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talebeler arasında çarpışmalar 
Lemberg şehrinde 

HSdiseıer oldu 
Lehistan zabıtası bir çok 
Ukranyahyı tevkif etti 

Varşova, 5 (A.A.) - Dün öğleden son· mitingi müteakip talebeler bir alay teşkil kQneti iade etmiştir. Sokaklarda polis dev 
ra Lvovda (diğer adıyla Lembery) Po- ederek bir Ukranya otelinin önüne gitmiş riyeleri dolaşmaktadır. Birçok kişinin ya· 

lonyalı nasyonalist talebelerle Ukranya ler ve otelin camlarını kırmışlardır. Otel· ralar.rh;! söyl~tı:1ir. . 
ahalisi arasında çarpışmalar olmuştur. de1 ateş edilmesi üzerine talebeler de ay- (40 mılyonluk bır kutle teşkil eden Uk· 
üniversite tarafından tertip edilen bir ni suretle ateş ederek mukabele etmişler- ranyaiılar Lehistanda, Rusyada ve ÇekoE 

.................................. 
dir. lovakyanın Rütenya kısmında otururlar 

P 1. ·· · ·ı · d ğıtm teld Rütenyada oturan Ukranyalılar son za 
o ıs numayışçı en a ış o e a· da " takil b. ·dare kazanını 

Sayımız t 1 •. 1 . d b I?~u r~n mus ır ı ş· 
raş mna ar yapmış ve uzer enn e ta an· 1 p tab" 1--1 • .,.,.pt·ı "Karpat . . . ar ve raga ı 0111JdA. ~ .. ı e · 
ca bulunan 10 Ukranyalı tevkif etmiştır. laralt' Ukranyası hükfunetini kurmuşlaı 

Bugünkü 

16 · hrirnizde Sayfadır 

~eıaı Bayar öğleye doğru Boğaziçinde bu 

Talebeler Ukranya ticaret merkezinin ö· dır. Püyük bir kÜue tŞil eden Lehistan· 
nünde tekrar toplanarak mağazalara hü· da!d Ukranyalılann bu vaziyette talep 
cum etmişlerdir. Halk, nümayişçileri taşa Ierde bulunmağa hamlandıldarı manasını 
tutarak mukabele etmiştir. Polis 30 tale- yukariki telgraftan çıkarmak mümkün· 
beyi ve bO Ukranyalıyı tevkif ederek su- dür.)~ 

\Prens PolQn Romanya seyahati 

::;. .. ~~:r,.~d!.!1., se~~~=kia~!~ kart'- sabahki ~is Leh ve Macarlar 
~Oııla h t. t~cne bağlanan bu- lanmııtır. B•tvelı:il iıtuyondan mo- KUprUye tik vapur • • k · ı . 
~ -~: rımıze gchniıveHay. törle Dolm:-"üçe sarayına gitmiştir. ondan SOOra geldi yen 1 em rıva 1 ere m 1 
~ ~bi ;unda Riyaseticumhur Ba,vekilin dünkü tetkik it ri Bu sabah ~hrimizi oldukça kesif bir h 1 
~~~ ~ııı/~n Rıza, Başyaver Ankara, 15 - Başvekil Celil Bayar, sis basmıştı, bu yüzden limanda ve bil- az 1r1an1 o r ar ? -...=-~ tddın 'Ustündağ, 1stan· dün Ziraat Velı:lletine giderek bazı tet. hassa Boğaziçinde seyrisefer intizamını Y • 

emniyet müdürü ve diğer ~Devamı 10 uncuda kaybetmiştir. y 
1 

K 1 • b • • h t' b GQ . Sabahleyin 5,17 den itibaren Kavaklar· u g o s av r a na 1 1 n 1 n sey a a 1 u 
tın bı·r evlenme da dan 1stanbula hareket etmesi icap eden • f:' ... " vası ~:::::b::O!;~'!:~~ . ıhtimallerle alakadar gösteriliyor 

le& r k 1 n da o 1 m adan :.=t dokuz buçukta hareket etmişler 
9 § 8 d 1 A b Sisin en kesif mm takası Kireç bumu 

t n •' k 1Z1 n 8 18S118 olduğundan Boğazdan gelen vapurlar bu 

.. ·ı.1c "1 enen ada m iskeleyi bir hayli müşkülatla tutabilmiş· "I" le: ve orada da birçok bekledikten sonra 
e11ı y .. umyolla hareket etmişlerdir. 

Dil ede "Ben bu kadınla değll, onun Boğazın sonunda köprüye, - Yeni· 

~~~-teı ka_rdealle evlendim- diyor köyden itibaren hiçbir iskeleye uğrama. 
~-~ ~~~ lbahk Y .,.. dan - ilk gelen vapur ancak saat onbiri 
~~ aııcaıc emesi ~k garip ve Davacı mevkiinde olan gençe göremese- on geçe muvasalat etmiştir. 
'-.._ ""'1t bir da . konıecıilerde görül- le şudur: Sis limanda fazla olmadığı için Kadı· 

• va ile nıeşguJ olmağa İhsan isminde bir genç bir müddet ev- köy ve Adalara işliyen vapurlara tesir 
~Devamı 10 uncuda etmemiştir. .. , 

•••••• 
--~DüLHiMiDi·N········· .. ··············--·········~ 

AS USU 1 
Rupen Cevahlrc'yan 

• • • • • 

ınçak Ermeni i 
·~~il&linin içyüzüi 
! ~ tlt tılt ~e llmdiye War gkll bbmt ba fevblUe eatew Wlse, tarihi yazılarlyle tanmmıı 5 
' ,. .... ~ "~ tak... taraııacta nan bir callllDA a.etleetılncle ıomaD ballae IOkalmaftar. Okayacalanmızm bii- : 
' Q ..... -....;;;: edeceklerl ita eeerla laallrluqmda, Bmçak 111~ baemdan sonuna kadar içinde bu- : 

" vı... Q ~ (A. iL) .. ~ yeslblanJulaa istifade ecllbnlttlr. : 

~ "h 'Perten hAdlseıer - çok garip ve he- 5 ! " •ca,.,.. c::asusıuk safhaları - lhtllAI komıtesıne : 
•den iki ermeni kadının entrikaları 5 

·········{Pek yakında başlıyacağ ız ı ............... J 

Bükreş. 5 (A.A.) - Yugoslavya kralı ahd Michail ve hükQmet azası tarafından 
naibi prens Pol dün saat 18 de buraya karşılanmıştır. 
gelmiş ve istasyonda kral Karol il~ veli- ~Devamı 10 uncuda 

Fu-hşa teşvik 
suçuyla iki kişi 
daha yakalandı 

Madam Atinanın tahliye talebi 
üçüncü defa reddedildi 

_.. Yazısı 10 uncuda 

Nevyork radyosunda meş1ıur fngitil mu!aniri Vtr&'ln bir berinin ?niısıünin 
bütün Amerikada büyük bir panik yapttl&nı yazm11tık. Resimde l:t muzipliği yapan 
genç spiker iş başında görülüyor. '"Merihlilerin Nevy_orka hüa.m ettikleri haberi,, ·- · - -· --
işte bu ıekilde ıabanca sesleri arasında tJırilmif.tir,. 
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re11l cıguıu 
1 NHISARIN geçen sene (bilmem 

bir sene oldu mu?) çıkardığı 

Tiry:ı!.I cignralan hoşuma gitmcmf§ti; 
fa':at yeni çıkan hmlr clI;ara arını pek 
s vdim. Bunca yıllık alı ıklık olmasa 
\'erıicc tUtUnUnil sarmaktan vazgeçip on
lnrdnn içeceğim. Fckat, fikir değiştir

mekte daha serbest olayım dlye midir? 
nedir? adetlerimi öyle çabuk çabuk de
ğiştiremem. lnsan oğlunun bir tnrnfa 
sad:ıkat göstermeğe ihtiyacı vnr; yoksa 
her şeyin geçiciliğini dnhn ynkındnn his
sedip yelse dilı;ıUverir. Ben bu endakat 
ihtiyacını tutUn, kahve gibi şeylerle tat
min edip değişme, yenilik ihtiyacımı da 
her zaman ba.~ka şeyler, her zaman baş
ka türJU dUşUnmeğe çalışarak tatmin et
mek lstlyonım. Ne çare kl bu hususta 
dileJlğim kadar muvaffak olamıyorum. 

Birtakım fikirler Yar, insanın kafasına 

saplanıyor; nekadar silklnsenlz nafile! 
tll. lçlmlze işliyor ve kendilerini ikide bir 
tekrar ettiriyor. 

l'cntce tUtUnUnü bırakıp d'.l İzmir ciga
ral:ı.nnı içmfycceğim; daha do;;nısu on
lnn her zaman kullanmıy:ı.cağn:n, fakat 
blllyorum ki arasıra o beyaz kutudan da 
bir tane çıko.np yakmak pek zevkli ola
cak. tnsnnın dilini yavn13çn iğneliyor ve 
genlzdA hoş bir koku bmıkıyor. TiltU
nUn hafüiııl sevenlerin bu clgarndan 
memnun olncaklarmı znnnedlyorum. 

BJr kabahati var: fncc. Tirynld'nln, 
Yenl~c·nın o!duf;'U gibi bunun da hem in
cesini, h~m kalınmı l'npmnk elbette 
mUmkUndll. Bilirim ld bu dd:ı tlltlln ka-

im rlgaraya pek gelmez; fakat bu kadar 
da ince olmasına lllzum yoktu. :Kutular 
da iyi değil. Gilzel, basit bir şey d!lşllnfil
mll!j : beyaz 7cmin üzerine yukarıya bir 
ay ;>,ldız. nş'l~yn dn kPclm harflerle İz
mir. tyf ama böyle sll .. sllz, basit kutula
nn mükl'mmel bir au~ttc yapılması lfı

zımg<'lirdi. Halbuki bu kutuların fnşn

Btndn htçblr itir.:ı gösterllmcml.ıı: adel!l 
bir mllsvcddeye, ~ıl fstenil('n kutunun 
bir kabatasln~a benziyor. Halbuki ci
gara kutularının gUzcı, elrln şeyler ol
ması lô:ı:mıdrr. 

tnhlsann clgar:ı.ya sigara d"mesln~ 
bir fürJU akıl erdiremiyorum. Bu mem
leltpt ahalisinin ço w ı, benim gibi, el gara 
veya cnğra der. "Sigara" şeklinde dai
ma bir züppelik vardır. Fakat bu, pek e
hemmiyetli bir mesele değil: yeter ki 
dumnnr do!!ru tlitsUn. 

Nurullah ATAC 

Maarifin 
bir tebliği 

Olgun~uk irntil11rılar1nda 

Bir gruptan muvaffak 

olamıyaniar Üniversiteye 
gitemiv.ecek 

Ankara. 4 (A.A.) - KUltür Bakan
lığından: 

Olgunluk sınavlarcdn bir gruptan 
muvaffak olamıyanların Üniversiteye 
veya yükS\!k okullara deyamlnnna mu 
saade edilmesi hakkında Bakanlığa bir 
çok milrncaatlar vaki olmaktadır. Bi: 
sene için yapılan tccrllbe tnmnınen 

menfi :ıctice vermiş olduğundan nrttk 
bu gibilerin Üniversiteye veya yüksek 
okullara C:evamlnrmn müsaade edil • 
memesi Bakanlıkça evvelce kararlaş -
tınlmış ve bu kararın değiştirilmesine 
de bir sebep görülmemiştir. 

- - 0-

Üniversite göz kliniği 
Jstanbul üniver'-İtesinin Cerrahpa,.1 

hastanesi yanında yapılan göz kliniği ik· 
mal edilmek üzeredir. Yılba~ında yeni 
klinikte derslere bac:lanacak ve bu suret
le üniversitemiz ~imdi üç küçük odadan 
mürekkep gayri müsait göz kliniğinden 

kurtulacaktır. 

Çarşıkapıda, zaman zam111 geri alınması nıevztmbahs olan faka/ brlediye ile 
müzeler ıdaresının, itzcrfode bir türlil anlaşama:Jıkları "lürbc,,yi şıiplıcsiz biliyor
sunuz. Geri alınmalı 1111, alınnıa11Zalı mı?. Müttalwpyı yeniden tazeliyectk değiliz. 
Bir iki gündür, f)foanyolunu Be)'azıda bağ!ayan geniş caddenin tiirbe önünde 

darlaşan kısmında, getıiş ve derin bir hendek kazılm4 bulunuyor. Tram· 
vay arabalarının. otobiislerin, otomobillerin - bu arada biçare yayaların -

,,;r 
biribirine girdiği bu büsbiilü11 da'rlaşa" kısım, caddeye, paniğe ulramlŞ 

manzarası veriyor. .. biJJÜI' 
//cnde~in kazılması muhakkak ki bir zaruret icabıdır. Ancak, büS l011,,ııt 

şan ve tehlikeli bir nmıtaka halini alan bu da1acık yolda nakil vasıta zitll ı 
gelişini kontrol cltma almamak, bir seyrise/er mcmurile Jıarekcti ıanaıJ6 
mek, kolay kolay alf olunm bir hareket delil, ki bil da muhakkak ..• bllf 
bir kazaya intizar edebiliriz ... 

Berberler 
arasındaki ihtilaf 

Paylaşılamıyan 
mektep meselesi hal 

edilemedi 
Berberler cemiyeti idare heyetile berber· 

ler mektebi idare heyeti arasmda rnekte· 
bin idaresi hususunda çıkıp maariC idare· 
si ve ticaret '«Xia~n da h.ihal.oilo bil:.-(\· 

yen ihtilal dal budak salmış ve yeni saf· 
halara girmiştir. 

Berlerler cemiyetinin yeni reisi Mustafa 
Turan maarif müdü. l~fine müracaatla 
cemiyet reisi olmak itibarile ayni zaman· 
da mektep mü~_,isi ' 'e müdürü de adde· 
dılmesi lazımgeleceğini bildirmiş ve mek· 
tebin l:.endisine tdimini i~emi~tir. Bu· 
na kar~1 mektep, idare heyeti de maarif 
müdürlüğüne cevaben itirazlarım bildir· 
miştir. 

Bu hususta mektebin müessisi olan ce· 
miyetin c·ld reisi Is.mail Hakkı ile görüş
tük; bize şu malumatı verdi: 

" - 1929 senesinde muhtelif A vnıpa 
memleketlerine yaptığım seyahatten bil· 
hassa tetkik ettiğim berber mektep ve 
kurslarından sonra memleketimizde böyle 
bir mektep kunna1

, fikri bana geldi. Js· 
tanbula gelince maarife müracaat ederek 
berber mektebi müessis ve müdürü olarak 
bir ruhs:ıtnamc aldım \'e mektebi tesis 
ettim. Aradan bir müddet geçtikten son· 
ra berberler cemiyeti idare heyeti reis
liğine intıhabım dolarısile 1934 senesin· 
de yaptığımız kongrede cemiyet reisliğı 

ile mektep müessis ve müdürlüğünün uh-
demde cemeclilme-ini doğnı gönnediğim· 
den resmi bir kağıtla bu hakkı lhsan Gür
güre de\Tettim. Kongreye yapılan teklif 
de kabul edilerek mektep camiyetin idare
sine malcdildi. Fakat talimatnameyi ha· 
zırlamak ve ~ sene müddetle müsta· 
kilen hareket etmek üzere bey kişilik ~ir 
heyet seçildi. 

lhsan Gürgür cemiyet reisi dei:rildi ki 
mektep müdür ve müessisliği cemiyet re· 

>IE .. I~: 
-.ıt ' • • : • • .. • 

Uç ay maaşlar 
yr dan evvel 

verilebilece m·? 
Emlak ve eytam bankası övans 

imkanlarını araştırıyor ver nıek 
.Müte!<aitlerle dul ve yetimlerin üç ay- 1 lamaktadır. Emlak ve Eytam bankası ge

hk maaşlarına ait altı ayda bir yapılanı çen bayramda da bu §Ckilde bir cemile 
yoklamaları dün başlamıştır. Malmüdür göstermiş ve memleket uğrunda çarpı~· 
lüklerinde yapılan bu yoklamalar ayın rak ömürlerini geçinniş ihtiyarlan \'e on
yirmi beşine kad:ı.r devam edecektir. Bu larm dul veya yetimlerini çok sevindir· 
itibarla, şeker bayramı için üç aylık ma· m~ti. Bu defa da ayn~ iml~anı~ bulu~a 
aşların verilmesine imkan buluru:ıamak· cagma ~·e. avan.sın temın edılecegıne shp
tadır. Esasen maa~ın başlaması ıcap c- he etme:.< ıslemıyoruz. 
den bir ilkkfı.nun tarihi de bayramdan 
sonradır. Her zam:ın emlak \'e eytam 
bankası ayın birinci günü maaşa başl:ı· 
makla beraber malmUdürlüklcrinde man~ 
ancak haftasına verilmeğe başlarunakta
dır. 

Fakat öğrendiğimize göre, Emlak ve ey· 
tam banka~ı maaşlarını bankadan alan 
malCıller, mütekaitler şehit anaları \'e ye
timlerine bir cemile olmak üzere bayram
dan evYel bir avans vermek imkAnı hazır-

Ay tutulacak 
Pazarlesl gecesi 

2 2, 41 de ay t u t u lrn u ş 
oh1<•ak 

Paz:artesi akşamı ay tutulması ha:ii -
sesi olacak ve bu memleketimizin her 
tarafından görülecektir. 

İstanbul Rasat!lanesinden bildirildi
ğine göre, ayın tutulm<l~a başlrunası 

:ı:nmam: 22,44. Tam hüsuf başlangıcı: 
23,45. Külli hüsuf: 24,26. Külli hilsıı
fun nihayeti 1,07 dir. 

Hüsufun bitmesi de 2,12 de olacaktır. 

Bir hakaret 
davası 

l'ürkçe hiloıedi~ini iddia eden 

Rum kızı, memur.ara 
Tür~çe küfür etmış 

Dün asliye cezada bir hakaret davcı· 
sı görülmilştür. Hakaret suçunu iştiyen 
Kurtuluşta oturan Kostantlna isminde 
bir kızdır, Ve bu suçu belediye şubesi 
memurlanna karJı yaprr.ıştır. 

Memurlar dün kızın evine gitmişler 
ve babasının kazanç vergisi borcunu 
tahsil etmek ve ayrıca evde gizlice ter 
zilik yapıld.ğı hakkındaki ihbarları da 
tahkik etmek isterni~lerdir. Fakat tddi. 
aya göre bu sırada kızan Kostantin me
murlara Türkçe hakaret etmeğe bagla· 
nuş ve memurlar da bir zabıt tutarak 
ifi mahkemeye akscttirmişlcrdir. 

~' 
Mü sta ki ı .r~~ss~ 

lat bitlıgınd ~ı 
Bazı aza bakk;~ııd1 

ihraç kararı f ~. 
Memleketimizde me\·cut ,ıe ~~oııı 

lar sahasında çalışan üç t~ ~ 
ve en ziyade vahdet gö;,ter~bl 
kil res~am ve heykeltra~lar · 

·1 
yaptığı fevkalAdc ko.ikndırrP 1 

.. ~Alil 
zaıan IlllKkmua nıd en "ff'O"':..A 

mistir. EcvkaHl.dc kong~ışetdjtl~ 
kuvvetlenmek için tasf ıye .

1 
rtfi" ı1 

terciiği bu kararla müı:tak!r ~ 
heykel traşlar arasından bı # 
daşlan aynlmıs ve bu sa~~{iliJtl 
ki halde mevcut üç teşe1$ 
da kalmıstır. ıı 
Aldığunız malCtınata göre s:ı# 

hayli olan bu sanatkarlar e S"JP :1S 

k dar hirbir te~ekkille. rne~p " .,. b. ıec:ı 
ı;alısan sanatkarl:ırla ır ~i!· 
teşekkül vücuda geti~:b:J!lıe 
bu ~anatkilrl;ır gayelerı ıt eıııi> 
natlar birliğine iltihak cd ~ 
bi adecllerini f azl:ıla~tırınagi~ 
da olan "D,. grupuna da 

41 
kftn yoktur. kfl~ 

Müstakil res<:am ve heY ~ 
. . d"ğ" bU 3) df. tıi kongresının ver ı ı beri • ~ 

dolayısile birkaç seneden cıni>-et9 rtl'tl 
nen sanat hayatımızın ce il'~ 
f mdan yeni bir cereyan;~~ ~ 

H~;şünO~~ı"fe~· 1 
yeni taleb8

4, 
l>ün Anksr~.,1ı 
Abideye çe t ~~ 

koydol~ıısUD ~ 
Ankara, 4 (A.A.) - 1eıeı' r J, 

okulunda kıta stajından ıı;atıııl~r:. 
sınıf talebelerinin okul• ,ıe~' 

·~-· . sınıf t yapılmıJ ve ıa:ıncı ıoirıllı• 
arkadaşlarına ''hoJ ge 1 
dir. ı;ııed~,~ f 

Yeni gelen talebeler 1' ,.tl_~;p İ 

islerine intikal etsin ve heyeti umumiye --------------

M!ıhkemede Kostantina Türkçe bil· 
mediğini söylemiş, fakat davacılar da 
suçlunun ağabcyisinir. de böyle bir ha. 
k&lretten mahkCtm olduğunu ileri ·üre -
rek Kostantinanın mükemmel Türkçe 
bildiğini iddia etmişlerdir. Bunun üze
rine mahkemeye tcrcilrnanla devam c· 
dilmiş ve aleyhinde bulunan şahitleri 

kabul etmiycn suçlu müdafaa şahitleri 
olduğunu söyliyerek mahkemeyi ba''ka 
bir güne bıraktırmı§tır. 

Ulus meydanına gidere yı:ııııt!:dı (. 
tına törenle ~elenk ıcoi1lerJfl~ ~ 
milnasebetle yapılan sıJ\dl 

1
,4 nin verdiği müddet bitmedıtıi için mektep 

idare \'e tedris heyeti çekilsin.,, Tc!flltc n amca 
ve c@Du 

ve yeni talebeler ara er s'61 
harbiyeli tarafından bir 

miştir. 

öıuıtı ~ 
Emekli gcnerııl osııısll lllıı;? 

oğlu Muzaffer Teoııını>ğtl ıı ~ı'f 
danbcrl mUptelfı old:ııbllıı t~/; 
kurtulamıyarnk • bU CtSl sf ~ 
evinde vefat et:ınlşt1t;01tıı• ,., 
gUn Kadıköy 'Ozcrlilt ~ıtıll 
rodan kaldırılacaktır· 
eylesin. 



lı,J~\ 'lTI!:ŞRlN 
--_: . -1938 HABER - Aqam post.aın s 

? 

fvladarn Şankayşekin başını 
. getirene mükafat! 

