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Alnıan Hariciye Nazır ı 
~or11ada neler görüş 

ordusunun Frankoya 
Yardımını isteyecek 
lVlüstemleke işinin de Romada 

lllüzakere mevzuu olacağı 
anlaşılıyor 

i ng iltere 
Hükumeti 

Fransa, Helçlka ve 
Portekiz mUstemle
J, <ı.lerlnden bir kıs ... 
mının Atmaoyaya 

veri 1 nı es ine 

taraftarmış ! 
- . Bcrlin, 27 (A.A.) - Von Ribbentrop, 
akşam Berlinden Romnya hareket elnıi5-
tir. 

Berliner Tng:ıblnt gazetesinin Roma -
ı----!:ıtsolini ve Hitler Mıinih nıiizakereleri csr.asuıda.. . m-- Devamı 7 incide 

stanbUı ağ ırceza mahkem-e-si_n_d_e __ O_s_k_ü_d_ar_d_a_ 

e i r i da il 1 Bir lş~i:ğ.~~;;alandı 
l\f Kararı verildi 

llnne ll h ((tım, kardeşinin sevdiği kızın 
d ı tanbuı8!11 Ve babasını öldüren bir köylüdür 
~nberi İlk~ 1~ ceza mahkemesi 8-9 sene- kemesi görülmeğe başlanmı~tı. 
su~ Vermişti; ~~lar~k dün bir idam ka- ldam kararının verilmesine sebeb olan 
k ç u bundan ·b. un .~dama mahkQm olan hadise şudur: 

Dün Üsküdarda bir adamcağızın a· 
ğırca yaralanmasiyle neticelenen bir 
vak'a olm\ştur. 

Bağlarbaşında imam Galip sokağın
da 36 numarada oturan Halil, ·o civar_ 
daki Halid is~inde birinin bahçesinde 

çalışmaktadır. Halil dÜn de işine baş
lamış, fakat bir müddet sonra toprağın 
içinde küçük madeni bir cisim bulmuş d~l : tarahnd ır ~uddet evvel ayni mah Bundan bir buçuk iki sene kadar e\'vcl 

dı lllıs fakat a~ agır hapse mahkfırn e- Çatalcanın köylerinden birinde bir kız ve eline alarak baktıktan sonra meçhul 
......_an kararın t rnu~d:iumumilik tarafın- kaçırma vakası olmuştur. Hüseyin ismin- cismi tekrar yere atmıştır. Fakat bu 

J 
ernyızı üzerine tekrar muha· ~ Devamı 7 incide sırada birdenbire bir infilak olmuş ve 

demir parçası patlayarak Halili kolun· 

n p 1 dan ve başın.dan ağırca yaralamıştır. 

q o n a r Ha n k o v u n ha;~:.~::.:~~~"~:ı~;;;:;~.,:.:.m~~~:; i ş g a 1 i n i hakk.nda tahkikat yapdmaktafa. 

lok la~amJadıJar Bugünkü sayımız 
Y0dakı lngiliz sefiri Japonyaya 16 
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Suriyenin 
iktisadi ha 
yaptığı s 

H ta 

Hatay i h racatının Anavatana 
pılmasile tesirsiz bırakılacak 

İskenderun, 26 (A.A.) - Suriye
nln, Hataydan gidecek eşyadan yüz. 
de 25 gümrük almasına mukabele ola.. 
rak, Hatay hükumetinin de ayni şe

kilde hareket etmesi üzerine tahassül 
eden yeni vaziyet dolayısiyle burada 
Devlet Reisi ekselans Tayfur Sökme
nin başkanlığında bir toplantı yapıl

mıştır. 

Toplantıda meclis reisi, başvekil. 
vekiller, bir kısım mebuslar, iskendc. 
run Ticaret Od:u:ı erkanı, ve tüc~arlar 
hazır bulunmt:ştur. 

Meselenin ehemmiyeti t a k d i r 
edilerek esaslı kararlar alınması etra. 
fında görüşmeler yapılmıştır. Suriyenin 

R uz 
bir n 

Hataya gönderdiği Avrupa ma 
eşyanın dogrudan doğruya temi 
h ay .ihracatının anavatana yap 
transit muamelesinde Halep tüc 
na azami teshilat gösterilmesi, 
rağmen dost ve komşu Suri 
müşkiilat ihdası halinde anavata 
nup vilayetlerinden bir kısmının 
sitinin İskenderun limanından ya 
sr, bu suretle öldürülmek istene 
tay iktısadi hayatının bilakis can 
rılıp inkişaf ettirilmesi hakkında 
zakereler yapılmıştır. Alınacak 

tedbirlere dair ticaret odasr er'k 
ileri gelen tüccarlar nafia ve 

(Devamı 7 it 

• 
ın 

u 
Amerika Cu mhurreisi demokr 

prensip lerini müdafaa etti 
Nevyork 27 (/\.A.) - Ruzvelt, dün i· 

.rat etmiş olduğu nutukta ezcümle şöyle 
demi~tir: 

"- !nsanlar, düşünmekte, meramım 

ifade etmekte ve Allaha dua eylemekte 
serbest olmadıkça sulh olamaz. İktisadi 
ve içtimai kalkınmaya tah::;is edilmesi la
zımgclcn vesait ve menabiin hedefi değic; 
tirilerek bunlar silah yarı~ının arttırılma· 

sına tahsis edilecek olursa sulh olamaz.,, 

Prağ hü 
manyanı 

o lm ı 

Ruz\•clt, bu vaziyet karşısında 
kanın silahlanmaya devam etme 
munu izah etmi~tir. 

Yeni tay\ arc imaliib 
Neyyork, 26 (A.A.) - ::\evyork 

Tribün gazete<;İne göre, Amerik 
m:!ti milli müdafaa vesaitinin art 
sı çerçcve.,i dahilinde, Ac:gari ~ 
ha:-p tayyaresi i r.~ ma ait bir 

rqr- Devamı 7 
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- Çek M acar 
yol u_yla hal 

ihtilafı müzake 
sathasına girdi 

~Yazısı 2 
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Macar Çek 
ihtilatı 

Prag, 27 (A.A.) - Neşredilen resmi 
bir tebliğde Çekoslovakya ta:-afından 

4-10 tarihli Macar notasına verilen cc· 
vapta Macar ekalliyeti meselesinın doğ· 

rudan doğruya ve tamarnilc halledilmesı 
hususundaki samimi arzudan bahsedildiği 
bildirilmektedir. 

Hüktlmet, bütün :l\lacar ekalliyeti me· 
selesinin Almanya ve ltalyamn hakemli· 
ğine tevdi edilmesine taraftardır. Bu iki 
hükOrnet, Macar projesinde taleb edildiği 
veçhile Polonyanm hakemliğe tayini hu· 
susunda mutabık kaldıkları takdirde Çe· 
koslovakya hükfuneti, Romanyanm da 
ayni zamanda davet edilmesini teklif et· 
mektedir. 

rm" 

On beşinci yı1C:öni:mü hazırlıklar r 
bitirilmek üzered:r. Şehrin birçok tara: 
larında güzel ve büyük taklar yapıl 
mıştır. Resimlerimizde Eminönünde ve 
İstiklal Caddesinde yapılan tak ve ku· 
leler görülüyor. 

Ankara trenlerine 
ilave 

Hakemler, mmtakaların ne zaman ve 
ne şekilde tahliye edileceğini de tesbit c u m h u r 1 yet bayramı 

günlerinde trenler 
çoğallıl~cak 

edeceklerdir. Teşkil edilecek olan Macar 
ve ç.ekoslovak eksperlerinden mürekkep 
komisyon tahliyeye ait tedbirlerin tatbi· 
kini temin edecektir. 

Nota verildi 
Prag, 26 (A.A.) - B. Şvaikovski, 

Çekoslovakyanm Macar notasına olan 
.cvabmı saat 18 de Macaristan orta el· 
;isi Kont Vettsein'c vermiştir. 

fekliflerin esası 
Prag, 26 (A.A.) - Çek mukabil 

ekliflerinin aşağıdaki noktaları ihtiva 
•ttiği haber verilmektedir: 

1 - Çek hükGmeti, Münih anlaşma
larına göre, ancak Macar ekalliyeti 

nevzu bahs~labileceği ve etnik mahi
ıette diğer mes"elelerin müzakereden 
1ariç tutulması icap edeceği kanaatin. 
tedir. 

2 - Hükumet Macar ekalliyetleri 
neselesini Almanya ve İtalyanın ha
temliğine vermek hususunda mutabık
ır. 

3 - Macaristana verilecek toprak· 
ann devri taril}ile bu işe müteallik fen
ıi meselelerin tesbiti de hakemlere ait 
,imalıdır. 

4 - Çek hükumeti bu devir muame
csini hazırlamak üzere muhtelit bir 
~acar - Çek komisyonunun derhnl 
c~kilini teklif etmektedir. 

Siidet mıntakası ile 
gümr:.ik birliği 
Prag, 26 (A.A.) - Hükumet SUdet 

nıntkası menşeli eşyanın Çekoslo -
rak cumhuriyeti dahillne vergisiz 
;irmesine karar vermiştir. Bu suret 
o, umumi iistihsal!tta bir takım gUç 
Uklerin önüne geçilmek istenmek -
edlr. Filhakika, SUdet Alman mUes 

ıeselerl lle Çckoslo\·ak mUesseMlcri 
ırasında. yarı işlenmiş eşya, iptftlal 
nadde ve yahut işlenmiş eşya tcati
ıi hakkın:Ja bir çok anlaşmalar me'' 
·uttur. Tedlyeler, iki hükumet ara -
ırnda kaarrlaştırılmış olan hususi 
>ir klirlng vasıtasile yapılacaktır. 

Şilt <'Umhurreist 
seçildi 

Santiyago Şili, 26, (A.A. - Cümhur 
>aşkn.nlığına Pedro Aguirrecerda fleçil 
niş tir. 

Yeni cümhur başkanı 15 k5nunevvelde 
ıazifcye başlayacaktır. 

Pedro Agir serda, Şili radikal fırkası 
·eislerindendir. Muhtelif kabincl rde c!a 
ıiliye nazırı olarak bulunmuştur. 
cendisi avukat, tarih profesörü, iktisa· 

Cumhuriyet bayramı dola),sile tstan. 
buldan Ankarnya. gidecek vatandaşların 

çok olacağını, bayramın tatilinden istL 
Cade ederek tstnnbulda işleri bulunan bir 
çok vatandaşın da tstanbula geleceğini ve 
bu umumf hareket dolnyısile Haydarpaşa 

Ankara arasında mevcut trenlerin ihtiya· 
ca k8.fi gelmiycceğini gözönünde tutnn 
Devlet Demiryollan İdaresi bugünden i. 

tibaren ikincite§rinln ikinci çarşamba gü· 
nUne kadar İstanbulin Ankarn arasındaki 
trenleri çoğaltmağa karar vermiştir. 

Her gün saat 15,30 da Hnydarpaşadan 
kalkıp Esk~chirc kadar giden katar bu
gi!nden itibaren Ankaraya kadar gide _ 

cektlr. Saat 15,15 de kalkan ve Diyarba. 
kır, Samsun vagonlarını da ihtiva eden 

muhtelit yine Ankaraya hareket edecek· 
tir. 

Mevcut tarifeye ilaveten her gUn An. 
karadan 17,45 de 1etanbula müteveccihen 
bir katar hareket edecektir. Buka.tar sa
bahlan 8,21 de Haydarpaşaya gelecektir. 

Gelecek perşembe günü lstanbuldan 
15,30 treni yine Eski5ehire kadar git -

mekte devam edecek ve Ankııradan ilave 
edilen ko.tnr seferden kaldmlacnktır. 

Çöp kamyonu 
Bir talebeyi yaraladı, 

şoför liaçtı 
İstanbul Belediyesine ait 206 numa. 

rah çöp kamyonu dün saat 14 de Şeh. 
zadebilşı caddesinden geçerken Vefa 
lisesi talebelerinden 947 numaralı Meh· 

met Balk<'.na ç<.rpmış, başından ve aya· 
ğmdan yaralamıştır. Yaralı talebe yeti. 
şenler tarafından otomobille Cerrahpa. 

şa hastahanesine kaldırılmıştır. Suçlı: 

§Oför hadiseden sonra derhal kamyon
dan atlayarak l:lçmış ve polisin bütün 
araştırmalarına rağmen bir türlü tı..tu· 

lamamıştır. 

--o-

Mali 1'nnunlarımız 
hakkındaki yazı 

Mali kanunlanmızda yaptlacak deği~ik· 
likler hakkında bir razmm dün ilk kıs
mını ne~retmiıi ve son kısmını da bugün 
ne~redeceğimizi bildir:ni~tik .. Mündcreca· 
tımızın çolduğundan dolayı bu yazıyı ya
nna tehir etmek icap etmiştir. Okuyucu· 
lanmızın bi..i mazur gönnc1crini rica e· 
deriz. 

Ar. ara hukuk 
r~" Hlt~sinde·. 

liya:•.:ı, mijmtaz bir gramer alimi ve iç· Ankara, 26 (Hususi) - Hukuk 
imal ikti~diyata müteallik bir cok e- fakültesinde profesör Süheyip Nizami 
ıerlerln müellifidir. yeni reisicumhur, bugün idare hukuku imtihanrna ba§la
nttteaddtd de1a1er Fransava gelmi~ ve madan evvel bu kürsünün değerli pro
>ntda ikamet etmiş olup fransada bir fesörü Mustafa Şerefin yüksek hatıra
·ok dostlerı vardır ve fransız muhibligi sını yadetmiş, bir dakika ayakta durul-
~ maruftur. J masrm teklif etmiştir. 

narram müna-ebctile . :ıpurlar. tra'Tl 
vaylar. trenler ücretleri.lde tenzilat ya 
pacakl.:ıruır. 

Anknra radyosu bayram günlerinde 
deva:nlı neşriyat yapacaktır. Buna ait 
olmak üzere bir program hazırlanmış 

----- ---

tır. 

28 ".Ji inc·· ~: r ' ı ı;:~nü saat 13 te İ&· 
tikHil Maı şı ıl e radyo açılacak, ~aat ı; 
te Dahiliye Vekili ve Parti Genel Sek· 
reteri Şührü Kaya bir !:Ö}lev vere· 
cektir. 

Sa ık Hi i en 
60 in ı·ra is enivor 

Bursa l\aplu·a~arı şlrkel~ne hu E>:rayı 
vermez~e şirk l:'I teki hak" ı zayi ol8(•ak 
Çellkpalası kuran ve i3lelmekte bulu

nun Bursa knplıcalnrı Türk Anonim Şir_ 

keli daha müsmir bir şekilde çalışabil • 

mck için sermayesini tezyit kararı ve _ 
rirken şirketin başlıca hissedarı olan sa. 

bık Mısır Hidivi Abb:ıs Hilmi Paşadan da 
taahhüt edip de ı:imdiye kadar alınmamış 

olan 60,000 liranın defaten istenmesini 
kararlaştırmıştır. 

Şirket idare meclisi Abbas Hilmi Pa • 
şanın halen bulunduğu yerin adresi ma. 

lfim olmadığından sabık Hidivden ilô.nen 
bu parayı lsteml3 ve kendisine 15 günlük 
bir mühle t vermiştir. Eğer Hidiv verilen 

mlihlet zarfında bu parayı vermez~ o 
zamnn Hidivin ~irketteki ı,akkı mukave. 

le mucibince zayi olacaktır. Abbas Hilmi 

Paşaya verilen bu milhlet ikinci teşrinin 
onunda bitecektir. 

Bursa kaplıcalan şirketinin fevkalade 
heyeti umumiye içtimaında verilen ka -

rarlar mucibince önümUzdeki ilkbaharda 
Çellkpalas otel ve kaplıcalarında birçok 

yenilikler yapılacıık bu tesisat Avrupanın 
birinci sınıf su şehirlerindeki mükemme. 

liyet derecesine çıkarılarak zenginlerin 
Avrupa knplıcnlarına mUhtaç olmaması 

temine ç:ıh~rlac:ı.kt.Ir. 

iki sabıkah hırsız 
yakalandı . 

İkinci §ube Uçüncü kısım memurları, 1 tsakm bir hırsızlıktan dolayı cürmümeş
mühim bir hırsızlık vaknsmı aydınlatmış- hut mnhkemesindc duruşması vardır. İsa.. 
lar ve meşhur iki sabıkalıyı yakalamış- kın bu mahkemesi gayri mevkuf olarak 
tardır. yapılmrıktadır. ~lemurlar salı günü !sa_ 

Sabıkalılardan birinin yakalanması hay kın duruşması yapılacağından adliye korl. 
1i enteresnn olmuştur. Hadise tnfsilatı şu. dorunda tertibat almışlardır. !sak hiçbir 
dur: şeyden şüphelenmeden mahkcımeye gel· 

Bundan on beş gün kadar ev,•el Galata. miş ve görülen duru§mnda da beract ka-
da Mahmudiye caddesinde A. E. G. Elek· rarı nlarnk gUler yüzle salondan çıkmağa 
trik Şirketi deposuna tüccar kılıklı iki ki- davranmıştır. Fakat bu sırada memurlar 
şi müracaat etmiş ve bunlar depo şefi To- kendisine doğru yakla.~tıklanndan sabı

mM'a Anadoludan !stanbuln geldiklerini kalıda şafak atmış vo güler yüzü birden. 
ve Cumhuriyet bayramı dolayısile mUhim birı- n" yapac::ığını r;aı:ırmış bir halde bu. 
miktarda elektrik malzemesi satın ala _ ruşmuştur. ) 
caklarını söylemişlerdir. Tomas bu yağlr 
mtiıs~erilere btiyük ilt.üatlar etmiş VP. is. 
tedlklcri malları \'C binlerce nmpulU ma· 
ğaza müstahdemlerine hnzırlatma!';a l rc;
lnmtgtır. 

l\ıbnr ve zengin mlişteriler maı;:ız'.ldn 

bir mtiddet kalı:rak malları tetkik etmiş
ler -.·c bir ara da bir işlC'ri olduğundan 

bahisle dışarı çıkmnk mccbı.:riyetinde oL 
duklannr söylemişlerdir. Çıkarken de 
"Siz malları lıazırln),nız, biz şimdi gcli. 

riz,, demeyi unutmamışlnrdır. Fakat bu 
iki müşterinin mağazadan çıkmasından 

saatler geçmiş vo bütün beklemeler bo· 
şa gitmiştir. Nihayet aksam Uzrıri yanın· 
dakl paralan mağazanın kasasına koya
C!lk olan Tomas ceketinin cebine el attığı 
zaman clizı:Ianile beraber 600 liradan faz. 
h bır parasının yerinde olmadığını gör. 
mUştUr. Tomas evvelıi mağnzn müstah· 
demlerinden şiiphelenmiş ve derhal polise 
haber vermiştir. İkinci şube mUdU -
rü Nevz:tdın direktifile bu işe ehemmiyet 
\'eren kısım ııefi E 0 ref yaptırdığı tehki· 
katta, hırsızlığın mal almak maksadile 
mağazayı ziyaret eden iki müşteri tara • 
fından ynpıldıf;'lnı nnhmış ve kısa bir za. 
man sonra da bu iki kişinin meşhur eabı. 
katılardan Çakır Vahan ile uzun !sak 
olduğunu tesbit etmiştir. Fakat bütün a
raştırmalar bu ild sabıkalıyı yakalamağa 
kAfi gelmemiş bereket bir tesaılüf bu hu
susta çok yanirm etmi:Ur. Sabıkalrlardan 

./ 
1 sak t•e 17 aTzan 

Memurlar derhal !sakın ellerine sarıl. 
mışlar fakat kend;ni tamamen kaybeden 
s:ıbıkalr cebinden çıkardığı bir jiletle su· 
ratrnı parçalamağn ve bir tarnftnn dn 
mahk<.'me reisine "beni kurtarın,, diye 
bağırmağa başlnmı~tır. Memurlar !sakı 
yüzü gözü kanlar içinde yakalıyarak 

Emniyet Müdilrlüğüno get.irmiıılcr ve sıkı 
bir sorgudan sonra da bu sabah Slr • 
kecide bir kahveye girmekte olan diğer 
suçlu Vahanı da yakalamışlardır. İki sa
bıkalı suçlarım itiraf ctmi5Ierdir. 

Hu a ı, ş o rn A o kar~• ya 
gidiyor 

Şehrimizde buh:nan Başvekil Ce· 
lal Bayar, Cümhuriyet bayramı mera· 
siminde bulunmak üzere bu akşamki 
ekspresle Ankaraya gidecektir. 
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Dunu i'ltiltrin zaCcr abiuesı 0 1' 5 
.ı< i antiçme merasimi takip ede'e ı.jltl" re o;e~ 
ra fas lah bir surete muhte ı ~ 

ler namına Cümhuriyet devrinde ,-er 
kıtapları izah edici konferanslar 

lecektir. __,./ 

Tramvay Şirke~ 
tinin borcu"' 

ılfF 
!\lal heyanıoda buluo[J)• 8e 
Şirket PrkAnı bılP 

mah"t}m oıacs!ı 
Tramvay şirketi, elektrik i~are51~ 

296000 lira borcunu on günlük ııt~ 
hitamı yaklaştığı halde heniiZ ~ ~ 
tir. Yapılan tetkiklerde. şirkeUfl u!. ı 

·ıe JY 
230.000 yolcu taşımak suretı ~ 
210.000 lira hasılat yaptığı anla ı:Jl·~ 
Aylık rnasraflann yekUnu otan. 1'ttt 
küsur lirayı düştükten sonra ~ 
bin lira kar kalmaktadır. Bu k sııJl # 
men şirketin borcunu taksiltle ol..-..-91 
meyi istememesi hayretle karşılaflll"" 
dır. ıJııl 

Tramvay şirketinin her ay ~ 
man para kazanmasına ra~eO ,~ 
ödeyecek parası olmaması. müt ueri f 
A vrupaya para göndermesinden ~ 
mektedir. Söylendiğine göre: ~irJ<et ~ 
cını Belçikaya nakletmek ıçın ,1'1' 
dan buğday vesair hububat satJtl 

ihraç etmektedir . .~f 
Şimdi, on günlük mühletin bl .~.() 

çok kısa bir zaman kaldığındafl şı..ıı" 
)13"' ; 

ya parayı ödemesi \'eyahut da. te'·lt" 
tma alınabilecek mallarını bir 115 ~d ~ 
raya bildirmesi lazımdır. Aksi ~8tı1--' 
şirket erkanının hapis cezasına ıJll K1 

edilmeleri icap etmektedir. J3ll~oııı · 
şirket ileri gelenleri şirket matla 
tesini hazırlarnağa ba~laını~ardır· 

---o 

Madam Atirı 8 , 
1''' Tahliye talebi te 

reddedlldl .u ,,. 

Ik dlİ''V ~ -Randevuculuk, fuhşa teşv i! cO 
r,akçıhğından suçlu olarak tcvlt uıJdeııJt 
Mcdam Atinanın vekilleri diln ııı tte ı,ıı-
mumiliğe müracaat ederek keftl~!l ıet'' 
liye talebinde bulunmuşlaI'SS _.ı~ıı 

l)T"ıı • 
müddeiumumilik ve gerekse ddetıııif 
sorgu hakimliği bu talepleri rcd 
!erdir. r "/ı 

--<>-- " Bir dolandırıcıll 
maznunu ıetisı-

Bir çok kimseleri, devlet. d~i;~fefeı: 
deki işlerini takip edcceğinı s0~ ııı'ııd; 
dolandırdığı şüphesiyle şern'i 15 il~' 1 
birisi yakalanmıştır. Kendisine Yc,fll' 
bir memur süsü veren ve Şevıcetı ~ıf 
adlariyle ötede beride dolaşan b\l 
ermeniden dönmedir. 

---o--- ... ,ı 
Üniversite kll.rd• 
müddeti uzall1 fıll6' 

u:;eıe ıe• 
Bu sene bir kısım vilayetler • ile ti , 

imtihanların geç bitmeııl dola) 15 ~e J.tl, 

benin \'aktinde gelmemi§ oıınııs~eıı ıtJ 4' 
rupa imtihanlarına giren talebe 1,ti" 
han net!cesinde kaznnamamış oııııı ~O~ 

·ıeııi.tl bulunmam basabile Ünivcrsı e y ,,,ti 
fakültelerinde bu aym son gnnU~pı· 
tnlcbe kaydine devam olvP~aaı 
ctmi~tir. 



Bir aşk doktorunu adın 
a siy ' li erkeklere 

Aş; k h ©l~t©l o ©ı rr on o o··n a artifa rel 
t~d~VÜ· ~<dJüy©tr kırol 

~nır DU:<JıDvaın ~a'Wvareea~n '11 il ,©il~ 
me'leır®WO <;u~~o «Evlıler : eğE t f ik ren a nl aşamıyorsanız nafile 

!J<l) ret E.tmey in, an l aşamazsınız. Yapılacak\ 
•• '·~n,,,.,., .. ,~ey d c r İl a 1 boş et n m aktır! n 

ltalyan tayyarecileri:nden Pezzi, ta) y:ı
resi ile 17.07 ı metreye çıkarak, ciinya ir
tıfa rekorunu kınnı~tır. 

Bundan evYe!, geçen sene İngiliz tayya
recisi Adam 16.140 metreye çıkmı~tı \ c 
rekor, o gundenberi kendi indcydı. Pezzi 
bugün bu rekoru 634 metre farkla kırh Jır. 1' ~~.ıur b r nıık cL:\toru 5 - Cenıi~et ve ıc .. ltür ha}atır.a a· 

ı. '''"•C:r ~ • J -
a a.,a •l ç .. e b .nJ l~l .. n ı uman .:e.a 
•• a J ulunma ~la uuı z acrt .. eyılan 

<.ı 11 ınaı·ıa ş"• s' n tavs • o.ıret kaza:.m.ştır. 
il tl • ıyel•rı ı· d' . 

l. \ ... ar rıcı - • 1 ınlıyerek Ütl':.t -
.: n cır. kurt l 

Ctıceye u an veya rr.es'ud 
l..:er . varan 
t c •ken b gençler, ayrılmak 
ur 1 arı an k ' ~wr. .lra arı kocalar çok _ 
~ n • tnahke 1 . 

