı. Annayı 
Orhanm damıiğfaline kaptırmak
tan uzak •bulundurmak için onu 
bir daha meydana çıkarmadı. 
Şehzade Orhan elaltından Anna 

ile münaseb<'t peyda etmek iç:n 
QOk çalıştı. l~atta, Bizansm kuy
tu sokakli!'~ında ya:jıyan rui!teh:r 
vasıta.sile Anna·yı el.de etmek fır
satın bulmak için avıç dolısu pa
ralar sadetti. Llkiıı, Notarasııı 

srkı disiplini Türk şf'ılızadesinin do
lıtpları karşısında deımir bir kale 
gibi dikili kaldı 

Fakaot; şehzade O.riıan 'büıun 

:ııorlukları kırmak ve emeline mu
vaffak olmak için durmadan bu 
gönül yarası Üz<!rinde didindi dur
du. 

Hatta bir k<!resmde Annamn 
elıne geçebilecek bir mektıib yol
lıyalbildi. 

Anna; tereddüd etmeden ŞE:il -
zadeye kaçmıik, onunla yaşamak 
sevdasına düşmüştü. Oriıan m<!k
tu bunda şöyle diyondu: 

Moskova, 24 (Husu.si) - Uzak 
Şarkta, M~l • Sovy.et kuvve1.Je

ri ile Japon - Mançuko arasında 

çarpışmalar temmuzun 12 si ile 

20 si arasında çok şiddetlemmştir 
Kalkin göl nehri civarında Sovyet 
kuvvetler, topçu ve makineli tü
fek ateşine maruz kalmıştır. 

12 temmuz gecesi Japon piyade 
kuvvetlıeri, lopçu kıtaatımn da 
yardı.mile Sovyel • Mogol kıt'ala- , 

rımn arasına girmeğe teşebbiffi 

et.mişse de, Sovyeller derlıal mu
hasara ve ımha e1.mişlerdir. Ja • 
ponlar muharebe meydanında 100 

ölü bıraJonışlardıT 4 top. 8 tank 
ek-fi topu, 500 obüs bir çok m.aki
nelı tüfek ve sair harb levazJmı 

itinaım olunmuştur 

• 21 temmuzdan 23 temmuza ka-
dar Japonlar müteaddit hücum· 

LOZA N 
(l inci sahifeden devam) 

cenk;eşmek ıçın Lozana gittı. 

İsmet İnonü, aylarca süren çe 
tin müzakerelerden sonra, Türk 
milletine şeref dolu bir sulh mu
ahedesi krzandırdı. 

Bugiinkti bllytik, müstakil ve 
kuvvetli Tiırk devletınin tanın 
masını 15 yıl evvel, L<Y.ı:anda, Milli 
Şef ismet İn<in\ı temin etmiştir. 

Lozan sulh konJ.eransının yıl

dönümü bizim en büyük bayram
larımızdandır Bu sene de Lozan 
yıldönümünü, içten gelen revinç 
ve heyecanla kutluluyoruz. 

Bu münasebetle, Ankarada, İs
tan bulda, yurdun her köşesinde 
mera6ım yapılıyor. htan'lnıl iiru
versitesi gençliği de bir kutlula • 
ma programı ha:1.1rlamış-tır. Mera
sim öğleden sonra Üniversıtede 
yapılmıştır. Rektör Cemil Bilse!, 
hukuk faküllC6i d()Ç"ntleri ve ta
lebe heyecanlı hi tabeler söyle -
m~ler, bu büyük günün eiıemnri
yetini tebarüz etolirmişlerdir. 

.------------------------------~~~---. Devlet Demlryolları ve Limanları 
ltletme u. idaresi ilinlan 

ı--~~--~~----------~--------------~ Muhammen hedr!leri ~ağıda yazılı 3 liste muhteviyatı malzeme 
IJ9/19u~ cuma g'1DÜ saat 15.30 dan itibaren sıra ile ve kapalı zarf usu
ılr Ankararia idare b;nasırıda sabn alınacaktır 

Bu ışe girm~k ı"t'yenlerin mıklrı aşağıda yazılı muvakkat terr.inat 
li kannnun tayin eWği vesikaları ve lekliflerini ayni gun saat 14,30 a 
ıadar komisyor. r~islıgıne vermeleri laz;mdır. 

Şartnaınıeler para~ız olarak Ankarada Malzeml <laırco.11clcn, Hay-
arpaşada Trselium ve sevk Şefüı,ğın.den dağıtılacaktır. (5505) 

'lo. 

1 
2 

' 

ismı 

Perç.'I çivileri (63 kalem) 

Muhammen 
bedeli 
Lifa 

Vida, Rondelfı ve Gupilyalar (65 kalem) 
1\11 ıh tt 1 ' "'1ru ve lY "'lf;lln.'.ar ( 8 kal em) 

12088 
6000 
€44-0 

Muvakkat 
teminat 

Lira Ku. 
906 60 

4fi0 00 

483 00 

}ar yapm~laıısa da püskürltilm~ 
!-erdir. 

16 temmuzda 50 kruiar Japon 
avcı tayyare<;ı hücuma kalkmış, 
Sovyet tayyarelerınin mukabelesi 
karşısında muıharebeyi kabul et
miyerek geri çekilmişlerdır. 

21 temmuzda Japo.n tayyarele-
ri, &>vyet hudutlarını bir kere da
ha tecavüz etmişlerdir. Mogol cum
huriyeti arazisi üzerinde vukua 
gelen bır hava muhanıbetıinde 

120 Japon tayyare.;ı ile 100 kadar 
Mogol • Sovyet tayyııresi çarpış
mıştır. Bir saat süren bir hava mu
harel!ıe..irıde 14 Japon tayyaresi 
düşürti1muş, 2 Japon pılotu esir 
edilmiştir. Sıovyetler de Ü<; tayya
re kay<betmişlerdir. 

23 temmuzda da şıddetli kara 
ve hava muharebeleri olmuş, şid
detlı topçu düellosu olm%tur. 

Dörtbin Çam 
Ağaçının Yakan 
Müthiş Yangın 

(1 inci sahifedL>n devam) 
rc-:z.e ık halk ateşi sörwiürmek içın 
saatlerce uğraşmışlardır. 
Yangını söndürmek içın uğra

şan Heybeli itfaiyc.;indcn Reşad 

ve Durmuş adında iki itfaiye ne· 
feri dumandan bQ\Yılmışlar, sana
toryuma kaldırılarak tedavi altı

na alınmışlardır. 
Yangının neden ve nasıl çıktı

ğı hala testıit edilememiştir. 

Büyiik yangın başlamadan bir 
saat lıadar evvel de Heybel ide Çı
n ar mevkiinde Roza adında biT ka
dm taralından kahve pişirmek i
çin yak>lan ateşten yangın çıkmış, 
sirayetine meydan verilmeden bir 
kaç çam ağacı yandığı halde son
dürülmüştür. 

• 
Bunlardan başka Florya ile Ye-

şilköy arasındaki Koyundede de
nilen mahal iıe ZeytunJıurnunda 
ve Şl>fıreminirıdc Çukurbostan 
nam mababde de orman yangın
ları çıkmış1ır. Bunlardan en mü
him olanı Koyunderedeki yangın· 
da 80 bin metre muralbbalık bir 
saha tamamen yanmı~ı. Dığerle
ri ateşın büyumesine meydan ve
rilrmedPn söndürtilmüştür. 

Yunan Vapuru Suvarisi 
Kudüs 24 (A.A )- Yafa matı -

keme.>ı, gayrıkanunı. suret~ mu
hacır naı<letmış olan Yunan va
puru siivari:sini bır sene hapse· 
mıJıkum et.m.ştir. Dığer muret\e
bal 6 ıle 9 ay arasında tc·haluf e
den hapıs cezalarına mııhkfım e
dılrnı.şlerd r 

ı ..-__.111111ı __ _...._.,._llıl'lıllllıılll IMakineye 
1 Verirken: Meslek Seçmek 

İstiyen Gençlere Bugün Çember-
<Çocuk babalan ve velileri layn Beyanatta 
ile kendilerine bir meslek Bulunacak 
inlihab etmek istiyen genç-
lere bir kolaylık olmak ü
zere şebrimi:ııdeki mekteb
lerin kayıd ve kabul şart -
lanru sıra ile derce devam 
ediyoruz.) 