~ır Çinlikadın profesör Pariste 
MemDeke'ltlırll <dllQışmaına karşo 

mu~a~emel& edcece<ğJDnn S~'9701'1'or 
• Jfankeu üniversitesinde içtimaiyat pro- Çin 1.:n.tlınları ondan cesaret , ·e kun·et 

fesörü olan madam Lusi Tu isminde bir nlmaktndır. 

kadın, Çinlilerin davasını A'vTUpa efkü- Madam Lusl Tu l'ariste ve daha sonra 
rı umumlyesi karşısında müdafaa et - Londrada vereceği konferanslardıı bil-
mek üzere Parise gelmiştir. hassa harb afetinden kurtularak başka 

M-tdam Şankay3ckin çok yakın arka- memleketlere iltica edenlere i§ temini ve 
daşı olan kadın profesöı bu suretle yarı ya~amak hakkı bahşedilmesi lüzumunu 
resmi bir vazifeyi haizdir. Kendisi bizzat ileri ııtirecek ve bu hususta bir karar a-
madam Şnnknyşek tarafından gönderil· lınmasrna çalışacaktır. 

miştir. Çinli kadın profesör, memleketinin 

Lusı ru henüz 22 yaşımla çok genç bir düşmana karşı mukavemet edeceğini söy-
kndındır ve fikren garb mcd<'ni) etini çok lemiş, ve Çinlilerin büyük bir mane\·i 
i} i hazmetmiş olmakla beraber, ~ine Çin kuvvete sahih bulunduklarını tekrar et-
li 1tn'anC'sini muhafa;ı:a Ptmekteılir. Pari
s ı · ~cldiği znmnn arkasında Çinlilerin 
gird ı ği bol <.'tekli vP. ipek bir siyah en
tari varmış . 

Fransızlar onu, Çinin gönderdiği hir 
Jtndın E'lçi olarak ka~ılamı~lardır. Lusi 
'Iu bulunduğu biı beyanatta diyor ki: 

,. "- mr ('inil l\aılına bii) le lıir \'aı:ife 

illi ılefa o1arak Hrilmi-,lir. Uu o;el,i'dt• ça

lışmak üıC're heni memur <'den bin:at 
;\l:ıclam ~anka)·çektlr. ICcnıli'ii hlzim lı:in 

miştir. Bu arada .Taponların bilhnssa 
Şanka}'şekle karısının başını mezada ko) 
duklarını vn bunun ir.;irı vaadC'ttiklerl pa
rayı son zamanlarda iki misline çıkardılı 
larını söylemiştir. 

Lusl Tu ilave ediyor: 
- Bununla beraber, madam Şangkay

şckin hayatı emniyettedir. Japon en -
suslarının blitün faaliyetleri ve hilelerı 

ile çalışmalarına rağmen onun nerede 
bulundıığıınıı hiçhir Çinli söylcmiyecek-

muka\'emr.t ' c inıan tim-;alidir. Biitün tir. 

Bugüı. 