~:ı. bo rne erınden b::- ço· 
'tlı:ın an.na J 

. · Jo!,.ı0 a\aları o:du~u za-
~ı run fil . 
~ • onun t . >rınd.:n istifade e::liL 
cı 'k . avsıyel .. 

l<Urtarıı erı ıle gene yiizLrce 
bo• - rnıstır 

~t;:ı . 
tek r l<la ıs· 
b ruhi bir 1 aşkı gerek tıbbi ge· 

tı Sl: tedavi • ' l r ... tJe 8 Ye tubi tutmak~?. ve 
1 'lndradaki cvdaJıI&rı kurtarmaktadır 
•.ıi> d 1 rnuay h . .. 
evı· o Up bo~ 1 ene anesi hergü.1 do-

l \ti ısa rnakt b' lif mseler k a, ır çok geııçler, 
ıi aşlt lllesei l.a~ınlar, erkekler muhte. 

t"r e erı ü • 
w Ilı.ıh 

1 
zerınde onun fikrL 

l{endil .ge rnektedir. 
'l k d crıne sa d 
: Oktoru a et temin eder. bu 
ıı m Yalnız b' · t~ı erattın1 ır cıhetten herke-

,ı ansi herı. tnucip oluyordu· Mister 
11a ıı;ese a ı. • 
• •ail.<let Şıı;ta ve evlilik havat n. 
'Cn:tı reçtes· . . 
11 1 cmişdi 1 venrken kendisi ev· 
ıO· • Ve ev• . 
tu~ gıbi göriin" ıenmıye de hiç niyeti 
Cih evıcnıniye ~Yordu. Bugün, dokto· 
tir etten lngil' 

1
arar verdiği haberi bu 

• ız eri k • . ço alakadar etmış. 
~iater 

zctec·ı klansi b .. 
§u 1 ere h"l u munasebetle g:r 

nlar . .. U'ldu - b' 
ı so"J" gu ır beyanatta 

- li J uyor: 
gi.in 1t Crkese verd·-· 
le~ Cildime d ıgım tavsiyeleri bu 

• b;ı .. ·· e tatbı·ı- a· .. r .,un b • e ıyorum. Çun· 
Una 'h en d r. -

.. 
1 tiyacıın e uşıgım ve aşk <lokto. 

-ş· var 1ma· · illa b' ıye kad 
dı ~ ır ÇoJc k' ar evlenmemiş elma. 

· 'lclk' 1ınscler h ten ı, herk ayret ediyorlar-
ll'ı benim ese evlenme tavsiye eder 

usa evıenrn 
•. nıyorıard e aleyhtarı olduğu· 
liaıb 1 

• 
dum uki ben d 
~ittı k~akat, §iın:re evlenmek istiyor. 
ru 1mseyi b ıye kadar sevebilc"e 

oım ularn - • 
l'ord anın zar amıştım. Aşk dokto-

um arını b Ik' b llıc:ıc • Çunku . w e ı urada çeki· 
•ev· n, düşünın· dıger insanlar dii!>ün. 
ili 'Y0 rlar . ıye muktedir olm;:lan 

Yorla d • nı§anlanı 1 
dıJtı r ı. /\"kl Yor ar, hatta evle. 
1 arın .. :r arında 
ar 1 gordiık muvaffak elma-

' seb b' ten s ren e ınj s onra bana geliyo-r 
lllck · oruyorı '•o ıatiyorıar.1- ar, çaresini öğ • 

1 nlar 'ki. 

ar, b Sev<likte 
~ord en sevrned n sonra düştinüyor. 
l, Um 0 en CVVeJ d'' .. .. 
Sted 1t • nların uşunuyor-
te ı lcri aşkta sonradan öğrenMek 
ev 'aa.det gib' ' muvaffakıyet, evlilik. 

veı 0. ı Şey} • 
g(itm ~liYordu Ctın sırrını ben caba 
İle CdıJtçe kı' ın Ve bunları mevcut 

evle . rnse.,· . 
''t> nmıye k Jl sevemıycr kimse 
'lUg" araı • 

kadı un ise k veremiyordum. 
h nı buı albiın · · <\Ol< t mus b 

1 
ıçın ideal olan 

lcız. :'ti scnclcrud unuyorurn. Mis Ann 
• .... end· enbe · 8tviJ ısinde . _ rı aradığım genr, 

t ll'lcJe . • dıgcr k 
av8i., rı İçin . z ve kadınlara 

JC etr~· sahıp b ı "llc • ıgıın b" u unmalarını 
.., nım Ut Un . 
c ıt...1 • Beviı mezıyetler .,·ar. 
. """'ın1 hlek · • •ıycı ara but ıstıyen geiç kız 

er ıu l undu-1 _ n ardır . gum başlıca tav· 
~ İçki · . 

'

- C ıçnıcyin. 
...._ ~gara · • ...., IÇıne · 

'a .. Pt'lt f ~e ~Yın veya • yaşınız 
3 ....._ b•zıa içın . etgaraya alıştınız-
" Udalt eyın ; 

- l' boyası 'k azıa tu ullanmaym. 
Valet ' 

Yapmayın ; 

la' n .:ar clun .. 
r;i§<l:'liım bunl:ırın hepzini benim tav· 

si} cm olmadan kendinde toı.ılamış, çek 
meziy::tli bir kız .. Ne cıgara içiyor ne 
iç!.i .. Ne clu<lak boyası kullanıyor, ne 
at!ık, pudra... H ı:;ata ve bilhassa l.ıe. 

n:m ıncslcgi.nc ~ .:. a: ... : .... J.ar b.ılunu. 

yor. 

Aık doktoru~u ~ • ~ '; c!Juzu kadm 

Nişanlım 25 yı.~ında, ben 35. Bu 
ela herkese evlilikte saa.det için tavsiye ı 

ettiğim şeylcrdenbiri. Vakiu, gerek 
hen,, gerek o evlenmekte biraz geç kal_ 
mı"ız ama, zarar yok.. Böylesi bizim 
için daha iyi.. Benim evl:likte saadet 

~artlarına göre nisbcten erke-n evlenmek 
tercih edilmeliclir. Fakat, asıl dıkkat 

edilecek şey, kadınla erl:eğin arasında 

beş. hatta on yaş fark olmalıd r: Eğeı 
erkek 25 yaşlarında ise, karısının be§ 
yaş küçük olması lazırr..dır. Otuzda"!. 
fazla, 34 - 35 ya~larında ise, karısının 

kendisinden on ya§ küçük olması ter. 

cih edilir . 

Bizim vaziyetimiz de böyle: Ben nL 
şanlımdan on yaş büyüğüm. önümüz -
de en a§ağı yirmi senelik bir saadet 
hayatı var .. Yirmi sene sonra ben elli 

beş yaşında olacağım, karım kırk be§ .. 
Eelli beş yaşındaki bir erkek pek ihfr 
yar sayılmaz, fakat kadın kırk beşten 

sonra ihtiyardır. 

Aradaki yaş farkı beş sene clsaydı, 

saadetimize beş sene daha evvel son 

vermek lazım gelecekti: O, kırk beş 
ya~ına geldiği zaman ben henüz elli ya. 

~ında olacaktım . 

Fakat erken ya~ta evlenenler için a. 
rada on yaş fark bulunamaz:. MeseH!. 
25 ya~ında evlenirken her halde 15 ya
şında bir k z alamazsınız. ÇUnkü, o 
yaştaki bir kız tahsil v e t erbiye 'itibari-

le s:z!n ça~ınız~a ~eğildir: O henüz 
ço:ukluk çaı,;ınoadır, siz ise gençlik .... 
bcılbuki, otuz beş yaş ta, yirmi beş yaş 
ta g-eııçliı: çağıdır .. 
Aynı his çagında, ve fikir seviyesin. 

u~ olm<:ıım cvlılik hayatında saadeti 
tcm:ne yarayan amillerden biri olduğu_ 
nu zannedersem söylemiye lüzum yok. 
Mes'ııd olmıyan siftlere daima şu tav
siyede bulunmuşumdur; 

Ji'ikrcn anlaşamıyorsanız nafile gay
ret etmeyin: Anlaşamazsınız 1 Yapıla. 
cak şey derhal boşanmaktır. 

Görüşler:, d:.işünceleri biribirine uy. 
mayanların bunları değiştirmek iste -
meleri kabul edilebilir. Fakat. tecrübe-
!erimde görmüşUmdür ki, mnalese! ka
bil olmuycr. Evlilikte saadetin temini. 
ne mani olan bir çok sıhhat, ruh bo
zuklu1:1arı tedavi e<lildiği halde, fikren 
anl;:ışamamazlığr tedavi mümkün değil· 

<lir. 

Gene uzun bir a~k doktorlugu haya
tımdaki tecrübelerde gördüm ki er. 
kt:klerden ziyade kadınlar tavsiyeye 
muhtaçtır: Sözlerimi <linlcyen ve tav

EiJ elerimi yapanlar da gene onlardır. 

Kadınlara evlilik hayatında gere!: 
kendilerini, gerek kocalarına saadet te· 

min etmek için bulunduJum tavsiycle~ 
ri şu şcki~e hülasa e.!ebilirim: 

Kıskan~sınız ve karınıza (veya ko. 
canıza) itimad nız yo::srı, b:.:nu belli 
et:ncyin .. Çünki.i kıskançlıkla bulundıı· 
ğunuz harcl:etl.::r sızı daha fazla 
kıskan!;lığa alıstmr. Eğer kan veya ko· 
canız s:zi kı"kanıyors::ı, gene a} ni ı:su. 
le m~~raca:ıt etmelLiniz: Onun kıs1tam:. 
lıkla bazı hareketlerde bulunmasına 

müıpl:~n olJuğu kadar mani olmalısı· 
n z ki, o da kıı:kan~hğa daha fazla alış· 
masm .. 

Çocuk istemiyen kadınlar da kendi 
lerine en fazla .darıldığım kimse]e:·dir. 
Onlara şüy]c derim: 

- Unutmayın ki, evlendikten bir 
sene sonra kocanızın size kazandıraca~ı 
en l:ıymetli hediye lüks bir otomobil 
değil, güzel bir yavrudur. Çünkü, ara, 
nız<.laki sevgiyi otcmobil değil, çocu· 
ğunuz devam ettirecektir . 

Yeni evlenen kadınlar:ı bulunduğum 
tavsiyeler.den diğerleri de şunlardır: 

1 - Evlendikten sonra kocanızı tet· 
kike ve anlamıya ça1ış·n; 

2 - Sır ~aklayan bir adamsa kendi
sine itimat edin; 

3 - Kıskançsa vazgeçirmiye çahçın. 
(Yu1;:arıda söylediğim tarzC:a). 

4 - Geveze ise, sesinizi çıkarmac1an 
dinlemeye alışın. 

5- Cemiyet hayatını seviycrsa, o. 
nun gittiği her yere siz de gi.din. 

G - Kendisini anladığınıza dair on?. 
itimat verin, fakat sizin kendisini ida
re ettiğinizi farketmemesine çalışın. 

mış olu)or . 
Malumdur ki iki sene evvel Belçikalı 

profesör Pıkkar balonla 16 bin metreye 
çıkmı~ ve o zaman için rekor tesis etm 5· 
ti. Strato:.fer tabakası ismi verilen bu 
yiık<;eklikte hava azdır ve teneffüs güçle
şir. Bunun için oraya \e daha yüksc~e 

çıkanların a~rızlanmı gaz ma~kesi gibi 
bir ma ke takmaları ve havayı bununla 
tayyarelcrindeki depodan almalan lazım· 
dır. Bundan başka, da yükseklikte hava
nın tazyiği az olduğW1dan damarlarda· 
ki tazyik kanı dısan fı;kırtmak \'e ölüme 
sebebiyet vennek ihtim.ılini gösterir. Bil 
tün bunlara karşı profe ör Piklmr balonu· 
nun sepetindeki her tarafı kapalı odasın
da konınmustu. Son günlerde ayni §ekil
de bir balonla daha yükseğe: 22 bin met· 
reye çıkma~a karar 'eren Lehli mühendi 
lerde kendilerine böyle bir oda yapmış· 

larclır. 

Geçen ~ne profesör Pikkarın rekorunu 
kıran ln"ilİZ tayyarecisi Adam ile bugün 
onun reko:unu geçen ltalyan tayyarcci
si Pezzi bu ) üksekliğe balonla dc~il. tay
yareyle çıkmışlardır. 

Tayyare ile bu yüksekliğe çıkmak hem 
büyük bir mm·af fakiyet. hem de tayya
recilikte mühim bir terakki sayılmakta· 

dır. Çunkü bu ) ükc:ekrkte tayyareler, 
ha\·anın mukavemeti az oldu"'u için, sa· 
atte 1000 kilometre gibi bir sürate \'ar
m ıkta:iır. ıt~er, ta)) arc c;eferlcri hu irti
fad:ın yapılacak olurc:a lstanbuldan Pa
ri e 1,5, şaatte, lngiltercden Amerikaya 
da 6 c:aatte gitmek kab'l olacaktır. 
Bu~:in bu yük ekliğe ancak rekor kı· 

ran bir tayyare ile \ anlabilinmi~tir. Fa· 
ı,at tayayre!eri o ~ekildc bir tekamüle eri~ 
tirip po ta tayyareleri için de bu irtifaa 
çıkmayı mümkun kılmak herhalde uzak 
bir istikbal işi olmıyacaktır. 

Yalnız, bu kadar yük eklikte sıfırdan 
a~~ "ı 60 derece kadar bir !:'oğuk vardır 
ki, yolcuların buna mukavemet için de 

Memel 
ve Almanya 
A~man aazete:erl 

hilt•um neşriyatına 

b&şladılar 
Bcrlin: 26, (A.A.) - Alman ajansı 

bildiriyor: 
Bt.rliner Börsen Zeitung, memel mec

lisinin içtimaa davet edilmesi münasebe
tile yazdığı bir makalede s~n yıllar zar
fında 18 mayıs 1924 tarihli memel mu
kavelesinin tatbik edilmediğini ve şimdi 
ki devlet reisi iktidar mevkiine geldigin
denberi ürfi idarenin medyette bıılun-
1uğunu v bund&n memlt:ket ekonomi
sinin tabii olarak felce t•ğramış oldU
ğıı.ınu biLdirme!ttedir. 

···-istanbul Belediyesi : 
1 - Cumhuriyetin on beşinci yılc!önümü müna ebetile 29·10-938 saat 9,45 te vi

layet dairesinde ı.abul re'-mİ ve bunu müteakip saat 11 de Taksim meydanında geçit 
re mi yapılacaktır. Kıyafet: Frak, siyah yelek, be} az boyunbağı. silindir şapkadır. 

2 - Adresleri malam olmamasından dol~y:ı kendilerine davetiye ve program gön· 
derilm::.-miş olan muhterem mebuslarımızla 'ckalctlere mensup müfettişlerin te§rifleri 

rica olunur .. _(7930). \ 

yeni husm::i tertibatı haiz tayyareler 
pılması Jazımgelecektir. 

----------------------------------------~ 

lna ilterede 
'-' 

yabancılar 
Her sene biraz daha 

artıyor 
!ngiltercde yabanaıların 

fazla yerleşmeleri ve memleket tab' 

tine geçmeleri İngilizleri ııikiiyete 

ketınektedir. 

Neşredilen bir istatistiğe göre, son 
tı ay zarfında, lngiliz tabii.} etine ge 

yabancıların yekunu geçen bir sene 

fındakinc yakındır. 1937 senesinde 1, 

kişi lngiliz tabiiyetine geçtiği halde, 
senenin martınd'.ln eylfılüne kadar 1. 

ecnebi !nı;iliz olmuştur. 

Bu yükselhıin sc>belıi, bilhassa A 

turyn ve Çcl:oslovakyanın Alman.}n t 

fından işgalinden sonra orndan ve di 
orta Avrupa mcmlc>kctlerinden lngilt 

ye gelmesidir. Bunlar, kendilerine iş bu 

bilmek için lngiliz tabüyetınc geçmc>k 
dlr. 

Bundan başka, İngiliz tabiiyetine g 

mcmi~ olan ya'bancılara da bnzı i l 

çah5mak müsaadesi verilmektedir. 

Bundan dolayı İngiliz işçi muhnfill 
kiiycte başlamıştır. Onlara göre, hük\ım 

lıcmen her yabancıya küçük sanat i 

olarak çalışma müsaadesi vc>rmiı:ıtir. 

seli, geçen sene mürncaat eden 24.4 
kiııldcn yalnız 3.112 k~inin talebi rcd 

dilmiş, 21.31D kişiye bu müsaade 'er 
miştir. 

Ilıılbuki b~ş sene evvel, 1933 de İn 

terede i5çi olarak çıılıcmnsına mlisa 
edilenlerin sayısı 8.584 idi. Bu rak_.., __ 

ondan sonraki senelerde sıra ile 10,286 

11.314 de ve 11.340 a çıkmıı:ı, faknt gc 
sC'ne h~men hemen iki misli nrtmı. tır. 

Geçen SC'ne !ngiltcrede çnlıFma 

müsaade verilen 21 bin küsur yabancı 

çUk sanat erbabının yarısından fazlası 
hizmetlerinde, 2 bini ticar(ltte, 3 bini t 
yatrodn çnlıı.ımağa basl .. mrntır. Otel 
lokanta garsonluğu, lisan muallimliği 
mesleklere girmiş olanlar da birkaç } 
bulmaktadır. 

Bunların 7 bini Avusturyalı, 4 bini 
man. 2 bini lsviçreli, bini de Fransız 
900 kadar Çek, 8 yüz Holıındalı, 500 tt 

yan \'ardır . 
Aynı istatistiğe göre, geçen sPnc 

glltcredc kUçük sanatlarda çalı~mn'fr b 
lıynn ecnebiler arasında TürklC'ri., lra 
hların, Danimarka, lsvcç, Notv~çlile 

ı de nrttığrtgörülmcktedir. 



iÇERDE: 
• Yeni şehir meclisi ilk ıctimamı önü· 

müzdeki salı günü }apacaktır. 
• Belediye tarafından butün tcşkilüta 

göndenlen bir tamimle, kış günlerinde 
resmi dairelerde yangın tehlike:.ine ksrşı 
tedbırler ha:d<mdaki talimatname hükwn 
!erinin tamamen tatbiki istenmıştir. Bu 
arada elektrik te .... isatı kontrol edılecektır. 

• Ttirk ticaret bankası umum müdürü 
Sait Ba~ak. bankanın muhtelit şubelerın· 

de tetkikatta bulunmak \'C bazı şikayet 
ı;ahiplenni dınlemek iızere yakında An· 
karadan şehrimize gelecektıt. 

• E~naf çemıyetleri, 939 bütçesini hazır· 

lamak üzere, faaliyete geçmişlerdir. Geçen 
sene 101.550 lira olan bütçe bu c;ene 115 
bin lira) a çıkacaktır. Bütçeden esnaf has· 
tanesine büyük bir tah:.ısat ayrılacakt ır. 

• Pazarlıksız satış kanununa riayet et· 
miyen esnaf hakkında takibatta bulunul· 
makta ve ceza verilmektedir. Ceza gören 
e nafın yekunu hergün 25·30 kadardır. 

• Trenlerde sivil olarak rolculuk eden 
polis memurlanndan nakliye resminin a· 
lmma ma karar \'eritmiştir. 

• Bugünlerde limanımızda beklenen n l· 
giliz mektep gemısinin gelmiyeceği alaka· 
ciar m akamlara bildirilmi ir. 

• ü niversitede okuyan fakir ve kimse· 
siz talebe için rektörlük tarafından bi:
yardım talimatnamesi hazırlanmı~tır. Bu 
arada bir talebe reviri açılacakt ır. 

• Maarif vekfüetinin Bağlarbaşmdaki 
muallim ve talebe prevantoryomunun ge· 
nişletilmesine karar verilmiş ve müfetti~ 
doktor Celalin başkanlığında şehrimize 
gelen bir heyet tetkikata başlamıştır. 

• Cumhuriyet bayramı münasebetile a· 
raba vapurunda da 100 de elli tenzilat 
yapılacak. otomobiller karşıdan karşıya 
po kuruşa naklolunacaktır. 

• i ktisat vekMeti lstanbul başkontrol· 
üğü önümüzdeki ay Dördüncü \'akı f ha· 
:'llndan Liman hanına taşınacaktır. 

• Gayrimübadiller cemiyet i maliyeye 
n üracaat edilmeı;i lazımgelerı istihkakla· 
"lll tediyesinde sürat teminini istemiştir. 

• Üni\'crsite cerrahi p rofesörü Nissen 
~ir ay evvel tedavi için gittiği Avrupadan 
{akında şehrimize dönecektir. 
l .. T icaret odası tarafından yapılması 

:lüştinülen ticaret sarayının Balıkpaza· 
'.Illda inşası kararlaşmıştır. 

DIŞARDA : 

• Amerika ticaret nezaret1 tarafından 
11e~redilen rakamlar bir senedenberi uzak 
akta devam etmekte olan harbin Ameri· 
ca ile Japonya ara ındaki ticareti yüzde 
rlli nisbetinde ve Amerika ile Çin arasın· 
~aki tıcareti de iki sulu ten fazla eksilt 
,nış olduğunu göstermektedir. 

• Belçikada baS' ekil Spaak iktisat na· 
;ırı Heymansın yakınlarda istifa edeceği 

1ıakkındaki şayıa1arı yalanlamı~ \e kabi· 
ıede herhangi bir değişiklik yapılması· 

u n mevzuubahs olmadığını bildırmiştir. 
• Çekoslovakya hariciye nazın. Berlin 

Paris ve Londra gibi ayni ıaınanda elçi· 
ık bulunan yerlerdeki ba~konsolo lukla· 
ının ilga'5ına karar vermi~tir. Bazı elçilik 
e konsol05luldann da ilga:.ı \e bu suret· 
e hariçde temsil maı;raflarınm azaltılma· 
u düşünülmektedır . 

• Tas ajansı, muhtelif askeri kıtaatla 
:umandan, doktor ve askerin ,·azifelcrini 
fada gö terdikleri lıyakat ve kahraman
lık sebebi ıle muhtelif nişanlarla taltif 
~ildıklerini bildirmektedir. 

• Yunan kralı dün saat 21,10 da Paris 
olu ile Londraya hareket etmiştir. Kral 

'.'nütenekkıren seyahat etm:!ktedir. 
' • Romada re .. men bildırildiğine göre. 
talyadan aynlan yahudiler ~ abancı mem 
cketlerde mal verılme:.ındcn mütc\ ellit 
">larak döviz kredilen mevcut olma1.ğ,· 

1a daır \C ıka gö:.tcrıneyc mecbur tutul· 
naktadır. 

• Yunan bandıralı Krı.: \apuru dün 
~oterdam limanı önünde Portekiz bandı· 

-ah Maria Kri tina \apuru ile çarpışmış 

1 
e batmıştır. Krı .. tinaya bir şey olmamış· I 
ır. Krisin mürettebatı kurtarma idaresı· 

1ıin gcmılerinc alınmıc:tır. 
• Çeko~ıo,·akyada oto.ınobıl, kamyon ,.c 

)to'"lu~ler üzerindeki vergi kaldırılmışt ır. 
1 trol \'C benzin u~eri ndeki gümrük re • 

f i de azaltılmı~tır . 

3 • Sata.hiyettar Alman mahatilı, markın 
üzde elli kıymetten düşürü!eceği haber

crini kati olarak tekzip etmekte ve Hit· 
1
erin ötedenbcri para tizerinde oynanma· 
1 
ına muan z bulunduğ>Jnu hatırlatmakta· 

) 

lır. 

· • Viyanada yedi buçuk aydanberi ka· I 

aletlet i 
. 

serg ısı 

Anl;nrada l :; öyle bir 
ser~I a~ıltu•ak 

Zlrant Vekii.Jet l Tilrk topraklarına en 
uygun ve ziraat politikasının devamı için 
en kullanışlı ziraat aleti ve vasıtalarını 
seçmek için gelecek sen e Ankarnda Or
man çiftliğinde bUyük bir ziraat iılctlcri 
sergisi kurmnğa karar vermiştir. 

Dtinynnın her tarafından nümuneler 
gelebileceği gibi bilhassı. bizim ihtiyaç. 
!arımızı ve hususiyetlerimizi bilip içten 
doğan bir sanat aı,ıkile ihtiyaca e n uygun 
ziraat aletleri ııi yapan yer li sanatka rla. 
rın verecekleri nümunelere ehemmiyet 
verilecekt ir. 

Bu sergiden sonra Tilrkiyede kullanıl· 
ması en muvafık görülen Aletler eğer 

yerli numuneler scc:ilirsc bunlar silratle 

teksir edilerek en mtisait şeraitte müs. 
tahsile tevzi edllecektir. Hariçten gelen 
ntimunelerdon muvafık görülenle r bunla· 
ra mahsus bir gümrük rejimi ile memle
kete kolaylıkla sokulacak ve sUratle ta.. 
a mmllmll Ziraat Vekaletinin göstereceği 
kolaylıklarla t e min olunacaktır. 

Bu suretle memlt ketimizde ziraat fi... 
Jetleri kısa bir müddet zarfında değişti
rilmiş ve zirant işlerimiz modernize edil. 
miş olacaktır. Bunun temini için devlet 
bllt.çesinden fedakarlıkta bulunulacaktır. 

AskE'ı·UÇ(e d avet 
E minönü A~kerlik Şubesinden : Gerek 

§Ubelerinde ve ger ekse §ubemizde mua· 
meleleri tamamlanmı15 ve muayeneleri 
yapılmış olan taşra şubelerine mensup 
ve yüksek ehliyetnamcyi haiz olan yaban· 
cı §Uhelerine mensup kısa hizmetlilerin 
1-2. Teş.-938 de yedek subay hazırlık 
kıtasına sevkleri yapılacaktır. 