Orta Orman Mektebi 
Orman müherıdiıı muavini yetiş
timıek üzere açılmış olan l:ıu mü
essese Bursadadır. Buraya orta 
mektd> mezunları kaıbul edilir. 
T.aiısil müddeti üç senedir. Mües
sese leyli ve parası.Mır. 

Mektebe girmek için Türki~ 
Cumhuriyeti vatandaııı obnak, 20 
yaşından ·büyük olmamak, dilinde, 
f!in. ve kulaklarında bir arıza ve 
vüı:u.düıı.de noksanlık olmadığına, 

>bünyesinin yüksek ve arızalı yer
lerde yürüyüp gezıneğe ve ha\)' -
vana ·binmeğe elver~i ve müte-
hamrnH olduğuna ve hıç bir has
talığı ıbulunmadığına dair tam te-
şekkü1lü bir hastaneden rapor al,. 
mış bulunanak, çiçek aşılı olmak, 
iyi ahlaklı olmak ve hiç ıbir suçla 
mahkUın bulunmamak, üç fot<:ığ

raf ibraz e1mek şarttır, Bu mek -
tebe di!, ağastoscla talebe kayıd 
vıe kaıbulüne başlanır. Bu muame-
le eylfil başına kadar devam eder. 
Kalbul edilen talıeıbenin, yukarıda 
ya:ı.ılı vesikalardan gayri, tahsil 
esnasında mektobi t<'rkettijji. tak· 
dirde ve yahud mezun olduktan 
sonra Ziraat Vekiıle1ince tayin e
dildiğı vazifeyi kabul etmediği tak
dirdi! tahsil müddetince kendileri 
için yapılmış olan masrafları ö
diyııx:eklerine da ;~ noterlikçe mu
saddak bir de kefalet sen<!di alı · 
nır. Bu mektobi bitirenler 'birinci 
derecede orta ihtisas meklebi se-
viy.,siıı.de twıl görmüş sayılirlar. 

Askerlik ve bir memurıyele tayi
ni ihusu.sunda da lise mezunu hak
kından istıfade ederler 

ispanyada 
Frankoya Karşı 

isyan Çıktı 
(1 inci sahifeden devam) 

geç.memışti. Do.biliye Nezareti neş
rettiği bir emirnam<! ile evvelce 
mi.ıLSaade alınmadıkça bütün iç
tima ve tez.ıhürleri men etmiştir. 
Yalnız dini içtimalar, bu yasak· 
tan hariÇ!u. 

Lonıclra 24 (A.A.) - Craige ile 
Arita arasındakiıson görüşmeye 

müteallik olarak gelen halberlerin 
hepsi de Japon menabiinden gel· 
miştir. Lonrlranın resmi maha.fili, 
bu haberlerin • ihtiyatla karşılan
ması lazım olduğunu ve B Oıaın
berlain'in bugün yapacağı 'beya
natı bckleme-k muvafıık olacağı

nı beyan etrnclctedir. 
KONFERANS TOPLANDI 
Tokyo 24 (Hustıfli)- Bu sabah 

saat 9 da Hariciye Nezar<!ti kona
ğında Tiyençin konferansı ilk 
celsesini akdet.miıjtir. Tiyençin 
meselesinin esasını teşkil eden u
mumi meseleler üzerindeki İngd
liz - Japon anlaşmasının imzası 

üzrine, bizzat Tiyefıçin hadisesi -
nin teferrüatına aid meselelerin 
müzakeresine başlanmıştır. 

Nevyorkda Türk 
Günü Tesid 

Edildi 
Nevyork 24 (A.A.) - Anarlolu 

Ajansının hususi mu'habiri bildi· 
riyor: 

Nevyork sergisinde 
şerefli ve hararetli 
kutlandı. 

Türk günü 
bir şekilde 

Salbah gazelelerinıdeki program 
ve haberler Türk günü üzerine 
dikkati toplamıştır. 

Sergi gazetesinin ilk sayfasında 
büyük elçimizle komısyon reisi -
mizin Amerika halkına ve sergi 
ziyaretcilerine birer meısajı çıktı. 

İkisinde de Türk barış siyasetinin 
yarının dünıyasına ait ideallere uy
gunluğu te<barüz c1ıtirlliyondu. 

Sergideki ordu ve donanma mü
messilleriyle serginin Avrupa şu
besi müdüründen mürekkep bir 
heyet Türk bayraklannı hamil 'bir 
otonwbil kafilesi ile 11 de komis
yon merkezine gelıd ı ler. Büyük 
elçimizle refikasını, misafir olarak 
bulunan Tokyo sefirimizi ve ser
gi heye1ini aldılar, önde Türk bay
rağı taşıyan mcıl<ısikletli polislerle 
kafile Ncvyork'ta cumarteııiye 

mahsus kesif münakale akınını 

yandı, geçti. Sergi merasim kapı· 
sında kafileyi ı;üvari müfrezesi 
karşıladı. On dokuz pare top atıldı. 
Sergi !büyük direğine Türk bay -
rağı çekildi. Asker, bayrağım1:1.1 

selamladı. Teşrifat daireı.inde mı

safir defleri imzalandıktan sonra 
pavyonumuzun önünd<! geçid res
mi yapıldı .. Sonra Amerikan Fe
deral binasında heyete ·ampanya-
!ar ikram edildi. 

Haı1biye nezaretının <'mrile son 
zamanlarda teı'lıııs edilmiş olan 
bir çok zabit ve kiıçük zalbitler, 
tekrar hl'Zl!Dete davet edilmiıjlar • 
dır. Bu tedtıirin dahili bir h;.re-
kete karşı k1lynıak maksadile ya
pıldığı beyan !'dilmektedir. • •••••••••••••••••••••••••••• 
Kralc ıların Faaliyeti 

Lozar. 23 - Havabın hususi 
muhabirinin oğrendiğine, son gün
lerde burada, sabık kral 13 üncü 
Alfunsun da işiiraJı:ile, İspanyol 
kra!ioyetçı deleg!!lennın bir lop -
lantısı vukua gelmiştir. 

B toplantının hedefi kraliyet 
parıısınm hipanyadaki 'on hadi
tetkik eylemekti. 

Brr çok delegeler, 13 üncü Al
fuD6Un oğlu prens İnfant don Ju
an'ın 1aiıta namzed g&terilmesi
nin ytiksek sıyesi faydalarını te-
barii2 eltirmişt ır. Fakat 13 üncü 
Alfuns, buna şıddetle itıraz ey le
mış. kendisinin katiyen taht üze-
rinde.ki lıukukundan vazgeçmiş 

bulunmadığmı ve herk<!sten daha 
ziyade bizzat prens de Asturi€S 
Don Juan'ın yegane İspanya kra
lı olıırak 13 ıin.cu .Alronım tanıma· 
sı icat> eylediğıni ııöylemişlır 

-<>--

Belçikalılar Müdafaaya 
Karar Verdiler 

(1 ınci sahifeden devam) 
D~'Vrımızın muşkulatı ka:rşısın

da her zamanıdan ziyade bütün 
Belçikalıların !f;tİ'Jdbale ıtııma.d ile 
1bakunanın ve mılletimızın kendi 
ne:fuine olan ıt.ma.d ı ile • til!ıkak 
kesbr..:1' cE·gi iy giinleı E kavuşma

nın an.,ak bütun gayre .Jerın bir • 

l • teşrikı meı;aı arıusu ve ı 
kard lık llıı&<;ı ık kahıl olabı ece
'""' anlarnalan icabeckr, 

HATAYDA 
Büyük Bayram 

(1 inci sahifeden devam) 
heyecanlı olmuştur. Kışlaya 

İstiklal marşıımız çalınırken 
Türk bayrağının çekilmesi, 
merasim yerinde toplanmış o
lan on binlerce vatandaşın 

sonsuz alkışlarile karşılan -
mıştır. 