hatırını sor-

'tt~ar ;ekii~~ilYo•kadjı n 1 n 
~~~ değeri 

~h !( 
~ıı uarr ~dlonua se~lş~n bDır adaım. 415 lQ)lırll n:n1gnD 1;?g 

~ıı:ı;11d1rııar kı 1 aı s o '\ta z m n li"i1 a \ta m a lf=\l ~ lQı m e o O .QJ o 
ll llıab z ardan d 

~e .,, keınele . nha çok para etmektedir ... 
"~ ı-,._arrnak kab'rındcn birinin verdiği karar üzerin~ 
'h. -~~d llcUr ç·· "'ile ~ an son · unkU, evli bir kadınla olan 

•ası ta b' 
t rııaıı Reı;:e0 bl ır ndam, ayni şekilde bir genç 

1 il bı ltf.ırn (>dilınt ~aşkasından daha fazla tazmin.l:. 
\l b· ,. ltndı Şttr. 

111 '- nın h 
<41"1 ı aya tın . 

1 ltııı .. lirası 1 tchlıkcye koymuş olan bu ada-
~llı!ıı 1

11rın lstil-b.,ı~azminat e0zası verilmiştir. Halbu., ı~ .... 1 i 
I! r. '> incııı2 lir ı;ın 7.ararlı olan kimselerden ah-

ı 1 ııı ası:vın en fazla :t500 ingiliz lirası 
t 1(1 in . 

\'<' ltrı gııjz huk • 
\t ek ttı "arı Ver(> Uk aleminde de hayli münakaşıi 

h~""' <'cburiYetıodn mahkeme heyPti kendisini müda-
\' • I{' lı {I K 1 

1 "' il ~o eyptl . a mıştır. 
• "•t " ı-ası 1 ı nın llcrı U ... 
ft'1 \- ld r n hlt 8 rduı;ü fikre göre evli bir 

~~ l\rpc· Brkad t • 
l il lııtıt> l'Sldir, Şij nş ır, ya blr annedir, yahut da 
°" da a•~ fazıa:ı,r' Jlh.esiz ki annEı olan bir kadının 

"'k . Çıı k ası vardı n U Yalnız kocnslyle dı>ğil, 
r. Yani, ona diğer iki hayat da-

ha bağlıdır. 

Hnlbuki, kocası için sadece arkadaş olan bir kndın biı 

anncd"n daha az kıymettedir Yaln:1 Pv işlerine yarıyan 
bir kadınııa hepsindPn aş:ığı bir dcğPrdedir. 

Bundan başka. nkcğin sevgisini de gözönlinde tutmak 
lazımdır. Eğer adam karısını seviyorsa, Plinclcn alınclığ 

zaman gördüğü zarar çok daha büyük.tür. Sevmiyorsa pcı. 

o kadar znr:ır:ı girmiş snyılamaz. Hele. kansından kurtul
mak istiyorsa bilakiıı onu Pllnden alan adamn müteşC'kkir 
kalır! 

işte, İngiliz hfık imleri bütün bunları hesab ediyorln. 
ve, son hadi}·edc oldıığu gibi, hrm kora"mn i~·i biı arkadaş, 

hem anne, hem de iyi bir ev kadını olan kadının değerini 
15 bin ingil!z lirası olnral< biçiyorlar. Demek oluyor ki 

bu. aşağı yukarı, en ideal Pvli kndının değeridir ve böyle bir 
kedmı altn karıran erkPklc>?" bu para~, ~clemey'1 mcdıur 
ıutulacaklnrdı.r. 

Bundan sonrn, non Jııan'lnrın snde aşk cihetinden de
ğil, para cihetinden de zengin olmaları icab ediyor .•• 

Evlenmek stiyor 

* 

1.ondradaki varyete tiyalrolarmdnn bi ririn ~rti"lti olan bu genç kız t'vlenmck 
istediğim ~nzctelerle ilan ctmektc>dir. Her halde, bu arzusırnu tahakkuk eltirmel!te 

müşkülat çekmiyccektir. ÇilnkU iliı.nla beraber, resmi de ncşrolunmc1.ktadır. 

Eylln i<-mlndeki bu artist daha on .. ek iz yaşında olmasına rağmen ti~ntronun 

lrnyli eski biı s:ına~l:andır. Sanata on iki ya~ındu gırmiş oldu~ için bugün altı se
nelik bir varyete art isti bulunmaktadır. 

"tzlan 
h iun u! 
Meşhur Şcrlok Holmes romanlarının 

r.ıUcllüi, Konan Doyl'un oğlunun bir ) ı-
1 ını olduğunu ve bu yılanın gC'Ç<'n gi\:ı 

Londradaki park•a görülerek halkı !fl~
~a verdiğini yazmıştık. 

Yılnn bütün civarda aranmış, birço11 

r ol' ler bu işP seferber edilmişti. Fakat , 
''Tilto" ismindeki yılan yine sahibinin 
evinde bir kanapcnin altınd:ı bulunmuş
tur. 

Resimde A. Konan Doyl ile karısı, kn
napcniıı altında buldukları yılanlarını se
petine yerleştirirken görü!Uyor. 



tÇERD~: 

• Devlet havayolları idaresi, bu ayın on 
beşinden itibaren Ankara • lstanbul. lston
hul - lzmlr, Ankara - Seyhan ar:ısıncla kış 
seferleri lecrubcsi yAplıroc:ıktır. 

• Sümerb:ınk umum müdilrü Nurullah 
Es.ııl yarın Ankarayı dönecektir, 

• Süıncrlı:ınko hağlı müesseselerin mütc
cla\~I scrnın}clcrinin çoğullılmasına lcarar 
verilmiştir. 

• lstnnbul gümrükleri b:ışnıudilrD Nuri , 
Anknradon şehrimh:c dönmiişUir. 

• Dün sabah Kadıköl de bulunan cesedin 1 
l\adıliöyünde Snrrnrııli soknğınıla MnıJiını.l 
~an ap:ıı tım:ınındo oturım Keğork oğlu Ar· 
tin ol•hıAu anlaşılmıştır. 

• Me!!k<'n bedellerini alamıyan lstanlıul 
muallinılcrindcn 32 sine ait liste hazırla· 
narak ta'idik için ına:ırir \"Ckiıletine gönıle 
rılıniştir. 

·'-
>ltiK: 

TOPA\. 
OllAMIN 
G~J'f'\ SİN 

D!N 
Xv~lVL"l

AA)<. 
K.'\ÇJ'l'll~D\ 

a ::mc 

"IO" cA"'tr<\ l(.q Pt"lı K~i>A
DIM He:MO~ StK\"l(ı 
KAPA l>IM •• tVc T .ço~ 

İ'/ı' H~TıA.'-l"'(0-

t4tm~~ RU r-1~·· 

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

MELEK'te ROB..:RT TA YLOR ve JEANNE HARL.OV 

tarafından temsil edilen TAT L 1 GÜNAtl 
iki bUyUk yıldızı sevenler tarafından alkışlanm"tita ve beğentlmektedlt • ~l:ıarif ıııüdiirü Tcdlk Kııt Çatal<"fl \'t 

ch:ırıntlııkl mektepleri tertiş için diln Ca· 
ı~ı~nyu gitııılşti~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~~-Bugün saati ve 2,S~ tenzilAtlı ~atineler-~~~~~~~~~~~~~~~~~ ,. 

• Londr.ı hii)ük elçimiz Fethi Okyeı ı, -;İİİİİİİİİİm~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;--;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;_;m ___ -=:-ı;-;--;-----;;---:-~ t'~ll' 
ı\nkurıı)a gitmiştir. --~=---·-- --.!Hatay heY.~ "' ı..uııun •~e.ımcn.n 1 ar.ı ı . •. ~na .. ~lt: Munzzllm • Müthiı ~ 

• Dfin sabah şehrimizde beşi 5J gece hlı Heyecanlı Ve Harüuladc Bir Şaheser Görmek htiyenler 
zeızeıe oımıışıur. d u· • n kU 

• Cumhuriyet bayramı f(ilnlerinde çol 1 p E K • 
iyi calışan şehrimiz polis teşkllAtını enı sinemasında zı·y~retJerı .J 
niyet müdürü Salih Kılıc, Amirlere göndcı ~ 1 f". 
eliği birer tııınlmle takdir etmiştir. E· s 1 R L E R 1 Vu.ıı ile ve grdl,.u' 

• Şehir mcclbi dün toplanmış, ilk cel H A R B u IF. 
secle çekilen tazim ıeısrarıarına ııelen (e· t' t 11'.i il ljrllf'~~ 
vaplor okunduktan sonra muhtelif me ele· 8 r K e g :Atf/'j 
leri görüşmfiş, bazı sokak adlarını deliş· Fransızca sözlü filmini görmelidirler. Baş rcllerde: Bir iki gündenberi şeh.ri~,,ı;f!ı 
tirmiştir. Bir Franı:ız: JEAN GABiN. Bir l'.'lncar : DITA PARLO, Bir Alman:ERIH FON STROHEIN Hatay heyeti, dun şeh~ın Jtl tldl,,,..1 

• Sinemada bü)ük bir şöhret kazanoı Bu derece müessir film, senede bir, yahut iki tane görülebilir. Bugün saat 1 ve 2,30 da çok ucuz fiat- rini gezmi~ler \e bazı zıY~~ı~/ 
ıanınmı.,Amerlkenmuı;annlyeslGreysMuı larla HALKveTALEBEmatincl,. .. ; n K ~AT· Urııı>. hil•tlar saat tam 2.30 akadarverilir. ·ı d" B d a}ıff"1~'t! ., .__ mış er ır. u ara a ' .. ıtJSll":ıı 
pkındnphrlmlug~~k~i~n~rve~:·~--------------------~---~--·----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-- ili~~heycta~~nın ~~ 
ccklir. S:ınııtkllr şimdi Parlstedir • 1.- • giderek, Hatay Meclis reısı ~~ 

• Bursnnın imar pllnını yapacak olan s A R y A H "ti '· Ö,~ miınarProslBursadaletkiklerlnebaşlamış-ı liUJCDD l A sinemasında 1 1 er rn Türkmenilebirmüddeti ~ 
tır. Ermeni patrik kayınakazııl uoif ~~ 

. ı tanhulda ne milteahhlt müza)·ede ve Haftanr:ı en güzeJ proğramı: Pazar gOnkU nutku A~Janyan da heyeti ziya~teeıı f.~., 
ınünoıkualardakl bazı harekelleri doloyısl- Bugünlerde ıehrimize gelecek Mevsimin parlak muvaffakiyeti mUhlm olacak reisi Hatay darnsında goriil~ 
le inhisarlar veklletlnce devlet taahhlltle- HAR R Y B A U R 'un SLJ T KARDEŞLER !arından dolayı kendi ine t' "' 
rlne iştirakten menedilmiştir. refikası Bayan RIKA RADiFE Berlin, {A.A.) - Thuringen nazi par- lunmuşştur. tı' :,rl/-

DIŞAJDA: 
CEORC HENRY GARAT - LUCIEN tisinin kongresi münascbetile Bitlerin ge- 0 · are .1 ve ES RICAUD tarafınd~-ı ğleden sonra bu zır .J .. n ,. 

BARROUX ve MEC LEMON- lecek pazar günü Veimarda irat edeceği 100--
K QRK LJSLJZ ADAM NIER tarafından oynanmış şen ve nutuk, Berlinde söylendiğine göre, bil- üzere, Hatay he)etİ az~r3'~tl 

• u ınn içinde altıncı defa olır•k Al- ük' b' · • eh · t' ha. ı cak miyle Hnçador Karaba -....k t' Kuvvetli ve ateşin dram eğlenceli lir komedi. Y ır sıyası emınıye ı ız o a - zancı'-·an patn'khane'-·c.gid~~ 
Akşam saat 8.30 da - ır. ı er ıyana ı man • yan nl 1 d mın p~isl Tim" pu~~ Alman~ya •~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ t ll'tl y· dak' Al ltal J J • hakemliğı de da1ıil olmak üzere Avrupa· J • "' tsı rer'·en milsadere etmiştir. Bu tedbirin se- rova a görüc:müc: er ır. ~ 

bebi maırım delildir. p l Heyet aza ı patrike. J-la 
• t nglllerede Lorldlar kamarası, kralın .buy k ' a:.ı.. ' n "l · da son zamanlarda cereyan eden bütün nin kendilerini öz Türk a~ 

Lord Şansöllye tarafından okunan nutku- A YLo cN~ ...... Ahı: ~.;·0··-- · ...;_ - 'W '"'K nAı. ı Do mclz ~
1 I Mdiseler hakkında etraflı izahat verecek· •••• J .................. ~ ı.rı• -ı ... ,;, 

nu dln\edlktea IODN ""' toplantı. "'~ I"'\ 1 ' L- V nr. bildirmişlerdir. Bunun . , A. 
sinin resmen &C'ılması itin sah günü top- Bitler cumartesi günü öğleden sonra Narovan da sö'- lc deıniştit• 

d 11 t Oynıyanlar: y · rd b 1 cakt J • J - ~ Janmak üzere a ı mış ır. eıma a u una ır. " _ Bütün ermeııiler. bl~:dit· 
• Almanyada dlln neşredilen ve vergiler BEHZAD - 1. GALİB - EMıN BELLİ - HALİDE - ŞEVKIYE, ~---

kanununda baıı dellşlkllkler yapan bir ka - MAHMUD - MUAMMER - NECLA _ J bir hayır olmadığını bı . r'-""...ıi 
nun hilkilmlerlne ıöre, (ocuk sahibi olmak VE Mu5olininin dünkü nutku ermenilerinin bu hakikatı ~ 
sebeblle nrıilerden yapılan tenılllt yahu- H ~ Z l llll V A S F I Roma, 4 (A.A.) - "Vittorio Veneto ettiklerine çok memnun~_...J 
dl çocuklanna pmll olmıyacaktır. ~ n .. ~ferinin yirminci yıldönümü münasebe- tel'in ederim. HalktrnU ~'..A 

• Alman Emden kruvaıöril, Köstence)'e Musiki krs mını idare rdenlftr: M. C. vrı CE"DET KOZAN tile Musolini bir nutuk irat ederek Roma· kapılmamalıdır. Bir tek ~ 
~lm~ftkruvaı~~man~nı,~ttft••~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~ Berlin miliftricin ~Abetini ~na clm~ t~mil~imiz\cWrt~~ ~ 
kert makamları zlraret elmiş, bu ziyareti ••••••••••••~••••••••••••••••• ve şu sözleri il~ve eylemiştir: Patrik; Hataylı errn~nıl ~,. 
iade olunmu,tur. • - Hakikaten muslihane. Avrupai ve takdir ettiğini ifade et~<tl! ~~ 

• Moskovadakl yeni Japon bllyük elçiııı B •• s A R AY s • d · · terıa~ Ugun lnemas] n a dürst bir si)·asetten kendilerini usanmı, ya ve İskenderun kilıse ·.ıe ı 
Toıo dlln Kalenlne ltlmatnıımeslnl vermiş- _.ı;,~ 

hissederek muhal bir takım intikamlar 1ı birer kıymetli incil h~ .. 
tt~ d~ ~ 

• Diln Praıdn temerkilz partileri relsll'ri Her kad nın nı:ıtlaka görmesi lazımgelen bir film hülyasında bulunan kimseler vardır. On- Hatay heyeti azaları ya~:ı;,.~ 
arasında yapılan bir ıörilşmeden sonra, lann yüzünden siperlerde oldu~ gibi Bebeğe giderek Sa\·aron3 ~~ 

b'r reisicumhur seçmek nzere, milli uamb 2 A s K A R A s 1 N o A insanların başlannı çantalarına dayıya· ferdir. Yarın da Yalo\'3'/a .:.dl~ 
lenin, Macaristan• verilecek arazinin iade· rak uyumaları icap ediyor... pazartesi sabahı Toros ek P--
sini mnteaklp 10 teşrlnlaanlden biraz son-
ra toplantıyı davet olunması karar altın:ı Musolini, sözlerini vazife, §eCaat ve va- den a}'nlacaklardır. .. eri~-" 
alınmıştır. tana 9edakat manasına gelen zafer zilini- Heyet azaları akşam ili.si 'P'.-

• Cekoslo\'ak sosyalist partisi icra komi· MAUREEN O' SULI.IVAN - VIRGINIA BRUCE 
tesi 10 teşrinisanide fevkallde bir toplan- ve FRANCHOT TONE miştir. 
tı yapmayı kararlaştırmı,tır. Bu toplantı- tarafından emsalsiz bir tarzJ.:ı yaratılan bu Fransızca sözlü filmin mevzuu: 

da, parti konıreıılnin lctima ederek parll· ı (X 9) u N nin feshini kati bir karar allına almnııı EBEDi AŞK ve KISKANÇLIK MESELESi.. MEŞRU ZEVCE... ve 
ıörüşntecektir: METRES ... BiR ERKECIN KALBi ETRAFINDA iKi KADIN 

• Romanyada prens Konta Küzenin 11..AVETEN: • ..1.<S JURNAL son dünya havadisleri. 
27-10 tarihinde tc,•klr Nlildiği le) il oluıı- Bugün saat ı ve 2,30 <la .cnzilatlı fiatlarla ırc>tinclt>r. F • • 
maktadır. Kendisi gıyohcn 9 seneye mah- 1 1 "1 1 
kiımdur. "Demir muh:ıfıı,, teşklli'ıtı şene----------------------
rinden biri olan prens geçen niııanda ya- K • 1 t f d 
kalanmış, fakat kacmnln lnU\'Orfak OlmU$• 1 m er a r a 1 n a n 
tu. \ 
• lngillercde Soutlıamptonda k!'ıln Jcrsey 
Airvayıı kumponymıının lıiirosıına gelen 
bir habere göre M:ınş sen·! ini lemin eden 
nakliye tan·are:ı;i Jerscyde <Hi~miiş ,.e 1-
C'İnde bulunan 13 kişi ölmfi~tür. 

• Dün akşam J.ehhtıının r.,-o,· şchrinıte 
Ukr:ınya aleyhinde niim:ıylşlcr ynpılmış

tır. Takriben 300 Polonyalı nnıı~·onalisl 
talebe Ukranya kooperatirıcrinin, m:ıAoza
larının ve mekteplerinin camlarını kırmış
l:ırdır. 

• Tit'arct itlliıfl:ırının lnn:ıiınl için Al· 
manya ile Romanya arasında yapılan mii
zakereler esna4'ında Alman murnlıhaıı heye 
ti Alman hııbııhal ofisinin nomnnyaıla 

mark tekrar kı)'nıellenlncere 1.:adıır Ro· 
m:ııfyadan müboyaada hulunmıyac::ıjlını 
bildirmi,tır. 

• r.eıonya l5likllıli lliııının 20 inci yıl

döııiiınü münasebetlle, F.stonya dış hakanı 
Seller fe J.ltvan)·a dış bakanı l.o::oratlsin 
niJtava 1rldc<'eklcrl blldir'lmiştir. 

• ll<'I ·ika kral:ııın kıı 1'arı.lcşi Marle 
lrı'>e, Hruk~elden Romaya hareket etmiş-
r • 
• Kont Ciıno tnr)'are ile \'iyan:ıdan Ro
, ı rlönmftştnr. 

. N~:.- ., ·.E .......... v, : ... · ''A, A ;T . '. N .. 
• .• < • .•. • ~~:~~l . 

• ' J • :. • • - •· • t . ., • ·' e' 
. " •· .... 

Baş, Diş, Nezle, Grıp, Romatızma 
Nevral ii, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derh~I keser. 

icabında günde 3 fcace alın'.'lbilir. 

Köylü tefecilerden kurtarılacak 
Bu mal<sstlu lf öy koopeı at f erl 

kuruluyor 
Ankara, 4 (Telefor.la l - Köy koo. 

peratifleri teşkili için mahalli idareler 
umum müdürlüğü tarafından tetkiklere 
devam olunmaktadır. Hazırlana

cak kanun llyiha.st köy l.:llkınmasın· 
da derin boşluğu dold~~a:.•k ve bilhas 

sa köyler istihsalatını yok bahasına 

ellerine geçıren, ko} lü) ü iğfal Ye ızrar 
eden Reyyar satıcı ve tefecilerin husu. 
le getirdikleri büyük zararları önle -
mck hususunda çok hassas davranıl -, 
masını intaç edecektir. 

Vaktiyle gazetemizde tefrika edilmiş ~ 

olan polis hafiyesi CX9) un harlkul!d3 
maceraları filminin t.tanbula getirildiği
ni ve Alkazar sinemasında oynanacağını 
yazmıştık. Filmin nekadar kuvvetli ve 
canlı bir mevkii olduğunu, <X 9) un ma
ceraları tefrikuını gazetemizde okumuı 
olanlar pek ala bilirler. 

Bu heyecanlı filmde Üniversal ıirketi 
çok kuvvetli bir artist kadrosu da kul
lanmıştır. 

<X 9) rolilnde Scolt Kolk, kadın ro
lünde .Tean Rogers gibi Amerikanın rn 

meııhur macera artistleri bulupmakta - , 
dır. Filmde en milhim rollerden biri de 

meşhur Lon Şaney'ln oğlu tarafından 

oynanmaktadır. Bundan başka Mont Bluo 
ve Lanny Botte filmin baş artistleri a
rasındadır. 

( X 9) un maceraları filmi 25 kısım 

ve iki devre olarak çevrilmiştir. Fakat 
Alkazar ıinemuında bu iki devre de bir 
arada oynablacaktır. Evvelce de bildlr
diiimlz gibi, Hah<'r okuyucuları bu filmi 
tenzilatlı ~ilctlerlc seyredeceklerdir • 

dı 9 
oynan · 



= 
~~CİTEŞRtN - 1938 

~portajlar: 
p Pı@ • er~ ~n~e~eır, ha~ p~deDeırı 
eynırh mı ıstersınız, kıy-

IM .. ~i:·L~· : ......... ________ i 

n1a1ı mı, pastırmalı mı, 
balıklı mı ? Bu maddi hem de manevi yüz.den hem 

zarar ara 

ırreın Dern l1il 
seyaılii1aı~ 

~o@aı 

PloJ1 ada bü) Uk bir gazino ; apılınakta 
olduğunu, \'e in nntın nylardnnberi de -
vam ettiğini, duymıynn, bllmiycn kal -
mamıştır. 

Belediyenin bir çok fedak·rlıklarla 

yaptırmakta olduğu bu ln ant lkmn1 -
dildiği zaman cidden büyük bir ihti; acı 
karsılı~ caktı ... 

Yalnız lstanbulun değil, blltiln m m -
le ketin Pn gfü: 1 sayfi~ c \ e I l jları n 
biri olan Flor) o.da kurulan böyle bir 
zlno modern Türklycnfn giriştiği turistik 
faaliyet bakımından da çok IUzumlu vo 
eh mrnlyetlidfr. 

Ayni zam::ında mod m plılj knbinel<1rf
n\ lhtlvn eden yeni gıırlnonun in aatı 
bUtUn kış miltl.'mndiycn ç lı ılmak §ar -
ti~ le gelecek mevsim b ında ikmal e
dilmiş olacaktı... Halbuki §imdi, bazı 

mnddi zorluklar karşısında 15 güne ya
kın bir :romandır inşaatın yan ) olda. 
durdurulmuş olduğunu ha) retle görUyo -
ruz. 

Mnddi zorlukların iç yUzUnU \'(' scbeb
lerinl bllmemC'kteyiz. Esasen bizim nsıl 
temas etmek istediğimiz nokta, inşnatm 
yarıda brrakılmı§ olmnsındnn dolayı ak
lımıza gckn bazı mahzurları hatırlntmak
tan ib::ı.rE'ltir. 

1 - inşaata devam C"dilmcmcslnin ('D 

bUyUk mahzuru, hiç şüphe yok, bu mil
hiın yapının gclect'k ID(\V im bnşında ik
mal rdilcmi) ccck olmasıdır. 

2 - İkinci mUhim mahzur dn yUz bin
lerce lir.ılık bir yapının k~ ortasmdn 
ve hcnUz c:ntısı açık bir vaziyette yarı 

yol açılacaktır. 

Yeni Florya gıu.inosa 

halkmm şlkCıyeUnl anlatım B.DBğıdaki 

mektubu aynen neşrediyoruz. AlUkndar
lnnn nnzarı dikkatlnl celbederiz. 

''llnbrr gazete 1 sayın dirckt-OrlUğlln~ 
"Ordu 'll!i.3 ctl ?ıles'udiyo lmzn.smm, 

Afnn, J\ı lneık 'e Tilrk lıöyUndcnlz. BU
tUn Jcöylrrimizln J ekfınu 2200 haneden 
ib:ıret olduğu halele nncnk imzamız olnn 
l\lcs'udi)C<lc bir ille okulumuz rnrdır. Bu 
okula ynlnrı imza ,.c ~ ıl1'mlnnnc1a bulu-

inşııahndnn bir görlinü9 l ı 1(1 UI 

nan köy ~ocuklım devam ooerek kUUUr 
fhtiya~l:ırmı temin etmektedirler. Köyü
müzden knznyn olan mesafe 8 ila 4 saat 
olduğundan ~oculdann okuma lhtlyncı 

temin cdllmemcktcdlr. 

Bu itibarla nUfusu faı.la olan köyleri
mize birer ö!:rretmcn gönderilmesi \ 'cya 
bir ilk olnıl atılmasının temlnlnc yUk ek 
vek1Hct nezdlndo ta\1lSSUtfa buhınmanm 
saygıyla dlJcriz.,, 

P.UIUMEUll 
.P A. 1 S, 

• yoldn brrnkılmııs olu15udur. Bu yilzdt>n 
~ ~imdiye kadar kurulun kısımlardan bir

lml!·'!''I çoğunun harab olmasına yol nçılacaktır. 
agmurl rın, al' flrttnnl nnm yar1m 

bir inşaat Uzerlnd göstereceği tnhribntı 
tahmin etmek gUç bir iş değildir. 

Bclcdiy nln; crgcç bu binayı ikmal e
divt'rcceği şUphc>siz olduğuna g8rc, knt
iyyen vakit geçirmeden maddi zorlukla
rı bertaraf etmesi, ve beyhude yere in
ı;aatı atıl bir vaziyette bırakmaması icab 
eder. Çünkü bugilnkU \'azl) etin, çUrUyUp 
bozularak kısımların sonradan tekrar 
masraflarla yerine konması gibi maddi 
ve bü; ük bir hiUyacı karşılıyncak \o grı. 
zlnonun rell.'cC'k sezonda nçılamnm ı 
gibi manevi zarnrl::ı.rı olacaktır ki, b te
diyenin bu noktaları nazarı dikkate al-

ti::h ~ 1t lYı lf\) (ğJ e 
<ec9leınıoeır 

trol memurunun elinden kurtulmak için trenin U tüne 
çıkıp en son vagona. gC'çmek i • m tir. Fnknt tre
nin gittiği istikametin aksine \ " nl rm Ustunde ko
şarken o sırada altından çilen bir köprUnUn de
mirlerine çarparak ~uvarlanmı tır. Kontrolun tehlike 
ve imdad 1. areti ' rrf'Si tiz rine tren derhal durmuş
sa da adam nn k ölil o arak bı. 1unmuştur. Yalnız 

eylül ayındn bu ka il z lnr neti 1 tle öl nlerin 

adedi on ikiyi bulmaktadır. Bu s b bdc>n on zamanlar
da bilhassa l.ondra ile Kembriç ,.e Oksford arasında 
1 !iyen trcnlC'r sıkı nc>~-ır t nltma nlınmrştrr. Çünkü 
bu kazaların cks rı i t tild n d n n ünlvC'rsitcll ta
lebelerin başına gelmiştir. 

O~@ır 

'7~©> ~~n~ 'fOe 

'n15lrn m ~ n 

OLİVUDUN en genç ve güzel artistlerinden Ri
şilln Din müşkül bir mevkide bulunmaktadır. 

Amcrıkan film lrnmpan) nlnrı, yeni bir yıldız tanı
tan filmlerinin ilk gösterili 1 rinde, yeni artistin de 
hcızır bulunmasını film için bir reklam saynrlnr. Fil-

min ilk gecesi, fevkalade bir müsamere mnhiyetinde 
olur. 

J{entuçkide, Ri~lllıı Din'in ilk filminin r;österlllşi 

münasebetiyle bir müs:ımere verileceğini ve bu müsa
mereye güzel nrtlstin de iştirak edeceğini öğrenen, 

şehrin deniz akademisinden bir talebe, bir mektupla 
artiste ba§vurnrak o gece için kendisine bir dans 
lütfetmesini rica et.m.iştir. 

Genç artistin, bu talebi memnuniyetle karşıladı
ğını gören diğer tal<'beler do ayni gece iç.in dans ta
lebinde bulunmuı.ılnr, gentlcr nrnsmda husumet ve 
kıskançlık doğmnsını nrzu etmiycn yıldız, bütiln mU
racaatlarn muvafakat cevabı verilmesini kfttibine blldir
miştir. 

Fakat nihayet tnlebler tasnif edilince, tam 720 
kişinin artistle druıs edeceği anln§ılmıştır. 

Kendisinin bu kadar gençle danS!l. muvnfnknt et
tiğini haber nlnn gazeteciler Rlşillaya sözünil tutup 
tutmıyacağını sorduklnn vnkit, artist tereddüd etme
den milspet cevab vermiştir. 

Bunun tizC'rine meraklı gazeteciler beher dansın 

istirahatiyle beraber -vasatı olarak yalnız (8) dakika 
sUrdUğilnU fnrzederck bir hesab yapmışlar ve artistin 
sözünü yerine getirmek için 40 sant kadar dans ennesi 
lfıznngeldfğini truıbit etmişlerdir. 
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Seyahat notlar ı 

Gazetecileri sev- Samsunda matbaacılık 
yıldızlar ! =~:.~~-~:~~.?.il~k-~:..~~!~~.:.= • 

r11ıyen 
@i©l~ett<acD b Dr yıldıza b i r keıre <dJüşma rıı @lmowa 

g©>~.slYılFil; en lYJifak lhla reketDern nı g ~zDer; e n m~nasız 
sö~ue ırın a 'lfe n a 'lteifsl r ecg'.Jeır.aa 

Greta Garbo, 
Katerin Hepburn, 
Luiz Rener, Klo
det Kolber, gc.
zetccileri niçin 

sevmezler ? 

5 Samsun merkezinde dört matbaa vardır ve üc a-aı:ete i 
: çıkmaktadır. Samsun, Ankara ve İ stanbul neşriyatı·: 
: nı ~enis bir alaka ile takio eder . : • • •• ••••••••••••• •m•••• •••••• ••••••.ı••••••••• .a •••••••••· • 

' 

Samsunda yeni makinelerle takviye cdiletı Vilayet matbansr 

siııl" 

Fransızların meşhur bir hikayesi 
vardır: Memleketinde mavi gözlü v: 
sarı saçlı kızlarla görüşmekten bıkan 

bir İngiliz Don Juanı, Fransız k:zla. 
rının beyaz, kara gözlü ve siyah saç~ı 
olduğunu işitmiş . • Biraz da onlarla dü
şı.io kalkmak üzere Fransaya doğru yo· 
la çıkmış. Dünkerk limanında Fran. 
saya ayak basmış, tesadüf bu ya, ':<arşı
sına ilk çıkan Fransız kızının gözleri 
mavi ve saçları sarıymış. İngiliz, derhal 
geri dönmüş. Londradaki arkadaşla -
nna "Fransayı baştan başa gezdim .. 
bir tek karagözlü, siyah saçlı Fransız 

kızma rastgelmedim, hepsi sarı saçlı, 

mavi gözlü, ,demiş .• 

Samsun gılJi licari bir merkez<lc mü- tedbirler almıştır. Samsun gazete t1, 
Simo1ı Simou gaıetecilcrin mıılzasarasında teaddit matbaaların mevcut bulunma. başmuharrirliğini, eski meslektaşla ,~ 

sı tabiidir. Bütün ticarethanelerin, bü· mızdan muharrir Vedat Urfi ifa ett1' 

Bugün sinemadan bahsedenlerin ba· 
zılarr, bu İngiliz seyyahından farksız • 
dırlar. Ömründe bir stüdyodan içeri a. 
yak atmamış adamlar da bu mevrua 
dair yazı yazıyor ve gariptir ki bu ya· 
zıların filmler ve yıldızlar üzerindeki 
t:sirleri de oluyor. 

Avrupada yıldızlar_la gazeteler ara· 
sındaki münasebet samimidir. Oııların 
sinemacılıkla ve yıldızlara dair yazdık. 
larına inanılabilir. Olsa olcıa biraı mü. 
baHiğa vardır. Fakat Amer:kada iş lıöy· 
le değildir. Gazeteler yıldız.a:-ın mu. 
kadderatına bfikimdirler. isterlerse şöh 
retı dünyayı tutan bir sana'tkarı 48 sa. 
at ıçerisinde tahtından indirebi~\.rler .. 
Amerikan gazetecileri tam H ü~onun 
dediğ i g:bi "yeryüzünde her ateşi fitil· 
leyen birer dev,, ve "sesleri, göl; g:irül. 
tüsünü andıran,, birer ejderdir. 

Gazeteci bir yıldıza bir kere düşrrıan 
olMıya görsiin .. Bu düşmanlık tee:;süs 
ettikten sonra yıldızın arkasında dola. 
şır. en ufak hareketlerini gözler, en 
manasız sözlerini fena tefsir eder. Sak
lanırsa, saklandığı yerden bulur, çıka. 
rır, çok gezerse, ''gezişinde kötü mana 
var 1 ... içki içerse "sarhoş,, der; ismez. 
se "yaşamasını bilmiyor.,, .damgasını 

basar .. Binaenaleyh onun istediklerini 
yapmaktan başka çare yoktur. 

Grcta Garbo gibi şöhretini yapmış 

bir yıldız b·le gazetecilerin elinden ya· 
kayı sıyıramıyor. kaçmağa uğraştıkça 

takip olunuyor; hakkında b:nbir çe it 
dedikodu yapılıyor. Eğer Greta t~~rar 
film çevirmeJe başlarsa gazetecilerin 
bu filmi iyi karşılamıyacağını sö}·l.e. 
meğe hacet yok .• 

Gazetecilerle arası aç ık olan valnız 
Garbo de~ildir. Katerin Hepburn, Luiz 
Rener, Klodet Kolber de bu sınıftardır. 

Bundan dört sene evvel Katerin 
Hepburn Holivuda geldiği vakit tanın. 

mış b:r yıldız de~ildi. Tiyatrodaki mu· 
vaffakıyeti Nevyorkun hudutlarını aşıp 
Holiv .. da kadar gelememişti, ''Veraset,, 
filmini çevirirken, biraz reklam yap:nak 
istedi ve gazetecileri evine çağırdı. 

Fakat o sıra la Moris Şövalve ve 
Con Kravfordun. çevird:gi filmlerle 
meşgul olan gazeteciler henüz me!.ıeğe 
yeni girmiş bir kızın davetiııe aMır:ş 
etmediler. 

Ancak i siz, ikinci derece gazete 
rn ıhb .rl ri bu daveti 1-abul etti V• yıl. 
i·~ er i '"Ün r·"·ctelerde keıı di h 1 ·l:ın 

l r ~nn ız ve yavan bir takım yu.ılar 
't ıdu, 

n.,.,tlan kızan Katerin artık evine 

Marlcu Ditrilz de gazetecilerin bir azizli· 
ı, ıe rı;ı cı ı ştır! 

hiç bir gazeteci l:abul etmiyeceğini 

sö, ledi. Bu sefer gazete;:iler kızuılar 

ve bu yeni san'atkar hakkında mütte. 
hid bir cephe aldılar. Eu cepheye rağ. 
men Katerin Hepburnun muvaffakıyeti 
bir istisnadır. Fakat bu parlak müvaf· 
fakıyetine rağmen gazeteciler hala yıl
dızın arkasındadır. 

Ufak bir muvaffakıyetsizliğini bekli
yorlar. 1934 de san'atl:ar Nevy . rkta 
"Göl,, piyesini oynadığı vakit ümit et. 
tiği muvaffa,ıyeti kazanamadı. Bu 
muvaffakıyetsizlik bütün Amer;kan 
gazetecilerini fideta sevindirdi. 

Bugün hala Amerikan gazetcleıi Ka
terinin aleyhinde yazmak için hi~ biı 
fırsatı kaçırmıyorlar. Daha geçenlerde 
Katerinin kendi "benzerini,, kendı na. 
mına sahneye çıkmaktan mencttiğ: hak 
kında sütun sütun yaz lar yazdılar. 

Halbukı hakikat bunun t~ma.niyle 

aksine idi. 
ı. .. uiz Renerin macerası da buna ben

zer. Viyanalı bir yıldız olarak T...uiz 
bundan iki sene evvel Holivuda geldi .. 
Az tanınmıştı. Gayet kötü tng:Jizce 'ko· 
nuşuyordu. Gazeteciler kendis iyle gö. 
rüştiıkten sonra hakkında biribiriııi bo
zan hükümlerle dolu yazılar yazdılar. 

Bir kaç dil bildiği ve cok memlr.ket 
gezdiği için onu malumatlı kadın sıfa. 
tına Hiyık görenler oldu. E ki bir ııile
den geldiği ve maziye ait rabıtaları 

kıramadığı için bir kaç gazete kendisin
den saf ve boş tabirlerle bahsetti. 

I3ir kaç baloda muhteşem tuvaletle 
görenler, onu okuyucularına m-;<la ma. 
ğazalarının canlı bir reklSmı g:bi anlat.. 
tıhr. 

G-ı•et ! ·Heri evin:'le pijema il e kabul 
e•tı. Hafıfmeşrep bir kadın olduğuna 

daır yazılar yazıldı. Bu yazılar yazıl

dıkça mu .. affak olamıyacağım anlayan 

Luiz Rcner bir köşede iki sene bekledi. 
Kendisini unutturdu. Sonra gazetecile. 
ri elde etti. ''Şarkın Çehresi,, filmini 
çevirirken bütün gazetelere ayni cins. 
t:n yazıhr yaz.dırdı ve ancak ondan 
tonra meşhur olabildi. 

K1odh Kolberin ve Norma Şererin 
gazetecilerie arası çok iyi idi. Bütün 
ga~eteler cu iki yıldızın zekasından 
z 1 ah:tın\'\ ... u ~c ı.aa ... ııgtııocn taıı:01ı lç-

bahsederJcrr1i. Onlarla yapılan her mü
liikat, mübalfiğa ile lehlerine olara~< ga. 
zete sütunlarına geçerdi. 

Fakat r.ünün birinde Klodet değiş • 
meğe başladı. İkinci evlenişinderı sen· 
ra, gazetecilere bu izdivacına dair iza. 
hat vermedi, ve genç kocasiyle resmi • . 
nin gazete sütunların.da neşrine mi:'saa. 
de etme~i. 

Klodet bunu yaparken kocasına hür
met etmek ve ettirmek istiyordu. 

Kocası Amerikada tanınmış bir ku • 
lak, boğaz, burun mütehassısı idi. 

Tabii doktor Joel Presman, isminin 
ve resminin gazetelerin sinema süh•n • 
larında neşrini istemez.eli. Onun için 
gazetecilerden yüz çevirdi. Fakat bü -
tün matbuat aleyhine döndü. Hem ya. 
zılmasını istemediği şeyler yazıldı, hem 
de Klc<let:n filmleri eskisi kadar be· 
ğcn:lmez olu. 

Bazı yıldızlar gazetecilerle g:ıruş· 

mekten ürker bazıları da fotoğra!larr 

nın neşrini istemezler. Halbuki Holi • 
vutta, ceplerinde minimini fotoğraf 

makineleriyle her yıldızın arkasır.dan 

koşan, amatör ve profesyonel, bir sürü 
fotoğrafçı vardır. 

En beklenilmiyen zamanlarda klişe 
alırlar. Yıldız esnerken, yemek yerken, 
dansederl;en fotoğrafları çclı:ilir. Hele 
amatör fotoğrafçıların elinden kurtu· 
luş y~ktur. 

Ekseriyetle güzel, yakışıklı, zengin 
delikanlıbr olan bu zmatörler yıldızla
rın hususi hayatların n en mahrem sah. 
nelerine kadar sokulabilirler. 

Fotoiiraf almal;tnn ibaret olan hakiki 
maksatlarını, hürmet, iştiyak, aşk tera
neleriyle gizliycrek hiç alınamaz zan· 
nedilen vaz:yetl:nle bile fotoğraf çe
kerler. 
Eğer bu fotoğraflar, gazetelerde 

neşredil:niş olsaydı, belki bütün yıldız. 
lar flöhrctlcrini bir dakika içerisinde 
kaybetmek tehlikesi ile karşı kar;ıya 
knlırlardı. 

Makyaj altında çok güzel görünen 
Miriyam Hopl:ins hususi hayatında 

boyanmaz, 
Cildinin renz i ele pek iyi ceğildir. 

Onun boyanırken alınmış fotoğrafları 

vardır. Miryam bu fotoğraflara öfkele. 

yUk ihracat müesseselerinin hiç te az tedir. tt• 
olmıyan basım işleri, bu matbaaları (Ahali) gazetesi de eski bir gas~ıı· 
yaşatmağa kafi gelebilmektedir. Sam· dir ve muntazaman çıkmaktadır. g•· 
sun merkezinde elyevm dört matbaa fa. susi bir teşebbüs mahsulü olan bil fr'' 
aliyet halindedir. Bunların başında doğ zete Ahali matbaasının malıdır. 13a 11• 
rud1ln doğruya vilayetin müessesesi c- da çıkan gazete "Bafra Sesi., adırıı ta 
lan "Vilayet matbaası,, gelmektedh. maktadır. Jtı' 

Bu matbaanın noksanlarının azamı Samsun Halkevi, mecmua iht~Y~~ .tı' 
derecede Eiderilmesinc çalısılmış, ırıııh· nı cıirl,.rrn•ı. :o:~ < 1 n ••-,-> !o• l<Jıl 
telif makineler alınmış, muhaselıei hu· dergi neşretmektedir. Ayda bir çı 
susiye kadrosundan iyi bir matbaa teş- bu mecmua hayli dolgundur. ııı•· 

kilatı vücuda getirilmiştir. Diğer mat. Matbaaların fazla meşgul buııırı bi· 
baalar da ticari işlerle meşgul olmakta· sı Qelki Samsunda kitap neşriyauoll J>lf 
dırlar. Bafrada da bir matbaa vardır. raz engel olma'ktadır. Bununla beril dı!· 
Elyevm Smsunda ikisi merkez şehirde, arasıra büyükçe eserler basıtnıalct~r· 
biri Bafra kazasında olmak üzere iıç Son ay içinde iki kitap tabclunnııı~t .,et 
gazete intişar etmektedir. Bunların Samsunda, Ankara ve lstan~.ul efi' 
hepsi de kendi matbaalarında tab.:ılun· riya tının satışı iyidir. Her türlu rı 3ııt• 

k d 
ultı1 ma ta ır. yat Samsunda muntazaman sa 110 r· 

Bunların başında (Samsun) adını ta- ve iyi bir okuyucu kütlesi bulnıa1':ıf1,~ 
şıyan ve on dördüncü yılını idrak eden Roman neşriyatı bilhassa çok satı ,<iJı 
gazete vardır. Bu, vilayetin resmi p,a • tadır. Samsun merkezinde bir '}<aÇ iştif 

.d. . d .. r ediltı1 '( 
zı:tesı ır. Vah Fuat Tuksal bu gazete· tane satan eserler de tesa u • 1'İ ııı 
nin daha olgun vaziyete gelmesi ve da· ki burası için lıu rakam şüphesıı 
ha mütekamil bir şekilde çıkması için rekor teşkil eder . 

.. --·-··-··-··-·-······----····· .. --·····-····-·-·····--····· ,,,_ .. _, .... -:~ ı:-·-···--···--···--··················-·-···-········-················- ··- ... ;;;; .. --_: H 

~CAFER Müshil Şek~~ı ı• 
!! T esirı kati i çimı kolay en iyi müshil şekerıdır 
n~ Bilumum eczanelerde bulunur. • _Jf1J . . .. ~~ 
••••••••••• .. ••••·--··-........ ••••••••••-••••••• .. ••••• ••••••••nı•u•-·••••••-•••••••••-:::: •• ~ ••••••••• ... ••••:,:;•• ........... - •••.-.••••••••••••••••••••••••••••• •A•-.. •••• ... •••-••••• 

======================================.;::::::.--:ftiirıt•• 
nir. Klişelerini ve filmlerini satın al. işitti. Bir hafta sonra gazetele! ôt110' 
mak, kırmak ister .. Bu huyu da şayi ol· nın mü thiş bir sefahat içerisir.dc 

muştur. Herkes lıu fırsattan istifade e. geçirdiğini yazıyorlardı. t6• 
derek yıldıza şantaj yapmağa kalkmış. . . d .. z,rıısıı rı· 
trr. Fakat o hala bildiği yclda gidiyor. Marlen Dıtnh L~ndra a p.ııı'. 

valye,, filmini çevirdikten sonra ;ıa ıııÇ 
işte size başka misaller .. Bir gün btr pur" ,J 

kaya dönüyordu. Bindiği va d" t1"' 
gazetede bir yazı çıktı. Bu yazıda Key ırı " &11 

bir gazetecinin bulunmamas rard•· 
Fransis'in ihtiyar. ve hastalıklı bir ka. detle israr etti. Fakat bu israrı rı ço1' 
dın olduğundan bahsediliyordu. Buna oldu. Bütün gazeteciler y1IclJ1ı

1

11dıl~ıı· delil olarak ta bir resim vardı. Halbuki k 1 • • t bil U ... e 
canı ı:ı ı mış bir vazıyet e 

1 
~tıı•· 

bu resim Key Fransisin oynadığı bir .. d .. 1 •. fk 1 ..ı·l r •:e ıı e, ıı•· nu gor u er. o e en.uı e e\·• 1 hasta rolünde çekilmiş fotoğrafıydı .• bulundular. Halbuki Marlen bil 5 11,ıı 1 

Yıldız makiyajını silmeden stüdyonun akta tinde gazetecilerden kaçnı 
1 lokantasına yemek yemeğe gelmiş iş. .d. d ~ 

. ı ı. 5aıt ..ı 
güzar hır gazeteci de hemen bu fntoğ. Çünkü herkesin :tsviçrede P.~er-1• rafı çekerek gazetesine gör.dermisti. . a· ve 1, kızı Mariya beraberinde 1 

1 
•• ,,,., ' • 

J orj Bran bir gün yemek yerken, ar· d n ur" . • oc 
kanın çocuk hırsızların a jstı) 

katlaşlarının israrı üzerine köpek takli. 1 asın 1 
drT. bu noktanın gibli ka nı '( 

di yapmağa, havlamağa başladı. Bu tıı 
du, retl' 

hali lıir fctoğrafla tesbit edil:li. Ertesi Gazeteciler, yıldızlara bU suıar "'P'; 
gün bir r.azctede Jorj'un l:<"ndisini bıl. f 11tık I' çok iyilikler ve bir çok en 1,ucıı" 1 ., 

miyecek kadar sarhoş olmak huyundan bU il"" biliyor. Acaba yıldızlar ·ııi ı11 • e 
vazgeçmezse iyi bir istikbale namzet haksız olduğu vakit kendilerı le tıiÇ ı:. 
olmıyacağına dair bir yazı yazıldı. faa edebilir mi?. Cevap vernıe0ıır• çı,, 

C 
. .. bile s • ~'r' 

Bir gün Mirna Loy. arkadaşlarına yaramaz.. evap bır gun siri ~ 
~ te \ 

haş·nın ağrıdıP,'ından şik5vct t-diyor ve sa yazı okunmuş. yapacagr 
1 0 

,,~ı 
"sanlti bir haftadır sefahat meclislerin- mıştır. S:>nra cevap ,.erroe c t.ıırıtıısı' 
de yaşıyormuşum gibi çok yorgunum.. kızıldığını eösterir. susnıak 
diyordu. Bu cümlevi otelin asansörciisü dır 



ı-----;::::-------ı 
'----__Siliyor musunuz ? 

• Olınaıı deme)in. 
•• \merikada bu -

nu da yapmayı 

Fakat. pamuk evlerin asıl fay· 
dası zelzele gibi felaketler zama· 
nmda görülecek. Çünkü herhal
de, pamuk altında ezilmek teh
likesi yoktur .. 

du~Unuyorlar. 

1 P." Sim. dıld l:alde,na f 
- la b ı 'ay~n recl • züraf e. 1 t lnu nnı ılmi)·oruı. Fa· 1 

~acaı.: ~'"' d ;·ı . ~ 
\~ 'k J e ı . ~ 

l. ~ da h r sene mcmlc ~ _ ğil, artık hay'\'an 
ı ı 1 , 1tıyacından, ve dünya- ( {: . !ar da tayyarede 

Sade insanlar de· 

f :ı u. anaC':ı ı miktardan ,....k 1'--" ./'" yolculuk edi· 
ı ParnUk . )'" ılJ. ~-.. . 

rı bu . }'etı~m~ktedir. Es· - · ..ww-. .Yorlar. Kedı. kö· 
1 • gıbi fazla mallan ya· pek, kus, sahipleri ile beraber 
ta • a~d~ ı;ure~.e piyasayı kur· bir memleketten bir memlekete 
IJ ın Pa Çunku, ortadan bir tayyare ile gidiyorlar. 
' a "- mu'" u - \'e)'a kah,·evi Fakat her haY\'3nm tayyareye · ~rdıkta J 1 fiyat n ~nra az kaldığı binmesi öyle pek kolay olmıyor. 
t 1 e:~ Yük lır, bu gibi mah· Mesela düşünün: Zurafayı tay-
llJeı ~di ~· Cd ... nler de zarar gör- yareye nasıl bindirebilirsiniz? 
<!ırtlan • akılarak ortadan kal· Yalnız, ya mecburiyet hasıl o· 
}ı;,, ,...; lllah ulun para~ını d. a sa· 1 16 ~"rıe lıi.ik " !ursa? Elbette bir çaresini bu ur-
~ 'a B . lıznet \"erir. Bugün 1 f rez ı ar ... 
az t 

1 )ada, lüzumundan 'k d k" b" ı ı~t .. · · . I~te, geçenlerde. Af rı a a ı ır 
~ ttıv 1 

1 ıçın, her sene bin- memleketten bir Avrupa hay\'3" 
F' 'at ıl kah\e rakılmaktadrr. nat bahçesine bir zurafa naklet· 
~ :'arı ~ırncıı Amerikalılar ~·a· mek lazımgelmiş .. Hayvanın ga· 

U ı \ 'a d"nize dokecrk· 
h a~ı vct rabuk rrötüriilmesi İC3p edi· 
,.. ' "- .. a maldan hac:' a ı;n· J l< 

0 

o "-1 • r ı yor. Ne yapıyorlar? Zurafayı, 
1 ın • etmek 1 tiyorlar. tayyareye koyuyorlar ve diz.çBk· 

lla; \ ı .. t > acınrlan fazla mı · kti 
b... • ı t r türtiyorlar. HayYan dız çö nce 
• ill :.ı :\j • 

1 
• P<'ktıln! diyorlar. 

~ • d 
11

11! e kurna~ yap:nakta, zaten boyu yan yarıya kısalı· 
~ ev d !'Tn:ı.' ta kullımıtmaz yor. Fakat gene kQ.fi değil: Boy· 
~1 .., Yapılır' nu tayyareden dı~rı bir hayli çı· n ..•. 

~ p ......... ,:rın dü5tinduğüne kıyor. Yalnız. bu kodan nm za· 
~1 • ""'·~1.11\ taz>·ık edilerek sı- ran yok. Elverir ki kalkmak is· 
ka•, .. , ve ka katı bir madde temesin. 
4ı ; rı 

1
!Cek;.·, o zaman. bu Bunun için de bacaklarından 

tlara t"J tug a. len ne kuı- t. ... n ..... ,,. .. bc.&t•:·Ml" .. · Vo hn v!l· 
,. :.: .... '\ ~·rıpaca}\lar ziyette hayvan Afrikada yakalan 
• -..ı;ı k . 

t~ %:-arak karna1c1 leri bu şekilde dığı yerden A\TUpadaki hayva· 

1.. 
1 u" b" tı bır madde hali· nat bahçesine götüıiilüyor .. 

"r ., ır rok . 
ı• · a;>ıı.ı .. ' ı~e yarar şey· 

"! ;l'~ınnı görüyoruz. ?\tese· • - .. - --
~ e . b 

~ b-ra r } 1 a:ı parçaları ~@'ti a 'f D r\) C 
\" 1,.., ıkıştırar.ık öyle 

' ""rnaz b' 1 }O·Jar k' ır madde haline 
ı ~ llel"\an 1

1
• bundan ta} yare· 

e erin· b'l 
1 

1 ı e yapıyor 
~:'\ 1.1 rıı ddccı 
l' 'fi ... ..etj al :1 Yapılan tayyare 
ç .~!'\<ıneıe~rnın;·umdan olan 
lap ,•u, ~ıkıcıt .e tercih olunuyor. 
~a1' an Pe~rılrnış reçineden 

1 l:a•lar ;e. ~kilerinin tam 
b- !'\an har afıftir. Tayyarede 

. ın.k ı 
• ~d; ··e o d~~una göre. 

l r tabıı tercih o· 
e 

te h ın bı .. 
·o· .. en 

l:ı •tr '1rıu da bo ~ ı>amuk e\'le-
<le haf Sert fak } 1 

• Pamuğu sı· 
" 

1lle ger at hafif bir mad· 
u,~~ ırerek . 

l)ı'ht. lara't ) apacakJar .. 
··ı.ı t\' 1 an 

t>la':alt· ·trin bi~ ~arnukla ya· 
t'I Ob". l3ir n..ı_ aşkalığı daha 
• Ut "'1<1da ı ·ıellli . Od\ldan . konu~ulac:ı· 
~ n ... ~ecek 'ın· Pel, kolav kolav 
ı... -'GJ·ı ız çu · · 
VJ.t l'l"t ' etrniYen . .. nkü pamuk 

-

Inanılmaz şeyler! 
... Fakat doğru! 