27- 28 birinciteşrin 938 günlerinde nil
fus ciizdunlari le şubeye gelmeleri ilan 
olunur. 

T' I< a t n zelzele 
Tckat, 26 (A.h. ) - 1:u sabah saat 
7 ,05 te altı saniye devam eden kuvvet 
li bir yer Earsınt sı olmuııtur. ~arat 

yoktur. 

- --o---

HH Perin hlr nulku 

Znaim. 27 - (A.A.) - H itler. dü n 
.\iman~ aya lhak ediltn ecnebi !\toravya 
arazı ~ini zı) aret etmiş \'C bu münasebet· 
le bir nutuk söylererek Alman kuwetlc
rinın ebedinen Almanyada kalacak olan 
bu havaliyi hiçbir zaman tcrketmiyecek· 
!erini söylemi~tir. 

palı bulunan borsa bugün tekrar açıla 

caktır. E·ki J\ vusturya federal de\'leti 
borçları artık borsada muamele görmi· 
yeccktır. 

ı 
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.iim~liiB~iiiimaiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiimmiiiiiriiiimiEi-.-~ 
Bugün saat 2,30 matinesinden itibaren 

S A R A V sinemasında 
TUrkçe sözlü fllmlerln 
En büyüğü, en güzeli ve en müessiri 

KA A KORSA 
CECtL 
li\rının 

Şaheseri başlıyor. Baş rollerde: 

Fredtic March ve Franziska Gaal 
B d MİLLE f d ·· d · ·ı · A 'k n ıcors"" . e tara ın an vucu a getırı mış merı a es' 
hayatı ve a§oklariyle maceralarını tasvir eden muazzam şalı 

Suvarelcr için yerlerin evvelden aldırılması rica olunur. 
S u fi lmin ikinci kop~aaı tzrnirde Elhamra ıİnl!mıuında yannc!ıın i tibaren göıterilecekti_r • ..,..:.ıı"'>t 

'Ilı biye luoıtıurlyet Merke7. tiankası 22 ı 10 ı t9:J8 
"'\ K ' )' t F P A S 1 ~ 

~ 

Lir-• 

llealuıoL. • • • 
Ufakl ık. • • • 

U®lldfok1 \Jııtuıhl rVT 1 

l'Urll lraaı: • 
R&rtotelü wub»btr ler ı 

IJtm .att kllogrır.ı ~ 01'>4 ll23 
ILtt.ma •.anvitt ıuı tıtı •r-... 
~YlSi•ı 

oıaa.r ô' · '1.z:Jeı ~ blırçJv 

ıtllrtııc baklveıtrt , • 1 , 

lıl&doe tah vttıflrl ı 

1er'Uht• adlleıı tTI'lilo oaktıy. 

W• -•' •tı, 

Kanunun 6 • 8 i ncı mad
.1eıerıne tf' vnkaıı tia.z:1nt ta,... 

tmd.all f'akl tedl\'at. 

&-IM'daf ahr.ıtruu ı 

llarlne t>nnolan. • • • • 
!'"'"""' •ntUaı • , , • • • 

.-..ham tt l 'llJn111U rhdltn ıı 

\O.runta edilen e•r•lu l\&a. 

' / Uyenın lt&f9ılıfl S1Jham " 
p.aın11-t Jtl hllr"I •rymdl t 

• BerlMtı uhAm n Ulh"1l&t 

4.,..ıdarı 

Hazineye kısn \ 'nrleJI avnn• 
"'lJJI .. '11,"1· rl~l'rl.at 

J"llll"1•-t ıbut ıı• 

B~rw 

...... seııı 

24.134.178.97 
19. 173.336.00 

1.270.785.68 

467.353.l i 

12.736.051.61 

9.816.81 

15.006. 751. 71 

158. 748.563.00 

15.137.602.00 

76.030.631. 77 

39.469.348.48 
6.768.477.37 

8.821.000.00 
229.128.1(! 

9.273.765.ıc 

,.._... 
1 fcmm111 t93R l:ırlhlnden itıtınren : 

Beyoğlu l stiklal caddesinde Şehir Tiyat· 
-... c:,, komedi kısmı 

Yeni neşriya t 

27-10·938 perşembe 
günü akşamı saat 
.W,30 da 

:(.\ N 
KARDF~SLER 

4 perde komedi 

Slyn~i ırm ! er 

Aylık siyasi ilimler mecmuasının 88 inci 
sayı~ı çıkt ı . Bu nüshasında Ahmet 
Şlıkrü Esmer. lla.;an Şükrü Adal, Osman 
Ergin, Ali Ekrem Gen:;, Prof. Giorgıo d~I 
Vec.-:hio, Muharrem Feyzi Togay, Mübin 
Başarm ctiidlcri kronik \ 'C biblogratya 
bulunma!,ta:iır. Bu değcrlı mecnuayı her 
münPner okumalıdı r. 

44.:;78.300.GE 

,467.353.1 ; 

27.752.620.2[ 

143.610.961.00l 

76.030.631. 77 

46.237.825.85 

18.323.893.351 
4.500.000 1 

14.022.386.2:i 

375.523.972.22 ..... mı 

..,._~. . . 
UtUya1 uo-tr 

• • • • 
• t 

.. . .... 
• • 

ı-•W.ıeıu ö&.D.l&Dc.ıUar: 

ı >eruhte ecttıaı •"'1D O&kt1~ 

Kanunun 6-8 inci madde
el'UM 1.e•tUuuı "az.IDfl t&r alaa. 
WJ rıUd teoıyat. 

.>erutıtt tdfltıı t'f'T'8JlJ a&kU~ 

.. ıu, .... 
K&rf!lıfı tamamen a.Jtm ot&l'U 
ıa ... teo tedavtlla •a&c!d!lea 

-tMMoor •Ukatım llA••Lte c.o ....... 
l•r• Unu.ı lıl~•Claa1:l 

OOYlır .......... N&Sı ı 

IJtm• t.a.ıı...W ıtatıV all'l1%ltr 

oıter d~v4 -··~ " a.Jacakh 

ıtllr1 .. •ırt~ . . . . • 

Mu.Me'U t e 1 t ı - ~-- - . 

:?,'i12,2.'W, 11 
6,000,000, 

158,748,56-1, 

15,137,602. 

148,610,081 . 