Halayın ner tarafı baştan 
. başa donatılmıştır. Herıkeı; 

bayram yapıyor. 

HAMİDİYE GEMİSİ ŞEREFİNE 

İskenderun 24 (AA.)- J)ün
denberi İsken.derun Jıimanında bu
lunan Hamidiye mekteb gemisi 
subayları şerefine, dün İskende -
run halk partisi tarafından parti 
binasında 50 kişilik bir öğle ziya
feti verilmiştir. Ziyafette burada 
bulunmak>ta olan Adana Tüm ku
mandanı Kemal, takviyeli alay 
kumand3n muavini, Ha.midiye ku
mandanı ve subayları kaymakam 
ve parti erkanı hazır bulunmuşlar
dır. Ziyaiet çok samimi bir hava 
içinde ge<;mİ.itir. 

Ziyafetin sonlarında part.ı baş
kan ı tarafından Tüm kumandanı
na ve ordumu~un asil bır cüz'ü o
lan ba:hriyel•krımizr İskenderun 
halkı namına beyanı ho. Wrıedi ve 
teşekkiırıerde bulunarak kurıu • 
luş bayramında aramızda bulun
malarından dolayı sürur vr heye
canı ifade f!t'lliştır 

Bu ,...,.•.1<.ı cevab '<"en ~~ vın 

G. Saray Demirspo 
Maçında Hadise O d 

Hakem Tarık'la Kaleci NecJe! 
Sahada Döğüştüler "ı 

Günlerd<!nberi dedikodusu ga 
2ete sütunlarında yer alan milli 
kiline şampiyonunu tayin ede • 
rek maçların birincisi dün Fe -
neNıahÇ" stadını hınca hınç dol
duran bir seyird kalabalığı ö -
nünde Demirsyor ile Galatasa -
r ay arasında oyn~adi. Fakat bu 
sefer memleketimizde il'k defa 
gördüğümüz ve Türk sporu na
mına çirkin bulduğUımuz bir ha 
dire meydana geldi. Her maçta 
veya her maçtan sonra oyuncu
ların biribirine tecavüz etmesi 
b ir itiyat halini almıştı. Bu hal 
bazı 'bazı da seyircilerin hakem· 
lere taarruzu halinde de cere -
yan ediyordu. Fakat bu seferki 
!hadise hepsini bastırdı. 

Oyun Nasıl Oldu ? 
Dün Fenerbahçe stadını dol -

duran seyirciler arasında spor· 
cu' Hariciye Vekilimiz Şükrü 
Saraçıoğlu ile eski Müdafaai Mil 
!iye Vekili General Kiizım Öz -
alp ta yer almış bulunuyorlar:! 
Saat 17,30 da mutad merasimi 
yapan Demirspo! ve Galatasa -
ray bu mühim maç için bütün 
hazırlıklarını tamamlı,yarak şu 

kadrolarile .ahada yer almlij -
lardı: 

Demir5por: Neodet - Şevket, 

Gazi • İbrahim, İbrahim, Kii • 
mil • Salih, Arif, Hakkı, Orhan, 
Orlhan. 

Galatasamy: Osman · A<lnan, 
Faruk - Yusuf, Rıza, Musa · Be-
dii, Buduri, Cemil, Salalııattin, 

Salim. 
Hak em Tarık Özerenginın i.da 

resinde başlıyan oyunda Gala • 
tasaray rüzgar altında Demir -
spor da güneş altında kalmış bu· 
lunuyorlardı. İlk vuruşu DemiT
sporlular yaptılar. 

Ve ilk dakika.dan itibaren ağır 
basmağa başlıyan Demirşpor hü 
cırmları 3 üncü dakiıkada soldan 
bir korner atışı ile Galatasaraya 
ilek tehlikeli anı geçirttiler. Ga
latasaray buna mukabelede ge -

cikmediyse de Necdetin müdaha
lesi netice alma !arına mani oldu. 

Oyun tekrar Demirsporun bas -
kısı altına girdı. 

Demirsporun biribirinı takip e 
den hücumlarını müteakip kor
nerlerle durduran Galatasaray 
müdafaası da okluk;;a yorulmuş· 
tu. 

30 uncu dakiıkaıdan itibaren 
eanlanmağa başlıyan Galatasa -
raylılar Dem.rspor kalesini teh·. 
didi! başlamışlarsa da gerek haf 
hatlarının irtibatsızlığı ve gerek 
sol cena'hın değ~tirilınesil., Bu
durinin şaııkın oyunu semere ver 
meden birinci devre O • O brtti. 

Tüm kumandanı, Hatayın bu mes
ud gününde burada bulunmak 
baıhtıyarlığına nail oldtfğumdan 
dolayı gerek kendi-sinin ve gerek 
bahriyelilerimızın ne kadar sevinç 
duysalar az olduğunu söylemİ.i ve 
vatana kavuşan Hatayın saadet 
ve refahına kadehini kaldırm>Ş ve 
'bu bayram şerefine içmiştir. 

ANTAKYADA BAYRAM 

Antakya 24 (A.A.) - Büyük 
Millet Meclisi ve P arti mümessil

leri, dün öğle yemeğim ımiSafir 

bulundukları Defne otelinde ye
~lerdir. Yemekte vali Şükrü 
Sökmensüer, Korgeneral M. Er

güder, Albay Şükrü Kanadlı, Ha· 
midıye kumandanı da bulunmuş, 
yemekten sonra da Mu•adağına 

gidilmiştir 

Akşam Parti ıarofındaıı De.fne 
oıelınin lbwhçesınde buyük bır 

gardenparti verilm.,<ntır 

Antakya dunku geceyi aerın bır 
ŞEcv,nç iç.rule geçırm •, her taraf 
donatılmış ve önlerınde davul 
rurna oklugu halde halk şehri 
heı:?: en saba!:> kac'a• cl9laşmıştır. 

İkinci Devre 
iİkinci devreyi, rüzgarı 

ne alarak Galatasaraylı!&~ 
!adılar ve büyük bir f ~ 
Deınirspor kalesine Y' .~ 
Bu mütemadi hücumla. ' 

ıcı saraya ilk fırsatı verme 
cilonedi. 

Kaçırılan Pen~'tı 

5 inci dakikada Gal•·as'J 
tazyıkı devam edcrker• P' 
spor müdafii lopu eilc ıf'. 
Hakemin verdiği penalt1ı1 

duri çok yüksokten avta 3 

bir şampiyonluğun elden 
sine azami surette yacdııtl 

Demirspornn Golii 
~ 

Galatasarayın ka~ırdığı. 
· ... A 

tan iki dakika sonra 7 11~ . ~ 
kikada sağdan atılan bır ·"" 
vuruşundan gelen top '/IJ'"ı 

"tt'' 
Galatasaray kalcıs ·ne gı 
müdafaanın hareketine ~ 
uyduramıyarak çıkışta t ,dl 
eden Osmanın mü<l~ale 
mesi yüzünden Deflli~j 
Hakkıya g<!çti. O da lı f • e 
vuruşla tak>mının yegan 
nü yaptı. ~ 

33 üncü dakika.da hak~ 
mirspor kaptanı kaleci 
oyundan çıkarmak istefll~1 

rine tafailiıtını aşağıda ve 
miz hadise vuküa geldi ~e, 
kem de oyunu 33 üncü dal' 
tatil etti. 

y 
Hadi~ Na~ıl Otd~· ; 