~~~ 
~~ 

if. ÜZERi İŞLEMELİ DEVE 
- Bu hayvan, tabii, anadan doğ 
ma böyle değildi! Bu ısekilde bir 

hayvana tesadüf etmek irnklln· 
sızdır. Onu bu hale geti ren sahi· 
bidir. 

Bu devenin sah\bi bir Hidis· 
tanlı imiş. Onu bir gün Lahora 
götürüp satmak istemiş. Fakat 
ne yapsın ki bu deYe herkesin 
hayvanından fazla para etsin? 
Hindist:mlmın aklına geliyor: 

HaY\ranm tüylerini yer yer us· 
tura ile kazıyarak onun üzerini 
bu şekilde bir halı gibi süslüyor. 
Resimde beyaz olarak görülen 

yerler hayvanının derisinin çıplak 
bırakıldığı kısımlardır. Diğer yer 
terde de tüyler böyle kesilip biçi· 
ı,,.. · hir ;sıem!' haline C:Ptirllmis· 
tir. 
Adamın bu hayvanı diğerlerin 

den fazla bir fiyata sattığı da 

awwwa ,_.,s._ı ~ _.., ___ ._ 

l'lııı :ıct~dir 0 &tırültüyü kesen 
<I tcb> ~Uk~rı dalann dU\'3rla·· 
M_ • b"r lapt ... 

maz. 
Bunun için. orada kadınlar 

Bu karmnkanşık çizgiler içinde iiylc gUzel bir §ey saklı ki! Me-

. "'«ıf!1 Odarıa l· ı 'ımız tak· 
h .rı .du}'Ulrnıl:onu~ulan oteki 

rak mı ettiniz? görmek isUyornanız gayet kolay . 

Çocuk, geceleri 
uykusunda kal· 
kıyor, odada do
laşıyordu. Bu bir 
hastalıktır. An -

nesı doktora gıtti. dert yandı: 
- Doktor; oğlum geceleri u· 

yurken yataktan kalkıp odada 
gezinmek adetini çıkardı. Göz· 
leri kapalı ve uyur bir halde ol· 
duğu için. oraya buraya çarp
ması tehlıkesi var. Yüzü gözü 
parçalanacak .. ne yapayım? .. 

Doktor biraz dilşündü, sonra: 
- Kolay! dedi. Çocut'Unuz ge· 

ce yatarken ayaklarına kayak a· 
!eti gi)·sin öyle yatsın ... 

-??? 
- Evet ... O zaman, dolaşır 

kcn ayaklarındaki uzun tahtalar 
ka~ı ındaki duvara. veya kapı· 
ya kendısinden cvYel çarpar .. 

IG) ~ , Jş için mür:ıcaat 
~ d · · 1\1 ' se /!. - etmıştı. ese 

.: ~ .. nin mi.idüriı ken 
\~ sini ka~ırn 1-

• .ili dı ve: 
_ Getirdiğiniz evrak i) ı. d 

di. Sizi bos olan bu vazif< ~ :ıla
bilirim. Fakat size şimdili"' aı da 
30 liradan fazla para verLmcyi.:. 

o zaman. adam itiraz etti: 
- Jnsan 30 lira ile bir .eY ya· 

pamaz ki! 
Müdür: 
- Nasıl yapamaz! decl.·. ;zc 

gösterdiğimiz isi yapac: \.; ınız 
ya? ... 

* 
Küçiik Orlıan bir gii11 ba1ıası

na sordu: 
- Baba. dedi. Gazetede oku

dıtm: "/lıtira beratı,. diyor. /\'e 
demek bıı? 
Babası izah rtti: 
- insan yeni bir şey bulunca 

onu başkası kapmamı diye hii· 
kı'lmet c kaydettirir ve "bcrat,, de 
nileu kağıdı alır. 

1 ki gii11 soma O r lıan koşa koşa 
grldi: 

Baba! dedi. lliikQmcte gi
dip "'ihtira beratı .. alacağtm! 

- l' a? 'ne bııldun? 
- Kendime iyi bir arkadaş! 

- Ademle Havva cemıcttcn mı 
zaman kovuldular? 

- Sonbaharda. 
- So11balıarda mı? 
- Evet, çıi11kü elma sonoanm· 

da olur. .. 
O gün derste yıldızları ötrcn· 

mişlerdi. iki karde.ş akşam eve 
geldikleri zaman pencerenin ö· 
nüne gcrtiler ııe Tmgut gözlerini 
semaya dikerek: 

- Abla, dedi, Bü,J•Hk Ayı ne· 
1 de? 

Tiirkôn kardcşinfdürtlıi: 
- Sus, dedi, babam duyma

sın! 

• 
Mahkemede M· 
kim, kasa hırsı -
zına: 

- Hayret ediyo· 
rum! diyordu. 

Bu kadar sağlam bir ka ayı na· 
sıl açtınız? 

- Vallahi bay reis! dedi. Size 
bu işin ustilünü öğretirim ama. 
bu iş parasız olmazı 

l' azı geçirmek için bir koye 
gitmişlerdi. Küçük Demiralp ora 
da köylii rocuklarla alıbab oldu. 

Bir gün onlardan biri Drmir
alpa: 

- Gel bak, dedi, sana şuradaki 
kabakları göstereyim .. 

Demiralp o sırada oradan gr· 
ren l>ir alay köylii romklarrnı 
gördii: 

- Şimdi ııaktim yok, dedi, 01· 

kadaşlarını bana başka ıaınan 

gösterirsin ... . 

~le . ıl"r <''"" ~t:~k. sokakta· 
çıne ginniyC'· 

Yalnız, elinize boya knlcmlcrinlzi alın \"C 1 tıı:ıret edilmiş yerleri 
nçık ye9lle, 2 lcri koyu yeşile, 3 lcri pembeye, 4 leri k:ı.hve rr.ııı;i

ne boynyın. o ile işaret edllcnlC"ri d(' beyaz bırakın. O zaman bn-

dişlerini siyaha boratırhır ,.e bu 
işte maharet ~hibi olan "di~ bo· 
yacılan .. \•ardır ... 

Ne diyeceksiniz! HC'rkec;in ken 
dine mahsus bir ıevki var ... 

- Bak, büyii.k babatı sana uc guzcl bir oyuncak getirmiş ... Ne 
drmrk razım kendisine? 

kalım ne çıkacak! 

Fuat dıı salıncnf;n y('rll'ş"r('k rahatı bul
du. 

2 - Yola dc .. ·nm cdl'rlerken karşıları
na ormanlar kralı haşmotlü oslnn haz
rclleri çıkıverdi. Her ikisinin de nslanın 
midcsi:ıe inmeğe niyetleri olmad ığı için 

zenci bir c;.:arc dU~UndU. S!l.ltncak hnlinclc 
zencınln omuzunda duran yılan kuyı u
ğunu bırnkıvcrincc elinde milkcmmcl bir 
kırbaç oldu. 

3 - Zenci kırbnçı biltUn kuvvctilc as-

Do[ruyu söylemek lôz1m: Bu lokomotif çok küçük! 

lana indirmeğe başladı. Bu sayede asla
nın hücumundan kurtulmuşlardı. 

4 - Dayah'1Il tesiriyle aslan bay Fuad 
ve şürekasına itaate mecbur kalmış ''e 
knfileyc iltihak ctmeğe karar vcrmi§li. • 

Bilmecemiz 

ı5 inci sayfamızdadır. 

HABER 
ÇOCUK SA Yfo'ASI 

Bilmece kuponu 
.'i İkl'"riteşrin-938 ----------· 
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H©ly©lt 
Harekettir 

..-ilanç ~aoma~ rs'lteyenDer • 
~üzelDeşmek ostevenDeır • 

ÜRUYONUZ 
Çok sevdiğim bir arkadaşım vardır ... 

Bütün anlattıklarımı ses çıkarmadan 

dinler; hiç heyecanlanmaz, sır .clarak, 
kendisine söyleu:klerimi hiç bir yerde 
ağzından kaçırmaz .. Fakat bir tek ku· 
suru vardır: Teselli etmeğ< bilmez ... 
Kendisine sıkıntılarımdan, ıstırapla

rımdan bahsettiğim çok olmuştur. O, 
bunları dinilcdiği vakit dudaklarında 

hüzünlü bir tebessüm belirir, "kafi de
recede yürümüyorsunuz, kafi derecede 
gezmiyorsunuz da ondan,, der. 

Neş'elerimi, muvaffakryetlerimi an 
!attığım ve kendisinden bir takdir bek
lediğim vakit bene cevabı aynidir: 
"Hayat harekettir .• Bu günlerde çok 
yürüdünüz, fazla gezdiniz de ondan.,. 

Bazan arkadaşımın bu cevaplarına 

kızdığım olmuştur; hatta o fikrimden 
kendi kendime bir daha kendisine hiç 
bir sır söylememeğe, neş'emden ve ke· 
derimden bahsetmemeğe karar verdi 
ğim de vardır. Fakat yıllar geçtikçe 
anlıyorum ki arkadaşımın, hareket et
mek, yürümek, gezmek kelimeleriyle 
hülasa ettiği veciz nasihatlerinde haki 
katin çok payı vardır. 

Hayat hareket etmektir.. İlerlemek 
için de hareket etmek ve yürümekten 
başka yapılacak çare yoktur. 

İlerlemek kelimesini burada yüksel· 
mek manasında değil, inkişaf etmek ve 
gelişmek manasında kullanıyorum. 

(Maamafih şurasınI da söyliyeyim ki 
yükselmek için de tek yel hareket et· 
mek ve yürümekten başka yapılacak 

çare yoktur. 
Vakia insan çok kederli olduğu, elerr. 

terinin altında ezildiği vakit yerinden 
kalkmak, gezmek için büyük bir irad~ 
sarf etmesi icap eder. Halbuki insan böy 
le dakikalarında yürümeğe, gezmeğe 

ne arzu hisseder, ne de bunu yapacak 
kuvveti vardır. Fakat bu iradeyi gös: 
terip de bir defa yilrümeğe başlayınca 
bir saatlik bir gezinti sonunda keder · 
terini kısmen unutmuş, Istıraplarını biı 
parça dağıtmış olarak döner. 

Evinde hareketsiz, misafirlikte hare
ketsiz duran vesile bularak bulunduğu 
şehirden ayrılmayan, yazın sayfiyelere, 
kışın cemiyetin icap ettirdiği toplantı· 
lara gitmipen (tabirimi mazur görü
nüz) solar, paslanır, iradesini ve neş'c· 
6ini kaybeder. 

Bazan yürümenin de tedavi edemedi· 
ği ıstıraplar vardır. Fakat seyahatin u· 
nutturamıyacağı hiç bir elem olamaz. 
Istıraplı dakikalarımızda yeni bir man
zara görmenin, yeni simalarla karşılaş· 
manrn ne kadar ferah verici olduğunu 
tecrübe etmiyen kim vardır?. Felaketi 
içerisinde cemiyetten çekilmek, yeni
den gelmesi mukadder olan saadetlere 
kaprsıru tamamen kapamaktan başka 
bir şey değildir . 

Daha hayata karışmadan evvel, istik
balimi düşündüğüm dakikalarda ya 
artist olmağı özlerdim, yahut da mu

harrir.. Fakat fazla utangaç olmam 
artistlik yollarını kapadı; tembelliğim 
muharrirlikte meşhur elmama man\ ol· 
du. Bugün de çok özlediğim bir arzu 
mun karşısında bile "olsa ne iyi olur
du,. demekle iktifa ettiğm, ve bir türlü 
harekete geçemediğim oluyor. işte bu 
dakikalarda arkadaşımın tavsiyelerini 
hatırliyorum. "Ah bir kımıldayabil· 

sem!,, hasretiyle yanıyorum .• 

Hareket etmek metodu güzellik iş
lerinde de tatbik olunur. Dişlerinizin 
güzel olması için fırçalamak lazımdır. 
Hareket vücudumuzu hatların ımuhafa
za etmesi için jimnastik şarttır; gene 
hareket.. Genç kalmak için genç kal
mayı istemek kafi değil, kendine bak· 
mak, yani hareket etmek te lazım. 