• 
ı 0,000,000, 

3 4,000 ,000,-

1.963.1( 

47.911 .776.~l 

ısıwoıo ıı ııı l r1ı 'fo 4 ' Jlın 01 ıor'" ıo 11 '1"11"• ~ ~ 
~~~~~~----::.. 

.. i L A N 
,ı 

fstanhul Tramvay Şirketi, Cumh0
11 

yetin 15 in<·I Yı 1dönümü münasebetd'' 
Sa\ ın Halhın hissi satına iştlralt e ,e 
rek ş ! mdtkl ücret tarifesinin 28, 2911e 
30 ill,teşrln tarihlerinde şu sure 
t t' n z 1 H n e 1' arar ver nı 1 ~tar: 

TARtFE: 

StVILLER - Her yolcu ayni araba ile aral' 1" 
silmeden yapılan seyahat için farksız olarak: ·tef 

1 inci yahut ikinci mevkide: 5 kuruş - (Vergi 
dahil) öder. 1~ 

2 nci mevkiti~ : Yalnız 1 ve 2 kıt'aya kadar !ec11ı• 
·ı r hat etmek istçyen yolcular 3,25 kuru§· (Vergı e 

bil) ödeyeceklerdir. 

•• OTOBUS 
TARİFE 

Kıt'a 5,- Kuru' 

" 
7.50 

" 
Boş, Dış, hezle, Grıp, Romat zma 

1 
2 
3 ,, 10, - " 

• 193' 
Nevra l ii, kırıldı!< ve bütün ağrılarınızı derha l keser. 

lstanbul, 2G /lkteşrıfl 
DIREKTôRLÜ/( 

icabında günde 3 Jca~e alına.bil i r. 



1. 1 

klüb • • u eş· 
Futboı 

' güı eş, atleliznı ve denizcilik 
1orı~n~~neevveı Şu beıerlni lağvetti 
\'a.r.~lerde SJX>r teşekkül eden ve bümüz bundan sonra diğer klüplerin ~ dir. 
r~e· C<>sttren c· sahac:ında büyük bir 

' 1 ıJe h uneş klubu ·· ~erı aysiycı d" nun ıdare 
meşgul olmadıkları branşlar üzerinde fa
aliyet gösterecektir. Diğer klüplerle rakip 
olduğumuz müddet içinde elde ettiğimiz 
dereceler malumdur. Bundan sonra hiçbir 
teşekküle rakip değiliz. Futbol, güreş, at· 
letizm ve denizcilik şubeleri elemanlan
nın hangi klüplere gireceklerini de bilmi· 
yoruz. Biz kendilerini tamamen serbest 
bıraktık. lstedikleri klüplere intisap ede· 
bilirler. 

Kaleci Cihatla müdarı Reşat ve muha
cim .Niyazinin de 5an kırmızılılara ilti
hak edeceği hemen hemen muhakkak gi
bi~ ir. 

Cumartesi giinii Roma'lyalı futbolcularla kaışılaşacak olan Pera talzımı, bu sc·1e 

"11 ~aPtıktarı bir ~'anının dün müşte· 
t,ıı...., tboı, atletı ıçtuna sonunda klü-
~erı ıın ·· · ~ nın lağ\"1 ' gureş ve denızcilik 

~ ı:r~ lutbotd na karar verılmiştir. 
r: uuyUk e, gerekse k. 
~11ııeş k ınu, aUakı . Urek ,.e güreş 
ltrııı. hıbunün b ~ eUer kazanmış olan 

·-ı.c· Uenm··h· 
~ k uoyıe a ll u ım spor ı:;ube-
dusn~utun Porn hır kararla - lağvet· 

'"''ll(i~ı· ıneraklıla f,. • Ur. rını hayrete 
ı.,. ~tınıai b 
u~ ııo ır klup h r . 
\e d : olarak b da ını alan Güneş klü-
" 'nız un an so 11a~'1lıkıaavcıtığ1 t . nra ralnız kara 

· enıs g lf . a llle·..,uı 1 ' o ' atıcılık ve 
u SCıbah k o tıca!nır. 
iti Ub end ı ile 

Biz, Güneş idarecileri; bundan sonra 
diğer klüplerin müsabakalarını seyretme
ğe gideceğiz ve hem eski klübümüz hem 
de ayni rengi taşıyan Galatasarayı alkış· 
lıyacağız .. ,, 
Güneş klübünün ileri gelenlerinin bü

tün söyledikleri işte bu yukarıdaki satır· ht h.. u ~tkiı.nı d goru~tliğfunüz Gü· 
''<IJ\kı d n an ha ı •· n a bıze zı arı son vazi- !ardır. Faal sporculann hangi klüplere 

fın~1 1~re ve ~Unl~rı söylediler: girecekleri henüz malfun olmamakla bera· 
111:. • gur aysıyet d' 
··"lirı k eş, deniz ıvanlarımız 

<ıparuna ve atletizm şubeleri· 
na ka·a 

' r verdiler. Klü· 

ber, Galatasaraydan ayrılmı~ olan Rıza. 
Rasih. Rebii, Faruk. lbrahimin gene Ga
latasaraya dönecekleri rivayet edilmekte· 

yaptığı ecnebi temaslardan Tomşııar marından cı•vel . 

Klup idarninin tebliği Trikol 1 
Güne§ Klübü idare Heyeti ve Haysi

yet Divanından: 
1 - Bu gün müşterek bir içtima ak

deden Güneş Klübü İdare Heyeti ile 
Haysiyet Divanı. Eaaı nizamnamenin 
verdiği selahiyete istinaden (Futbol. 
C'ircş. Denizcilik. Atlctizim) şubelerini 
lağvetmittir. 

Cumartesi 
ile 

Şişli, pazara 
karşılaşacak 

da Pera 

- Güneı Klübü bcdcma faaliyetini 
içtimai ıahadan mada Tcniı, Golf, At
cıhk, Atıcılık,• Kara ve Deniz avcılığı, 
Da~cılılc gibi daha ziyade ıihhat ve be· 
den terbiyesini istihdaf eden mümarese· 
lcre inhisar ettirecektir. 

On beıı gün evvel geleceğini haber ver
miş olduğumuz Romanyanın Trikolor 
klübü futbolcülerl ynnn ııehrimizde bu~ 
lunacaklar ve ilk müsabakalarını cumar
tesi gilnli saat 3 te gayrifcderclcr şampi
yonu Şişliyle, ikinci maçı da yine gayri
federc klUplerin en teknik futbol ckipi
nc malik olan Perayla yapacaklardır. 

Üç sene eYVcl yine 1stanbula gelerek 
Galatasarayla iki milsnbaka yapan ve 
bunlardan birini· kazanıp diğerinde bera
bere kalmış olan Unirea Trikolor takı
mı çok seri ve deplasmanlı oyun oynıyan 
bir on birden müteşekkildir. Ferden pek 
yük!ck elemanlardan teşekkül etmemek 
le beraber Trikolor on biri takım halin-

lngiltere 3 Avru. a 
Aylardan beri merakla beklenen Avrupa karı:ıığı • İngiltere mılli futbol takun· 

lan mli!ıabaka111 diln elli bin aeyirci önlind e Londrnda Arsenal stadında yapılmıştır. 
İlk devre tamamen, ikinci haftayım he kısmen İngiliz milli takımının Mklmiye

ti altında geçen bu maçta ilk devre 2 - ·o İngilizler lehine bitnıis. ikinci devreye bir 
!ayı daha çıkaran İngilizler bu suretle müs nbakayı 3 _ O kazanmışlardır. 

Bu maça takımlar ıu kadrolarile iıtir ak etmişlerdir: 
İngiltere: Woodley • Sportson. Hapgo od • Vilingham, Coplng, Yung • Mattwcs, 

Robinıon, Lavton, Goodley, Boyeıı. 
Avrupa mubtelitl: Oliveri (İtalyan) • Foni (İtalyan), Rova (İtalyan), • Kupfcr 

(Alman), Andreolo (İtalyan), Klnzingcr (Almanya) • Astou (Fransız), Braine (Bel. 
çika) • Plvla (İtalyan), Zaeugeller (Macar), Brustad (Norveç). 

de çok i3 görebiliyorlar. 
On altı kişiden ibaret olan bu defn

kl klülıUn seyahat kafilesine klubUn ikin
ci reisi ile umumt kutibi idareci olarak 
dahlldir. On dört futbolcu şunlardır: 

Kalcdlcr: A. Crctzcanu, t. 1oncscu. 
l\fildarilcr: G. ı•etrescn, P. Sucltulcs o, 

N. Oristescou. 
Muıninlcr: N. Florca, C. Anghel:ıki, t. 

Botfanu. 
l\luhaclmlcr: 1. Dlmltrcsku, A. Alecou, 

l\I. Alcltsnndrcscu, P. Yııfüo\·, 1. C:ımpca
nu, N. l\lihnlle lru. 

Bu oyuncular arasında kalecilerin her 
ikisi de müteaddid defalar beynelmilel 
mnçlnra iştirak etmişlerdir. 
Takımda başkaca beynelmilel olmuş 

sporcular şunlardır: 
Müdafiler PredcsC'u, iki defa, yine 

müdafi %c1Ulescu 6 defa. 

Merkez muavin C. Anghelaki bir defo 
beynelmilel olmuştur. 

Hücum hnttınd:ıysa sağ ve sol açıklar bi
rer defa milli forma gı.} mişler, 28 .} aşın
da bulunan ve taknnm en yaşlı oyuncusu 
olan sol iç Vnlkov i&~ on kere bcyncl _ 
milel olmu" bir o~·uncudur. 

Kaleci Cretzcnnu, müdafi Petrcscu ve 
Sucitulcscu ile sol iç ve sol açık oyuncu
lar takımın en iyi elemanlarıdır. 

~--------------=-.:_--------------~-------------------------------------------------------------------------------------------___;:...__ __ 

- Son 'hafta Ankara'da oynanan lik maç lannın ·neticelerini yazmış tafsil~tmı o1Cu· 
yucularımıza bildirmi~tik. Bugün de Ankara foto muhabirimizin gönderdiği dördün· . 1 
CÜ hafta lik maçlarına ait bütün resimleri neşrediyoruz. 'fi 

Bundan sonra bl.itün okuyucularımız bi taraf bir kalemle Ankara sporunu bütün ...-;; 
inceliklerine \"arıncaya kadar gazetemizde takip etmek imki.runı bulacaklardır. 

Lik müsabakalarından başka bu hafta Ankarada profesyonel 5erbest iüreşler 
yapılmış \"e Mülayim Bulgar rakibini 53 üncü dakikada pesettirmiştir. 

!"ionbahar at yarışları 

Yüksek yarıt- ve ısıah encümeni tara fmdan on üç hafta devam etmek üzere tes-
bit edılen Ankara sonbahar at yanşlan her hafta çok muntazam bir program altın l• 
da ~rapılmaktadır. 

Pazar günü yapılan dördüncü halta koşularında on bine yakın bir seyirci küt· . 
le;,inin hazır bulunması ko§uların Ankara da ne büyük bir alıka gördüğünü gayet ı 
gı.i.zcl gö,;termektedır. 

Büy•jk sürprizler yaparak ve umu·ni a !Akayı her hafta bir kat daha fazlalaştıra· 
rak de\ am etmekte olan sonbahar at ranş lan her hafta Ankaradaki spor hareketleri· f 

ne bambaşka bir heyecan ila,·e etmekte o lan bir spor h~disesi mahiyetini taşımakta
dır. 

Gördüğünüz resimler koşulardan bir en ~tantaneyi ve yarı,lar başlamadan evvel ko 
atla:-ının halkın önünde gezdirilmesini göstermektedir • 

{Yukarda.ki re imltr sol<lan ltlbarc n) 
Bu haftaki Ankara ilk maçlarm da: Cialataaaray talmnr, Ankara G~r.::J 

eklpi, O:ılata.-.ara~· mn~mm ~allbl Ankara Güçhilt'r, ve küçük B tbni. 

(AIHI\) Harbiyl"yi mağiiip etmlyc mu ,affa.k olan D~mirtııpor on biri, Galafa.'ia. 
ra.y • Anknragiicii maçında Gü~ kal<"d"i H aşlmin tehlik"ll bir hücumunu tutu\·criyor. 
Dcmirı.por • llıırhi~·e mü,abııka4'm'1a Har blyenln att.'1 gol, Galata.<ıara7 • An.kara. 

ıücü matından bnşka bir enstantane. 



liABER - Abam amllllt 

Kadife elbiseler nasıl 
temizlenir ve fırçalanır 

Bu mevsimin moda kumaşlarından bi
risi de kadifedir. En ldl kadifeden en 
pahalı kadüeye kadar her çeıidi beğeni
liyor, satmalmıyor, elbise yapılıyor. lü
dlfe roblar, kadife tayyörler, kadife man
tolar kadife şapkalar her kadmm elbise 
dolabma girdi. •• 
Modanın bu ısrarına rağmen bazı ka

dınlar kdifeden ürkmekte dvam ediyor
lar. Çilnkil kadifenin iki fena §Öhreti var: 
kadife dayanmaz derler; kadife çabü 
toz tutar ve tozlanan kadifeyi temizle
mek imkansızdır, sanırlar. Bu iki kötü 

töhretin ikisi de haksızdır. Tabirimi ma· 
zur görilnll%, zavallı kadifeye iftira edil
miştir. Bu iftirayı yapanlar da bu güzel 
kumaea bakmaamı bllmiyen bazı kadm
lardır. 

Bunlan dlletlnerek kadife kumaşların 

nasıl f~acağı ve temizleneceği hak
kında birkaç satır yazı yazmayı okuyucu
larımız için faydalı gördük. 

• Kadife nasll f ırçalamr? 
Kadüe fırçalamak için yapılmış hususi 

fırçalar vardır. Bunlar kıldan değil ince ,, 
pirinç sapından yapılmJŞlardır. Her aile-

nin elbise dolabında bu fırçadan bir tane 
bulunması tavsiye edilebilir. Çünkü bu
nunla yalnız kadife kumaşlar fırçalan -
maz. Hakiki fötr şapkalar da fırçalanır. 

Eğer bu fırçadan bulamazsanız o vakit u
zun kıllı, fakat çok yumuşak bir fırça kul
lanmak lazımdır. Zira sert kıllı fırçalar 

kadüenin havını alır. 

13 - 14 Yaşmdaki kızın ız için 
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Bugün size kulannmn on üç, on dört 
,..na kadar giyebilecekleri güzel örme 
bir rob modeli veriyoruz. Bu rob bir etek· 
Jile ve kolsuz bir jileden müttkkeptir. 
M'lin bir kemer } , elbiseye tam bir rob 
manzarası verir. l tenildiği vakit eteklikl 
~ jHe a):n ayn da giyilebilir 

Bu elbtseyi örm .. jh başlama.~ için en 
müc:ait zaman ,ım~ıJır. Bu suretle kızı
mz ilk soğuklara kar~ı ıyı muhafaza ~ 
dilmı~ olacaktır. Elbiseyı örerken tatil 
&finlerincle kmnı.ı da sıze ~·ardım ede
bilir. Ç9nkiı ~ '51i pek basittir. 

E~r kmnu dokuz. on yaşındaysa o va 
kit ayni yün ipinden birkaç yumak ihfr 
vat saklamanızı tavsiye edeceğim. Yavru· 

nuz gelecek sene biraz daha boy atacak
tır. O vakit jileyi ve etekliği biraz uza· 
tırsınu. Bu suretle sarfedeceğiniz emeğe 
mukabil kumum en az iki sene giyeceği 
güzel bir elbise elde etmiş olursunuz. 

L4um olacalr ştyln: 400 gram ı:;por 

yün ipi, 3 milimetrelik 2 ~iş. 
Orıü ftlrilltri: Jene örgü: 1 Stta düz. 

bir sıra ters. Pirinç örgü: 1 ilmik yüz, bir • 
ilmik ters. 

Eteklik: On ve arka tamamen biribi
rinin aynı olarak örülür. Başlarken 164 
ilmik ile başlanır 4 sıra pirinç örgü örü
lür. Sonra aşağıdaki tarzda devam olu
nur: 12 ilmik ters 20 ilmik yüz, 20 ilmik 
ters 20 ilmik yüz, 20 ilmik ters. 20 ilmik 
yüz. 20 ilmik ters. 20 ilmik yüz, 12 il
mik ters. Örgüleri dönerken. müteakip. 
sıralarda ayni adedde işlemeli. Her 10 
sırayı tamamile yüz olarak işlemeli. yal
nız birinci ve ikinci ilmiklerle jerse ör
gülerin son ve sondan evvelki ilmıkleri 

ters ôrülecektir. Örgülere devam ederken 
eksiltmeleri yalnız bir yandan yapmalı 
~ jerse sıralar örülürken katiyen eksilt
memelidir. Bu suretle eteklik boyu 40 
santim olunca, jer.ıe örgülerden vazgeç-
meli, ve 4 santim de pirinç örgü örmeli
lidir. 

Jile ön: 34 ilmik örmeli, iki sıra pirinç 
örgG ile gitmeli. Sonra jerse örgüye geç
meli, yalnız son altı sırayı jerse örgü ile 
ôrmeıidir. • . 

Kol yerleri: Apğıdan itibaren 21 san
timetrede kol yerleri için örgüyü eksiltme
le başlamalı. Bir defa 3 ilmik bir defa 
da iki ilmik eksiltmeli; sonra düz olarak 
örgüye devam etmelidir. 

Yaka: Jile yirmi altı santimetreyi bu 
lunca yakaya başlamalı. Dört sırada a
zaltmalı ve yaka 15 santimetreye çıkınca 
jerse örgüleri kapamalı ve 4-5 santim pi
rinç örgüylf' kenarları ,örmelidir • 

Arka: 66 ilmik ile başlamalı. ilk iki 
SITB}'l pirinç örgü ile örmeli. Sonra jerse 
örgüye geçmeli. 36 santimetrede kol yer 
!erini açmaia başlamalı. Omuz başında 
omuz üzerinde kalan ilmikleri, bir defada 
kapamalı. 

Cep: 20 ilmik işlemeli. 6 kenar ilmik 
ler pirinç örgü ve orta ilmikler jerse örgü
dür. 8 santimetreye gelince bütün ilmik
leri pirinç örgü ile işlemeğe başlamalı ve 
1 .5 santimetre sonunda ilmikleri kapama 
lı. Biribirinin tıpkısı iki cep örmeli. 

Kol yeri kenarları: Kol yeri kenarlan
m iki sıra pirinç örgü ile kapamalı. 
Diki~: Yan dikişlerle etekliğin önünü 

ve arkasını biribirine rabtetmeli. istenir-
9' eteklik bir korsaj ilzerine dikilebilir. 

Jilenin ön ve arkası yan ve omuz diki~
lerilt- birlf'ştirilir. Ceplere kol yerleri gibi 1 
kenar geçirilir. Yakanın arka taratma 
pirinç örıQ ile örWmfil bir ~t dikilir. 

Kadife kıllan çabuk k:JT'ar . Kadife ro
bunuzun üzerinde bir kedi gezmişse, ya
hut manşonunuz ve kürklil ropunuzla te
mas ~lmişse rob kıllarla dolmuştur. Bu 
kıllar fırçalandıkça daha kuvvetle roba 
yapışırlar. Canınız sıkılır, adeti robu 
kaldınp atacağınız gelir. Bir daha gözil
nilz ayni rob ugörmek istemez. 

Fakat bu kadar asabileşmek lüzum. 
suz ... Robunuzu kolayca temizliyeblllrsi
niz. Bir parça muslin alınız. Bunu yumak 
şeklinde yaptığınız bir kumaş parçasının 
Uzerine sarınız, biraz ıslatınız. Ve bu az 
ıslak tamponla robunuzun üzerini fırça

lar gibi siliniz. Robunuzun biltün tüyle
ri, hatta tozlan muslin parçasının üze
rine geçmiştir. Yalnız ayni muslin parça
smı iki defa kullanamazgmız. 

YUnlU kumaşlar havlarmın yatık oldu
ğu istikamete doğru fırçalanırlar. Fakat 
kadifeler bunun aksine olarak havlarmm 
yatık olduğu istikamet tersine fırçalanır. 
Yani elbiseye göre, elbiseyi aşağıdan yu
karıya doğru fırçalamalıdır. 

Kadif .. nia parlakhğını 
muhafaza için 
Kadifeniz biraz solar gibi olmuş. Ona 

eski parlaklığını vermek kolaydır. Onu 
bir parça ince döğillmüş mutfak tuzu ile 
fırçalamak kifayet eder (şekil 1). 

Bazan da kadife kumaşlarm havı içeri
ye do#nı yatar ve çirkin durur. Bunu 
düzeltmek için genilçe bir tahta Ozerlne 
t '- •--- keten çok gergin olarak çlvl-

~Devamı 10 uncuda 

Seyahat notlar. -
Sams~~nda genç 
teş.kilatı genişliY 

138 Bin liraya yeni bir Halkevi bio8'1 ... 
geleeek yıl spor bölgesine yardım 35 
çıkarılacak 

Havza kaplıcalarında evk 
beıaber asri tesisat yapılı# 

- ,. 

Vali Fuat T11'ksal milli gıin~nlrn birint!f 

Samsundan ayrılmadan evvel vali Fu- ı 
at Tubalı bir akgam Uatü parti binasın

da bir kere daha ziyaı...c ettim. Kıymetli 
idareci, birçok işlerine rağmen, vlllyetin 
diğer mühim meseleleri etrafında &ordu
ğum IU&llere de cevab vermeği esirgeme
di. 

Onunla ilkönce, kahvelerimizi ve u • 
zattığı nefis Samsun sigarasını içerken 
şuradan buradan konuştuk. Bu konuşma 
emıaaında dahi, Samsundan evvel valili -
ğlnde bulunduğu "Denizli" den uzu uzadı
ya bahsettik. Bana çok §eyler sordu, dik
kat ettim, bu sualler, heyeti umumiye i
tibariyle, ~nun Denizliden aynlmaalyle 
yanda kalm11 olan itlerin halen ne vazi
yete girdiğini 6ğrenmeğe matuftu. Bu 
merakmı izale ettim, izahatımdan mem • 
nunlyet duymuş olacak kl t>enizllde ken
disini istiblif eden Ekrem Engilr'll mu
habbetle an~. Ve sonra suallerime lli
ıerek cevab vermeğe başladı: 

"- Bu yıl yüz yataklı hastanemizi on 
beş yatak fazlalaştırdık. Mevcut beş mü
tehassısa bir miltehassıs daha ilave et -
mit bulunuyoruz. Merkezde aynca bir 
zührevi hastanemiz ve Bafrada da küçük 
bir hastane derecesinde bir dispanseri
miz vardır. Bunlarm masraftan hep vilA
yet bütçesinden verilmektedir . ., 

- Spor teşkilatına vilayet bütçesinden 
nekadar yardım yapıyorsunuz? 

- Samsun, spor ve bilhıuısa sporun 
futbol kısmında hayli faaliyet gösteren 
bir mmtakadır. Merkezde dört, Bafrada 
iki, Çareambada bir spor klilbümüz var
dır. Diğer kazalamnızda da bu yıl spor 
klUpleri teşkll olunacaktır. 

''Bafra.spor,, milli küme haricindeki bü
Uln vilAyetler arası birincisidir. Ayni za
manda Karadeniz şampiyonudur.• 

Spor bölgemizde güreşe ve denizciliğe 
de ehemmiyet vermekteyiz. Bu yıl ipti -
dalarmda Ankaraya gönderdiğimiz güreg. 
çilerimiz hemen her kategoride muvaffa
kıyeut derece aldılar. Bu yaz spor bölge
miz namına şehir civarında bir plAj vücu
da getirdik. Bunu gelecek yıl daha güzel 
tesisatla ikmal etmek tasavvurundayız. 

Villyet bütçesinden cemiyetlere yar -
dım tertibindeki (31550) liradan spo.r için 
kAfi tahsisat ayırdık. Yeni çıkan spor ka
nunuyla gelecek sene villyet ve belediye 
bütçesinden spor bölgesine vereceğimiz 
para (35) bin lira raddesinde olacaktır . ., 

Havzada Evkafla vilAyetin 1.§tirakile 
kaplıcada asri tesisat yapılacağı haberi 
hakkında malömat verir ml9fniz? 
"- Biliyorsunuz kl Havza kaplıcalan 

ılfa hassalan itibariyle me§hurdur. Mev
cut eski tesisat yerine evkaf, vilAyet. 
mahalli belediye mUstereken yeni ve gO
sel te~1at vantrrmah kararlaştırdık. Bu 
it için bir ''birlik" kuruyoruz. Evkaf U· 

mum mUdUrlUğUnden g(Snderilen fen a
daın1an nıaha111nde IC$b eden tetkikatı 
yapblar. Birlik nizamnamesi yapılır ya. 

pılmaz fiiliyata geçilecelldt· 
IAzım olan para yüz bitl Ut' 
min edilmektedir. 

Ladik kanmızın HiJyal 
kldenberi rağbet görıne~ 
ve maballt belediyesi ıntllt 
yetle gelecek yıldan l .ıl' 
ihtiyaca Wi tesisat \Ti!C 
tir., 

- Yakında yaptıracajll1S' 
haklunda dahi izahat rica 

- Şimdiki halkevl bitl 
aalon llA.ve etmekliğiırılZ9 
sunun ihtlyacatmı 
rQyoruz. Evvelki sene açıJlll 
kayla yeni bir halkevl ı;:. 
mıştır. Bunun fDf88IDI t 
nedir vlllyet ve beledlY8 
ra ayırdık. Bu iş için baleO 
ya yakm paramız mevcuttuf• 
mal edilen bUtUn tnşaat ., 
ferrilat projeleri ve b ( 
bu yeni halkevinln 1ngall 

ya çıkabilecektir. Müte~ il 
mln edeceğiz. Bir taraftaO ,_.;1-
da binanın inşasını mUn~_, 
ğız. Bina bittiğinde yurd1I' 
bllyttk halkevlerinden biri 
gelmi§ olacaktır. 

- Samsunda ve bu~ 
yapbğmız _yerlerde vllA>1'_.. _...,. 
resine milteallik işler ~...i 
saaiyet gösterdiğiniz ıne 
lenmektedir. Denizlide 
hadan bunu ben de b 
nokta üzerinde fazlaca !,.... 
sebebleri de izah edert 
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ltaıl'aıı 16d~jV011 Rfbbentrobun 
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:--tl bakkJıı on Rlbbentropun 

taıeaıar Y'1 da L6 Jur ıazete. 
)'~or: rtlten Sen Bria, Lö 

birliği harbiye nazın Pirov. dün öğleden 
sonra tayyare ile Marsilyadan buraya 
;elmi~~ir. Pirov, bugün reisicumhur Car· 
morc.yı \'e ba::,·cl,il _a:azarı ziyaret e· 
cecrktir. •• . .... 

Hanyııngda ve Japon imtiyaz mıntakaam. 
da aynı zamanda karaya çıkmışlardır. Bu 
mmtaka, muhasamatın başlangıcından ı 
sonra sivil Japonlar tarafından tahliye , 

• edilmişti. Rahip Jacquinot ile ecnebi me-
murlar ve gazeteciler ifgal kıtalannm Ja
pon imtiyaz mmtakasma girişlerinde ha
zır bulunmuşlardır. Japon zabitleri, sı • 
ğmma mmtakuı hakkında derhal rahip ; 
Jacqulnot ile mllzakereye ba1lam11lar ve • 
mıntaka komltealle tefriki mesai ederek 
mmtakanm bltarafhğma riayet edecekle. 
rlne dair teminat vcrmlflerdir. Bu muza. 
kerelerden sonra rahip Jacquinot, Japon 
kıtalarrnrn bqına geçerek onlara mmta
ka dahilinde kılu-uztuk etmi!Jtir. Şehrin 
işgali, hiçbir mUaademe olmadan tamam
l&IlDllf•ır. ltıal edilen mıntakaJarda tam 
bir aUkfınet hUkllm sllrmektedir. 

İn~i.tereoin nota!ll 
Tokyo, 21 (A.A.) - Nişi gazetesi, tn. 

giliz sefiri Slr Rober Krejlnin 26 llkteş

rlnde hariciye nezaretine bir nota tevdi 
ederek Hankeu'nun sukutundan sonra Çin 1 
dekJ İngiliz hukuk ve menafilno Japon 1 

hükumetinin nazarı dikkatini celbetmiş 1 
olduğunu istihbaratına atfen yazmakta • 1 

dır. ı 
lo~il'z M.f~:i tavaı ut \ 
~dttek mı. 
Londra, 26 (A.A.) - Çindeki lngi· 

Uz bUyUk elc;ııi Sir Archfbald Clar!ce, 
çarşamba gilnll Yunnana varacağı ve 
derhal Marqal Çan Kay Şekt göreceği 
bildirilme-ktedir. Elçinin hususi bir va j 
zifealnl blmil bulun.-namakla beraber. 

. Çin - Japon ihtilatında tngilterenin 1 
Afrika tavuautu zamanmm gelip gelmediğini 

Macariıtanla Çekoslovakya arasında 
ki vahim ihtilafın c1oğrudan doğruya 

müzakere yoluyla faydalı bir tekilde 
tetkik edilebileceği kanaati mevcuttur. 
Bahusus ki, Budapeşte ile Prag ara
sındaki müzakereler tekrar inkıtaa ~ğ. 
ramıı ve beynelmilel bir hakem us~lü
ne müracaat edilmesi lüzumu hasıl ol
muştur ki, ihtilaflı memleketlerin ha· 
tı ve orta bölgeleri için bu t~ebbüsü 
İtalya ve Almanya yapacaklardır. 

Bu ziyaret esnasında diğer mesele· 
ler ve bilhassa Fransa ile İngiltere ta
rafından teslihat hususunda al·nan 
tedbirler üzerine İtalya ile Almanya 
için ortaya çıkan meselelerin de görü. 
t&leceği zannedilmektedir. 

Londra, 26 (A.A.) - lngiliz ka
bhıesl bugUn snat 11 de B. Çember
laynln riyaseti altında toplanmıştır. 
ParlAmentonun mesaisine başlaması 
pek yakın olmasına binaen bu içtl
maa busust bir ehemmiyet atfedil-

tetkik imkanını bulacağı zannediliyor. 
Hankova ilk ~İren kuvvet 
Tokyo, 26 (A.A.) - Domei ajansın

dan: 
Resmen bildirildiğine göre bir sey

yar Japon kolu dün saat 19 da Han
keu'nun şimali şarki kısmını işgal et
miş olup bu mmtakada yayılmaktadır. 

Diln ayni saatte Yangçe nehrinin ce 
nup sahilinde kain Kotiyenden hareket 
etmiş olan diğer Japon müfre7.eleri ise 
bUtün gece Uçang istikametinde iler. 
!emişler ve saat 5 de bu şehre girmiş
lerdir. Bir çok Çinli, Japon kıtaatma 
karşı anudane bir mukavemet göstere
rek Kanton - Hankeu demirvolunun 
cenubuna çekilmektedir. 
1 

Japonya ve millet!er cemiyeti 
Tokyo, 26 (A.A.) - Domci ajaruım. 

dan: 
Hariciye nazırı, Japonyanm Millet· 

ler cemiyetile her türlü teşriki mesaisi 
ne nihayet vermeğe matuf olan bir ta. 
krm t~dbirleri meclisi hasa ar7.etmiş

tir. Hatırlardadır ki, Milletler cemiye
ti kom:cyi geçenlerde Japonyaya kar
şı ferdi olarak zecri tedbirler tatbikini 
tavsiye eden bir rapor kabul etmiş idi. 

Tokyo, 26 (A.A.) - Saigonatano. 
nun başkanlığındaki Tohokai partisi 
Prens Konoyc verdiği bir takrirde. Çi:.ı 
de ku..anılan neticelerin istismar edil- 1 

mesinf. İngiltere, Fransa ve Sovyetler 
Birliğinin hesaba katılmamasını, yeni 
bir Çin noğduğunun ilan edilmesini, 
işgal edilen topraklarda Japon aleyh
tan hareketlere nihayet verilmesini, 
Çindelci yabancı imtiyaz bölgelerinin 
kaldmlmasını ve Çin deniz gUmrük. 
lerlnln Japonya tarafından idare edil
mesini istemektedir. 

Bir idar11 
kararı 

_.. Bq tarafı 1 ncide 
de birisi Ahmet ve Nefise adında bir ka· 
n kocanın kızını kaçırmış, fakat jandar· 
rnalann takibi neticesinde yakalanarak, 
mahkemede hapse mahkfun edilmiştir. 

Suçlu Hüseyinin Mustafa oğlu Ali adında 
bir de erkek kardeşi vardır. Ali kardeşi· 
nin mahkilmiyetinden sonra kızın ebevey
ni Alunet \'e Ncfiseye düşmaQ olmuş ve 
bir müddet sonra da bu ailenin kızlarını 
bir başkasile evlendirmesi üzerin büsbü· 
tün çileden çıkmıştır. 
Düğünden evvel Ali kızın ailesine mü

racaat ederek kızlarını ba~alanna ver· 
memelerini, çünkü hapiste bulunan kar· 
deşinin kızı çok sevdiğini söylemişse de 
Ahmet \'e Nefise bu laflara kulak asm~
nuşlardır. 

Bunun üzerine artık kardeşinin intikn• 
mını almağa karar vermiş bulunan Ali 
fırsat kollamağa başlamış ve günün birin· 
de bu fırsatı elde etmiştir. 

Ahmetle Nefise bir gün köyden mer
keplere binerek Çatalcaya gitmek üzere 

Ruzveltin nutku 
~ Baı tarafı 1 ncide 

tanzim ve tatbik etmek tasavvurunda
dır. Bundan maksat Amerikanın hava 
kuvvetlerini Almanyanın ve diğer mem· 
leketlerin ha\'a kuvvetlerine müsavi ve
ya bunlara faik kılmaktır. 

lngiltt-reoin silahlanma 
mHrafı 

yola çıkmışlardır. Ali de buntan gözetle
diği için, yolun tenha b ir yerinde birden· 
bire önlerinde peyda olmuş ve cebindeki 
tabancayı çekerek üzerlerine ateş etmiş· 
t ir. 

Bir tesadüf neticesi tabanca ateş alma· 
mı~. fakat bu defa da koynundaki kama· 
sını çeken katil ewela Ahmedin üzerine 
atılarak birçok yerlerinden yaralamak su
retilc zarnllı adamı p::ırçala.rnış \e son
ra da merkebile kaçmağa savaşan Nefi
senin arkasından yetişerek onu da öldür
müştür. Yakadan sonra yakalanan katil 
Ali bu suretle Istanbul ağır ceza mahke
mesinde (yukarıda da yazdığımız gibi )' 
bundan bir müddet ewel ağır hapse mah
kum olmuş. fakat müddeiumumilik bu 
karan temyiz ettiğinden tekrar muhake
meye başlanmıştır. Dünkü son celsede 
suçta kati bir taammüt göriilerek mahke
me Alinin idamına karar vermiştir. Ali 
bu karan duyunca baygınlıklar geçir· 
miş ve jandarmaların kollarında kendini 
kaybetmiş bir vaziyette salondan çıkarıl· 
rnıştır. Bu hüküm temyizden ve Millet 
Meclisinden geçecek ve tasdik edildiği 

takdirde idam karan şehrimizde infaz 
edilecektir • 

Hatayın iktisadi 
hayatı 
_.. Başlar af ı 1 incitlı 

b~K:anhgmda toplanarak süratle bir 
raporhiazırlıyacaklardır. "'•) 
• alr.!tt,,,.... • 

Antakya tüccarlarile temaı 

Londra. 26 (AA). p J -to 4 Antakya, 26 (A.A.) - Devlet reisi 
. . - ar amen nun f 1 . . 

bu seferki içtima devresi açılır açılmaz ~kende~~ndan buraya gelrnıştir. Har· 
Ingilterenin ve imparatorluğun müdafaa- bıyedekı ıkametgihlannd~ gece yan -
sı için parlamentonun alması icabeden sına kadar devam eden bır toplantıda 
kararlar hakkında mufassal malOmat ,e- gümrük vaziyeti dolayısile alınması la. 
ren bir beyaz kitap çıkanlacağı kuv elle zımgelcn tedbirlere dair Antakya tile. 
tahmin edilmektedir. carları ile görüşmeler yapılmıştır. 

Politik mahfillerin düşündü' te-
rine göre, 1937 şubatı dört se
nelik silahlanma planı için alınan bir 
kaç yüz milyon lira daha fazlala~tınl

ması müstebad değildir. Mevzuubahs o
lacak mesele, yalnız harp Je\'azımmın 

ve bilhassa, tayyare i;tihsalinin fazlalaş
tınlması değil, fakat milli müdafaa için 
çalışan bütün endüstrilerin randımanı

nın mahsils derecede yükseltilmesidir. 

Ordu ve ıReybh~ 
kaza oldu 
Reyhaniye, 26 (A.A.) - Bugün 

devlet reisi ekselans Tayfur Sö"ltmcn'in 
huzurlariylc kaza tetkilatı dolayııile 

merasim yapılmııtır.' Bu suretle yeni 
hükumetin te!Jkilinden scnra Ordu ve 
Reyhaniyc nahiyeleri kaza haline çeY.. 
rilmi!Jtir . 

• T. C. Z i R A A T B A N K A S 1 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Tilrk Lirası 

Şube ve ajans adedi: 262 

Zlrat l"C ticari her nevi banka muamcleleıi 

Paı a biriktirenlere2 8,800Jira ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 

en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile asüıdakl 
plA•.a göre ikramiye dafıtılacaktır: 

f Adet 1.000 Lfrahk 
.. ,, 600 " .. .. 250 " 

40 
,, 

" 
ıoo ,, 

100 .. 60 " 
120 " 

40 .. 
160 " 

20 " 

4.000 
2.000 
1.000 
4.000 
6.000 

Lira .. .. .. 
" 

4 .800 " 
3.200 " 

DiKKAT: Hesaplarmdald paralar bir sene itinde r>o liradan ~ 
f:ı dilfrrdrenJere lkramlfe tıktılı t.a)tdlrde % 20 fazlaal1Je •erlle
ı_-ekUr. 

Kur'alal' senedo f de.f~, 1 Eyllll, ı BlrlnclkAnun, ı Mart ve ı Ha-
ziran tarihlerinde çelı:llecektrr. .. . 



Annabella 

_na liıl M i1lı U' aı v ® ~ ını ir'il ~ lQ> .. ~ D o a 

D~~ 
Tere· 
Boşandıklarını adeta bir tebliğle bildirmişlerdi: 
«İstikhalin neler sakladığım kim~e hi'.enıf'z. Fakat ne olursa olsun, hizim çok emin 

olduğunuz bir noklu \'ar: Biz hirbirimiıi çok takdir ediyor \."C heğcn:yoruı. 

Zaman, aram11~daki dostıu;;u h ç bir suretle hozarmyacaktır. » 
lla~•·anat bahııclcrinde kapatılmı~ nnsebctlcrini tehdid eden meseleleri tnrzı yaşayı~ı çok seviyor. Paris - Lon
mağrur kaıılanlar \"arihr. Selircile.r bu münakaşa ettiğimiz de olur. 1 dra - Holivut arasında mekik dokumak 
parmaklıklarm önünde merakla birikir- İki sene evvel bu iki yıldız kısa bir hoşuna gidiyor. Her seyahat ona yeni bir 
lcr. Du hayYanlarm her hareketi scyir
dlc~n gözü önündedir. insan bunlara 
acır. 

J•"akat kaplanların bile bu suretle teş
hirine acırlar da, binema yıldızlnrmın 
hu usi hayntlnnnın meydana çıkarıl
masına kimse bir şey demez, hattiı me
rakla bu tafsilatı öğrenmek ister. Ga
zetelerin bu noktnlarda nekadar ileri 
gittiklerini öğrenmek için bir Pransı:r. 
mecmuasından aldığımız ~ll' ~-azıyı o
kuyunuz. 

"Annabella ve Jan :Müra yakından ta
nıdığım iki yıldızdır. Hemen her gün be
raber oturur, kendileriyle sinema haya· 
tından bahsederiz. Musahabcleriınizin da
ha huswıi mcvzulnrn geçti~i ve ail~ mü-

evlilik hayatından sonra biribirinden bo
şandıkları vakit bir sinema mecmuasın
da mü11tcrek imzalaıiyle şu şekilde bir 

vesika neşr<>tmişlC'rdi: "lstikbalin nelE'r 
sakladığını hiç kimse bilmez. Faknt ne 
olursa olsun bizim çok emin olduğumuz 
bir nokta var. Biz biribiıimizi çok takdir 
ediyor V<' beğeniyoruz. Aramızda çok sı

kı bir dostl:.ık v:ır. Zaman bu -1o.,t1uğu hiç 
bir şekllde bozamıyaeaktır.,, Bu sözkrin 
hakikatin tam bir ifadesi o!Ju~'Una pek 
nz kimse dikkat etmiştir. 

Geçen haziran Annabella I M"'rikndan 
döndüğü ve Jan MUra yıldı?.ı ~"rburgda 

karşıladığı rnkit bu cümleyi l ntırlıyan
lar o!Ju. 

Annabclla Ameril:ny:ı ve li.meriknn 

Amıabella ııe ]an Mi'Zra evlerinde 

hamle veriyor. O her yeni seyahatinden 
daha heyl'canlı, daha neşeli, yeni işlere 
daha atılgan olarak dönüyor. 

Annabella), en i;i anlıyan, ona en iyi 
nasihatleri verebilen, onu çalııımaya en 
iyi teşvik eden Jnn Mürndır. Yıldız ingi
lizce öğrenişini J:ın Müraya borçludur. 