. - & ikinci devrenın 33 un _,,c 
kasında Demirspor kaleov 
nen bi · Galtasara.y hticıı"' 
top oyun har:ci olmuşkt' 
mirspor kaleciei Neccletin 
bir oyuncuya yaptığı ha!1 

zerine ve evvelce de itJtY 
mış bulunmasından hak~. 
fından oyundan çıkma.51 

diğı bir sırada Necdet ~ 
yanına gelerek biriıbiri~'. 1 
akip yumruklarla kendi#,' 
cavüz etmiştir. Bunun ıJı# 

hakem Tarık da .ı\J b•' 
Necde1e mukabelede ·~ 
muş zabıtanın oaheya gt ' 

·ıı o 
bastırılan hSd.isr hakem1 ııl" 

tatil ederek sabadan ayr~ı. 
ve Demirspor kaptanının 
!isin nezareti altında oY11~ 

. d ' ·1 -·- t• rın en ayrı 1ması e J,..,. • ., 

edilmşitir. ılı 
Hakem Tankın aldın,~ 

sağ gözünün biraz aıtınd9 b~ 
'kak kemiğinin üzerin.de il' 
bır şişkinlik halindedır. ı' 

di.seyi müteakip hakcn' ıl 
hakkında davacı bulun 
söyliyerck her ikisi de -1 
meşhut mahkemesine vcf 1 
tir ~ 

Ziraat Vekili1'~, 
Yeni Beya11~, 

(l inci sahif ede11 i~ 
!arının dört beş seneli!< Pof. 
neticesinden çok memnu\/. 
Oradaki arkadaşlar iyi ç9 ~ 
lar ve çalışmaktadırlaı'. ";e 
ticeleri İzmirdeki müesst·~ 
da da gördüm. Havalar ç<' ,) 
olmakla berruber ben m~'~ 
ğilim. Gördüklerimin ~er;,JI' 
tesirleri sıcağın maddi tef I 

.. n 
unutturuyor. Birkaç gı.ı. 0 İ 
Ankara_ya gidecek ve J 5 ~/ 
tekrar Istanbula dönerel< rJI 
gideceğim ve bilhassa 

8 
• 

fabrikasında tetkikler y9P o'! 
Merinos ışi iyi yürüınrkte ~ 
mevzu üzerinde Burs~da~,. 
şümde daha çok konuşur 

1
,. 

. . .Ae 
Bursadaki tetkiklerın,.. o 

fırsat bulursam Trakv~'"" 
deceğim. h

8
rt1' 

Ziraat Vekıl bır 111ıı ~·~ 
zin zirai asayiş kanun' ' ııY 
daki sualine bu kanunu:,ı 
]anmakta olduJ;ru ccvnh 
mışt.ı.r. 



ı 

T-1011 • 

lstanbklun En K ~ M o~ 
Mühim Adamları a g D IFil"" D g a_ --

Kimlerdir? lstridye ve Emsali Hayvanaır Ki LE R 
'o. 33 Yazan: Rahmi Yağız 

( S inci sayfadan devam) 

, ahtelbahirin Birdenbire Çıktı
ını Ateşe Başladığını Söylediler 

~,.. 

İşte o zaman, kap>eı, dünyanın 
en s;yıısl mahlukudu.r. Eğer Mak
yaoveil, apartıman kapıcılığı salta
natı asrında dünya.ya gelmiş ol -
saydı, meşhur c'Prens. i, cSezar 
Borjiya. için değil, bu casrl dik
tatör. için yazardı. 

Kabuklarından Tarak ve Saç Süsleri E i i b ~ R 
Tahiti adasının ı::;-~ 

yerli kızları gü -

zelli~er!lıe m& -

ruftur. Bunlar, ta
bii çiçeklerle, istr 
ridye ve , emsali 
hayvanların ka - : 
buklanndan yap • !;..---"'!I• 

Vişne Reçeli 
Çürük olmamak şart ile bir kıio 

vişne alınız, yıkayınız, saplarını 
ayıklayınız. Birer birer, baş ve 
şahadet parmaklarınızın arasında 
yavaşca oYalıyarak çekirdeğini 
çıkarınız. ıton Dalıb da Tekrar Rotasına Devam Ederken 

Dlkiatör, bir balkışta cyalmz ka
~· ın numarasını verir. Bu, o
nun için, muhtelif ~llerde isti9-

maır sennayesidı:r~· Ve lbllndan, her 

cihetce, lher ş~ istifade etme-

tıkları gerdanlık. 

bilezik gibi şey -
lerle süslenirler. 

Başlarına da, yine 
bu ka buklar dan 
yaptlml§ bir;ır ta~ 

!koyarlar. 

?o O, Soğuk Kanlılığını Muhal aza Ediyordu 
lfı~ ~ıı neferleri, küçük topun 
~~ &p.ağuıı yarım yamalak y~ 
k &eç.irdiler b' b' · · ·t k ka ~raka .. ' ırıruuıe a 
"1. ıcı Pa.gından içeri doldu -
iı.>. avye kamaraya inmiş, pür-

., llıak· ' l:ıo ı~eye haykırml§tı: 

.lıtl\in llklle~. işlooin .. Dalacağız! 
\iı~, b~ butün hızile çalıştı, don
liir·aıu ·~ lokomotif pistonunun 
Qı !Qı/ ışlediler. Triton, üzerin
l<ı;ı1 .anan ateş yağmurunun al
~liıı ~vaş .Ya~aş suya gömüldü .. 
~; 1 1~ ilerı doğru kaçmağa 
~· 
~~en Rüştü, tah'iklıbıdlirin 
~' lıiıığunu görünce ateşi kes
• .., b"j 

meşguldu. Sahotu karşısında gö -
rünce hırsından re~i k>pkırmızı 
oldu, ayağa kalktı, gediklinin bur
nuna kadar sokuldu, haykırırcası
na sordu: 

- Kaç menni attın?. 

Korkusundan ti1ır.iyen gedikli 
dili dolaşa dolaşa cevaob verdi; 

- 9 mermi kapitent 

- Kaç isalbetin var?. ' 

- Söylesen& be ... Kaç isabetin 
var?. 

- Bilmiyorum kapiten!. 
Sü\•ari, karşısında ezile büzüle 

konuşan gedikliye çıkıştı: <l!tft 0 Üğü yerinden kaldırdı. 
Cı!•lll!:·. tahtelbahirin meydana - Koskoca boyundan da utan-
4.eığı tahribatı tetkik etti. mıyorsun ... Korkak haydud ... Boy 

li, to e, tamamen taıhrlb edilmiş- büyüteceğine biraz yürek· sahibi 
~ :t>ı!(ııarda.n bir tanesi yan- olmağa çalışmalıydın. Kal§ında 

f ~t ,~elenin çıkıntı kısmına isa- hiçbir tehlikeli silah yokken kor-
~eq ş, Yarısını atımş, diğeri de kutlan elin ayağın titriyordu. 9 
llıı lıa en Çarparak mütebaki kıs- mermi ateşledin ve.. 350 metre 

.,, "aya 
'lhte ~ç~rmuştu. mesafedeki koca bİr hedefe bir i-

t~ıı, b lbahırın topa tuttuğu pav
lutra!j~tut ~urutma dairesile, nit
"11Qın ısını verilen parlama .tıak-

sahet bile yapamadın değil mi?" 

T\ıJı... Şeytan ıbaşını alsın!. S~ 

nin gibi ahmak gediklilerle böy-
~- !1) ayrıldığı kısımdı. · 

1,ı·:'l'Çu le ucubucağı olmıyan ibir yazüeye 
ıku . gQdiklisi Oskar Sabotun atılmanın ne ıbüyük lbir delilik ol
'i iııle topu iyi dirise edem~ 1 
lııı:in Uraya isabet olmamasını 
~~etmiş, baruthane büyük bir 

"'1ıı e atlatmıştı. 
1~~e Ve eratın heyecanı g:d~ 
tıı.ıı, ~e kadar tahkikat da ileri~ 
ta Çe .:Sa!ı'.ldeki nöbetıçiler sorgu
~lt,~· Bunlar, teh.telbahirin 
~ d ıre çıktığını, çıkar çık -
~ilet a ateşe .başladığını söyl~ 
il . 

duğunu şımdi anlıyorum.. Defol 

karşımdan... Arkadaşın Etyen 
Şamodan örnek al.. Bak, attığı hiç 
boşa gidıyor mu .. Haydi defol. 