Hareketin aksi, olduğu yerde dur -
maktır. Durmak insanı cemiyetten u· 
ıaklaştmr, her şeye boyun eğdirir. Her 
'!eye boyun eğmek ise ihtiyarlık demek-

tir. Hayatta bulduğu ile iktifa edenle• 
rin yaşları küçük olsa bile ruhları ih· 
tiyardır. Çünkü-hayat zevkini kaybet· 
mişlerdir. 

1 
O halde, mademki yaşlanmamak, vü

cudumuzun ve ruhumuzun gençliğini 

korumak istiyo.ruz; hareket edelim, yü 

~ 

11 

Buulaı ı biliyor musun uı'( .... ......................... ... 
Yaldızlı bakır kapları temizlerken, 

adi bakır kabların silinmesinde kullanı
lan patları knt'iyyen kullanmammalı. 

Tasın içcrslne bir '{larça sabun ataark 
ateşe koymalı, köpürtmeli. Ve yumuşak 

bir fırçayla uğuşturarak silmeli, sonra 
bir gilderi pnrçnsiylc kurutmalı. 

* Kedl veya köpek bulunmıyan ev 
yoktur. B:ızan bunların oturdukları yere 
oturursunuz. Yahut da kucağınıza alır 

seversiniz. Tabii üstünüz ve başınız tüy 
olur. Ne kadar fırçalasanız çıkmaz. Ç.a -

resi? .. Bir süngeri hafifçe ısla tınız, el
bisenizi bunnula siliniz. 

• I.Jlhanayı hepimiz severiz. Fakat, ko
kusunu ... Hakikaten bir evde lahana pi
ısirlldi mi, bUtün odaları keskin bir koku 
kaplar. Eğer bir de misafir gelirse ... 

Bunun önUne geçmek çok kolaydır. 

Bakınız nasıl: KUçUk bir keten kese içer
sine biraz ekmek koyunuz ve tencerenin 
kenarından içersine sarkıtınız. Kapağını 

kapayınız. Kokunun dışarı çıkmasına ma
ni olur. 

Gece 

aeırD 

fsnganlatrlan nasıl 
ist tade oluı ur ? .. 

lsırgnnlnrın tazeleriyle güzel bir çor
ba olur. lsmı.nnk gibi de pişirilir. Lez
zeti ı::ilz<'l ''c vücuda nafidir. Yeşil ı;eb-
7.Cler az bulunduğu mevsimde ısırganlar
dnn çok istifade edilir. 

Isırganlar; pencc>re camlarını Yeva 

kristalden mamul eşynyr temizlf>mck için 
de kullaııılır. Hatta zeytinyağı şlı;clcrini 
bile ... 

r:J?'"li z ellik tavsiy;ı;;Q 
.Uen, doğrudan dogruya havaJllllli.;:.;ni 

uzel ıo~ 
masma maruz kaldığı için. g na)eyb• 
çok çabuk kaybedebilir. Bınae tıııek 
kadınlar cildlerine çok dı1<kat . ;terini 
mecburiyetindedirler. Y alnıt, cıl 'tinıl' 
güzelleştirmek hususunda yek 1 

jcaP 
Javranan bayanların unutınarnaları_1rt11a 

. eb~ 
eden bir nokta vardır: DerıY tidit• 

~. t' rilıJ1C 
tarzı zaman zaman degı§ 1 ınteti· 

Bir çok bayanlar tanırım ki, ıı:re .... 
1 

et' 
d·ıerı" nin, losyonlarının artık ken 1 • sii· 

. ~· i ileri 
kisi kadar güzelleştirme.dıgı.n 
rerek şikayet etmişlerdir. jb' 

Bunlar şikayetlerinde baklıdır·tiltleti 
mal ettikleri nokta, bunu bi55~~ıeriJlC 
~aman tuvalet eşyalarını ve c ıeridit· 
bakma tarzını da değiştirrneıne. e~· 
Cilde yapılan ihtimamların cin5

1, cJeğİf 
riyetle mevsim başlangıçlarında ~yıı· 
tirilir. Onun için kışa girerken ° eJ.· 
cularımızın cildlerini bu soğuk ~0ıa1 
min şiddeitnden koruyacak ço~ı.·r İ"ç 

'rlı 111 
ve kolay olduğu kadar da tesı .. 0uıc: 
tavsiyede bulunmağı faydalı gor jçiJ': 

• Cildin güzel rengini nıubafaı8tçe~· 
30 gram Hamamelis suyu a.lJnıZ~ 1'D' 
sine bir çorba kaşığı yağınur 5~eııj,,JD 
yunuz. 10 damla da tenture ~e JoSJoıı 
ilave ediniz. Süte benzer bıt ııeıs' 
elde etmiş olursunuz. Bu losY0

: ııı de 
cildi biraz gerer, hem besler, ~~· 
güzel rengini muhafaza eder. gr na b'' 
ni yüzünüze sürmeden, bu lOSY

0
' bOf 

tırdığrnız pamukla yüzünüzü ..,e 

nunuzu silmek kafidir. • gidct' 
* Çatlakları ve ufak ke:ı.iklerl ııoliJlı 

mek için: Bir kahve kaşığı r..;011 dO 
bir tutam Talk, yirmi uaxnla J3t1, ili' 
Peruyu biribirine karıştırınız. oeril'' 
ce yagw sız kuru ve bozulnıuŞ .deıı • . .. oı· 
için en iyi kremdir. Pudra su• ~ıııt· 

1 ·tar 
evvel pudraya gayet güze a:. si!dlrı 

Çatlak derileri düzeltir. Ufak ıce 
derhal kapatır. ııft1'dl 

•Yüzdeki bilhassa göz ~e~a~ir ço'. 
ki buruşuklukları izale içın ~ t>Sl• tıi1 

ba kaşıgı M ııJI 
ka~'" .A. 

kahve 1:<aI1~tı•:ııı 
alınız, 5ıır 

1:.,-,0!1 ~ • damla ..... ~il 

damlatınız: ice 11: 
.. ··zu ıY "°~ zunu ıı. 

:ncıu..1.Aud.&. Ut'" 
bu macun\1 se1'e~ 

.. Bir ç 1, •" nuz. ıll" 
· saat sonra 5otl' 
ile yıkayırıtı~ blltı 

~ k sı.J> i· 
ra soğU . }1a"Jıl 
rılmış bıt.. ii 51!1 
le yüzüniit .. uıuıı 

yuıuıı 0e 
nız. ca1' • 
inanrlrxıtY'1 ııçlt§ 
recede ge, .. ıısi' 

göre" 
tiğini 

niz. 

r#' 
G ··-r. 1'I • ... o 1"1tll 

larındalıi 0 rt1 • 
§ukluklal'l _.ki' 

1~1 dır?"' 1" 
dan P" ,.'°e 

• )tl.ll' ıl' 
rin. Bır 1.-1 s 
3" • rtll"IJ.' ~ 
~ığı pO l>ııt' 
:. . bir .ıı • yu ıle .. 1 ı;ıl} kaşıg~I gu 1>1Jrı' 

. ·rıe • 
biribt!l _.rtıl 

n u ir pv- ti 
tırınıZ· J3 !J3 
w u bu sııY11 ııöV' 
g sı1'111 11ı· 
rarak 3ı.ııır:. ~ı 

.. '}<aP :ırı:ıı 
goz . e 5 .. 
.. u··zerın zun 

·rıct 

Bu kış, balolarda, müsamerelerde, toplantılarda/ 93s 
kumaşlarda11 yaprlmı§ roplarla kar§ılaşacağız. Fa~a '}cır 
modası ıın en bariz vasıflarından birisi de çoktnberı rıdil 

abası . 
metin: ~aylıetmiş olan tentenenin tekrar moda s ıetle'' 
görünüc:ı.i.dUr. Modellerimiz size bu kışın kibar tuva 8~ıı 
hakk•ntla bır fikir verecektir. Bu resimler ayni za_rrı ıe .. ·1' 
modanın n: kadar tenevvü ettiğini anlatacak ve terrıız ğitle 

. . b. l"k ·1~ debitecC sahıbı her U.ıdırun modaya ır yen ı ı ave e 

dair emniyl tin: arttıracaktır. . ,.usıl' 
ühUll ı• 

ı - '3~ya7 setenden rop .. Bu robun en rn •0ııart' ıiyeti yalııız l'teklerinin değil, göğüs kısmının ve "100aıt'. 
n·n da ;ıilil: ol:nasıdır. Kolların pilileri omuz başlar·ııcle1'1 
kcırsajlaron r·iEleri arkadan tutturulur. Erik rcn~ı tif· 
ka.:ıife kem~r. gül r~ngi ipek ve sim tellerle işlcnrrıı§ iştir• 

• ·1·1 r' gerı ·r 2- . Pc:r.~'e krepdöşin rop .. Bu robun pı ı e 1 vefl • 
Blı gcn::ılit. l"tc:ğe şişkin ve yelpaze gibi bir manzara ya.P'ı· 
Keme~ ve kon-ajların kenarları ince bakır tellerden 

mış yapnıkıarla süslenmi§tİr. .~i ~e)'ııı• 
3 - Setn ve tenteneden rop .. Bu robun etekhg dendi" 

pilise :;etendendir. Korsaj kısmı tamamiyle tentene le siW 
·rıer Etek ba~ta'l başa yere kadar inen gayet ince P1 1 

lüclür. Kemer sirah kadifedendir. rrıifte 

4 - Tamamiyle renkli tenteneden rop .. 'f~!'tla ııstııı1 
tentene r.opların güzel koyu renkli kumaştan bır rrıııŞ \'e 

vardır. Tt>r:•t"nl" üzrrine r.eccirilmistir. Yakaclaki kU el< ııı0• 
tenten• ni.1 zümrüt tokalarla tutturulu~u bu sene P 
da.dır. 



Yarınki lik maçları 
Haftan "" . ın en mühim karşılaşmaları Galatasarayla Vefa, Beykozla 
l:! lstanbulspor ve Fenetbahçe ile Süleymaniye arasındadır 
f::u nıaçıarın ikisi Taksim, biri 

ıı.,.,1 ,.ener stacıında yapılaca tır 
~rvıı ik maçı 
cıa11 aşıııaları d arının altıncı hafta l 
a Stadında a Yann yine şehrimizin 
~ .. il hartakı Yapıldcaktır. 

Jet1ı rnaçıar 

kaybetmiş demektir. Ve esasen az bir 
farkla Gal:ıtasarayın kazanacağı tahmin f 
edilen bu müsabakaya yeşil beyazlılar 

Vera Ol:ın 1 şU arasında en ehem- bu mUhim oyuncularından mahrum ola-
kaz ~ llılaşın Phesız ki Galatasaray - rak iştirak ederlerse sarı kırmızılıların 
1 • t •~ aıııdır B d nr1 "'llbuıs · un an sonra Bey- galibiyet şanslarr ziyadeleşmiş olacak -

il . Por nıu b (; nıspeıı sn akası da diğer- tır. 

a.lata ı e enteresandır. Be"·koz - İstunbul"lpor 
taJıt!ııı • r .ı v " \' cfa ' 

lıaııeltıl'·· stadında Ayni stadın ilk müsabakası İstanbul • 
'aıı lc;ıJle Tarık Ozerenginin sporla Beykoz aras:ndadır. Hakem Ahmet 

ıııu oynana k 
laflaııııı sabakn ... ca olan bu entere-
hel!ı asın-ı~' Guneşin futbol şubesinin 

ıııı~ "n son 
tlil !;'\ k Sb rn bir kat daha e-

d li kU etıniştı r. 
il ll'ı Ye 

)f! U '°11ta. 13 kglrec..ek dört baş klüb-
" b~,. ~ oza cidd' b' <ıaftas1 ~azııı ır ı ır rakib olan 
~~ f;outıda Siya'h. ilk maçlannın ikinci 
l'ıııı ı. e llıag1 -b sarıhJarı ikiye karşı 

"'t:Iı. \J <'tın ~ 
ll~lld e"'e muvaffak ol- I 

1t :ı.ıı 
ıı b lloııra T 

f!Jl' ita lloru <la 0Pkapı)·ı. Hil:lli \'e Is- 1 
toı1e dar ~ıı.ı Yenen Vefa takımı şim-
l'n. llıa· nız it' 
~~ l:ICıp enerbahçeye bir tek 
'k • lv"tı olınuş ve "ım· d"l'k b" ~.~ b ola " ı ı ır 
l~~ ,_ taberes· n Galat asara) la i-
t• 11lub ı olan F 

ı4 bıı lprlyle nı. enerbahçe ve Be-
~ lııııl'lıak Usavı PU\'anları elde 

la ~ ıı harı tadır. 
~ ıı la)( a 1'opk 

llı:ıın c apı maçında sakat -
~ tıltı nıun iyi O)-uncusu Muht~e-

efa k l'lıaluın Sabakada oynayıp oyna-
11\'\• d E:i!d' . N eurıde ır. Muhteşemsız 

Or \> 
11 

rnUhim bir kısmını 
t-'red e~ \:.. 

ta~ lg l'iltot(''.I .._,,anı pi yon u 
il "~ taknnı 

ıı,.,.. §ar:ıPiv • beşinci defa oal-
'ıı1 onıug· (• unu kazanmıştır. 

"ta · ı 
' 

1 ı> rc,•an;ı a••nc k , n•ar:ı 
Y fır.. a olan 

aııl .1'<010 
ltır Sışı; · 

<ı- il,} tıa,tadır ıle katşıla,ıyo. 
ıı, h arı,n l' Şehrirn· "' 
b,, ~lltı rıkoıor ızcıe bulunan Ro 
ı- 1 flera il takımı, üçüncü maçı· 
("!!ta eç e Ya 
~ llırı 2. · n hafta ~acaktır. Arni ta· 

t ıı~lllık 1 Ralibi . ) ~Ptıkbrı mu.xıbaka 
li ka ~etııe bitmişti 

Ademin idare Codecf'ği bu müsabakada 
Berkozun galebsi beklenmekle beraber 
gı>nç lstanLulsporlu!arm bir sürpriz yap
maları da muhtemeldir. 

Geçen haftaki müsabakalara kadar 
mütemadiyen mağlüb olan tstanbulspor
lular, lik maçlarının ancak beşinci haf
tasında Hilali yenebildiler. Bu galibi -
yetle kuvvci maneviyeleri yükselen sarı 
siyahlıların yarınki oyunda ayni renkli 
rakiplerine karşı da canla başla çalışa
caklannı umuyoruz. 

Beykoz takımıysa. yukarda da yazdı
ğ'ımız gibi, Galatasara), Fener ve Beşik
taştan sonra Vefayla hemayar bir ekip

tir. Sadeddin, Bahadır, Kemal, Şehab gi
bi son senelerin yetiştirdiği kudr~tli fut 
bolcUler arasına bu mevsim de Gazan -
fer, Ethem, Cahid ve ~fustafn gibi çok 

istidatlı gençlerin karıştırılması Boğazi
çinin bu kıymetli kltiblinü zayıf dti:ıür

memiş, hatta biraz daha seyyal bir hale 1 
sokmuştur. 

Topkrıpı - ll ilaı ı 
Fencrbalıçe sahcsının ilk müsabakası 

İn~iliz mcktf'plerindo 1alcbelerc biı.im 
blld!ğimizdan başka bir tarzda spor dersi 

,·erilir. Bir muallimin talebelere golf öğ. 
rettiğini gösteren bu resim <le bunu lsbat 
etmiyor mu? 

Topkapıyla .Rtt1U arasında olacaktır. 
Aşağı yukarı ayni kuvvetle olan ve il

kin sonuncusu vaziyetinde bulunan bu 1-
ki rakip takımın maçı da Kadıköy sta
dının en heyecanlı kaJ'§ılaşmasr olacak 
ve bu maçı arkadaşımız !zzct Muhiddin 
idare edecektir. 

enerbnlı0e ... Süleymaniye 
Şazi Tezcanm hakemliği ile yapılacak 

olan Fener ,. Silleymaniye müsabakası 

Belgrat 
Farisi 2 -1 

takımı 
mağlup etti 

Belgrad muhteliti ile Paris takımı arasında Pariste Park dö Prens stndmda 
yapılan karşılaşma, ııayaru ha;>Tet bir .leti ce verdi ve Yugoslavlar, Fransızlarr 2-1 
yendiler. Maç fevkalade heyecanlı olmuş tur. Yugoslav takımının çok canlı ve gUzel 
oynamasına mukabil, Fransız takımr ümidin çok altında, berbad bir oyun çıkarmış 
ve mağIUbiycti tam manasiyle hak etmiş tir. 

Milsabakanın ilk devresi de (1-0) Yugoslavlann galibiyeti altında nihayetlen
ml§tir. 

Kid 
•• •• uncu 

Tanner 
rav ntla galip 
geldi 

Lngiltere GUyan'ı horoz ve tüy sıklet 
lngiltere b0ks §ampiyonu Kid Tanner, 
Mançesterde Beh'U gazinosunda Harry 
Edvards ile yaptığı maçı, Uçüncü ravnd
fa rakibini nakavt ederek kazanmıştır. 

ıı ;mi stadın son maçıdır. 
Geçen hafta Beşiktaşla 2-2 berabere 

kıılmağa muvaffak olan Süleymaniyell -
iP.tin, Fenerbahçeye karşı yedi giln ev
velki oyunlarını çıkaramıyarak mağlüb 

olacaklarını iddia edebiliriz. 

Gayrifedere klüblcrden Şişlinin en mU 
hiın birkaç oyuncusunu takımına koyan 
siyah beyo.zhlar yarın yapılacak Şişli • 
Trikolor maçı dolayısiyle bu elemanlar-

dan mahrum bir kadroyla sarı Jacivertli-

lPrin karşısına çıkmak mecburiyetinde • 

dir. Bu vaziyette de nekadar isabetsiz 
şekilde hazırlanmış olursa olsun, Fe • 

nerbahçenln Süleymaniyeyi yeneceği 

muhakkaktır. 

• • • 
Bu milsabakalardan başka Şeref sta -

dında ikind kUmeden Boğaziçi ile Orta-

köy, Sülcymaniye sahasında da Davut.. 

pa§a - Feneryılmaz, Galata gençler ile 

do Eyüb takımları kal'§ılaşacaklardır-
rr"' , .,., 'f ,,, ~ " ' ., ~' En. Er. 

Garip bir mesele 
Ta~kmhk yapan bir seyirci 

maç seyretmekten nasıl 
menedilebilir 

lngiltcrc futbol federasyonu, cidden 
garib bir karar vermiştir. 

Bu karar, geçenlerde, Aston Villa ta
kımının bir maçında, heyecanını tutama
yıp sahaya fırlıyan ve taşkınlık yapan 
bir seyirciyi bir sene milddetle maçları 

seyretmek hakkrndan mahrum etmekten 
ibarettir. 

İyi ama, federasyonun bu arzusu nasıl 
tatbik edilecektir? Bu hususta tafsil.it 
verilmiyor. 

Acaba federasyon, stadlarm kapıcıla

rına cezalı seyircinin birer fotoğraflarını 
mı dağıtmayı düşUnmUştür. Böyle olsa 
bile, kararı tabik hemen hemen imkan
sız olacak gibi görilnUyor. 

Me~hur logiliz oyuncusu 

Alek Jeyms 
Bir lsvec takımının 
idnresinl eline aldı 
İngiltere milli te.kmımın vo Arsenalin 

meşhur oyuncusu olan Alek J eyms, ls
veçin en meşhur klübU tarafından yapı
lan bir teklifi kabul etmiş ve Stokholm .. 
un bu (A. l K.) ismindeki klübü futbol 
işclrinin idaresini eline nlmak Uzerc ls
veçe hareket etmiştir. 

~1 ' oıa rşııa~rna . 
~ f·r Cclktır ~ &cçen haftakinin Beykozım bu mcı•si1w/c takımına koyd11'ğ11 genç oyunrnlardan sol muavitı 'Cahil, sola çık Gazan] et, sağ muavin Mttstafa, 
l'ıı;~t_ııeq futboı' Sait ve mcrl:cz mulıacinı Elem. 
~"<el 1 ereıer ~~

1~ Yann sabah da 
• Son tn~u·· Pıynu Şişli ile sehri-

abak ı ~ 
~ a arını yapacaklar-

~~ eti ':'--o-_ 
lıs~ı . 

~ rn.. .... erın voleybol 
~t ı.ı~"~-~e~:r.{ baka 1 a r ı 

ltalyan takımı 
Ht~ş mac: için 50000 

lira istiyor 
İtalya futbol federasyonu, milli futbol 

takımının Arjantinde yapacağı beş maç 
.qlt "" .,... b u Halk . 
ı -ı:ı oenı . cvı salonlarında için Arjantin federasyonundan biz.im pa-
~I c, l\ ~ lıs 
~ lh«s"'b lılelj . b e ve Harbiyc~i . 
'"il'· " a]t 0 Urs • ~ li <le aicltı a arasında voley· 
ı lir Saat g d Yapılacaktır. Pazaı 
tr, , l) a ayn· 
ı~. ~ta8 eni~ t· 1 salonda Mltepc 
•c~ 1tıd 1se v H ç, tır. n a t?ıiisab e arbiyesi, Ku-

L < Çc1· u sen .. ı.· akalara devam cdi· 
"'lı.. rı '"lı;J ll'J" 
ı. .. r I" \>e he., Usabakaların daha 
·~ ı~ 'rı.ıtık·· .r ccn1ı 1 
''~' bat li her ok 0 acağı muhak

•ı ırıarııtıak . ~lun takımları da. 
"ı • IÇın b' -. ... ...., , ır çok ekzcr· 

~ "-n.r 

ramızla (50.000) Türk lirasına yakın bir 
meblağ taleb etmiştir. 

--o--

tenisçiler 
Arjunıiııdc _galiı, ~cldilcr 

Arjantine gitmiş olan Yugoslav tc:ıis 

ş:ımpiyor.i:ırmdan Palada ve Punec:?c 

Buenoıı Ayreste yaptıkları maçları bü
ylik farklarla ka;renmışlardır. 

'r arın 11 ..____ 
eykozla ka;;,aşacak olan l!tanbulsporlıılar 

Yurtta spor hareketleri 
Her mıntakada lik maçlarına 

devam ediliyor 
Bahkesirde tekaütler maçı çok güzel oldu 

Bütlin mrntakalarda birden başlamış o
lan futbol lik müsabakalarına muntaza-
man devam edilmektedir. Muhtelif böl
gelerde bu hafta yapılan maçlarda ah-
nan neticeler şunlardır: 

K©ınyaı~a 

Lik maçları 
Konya, (Hususi) - I<'utbol lik mUsa-

bakalarına bu hafta da devam edildi. 
Hazırlanan fikstüre göre, saat 13,30 

da İdman yurdu ile Selçukspor ilk kar
şılaşmayı yapmı§lardır. Hakem Sabahi -
nin çok gUzel idaresi altında yapılan bu 
maçta yurdlular 6-4 gallb gelmişlerdir. 

ikinci maç saat 15 de Gençlerbirliği 
ile Karaman İdman yurdu arasrnda ya
pılmış, gençler G-0 galib gelmişlerdir. 