lngilizce öğrendiği takdirde yıldızın uf 
kunda yeni cihan açılacağını o anladı. 

Fransnda dört ay daha mes'ul yaşıyabil
mck için s ~:z aylık bir hasrete taham. 
mUI etm<'k icab etliğini o düşündü. Mli
rn hiçbir val,ft bu yıldızJa bir aile hnyntı 
gcçirC'miyC'ccJlni hilen bir adamdı. Onun 
için kansının SC'rbC'st kalmak arzusuna 
"peki" dC'di ve uzun uzadıya düşilndük
tC'n, her ihtimali ölçüp tarttıktan sonra 
Annsb llayı AmC'rika··a göndermişti. 

Sün'yş filmini çevirdikten sonra. genç 
karlın l<'rar ·~ n döndüğü vnkit Pariste 
Etuval otf'linde dairelE ri tutulmuştu. Mil-

rn bu clairC'l ri blrr;uk güz<.'l çiçeklerle 
.sUslem ği ihmal tmemiştl, Annabella ve 
MUrn hır :;: t gilnlerini ve saatlerini giz
lC'nıc 1i cok i) i bil n iki sanatkfırdır. O
nun ic;in t nnnb 'la /,meril;:aclım Şerbur
"'.l r. l<lı i \"\1.it Pürndun baska knrşı-

ıcı ı yo.:tu. t J·clr dC' \'C' istns\·onda 
n" r>dyo mi'trofontı, ne dC' foto;;rafrı ob

j •'c•ifi gGrJldü. MGra da vaktiyle dün -
'"'WI do'a :-ı:ı • a giJ~rltcn VC' Franrnya 
1 ·, rkcn n arlı:n'"ır.da ufurlıuan ve ne 
d "ho~ g 1 ·ın., diy<' l:im~e~ le karşılaş. 
mı tır. 

B ı sonbaharda hemen her giin ya l\ltı

rnyı, yahut Ann"'b<'llayı gördün. nirçok 
defalar dn ikisini bcrab"r buldum ve k,.,. 
nuştuk. Pakat onlann bo§anmalarından 

Ho iv ak 
hav er 

Evlenip boşanJ1l8 

rekoru kırıyorl~1 
On beş sene yaşamış olan Meri ti 
ile lluğlas Feyrbanlis u~··rı ar 

hayrete düşürüyor ! 
Çabuk evlenme, çabuk bo~nrna moda

sı, şüphesiz ki, Holinıdun icatlarından 
biridir. Şöyle bir sinema havadislerini 
karıştırırsanız son günlerin içinde kaç 
artistin evlenmek üzere, kaçının da L>o
şarunağa karar vermiş olduklarım görür
sünüz. 

Bunlar, Amerikanın en dedikodulu mev 
zularıdır. Yıldız ismi ,·erilerek havai ol
dukları bir kere daha ilan edilen artistler 
hakikaten, evlenmeyi ,.e boşanmayı hiç 
ciddi bir iş saymıyorlar. Biribirlerile e-.
lenip bir iki sene duran artistler parmak
la gösterilecek kadar azdır. 

Holivudlulann izdivaç kayıtlarım şöyle 
bir karıştırdığımız zaman varacağımız 

neticeyi gözden geçirelim: 
Artistler arasında en uzun müddet evli 

kalmak rekorunu ::\1eri Pikfortla Duğlas 
Feyrbanks kırmıştır. Sinemanın ilk artist 
!erinden sayabileceğimiz bu iki sanat ar
kadaşı tam 15 sene beraber yaşamışlar
dır. Bu, bilhassa 15 gün zor geçinen yıl· 
dızların yanında büyük bir rekor teşkil 
etmektedir ve buna birçok yıldızlar şaşıp 
kalıyorlar .• 

Ondan sonra kocası ile en fazla, en faz· 
la beş sene yaşamış olan artistlere rastgc
li yoruz. Ondan daha fazla yaşamı~ ayrı.
mış yoksa da, şüphesiz ki henüz yac:::ı
makta olanlar var. Fakat. 5 sene ya~adık
tan sonra ayrılanlara misal olarak ~n 
başta üç kadın artist gelmektedir . 

Bunlar Con Benet, 1'.Ieri Astor ve Lu· 
pe Veleıdir. Con Benet Con ~Iaryon ıs
mindeki kocası ile, e\•lendikten sonra u
zun bir müddet çok mesut yaşamış. fakat 
sonra araları açılmıştır. Bu sekilde hir 
sene kadar daha beraber yaşıyan artist 
ve kocası nihayet, beş yıllık evlilik ha
yatlarından sonra ayrılmışlardır. 

~1eri J\stor da Franklen Torp ile ev
lendiği zaman bütün sinema fılerninde 
bir hadise olmuştu. O zamanın en güzel 
kadını. en mu,·affak arti ti olarak tanı
nan l\lcri J\stor, çok zengin bir adamla 
e\·lenmişti. Franklin Torp artisti severek 
almıştı. Onun için, 5 sene sonra hoşandık
ları za:nan, Holivut gene büyük bir hay
ret içine düştü. 

Fakat Lupe Velez. 5 sene beraber ya· 
şadığı kocası Conni Vaysmüllcrden arrıl 
chğı zaman o kadar fazla hayret etmedi
ler. Çünkü iki artist biribirindcn son ay
larda boşanmışlardır. Bugün ise Holivut 
çabuk çabuk evlenip boşanmalara ah)· 
mış bulunuyor. Eğer hu beş senelik evli
likten sonra Lupe Velez ile Conni Vays
müllcrin bo~andıklarma Holivutta şaşan 
olmuş~a bu müddetin kısalığına değıl, bil
akis uzunlui:',runa hayret etmişlerdir. 

OF- Deıwm 14 üııriide 

hiç bahsctmPdik. Onlar dost kalmayı ka
rı koca olarak yaşamağa tercih etmi!'ı

lerc~~. Mademki onlar bu şekilde daha 
mes'ut olacaklarına inanmışlardır, o hnl
de kendilerine ayırdıkları bu snaılct par
çası için neden dedikodu yapmalı? 

Müra ''Yüzbaşı Bcnu'll'' filmini çevir -
mek için Nise gidecekti. Hareket günü 
Annabe>lla bir arkadnşiyle beraber aktö
rün evine geldi. E~ki birçok hatıraların 
yaşadığı bu sabık yuvnda yıldız sakin. 
mes'ut, neşe!! dolaiiabiliyor, iyi bir dost 
samimi bir arkadaş gibi gülüyor, konu -
şuyor. şakalaşıyordu. 

Sonbaharın ilk ateşleri kocaman rö. 
minede parlıyor, Annabella ışıklı gölge
lerin oynaştığı halı üzerinde uzanıyor, 

yıldız, so~nktnn korkan bir kadın d<'ğil

dir, falrnt atcFin karşısında uzanmayı 
çok sever. 

işte, biz bu yuvada tatlı tatlı sine -
m:ıdan bahsediyoruz. Fikirlerimiz eltcıc -
l'iya birll''jiyor. bnzan mtinakaşn ettiği

miz de oluvor. Fakat ne boı:ıanmadan. ne 
de <'Ski Amik hnyntındnn bahsetmlyo • 
ruz. 

GC'ceynrısına doğru Müra eski bir nr
k"rl'l<; "'ilJI Ann"b ıı.,,·ı f"\'lne götürüyor. 

J;;rtesi Fab:ıh her ikisi ayrı ayrı ufuk?nr:ı 'I 
doğru seyahate çıltacnklnr: M•ira Nls<', 
Annabclla da "Şimal oteli" filmi için j 
Bilankurt'3 ..• 



Büyük bayramımıza 
girerken 

~~ \ --~ 
l<ıtıı~~~~e~~n~eri bütün dünyada olduğu gibi YURDUMUZDA d~L 
kası bu k uyuk rağbetini kazana:. COLUMBlA gramofon ve plak fabri· 
lllızın ne :r~e. CUMHURiYETiN ON BEŞiNCi YILDON0.'10NDE halkı. 
dikleri T~:nı arttırınak içir. aylardanberi büyük artistlerinin vücude getir. 

f K MUSiKiSiNiN birer ŞAHESERi olan plakları sunar. 

17
esari Asımın sırf kendi oliuduğu 
498 ERENLERiN BACINDA 

17 
AŞIK KEREMiN SEVDASINA iNKiSARI 

499 ÖMRüMCE O SAF AŞKINI 
y AŞKIM YENIKöY SAHiLi DERYASIN! SARDl 

17
esari Asım ve N ••• M .. a Hayonhır 
4 91 iLKBAHAR GöKSUYUNDA 

lilCRANIMI HiÇ KiMSEYE 

17496 
Hayan F ••• O .•• 

ANKARA ŞARKiSi 
GOL USTONE GOL KOKLAYANIN 

1 Bay H. Hllrhan 7 4 9 7 Söyleyin güneşe bugün batmasın 
~_.., • ...,_ SevcU..ma inan kalbime bir lahza akbn 
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1 r .. ER Müshil Şek~ri il t ... esırı kati içimi kolay en iyi müshil şekeridir ~ 

........ a· ı - ı d b ı 12 :--.::"••:::::····- ı umum eczane er e u unur. ; 
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aso l! 1 
Paso 

1 
8 l'Bk talebenin nrzarı dik katine 

:eıı. l{Öpr~:ak istiycn talebenin 26/ 10/ 938 çarşamba gününden itiba
&'Una lllUra c Kadıköy iskelesinin üst katındaki iskeleler ba~emurlu-C ~ant etmeleri iHb olunur. 

lıtn~~tiyet--b-~-y-~-a --m-; günlerinde 
CtJı. ı!ave vapur seferleri 

2~. Birj~~llt~""TlN ON BEŞİ. ·et YlLDÖ!'-.~MÜ MüNASEBETİLE 
1
11Une knda eşrın 1938 cuma günün den 31 Birinci teşrin 1938 pazartesi gü. 
acak ilave r l:Iaydarpaşa - Kadıköy, Adalar ve Bostancı hattında yapı 
l - Cun seferler, aşağıda yazılıdır: 

ıa .. ;a Ufu.aynr~~nü.~?,Prüden saat 13.30 da bir vapur kalkacak tekmil Adala 
t-\ - Fazar .. Bu~kadaya gidecektir. 

2 °· lu sere fun1:1i yapılmakta olan ve Büyükadadan 19.25 te kalkan 23l 
l.40 ta k ~~ Yıne pazar günleri Büyükadadan 20.30 vo Bostancıdar, 

~aDılacnk~ ınakta ola:ı 232 ve 233 No. lu seferler cumartesi günü del 
" ır . 
• - Pazar 
~'.:dıköYUn ve Pazartesi günleri Köprüden 1.30 da bir vapur kalkacak 
0;:,,i;!'tı ~ ;e tekmil Adalara uğrayarak Büyükadaya gidecektir. Yine' -.....___ ~ _;J.a Haydarpa.sa ve Kadıköyüne bir vapur kalkacaktır. 
--------= ....... ilııııiı ................... ..,r .... .. 

BAŞ 

DIŞ, NEZLE 
NEVRALJİ 

ve Bütün 
ağrılara karşı 

~ Su 4.1 CUnrne -::h...._ __ ,--...;;;;;;:=============•.:;;;:_ 1·93 n V\:Q r ~on ta 8 CUtna .. e ~-1400 lira olan 700 metre 3X4 mlm2. N.K.B.A. teraltı kablo-
Bu~fınaan aç;~nu ~aat 10.30 da Haydarpaşada Gar binası dahilindeki komis

Vesa_ik) 1 ~e girrnek . eksıltme ile satın alınacaktır. 
e birl'k ıstiyenı · ıo- · · - · tt"ğ' llu . ı te ek . erın :> lırahk mu\;ıkkat temınat ve kanunun tayın e ı ı 
ı~e ait Şartn sıltıne günü saatine kadar komisyona mi.iracaatları Hlzımdır. 
C arneler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (7652)1 

Utnh· "'*"' lerct . Urıyet b . 
e ııcJiharn a~ ramı dobyı;,ile Ankara Haydarpaşa arasında işliyen tren· 

~;re liaYdarp: rn~ni olmak ve yolcuların rahatça seyahatleri temin edilmek ü

r 
8 tarihinden~ ıle Eski~hir arasında işliycn 2006 ~o. lı yolcu katan 27.10. 

tadar- HaYd:-ı ..... •
1
1.938 tarihine kadar Ankaraya devam ettirileceği gibi Anka· 

arın J..t-..;. ~ !>aşaya ?OQ- N ı . ı .. 1 ·ı ı . ?""'~ 'T ı k 
, 1 ayaarp .. o o. ı hır vo ca trcm ıl' etı CD!l\.tır. -vvv ...... o. ı a· 
J°a\ a~a · " h~;rı~, 10.Q!) d: an hareketi saat 15,30 Eski~clıirdP.n hareke~~ 3.G5, Ankara· 

eketj 23,43 
0

1
,r. 2005 katarın Anknradan h~reketi saat 17.-15. 1ski$f'birden 
•Up lfaydJrpa.~aya \arJ~ı 821 clir. (79C.l'.3) 

Meyva Tuzunun lsmi taklid edilebılir. Fakat ne ter 
bi, ne de tesiri taklid edilemez. MAZ 
isim 11 O R O S markasına dikk 

~~-==~~~'\u-tas~•\llU __ PS ____ ~ 
~ 'l.//Jlj//7,._.-n: 

~ 

Sayın Bayanlar, Baylar! .... ~ 

1 Sonteşrin Salı günü akşamı 11~·' 21,30 
dan 22 ye kadar PCJ istasiyonunun 
Met. 31,28 (Hollanda) Türk halk musiki
si \le tertip ettiği programını dinleyiniz • 

Bu neşriyatı, kısa dalga meraklısı dinleyiciler için hakiki bir 
mucize olan PHILIPS 1939 cihazları ile dinlemek firsatını ka
çırmayalım~ Uzaktan gelen kendi halk musikımizi kısa dalgalar 
ve bu mükemel ahizelerle dinlemek cidden nefis bir zevk o
lacaktır. f şte o zaman Radyolarımızın alış hassasyeti, vo 
musiki randmanı hakkındaki aşıkar Ü S T O N L O (;a Ü N Ü 

DAH~ EYl _TAKTIR EDECEKSiNiZ f 

Tip : 752 A. Tek dQ(jmell 
kısa dalgalı sOper. Yeni PHI· 
LIPS 752 A modeli bdar kudretli 
bır makine lmill. daha rakın 
umana kac!ar lmlcfinm eddedl• 
lırdi. Şimdi ll'k dcta olarak bu 
ahize &aye~lndo lc•sa dalgalı ısta~· 
yontar pürüzsii% dlnloncbillr. 

Tip: 753A Bir hassasiyet ha
rikası. PHILIPS 753 modeli, en 
çok sovdiOinlz sekiz muhlelıf Is· 
tasyonu. motı>rle tahrilc edilen düO· 
melore basarak otomatik suretle 
eyar ctmcOI mllmklln kılan yenı 
~istem bir teıkll!lfa müechhezdır. 

GALATA- SESLi HAN - ZULFARU:Z 
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Yazan: 

SAPPER 

A ZtZtM Standi§, 
"Mil Pa.dker'i tanıyıp tanımadı. 

ğınızı bilmiyorum. Bu adam iki sene 
evvel birdenbire öldü. Öldükten sonra 
beş para bile bırakmadı. Halbuki biz 
kendisini oldukça zengin sanırdık. Karı· 
sı kendisinden çok evvel ölmüştü. Za . 
vallı adamın bir tek oğlu vardı. Baba. 
sının ölümü sıralarında Kembriç üni • 
versitesinde tahsilde bulunan bu deli . 
kanlı guzel ve zarif bir gençtir. Zaten 
çocuğu görür görmez bu halini siz de 
takdir edeceksiniz. 

"Delikanlı babasının ölümünden son· 
ra üniversitede kalmak ve tahsiline .levam 
etımk imkanlarını bulamadı. Çünkü ya. 
kın akraba olarak kimsesi yoktu; ona, 
para kazanacak bir i:l buluncaya kadar 
gelip bizde oturmasını teklif ettim. Siz 
de bilirsiniz ki zamanımız.da iş bulmak 
o kadar kolay değildir. Scnra bu deli· 
kanlının da elinden her iş gelmez, u. 
mumi bilgilerden başka bir şey bilmi. 
yor. Aylar böyle geçti.. Zavallı çocuk 
bana yük olduğu için çok üzülüyordu. 
Nihayet bir gazetede bir ilan gördü. 
ilanı veren zate müracaat etti ve oraya 
yerleşti. Bu macerasını size anlatmasını 
ona ben tavsiye ettim. Belki söyledikle
rini gülünç bulacaksınız. Fakat bu me. 
selede fikrini almağa ihtiyacın:. var; çün· 
kü adda merak içerisindeyim. 

''Saygılarımla ... 
Greham Meredit 

Roland Standiş mektubu bana uzattı 
ve karşısında oturan gence döndü, bu 
yirmi üç yaşlarında açık ve samimi gö • 
rünen bir delikanlı idi. 

Standiş gülerek delikanlıya sordu: 
- Haydi bakalım .. Bana anlatm;alr is. 

tediğiniz neler var? 
Terans Parker: 
- Sizi rahatsız ettiğim için çok mUtc

essifim: dedi. Fakat amcam Greham bu
raya gelmem içiıı çok israr etti. Kendisi 
hakı1ti amcam değildir. 

Roland hızlı hızlı: 
- Bunu biliyorum, dedi. &'ki baba 

dostu .. Siz şimdi bana bulduğunuz işi an. 
latuuz. 

Ziyaretçi: 
- Peki, dedi. Bundan üç ay evvel iş 

bulacağımdan ümidimi kesmi§tim. Am · 
:am Greham çok iyi bir adamdı, fakat 
ıiçbir iş görmeden evinde daha fazla kal. 
nağa utanıyordum. Ne yapacağımı dü
ıünüp dururken bir gün gazetede §U ii~. 

11 okudum: 
''Bekar ve boyu 1,70 olan bir katip a

anıyor. Daktilo ve steno bilmesine ha· 
et yoktur. İyi ve dolgun maaş verilecek.. 
ir. istiyenlerin adreslerini bir mektupla 
J.1 numaralı posta kutusu adresine yaz· 
ııalan.,, 

Yirmi dakika tY.>nra bir mektupla mü. 
acaat ettim. lki gün sonra da mektubu. 
la cevap aldım. Bana Voking civarında 
'ordan Havz denilen binaya uğramam 

e orada Mister Şart Folli'i görmem 
ildiriliyordu. 

Evi kolayc..a buldum. Daha kapıyı çal. 
ıadan ihtiyar bir kadın açtı. Açılan ka
tdan ben yaşta bir delikanlının çıktığını 
:Srdilm. Canının sıkılmış olduğu çehre· 
nden besbelli idi. Bunun da iş istediği. 
, fakat beğenilmediğini derhal anla • 
m ve yerin hala b~ olduğunu düşüne. 
·k sevindim. 
İhtiyar kadın: 

- İçeriye girecekseniz size ~c yol 
>Stereyim dedi. isminiz nedir? 
Adımı söyledim. O da efendisine ha -
r vereli. 
Odaya girdim. Elli yaşlarında bir a. 

LDl f()minenin yanında ayakta idi. Elin· 
ı ·bir gözlük vardı. Beni görünce gözlü· 

l bumuna taktı ve tepeden brna~n 

ni süzdü. Ben de onu süzdüm. Bu a. 
m benim b~yumda idi. Vücudu sağ· 
n görünüyordu. Fakat bakışları ~ir 

rlU ho§uma gitme.eli. Bana: 
Şimdiye kadar müracaat edenlerin 
JZuncususunuz, dedi. Bunlar arasın • 
bilseniz ne ahmaklar var .. Ben bekar 
1,70 boyunda bir katip aradığımı a. 

rça ilan ettim. Fakat başvuranlardan 
tancai evli.. Uçüniin de boyu 1,80. Siz 
H değilslnb ln§allah. 
(faY't' ... 

- Boyunu:: <la ~artıma uyğun. Baba. 
:m mnde mi oturursunuz? 

Garib bfr adamın itcrl ginllğini gördüm 

İhtiyar süklinetle cevap verdi: 
- Umumiyet itibarile sizi beğendim. 

F:ıkat bir şartmı var. Bu iş muhakkak 
olur demedim, fakat olmak ihtimali de 
vardır. Belki ben günün birinde evden 
dışan çıkmağa mecbur olurum ve kim
senin evden çıktığımı bilmesini istemem .. 
Emin olunuz delikanlı, bir cinayet işle· 
mek niyetinde değilim. Yalnız bu bir a. 
ile meselesidir. Siu açmak işimize gel
mez. lşte benim dr;arı çıktığım günler 
siz elbiselerimden birini giyer, odalarda 
dolaşır, arasıra pencereden arkanızı cös
terirsiniz. Bu suretle sizi görenler beni 
evde sanırlar. 

Bu teklifi biraz tuhaf buldum. Fakat 
paraya ihtiyacım vardı. Kabul ettim. 

İhtiyar: 

- Pekala. Şirr.di de ücretinizi temin 
edelim. Size hafta.da beş ingi!iz lirası 

verebilirim. işinize geliyor mu? 
Derhal cevap verdim: 
- Teşekkür ederim, çok bile .. Buna 

mukabil yapacağım iş ne olacak? 
İhtiyar: 

- tık iş olarak kütüphanedeki kitap
ların bir fihristini yaparsınız, dedi, s:.n· 
ra ara sıra bir mektup yazmak icap e. 
dince onu yazarsınız. 
Konuşmamız burada bitti, ertesi gün 

işe baılamıştım. 

Roland delikanlının sözünü kesti: 
- Bir dakika .. Bu adamın e-vinde hiz· 

metçiler var mı? 
- Yalnız bana kapıyı aç:ı.n ihityar 

bir kadın var •. O da akşam olur olmazı 
evine gidiyor. 

- De~k oluyor ki siz, geceleri evde, 
ev sahibi ile yalnız kalıyorsunuz. Peki, 
devam ediniz. 

- Ertesi günü işe başladım. Fakat 
on dakika sonra bu işin uydurma bir iş 
olduğunu anladım. Vakıa ben kitaplar . 
dan anlamam. Fakat kütüphanedeki c -
serlerden hiçbirinin değeri olmadığını 

anlamak için mütehassıs .olmağa ihtiyaç 
yoktu. Kitapların hepsi işportadan alın. 
mış, beş para etmez eserler .. 

Işe girdiğimin dördüncü gecesi idi.. 
Yemekten sonra salon.da oturuyordum. 
Ev sahibi Mister Follit lAboratuvar de· 
diği yere çekilm:şti. Burası evin diğer 
kısımlarından tahta bir bölme ve daima 
kilitli duran bir kapı ile ayrılmış bir yer· 
dir. Dediğim gibi ev sahibi laboratuvar. 
da idi, ben salonda yalnızdım. Birden • 
bire içeriye garip bir adamın girdiğini 
gördüm. Bu adamın şapkası kulaklarına 
kadar geçmişti. Elleri ceplerir.de dik dik 
bana baktr. Gözlerin.de koyu mavi bir 
gözlük var<lı. Siyah bıyık üst dudağının 
üzerinde bir leKe gibi duruyordu. 
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- Padişahım. Dedi. Den dağda, harb
de alıştmı. Zorbalıkta büyüdüm. Saray 
inceliklerine vukufum kemalde değildir. 
Hünkara nasıl, valideye nasıl hareket o
lunur bilmem. Kusura bakma. İşte mat-
lubum seni iclfi.stı ve Selim efendinin in
tikamını almaktı. Al §U mührünü var 
hayırlısına ver. Beni affet. 

Padişah şn~ırmıştı. Hiç bu sırada 
Alemdardan mühüt alınırmıydı? Bu 
kadar karmakarışıklık daha tecrü
besiz başına bırakılır mıydı? 

Padişah, Alemdardan hiddet ve 
şiddet beklerken böyle kuzu gibi bir 
tevekkülle mührü iade ediFinden şid
detle müteessir olmuştu. 

- Yok, dedi. Paşa, maksadım se
ni azil değildir. Senden a.J.a serdar 
bulamam. Yalnız hünkannla aranda
ki müveddeti suiistimal eyleme. Mat
lubu şahanem ancak budur. 

Alemdar yerinden kalktı. Mütees-
sirdi. 

- BUnkanma Allah u zun ömür 
versin. Dedi. Seni gördiikçe şehid 
mağfur amcan }\atırıma gelir. Sat
veti şahaneni tesis son muradımdı. 
Çok şükür hüda müyesser kıldı. An
cak şunun bunun iğvasına kapılıp 

devlete nizam vermekten başka emel 
beklcmiyen bir serdarına iıab ve hi· 
tab bizi de a{;ryar nazarında küçük 
düşürür. 

Cevri kalfa perde arkasında ağlı

yordu. Onun hıçkınğını Mahmut 
duymuş ve kenfü de denn b ir tees
sUre kapılmıştı. Gözleri }aşardı. Ha
kikaten Alemdar masumdu, kahra -
mandı. Hayatını kurt.arını~. devlf"ti 
kurtarmış, mUtegallibeyi w..miş, or
talığa hiçbir tarihte görüln:.Jj'en ni -
zam vermişti. 

Yavaş yw~ usul ve a 'etl~ri o da 
öğrenecekti. Ecdadı izamı, sakaları, 

baltacılan, hamalları vezir etmişler. 
kızlannı verip damad eylemişlerdi. 

Alemdar anadan doğma :*'rdardı. Da 
ima reislikle hayatı geçmiş ve i.5te 
bunun semeresini devleti aliyeye de 

• tattırmıştı. Yoksa sinıdi Mal1mut da 
ölmüs bulunacak ve <ie,·Jet Mustafa 
gibi bir mecnun ve menhus padişahın 
elinde tarUmar olacaktı. 

- Paşa, dedi. Sen bizim kardeşimiz 
sayılırsın. Bizim sana bor~urnuz var
dır. 

şehidin yarası var. Beni rfağıdar etme 
sultanım. 

Mahmut şeyhülislama lr!zmıştı. Ne 
diye işi bu vadiye sevk~tmişti. lştc 
Alemdar anlattıkları gıbi değildi. 
Kuzudan kuzu melek gibi bir serdar
dı. 

- Koy mührü hümayunu cebine. 
Var git pa§a. İşlere ne dcnlü nizam 
vermek muradınsa ver. 

Allah tcvfik ihsan etsin. 

Alemdar ağlıyordu. Koca serdar 
bir çocuk gibi hıçkırarak ağlıyordu 
Mnğlfıb olmu§tu. Padipbın yüzüne 
karşı duramamıştı. Padişah Mahmut 
şeyhülislama dönerek: 

Şeyhülislam, zaten bu hadisenin 
kendi başına. patlıya.cağım çoktan an
lamış ve ı:;oktan nevri dönmüştü. 

Yalnız biribirine karşı böyle aşık 
maşuk gibi sanlı hünkArla serdarın 

yine bir gtin biribirlerine düşman o
lacağını bilmiyor değildi. Tarih te
kerrürdü. :Mademki o padişahtı ve 
mademki henüz asker yeniçerilerden 
ibaret söz dinlemez, talimsiz bir sü
rü deveirmeydi. Yine bir gün bu dev
letin başına bir haile kopacaktı. 

Şeyhülislam dışarı çıktı. 

Pad.i§ah Alemdan ellerinden tuta -
rak yanındaki sedire alırken Alem
dar ağlıyordu. 

- Paşa. Dedi. Amcamın şehadeti 

Arif efendinin zamanı meşihatinde 

oldu. Halk arasında türlü eracif var
dır. Şcyhiilislamı meş'umülkadem ve 
talii makOs ve menk11s telfil<ki eder· 
ler. (1) 

Salih efcndizade Ahmet Esat efendi
yi meşihat için nasıl bulursun. Müs
lim, salih ve zühdü tah·va sahibi 
derler. Ne deroin? 

- İrade hünkiınmındır. Nasıl bilir
sen öyle yap. 

• • ••••• • • • • • • 
" 

YARIN 
I 

Hünkir 

ve 

ı t1 rz ı 

Yavuz Sezen 
Par1s I<adın. Erkek Terzilik 

Akademilerinden diplomalı. 
Beyoğlu·Pnrmakkapı 113 Gay. 

ret apartımanı ı. 
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27 BtRINCtTEŞRiN -

fi 
Yıızan : K Robe üümıı - 101 - (,.:e v ı rerı: "",,,. 
Mebus hiddetle telefonu kapa 

Endişede ve meraktagdı~ 
HatUn öbUr ucunda sakin bir ses ıs- aklından bile geçirmiyordu· Ş ~ 

rar ediyordu: - Evet gayet iyi tanıyorıı;;." 
- Evet efendim. Ben emniyeti umu- Yani şey. Pek i>i tanıın1Y0 . .J. 

miyeden komiser Eme Rokurum. Sizi bu böyle görmilştilm. f~ 
saatte rahatsız ettiğim için bir defa da- Kekeledlğinln kendi5i de ~ 
ha affınızı dilerim. Fakat mühim bir me- Kendini toplamak Uzere vaıd:b ~ 
sele ... Birkaç dakika için beni kabul et- için tnarru:ı:a geçmeği munası ,, 
meniz! rica ediyorum. tsrarımı mazur gi>- - Bu suali sormak için g~f:.1111 
rUn, fakat size haber vermeği lüzumlu intibah etmenizin manası ne fJll"f 
addediyorum. sual sormanmn şeklini de t>el 

- Ne>i haber vereceksiniz? Aceleniz lstlcvab mı ediliyorum. ~ 
ne? yarın konuşa.biliriz. Şimdi sırası mı? Bana evvela rica ettiğiniz 1~~ - Mühim iıılerin sıra beklemediğini si· ne noktadan sizi alakalandtrd~ 
ze hatırlatmağı cüret addederim efen- yiniz de ondan sonra cevab veılf1"-
diın. Tahkik etmekte olduğum meselenin tes aleyhinde takibat mı yaP ır ..1 
çok milhim olduğunu tekrar ediyorum. '-i' 

- Peki ama, neye dair olduğunu söy- Gilstav Jilber içten içe eıı tJ 
1 - 1- "metresim olduğunu biliyor!Jf 
eseıı.ue ... 

- Telefonda söylemeği milnasib bul
muyorum efendim. leimler zikrcdcccğim. 
Halhuld mesele ıahsan sizi alikadar edl-
yor, bu itibarla ... 

- Pek llA. Gelin bekliyorum. 
Mebus hiddetle telefonu kapattL En

di§ede ve meraktaydı. Emniyeti umumi
ye komiseri ondan ne i!tiyebilirdi? zihni 

ba ?,, ;l'-1 
Rokur hiç istifini bozınadı, ·~ 

kin, cevab verdi: ti"...• 
- Merak etmekte haklısını:ı ;..-'., 

gayet tabii ... İstediğiniz izahatı,.,-'..
ğim. Evet, tahkikat yapılıyor· -"'. 
nu söylemeden önce bana I~ 
tasrihatta bulunmanın rica e. bO 'J 

Jle mazisinde acele bir araştırma yaptı. _ Size tekrar cdiyoruıtı· , 
Hafu.asının eurasma burasma çekilmiş hakkında ... İsmi de neydi? fili t 
küçUk kUçUk birçok meseleler , deliklerin demiııtlniz, yoksa Hinengin ıııl 
den fırhyan fareler gibi meydana çıka-
rak haris ve sonradan görme mebusun e
lbtik! vicdanı önilnde dolaşmağa başladı
lar. Acaba bunlardan hangisi mevzubahs-
tı? 

Rob döşambrmı giydi. Bir koltuğa otu-

Rokur soğuk bir tavırla: df. J 
- Hilda fon Hedingen. J)e , 

Şu halde bu kontesi salon ı:.,..t 
den başka şekilde tanrmıyort • 

-Evet. , 
Hafızasmı yoklarmış gibi el .!I 

rup cigara yakarnk kulağı kirişte bekle- rak devam etti: ~,,,. ... 
meğe koyuldu. G · bl k d d u t.ırIJJI'"' . - iızcl r a m ı. .ua ·bf 

Bir çeyrek saat sonra merdivenelrde ğina göre sarışındı. Hayır, galı ~ 
ayak sesleri duyuldu. Kapı vuruldu. di. 

İçeri giren adam kendisini tanıttı: _ Evet esmer. Fotoğrafıtıl,. ~'.JI 
- E mniyeti umumi yeden komiser Ro tanır mısınız? ~· 

kur. - Belki... Görmiyell ıalib• ·~ 
- Buyurun. Sizi bekliyordum. oluyor. _,,Jl.l~ 
Mebus, Rokura bir koltuk gösterdi. K · blnd H"ld nırı r:., oml!cr ce en ı a ~':,J 

Komiser oturdu. 
- Sirl dinliyorum. 

dUrlUğtinden aldığı ikamet''~~ 
tini çıkararak fotoğrafı göeı " 

Rokur, Güstav Jilbere dikkatle baktı. fotoğrafa baktı, lakayt bir U '/ 
Sonra hiçbir mukaddemeye lüzum gör - karı iade ederken: tiJI" 
meksizin damdan düşer gibi sordu: - Evet, dedi, bu kadtn··· 

- Pussen sokağı 12 numarada oturan onu dahn güzel sanırdım. 1 
Hilda fon Hedingen isminde bir kadın _ Ya öyle mi? r ~,. 
tanıyor mnsunu7. ! Komiser bunu öyle alaylı bl,. 

Mebus böyle bir sualle karşılaşacağını ahenkle söylemişti ki, mebu!! e 

······ ······-- ·······~ ······························· · ····· • • 

retle bakakaldı, hiddetlendi: _j/ 
- Ne demek istiyorsunu:?. ~ 
- Demek istivorum ki ıe1 ~ 

Yıldırım'ın aşkı 
• • • • • bakın. ; 

Ceketinin iç cebinden. rneb • • • • • • 
Vo l<dlo rım Bay ezldln goz kamaştıran hayatı, 

e s r a ro, sefaD=ıetleırı v e canieır l kaıarı 

• • • • 

çalışmanız beyh;dedir. BuyurıJSI ol 

• • 
- :Estağfürullah hünkanm. Vazi

fem izi eda ettik. Zaten içimde Selim 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Yazan: iKi MiM 
• • • • • ···--

il sinin anteti:ıi taşryan iki )(!.~ ~ 
rak mebusa uzattı. Mebus saP ,.t!'I 

- Görüyorsunuz ki inkarla '-~ 
vakit kaybediyoruz. Bu Ud ıll tf/l!i· 
yazmııla yazılmıştır ve ırnz~ ~ 

( DevaJdl 

OMANI ' 

Y<~hancı şahıslar onu iğneler. tecessüsünü tahrik ederler. Kadın 
mlıkC'mmel giyinmişti. Lakin san yüzlüydü, zayıftı .. Kocası - ya
hut "bir şeysi,. - bilakis sağl:mı, yanaklarından kan damlıyor dene
ce!' cierecede sıhhntliydi. Aliye. hemen bil~yu tanzim etti: Kadı· 
nın incileri, zümrütleri. pırlantaları, kıymetli iskarpinleri ve §üphe 
siz çok parası vardı. ı).ralanndaki tezat daha bariz bir şekil alsın di
ye, göğsünü ileriye çıkarıyor, bembeyaz di-:lerini gö,termck için se
he'1s•z giılüyor. i~tihalı ağır pa:ıtalar yiyor ve a}·ni şekilde sütlü ka· 
kao içiyordu. Onun ne ilaca, ne kaşeye ihtiyacı vardı. dahası var: 

" .... EJ~WtJ·ıımırn~.. 2 
le ve her seferinde omuzlarını biraz daha çökerten ha):~~.~ 
Kocanın hakaretlerini, çocuğun soğukluklarım, JakardıSl ~' 
lığı, sefaleti, çirkinliği, içine düşülen çamuru unutmak ~ 
.r.tademki başka çare yok, biraz ~en olmak için gene al~O~" 

Kocanın biran karıc:mı manen terkctm~si lazım; Aliye ile alakadar 
o1ması ve nazarlanmn karıc;mdan ayrılarak ona çevrilmesi, hemde 
!Jir nevi hasetle, azapla çe\Tİlme$i lfııım .. Bu da oldu mu, Aliye 
m"-nnun ve o çift artık me\cut değildir ... 

Bfittin bu tafsilatı. bu kadar yıl geçtikten sonra yazabiliyorum. 
O ıarn<!~lar bunlardan şüphem yoktu. Aliye canlıdır: ben ağırnn. 
O hemen hemen bir muammadır: ben açık bir kitap gibiyim. Onda 
ki uy::ınıklığı, açık gözlüh .. ğil seziyordum. fakat hiç ehemmiyet ,·er
miyordum. Yalnız bir şey beni çok üzüyordu: Kulübemsi bir yerde: 
"Sevgili,.ydim ve Aliye ~ana ikinci şahısla hitap ediyordu. Tram· 
va)<fa. arabada da o} le .. Otomobilde ise "sen .. kelimesi kalkıyordu 
ve herhangi salonda ~jylc l.onuşuyordu: "Ali bey. IOtfen çantamı 

verir misiniz?., Fakat hu mera ime de mükemmel özürler buluyor
~um,. 

Eve dönerken tuhaf hi ... lerle mütehacısi tim. Üç dedikoducu kadın, 
en alt katta oturftn ve bir nevi kapıcılık vazifesi yapan kadmla gö· 
rü .. :.trorlardı. Biz yakla~mc-n c:u,tular. lçlerinden biri ayrıldı: 

- Ah, ah! diye iı ledi ı;il eni.; Ali bey! ba~ımıza ne felfl':tetler 
el•Jı ! Haydi, acele edınız. Za\ allı anneciğiniz .. sizlere ömür .. Bereket 
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\'Ersin çok ıstırab çe!-an~di. Zavallı kadın .. Onu koltukta buldular .• 

Aliye kolumdan tutarak çekti: 

- Zavallı Aliciğim! Bu kadar güzel bahyan bir gün .. ., 
Aklından herhalde izdivaç merasimini kurmuştu: Annem öl

m 1~!Ü, babam bir oda:;a k::ıpatılmı~tı. Sabri efendiyi, uzaklara, istı· 
raha!e göndermek o kadar güç bir iş olmıyacaktı. Bu suretle "Şişlide 
ki arkada~lar .. a ve kibar tanmm15 birkaç e~e dosta mükellef bir zi
~·afct çe!~ınek kabildi. 

Babam beni abuk sabuk kelimelerle karşıladı. Onu odasına tek
rar kapatıncaya kadar akla karayı şeçtim. Aliyeyi e\ ine gönderdim. 
Zira, süründüğü koku; kumanda ile karışık bir merhamet perdesi 
a'tmda gizlediği bu bir nevi zafer, açık renk tuvaletin kahkahalar 
atar gibi duran hali, bana dokunuyordu. Kadavranın karşısında, 

yapyalnız kaldım .. Zavallı anneciğim!.. Bazan ne kadar hiddetlenir, 
taşırdı! Fakat hiddetten tıtrcdiği azmanlar, onu teffiin için bir defa 
cık olsun kollarıma almış. teselli etmiş miydim? Hiç bir defa onun 
bu tehevvüründe bir üzüntü, bir ıstırab aramış mıydrm? 

F..dirnekapıdaki harap bir konağın üçüncü katında ölen fakir 
bir kadın .. Babası; bir katil. Evine alıp büyüten amcaı;ı: kaba saba 
bir adam.~ mı? Evet, üç ay kadar. Ondan sonra, günlük meşga-

... Ben onu asla zayıf ve bu kadar bitkin gönnemı~t~ ~ 
fih hatırlıyorum ki, epey bir zaman evYel. anlaşılmaz bır ~ 
mı~tı .. Tennometrerniz yoktu: bahalıydr. Babam tahrt1 ı 
yordu: "Ateşin 39,8 derece kadar \'ar!,, 1 

Ba~vurduğumuz bir eczacı, ciddi bir perhiz yapılrt1 ~ 
mişti. Bu halde sekiz gün yattı; sonra, annem, bir genÇ ~ ıJ"{ 
rak sesini, düzgün çehresini . bulmuştu .. Ve bu se~te ba.n3 • f.' 
ı:rum!,. demi~i. :\~lamıştı. Ertesi giinü daha iyiceydı '',.;I. 
hayatı tekrar ba:;:lıyordu: "Ben hiç meyus değilim. Bıl llJ ~~ 
luyor, bilmem; daima müteessir? ... , lakin bana: "la'': ı~'I 
demişti ve ağlamı~tt •. Bu iki kelimeyi si'ıylemescydi •. ~~Zrtdl fi 
yaşlar dökülmeseydi. zannediyorum ki beni birden ço~e 
yı o !:adar km·vctle hissetıniyecektim .. 

- Hatunun i~leri tamam düzeleceği sırada .. 
Yanıma. en alt katta oturan kadın gelmi~ti. • ! 
- Aliye hanım yok mu? meğer pek katı yüreJdi)'fl'l

1
' ~ 

- Onu ben gönderdim. dedim. JdJ ~~ 
Yavaş yavaş kederim hafifliyordu. Ben de- b~ ac;~~ 

~ında aklının gelenleri koğmakla beraber - istikbalın _P otO· ~I 
ile geçecek mesut istikbalin projesini tasarlıyordum. aır" 
için ortadan kalkmış bir manidir .. Her ~eyi verdikten ~ati 
teneffüs edeceği havayı ,·ermek .. işte hareketsiz, ort3 

her :.eyden aynlmış bir mahlO.kun ebedi fakirliği . 
Annemin ~özlerini kapadım. 
Son bir sitem okunmasın diye, alelacele knpatılın ı;ı"") 
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"l~da rnıkt 1 Cc "938 cuın ~n ve teminatı yazılı ekmeklik unlardan Mudanya garnizonunun 
~ nllrsada t" a gunG saat 11 de \'e Bandırma garnizonur.un ayni günde saat 15 

:kara lv ~rn ~a. Al. Ko. da kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Şartnameleri ts. 
!aatten bi rn Sa. Al. Ko. da \'e Bur~a Sa. Al. Ko. da görülebilir. hteklilerin bel· 

r saat C\ veline kadar teminat \'e kanuni vesaiki Ko. na vermeleri. 