Süvarinin bu ağır sözleri, haka
retleri karşısında renkten renge 
giren, kızaran, moraran gedikli 
son cümle ile kanına elomek dxığ 
randığını farketmi§, rakibinin tak
dir edilişine muka.bil kendisinin 

tahkire hedef oluşu 'Saıboyu kal
binden vurmağa yetmiş, içinde, 
ta ciğerinde onulmaz lbir yara aç
Inlljtı. 

Salbo, kamaradan süklüm pük -
lüm çıkarken süvari lbaşgedikliye 
jurnalı dikteye devam etti: 

- Yaz: 

·Muharebe sırasında, korkaılğı 
yüzünden attığı 9 mermiden hiç
birini isabet ettiremiyen topçu g~ 
diklisi Oskar Sa.bot şiddetle ih -
tar yapıldı .. 

Sıibot kamaranın kapısından çı

kınca karşısında Etyen Şamoyu 

bulmuştu. İki rakiıb çok tuhaf bir 

vaziyette süvarinin kamarası ö
nündel<i koridorda karşılamışlar-

dı. Etıyen ŞamD, Salıot'un süvari 

tarafından azarlaruşını kapıya 

kulağını yapıştırarak tamamen din 
leıniş, arkadaşı dışarı çıkarken el-

!erini patalonunun ceblerine sok-

muş, ıslıkla ·Madelon• u söyle -
meğe .başlamıştı. 

Sa bot, ı:;lığı burnuna üfl iyen 
Şamonun karşısında durdu. Kinle 

parıldıyan gözlerini ıslığı üfliyen 
arkadaşının alay dolu gözlerinde 

gezdirdi.. Şamo istifini bile boz - ' 
madı, ıslığına ara verdi, rakibinin 

ciğerine işliyen acı lbir alay la roy
lendi: 

- Üzülme dostum.. İnsan ıska 

geçe geçe bir gün de isabet ettir-

mesini öğrenir!. 

(Devamı var) 

~~ane müdürü, telef.onla 

~diirl~ .:ı:ıkeri fabrikalar umum 
'"ldiı~· !:tine !bildirmiş, orası da 
loııı1 1ı' iyice tahkik ettirdikten 
det1ı,1 ır rapor hazırlamış, bunu 
~,h.t·başkumandan Vekaletine 
'it·" ı. 
~n dalıp da tekrar rotasına 
~'İl ederken soğukkanlı Fran

Filistinde Gizli Bir 
Yahudi Radyosu 

~' "aris· k '<lliz]j·. 1 apiten Klavye lıece-
~U &ine fevkalade içerlediği 
llıııt l:l!diklisi Oskar Saboyu ya
bı.ıun Çağırttı. Betibenzı sapsarı 
~~· ııedik!i ıhf.la •b'.raz evvel 
"-ııı.rl 1 

korkunun ürperişlerini 
1e td atında, sinirleri:ıde h ss~ 
' e su · . •en . \'arının yanıı:a çıktı, tit-
lıı, 'lıle iıınirini se!A. !adı, dur-

~~:· .gem; jurnalına bu mu
"'(!il·e li Yazdırmakla, lbaşge
':':-..._ Yazılacakları dikte etmekle 

.'lJ iC-:--
~·tiıı. ~lama hakkı diye mcr -
)ın b lttfilıikıoa yarıyan, parça-

llt'ııtıara denir. R. Y. 

(5 inci sayfadan ~eı.ıam) 

giliz emniyet teşkilatı bu gizli is
ta.syonu bir türlü bulamamakta
dır. Haftada üç döit defa bu istas
yon (ismi de Radio Liberated Zion 
yani Yahudilerin Kurtuluş .. ooyo
su) telbliğlcr neşre'bmekle ve bu 
tebliğlerde Yahudi çetelerinin ci
nayotlerı Ye yaptıkları tahribat, 
sanki bir mtı'harııbooe zafer teb
liğleri imiş gibi neşredilmektedir. 

- Allo. al!o, burası Radyo Li
·bertaded Zion ... 

Dedikten sonra halberleri ve 
tebliğleri neşrediyormuş. Mese -
la Kudüsteki ara!b sinemasında iki 
bombanın patladığı, on iki Aralb-

la üç İngiliz polisinin ve Arablar
le düşüp kalkım iki Yaohudinin öl
düğü tdbliğ ediliyor. 

Son günlerde tethi.şçi1erin ha
rekatı ziyadeleşmiştir. Haytada 
sebze çarşısında halkın en kalaba
h.1< bir zamanında bir bomba pat
lıyor, yinıni otuz kişi ölüyor ve 
daha fazlasile kadın ve çocuk ya
ralanıyor. Yafada Tel Aviv'de ce
hennem makineleri patlıyor. Fi
listin yollarının şurasında, bW"a

sında Arab cescdleri !bulunuyor. 
Fakat ıbugüne kadar Araıb tet -

l:ıiş ceıniyııtinin reislerinden hiç 
birisi ele geçirilernemiŞtir ve bom
ba muharebesi devam etmektedir. 

TARZANIN ·oGLU 1 
~-~ ~ 
~ EDGAR RAYS J\lo: 21 Çeviren: FUAD SAMİH 

J,~ 
~ ~zun müddet küı;ük kıza 1 devi atından indi. Kendisini kar-
,a~nı.na gitmek, kendisile şılıyan zenci bir kadına birşeyler 

~ilıı ıstedi. Fakat, korkut- l sordu. Kadın ce\·ab verirken elite 
~ıa... Çekindı. Niha,·et dikkat ı küçük Meryemin bulunduğu yeri 
it ''l\ı k J • 

)'t'k Çe tnek, uzaktan gC.him- gösteriyordu. Şey.h, hızlı adtmlar-
fıc. ke"-' · . 
'it hes '"' 1Sıne karşı fena bir la çitin kenarına doğru yürüdü. 

' 0t leın~"" · · J ' k d' k d' K b "erdi ""ıgını anlatmıya ka- '"· -en ı en ıne: • ızın a-
t tıt... · l'lıı tasavvurunu ver;ne basL olacak ... Seferden geliyor, r, .,e· . 
~~ Iıda t 81.rada köyün öteki ta- kızır.ı görntck, kucaklamak isti -

U, uyuk bir gürültü peyda yor ... Ah! babahk! ... • diye sôyl~ 

J,~ 
il""'· ~aldı b 
ti "l!tın ulunduğu yerden be-
,.'"tkJe,., ~eiıdıklerini, ç tle içcir ı 
~ b "nı g- d.. ö ı ov1 or u. nlerinde, u-

a, Yti~ u, ııeriş omuzlu bir ı.ıti
t "di. Y'orı:ı~ $uplıesiz t~ şef-
" '>~dırJa 
~· ra 1~~le d a bulunan kadınlar 

~rı fırladılar. Yaşlı b~ 

ııiyor1u. Ve babasını, annesini ha
tı•lıyor, hasretle içini çekiyordu. 
O da. baba ve ana muhabbetini, 

şefkatin. tatmıştı. Fakat şımdi or.· 
!ardan uzak, .muhabbetlerinden 

\'e şefkatlerinden maıhru.m bu1 • 

nuyordu. 

Babasının gek!iğtnden haberi 
olmıyan kiicük kız, onu, birden-

bire karşısında görünce kimıbiJ!r 
ne kadar sevinecekti. Hiç şüph~ 

siz yerinden fırlıyacak, ince ve 
zarif kollarını babasının boynuna 

dolayacak, tıpkı Jakın vektile ba
basına yaplğı gibi, yanaklarından 
öpecekti. 