Milsabaknlara gelecek pazar de\•am 
dilC'CC'ktir. 

u~mHtte 
lzmit, (Hususi) - fkl hafta evvel Ak

yeşillc Adaspor karşılaşmış ve 1-0 ga
lip gelmişti. Hakemin sonradan yaptığı 

tahkikatla Akye!jll tarafından atılan go
Hln avttan getirUdtği anlaşılması üzeri
ne, bu hafta tekrar edilen bu maçı, ta
kımın ehemmiyclli bir uzvu olan sağ a-

çık Kemalin onuncu dakikada sakatlana
rak on sporcu kalmnsma rağmen baatan 
ba§n güzel bir oyunla Akyeşil 5-1 galip 
gelmiştir. 

Bu galibiyetten sonra Akyeşil takımı 
mıntaka birinciliğini hemen hemen ga -
ranti etmiş bulunmaktadır. 

;rur) mü;nbakalorıoa lıazırhk 
Mersin, (Hususi) - Şehrimiz İdman 

yurdu grup mUsabakalarına bu sene kuv-
vctli bir kadro ile iştirak edecektir. 
Şimdiden başkaptan Edip Boranın neza
reti altında egzersizlerine başlamışlar -
dır. ÖnlimUzdcki hafta Adana Seyhan 

sporla şehriıniz idman yurdu arasında 

bir maç yapılacağı haber almmıştrr. 

~aa o~~sfi ır<dıe 
T<·kaiitler nıfümhakası 

Pnzar gilnil bölge tekaüt .sporcuları i
le Devlet demiryolları üçUncU işletme 

idaresi tc>kaUt sporcuları arasında bir 
maç yapılmrntır. 

Kalabalık spor merakhlannın bulun -
duğu bu maç çok nlakalı olmuş ve 5-1 
bölge tekaüt tnkımınm galibiyeti ile ne
ticelenmiştir. 

- -

-
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İngiliz 
nutuk 

ısvaçrede 

Beynelmilel 
dolandırıcılar 
Sahte çeklerle 

binlerce Ura almışlar 
Bal, 4 (A.A.) - Sahte çek çıkarmak 

suretile yapılan çok geni~ bir dolandın· 
cılık meydana çıkanlmıştır. Haziran a
yında Geriliere ve Gilardi isminde iki 
İtalyan Milano ve Parise birer ticaret mü· 
essesesi ajansı açarak, Balde, Zürihde 
Cenevrede, Londrada, Brükselde, Nev· 
yorkta, daha birçok yerlerdeki müteaddit 
mali müesseselerle mllnasebata girişmiş 
terdir. Buralardaki muhtelif bankalar ü· 
zerine müteaddit sahte çekler çekmişler 
dir. Sahtek~rlar 19 teşrinievvelde büyük 
bir i~ yaparak bu yoldaki faaliyetlerine 
nihayet Yermeyi kararlaştırmışlardır. Bu 
nun üzerine müteaddit karşılıksız veya 
but sahte çek isdar etmişlerdir. Bu çek· 
lerin hepsi Nevyork üzerine çekilmiştir. 
Zira bu vaziyette ortadan kaybolmak için 
önlerinde altı gün mühlet kalmaktaydı. 
Şimdiye kadar tesbit edildiğine göre sah· 
tek!rlar, Pariste 20 bin dolar, Zürihte 
19 bin İsviçre frangı, Balde 38 bin İsviçre 
frangı, Cenevrede 36 bin İsviçre frankı 
tahsil etmi'ilerdir. Sahtekarların da!ıa faz· 
la ve daha birçok yerlerden para çekmiş 
olduklan muhakka1< telakki edilmektedir 

Kınalıodada bir 
müvezzi boğuldu 
Dün Kınat adada bir boğulma badi -

sesi olmuştur: Adanın posta ve telgraf
hanesinde müvezzilik yapan Tevfik 

Yardan dün saat 14 raddelerinde deniz 
kenarına inmiş ve iskele bq memuru 
Halimin oğlu Nusrete ait sahile çekili 
duran bota binerek denize açılmıştır. 

Bot yerken bezinden yapılmıı, küçük 
ve hayli eskimiş bir haldedir. 

Tevfik denize açıldıktan bir mi\ddet 
sonra birdenbire botun su almağa ha§. 
ladığını görmüş ve yüzmek bil~ediğin
d~n feryada ve sahilden imdat istemeğe 
başlamıştır. 

Sahilden vaziyeti görenler imdada 
davranmışlar, fakat küçücUk bot bu sı· 
rada birdenbire su ile dclmuş ve bat. 
mııtır. Botun bulunduğu yere yetişen· 
ler içinde Tevfiğin ceketile şapkasını 

bulmuılar ve biitün aramalara rağmen 
zavallı adamı kurtaramamışlardır. 

Boğulduğu anlaşılan Tevfiğin cesedi 
aranmaktadır • 

Filistin meselesi "" 
Amerl8'a Vnhudflerl 

Nevyork, 4 (A.A.) - Filictinin bir 
yahudi yurdu olması hakkındaki Bal. 
four deklarasyonunun muhafazası le
hine Amerika yahudilerinin tezahürleri 
deva:n etmektedir . 

Mekka havrasında yahudilerin yap· 
tıklan büyük bir toplantıda N evyork 
valisi Laguardia söz alarak lngilir si. 
yasetinin ne için Filistinde değiştiğini 
kim~enin anlayamadığım söylemiştir. 

Haham başı Viese de, yahudi muha
cerctinin durdurulmamasını istemiştir. 

L.-' uı. ,, 

yaralı 
Silivri müddeiumumiliği tarafından 

Gureba hastafıesine gönderilen Mehmet 
oğlu Hüseyin isminde yaralı bir adam 
dün Hastanede ölınü~tür. Adliye doktoru 
Enver Karan hastaneye giderek cesedi 
muayene .etmiştir. H~dise hakkında ls· 
tanbul müddeiwmımiliği de tahkikat yap
maktadır. 

~ tKlNCİTEŞRfN -~ 
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ı,!h~~eşıruın ~~~ 
t.t J 1 t' • 

u:ısı u'c~ htarı 
1 lt··ckk'' '.llJ:ı • ~ uı 

Şıınalınd f . 
illtuı e nvst nleyhtan 

• ıneya O'ur11 ana çıkarılmış, Triycs-
rııı n Yahudi . bu t ırkından ÔJenyo 

"<..'.-•• • eşekkUIU · . 
. ""i ır. B n Şefı olarak tc\'kıf 

~~il 11 1
u teşekkülün birçok şubcle-

t n aşıızn t 1 ş kkuı ış ır. Tevkif edilen pro 
'i OIJ _un CcnC'bi bir devletle mü-

a . U 'U 
~L·ı .... t> nu da itiraf . ,.. ... b etmışti:. 
bırç'Jk e Uslardan l<'ilipson olmak 
r, S ~ah•Jdiler sorgu altına a-

r uı;ıuı 
~ hk ar muhakeme için husu-

erneye • .. 1\ ve nı~cC'klcrdir. 
llrl 1\ 

Ol !u ÖJdti 
l<oa 803 ar \ lıti A. '31 nazuriyC'cilcrinden 

"l lltıaıııııınsterdamda ölmüştür. Bu 1 

~·,~anadan Almanya~ a llhakında.1 
ll!k1 1 

Amsterdamn gitmişti. 
·~ tı tah 

1
54 

de Prııgda doğmuş 
'a ll lını , ' 
, t.1nış.... ~npmış, meşhur l{arl 
1 1> '"iŞ V(' 

l\r.ı•sı i onunlıı beraber ça-
• f)eıı nıı>r,; Marks felsefesini en iyi 

~ en bir· · rı'%ıu 
1 

ısı olarak tıınınmı,. 

Ilı~ r, '•ptı ıme çok aleyhtar olan 
tiy1~ 1toletarynnın diktatörü . i-

ı.o " .e 1 • 
ıı.~ctakı n ne şiddetle hUcum et-
~lye llıUtarC'kedc>n sonra Al -

PL llnzar u 
~ 11 ıı:ı • e ndekl evrak nra -

ll:ııyeııı 
ıı a,110 • gördılklC'rinl almııı 
t dere cıhnn harbinin ilanındnk! 

r ~ 1 cesini .. 
"' 

1 lıaıın gost<'rC'n bu \'esika-
~ I' ıı· de neşrettirml'"ti. 
;,.·'tan ıvan: tin ··ı .. .. 
~ ıne o ınu 

~d. ıı nıeşh · . . \• · ~haı ur pıynnıstlcnnclen 
llr~ll\rad OVski 87 yaşında olduğu 
nd a öıınu tü t Y~en ş r. lk konserini 
~ ~lldr ll(•rlindp vermişti Avni 

(J eıu b' • 
bir ır bestckfır olan Mi· 

il· ~ :ı1't Çok bcstl"Jeri buı;ün lile 
> t tun ı:a 'ınmaktadır. 

n •aııcııı ··ı ·· ·· ıı t ın o umu 
• llıa anrn111 1allı C ış kadın romancıln • 

haı.ı .ı:ıbrlel Reva!, ü '-'a"ın-
1 '\il! 1. .J ~ 
-iı li •1Yonda ölmUştUr. "Kız 
a kız" "A ~ lllarıy1 şk çeşmesi,. gibi 
~nıııış e Fransada mühim bir 

daıı b olan bu kadın romancı 
1 & r;>lôr~ 1~ııandıktan sonra şair 
~ JJ~ e evlenmişti. 

t'\, \t~~Ştrln ~~H~ 
erı .., ·ır k" . .. "'· nrur ıyrvı~· 

O!dü 
7a fırella 

~'Bıııa Arsen Karayorgiyev:ç 
~n a olarak ölmUşlür. 
~~ esıtı s 

ıı ~Uçu ırbistan krnlı bi • 

l '"' a huku k kard<'şl ve bugünkU 
~ illet naibi prens Polün 

18 
de ve karada birçok zararlara scbeb ol
muştur. 5'J00 tonluk bir 1ngiliz vapuru 
demirini taramış, kayalara çarparak bat
mıştır. 

Fırtına bilhassa Tokyoda çok zararla
ra sebeb olmuştur. 10.000 e\'I seller gö
türmüş, birçok evıer yıkılmış, binlerce 
a3:ıç kökünden çıkmış, trenler, tram -
vaylar ve telefon muhaberesi durmuştur. 

Papamo rıuıku 
Papa on bidnci Pi nomada toplanan 

arkeoloji kongreııi azalarını kabul etmiş 
ve bu münasebetle bir nutuk söylemiş
tir. Pap~ı. aı:ıarıatikadan uzun uzun bah
settikten sonra sözü bazı komşu mem
leketlerin son günlerdeki vaziyetine in
tikal et tirmiş, eski bir nutkunu hatırlat
mış ve şöyle demiştir; 

"A lmanyanın tnzyikı gittikçe nrtıyor, 

ve sertleşiyor. Bu hal beni çok üzüyor. 
Istırabım d<'rindir, bir kısım in!lanlann 
diğer bir kısım insanlara ıstırab çektir
diğini görmı'~e tahammlil edemiyorum.,. 

Papa bundan sonra kimsenin istikbali 
kestiremiyec<'ğinden, atinin, Ailahın el -
!eri arasında bulunduğundan bahset -
miş, ve: 

"Ben seksen yaşında bir ihtiyarım, 

fakat ıırk!len seııe lıir milletin varlık ta
rı'1i karşısında ne kadar az bir şeydir!. 

Biz seksen sene içersinde neler gördük, 
ebediyyet içersln•le milletler neler göre
cektir!,. 

Papa, Napolyonun Avrupadakl haki -
miytinin zevalini, "imparatordan daha 

nilfuzlu olan Bismnrkın,, nüfuzunun sö- · 
nüşünü, ''muzaffer olmak ümidiyle girdi
ği h'lrbden esir olarak <;ıkan" ikinci Gi

yomun akıbetini anlatmış \'e: "Şimdi uf
kumuzda birtakım yeni ku\'\'etlerin yük
sPldiğlni \'C parladığını görüyoruz, de -

miştir, yeni bir hakimiyet, sahasını 

glinden gflne genişletiyor. Faknt sonu • 

nun ne olacağını yalnız Allah bilir.,. 
Papa, kilisenin siyasetle uğraştığı 

hakkındaki şayiaları t<'kzib etmiş, söz -
!erini şöyle bltirmiııtir: 

"Biz, bütün insanların refahından baş
ka bir şey istemiyoruz. Bu daima hattı 
hareketimizdir. Bu yolda yürilmcğe de -
\'am edrceğiz. Allah yardımcımı?. olsun ... 

HABER - Akşam postaın 1l 
-- - -- - -- ~ - -- --- -

24 Birinciteşr in 
\ . 

mübadele işleri komisyonu reisi doktor 
Fantener fon Vilssingcn Pariste topla -
nan birllk meclisine, umumi iktısnt işle~ 
rinin düzeltilmesi için hükumetlerden 
yardım istenmesine karar verilmesini tek 
lü euniştir. Bu teklif birliğe dahil 23 
memleketin 87 murahhası tarafından it
tifakla kabul olunmuştur. Birlik meclisi 
hükumetlere şu tebliği gönderecektir: 

"Milletlerarası ticaret odaları birliği, 

harbi dünya ufuklanndan uzaklaştırmış 

olan hükümC't reislerine karşı minnet -
tardır. Yr>r yüzü sulh istiyor. Ilu arzu bi
ze umumi bir anlaşma imkanı temin et -
miştir. Bu imkanı elden bırakmamalıdır. 

Fakat bu umumi anlaşmaya l'rişmek i
çin siyasi mC'SC' 1 P krin halli kafi gelmez. 
İktısadi meselC'le rin de halline çnlışmak 
lazımdır. 

Bu gün yeryüzilnün milletler!, haklı 

veya hnksız olarak, kendi emniyetlerini 
,.e refnhlarını başka milletlerin politi
kası tarafındnn tehdid edilmiş görüyor
lar. Emniyetsizlik ve korkuya daynnan 
bir siyaset, milletlerin blribirindeh gPniş 
mi!cyasta aynlarak ml.icerred bir halde 
kalmalarına \'e sefaletin artmasına se -
bebiyct verir. 

Her milletin menfaati, iktısadi işl~rin
de birihirinden ayrı çalışarak lhtiliiflar 
çıkarmak değil, C'lbirliği ile çalışmnktır. 
Bugünkü şnrtlar fÇPrSinde takip olunan 
iktısadf sistemi haklı gösl<'rmek için sar
fedlien emekler nC' olursa olsun hiç kim
se iktısadi iş birliğinin milletlerin erfa

hmı yükselteceğini inkar edemez. 

Beynelmilel ticaret odaları birliği, bü
tün hlikİJml'tleri, bilhassa iktısadi kud -
retleri yüksek olan devletleri bu maksat 

etrafında hir!Pşmeğc da\•et eder. !ktı -
sadi saha üzerinde dostane bir iş bera -
berliği siyaseti takip etmelerini de nyrı
ca ricn eder. 

atın hallini dahn sonr:ıyn 
mümkündür. 

b1ra lem ak da 

AoH rilrn ordu:ounun H.'nİ 
i 

tiifı kıni 

Amerika ordusunda yakın zamnnda 
yarı otomatik yeni bir tüfenk kullanıl
mağa başlanacaktır. Bu yeni silah Ame
rika piyndC'sinin nteş ku\'vetini beş mis
li arttıracaktır. 

Amerika devlet fabrikalannda imal 
edilen bu silah orduda 1903 modeli tü
feklerin yerine kaim olacaktır. Bu yeni 

tüfeğin nğırlığr 4,5 kilodur. Askeri mü
nekkidler bununla silfı.hlannn her nefe -
rin hakiki bir mitrnlyöz kuvvetine ma
ille olacağı fikrindedirler. 

~~ DDk~eşruli11 ~~~ 
l-.panya b~ırbi 

- lG birlndteı;;rlnden 22 birlndtc5rinc 

k:ıdar -
16 blrinciteşrin - Milliyetçi tayyare

ler Valansı bombardıman ettiler. 

18 birincileşrin - ~Iilliyetçiler 1929 -
19·10 sınıfı askerler arasında sıhhi arıza
ları yUzUnden tecil edilenleri tekrar mu. 

ayeneye sevketmişlerdir. 
19 birinciteşrin - Barselon milliyetçi 

tayyareler tarafından bombardıman e -
dilmiştir. 

20 birlnciteşrin - Yabancı tnbtiyette
ki esirlerin mübadelesine başlanmıştır. 

Mançuko sefiri genernl Frankoya iti -
matnamesini vermiştir. 

~~ Dllk\eeşraın ~~~ 
Çin - Japon ihtilafı 

17 birlndtc'jrind<•n 23 blrinl'ite.~ri

ne kadar -
17 birinciteşrin - Japon kuvvetleri 

Uci - Çeu'nun 9 kilometre şimaline ka

dar yetişmişlerdir. 
Yangse cephesinde Japonlar Hankeu 

ya 75 kilometre ynklaşmışlnrdır. 

19 b!rinciteşrin - Jnponlar Yang • 
Çin'i uıptetmişlerdir. IIankeu lizerine o
lan ilerleyişleri Çinlil<'rin muannid mukn 
vem<:'tiyle karşılaşmıştır. 

Mar~şa! ÇankayşC'k, yer yüzündeki 
bUtün Çinlilere hitaben bir mesnj neş
rederek kendisine manen ve maddeten 
ynrdım etmelerini rica etmiştir. 

20 birinciteşrin - Japonlnr Kaııtonn 
50 kilometre yaklaşmışlnrdır. Çin tııy ,. 
ynreleri, llerllyen Japon kıt'aları üze _ 
rinde uçnrnk bu kıt 'aları bombardıman 

etmi irrdir. 5 Japon harb ve nnltliye ge
misi Amoy açıklarındn dolnşıyorlar. 

21 Birineiteşrin - Jnpon kıt'alarının 

öneUleri s:ıat 14,5 de Kantonn girmişler
dir. Mııre.ı;al Şanknyşek Hnnkeuyu tl'r _ 

ketmiş v<> 300 kllomC'trc simoli garbidE" 
Çang - Şa'ya çekilmiştir. 

:?2 blrinciteşrin - Kanton tamanılyle 
Japonlnr tarafından işgal edilmiştir. 

Kantondaki rC'smi dairC'ler. köprüelr. fab
rikalar. elC'klrlk tl'!'isatı Çin kıt'alan ta
rafından tahrlb edilmiştir. 

.Japonlar Yang - Sc cephesi lizerlnde 
Çin mukn\'emelinin kırıldığını bildiren 
resmi bir tebliğ neşretmişlerdir. 

Jnponlnr Ynng-s" nC'hri UzerindC'ki İn
giliz gemllc>ri kumandanrna bir nutuk 
V<'rerek şehrin Hnnkc>uya yakın kısım
larında geceynnsına kadar çekllmelC'rini 

istemişelr ve gece sant birden itibaren 
§ehri bomhnrdımnn C'decc>klerini haber 
vermişlerdir. 

23 birincitcşrfn - Jnpon krt'alnrı Pe
kin - Hnnkeu arasındaki şlmendifc.r ~·o
lunun iki tarnfında ilerliyerek Hankeuya 
yanaşmnktndrrlar. 

(<'koı;ı'.ovakyn pnrçafan:yor 

- Hl hlrfncltcşrinılcn 2-l blrindtesrf
ne kndnr -

18 birinclteşrin - Almanya ile Çekos
lovakya arasında yapılan bir anlaşmaya 

göre Alman tayyareleri 18 birincite1 • 
rlnden 27 birineiteşrine kadar Almanya 
ile Çekoslo\'akya arasında Bcrlin SC'fir
lor he-yeti tarafından tesbit edilPn hu
dudun lınvadıın fotoğraflarını alacaklar
dır. nu fotoğranar knt'i hududun tesbi
ti sırasıncln \'esikn olarak kullanılneaktır. 

Eski Çekoslovnk eumburreisl Bencş 

Şikago Universltesinde konferanslnr ver

mek teklifini kabul etmi§tir . 
19 birinciteşrin - Almanya seferber 

halindeki ordusunt: terhis etmeğe baş -
lamıştır. Slovııkya ve Knrp:ıt Rusyası 

nazırı Alman hnriclyc nazırıyln görüş -
mek lizerc Münibe gitmişlerdir. 

ı ~· 
·ı rarı,aa 

•ı. 'tt aıa ::ı Yapmış, Fransada-
~~ na~t<esrı~ ~~~ 

Bu İ§ berabe rliği tabii bir hamlede 

temin c>dilemlyecektfr. Fakat yavaş ya -
vaş iktısadi siyasetlerin bu yola tevcihi, 
gayeyi elde etmek lmkfınlannr verir. lk
tısat lıavnsını aydınlatmak \'e emniyet -
sizliği ortndan kaldırmak için, evvela hü 
kfımetlerin iktısadi münasebetlerini iyi
leştirmek yolunda elbirliğiyle çalışmağa 

razı olduklarını res:nen ilan etmeleri 
şarttır. 

18 birinciteşrln - Japonların ilerleme
si üzerine Knntonda idarei örfiye ilan e
dilmiştir. Japonlar şehri fasılasız surette 
\'e tayyar<'lcrle bombardıman etmekte
dirler. 

Bias koyuna Japon ihracı haşladıktan 
sonra Japonlar 4 milyon Çinliyi ihtiva e
den geniş Çin topraklarını istila C'tmiş

lerdir. 

20 birinciteşrln - Almanynda neşre -
dilen bir istatistiğe göre SUdet toprakla
rının işgaliyle Almnnyn 28,193 kilometre 
murabbaı toprak ve 3,5 milyon nüfus 
knzanmışt ı r. ( !'ı:ıı~nra Yında gönü lifi olnrak 

e. < 2nbit 1 
"t 1 t~ ıno5 P. 0 arak Rus ordu-

't! t •\re su •Us - Japon harbine 
1 <.. lıtıl}tl varı generallığına ka-
~ b • 
lt arbı 

1 ~ Zllrnanı d 
rı,, lı\'\·eu n ıı Sırb ordusu-

' ~d~ " erı komutnnrydı. 914 
l\Us 

~ r • ~ ~al\lı'>ı Ordusunra bir ko -
"'~ llıış d () ğ YaptJ. Birçok defa 

11 L. erıı bir askerdi. 

~il~~~~ 
11,1,1 "911 ~ d n ~ ~ ~ 

l'a t• k 
1t t~ bult~ uı 1'"•1d ık.ur 

"'!Jıaı.. rııl'ti 
~I ııı; <ılrı ' Arnb asileri için 

ıı.~ifprd n Ruausun eski ma -

.~ıştır. e~ tnrnamiyle temizle-
~ ~1r ~uau u 

ltltı. il itan 8 n bu semtle -
1 "'111- fl<lilrn • ~ tıı ,

1 
"«t ltaa ış, sant 20 dC'n 
it ar bUtu 

lrııa4l llt'iyctıe n ışıklnrın 
~tr r ille emrolunmuş, her 

eıııt nedi! . . 
~· il ~cı ınıştır. lsanrn 

\ lr l'iıı eıi'tUllahim birkaç haf 
~}' ndc>dir r' ıı ~"kıa ı · . 