~~~arı .(556) (7591) 
"' Cinsi Teminau 
l~ lira 
ı15.0oo un -16-50--~-1-udanya garnizonu için 

•• 1610 Bandırma garnizonu için 

l·ı~aıığdaki b' 1'k . . . • •. : ~ 
Oiilr ·938 cu ır 1 lerın hayvanatı ıhtıya tı ıçın aşagıda yazılı yemler kapalı zarfla 
• · lstek!il n:a . günü alınacaktır. ~artnamesi Elazığ 'f.üm. Sa. Al. Ko. da görüle· 
~ l\0• na erın ıhale saatinden bir saat <'Wel teklit mektuplarını makbuz mukabi· 

1:\sJ verrneJeri. (551) (7586) · 
miktarı Mu. Be Jlkte. !hale saati. 

kilo !ıra ı.ra. K. ---110,000 6600 ··~95 10 
11 
10 

825.000 4g500 ~712 50 
660.000 39600 2970 

'tünıe . * * • 
~OOoo ~~ liozattaki birlikleri için 
& kaPah 0 

un Eelazığ satmalma Ko. 
ıı.u"'ii ıarna k ·ı . . saat 1 e sı trnesı 8· l 1 ·938 sah 
ti ııe.'lenıbe~ de yapı~acaktır. Şartname: 
~.la.i dahilı Paıartesı ve sah günlcrı 
llaır. lstekr~d: adı geçen Ko. da görüle
~dar kı erın eksiltme günü saat 10 
~ lıyacak~nun ve şartnamesine göre 
~ ~UkabiJ~n teklif mektuplarım mak· 
n~ı!en . nde Ko. na ,·ermelerı ve 

ııa · nın de 
llıG:-acaa, rn~kur gün \'e saatt: Ko 

tları. C582) (7772) 
~!ki • • • 

l(k) ~hir b' . 
~ lt"t ırhkleri iht\yacı için 

l'lıey 1 O Sığ · · na,~~ konut ır etı kapalı zarfla eksılt· 
A~Sı rnuştur. lhalesi 10-11·938 
·"ll. gun .. 
ille. Sa. Al u saat 16 da Eskişehir L\'. 
dtı~ı l\o. d~ l\~~.~a ~·apılac.aktır. Şartna· 
ı~4.0Qo r go,_ulebılir. ~1uhammen be· 
!art İlerın rıra ılk teminatı 1800 liradır. 
tıı..:ıa daır ıcaret odasında kayıtlı olduk 
l~~l\l ~1-a!arile birlikte te:.lif mck· 

0
• lla "trrn e saatinden bir saat ewel 

elen. (587) _(7777). 

~ursa • • • 
' kJatnizonunun 939 ağustos so· 
~l-938 ar 420 ton ekmeklik unun 
~'tüm ~be günü saat 11 de Bur 
U ~i ~ a. Al. Ko. da kapalı zarfla 
~r. &n'iıpılacaıctır. llk teminatı 3843 

tıJr,~· l\o. :;am:si lst. Ankara Lv. Am. 
Saa Ve iY.aı a. &oriılebilir. Isteklilerin ka· 

t evveı 1~rıte bera~e: ~'li o;aatten bi~ 
\.o, na gelmele. i. 

(5811) (7776' 

. l\~ ••• 
ıbar bedeli 
<ılarıe~ o!an 1~ .107501 lira '15 kuru')t:- .... 
~e ~i lop hutahyadn in~h edılecc:lı 
~trn .10_

938 
anga.n ile ü~ cephaneli· 

"uiıeq1~tıden tarı hinde talip zun ,:1 
at 4 Hıaleı;j 

1 
Yeniden kapalı zarf ıı 

ltoı-. de Yapı -11-938 enlı günü ş:ı 
~· Ilı l\lacaktır. İhale Bahkesi: 
ait ili t 6625 t da yapılacaktır. tik 
~~ ltı kttif ıra 8 kuruc:tur. Bu i~:
'illt et ile elci \·~ennt ve umumi şart 
~ ~mı l\ııı ternel hafriyatı taf· 
llt, ~ . Al. l\~ara, lımir ve 1 t. L\• 
tıııııll · l<o. da '..da ve Bı.lıkes•r Ko1 
l~le ~· 2-3 cu gornıur. 1'öliplerin krı . 
bit Rt..1tli~ ·ı, lnaddelerindeki belge-
~ -...ı.t l aln .. fr e\'\·eı ... etin ve snntindcn 

l{or. Sa teklif mcktt:ı:larını B:ı· 
· Al. Ro. rn vermeleri 

l'tı~ (5!4) (7315) 

r>a('lltn b · • • • ~-·ı ~ ltlikıeri . 
"Cij~ ~a .rnunak~ın 400 ton yulafı ka· 
'aat lı ikıncıte . saya konulmu•tur. J · S de Yapıt~ın 938 ı>erşemb~ günu 
llatı 13~ tutar, 18caı:tır. Yulafın umum 
~on~ liradır sbın lira olup ilk temi 
trı ihaı a &öruıeb· _artname i hergün ko 
"'tl't .. _ .e &Unu v ılır. İsteklilerin bildiri· 
h.. ""'rıına e sa r --~ ka t ve tek}· a ınden bir saat e\ · 
aı .... · ~ıhğ ıf m k . ... ,ıa ko ı lzrnır B e tuplarıle mak 

l"l\ıi)yonuna 0rnova ac;keri s~tm· 
Verrnelerı. 

lıSıı.~talti ~ "' ır. (577) (7767) 
~ Oooc) kıJ bırJikle · 
t Ye ko o Sıfur er rın ihtiyacı için 
,eltıirıat nulrnustu 1 kapalı zarf.a e:;silt· 
ıQ l ı l 73 r. Becı r s 1·9aa 2 lira 50 e 1 23~00 lira ilk 
/"'asta 1' P~r~"rtı be ~uru~t ur. 1 r alesı 
lr~Dılar,,ı. 4l'l1. Stıt gunu aat 1 > de 
""'ll't' ~tır ınatrn k · 
~ 1SYonda · Şartna ~ ·omıs) onunda 
~el'İll kan &oru1eb~e ı hergun Sıva~ta 
l{:\ .lı Unun 2.~ 1~ Ek iltmeye "ire· 
"1 lıf lrıek tlt ~ ilk t ?cu maddelerinde 

at ~ .. , tuplarını .h~ınatıarıte beraber 
q ko . 1 ale . 

mı Yo saatınden bır 
r.a \nr 1 ~ rne e-i. 

(581) (777lı 

Beher metresine tahmin edilen fiyatı 
' 28 kuruş olan 277550 metre hakt astar· 

!ık kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

]halesi 8· 11 ·938 5alı günü şaat 11 de ilk 
teminatı 5135 liradır. Evsaf ve şartna· 

m~si 390 kuru~a M.M.V. satmalma ko· 
mısyonundan alınır. Eksiltmeye girecek· 
!erin 2490 sayılı kanunun 2,3 üncü mad· 
delerinde gösterilen vesaikle teminat \'e 
teklif mektuplarını ihale saatinden en 
az bir caat ewel M.M.V. satınalma ko
ır.i yor.una \'ermeleri. (576) (7722) 

• • • 
Karakösedekl birliklerin ihtiyacı için 

200 ton un kapalı zarfla münakasaya ko
nulmuutur. Tahmin edilen bedeli 30000 
lira ilk teminatı 2250 liradır. Eksiltmesi 
28-10-938 cuma gilnü saat 12 de Kara· 
kösede Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Teklif 
mektupları saat 11 de Ko. na verllmfl 
olacaktır. Şartname ve evaafı görmek is_ 
tiyenler 150 kunı, mukabilinde Ko. dan 
alabilirler. İsteklilerin mezkfı.r gUn ve sa.. 
atta Karaköaedcki Ko. na milracaatlan. 

(529) (7393) 
• • • 

lslahiyedeki kıtaatın ihtiracı olan 
120.000 kilo sığır veya bu miktar keçi 
eti kapalı zarf usulile eksiltmeye konul
muştur. Şartname lst. Ankara Lv. A. 
Sa. Al. Ko da okunabilir. Tahmin bedeli 
21600 lira ilk teminatı 1620 liradır. Ka· 
palı zarf usulile eksiltmesi 2· 11 ·938 çar· 
~:ı..~ba günü saat 15 ne yapıl:ıcaktrr. ls· 
ı~'"ilerin teklif me!,tuplarım en son 2-11· 
~~8 çarşamba sünü saat 11 rle kadar ls· 
la'l•ycde l'uğ Sa. Al. Ko. ba~kanlığına 

vereceklerdir. (521) (7370) 
• • 

Beher metresine tahmin edilen fiyatı 
285 kuruş olan 240000 metre kışlık elbi· 
selik kumaş kapalı zarf uo:ulile münaka· 
saya konulmu~tur. Ihalesi 11 • 2. teşrin. 
938 cuma günü saat 11 dedir. llk temina· 
tı 31110 liradır. Evsaf \'e ~artnamesi 34 
lira 20 kuruş mukabilim.!e ~ı.M.V. satın 
alma Ko. dan alınır. Ek~iltmeye gire· 
ce!de:in 2490 sayılı kanunun ::!.3 üncü 
madceleıinje gösterilen ,·e:ıaikle teminat 
ve tel.lif mektuplarını ihale ~aatinden en 
az bir saat e\'Vel Ankarada l\I.l\1.\7. $a· 
tmalma ko.na vermeieri. (572) (7718) 

• • • 
Beher metresine tahmin edilen fiyatı 

310 kurus olan 126000 metre kap~tluk 
kuma~ kapalı zarf usulü ile münakasaya 
konulmuştur. lhalesi 15 ikinciteşrin 938 
salı günü saat 11 dedir. tlkteminatı 
19374 liradır. Evsaf \'e şartnamesi 19 

lira 60 kuruş mukabilinde M.M.V. satın· 
alma komis} or µndan alınır. Ek.,,iltmeye 
gireceklerin 24~0 sayılı kanunun 2 \'e 3 
üncii maddelerinde gösterilen \'e&ıikle 
teminat 'e teklif mektuplarını iha!e ~· 
atinden en az bir saat evvel Ankarada 
M .•. ı.v. ~atına'ma komisyonuna verme· 
leri. (575) (7721) 

• • • 
A:lan:ıda 80.000 lira keşini birer batar· 

yalık i d har,gar kapalı zarfla eksiltmeyt' 
konulmu~tur. l~u hangarlara ait şartna· 
me, keşif ve p~ıinlar İstanbul, Ankara le· 

\'Jzı:-.1 fımirliklcri satmalma k.)ll'lisyonun· 1 

da ve Adanada Tümen satmalma komis· I 
yonunda gl>rülür. Yaptırılacak ha:ıgann •

1 
5()00 lirası 938 sene ,j bütçesinden, 75000 
lirası bonoya tahvil edilerek 939 senesı 
bütçesinden tediye edilecektir. Muvakkat 
teminatı 5250 liradır. Ihale·i 9·11·938 
çarşamba ~ünü saat 15 de Adanada Tilin 
satmalma komisyonunda yapılacağından 
taliı. 'er ihale saatinden en az bir saat ev· 
\·el teklif mektuplarını komi!yona ,·er· 
meleri lazımdır. Eksiltmeye gireceklerin 

27 Birinciteşrin - 1938 PERŞEMBE 
Hicrl: 1357 - Ramazan: 3 

....... Oıt• ·••Mh ··-~ •••• -... 
6,25 11,58 14,52 17,12 18.46 4,46 

s u günkü 
RADYO 

27 Birinciteşrin - 1938 PERŞEMBE 
18.30 Dans musikisi, 19 spor konuşma· 

lan, Eşref Şefik, 19,30 karışık plak neş· 
riyatı, 19,55 borsa haberleri, 20 Vedia Ifr 
ıa \'C arkadaşları tarafından Türk mu!'i· 
kisi \'ı: halk şarkıları, 20,40 ajans haber· 
ler:. 20.47 Omer Rıza Doğrul tarafından 
arapç:ı söylev, 21 gaat ayarı orkestra. 21. 
30 Rıfat ve arkadaştan tarafından Türk 
musikisi ve halk ~arkıları, 22,10 hava ra· 
poru, 22.13 Darüttalim musiki heyeti, 
Fahri Kopuz ve arkadaşları tarafından 
22,50 son haberler ve ertesi günün prog 
ramı, 23 saat ayarı, istiklaJ. marşı son. 

çocuk 
t ilmecesinde 

Hediye kazananlar 
15 birinciteşrin tarihli 

hal şekli şöyleydi : 

9 3 5 
-
3 -
1 ' 2 

-
2 9 ' 

bilmecem izin 

1t 12 -.g 

Bl R KOL SAATI KAZANAN 
Birinci: Nurettin Üster 16 ıncı ilk okul 

talebesinden, 
BÜYÜK BiR ŞiŞE KOLONYA 

KAZANAN 
lkin ci Selma Pak Beyollu bek~ sokak 

6 numarada, 
BlR ŞlŞE LOSYON KAZANAN 

Üçüncü: ~al Sen, 29 uncu ilk okul, 
son sınıf talebesinden, 

BiRER ELEKTRİK FEl\"ERt 
KAZANANLAR 

1 - Dürrin Otay Boyacıköy, 2 - LQt .. · 
fi Ozin Emirg&n, 3 - Gülçin 0rk'-1t. 
Beşiktas I Iasfırm arkası, 4 - Ruklye 
Ogan Şişli Ni~ta§ Rumeli cat. 5 -
Sevim Tüzer Çatalca ilkokul, Sınıf 5 No. 
3:.?3, 6 - Süzan Fener lskunico sok. No. 
18. 7 - S. Saru Beyoğlu Tozkoparan, 8 
- Ali Sağlam Cağaloğlu O.O. 183 9 -
Ay~en Göktepe Beyoğlu Kesen gülbaba 
sok. 10, 10 - B. Çağlı Samatya M.M. 
cad. 52, 

Ha ·ç 
• ·ş ehne ın • 

Cumhuriyetimizin 15 inci yı'döuümü münasebetile 
28 - 10 - 938 cuına :;ıünii saat 13 ten 30 • 10 • 938 pazar günü oon 

sefeı·• kadnr hatlarımızda günlük biletlerin yüzde elli tenzilatla satıbcn· 
ğını sayın yolcularımıza bild!ririz. 