Yaşlı bedevi, küçük kızın yanı
na yaklaşmıştı. Çehresi asıktı. 

Gözlerınden kin ve nefret saçılı
yıordu. Meryemın, bebeği için yap
tığı küçük çadırı, önündeki sofra
yı ayağile illi, devirdi. 

Küçük kız litriyerck yerinden 
kalktı. İri siyah gözlerinin korkak 
nazarlarile babasına bakmıya baş
ladı. Sonra çekilip gitmek isledi. 

Şeyh, şiddetli bir tekme ile za
vallı kızı yere yuvarladı. Rasgele 

ği ilııınal etmez. ' 

Eski zamanlarda i>ir çok ege -
dik. ler vaııın14. Şimdi ckapıcılık. 
da bir cgedik• tir. Ve bir kapıcı 

bi.r ckapı. yı lbırakacaık mı, dü.lc

kan devreden esnaflar gibi ·~ 

teına1iye• ler, semıtlere, aparlı -

manın cişleın~ vaziyetine. göroe d~ 
ğişir. Belki inanmazsınız, bir ka

pının hazan, üç yüz liraya deVTe
dilıdiği de görül:ınicytür. 

Yeni gelen kapıcı, bu parayı 
kısa zamanda çikarır. Çünkü, a

partı.ınanın kapIBını saat on birde 
kapaması icab ederken, onda ka-

patır ve .geç kalan! kiracılardan, 
en aşağı onar kuruş alır. 

Kapıcının, buna benzer ben~ 
mez daha bir çok cintifa kapıla

rı. vardır. Ve kapıcı, cmüşteril&

rini>, .gözüne ıkestirerek• seçtiği 
için, ckeyfe mayeşa• yaşar. 

Bu casrl diktatör. den nasıl olu
yor da ilrorkusuzıca bahsedebili -

yorum? Ne apart,manda oturuyo-ı 
rum, ne apartıman tutmak niye-

tim var, ne de kapıcısı olan apaı·-
tımanlara mısafir gidQn!erdeniıın! 

MAHMUD YESARİ 

•••••••••••••••••••••••• 

İngiliz Kralının 
Yeni Yeni 
Seyahatleri 
(5 inci sayjadan devam) 

Kralın müşavirleri bir taşla iki 

kuş vurmak istemektedirler. Şim

di bu seyahatlere Hindistanın da 

ilave edilmesi düşünülmektedir. 

Bu takdirde Kral kilometreler 

rekorunu kırmış olacaktır. Kahi

re, Kap ve Bombay ayni altı ay 

içinde z'yaret edilmiş olacaktır. 

Deniz kenarla 

rıooa pek çok bu· 

lunan bu kıvbulda· 

rın güzellerini top
layınız. Sonra bü • 

yüoek ıbir iğne ile 

iki delik açınız. 

Deliklerin her bi -

rine 6 santimetro 

uınınlıJğunda inC<! 

'bir tel \geçiriniz. ~'.P·~~~~ 
Sonra bunları, 1~ 

santimetro uzun 
tuğunda bir tele • 

ralıyarak bağla:·,,. - Bunwı her 
iki ucuna da renkli bir k.ordeliı ve
ya ip~k .bir kaytan tutturunuz. 

Yaldızlı Sandallar 
Ekser kibar ve şık kadınlar sü

varelere yaldızlı saııdanllarla gi
diyorlar Bu, ayakta hakikaten çok 
şık duruyor. 

---

Fak.at, yaldızlı sandallar çok 
paıhalı. En adisi on lira. 

Fakat, ucuzca tedarik etmenin 
de kolayı vıır. İki buçuk, üç lira. 
verir, beyaz götleri bir sandal a
larsınız. Yarım liraya da .bir şişe 
yaldızlı boya. İnce bir fırça ile 
sürersiniz, mükemmel yaldızlı bir 
sandal olur. 

jFAYDALI BİLGiLE~, 
Deri Eldivenler Nasıl Dökme Kahlar Nasıl 

Temizlenir ! 
100 gram su içerisine 25 gram 

sabun tozu koyunuz, Men-mari de 

iyice hallediniz. Soğuduktan son

ra yumuşak bir hamur haline g~ 

lecek kaıdar teb~ir ilave ediniz. 

Eldiveni elinize g;yiniz ve bu ha

murla uğuşturunuz. 

Elmasları Tem iz 
Tutmanın Vusulü 

Sabunlu bir su hazırlayınız. İçe-

risine bir kaç damla amonyak 

damlatınız. Elınasları bu suyun i

çerısine batırarak yavaş ya\"11§ 

sallayınız. Sonra birer birer çıka

rınız, gayet ince ipek kağıdı ile ku

rulayınız. Kat'iyyen fırça kullan

mayınız. 

Muhafaza Olunur? 
Eger çok paslı iseler. ıçerisinde 

~; 20 nisbetın.de asid kloridrik bu
lunan bir suya batırınız, yıkayınız. 
Dilokatle kurulayınız ve sonra fı

nna koyarak yavaş yavaş ısıtınız 

ve üzerlerine ywnuşak bir fırça 
ile hafifce keten yağı sürünüz. Bı

rakınız kurusun ... Sonra üzerine 
alkol karl§ık bir vernik sürünüz. 

Bu da iyice kuruduktan sonra bir 

parça balmumu ile uğuşturarak 

parla tınız 
. . ..... ..... ...... 

Başaklrrla Süslü 
Bir Kuvafür Fa1'al İngiliz H~riciye Nezareti 

bu işte pek o kadar istical edil -

memesi ve Kralın seyahatı etra

fında fazla rekliım yapılmaması 

mütaleasındadır. Çünkü dünya 

hadiselerinin herşeyi bozması ve 

bu seyahatin faydasız kalması ih

timalleri de vardır. 

Mobilyalardaki Su 
Lekeleri Nasıl Çıkarılırı 

Kralın Belçikaya yapacağı se -

yahat tarihi te<fuit edilmiştir. 24 

teşrinievvel. Brü!<sel sarayında 

bu yakın ziyaret için şimdiden ha

zırlıklar yapılmaktadır, 

ötesine berisine vuruy;0rdu. Mer
yem, yerlerde yuvarlanıyor, ağ

lıyordu. Şeyh: 

- Geberteceğim artık seni yu
murcak! .. 

Diye söyleniyor, müte -
madiyen yuruyordu. Hain hain 
gülüyordu. 

Jak, bu vah.şi adamın küçük 
kızı öldüreceğine kani olmuştu. 
Birdcnlbire yere atladı. Şeyh, gü
rültüyü işitince başını çevirdi. Fa
kat, yerinden kall<nııya vakit bu
lamadı. Başına inen şıddetli bir 
yumruığun lesJrile serse'!nledi, 
boylu boyuna yere uzandı. 

Jak, kuçük kıza yaklaştı. Ken -
disinı himave edeceğini gös•erir 
bir tavırla elini omuzuna kovdu. ! 
Meryem, b:r müddet <hayretle Ja
ka baktıktan sonra elile şeyhi gös
terdi ve araıbca: 

- İyi yapmadınız, dedi. 
sonra kcndıne gelecek Ye 
beni öldürmek olacak!1 

Jak arabca ıbilmiyordu. 

Biraz 
ilk işi 

Tabii 

Lekeli olan yerlere bir şişe man

tarı sürerek uğuşturunuz. Ve ya

hut temiz bir yünlü parçasile ... 

Bunun üzerine bir kaç damla k~ 

tenyağı sürünüz. 

kızın ne gemek istediğini anlıya
madi. Başını salladı. İıı,gilizce, son
ra antropoid lisanile cevab verdi. 
Küçük kız, bÜ lisanları lbilmedi -
ğini işaretle anlattı. Sonra, ölü 
gibi yalan şeyhin üzerine eğildi, 
belindeki hançere dokundu, eli
ni kalbinin üzerine götürdü. Bu 
harcketile ~bunu, yüreğime sap
lıyacak!.• demek istiyordu. 