~tiıı llıaııınd Jtr- grt\' 
~ ~aııta 11 kılavuzluk yapan 

t!' ., l~~tılrrıa~ ~e işçileri, günde-
<~ ~,aı:ı f.:tlllı aelbinin reddi ü

t tallıo ettığı :!erdir. 2000 ge -
• beı rki.ir h u hareket yllzün-
baı ccıı arcketsı 

rıııı1q Ye tcis· z kalmıştır. 
1 "~ı l'la araıının tavassutu U
r,, "'~ rııuddetıarındakı müzake-

., rıtrıı nce 
ılılıt tı<:far1 &emiciler ça-

" ır. 
~ 'ili .. ,~ .,, lj 
"'lıı ~illi, bUt ." 1eyhıarlığı 
llıcıllr ~t ltesrn Un hnl~>ada ynhu-
ı.. ııı;J esini 

1 
~llcıı ~ahuaııer Yasak etmiş-

~, {ltJeti hahamıan ta-
J1 ' ~ Yerler. 

ıııı t" 
~. ~~ lıt 't" 1 ıra ta\~ !a> 

1\ Jı () ~ e;;J) (9 
bft "lttrıı f 

hottu ırtuınsı 
ın fırtınası deniz-

BPynel•uild ıicar<'I odalaı ı 

hir lii!irıiu flavt•ti 
Beynelmilel ticaret odaları birliğinin 

Bu maksat üzerinde derhal faaliyete 
geçilmesi faydalı olur. Bidayette esas 

noktalar üzerinde anlaşmak ve teferril-

,--------------------------------------------------------, 
Halsizlik qeçtikten sonra .. 

Halsizliğin geçtiği a. 
15metlcrinden az çok belli 
olur. Fakat bu alametle. 

rin doğru söylcmedikle· 
ri de vardır . 

Alametler belirir de 
sonra yalancı oldukları 

meydana çıkar. Onların 

yalancı sikmasmda biraz 
da tecrübenin münasip 
zamanda, eski tabirle eş

ref saatte yapılmaması. 

nın tesiri olur. Bilirsiniz 

ki bu dünyada her~eyin münasip bir zamanı vardır. Ona 
eski ı:famlar eşref saat derlerdi. 

Ha: .. izl:~in geçtiğini isbat etmenin bir kere münasip 
m~vsimi var.dır. Yaz mevsiminde insan tabii olarak, kuv. 
vetten kaybeder, gev~cklik gelir. O mevsimde halsizliğin 

geçtiği sabit olması güç olur. Kış mevs'.minde de insan 
yağlanır, az ~ek uyu§ur, gene kuvveti, dcrmanr azalır. O 

halde hah:b.liğin geçtiğini isbat etmek için iki mevsim, 
ilkbaharla, sonlıaha.- mevsimleri kalır. 

ilkb3.har, en iyi mevsimdir. ilkbahar mevsimi daha ha· 
vanın ısını.ıcsiyle b::lli olmadan bile, yalnız akasyalar 
açarken, in~anm kaı.ı adeta cilalanmış gibi, herkes kcncE 
kendinde yeniden bir kuvvet duyar. Kış mevsiminin verdi
ği uyuşukluğun geçmiş olduğunu hisseder. 

Ç::cuk yetiştirmek için de en münasib mevsim ilk. 
bahardır. Bizim Rumelinde yetişen meşhur pehlivan. 

lardc.n ':lir çoğunun şubatta doğmuş olduklanna hekim

ler .di:.kat etmişlerdir. Şubatta doğan çocuğun dolcuz 
ay önceki zamanı hesaplarsanız mayıs ayını, yani ilkba· 
harın t<:m civcivli zamanını bulursunuz. 

Vakia eski hekimler Mayıs ayında evlenmeyi tavsiye 
etmezlerdi. Buna da sebep, insanın halsiz olmadığın: 

Yazan : Dr. G. A. 
isbat etme:inde ifrata gidebileceği kuruntusu idi. ilkba
harda aşk arzusu fazlalaşır, insan. arzusunu yerine ge. 

tirmck isteyince yorulur, derlerdi. Halbuki tabiatın ver. 
digi arzuyu yerine getirmekte ifrat olamıyacağını ge· 

çenler<le yazmıştım. 
Şimdi, i!kbahar gelinceye kadar .daha çok vakit bu

lunduğ~nu düşünmeğe, tasa çekmeğe lüzum yc·ktur. Son· 
bahar mevsimi de ha;sizliğin geçtigi sabit olması için el

v~ri§lidir. Hele bizinı memlekette, ilkbahar çabuk grçer. 
So:ıhahar :hha tatlı olur ve daha uzun sürer. Zaten meş. 
hur koşmayı bilirsiniz: 

Son bnhann zevki hoştur ... 
Üst +arafın, benim t<:mamlamama elbette lüzum gör

mezsini7. .. 
Mevsimden sonra münasip zamanın gününü ve saatini 

tayin etmek kalır. l~aftanm günleri, adlan başka başka 1 
ol~a .da hep biribirine ·benzer. Onun için günün ehemmiyeti 
yoktur. 

Fal-at gün içinde saatlerin biribirinden farkları çok

tur. Sai:ıa!lleyin uykuGan tam dinç halde uyanabilcnlcr pek 
azdır. Pek çok kımselerin mahmurluğu öğleye kadar siirer. 
Gece de, tabii olarak, insanın y.cnılduğu, dinlcnmcğı: ih. 
tiyac. bulunduğu z~mandır. Gecenin yalnızlıktan ve sa • 
kinli~in1cn .dolayı hayale müsait olmasına bakarak ge
ceyi <:JvcrişE sanmad: yanlıştır. Hayal başka, kuvvet baş
kadır. Kuvvet takımından gece insanın istirahat etmesi 
1 5::ın!6elen bir zamandır . 

O haM•· ö~lcden ~ onraki zaman kalrr. Tabiat insanları 

en ziy;de öğleden sonra kuvvetli yapar. öğleye kadar uy. 
ku mahmurluğundan, çok defa baş ağrısından bile kurtu

lamıyan sinirliler, öğleden sonra, akşama doğru, kendile· 
rin! daha rahat ve daha kuvvetli hissederler. 

Onun için akşam saat 'beşte lıaşlayan çay ziyafetleri 

daima neşe'li, akşam yemeği ziyafetlerinden daha kt-} i{l; 
olur .. 

Bu suretle Almanya 583,000 kilometre 
murabb:ıı tırnzlye "e 79 milyon nüfusa 
çıkmış oluyor. 

Lehistan hariciye nazın albay Bek, 
BükrC'şe, onıdnn da Kalnsa gitmiş, kral 
ve Rom<'n devlet adnmlariyle beynelmi
lel siyasi vnziyet üzerinde görüşmilstür. 

21 blrinciteşrin - Slovakya ve Karpat 
Rusyasında komünist partisi dağıtılmış
tır. 

22 birinclteşrln - Çekoslovakya çift
çi partisi diğer Çek l>arliIC'rine mürn -
cant ederek milli bir parti tesisini teklif 
etmiştir. 

23 BirincitC'şrin - Macar hududu me
selesine dair yeni mukabil Çekoslo\'nk 

teklifi Prngdnki Macar sefirine verilmiş
tir. Teklif ile Mncnrlnrın istedikleri 12 
bin metre murabbaı toprağa mukabil 10 
bin kilometre murabbaı arazi terkini kn· 
bul etmC'ktedir. 

21 birinciteşrin - Mncnr muknbil tek
lifleri Çekoslovıık hükumetine veıilmi.5-
tlr. 

:Frarısada u\.'an intihabatı 

Fransodıı 5.ynn azasının kısmc>n tebdi
li için yapılan intihnb ayın 23 ünrlc bit
miştir. Ayan fız'.lsından 97 si dt>ğişmiştir. 
Yeni intihnb edilen ayan n1aFınm 27 si 
demokrat climhuriyetçllcr birliğine, 10 u 
sol cc>n<ıh C'ÜmhuriyC'tçilerine, 9 u müsta

kil rndikallere. 41 i radiknl sosvalistlc
re, 4 U <'UmhuriyC'tc;i sos\'alistle

0

re 2 si 
cUmhuriyetçi tiosyalistlc-r. birliğine: 4 ü 
sosyalist partisinP- mensuptur. Bu inti • 
haptn radikal sosynlistler nltı, müstakil 
radiknller 1, cUmhuriyetçi sosvalistler 4 

aza kaybetmis. sosyalist fırkası 1, cfim. 
huriyetçi sosynlistlC'r birliği 1. dl"mokrnl 

cümhuriyetçilcr birliği 9 aza kazanmı§· 
ur. 
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Brankoviç sivri meçini ·çekerek 
kadının sıçradı •• 

uzerıne 
- Yani harbederek. Bir tek Sırplı kal- ı oyalıyarak elinden istediğimiz lıir nıek- ı gece içinde Marya bu işi halledecektir. 

mayıl}oaya kadar oerefle döğU§erek bu tubu aldıktan sonra! N'asıl gitmiiise öyle dönmek elindedir. 
işi bitirmek gerekti. Koca Sırb kralına - Kabul Dokaaava. Bunu bir yurd vazifesi olarak düşün -
bir Osmanlı barbarına kodoşluk etmek - Bu kafi değil Brankoviç. Senin sö- mek mUmkUndUr Brankovlç! 
yaraşır mıydı? Btıbası Lazar, kahraman züne itimad edilemez. Faka.': şu gördU- - Türk <'line düııen kadın, kılıç, at 
kocam, yeniçeri haydutlan tarafından ğün delikanlıya Deli Halil derler. Etiye- ve bayrak kurtulur mu Dokaşava? Hem 
parçalandıktan sonra esir dilgtU ve Mu - nln sarayından Ellznbetle beraber çıktı. varsın Elizabct orada kalsın. Bizim için 
rııd can çekişirken yanında idam edlldi. Bütün Umid ve aşkını bağladığı Elizabc- daha isabet olmaz mı? Osmanlı ordu ve 
Lazarın harb tarihi §erefle doludur. Oğ- te kavuşmadıkça onu ondan ayırnnların sarayının iç yüzünü büyük bir salühiyet-
lu Etiyen Sırpları ayaklar altına serdi. da iki yakast kavuşmıyacaktır. le öğrenerek bize bildirecek başka bir 
Siz hala asllzadelikten. hft.IA Sırb salta- Eğer ölümden korkuyorsan bize yar- çare bulabilir miydik? 
natından bahsetmeğe utanmıyorsunuz!. 

- Dokaşava! 

- Bırak söyliyeceğim dilk! Alçaklık 

ederek kocam kahraman Milo§ Kapilovi
çi hUkilmdara çekiıtirdin ve onu bar -
barlara parçalattın. Bu yetmiyormuıı gi
bi biçare prenses Elizabetf tıpkı bir is
traviga kadehi gibi Yıldırıma sundunuz. 

- Dokaııa va! 
- Ve bütün bunları sen de kız kar-

deşim fnhişe Maryanın hatırı için yap
tm. 

- Dokıava, elimden kan çıkaracak
sın! 

- Ahmak aailzade. Sırp milleti kan 
ağlıyor. Benim kanırnt dökmeği düeUne
ceğine silahını tak ve bu deyuı EtJyenin 
hakkından gel. Sırp tarihini bu zilletten 
kurtar. Belki o zaman ıenf affederiz. 

- Ben bir kiılyim kadın! 
- Yıldırım da bir kflf. Kocam da bir 

klelydi. Lazar dıı bir klei. Brankovlç an
na kann ihanet edecek! 

- Yalan söylUyonıun kahpe! 
- Kral yaparsa, ııen haydi haydi! 
Brankovic sivri meçini bir hamled,.. 

çekerek kadmm Uzerine sıçradı. Faka• 
•-ine kuvvoUi hl!' }'Unsruk yiyerek 

yere yığıldı. 

- Kadınlara daha nazik olma1ını öğ
ren! 

Dük lnllyerek ensesijıi ovalryor ve bu 
hiç glSrmediği genif omuzlu delikanlıya 
korku ve hayretle bakıyordu. 

- Anladnı mı asilzade? 
- Sen kimsin? 
- Halil. Tanır mısın? 
- Benden ne istiyorsun? 
- Ellzabeti geri almak. 
Brankoviç sarardı. Bu mUmkUn mUydü 

hiç? Padişah Yıldınmm sarayından bir 
kadın almak ve hele karısını almak belki 
hllikin bile k&.n değildi. Brankoviç Do
kaşavaya yalvanr gibi baktı: 

- Bu mümkün mU baldızım? 
Doka.,ava gillüyordu: 
- Yıldınm Bayezldln 8Jrdaşı Ali pa~a 

ortadan kalkar!a. 
- Kabul! 

- Öyle değil. Uzun mUddet de onu 

dım edeceksin? 
- Ne yapmamı istiyorsunuz? 
- Karın Maryayı Ali pa,ayla tanıştır. 
- Alçaklık ediyorsun kahpe karı! 

- Ali paşa bu yeni metresinin elinde 
can VPrsin. 

- Kaltak! 
- Ve onu zehirlc>meden önce Eliza-

betin .>t>nimle muhabere ettiğini bildiren 
bir mektup yazdrrıp Yıldırıma göndersin. 
Hayatındnn korkan barbar hUnkar hu 
kadını ıu:ad edecek'fr. Eliuıbet Sııblsta
na gelince ben Osmı:ınh ordusuna g!de
ceğim. Dedim ya, tist tarafını bana bı
rak! 

- Olamaz. 
- Brankovf<:. yaşamak istiyor mu-

sun? 

- Hem senin dizimin dibinde bir ka
pek gibi geberdiğini görerek! 
Kadın çok sakindi. Halil yerinden bile 

kımıldamıyordu. 

- O halde ~·aryayı Ali pa~nya sev
ket! 

Dokaşava gö~sUnden hir k~ğıt çıkara
rak Brankoviçe uzattı. Bir hamlede Ha
lli herifin iki elini nrknsında kenrtledi: 

- O 'kA.iıt. blze lA.:r..tm. Bnlkl yutar!lm. 

Okuman kafi asilzadem. 

Brankoviç okudukça sarardr. Sanki yü 
zUndeki rmni damarlar patlamış gibi su
ratına pis ve slyahımtrak blr morluk ya
yıldı. BoğaT.t yrrtıhrcasına haykırdı: 

- Bu olamaz Dokşa\'a, bana hud'a 
ettiniz. Ama hiç merdane değil! 
Dokaşavanın gözleri doldu. Yannkları

n:ı birim~ namla göz yaşı sızarken yemin 
etti: 

Kahraman kocamın şc>refli ölUmU 
ilzerine yemin ederim l:i enişte, bu mek
tup doğrudur. Hem kendine gel. Senin
le iki Sırplı gibi görtişmek znmanı gel
miş bulunuyor. Marya b "nim kız karde
şimdir. Onu bir Türk barbarın kucağına 
atacak kadar vatansız bir kadın mıyım 
ben? Hele sevgili kocamın öIUmündcn 
sonra benim için hayatın manası yalnız 
onun intikamını alabilmekten b:ıııka ne 
olur? 

Ali paaa daima sarhoe bir sefihtir. Bir 

- Brankoviç. Dnha mühimmi var. 
Doknşavn Halile işaret ederek: 
- Dizi yalnız bırak Halil. Bir aile da

vası görüşeceğiz. 

Hnlll çıktı. Dokaşava eniştesini yanma 
çekerek oturttu. 

- Kral Etiyenin Karatova gümilş ma
denlerinden a),rdtğı haraç memleketimi 
zi sefalete düşürecektir Brankoviç. 

- Yani ... 

- Yani kral, sırr ssltanatı C'!inden !<a
çırmamak için iki büyük cinayet işledi. 

Biri. SırblsUın Osmanlı ordularının ha
raçgib:ı rı oldu. Blnl<'rcc düka altınım 

barbnrlarm ayaknlrına seriyoruz. 
- İkincisi Doknşa,·a? 

- Mek{uhu gördün yn. Al bir dnha 
oku. (1) 

E izabet Haysi Lnzar Y.aç defa Eti
yenle bo~nz bo'1aza geldi. 

- Del!IPk snraydım kaçan Elizabetti? 
- Fve1 • O'lun i"in de yapılacak şey, 

her kimsesiz kalan asilzade kadın gibi 
Anc>m.,sın mahud e\'ine düşmek oldu. 

- Peki ama ... 
- Anlı\•orum Rrankcl\'iÇ. Anemas böy-

le dilı;kün O!:ilzade fahişe namzC'llc>rlni 
hudut hnrlclno antmaktn mahir" edamdtr'. 

Sırp hudutl~n içinde ltalmı) acaktı ama, 
Etlyen yetişti. 

Br:v·.kO\·fç. fü;t tnrafını hatırlıyoröu. 

- Bu dı ardaki Halil Kara Aliyi yum
rukla öldUren dC'likan-lı mı? 

- EvC't ve Etiyenin himnye ettiği 
genç! 

-Ya! 

- PC'kf, Elizabet neden karımı ayart-
mn~a çalışıyor? 

- ElizabC't o gündenberi Hnlili delice 
sevdi Ernl'lkoviç. Filhakika biri halktan 
ve nkladc bir Sırb tebaası, diğeri yük -
sek Sırp krallık nsllzndcsi. 'li'akat gönU
liln eınıfı yoktur. 

- l~~ .. 
(DC\·amı , -ar) 

(1) Bu mC'ldup (Kiituphanel kral hu
liı•:ası) nın diirdllnrlt didinin CG71) lnrl 
sayfıısrnda.dır. J;lizabetlc Branko\'lı:in 

kansı \\fo~·n arnsmdald mnhnherata alt· 
tir. 

5 IKINClTEŞR~ 
c 

t< f• 
Yazan: H. Hobe Oüma - ı IO - c,;evlr~ıı: 'hjaJ 
Hilda'nırı gözlerinde öyle ıslı (11' 

okunulJordu ki, kont onları !J"ttd .. tıı 
ruklamamak için kendini guÇ ~~r 

bOIJlll 
Hilda ,rumşak davranmakta devam Yataklı vagon ıneınuru ~ 

murdana uzaklaşıyordu: bU ııı11~ ediyordu. Paralarını çekebilmek için 
böyle yapması lazımdı. 

Saat ikiye doğru lokantadan çıktılar 

ve akşama kadar mağaza mağaza dolaş
tılar. 

Saat 20,5 de Kale - .Mediterane treni 
onları cenuba do~ru götürüyordu. 

X\'l 

- Hiç genç olınarnış ıxıı ...;,,dB c 
n )cı..-

suratlı kadın! ben onu t f~ 
• • • ıcoıı 11 

rt ınıınd• d~flll 4 numaralı kompa ı uııde O' 
Hedingen alt yatağtn ön rtçlıı 6l r 
§aşkın şaşkın Hildn VJokO' ol~ ~ t 
bakıyordu. Uzanmış katını§ hllre~ • ..d 

yakUı duran canlı, iki!!~ d:urıJ>°o~~·,I 
kisi de sapsarı ve scssı.z ı.reıı \ 4f'' 

Kale - Mediterane treni Valans (1) Hedingen, biraz evvel d• ~n d~ 
isUıııyonunda biraz durduktan sonra tek- istasyonunda durduğu sıcdra en' .,d5 
rar yola koyulmuştu. Saat sabahın beşi beri yavaş sesle aovaın t! 
idi. Yataklı vagon memuru hücresine çe- .ıfllte 

sonra, Hildaya: ti ııeır~ f 
kllmiı:, uykusuzluktan gözleri şişmiş, es- _Bana yemin et, aeınlş ')-sc•f"'" 
nlyordu. Yatağına uzanmak üzereydi ki dan sonra namusknrane yıışı 

1 
bir elektrik zili lnl!!anı sinirden harab ede- ~()· 

min et. giriş ~ 
cek bir ısrarla çalmağa başladı. 

- Gene birisi çağmyor! ikide birde 
ne isterler? 

- Böyle bir taııbhilde rB >-sl\'J 
Evvela hiddetlenmiş, son Jı. 

ıc· ııtr 
belki onuncu defa oıara · inBtlı b• b')'f 

Tabloya hiddetle baktı. - Hilda, demişti. bana ıııiı tıit 
- Vay canına! gene 5 numara ... Ame- ven. Çahc:ncnğım. Arlık tc , , 

rikalı koca karı herkes gibi rahat uyusa yaşamamızı istiyorum. batco·ol'~ıı· ~ 
olmaz mı sanki! Kadm ono. istihfafla " '11Je}111' s1t 

- Sen mi çnlı§acaksın · k5ııııı 
bU 8 

doğru yürüdil. Kompartımanın yarı ara- Sen çıldırdın mı, yo1<53 ~ ~ 
ltk kapısından başını uzntmıg olan ipti- musun? f 0Jctl);ı ,.P 
yar Amerikalı kadın onu beklemektey- Gözlerinde öyle ıstfhfıı ıc ıcsP 

•uranı A 
dl. Söylendi: kont onlan yumrukla ' tett!· r 

_ Uyuyamıyorum. Çok rezalet yapı _ mak için kendini ı;Uç ı~~ıyeceıt' 
yorlar! - Stefanı bir daha gö 

Parmağıyla bitişik kompartımanı işa - min et. f tY 
ret ediyordu. - Asla! ğ!Utlll11 ' 

- Mllsaade eder misiniz madam, girip Genç kadın hiddetle~!~ glbİ { 
ben de bakayım. rik edilen bir vahşi hn) 

na bakmıştı. .ııetıı'e. 
Kompartımana girdi ve kulağını dayı - d' 1 ıcıı) ,wııd" 

yıı.nık bitişik kompartımanı dinledi. Hedingen ise ken ın rtJııı;r t d 
- Duyuyorsunuz değil mi? ne rezn- celerine gelmiş, kadınıdf febdi~..ı ,r 

ıet ı knlıynrak vatağn devir ' ırı eı.>""" 
- ğ aevıı .,J'll' Jf 

Kompartımandan hafif, fakat de\•amlı - Demek fahişeli e 18, ) , 
bir inllti duyuluyordu. tiyorsun? Bugün Stcfıırı uıı ~ ~ 

Yataklı vagon memuru, dudaklarında başltasiyle ... Daima, ı;ın~:}Ctılııı!Jll / 
milısamahakflr bir tebes11ümle doğruldu: dar fahiııc kaiacalcsrn. 1' ısıttı! 