. 
Muhammen bedclı .Muvakkat Eksiltmenin 

Cinsi 1:iktarı beheri tutarı teminntı Saati 
L. K. L. K. L. K. 

I<"ıçı dip 550 .. 13.457.50 M3 45.- 1647.- 123.52 15.40 
"büyük boy •. 
Fıçı ya:ı dip 550 .. 13.457. M3 50 100.- 1345.- 100.87 15.50 
kap:ık tahtası 

:'küçük boy,, 
Fıçı tahtası 750 ., 9.360 M3 100.- 936.- 70.20 16 

I - Şartnamelerine elcli listelerde eb'at ve miktarı yazılı ve yukarda ü~ 
gurupta gösterilen fıçı tahtası ayrı ayrı açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedc!lerile muvakkat teminatları hizaları:ıda gösterilmiş-
tir. 

Ill - Eksiltme 7-XI-938 tarihine rastlayan pazartesi günü hizalarında 
yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve Mübayant §ubeslndeki Alım Komisyo ~ 
nun.da yapılacnktır. 

IV - Şnrtname ve listeler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alma 
bilir. 

V - İsteklilerin eksiltme içi:ı tayin edilen giln ve saatlerde yüzde 7,5 gU
venme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilii.n olunur~ 

(7794), 
• 1 

Cinsi Miktarı 

Kıyım bıçağı 2500 Ad. 
Bakalit 2 M2 20 m/m 
Bakalit 2 M2 25 m/m 

nı Muhammen B. 
Beheri Tutarı 
Lira K. Lira K. 

4.79 11975.- Sif 

Muvakkat 
teminatı 

Lira K. 

Eksiltmenin 
Şekli Saati 

898.- Kapalı zarf 15.-

Bakalit 2 M2 30 m/m 380kilo l'.50 20!>0.-A:ı.Tes15S.75 Açık Ek. 15.30 
Bakalit 2 M2 35 m/m 10 met.2 
Bakalit 2 M2 40 m/m 
Kuşe kağıdı 120 ~t 11.- 13~0.-Sif 99.- Açık Ek. 16.-

I - Şartnameleri, reij.&n ve nlimun~leri m~cibince satm alınacak 2500 adet 
kıyım bıçağı 3SO kilo Bakalit ve 120 adet bobin kuşe kfiğıdı hizalarında ya· 
zılı usullerle eksiltmeye konmuştur. 

. II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiş· 
tır. 

IIt - Eksiltme 17-11.938 tarihi:ıe rastlıyan per§embe günU hizalarında 
yazılı saatlerde J{abataşta levazım ve mubayaat §ubesindcki alım komisyonun 
da yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün pa ... o.sız olarak sözü geçen şubeden nlmabileceğı 
gibi kıyım bıçağı:ım resmi Bakalit ve kuşe kağıdı nümuneleri de görUlebilir. 

V - Açık eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin tayin edilen gün ve saat. 
lerde komisyona gelmeleri. Kapalı .uı. rf eksiltmesine iştirak etmek isUvenlc 
rin dl? mühiirlü tck!if mektubunu kıınuni vesaıki ile yüzde 7,5 giivcnme parns 
makbuzu \'eya banka. teminat mcktub unu ihtiva edecek olan kapalı zarfları 
:ıı eksiltme günü en geç saat 14.30 a. kadar yuknrda adı geçen alrm komisyom 
Bn§kanlığma makbuz mukabilinde \'ermeleri ilan olunur. (7949) 

• • • 

BİRER GLlSERlNLl TUVALET I - Şartname ve projesi mucibince Adanada yaptırılacak tuz ambarı V< 

SABUNU KAZANANLAR ba§müdürlük apartmanı insaatı 20-10· 938 tarihinde ihale edilemediğinden ye 
11 - Birsen Şenman Eyüp oyuncak· niden pazarlık us:.ılile eksiltmeye kon muştur. 

çılar çık, 1, 12 -- Nesrin Fener Kiremit II - Keşif bedeli 22917 lira 15 kurıJş ve muvakkat tembatı 1718.79 lira 
sok 118, 13 - Ergun Dinçel Çatalca. drr. 
14 - Iffet Binici Beyoğlu kız S. O. 15 - III - Eksiltm~ 11.11-938 tarihine rasthyan cuma. günü saat 14 de Kaba 

•Meki Meteliksiz Ayazpaşa, 16- Mehpa· ta§la levazım ve mubayaat şubesindeki alım k0misyonundn yapılacaktır. 
re Fındıklı 13 üncü okul, 17 - Zeref~n IV - Şartname ve projeler 115 : u ruş bedel mukabilinde İnhisarlar umun 
Kurtali Kadırga 61 inci okul, 18 - Ceı müdürlüğü levazım ve mubayaat şubesile Adana \'e Ankara bnşmüdürlüğün 
mi polat Erkek lisesi 1402, 19 - Leman den alınabilir. 
Doğanay, 20-- Ahmet ı.eki Şehremini, V - Eksiltmeye içtirak etmek isti ye.:ılerin fenni e\Tak ve \'esaikini ihal 
21 - Süha Şerunan Taksim O.O. 22 - gününden 3 gün evveline kadar inhisar la,. umıLTn miidürlüğü inşaat şubesine ib 
Necati Binici Kurnkapı O.O., 23 ._ Meh· raz ederek ayrıca fenni ehliyet vesikası almaları lazımdır. 
lika Kabataş kız lisesi, 24 - Yaşar Ku· VI - İsteklilerin eksiltme için tay in edilen gü:ı ve saatte yüzde 7,5 güven 
r::tl Üsküdar 1 inci okul 355, 25 - Şadi me pnralarile birlikte yukarda adı geç en komisyona. gelmeleri ilan olunur. 
Aygun Aşıkpaşa Karadeniş cad. 26 - ( 7901) 
~~hm~~~i.V-~inBa~"~ik-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

ta~ Ha~imbey ap. 28 - Sabahat Cağal
oğlu, 29 - Hafu Aksaray Küçük langa, 
:10 - Rıza Uıunyusuf, 

BiRER DEFTER KAZANANLAR 
31 - Ca\'İt Gülen Üsküdar açık türtx> 

1 O, 32 - Erol Ses Şehremini Saray mey· 
dar.r, cad. 33 - Zeki Oleay Vefa lisesi, 
393, 34 - Seyfettin Küçük Ayasofya. 35 
- l\Iualla Aşgel 52 inci okul, 36 - Beh· 
ı;et Baykut Vefa lisesi, 37 - Omer Er~un 
P.T.T. :nemuru Süreyya oğlu. 38 - Maz 
har Tah!'in Tevz:i memuru, 39 - Hayri 
Yorulmaz Beyoğlu Tomtom sokak. 40 -
i'.feltk Şehremini Saray meydanı cad, 63 
4 ı - Hatice Çalı~kan Ayazpaşa. 

kanunt ve,,ikalarile \'C kanuni şeraiti ha· 
i.z: olmaları lazımdır. (579) (7769) 

• • • 
Beher kilosuna tahmin tdilen fiyat 300 

kuruş olan 200.000 ilA 402000 kilo sarı 
sabunlu kösele kapalı zarfla eksiltmeye 

1 - Tahmin edilen bedelı 36114 lira 13 kunı5 olan 107900 kilo sabun, ı ıkincıt 
ıfo 938 tarihine rasthyan sah günü saat 1 l 30 da kapalı zarfla alınmak uzere cl 

siltmeyc konulmu~tur. 
2 - ~1uvakkat teminatı 2708 lira 56 kuruş olup şartnamesi komis) ondan 18 

kuruş bedel mukabilinde alınabilir. 
3 - 1 teklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim :deceklcri kapa 

teklif mektuplarım en geç belli gün ve saatten bir saat evveline kadar Kasımpaşad 
bulunan komisyon başkanlığına \'ermeleri (7452) 

M.M.V. Satınalma komisyonundan ah· 
mr. Ek:;ıltmeye gıreceklerin 2190 sayılı 
kanunun 2 ,.e 3 üncü maddelerindeki ve. 
saikle teminat ve teklif mektuplarını iha· 
le saatınden en az bir saat evvel l\1.!\1.V. 
Satınalma komisyonuna vermeleri . 

(300) (6315) 
konulmuştur. !halesi 31·10-938 pazartesi • • • 

meye konulmustur. Tahmin roılen becl 
32.000 lira ve ilk teminatı 2ıü0 liradır 
Eksiltmesi7· 11-938 pazartesi günü sa 
15 ,de Karakösede satmalma lmmisyo 
nunda yapılacaktır. Teklif mektupiarı 
at 14 de kadar kabul edilecektir. Şartn 
me \•e evsafı 160 kuruşa komisyonda 
alınabilir. isteklilerin Karakösedc satn 
a:ma homLyonuna müracaatları. günü saat 11 dE'Clir. ilk teminatı 49930 Kağızmandaki kıtaatın ihtiyacı olan 

liradır. Şartnamesi 50 lira mukabilinde, 200 um ekmeklik un kapalı zarfla eksilt· {,57 4).~ (7720)) 

el 
ın 

nr. 



Takrııa dişler 1 • 
Bir günlük zabıta hikayesi 

_.. Ba§faraf ı 10 uncuda I 
- Bir koku duyuyorsun değil mi? Pet-

rol kokusu .. Şimdi artık içeriye girmemiz 
farzoldu. 
Arkadaşımın elinde bütün hırsızların 

hildiği ufacık bir filet Yardı; birkaç daki
ka içerisinde pencere açıldı. Açılan pen
cereden gelen 'kuvvetli petrol kokusu kar 
fısında ikimiz de geri çekilmeğe mecbur 
olduk. ,... 
.Arkadaşım: 

- Burada bir şeyler oluyor, diye mı
rıldandı. Ve cebinden bir elektrik feneri 
çıkardı. 

- Aman yarabbi baksanıza bir kere .. 
Gözlerime inanamıyordum. 
r•arker çenesi ve ağzı kan içinde bir 

koltuk üzerinde serilip yatını~tı. Delikan
Jmm etrafına tahta paraçları ve bir çok 
kağıtlar yığmışlardı. Yerde bir de lamba 
devrilrni~ti. Dö~me ba~tan ba~a netrol 
içerisindeydi. 

Roland haykırıyordu: 
- Vay meIUn vay. Haydi pbuk ol dos 

tum .. Allah vere de geç kalmarnıs olsak. 
Delikanlının üzerine iğildiği vakit se

lnçle: 
- Daha ölmemiş, daha ölmemi5 .. Yal· 

ruz bayılmı5 diye balrırdı. 
Deı:kanlı bu pencereye d~rru götürü· 

lürken döşeme üzerine bir şey dü~tü. lği· 
lip yerden aldım. Bu altı takma dişten 
mürekkep bir briç takımıydı. Parkeri iah 
~eki otlar üzerine yatırdık ve Roland 
elektrik lambasının ışığiyle delikanlıyı 

muayene etti. Parker nefesi muntazam alı 
yordu. Fakat kan içindeki ağzı çok kor
kunç bir halde görünüyordu. Roland bu 
ağzı yakından muayene etti 

- Ne var? diye sordum. 
- Zavallının altı di~ini birden sökmüş-

ler .. llu Şarl Follit dedikleri herif bir eli· 
me geçse yok mu? Şimdi başka işimiz 

)mk. Parkeri otomobile götürelim, pat
renunu be.kliyelim. 

Parkeri daha otomobile yeni yerl~tir

miştik ki ağaçlar arasından CO§kuıı bir 
alev yükseldi. Bunu gökyüzüne tırmanan 
kesif bir duman sütunu takip etti. 

Rolanı:t fikrini söyledi: 
- Tam zamanında gelmişiz. Mister 

Şaıl Follit bu gece evine gelmiyecek .• He
rif evini yakacağı saatte uzaklarda bulun· 
mak istiyor galiba .. Saatli bir makineyi 
e\'Yelden ayar ederek yere döktüğü pet· 
ıo!leri ateşlemek imkanını bulmuştur. 
lhı) di şimdi polise gidelim. Belki polic: 
\'3-.ıtasile kendbini bulur da takma dişle
rid idade ederiz. 

Sordum: 
- Bu di§lerin Şarl Fo!lite ait oldu~unu 

mu ;:anncdıyorsunuz. 

Cewp 'erdi ; 
- Belkı ... 

- Vakia benim bu ı~ıere pek akl?lTI er
mez .. Fakat bu i~in nasıl cereyan ettiğini 
aşağı yu".arı anladım sanıyorum .. 

J\Iic:: ter ~arl Follitin Fo:dham Havıı 
yakmak ve zavallı Pnrkerin kömür olmuş 
cesedıni, kendi cesedi imiş gibi gö:ıter
mek ist.._c!iğı apaçık meydandaydı. Her 
noktayı 1) ıce di.ı~ünmüş. hiçbir ihtimali 
gözönünden uzak tutm:-.nuştı. Kendi ağ· 
zında altı teıkma diş \ardı. Binaenaleyh 
c.esedin de ağzında altı di~in takma olma-

61 ıcap ediyordu; onun için de!ikanlının 
altı dişini sökmüş ve altı dişlik bir briçi 
alelftcele celikanlmm ağzına yerleştir
mişti. Fornns Parkcrin de ortadan kayba· 
luşunu izah maksadile Graham Meredite 
delikanlının para çaldığını anlatmı~tı. 
Para çalmaktan doğan hicap delikanlının 
hamisinin evine dönmesine mani oluyor
du. Şimdi Follitin ncclen bir katip aradı
ğını, niçin bu katibin kimsesiz ve 1,70 
boyunda olmasında ısrar ettiğini çok iyi 
anlıyorduk. Fakat hfıla anlayamadığı
mız bir nokta \'ardı. Bütün bu hareket· 
lerden Fo!litin maksadı neydi? ~için bu 
adam kendi kendini yakmış gibi gö~ter 
mek istiyordu? Bu bir sigorta mesele"i ol
masa gerekti.. Çi.ınkü mademki Follit 
kendini ölLi gösteriyordu. Sigorta para· 
emdan nasıl istifade edecekti? O \'akit 
aklıma birdenbire mister Ceymis Paliseı 
geldi. Bu adam ölünün bir tek akrabasıy
dı. Tabii mirac;ını da o alacaktı. O halde 
Ceymis Paliser ölünün mirasını aldıktan 
sonra do~ruca ecnebi diyarlara giderek 
Follit ile paralan paylaşacaktı. Valcia bu 
FoUit için biraz tehlikeli bir işti. Çünkü 
hayatını, parasını ve ic:tikhalini Pafüt-rin 
eline veriyordu. Halbuki Parkerin anlat·! 
tıklanna bakılırsa iki adam biribirile iyi 

geçinemiyorlardı. Fakat bütün bu nokta
lara rağmen en akla uygun gelen ihtimal 
bu dü5iınceydi. Aklıma gelen bu düşünce
leri Rolanda anlattnn. O sadeye tebessüm 
etti. Sözüme devam ettim: 

- Sani bir müddet saklanacak. Sonra 
lngiltereyi trekedecektir • 

- Öyle mi zannediyorsunuz. Bekliye
lır.ı. Yalnız caniyi telaşlandırmamak için 
polis müfettişi ile uyuştum. Gazetelerde 
küçük bir yalan havadis yazacağız, şunu 
okı;yunuz. 

Bana uzattığı krığıt parçasında şunları 
o!u:dum: "Voking civarında mister Şarl 
Follitin oturduğu Fordham Havz bu ge
ce zuhur eden bir yangın neticesinde 
tamarnllc harap olmuştur. Ev sahibinin 
dahi eviyle beraber yandığı zannedilmek 
tcdir . ., 

Stancliş sözüne devam etti: 
-- Bu havadis gazetecilerin çok hoştlna 

gidecektir. Şimdi Parkeri Mereditin evine 
götüreli1n. Zavallının bakılmağa ihtiyacı 
var. Delikanlının dişlerini çekmeden ev
vel uyutucu bir ila içirmisler. 

Uç gıin sonra Roland bana telefon etti: 
-- Ber. Pelmel sigorta kumpanrasında

yım. Siz de çabucak oraya geliniz. 
Derhal sigortaya gittim. Ronald yangın 

gecesi Vokingde gordüğüın polis müfetti
şi ve şirketin müdürlerinden birisile bera
berdi. Roland beni görünce : 

- Tahminleriniz büsbütün boş değil
miş, dedi. Follit hayatını otuz bin lngiliz 
lirasına sigortaya koymuşlar, evi de beş 
bin liraya sigortalı imiş. Şimdi mister 
Ceymis Paliser paralan almağa gelecek. 
Polisle beraber bitişik odada biraz bekle
yiniz. V alda yapacağım iş biraz kanuna 
aykırıdır ama hakikati meydana çıkar 

rnak için bunda mahzur görmüyorum. 
Biraz sonra mister Paliser geldi Roland 

onu görür görmez: 
- Zannedersem mister Ceymis Paliser 

ile mü,erref oluyorum. LQtfen oturunuz. 
Gelen adam bir iskemleye oturd• ve: 
- Ba~ıma büyük, çok büyük bir fela

ket geldi, dedi. 
- Siz Şarl Follitin en yakm akrabası

mtlZ öyle mi? Birmingamda mı oturuyor 
ı-unuz? 

- Evet, iki senedenberi orada bir ev 
kiralamıştım. 

- Vokinge sık sık gider amcanızı gö
rür müc;ünüz? 

- Ç.Ok sık giderdim. O da beni görme
ğe gelirdi. Bunun!a beraber birkaç haf
tadır uğrıyamamıştım. 

- Son günlerde evine gittiniz mi? 
- Doğrusunu söylemek lazımgelirse 

oraya son zamanlarda çok gitmedim. Am
cam bir kadınla evlenmek istiyordu. Ben 
bu evlenmeği uygun görmedim. Bu yüz
den aramız açılmıştı. 

- Onun bir katip tuttubrunu biliyor
muydunuz? 

- Evet bu delikanlıyı bir, iki defa da 
orada görmüştüm. Amcam bir gün telefon 
la bu adamın bir miktar para çalarak 
evden ka;tığını da söyledi. Evet tamam. 
Amcam bana yangın olduğu gün telefon 
etmişti. 

- Bu katibin ara sı:-a, amcanızın elbi· 
se~i:ıi giyerek ev içinde dolaştığını da 
biliyor musunuz? 

Paiiser sıçradı: 
- Bunu bilmiyordun. 
- Amcanızın evlenmek istediği kadının 

ismini söyler mi siniz? 
- 'ml,fını yok .. Ilem bu bmin s;ze ne 

li~zum u var? 
• 

- :i{e"l<lisine ölen amcanızdan kalan 
h:r ~eyi hatıra o!arak vermek istiyordum. 

- F.ak31 amcamdan hatıra olarak ne 
kalabilir kı, o tamamile ~·anmadı mı? 

- 'ler y<ıngından bir şeyler kurtq!ur. 
So!lra ::rbinden bir briç üzerinde altı 

tai'e takma diş çıkardı \'e ma~ üzerin°1 
ko~du. 

Bu di~leri görüı!ce mi~ter Pali ~r ö'ü 
kadar sarardı. Boj1zı tı!mnıyormu~ gibi 
ellerini hoynuna götürdü. 

Roland bu defa <",ert bir se~ıe: 
- Canımı mr Hkılıyor. dedi. halhuld ı 

bu ~şıla::ak şeye se\·inmeliydin;z. :\a rl 
0lmu~ da ate:Ier bu di~1 cre dokunmamı5-
lar. ben c;a~tım dcğm•u • 

l'<ıli er l:ekdedi: 
-- Anlayamıyorum doğru::u. eldi \m

c~rr.ın bu takma diş1crini ben ne . • ;a
yrm? 

- Eğ?r bahc;ettiğini- kadın bu dişıerı 
bir hatıra gibi kabul etmek istemezse siz 
ıru:ı:uursınız. Zaten size lüzumu da var. 

Mister Paliscr, Rolandm kendisine ya· 
uaşrığmı görünce geriye çekilmek istedi: 

- lh1na dokunmayınız, diye haykırdı, 
ban:ı dokunmağa hakkınız yoktur. 

bu sözler üzerine Roland bana emretti: 
- Başını sıkı sıkıya tutunuz. 
Biı saniye sonra Şar! Follitin kuzeni 

tamaınil« değişmişti. Bryığı ve gözlükleri 
düşınü~ \'e ağzından da ortadaki iki dişi 
eksik altı di~lik bir briç çıkmıştı. 

Holand bize döndü: 
-- Şimdi size dedi, yangında diri diri 

yanc.:r. Şarl Folliti takdim ediyorum, dip 
diri k:rrşınızda duruyor. 

Sefil: 
-- Bana merhamet ediniz, dıye mırıl· 

d:ı'.ldı: 

Roıand haykırdı: 

- Siz, katibinize merhamet ettiniz mi? 
Bereket versin ki biz vaktinde yetiştik de 
ıavallıYI kurtardık. Vakia onun kurtul
mar;ı seni de dar ağacından kurtardı. Yal 
mı ölciürmeğe te~ebbüs ve kasden yangın 
çıkarma suçlarile beş altı sene hapisle 
ijin içinden sıyrılacaksın. 

Sorı:-a Roland bana döndü: 
- Görüyorsun ya dostum, dedi, tahmin 

}erinde çok yanılmadın. Ben de senin gibi 
düşünüyordum. Fakat bir nokta mütema
diyen kafamı tırmalıyordu. Ne diye am· 
ca, iyi geçinemediği kuzeni ile müşterek 
iş yapsın? Tahkikata buradan başladım. 
Ceyrnis Paliser L:minde birisinin Bermin· 
gam civarında oturduğunu gördüm. Bu 
adam iki senedenberi orada oturuyormuş. 
İhtiyar bir hizmetçisinden başka kimsesi 
yokmu_Ş. Ve ara sıra aylarca meydandan 
kaybolurmuş. Sonra gittim Şarl Follitin 
evindeki ihtiyar hizme!r;i kadını buldum. 
O d:ı bana patronunun katip tutmadan 
evvel sık sık evden kaybolduğunu, bazan 
aylarca gelmediğini söyledi. O vakit ak
lımdan bir düşünce geçti.. "Sakın bu iki 
adam bir olmasın,, diye düşündüm. Çün
kü onlann ikisini bir arada gören yoktu. 
Peırker bile ikisini yan yana görmemiş, 
yalnız seslerini işitmişti. 

Amca bir kuzeninin olduğuna başka· 
lannı inandırmak için çok kan~ık bir 
hl!eye müracaat etmişti. Amca Vokingde 
yokken Birmingamda görünüyor, yeğen 
ortadan kaybolunca amca meydana çıkı
yordu. Dişlerin söz söylemekte ve çehreyi 
dc3iştirmekte mühim rol oynadığını bi
len Şarl Follit ağzında altı eksik diş için 
:ki takım briç yaptırmıştı. Biri altı dişli, 
diğeri dört dişli.. Eksik dişli briçi aşzına 
takınca sesi bambaşka oluyordu. lşte 
bunun için Parkcr laboratuvarda iki ki
şinin konuştu&runu sanmıştı. Binaenaleyh 
amca içerisindeki katibile beraber evi yak 
tıktan sonra yeğen sıfatile sigortaya mü
racaat ederek, hem evin, hem de rahmet· 
ti!c a.-:ıcasmın sigorta paralarını alacak 
afiyetle yiyecekti. Eğer vaktinde yetişmiş 
olmasak Parkcr diri diri yanacak ve kim
se işin farkına varmıyacaktı. 

Holand bir lfıhza durd•ı ve sonra: 
- Dostum karnım acıktı. haydi yeme

ğe gid~lirn, dedi. 

sene içinde 2 
2617 tayyare! 

OF" Baştarafı 11 incide 
lar da o nispette geniştir. Fransanm 
5000 tayyarclik bir ordusu olursa tayya
reci adedi 150 bine çıkacaktır ki bu as
kerleri o zaman kara ve deniz ordusun
dan almaya, binaenaleyh diğer iki or
duyu zayıflatmaya mecbur olacağlz. 

"DlğC'r taraftan. bir tayyarenin inşası 
\'e ın~asındrn sonra hizmettn muhafaza
sı i,.in !:7 ki iye lhtiyac: \"ardır. 

"Ya:- ı·ım:z tecrübeden alınan neticeye 
göre, lınva nezaretine beş senelik bir 
p!:in ü::erin:len tahsisat vermek lazımdır. 
Çünkü snnellk bütçe ve iki senelik bir 
proı:;ro'llla bir hava s:ına.yiinden azami 
rnn im ın olmak kabil değildir. 