Jak anlamıştı. Küçük kız dik -
katle yüzüne bakıyor, ağlamamak 
için kendini sıkıyor, dudaklarını 

ısırıyordu. Babasının baygınlığı 

geçince kendisinden intikam ala
cağını biliyordu. Jak düşünüyor -
du. Şimdi ne yapacaktı? Bu kü
çük ve zavallı kızı, hain ihtiyarın 
eline bırakmak doğru değildi. Hiç 
şüphesiz işkence edecek, belki de 
öldürecekti. Buna meydan ver -
ınemek lCin kızı alıp götürmek is
tiyllrdu. Fakat, buna hakkı \'ar 
mıydı?. Sonra, •bu korkak, zayıf 
Ye nahif mahluk, ormanda yaşıya
bilir miyd; ?. 

(Devanu var} 

Bu güzel sü~are kuyafürü çok 
şık, çok zarif ve orijınaldir. Mavi 

kordela ile yapılmıştır. Kordela
nın üstünde iki buğday başağı, ve 
yapma gelincik ve parlak mavi 

renkli dikenler vardır. Kordela
nın uçları, ensenin üzerinde ve fi

yango şeklinde bağlanır. 

Bir tencereye bir kilo krıstal truı 
şekeri koyunuz, üzerine de bir bu
çuk bardak su dökünüz. Ateşte 
kaynatınız. Yirm; dakıka sonra 
şek.erin üzeri köpükleşir. Delikli 
bir keçpe ile köpükleri tama.rnıle 
alınız. 

Vişneleri atınız. Yarım saat ka
dar 'keı>s-e ile karıştırarak kayna
tınız, viısPeler iyice pişince bir li
monun ~uyunu sıkarak ilave edi
niz. On dakika sonra ateşten in
diriniz, soğuduktan sonra kava _ 
nozlara koyunuz. 

Kayısı Reçeli 
Bir kilo taze kayısıyı kaynar su

ya atarak beş dakika haşlayınız. 

Kabuklarını çıkarınız. Sonra ikiye 

bölüni'-<, çekirdeğini atınız. Bir ki
lo şekeri İki bardak su ile ateşte 
kaynatınız, köpüğünü aldıktan 
sonra kayısıları atınız. Yarım saa, 

kaynadıktan sonra 'bir limon su
yu ilave ediniz, on dakika sonra a
teşten indiriniz. 

Vişne Reçeli 
Bir kilo Yişneyi yıkamalı, sap -

!arının yarısını kestikten sonra 
caın bir kavanoza koymalı, üzerı
ne bir kilo kristal toz şeker dök

meli. Biraz karanfil ve tarçın ila
ve etmeli, güneşe koymalı. arasıra 
kavanozu sallamalı. bir hafta ,.~ 
ya on beş gün soııra üzer ine bir, 
bir buçuk kilo konyak veya .~pir
to dökmeli ... 

• • 
«Sen» ve «Ben>1 

Gatosu 
Bisküvi: 5 ywnurta, 250 gram 

toz şeker; 125 gram nışasta, biraz 
rendelenmiş limon kabuğu. 

Krem: 2 çorıba kaşığı un. 100 
graın toz şeker, 2 tane yumurta. 4 

yumurta sarısı, 1 bardak dolusu 
süt, 100 gram kabuksuz badem. 1 
çorba kaşığı Rom, 3 - 4 çorba ka
şığı döğülmüş badem ,.e bir o ka
dar kayısı reçeli. 

1 - Biskü\'İyi yapınız: 

Bir ka'b içer isinde be yum ur 
ta sarısı ile şeken kan~tırnız. 

Sonra ya\·aş ~·a,·aş nişastayı \'e 
monu ila\•e ediriz. 

Yumurtaların beyazı beyaz o -
luncaya kadar çalka,Yıntz ve ) a
v aş yavaş içerisine ko;·unuz, yu 
ğurunuz. 

Hamuru ikiye ayırınız \'e iki 
yuvarlak tarta tepsisine koyunuz, 
pişiriniz. (veyahut. ayni şekıldı 

iki gat<ı yapmak için bir kapta bi
ribirini müteakip pişiriniz.) 

2 - Krem: Şekeri, tam iki yu
murtayi ve yumurta sanların. bir 
tencerede sulandırınız. Unu,. ılık 

sütü ve Romu ilave ediniz. Ateşe 
koyunuz, kaynayıncıya kadar ka
rl§tırınız. 

Ve ateşten çek'.niz. Kremi iyic( 
dö\·ünüz, ayıklanmış bademleri i
lfıve edinlz. Bırakınız soğusur 

3 - En·elce hazırladığınıı 'ki 
gat<ıyu, Üzerlerine bu kremden sü. 
rerek birleştiriniz. Üstüne kayısı 
reçelini dökünüz ve dö,·ülmüş, dö
vülmemiş bademlerle süsleyiniz ... , 

• • 
Yünlü Kumaşlar Nasıl 

Temizlenir? 
Az kirli yünlü kumaşlan bir ma

sanın üzerine seriniz. Üzerine un 
dökünu1 Ye ellerinızle ku\'vetlıce 
çitileyiniz. Unun rengi değişti mi, 
başkasını serpiniz, sonra iyice fır
çalayınız. 
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l• Dr. HOIUIORUNI.._. 

E
talarını akşama kadar Sir-ı 

ı Viyana Oteli yanındaki 
' ayenehanesinde tedavi eder. 

Telefon: 24131 ~ 

.t'enni 
SÜNNETÇİ 

Nuri Eşsiz 
Aksaray: Polis 
\merkezi kar

şısınrla Tel. 
20937 

24 Temmuzdan 31 Temmuza kadar 
Muhtellt hatlara kalkan vapurlaran 1•1 
kalkıt gUn ve •aatlerl ve kalkacaklarl rıll 

laradeRlz hattına 

lar tıft hattına 

fuAlt hattına 

- Salı 12 de (Ankara)' ~~ 
şembe 12 de (Cüm:hum G 
Pazar 16 da (Güneysu)· 
lata rıhtımından. 

- Sah 18 de (Bursa), CUf!l~ 
S·r,. 

si 18 de (Antalya). 1 

rıhtımından. 
9 

- Salı Perşembe ve Pazar 
da (uğur). Tophane rı.b 
mından. 

•CARKİVE
li&Mets\Ll VAl-lRAM GESAR 

• • 
C.ALATA TCe~ELCAODESI 
N! 48 TEL!FON 4030& 

Razgradlı 

Sünnetçi Abdullah oğlu 
Sünnetçi 

M. Şükrü Baysal 
lludanya hattına - Pazartesi 13 de ve diğe~ gıı 

. ' ler 8.45 de (Trak) sisteJil1
• 

purlardan biri. Cumarte5~ 
rıca 13.30 da ve pazar 2 ~ 
(Sus). Çarşamba postas~ 
aıane rıhtımından ve d 
postalar Galata rıhtıınıll 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstaııbul 
Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

1 - Satın almacak 500 adet ekmek ~basının 26/7 /939 çarşa.m!ba 
iÜJlÜ saat 14 de pazarlığı yapılacaıktır. 

' 8 - Tahmin edilen bedeli 650 lira ve ilk teminatı 49 liradır. 
8 - Evsaf ve nümunesi komisyondadll'. Görülebilir. 

4 - isteklilerin gün ve saatinde kanuni vesikaları ve ilk temi.nıııt 
malk'buzlan ili! Galata Rıhtım caddesi Veli Alemdar Han ikinci katta-
ki komisyona gelmele:ı:i. c546h 
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BUGON 
KUM&AOASINA 
PAll4 ATAN 
KOCUK EL 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden : 
1 - İdare ihtiyacı için bir milyon adet mulka.vva açık eksiltmeye 

çıkarılmıştır. 