".ı\IIT'ln!ar ve tngiiizle r fabrikalara açık 
bir pa"ar bıraltıyorl:lr, yani ne Berlin. 
ne d ~ I onclra in'":ı edecekleri tayvare
lcrin :-dncUni tahdi l etmiyorlar. Dunun 
için. Alman ve Jn ... iliz tayyare fnbı ika
hrı hr.alütl:ınm gittikçe arttırıyorlar, 

tcsi'J:ıt farını gcni'il!!tiyorlar, çünkü bili
yo. lnr ki fabrika sipariıisiz, ameleleri İŞ· 
siz ka 'mı~ acal:tır .. , 

İ':i Renelı!• pl.1.na göre bu müddet zar
fm1a S"O tayy:ıre iMa edilecektir. İki 
s-n ... !" 4 <''") tnv:are d"mek ayd:ı 200 

tayy:ıre dcmcl:tfr. Yani, 1938 nisanır.dan 
1940 nisanına kadar her ay 200 tayya-

27 B RİNCITEŞ 
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Holivuttakt 
havailer . ,1, 

W"" Baştarafı 8 incide 
Gloria Suvanson da ikinci kocası ile 5 

sene yaşadıktan sonra ayrılmıştır. 
3 senelik evlilik hayatından sonra ay

rlanlara misal de Şarlo ile Con KraV"' 
forttur. Çarli Çaplin de, Con 
Kravfort da, biri ilk kansından, öteki 
ilk kocasından, üç sene yaşıyarak ayrıl
mışlardır . 

Çarli Çaplin, ilk kansı olan Lita 
Grey ile evvela büyük bir "aşk izdivacı,, 
yaptığını ilan ederek evlenmişti. Fakat 
sonra geçimsizlik kendisini göstermekte 
gecikmemiş ve Şarlo. sinemanın o zaman
ki bu neşeli komiği, bu işte de daha fazla 
cidiyete tahanunül edememiş ve üç sene 
sonra boşanmıştı. 

Kocasile ancak 3 sene oturduktan son
ra boşanan kadın artist de Con KraV"' 
forddur. Yıldızın, gene bir artist olan ko
cası Franşot Ton ile evlenmesi kadar 
boşanması da ani olmuştur. Hatta evlen
dikleri zaman nasıl pek fazla kimse duy
madıysa boşandık.lan zaman da hemen 
hemen kimsenin haberi olmamıştır. Hat
tft, Con Kravford, Franşot Tondan bo
şandıktan sonra uzun bir müddet onları 
Mla evli sananlar görülmüştür. 

Gloria Svansonun 3 sene evli yaşamış 
artistler arasında da ismi geçiyor. Artist 
ilk kocası olan Vallas Beri ile 2 sene ya
şamış, ikinci kocası ile ise - yukarda da 
söylediğimiz gibi - 5 sene geçinmeye 
muvaffak olmuştu. Glorianm ikinci ko
cası bir Markiydi. Belki artistin onunla 
daha fazla evli oturmasına sebeb adamın 
zenginliğidir. Son kocası olan Mikel Far
rner ile ise Gloria Svanson 3 sene yaşa
mıştır. 

"3 sene evlilik hayatı,, koleksiyonuna 
girenlerden biri de Cin Harlovdur Geçen 
sene ölmüş olan zavallı artist Mak Griyo 
ismindeki ilk kocası ile üç sene yaşamış
tı. Fakat, ondan ayrıldıktan sonra evlen· 
diği Pol Bem ile 1 seneden fazla yaşama· 
ya muvaffak olamamıştır. 

2 sene evlilik hayatı geçirmiş olan ar
tistlere daha fazla rastgeliniyor ve bunla
rın çoğu da kadın artistlerdir. Meseli. 
Karol Lumbard, Vilyam Pavelle iki sene 
beraber yaşadıktan sonra ayrılmıştır. 

Cincer Rocers de ''2 sene evlilik haya· 
tı,, serisine dahil bulunmaktadır. Lilyan 
Aires ismindeki kocası ile evlendiği za
man henüz pek genç olan artist beraber 
oynadığı artistleri kocasının kıskanma

sı yüzünden, ondan ayrılmaya mecbur ol
muştur. 

Key Fransis de Mak Kenna ile iki sene 
yaşamıştır. Film çevirmek için Avrupa
ya gelen artist, transatlantikte tanıştığı 

bir adamla evlenmek üzere ilk kocasın
dan ayrılmıştır. 

15 ay, yani beş mevsim evlilik hayatı 
geçirmiş olan artist Margaret Sullavan-
dır. Vilyam Vayler ismindeki kocasile se
vişerek evlenmiş olan Marga.ret bir sene 
sonra başka aşklar peşinde ko~maya baş
lamış ve bir iki ay daha kocasile yaşadık 
tan sonra ayrılmıştır. 

Kocasile 1 sene yaşa},p boşanan yıldız
lardan biri Loretta Yangdır. Grant Vay
tersle bir sene yaşamı~. ondan ayrıldık-
tan sonra da bir daha evlenmemiştir. 

Bundan sonra en kısa evlilik rekorla
rını kıran artistlere geliyoruz. Bunda er
kekler kadınlan geçiyorlar. Liyun Lang. 
Vays Orsatti ile bir ay evli kalıp 
boşanmı~tır .. Fakat Corc Brent daha bü· 
yük bir rekor kırmış. kamı K•mstanc: 
Vortıa ancak on beş gtin yaşadıktan son· 
ra ayrılmıştır. 

Corc Brentin bu boşanma hikftyesi hak 
kında anlatıllanlara bakılırsa hadise haki· 
katen bir film mevzuu olabilecek şekilde 
cereyan etmiştir: 

re inşa edilecektir. 
1938 kllnunusanisindcn 30 eylule kadar 

362 tayyare yapılmıştır. Buna geçen ay 
yapılan 62 tayyare de dahildir. Buna 
göre, ayda vasati 41 tayyare yapılmış 

oluyor. 
332 tayyarenin 123 ü bu senenin kanu

nusani, şubat ve mart aylarında yapıl

mıştır, yani planın dışındadır. O halde 
plllna dahil 4.800 tayyareden bugüne 
kadar ancak 240 ı yapılmış oluyor. 

BugUnden sonra da: 1938 teşrinlevve
linden l~iO nisanına kadar 4.560 tayya
re ynnıhc:lk demektir. O halde a"da 
200 değil, 255 tayyare inşa etmek la -
zmıdır. (İntran.) 

Corc Brent yeni tanıştıl1 ~ ...f 
Konstanz Vort ile e\'lenrneYeteD f' 

riyor .. evleniyorlar .. ~vle~ ~ 
tabii, balayı scyahatıne ~ 00 
"Nereye gidelim?,, diye d~~ 
işte, aralarındaki "fikir a~ 
ileri çıkıyor ve daha, evi lJ3lıı>1 
lulamak üzere çıkacakları oaı_:~ 
tini kararlaştırmadan 1JOŞ3111~ 

. eli 
Kadife elbıS ~ 
nasıl temizle~ 

ve fırçalanır~ 
~ Baştorof• ~' '-1 

lenir. Havları düzeltilec~k ı.;_, ~ 
ıslatılarak bu keten üzcrıne b' ~
olarak iğnelenir. Mevsİ.IXl kJJJS" .,.; 

sobanın yanma, yazsa gUn~ ~..J 
kadife tamamen kuruyunca> ,,~ 
rada bırakılır. Yalnız bu i.Şte ~· ı 
tesbit §ekli mühim bir rol o> ı)'iC' 
feyi kenarlarından başlıyaral' .,, 
lerden ketene yapıştınnazSs,ıııs . .J 
vaffakıyet elde edemezsiniı- .,J 

Şayet bu işi yapmağa iJnk~1 ıO 
sanız o vakit 500 gram jelAt 0~ 
suda eritir ve bu mahlUlil sıca'ı9oı'~ 
süngerle kadifenin arkasına • ,r,, 
Sonra ıslakken üzerine ~i.r b:,,ı 
ütülersiniz. Bu da ayni ışill ) 

bilir. 

.,;ıf 
Kadifrlcr nasıl tenıiılt ~ 

Kadüe üzerindeki lekeler ~ 
mahlüliyle çıkar (şekil 2). sı;._" 
ya bez parçasını (bez paıııuk dtJI 
yidir, çünkü pamuk kadife use tstf 
ler bırakabilir) bu mahJüle l>' ,J 

mek kifidir. -··"" n 
Son seneler içersinde piYP-... 

lan yünlü kalitelerin pek ali 
ceğinl unutmayınız. HattA ıyl·-d11•,. 
kadüeler bile yıkanabilir· ~· 
ihtiyatlı hareket etmek Jaz aN' 
parçasmı yıkadıktan sonra ust ~ 
linde bir tahtanın, mesela bit~ 
vazının üzerine sarmalı ve ~ 
bir bez parçası beraber sarına~ ' 
malı~. Bu bez parçası kacJjfe 

ğını çekecektir. (şekil 3). , ;J 
Eğer kadifenin hepsini ~'11' f'J 

miyor da yalnız lekeli ıcısıtı1 ~ ~ 
fikrlndeyseniz o kısmı bir cet tı'J 
üzerine koyar ve tmıakJartJl~ 'ı1 
ğınız fırçalardan birisinin eslcife t6' 
rak o fırçayla silersiniz, kad 
nJr (şekil 4). 

~-------------------

Resimli Hafta'111~ 1 
•d6" 

Cumhuriyetin l 5iocİ yı· 

Fevkalade 
:iiiw. 

nüshası I 
Şimdiden müvezzil:~ııı' 

tenbihte bulun~atk;~ 
temin etmeniz 1111 

olacak tir 



l~CfTEŞRtN - 1938 
&la - - -

1 'tı1are~b.u1 Telelon MUdUrlUaündeo: 
~ı .. _ lntiyacı . . ,.. ·------------~~~~~~~~~----------.--~;;;-. Şekerci HACI BEKJR müessesesinin 2 "lll'. ıçın (159) kalem evrakı matbuanın tab'ı açık eksiltmeye ko-
' ~1Uh 

3t·ıl'lt. <llrıınen bed ı · 1tıı v;ı38 Paz . e 1 (3500) lira, muvakkat teminatı (263) lira olup eksilt-
3 ,llııda Yapııa;:,~:51 günü saat (15.30) da Müdürlük binasındaki satınalma ko
t lsteıtrı . \.CU\.tır. 

0 gu 1 erın muvakk · 4 n saat 
05 

at temınat makbuz veya banka mektubu ve kanuni vesa-

Titiz 

INIADIDIE ~IEÇrELlLIE~ 1 
Dfftaır s@lfi"aOaronon lt2>aşlo<ea ~Dvne~ldlr 

hir itina ile hazırlanan bu reçellerden, bir kere ıadaular, ağızlarıoa ·başka reçel 
A L i ıVI U H i il O i N H ·A C ı B 11J Ki H 

nlmnzlar 

BAHÇEKAPI, BEYOGLO, KARAKÖ\', KAOIKQY. ' &nname ·~O) .~ kadar mezkQr komisyona müracaatları .. 
I '>e numuneleri hergün levazım dairemizde görülebilir. (7435) 

' stanb 1 U "' . 
·~~~~~~~~~~ 

ı~~uı Vaı· u mu mı mecltsl azasına 
''l~l Unt 

1 ."(! Be.l~diye Reiıliğin<len: 
~~ınj l·ı ~8mec~ı~ı üçüncü intihap devresinin birinci yılı ikinciteşrin içti
~ ~ı 1 Posta il _ tarıh.ıne. rastlıyan sah günü saat 14 de aktedeceğinden meclisin 

i . Cumhuriyetin 15 inci \'ıldöoümUnU -rıı 

Bayanınıza Tam Ayar bir altın ı 
tdı}·e dair: .gond~rılmıştir. Ahiren yapılan intihabta aza seçilen zevatın o 

lsı a sındekı umumi meclis ~alonunu teşrifleri rica olunur. (7955) 

~~lctar~hbt.uı l'elf~fon MUdUrlOJ'irUod~n: 

1 bilezik vermekle kutıuıavınız 1 
IDEVLET damgalı altm bilezikler Kapalrçarşıda Ağasokak 37- 39 numaralardal im•••••.•••••• Akseki Pazarında Satılmaktadır lllllm! 

"'IJıa 'Yacı · · ~ ~ 2...., lı zarna ek _ıı;ın satın alınacak 250-350 ton Marinlave ile 35 ton kokkö· 
~l·ın.ıı.._ ~Uh:ı...,~ sılt..rneye çıkarılmıştır. 
• : '1U8 -•unen bed r 'Y Pazartesi ... e ı (5600) muvakkat teminat (420) lira olup eksiltmesi 
~ 3...., ~~acaktır. gunü saat (15) de Müdürlük binasındaki satınalma komisyo· ıı ö~töB<oao oö~~~n 

Direktörlüğünden : 
~tev· ekliler ınu . . . 

""ı!ir. 1 kaPalı '>akkat temınat makbuz \"Cya banka mektubu ile kanuni vesai-
4 ..... ~ zarflarını o gün saat 114) e kadar mezkur komisyona ,·erecek· 

~artnaın 

~~~Ai T[SL'iMATizde~e~ (=) ~ 
liE~LE:RiMiZ 

~~ t~. AYUICSE:IC 
ız, [)A~A E.Yi 

SARTLAR, T~MiN rô~R 

~LANTS~ gANK-üNi NY. 
~\' 

Dı1t· •ıını A • • • 1 31.1~~le . tnırlığı !t&tınalma komisyonu ilanları 
~ ,- ".l8 rı ıtin 24000=----- ----------------
~ ı>aıartesj .. adet tahta çelı~ 261 metre neftı 18 metre mavi 18 met 
li~lıkıa e lv. lın.ir ~u.na saat 14.45 dE re gri 64, metre ıach'ert çuhanın pazar 
darq teıni aıınacaıct lığı satınalma ko. dcı tıkla ck:>iltme:.i 2· ı l ·938 çar~amba güni 
tıa &öru1~tr 18 li ır. Tahmin bedeli 12(, saat 14.30 da Tophanede Lv. ftmirli~i sa· 

~ ~ .. ~;· lsteıcli~~ır. N~munesi Ko tıııalma ko. da yapılacaktır. Teminatı 
rı. <306 n bellı saatte Ko 2G7 lira 21 kuruştur. Şartname \ 'c nilrnu· 

~ • ~ (7762) ~!!Sl ko. dd gJ. ülebilir. t teklilerin kanuni 
~ adet 5>cı .. ceı:.ikala:i.c: beraber belli .aatte Ko. na 
!~~ " Ort~ :ci.n çivisi r,clmel~:. (310) (776li) 
~ •· l<u . çın pulu 
27~ ·• Ar~ Perçin pulu 
27~ '' l{ Çantahğı çengeli 
~ .. l\~e kanca 
3i~ ., l{~P~l~ sürgü 
~ •• \" PtUsUz sürg .. 

uvarlak .u 
" Gaı\ . dernır halka 

"~- anı r 7~ ,, ca ı ı tel erkek kan 

~~~ " ~1ata '· ..• dısi 
" ra Per(' · · · l ~ın Çı\1SI 

'i~ '• 4)(8 " . •• pulu 
k~ \ıltar.~· . 2.sx f;rçın ~\isi 
ı ~ tnaız cıns 'e rniİ- ilerçın çhisi 
l' lt.cn~ 'menin k •tarları yazılı 14 
~h- v~ na,.,_ apalı ı n . 

$~ "'<tl'Jecıe --cıesi . ar a eksıltme· 
l>tlacaı. ı t. l günü saat 15 30 d 

"'tır 1' "· Am S · a 
t1ır Ur, ı · ahrnin · ?· Al. Ko. da 

· S:ı... ~ t-· bede1ı G.t85 ı· ~eb -:' Lflanı -·ıınatı 486 . ıra 95 
~ılır. ı e Ven~ lıra 45 kuruş· 
·~ ~ beuleklileri~llnele? Ko. da gö· 

) ((7~ saatte l{ anunı \"esikalarile 
) 

0
• da gelmeleri. 

7o~kıı • • • '"IJ\I o 1 
l~ 0% kııo Panaı. 28 -
~ k110 ke Pra a.\.~00.kilo lahana 
~ 31,00o el re, iz, 6() kı!o ha\ııç. 
t !aıı tesi ~Ctnet ·OOo kılo kamıba· 
ttı· h\ıı l &unu sa ına>'danoz 7 · ll-938 
ı'l-on ~·aıırn . at 15 de 

lltlal'!:ı,_unda k amirli~· Tophanede 
lira -....ıttır. l:le a~~ı zatff~ ~at~nalrna ko

llJtSO kuru!:t P ının tah . eksıltmesi ya· 
~:_ ""Uı-. ının bedeli 18710 
li~-' 1403 "q'jrı l.. ~ lıra 29 
llıt• ~l"l\ıfli !}"Onda .:·h kuruştur. 
"tı k un1llrırı1 . "esikaıar;f oruıebılir, istek 

°'lıis~·o thaıe !:aar e beraber tekliı 
rıa v ınden b" 

errneıe · ır saat e\'· 
rı. (297) (7648) 

!ki numaralı dıkim evı için 17 liste mu 
cibinc.e alınacak Singer \'e Adler makine 
parçalarının açı!: eksıltmesr 31·10·938 
pazartesi günü ~aat 14.30 da Tophanede 
Lv. Amirliği satınalma ko. dtı. yapılacak

tır. Hepsinin tahmin bedeli 3535 lira 42 
kuruş ilk teminatı 265 lira 16 kuru~tur. 
Şartnamesi Ko. da görülebilir. isteklilerin 
kanuni vesikalarile beraber belli saatte 
Ko. na gelmeleri. (279) (7374) 

• • • 
Bir numaralı dikim evi için 124 kalem 

Singer diki; makine p:ırçc;larınm açık 

eksiltmesı 31·10·938 p:ıza11es: giinü saat 
14 de Tophanede Lv. Amirliği satınalma 
Ko. da yapılacaktır. Hepsinin tahmin be· 
deli 1939 lira 93 kuruş ilk teminatı 145 
lira 50 kum~tur. Şartnamesı Ko. da görü· 
lebilir. l steklilerin kanuni ' 'esikalarile 
beraber belli saatte Ko. na gelmeleri. 

(284) <7377) 

• * • 
Eşya \'e techizat anbarı i~in 5000 adet 

tahta ,.e 2000 adet latanın açık eksiltme-1 
si 31·10·938 pazartesi güı.ü saat 15 de 
Tophanede Lv. Amirliği ::atmalma Ko. 
da yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 
.ısoo lira ilk teminatı 360 liradır. Şartna· 
mesi Ko. da görülebilir. Isteklilerin kanu· 
ni ,·esikalarile beraber be:li saatte Ko. 
na gelmeleri. (282) {7377) 

* • • 
35il adet bobin ipliği :-11-D38 çarşam 

ba günü sant 15 de Tophanede Lv. amir· 
!iği satmalma Ko. da pazarlıkla eksiıt-1 

1 - ilk, orta ve lise kısımlarına yatılı ve yahıız, kız ve erkek talebe kaydına devam olanmaktadlt". 
2 - isteyenlere mekteıbin kayıt §81'tla ·ııu bildiren tarifname parasız gönderilir. 1 

Adres: Şehzadebaşı Polis karakolu arkası .Telefon: 22534 ------· 

, 
/, I 
//" 

,ı ' 
',/ 

mesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 473 lira 
15 kuru5 teminatı 71 liradır. Şartname ve 
nümunesi Ko. da görülebilir. l steklilcrin 
kanuni vesikalarile beraber belli saatte 
Ko. na gelmeleri. (308) (7764). 

• • • 
Le\·azım amirliğine bağlı müessesat i· 

çin hin liralık ispanak ve bin liralık laha
na 2S·lü-938 cuma gUnü saat 11 de Top· 
hanede levazım a.mirliği satınalma komis· 
yonunda pazarlıkla eksiltmesi yapılacak
tır. Teminatı (300} liradır. İsteklilerin 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

(321) (7939) . . .. 
L\·. Amirliğine bağlı müeşse~at için 165 

to:ı kokkömürü 2· 11-938 çarşamba günü 
saat 13,45 de Tophanede Lv. Amirliği sa· 
tL.•ılma Ko. da pazarlıkla eksiltmesi ya· 
pı"acaktır. Tahmin bedeli 3547 buçuk lira 
te:ninatı 523 lira 12 kuru~tur. i steklilerin 
kanımi \'e~ikalarile beraber belli saatte 
Ko. na gelmeleri. (319) (7910) 

Aydın Nafıa Eksiltnıe Komisyonundan : 
1 - 21-10·938 günü ihalesi yapılmak Cizcrc eksiltmeye çıkarılan 49329 lira 51 ku· 

ru:s keşif bedelli Nazillide hükumet konağı inşaatına talip çıkmadığından yeniden ek
siltmeye konmustur. 

2 - Bu i~e ait şartname ve evrak şunlardır. 
A - Kapalı zarf usulile eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Baynıdırhk işleri genel §artname,,i yapı iJeri şeraiti umumiyesi 
D - Fenni şartname 
E - Keşif, metraj cetvelleri 
F-Resimler 
lstiyenler bu evrakı Aydın Nafia müdürlü:.:ründe görebilirler. 
3 - Eksiltme 14-11-93 8tarihinde pazartesi gUni.ı saat on bec:te Avdm Nafia mü-" . 

d,irlüğünde toplanacak komisyonda yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 3700 liralık muvakkat teminat ver

mesi ve ihaleden en az 8 gün eV\ el vekalete müracaat ederek Nafia vekillet inden alın
m1~ yapı müteahhitliği ,·esikası göstermesi \C müteahhidin bizzat diplomalı mühen
dis ,·eya mimar olması ,·eya bunlardan biri~i.e mü5tereken teklif yapması ve mukave
lt'yi birlikte imza etmesi lazımdır. 

6 - Teklif mektuplan yukarda üçüncü maddede yazılı saatten bir saat evveline 
kadar Nafia dairesine getirilerek eksiltme komisyon reisliğine makbuz mukabilinde 
verilecektir. Posta ile gönderilecek mektuplaı:-ın nihayet üçüncü' maddede yazılı saate 
kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış olmac:ı lazımdır. 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. .(7921), 



16 

------------·--------~ 
M I

• K A Dünyanın 
sekizinci 
harikası 

lnternational Kadette Radio Corporation 
Model El - 41 

30 
ı ... tra 

220 Volt için Rezis
tans 2 lira 

Hakiki Halk 
Radyosu 

Bütün Avrupayı ve 
yeni Ankara merke· 
zini kuvvetli surette 

ahzeder. 
Eb

0

adı 20Xl4X9 santim Tulü mevc: 200-200 metre, Mütenavib veva 
mütemadi cereyanla 

Satış deposu: MIKA RADYO, GALATA 
Telgraf: M1KARD - Telefon: 49021 

t -.• ....... ,.,,. : •...,.• ~ -.·...rı·~ ..... ·-f, .• " " 

. . .. ~ · .. • .. :-~ı-,.~,,,,._·;.ı~;._. •• !)~c~.: ~. , 

ıısıefsenlı ziya ·kahili· 
~·etine erlşflememiş olan 

Osram • 8J·ampullarını. 
: kullanınız. 

• 
\ . 

~ ..... 
'lfiıilfr/U.~ ~ 

~-

3 

AMPULLAR - . ' 
AEG. Üürkiye_Vckillcri~. 

'rürk Ainrnrfn Elektrik Şirk~ı)'"Cs~ 
İ STAN:ItUI., P. K...., 14A9. 

·Eıe.~tron 
~ Türit An onim Şirkt'ti 

)ŞTANBUL P. K. 114.f 
• 

Günün 24 Saatiıı 
HAST A 

Daktilo • 
ış arıyor 

Yeni türkçcyi iyi okur yazar, fransızca. 
ya. vakıf bir daktilo bayan iş aramakta
dır. 

Adres : Fındıkhyan han ti~lincü kat 
Xo. 33 A. P. 

Baı ağnlarma kartı 

GRiPiN 
lstanbul 4 üncü icra memurluğundan: Kaıelerini kullanınız. 

Paraya çevrilmesine karar verilen A.E. GRIPIN: Bütün ağrı, ım ve aan-
G. ve General markalı üçer beygir kuvve- edan keser. 
tinde iki elektrik rnotörü ile bunlara rner- CRIPIN: En pdcletli bq ve cliı 
but iki kuyuda tesis edilen iki su tulum- ağnlanm ıüratle elin· 
bası ve tesisatı, 4 santim kutrunda mef-

12- ... d dirir. :u5 ;) metre uzunlugun a demir su bo-
rusu, 100 metre tulunde havai elektrik CRIPIN: Nezle, grip ve roma-

tizmaya kartı çok 
tesisatı, 6 mücerrit fincan, iki büvet 5-11- t 

müessirdir. ı 
938 cumartesi saat 11 den 12 ye kadar bi- fJ 
rinci, kıymetini bulmazsa 12-11-938 cu- b d l (lU' 
martesi aynı saatte ikinci açık arttırma l ca ın a günde 3 kaşe a ıtı ~ 

Romatizma ve bütün sancı Iari ~ayanı hayret bir surette suretile Büyükadada Nizam caddesinde 1' 
Üerhal geçirir. Eczanelerden ısrarla SEFALİN'i isteyi~;'Z. 1 eski Seferoğlu köşkleri bahçesinde satıla- •s• e k dı• 

cağından istiycnlerin muayyen olan gün 1 ım v mar aya 
ve saatte mahallinde hazır bulunacak 
memuruna müracaatları ilan olunur. TAKLlTLERiNDEN SAKl~INIZ 

.... lllİİİİİİİlllİİİİİİİlllİİİİİİİlllİİİİİİİllİİİİİİİlllİİİİİİllİİİİİİİllİİİİİİİllİİİİİİİ~~--.-------~----~~~--------..:llİİİİİİİllİİİİİ..UiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiliiilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİİİiİİİİİİiiiiiiir:., 

Daver, Ercümend Ekrem, Nizamettin Nazif Abidin 
Naci Sadullah, Kan Demir, Kemal Ragıp 

cmuasının 
DAiMi TAHRİR HEYETiNE DAHİL OLDULAR 

Cumartesi çıkacak fevkalade nüshasında bu muharrirlerden başka yirmi beş muharririn çok kıymetli ya, . . 
zılarını ve zengin resimlerini bulacaksınız. 

" f .. 
1 

••••• 36 AYFA 10 KURUŞ ••••• 
Fırsatı kaçırmayın, bu kıymetli Ansiklopediyi siz ile alınız. ~ 

...........__------~---=---___:___.:__--=---~-~---~-•ı 
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Taksim - Talimhnrıe• (9 
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