2 - · Muhammen bedel c2500,, muvakkat teminat cl87,5. hira olup 
eksiltmf'si ll/Eylfıl/939 pB2artesi günü saat cl6, da Ankaratla P. T. T. 
Umum müdurlük bin11sında.ki satılalma kmrıiiSyonunda yapılacaktır. 

3 - İsttldilcr, muvakkat teminat ma:k!buz veya banka mektubile 
!kanuni vesikalarını hfunilen mezkur gün ve saatte o komisyona müra
caat edeceklerdir. 

4 - Şartnmneler, Ankarada P. T. T. Levazım, İstan'bulda P. T. T. 
Levazım Ayniyat şubf'Si müdilıılüklerinıden bedelsiz olarak verilecek-
tir. c3209• c5468• 1 

Nafıa Vekaletinden : 

Küçükpazar Ktblc Çeşmesi 

--· Iğdış sokak No. 14 --• 

iLAN 
İkdam gazetesinin bütün ser -

mayesi, gazete unvanına terctfüb 

eden bütün hukuk ve imtiyazat 

22 temmuz 1939 dan itibaren İs -

tanbul Altıncı Noterliğince mu

saddnk satış mukavelenam~i mu

cibince Etem izzet Benice'ye tem

lik edilmiş ''e keyfiyet müşterek 
istida ile İstanbul Valiliğine de 

l\latbuat Kanunu icabları dahi • 

9/8/939çıırşamba günü saat 15 de Ankarada Nafıa Vekfıleti binası linde bildirilmiştir: Binnctice 22 
içinde 'M'alzcme müdürlüğü odasında toplanan Malzeme cltısiltme ko- temmuz 1939 dan itibaren imza 
misyxmnnda cem'an 6370 llia muhammen bedelli Ankarada Vekalet salahiyeti de münhasıran Etem 
balhçcs;ndekı depoya teslim şartile 260 ton yerli kok kömürünün kapa'lı izzet Bcnicc'nin olmuştur. Kcy -
zaııf usulile eksiltmesi yapılacaktır. fiyct ilUn olunur. 

EksHtmc -şartnamesi ve te:ferrfürtı bedelsiz olara:k Malzeme mü- -----------""':""::-: 
düdüğünden alınabillr. Çocuk Hekimi 

Muvakkat temniat 477,75 lira.dır. Dr. Ahmed Ahkoyunlu 
İsteklilerin t~klif mektuplarını .muvakkat teminat ve şartnamesin-

Taksim - Talimhane Palas No. 4 
de yazılı vesikalarla hfrlikte ayni gün saat 14 de kadar makbuz muka- Pazardan maada her gün saat 
bilinde komisyona vermelerJ lazımdır. c3210> c5469, 

15 
den sonra. Tel: 40127 

Gümrük ~uhafaza Genel Komutanlığı fstanb~, Göz HEKIMt 

Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: Dr. Murad Rami Aydın 
1 - Komutanlık.. ihtiyacı için 1353 çift e<J:at yemenisi açık eksilt- Taksim - Talimhane, Tarlabaşı 

meye konulmuştur. caddesi No. 10 Urfa aprt 
1'el: 415ll3 

2 -Tahmin fiyatı 2976 lira 60 kUTuş ve muvakkat teminatı da 224 -------------i 
liradır. 

3 - Nümune ve ş&rtnamesi komisyondadır. Görülebilir. 

4 - İstcklılerin kanuni vesika ve teminat makbuzlar.ile 4/8/939 

cuma günü saat 11 de Galata Rıhtnn caddesi Veli Alemdar hanındaki 
komisyona gclmclc1 i. (5373) 

Sahibi ve neşriyatı idare eden 
BCJ§ muharriri 

Diş Tabibi 

Ratip Türkoğlu 
Adres: Sirkecide Vl7aıı:. oteli SU'aS1 

blrlncl kat No. ıs 

1 

1 
landırnıa hattınr 

ICarablga hattlnt 

f mrez hattına 

Ayvalık hatuna 

lamlr IOrat hattnu 

Mersin hattına 

Ctr 
- Pazartesi, Çarşamba ve çJ 

ma 8.15 de (Sus), ayrıca C~ 
şamba 20 de (Antalya), , 
martesi 20 de Bursa), (S~ 
Galata rıhtımından, diğeJ' 
Tophane rıhtımından. 

- Salı ve Cuma 19 da (Bıırt~ 
Tophane rthtımından. 

- Pazar 9 da (Tayyar). ToJ>lı 
ne rdı tımından. Cıi 

- Çarşamba 15 de (Kemal),
9 ımartesi 15 de (Saadet). 

keci rrlıtımından. ~ 
- Pazar 11 de (Ege). Galatll 

tımından. ırP_ 
- Salı 10 <la (Annfarta), C. ~ 

10 da (Erzurum). SirkCC1 

tımından. 

Not: Vapur seferleri hakkında her türlü malQınat 
telefon numaralan yazılı acentelerden öğrenilir• 

Karaköy Acentellii - Karaköy, KöprUbaşı 
Galata acenteliği - Galata İstanbul mıntakn Liman 
Reisliği binası altında 

Slı:ked Acenteliii - Sirkeci, Yolcu ııılonu. 
(5525) 

Akba Kitabevi 1 
Der lisanda kltab, ıazete ve meema

alannı, mekteb kltablannı, lurtaslye.nl

&I temin eder. Refik Fenmeıı'ln elek

trikelllk kitabını, Mümtaz'm arttırma, 

eksiltme kltabwın .Ankarada rıatq 7e-

Daima 
Daima 

ETEM İZZET BENİCE 
Son Telp-af Matbauı T. C. ZiRAAT BANKASI 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında kumbarab ve lhbanuı t..arruf hcsablannda en az 58 Urua buJu .. nlara ..... 
4 defa çekilecek kur'a ile qağıdaki plina ıöre ikramiye dağıtılncaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lirıt 
4 » 500 D 2,000 » 

-, 
İngiliz Kanzuk ecıaf' 

müstahzaratındaJI' 

Krem Balsatı11 

KANzU1' 
ile ' 

Eksir BalsaJ111 

KANzu1' 
isimli 2 şaheseri, biltÜ~cf 
yanın en mükemmel gl>' · 

müstahzaratıdır. ötede 
memleketimiz kibar fılC • 
takdirine maZhar olıilıJlı 

Krem Balsamin ka" 
Kadın güzelliğinin 5 

, 

terkfuiruie saklıyan eP ~/ 
ve şayanı itimad .. ~~,&.'. 
Genç ve lhtiıyar butun C 
lar için zaruri ihtiyaçtır: f 
din letafet ve taravet~ 
tırır. Yağlı, ya~ız ve 
dem cinsleri vardll'· ~ 

' 
TO~K(YE 

f Ş 
4 }) 250 » 1,000 • 
40 J) }0Q D 4,000 » 

100 D 5Q O 5,000 » 
120 » 40 " 4,800 » 
160 )) 20 • 3,200 " 

Ek:rıir Balsa min ka~ 
Cildin daimi yurnuşıı e 

temin eder. Yüzdeki çil~"' 
• . tll'' 

keleri alır. Sivilce}erı • 
tDJl 

men izale eder. 'fraŞ 1~' 
ra cilde latif bir .serın 

- ~ANKASI 
DlKAAT: Besablarındaki paralar bir mene içinde 500 liradan app düpnlyenlere ııaamtye ~ıkttll 
takdirde % 20 fazlasile veril2cektir. . 
Kur'alar senede ' defa, ı EylUJ, 1 Birinclkln un, 1 Mart ve 1 Haziran tarihlerinde ~kilecekUr. 

rir. ı'~ 
wgiliz KANZ"lJJ{ e~ 

Beyoi?:lu 1stanb~ 