- Anladım madarn. BIU§ik kompartı- hayattan? Fakat ben ar~ırı j~ltl· l' 
mandakl yolcular galiba balayı seyaha- ne senin için, ne de ben ııc! 

5 
~ 

tine çıkmış yeni evlller! Anlıyorsunuz - Ben istiyorum. sana t lı11~~ı' fe.1'9 ,v 
~eğil mi? Ben ne yapabilirim ki? Kadın korkuyordu. cl}'ıe. , 

- Onlara susmalarını söylersiniz. men, tam bir fahişe c~~;rdll· ıın f 
- Fakat madam, bu biraz müşkül bir vah vermekte ısrıır edı) bCP oıı f. 

iş. A '-'ıb olmnz mı? Hedingen parmakları ,4 
" dU: il 

- Ayıb olan on',. m yaptıkları. !ağında lıomurdanıyor tel i'' 
_ ]taltıı f 

- Biraz sabredin madam. Nihayet - Mimi olacagırn ~ 
ki .b - - "~ seı eı lccektlr. Ebedlyyen devam ede- sem ogncagım. 1 bırs 

cek değil ya! bakın, dinle~in sustular bi- - Canımı yakıyorsun· 
le... dud ! ~iti; 

- . li~·ordll· ~·er Hakikaten artık ses gelmiyordu. Bagıramıyor, ın " ğıııll' 
- Ya gene ba-:larlarsa? - Stefandnn a.}rııacıı "1'; 
- Beni çağırırsıntz, onları susturu - - Hnyır! (Oe~1oıı' 

ru~.tiyar kadın kompartımanının kapısı- ı (1) Parisln GOO kil07.:!~c ·-~ 

Ayaklarını sürüye sürüye 5 numaraya 

· ' K. V ı •. T A H 
nı kapadı. kisinde bir \'llayct Jfler ~ı/ 

11 •-.. mı~CDEm11ml!l~IlmBffil3lll ıf11· i'1ııe' ·•!\-< •.• ~' • - ••• ·-.:"'ii" a: 4 ·( .. : ... ~ • -· 1
• ' r.;.· • . ' . , .. 

-6--
Şayet harp lıa~lamarnış olsaydı, vaziyetimi daha açık bir surettı 

görecek ve kan~n i~lerimi tanzim için kendimde kU\'Yet bulacak 
tım. Gençtim. maddi menfaatler beni alakadar etmiyordu. Alirenir 
yabancı soğuklu,ğuna şüphesiz isyan edecektim. Diğer cihetten, Har 
dar beyin yalnız ra~dığı ve çok cam sıkıldığından dolayı her za· 
man bizde bulunduğunu dü ünmekle beraber gerıe kızıyor, sinirle
niyordum. Çocuğumu pek se\iyordurn. Fakat baba muhabbeti ha
yatımı doldurmağa kafi gelmiyordu. I ler neyse. e~er harp çıkma-

1;aydı karımın hayatını tamarnile değiştirmeğe muvaffakolacaktım. 
-27-

Köşe ba~mda pinekliyen bir arabacıyı uyandırd 
rak C\'İme gelrlim. Karım: 

- Saat kaç,? diye sordu. 
- Ne olacak? 
- Ne demek, ne olacak? 
Dıvardaki saate baktı: 

- Üç buçuk! Ma~allah! .. . ·#.~ 
Büyük gaz lambasını yaktım. Aliye itiraz ctt~· -roı ıÇtlı: 
- Oh! gözlerim kama~tı .. Nerden gcliyorsufl· fi. ç11b 

Bir yaz ak~amı, Selma ile Handanın hilehar kahkahalarından 

tatsız gevezeliklerinden u:;anmış. evimizden bilamezuniyet çıkmağa 
cesaret etmiştim. 

Bu cesaretime, daha doğrusu "istıklfüıınc., hayret eden Alıye 
sordu: 

- Nereye gidiyorsun? 

dönmek 'e Ha~ darbeyi bularak: .. Hergün sabah ak~am sem gor
rrıekten usandım artık! Haydi, defol karşımdan, git! \'e şayet bu 
hareketim sana fena geliyorsa, btifamı Yermeğe hazmın demek .. Ev 
cleki ikı çirkın kadına: "Artık çok oluyorsunuz; IQtfcn ... ,, diye kapı· 
) ı go.,termek ihti} acile } anıyordum. Sonra Al iyeye dönerek: "Sen 
de, aklını başına topla!,, di)e paylamak istiyordum. 

pabuçlarınla, böyle, tıpkı bir hayduda benziyorsu 
söndür! 

- Biraz dur... rsıı'd~" 
• b\Jçlll ti~ 

Ödünde dımdik duruyordum. Gözlerinı P3 ı.uf1lıı;1 ce: 
Göılerime dikti. Bende öyle müthi~ bir irade. 0 

. ...nri111 .ıı 1 

d.g .. ııt'Jl e.- "'.y 
rumu,adı. Bir ~rlcr anlattı. Cevap verme 1 ıe' · 

Haydar bey yavaşça: 
- Ben de eninle geliyorum, dedi. 
Aliye: 
- Bırak ,.unu! diye müdahale etti. Aksiliği üzerinde ... \'arsın 

biraz gezinsin; belki açılır. 
Dosdoğru yürüyordum. Hiç farkına varmadan köprüye kadar 

gelmiştim. Birden kolumu birisı tuttu; döndüm baktım: Köprü tnh· 
sildan. Kendimi topladım. O kadar hiddetle ve dalgınlıkla yürüyor
dum ki, köpru para mı vermeği unutmuştum. 

Taksime gelince durdum, içımi çekerek nefes aldım. O saniyeye 
1--.adar hep Aliye}'İ düşilnmüştüm. Evet, ilk busemizdenberi, Aliye 
yeglne meşgalem olmuştu. Beni diğer düşüncelerden meneden bu 
fikri sabitten dolayı utanıyordum. Niçin kibar kimselerle temas et
miyor, cicfdi eserler mütalca etmiyordum da, bir kokotun, bir vü· 
cudun, bir Çt"hrenin. hırçın bir kadının esiri oluyordum? Hemen eve 

Öyle bir hiddet ıçemmdeydım ki, homurdanarak küfürler savu
ruyordum. Bıraz sonra bu hiddet geçtiğı zaman, Aliyenin daima bi
rıcık dli:ıüncem olduğun11 kabule mecbur oldum. Geriye dönect"ğim 

yerde, orada bir kapının ~iğine oturdum. Ortalık karanlıktı. 
Şışlideydim. Karşımdaki bır apartımanın açık ve ışık saçılan 

pencerelerinden, etrafa mahzun bir musiki serpiliyordu. Orada uzun 
zaman oturdum. Uyumuş kalmışım. Gözlerimi açtığım vakit çok 
geç olmuştu. Biraz ilerde üç çakırkeyif konu~uyorlardı: 

- Ulan, pencereye bak. be! Kadının sırtı, kolları çırçıplak! 

dikkat ettim. lçcride gerçekten birçok kadınlar, erkekler \'ardı. Dans 
ediyorlar, gOlüşüyorlardı. 

Oturduğum yerde, görülmemek için daha fazla büzülüyor, onları 
<!inliyordum. Birdenbire bana öyle geldi ki, ben de bu insanların 

duygularına ortaktım; onlar gibi her şeyden mahrum, pencerelerden 
başkalarının meserretini, eğlencelerini seyreden biriydim. 

gO) 
- Bana bak, Ali - diye inledi - ya bir şeyler . & 

bu ne surat! dtt 1<1• • .ıAI 
'l' )'or 131!""' 

Beni çok iyi keşfediyordu. Ve gayet iyi bı 1 }{ti· 11~ 
ya istediğimi yapacak veyahut b<ıni kaybedceed'· tJO)ııtl': 
~ytant bir fikir gelmiş gibi kar)'olasmdan tırl3111ror0 Jl~ 
Ona karşı duyduğum minnetten az kalsın b<ı) İ)-o~ tı> 
kadını bu kadar şiddetle sevmircceğimi zannedrıl bııl? 111r ~ 
erkekler, aşkta ancak !Ayık olduğumuz kad~ı1 derilf11 şıııJJ1 .,.:! 
ye, netice itibarile, bana Allah tarafından gorı g~c:~tı lV1~ 

Nihayet bundan ilerisine gitmedik, ba;ırtl~3r~ı1' 1 
koyarak uyumama müsaade etti. Hayır. befl 1't11ıJ1'l·!l1" 
cerelerj gi.lzelliyen bedbahtlardan değildim. t~te cfı. J.;:lfl .,t> 
r.im olan kadın ..• Bu, hizmetçim değildi! ka7:c'1lıı:ıı' 
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Cnf!::!Jş'lClYlrmak DçDn ~Dr 'lC~<dlbBır ft1emleket Dışı Deniz 
aırD'1Cr'©l u Seferleri 

Romnnyo vnpurlıın: Cumartesi ~ünleri 

190 13 de Köstenccyc: Snlı ı;ıünlerl 18 de PJ. 
- M - ., " - re. Beyrut, lskcnderiye. 

dinı C erkez kumandanlığına telefon e- ra ~:ı·mdan usanan Enver paşa ültima- holyıın \'QJmrhrı; r.unın günleri stı:ıt 10 
evat bey b ''nk" hk'k . do Pire. llrendızı, \'cnerlık, Trl\'CSle, 

~ni b . ugu u ta ı atın netı· toın \'erir gibi Ane sultana : Sırkcr.I f.itııs ·on Mii<lilrlüi(u Tcl('foo 
lq bir ~·~kgece bıldirsin, Sonra ~ehirde sı· - Bu sefer de gene sizin istediğiniz ol- 230i9. 
nı,, har ~~ma .Yapsın .. Askt?r kaçakları· sun .. Fakat çok rıca ederim bir daha böy MONAKASALAR: 
Ya\'er : 1§UpheJı görülenleri toplatsın.. le bir tavassut külfetine katlanmaym.. Muhammen bedeli 58,160, - lira olan 
kıuna de efonıa nazırın emrini merkez Böyle işlere el sürmeyin, delalet etmeyin. döl·me boru ve teferrüatı 12-12-938 pa· 
buııu ~ı anına tebliğe ko~tu. Ayşe sultan Dedi .. Muhteris kadın, arzusuna eri~· zartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf u-
- c rsat tuttu. Eniştesine sordu: mekten doğan sevinç arasında sordu: sulile Ankarada Devlet Demiryolanl işlet-
b anınız sık 1 . . 
.(',,n\ler ı ıyor galıba paşa enışte? - Yarın nereye müracaat etsin? me umum müdürlüğü idare binasında sa· 

l?ııı de~· Paşa baldızının sorgusuna tav· - Künyesi var mı sizde? tın alınacaktır. 
gıc:tirrnecı . 

..... Ev;t B' en cı~\'ap verdı: - Hayır .. Kendısi söyliyeceğiniz yere 
tarııın 6 k.. ır hadise oldu da ona biraz müracaat eder, · 

1 "Jldı - Vaıı · - Ben yavere söylerim. Yarın, öğleye 
tıaıcılırs Vah ... bu kadar sıkıldığınıza doğru gelsin yaveri görsün .. Nezaret mu· 

l!nvera ehemmiyetli bir ~Yolacak! hafız bölüğünde şimdilik misafireten ka-
\'aJ>sız bıPa~ baldızının bu sözünü ce· lır. 
~Üıi ı·erne~ tı, ba~ını tabağa eğdi, yeme - Teşekkür ederim paşa enişte! 
bôyıe b' ge koyuldu. Ayşe sultan SÖzün Ar5C sultan o geceyi çok neşeli geçirdi. 
~le sa~tı~vap .~z .. kahşla :enid~n aka·' Enver pa anın çatık yüzünde tebessüm· 
lendi: nı &orunce kcndı kendıne söy den kahkahaya kadar uzanan çizgiler mey 

- Be dana getire getire türlü hikfiyeler anlattı. 
§ebbu5~ n Çok tali iz bir kadınım. Her te- Saray dedikodularından bahsetti. Söyledi, 
tlıe bıru~ bir aksilikle karşılaşır .. Enişte sbrledi .. Paşanın düşüncelerini dağıttı. 
llliitiın rıcada bulunmak için buraya gel- Ona da fikir rahatlığı vermeğe çalıştı . 
. lla~·b~nun da hırslı saatine rastladım. Saat 12 ye doğru merkez kumandanlı· 

~1llden b' dızınm sözlerinden gene kendi- ğından pa5aya telefon edildi. Telefonda 
tı( ~iiı .. ır Şey i ti)•eceğini anlamı~tı. Ça- bizzat Cevat bey Harbiye nazırına vaka
~e u~nde zoraki bir tebes-üm belirt· mn taf ilfitını izah etti. Tahkikat akame· 

- c:ra:ıarak karşılık verdi : te uğramış, yapılan araştırmalarda hiçbir 
. ' y~e benzininiz bitti galiba! iz elde edılememişti. Yalnız bir nokta 
ti~ old \· Ona çok t~ekkür ederim. lh merkez kumandanının nazan dikkatini 
ele o Sıkı ~-ça benzin \·eriyorlar. Saycniz· celbediyordu. Bu da, cesetleri muarenz 

' l>eıt~tıdan uzağım. eden doktor raporunun Şarl Kapoya ait 
' 'h 

1 
bu sefer de yağ mı lazım oldu? 

~f ol".laYır d kı mıydı .. 
Crki k .0 

a değil paşa enişte .. Bu Doktor, muayene neticesinde kurşunun 
CUba~ın1~n~~~ için değil.. Bizim kuyum· seyir istikametine göre tabancanın bu a· 

' ~v 1~1 ıçin rica edecektim. dam tarafından kullanılmadığını, yu!c'ar· et '!l.'e . . .,. 
....., 1ıda "• •" Ymıc o ıs:- · r d d'l l1t: 'l " 4 dan ve hır metre mesa e en ateş e ı · 
\ ~edr:ıcağızm bir oğlu var. Askerde.. diğini raporda yazmış. hr.disenin intıhar

~lıa. O ır §ark cephesinde bulunuyor· dan ziyade katle delalet ettiğini ileri sür-
ll~a ~~a hastalanmı~. Hava tebdili ile mü~tü. Em·er paşa bu izahatı alınca 

l'.aı"'«rdı O~ermi§ler. Zavallı ihtiyar bana merkez kumandanile konu~maya giriştı: 
tin ta" · ğlunu burada bıraktırmam i· 
\e •aı:sut . -Cesedin vaziyeti nasıldı? 

t<!r... umu ıc:tedi. Ben de ona s:."-
cu~ .. 11• Su - B~nce intiharı an:lmyo:-du ama pa 

~ıı bu .... dnu .ızden rica edecektim. (o .. , b ~a"l'l d '.toru'l cı::.tabı mucıbe i çok ku"· 
't.-uy a ır yere \.·e.rle5tirc:cniz!. 
~ u • \'etli .. ı:j~r diyor, tabanca yakın mesafe 

'l::vet ıncuba mın oğ'u mu edidıniı! den ate~len eydi. yaranın etrafmda~i saç-

~ ~~t1• ~~d•r bunun, lann ) anması. saçlarda barut yanığı izle· 
~llvqz- ını · ri bulunma::ıı lazımdı. Bunlar yok .. Son· 

~na beraktPıa~a kaı::lannı ra. kurşun kafaya yukardan. amuden en 
d ıı çattı. Ane sul· daht edilmic: ki.. Bu da .. bir adamın 

' l::r- ' . cvam etti: ı; 
, l::~e·1 enı Öyle mı? keneli eliyle tabancayı tutmasına im1dln 
, h t Paşa en· t 1 olmadr~ma ~öre, tnbnncanın iilii tarafın· 

d · QUrada 
1~ e ... d k il 1 d w • b d • ~ı ~r"' ahkormam .. Ben, İstanbul· an ·u anı ma ıgmı ı s ~t c er. 

lStiy ·•ıenı r· b' . . - üçüncü cesedin sahibini o civarda h· ol"tun. 1 
1 ıJe tehcıre tabı tutmak 

1 
, 

ill1ave ....ı iıç böyle bir neferi bizzat tanı} an yo c mu . 
...... t-;· ":ıer ıni} imı - Sade o eh arda dc>ğil paşam. lı::tan· 

1~n Pa · bulun muhtelif semtlerinden, mahalle 
~,' !'\için }el eni5te? 
'4lse ıle ka olacak .. Hergün yeni bir ha· imam \C muhtarlanndan da sorduk. Hep· 

F;nver P;ııaş~yorum da ondan.. c:i ölüyü gördüler, kimc:e tanımıyor. 
' Öldu~~ hal~ hkrini i:.ogal eden Dik- - Acaip .. tş gittikçe karışık bir şekil 
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mniyet Sandı - • 
Direktör ü - ·· n: 

Emniyet Sandığına borçhı ölü Bayan Fatma Saide varislerine 
ilan yoliyle tebliğ 

Bay Mehmet kızı Bayan Fatma Saide Kadıköy E. Osmanağa Y. Ra
s:mpaşa mahallesi eski Aziz:ye yeni Uzunbafız sokak eski 51 mükerrer 
yeni 86 numnralı bir ahjap €'\'ln tamamını. 

Birinci derecede ipot.!k göstererek 16 - 8 - 935 tarihinde 21981 hesap 
numarasile sandığımızdan aldığı 500 lira borcu 20 - 4 - 938 tarihine 
ka.1 .. r ödemediğinde11 faiz, komisyon ve masarifi ile beraber borç 

5 71 lira 90 kuruşa varmı'it•r. Bu sebeple 3202 numaralı kamın mucibin 
ce hakkında icra takibi başlan.'llak üzere tanzim olunan ihbarname bor~
lunun mukavelenamede t:"Ö~terd·Gi ikametgahına gönderilmiş ise de borçlu 
Ea}':ı.1 l'atm:ı S .. i..!e yı..kar·<l~ yazılı adresdc öldüğü anlaşılmış ve teb
lığ yapılamamıştır. Mezkur hannnun 45 inci maddesi vefat halinde tebli
(' atı'l i!.:n ı:uretile ycıpı1nıasıru fimirdir. Borçlu ölü Bayan Fatma Saide 
mir '"ıl rı i lıu ilan tarihin:lcn itibaren bir buçuk ay içinde Sandığımıza 
mı raca:ıt a murisJerinİ!ı ı.>or:unn ödemekri veya kanunen kabule şayan 
Ur itırn.ı:ları vnr ise bil<lir.ne~cri lazımdır. Mirasçılar ipoteği kurtarın zlar 
vey:ıhut ba lıyan takibi .. st'! dairesinde durdurmazlarsa ipotekli gayri 
menkul mezkOr kanuna göre fıar.dıkça satılacaktır. Bu cihetler alakadar. 
larca bilinip ona göre hareket cc":ilmçk edilmek ve 'her birine ayrı ayrı 

ihbarname te.blığl makamı::ıa kaim olmak ilzcrc keyfiyet ilan clunur . 
(8142) 

~alldıtdı lrn).esı hadisc:ıini hayalinde alıyor. 
Wll()h k (Dt-\•nmı ,·nr) 
tu e etnıi;•or 

1 
ranın casusluğ-una artık --------------- ---------------"""."""-------.----------------------· ~~ ~kilcce ~u. Sonra; bu adamın sor-

!tı Ortasınd ğı, sıkıstırılacağı zaman so· ~ lYJ ~ lbJı lf'll ~ lYJ 
~~kkak &:nka~~sına kurşunu sıkan da ~ ~ fD) V O 
Saı ah. keıı/ .ır ~gop, Mığırdıç, Bo· 5 lkı'ncı"tc rın ~ 1938 CUl\IARTESl 

b·11: rt l\a 1 cınsınden birisiydi. 
~ ~~~~ ın üzerinde hüviyetini tes· 18,30 müzik (dans saati), 19 tiyatro 
1-'ra tesadut ~esikaya, bir ı.tığıt parça· konuşmaları <p~rde arkasında), yazan 
et ?sı~ gedik~ ılemenıiştı. Em·er paşa (Ekrem Reşit). söyliycn (Avni Dilligil). 
~~; tehcir !1 .ıni de Ermeni diye kabul 19,30 l\lüzık incesaz faslı), 20, saat ayarı 

Ş· a kararın Ştnde daha cezri da\•ran ve haberler, 20,10 Müzik (Folklar), 21 
l:: 1rndi, b 1 

1 Çoktan vermic:ti. arapça söyle\', 21.JO müzik (küçük or
i ~eni dc~k~z~ da karşısı~ geçmiş bir kcstra), Cigan dan r, L. Caminati), En· 
sııst <>r; buncı n ı:.ına müzaheret etmesini tem1ezo (Stnızzel). leh hableinen Seh
"~·~~Unu, d~ ı rar ediyordu. Pa~anm rup3 • Yiyana melodi'"i (V. Gibish) , 1 la· 

~ Sultan ~unıneğe daldığını gören zin melodi (G.Bru ..:oJ, Die Saga \'on 
d' Bu rnıntdandı · Tym - Selcks1yon (Hartmann) . La Cio· 

Satılıl< tuhafiye ve 
ınanffatura eşyası 
Bcyoğlıt 

Jıimliği1zden: 

dördiitıcü sullı hukıtk lz6· 

Tereke ine malıkemccc el kor.ulup la 
fiycsine karar \'erilen ölü lsa · Bitranirı.: 
ait ve mahkemece tesbit edilen Beyoğlu 
i-.tiklfıl c3dde i 111 numaralı dükkanda 
bulunan manifatura, tuhafiye vesair ~ 
yayı tüccariye açık arttırma suretik 
9· l l -938 tarihine mü~dif çarşamb3 gü
nü 'Xlat 14 de satılacaktır. 1 teklilerin 
yul nrıda gö terilen gün 'c ~aatte nıahal· 
!inde ha7'.Jr bulunmaları ilan olunur. 'Uıırrı COcuğun b . (P 

t'QU 1za hızın abası yıllardır hane· oconda op. ra ından d.ınza della or on 
~:ıs bir a~edıror. Sadakati tecrübe chcllil), Trantelia .Napolitana (B. Derk· ---------------
~ite kotuıük · Onda ne hiyanet \'ar sen). 22, haftalık posta kutusu, 22.45 mli· 

ı 1lllı?., "·Yoka ben ta\assut eder zik (e !;:ı dans ha\ alan). 22,30 konu~ma. 1 laıt arbı~e na 22.45 mü~ik. (yeni dans ha\'alan). 2.1,43, 
~~,a~ak i· tlıtı butün SÖyleniı;:lere kı.ı.- 24 son haberll'r ve yarınki program. 

tıe eınıv ı. 
J\, &etı-. ~ ,,or, baldızının icasını 

J e ·11ıege r -•·••••~a• u•••••••••••••••••a tııı Ultaıı b Yana~ıyo:-du. Fakat • • ... : 

Bayanlara Mahsus 
Son moda ~apknlar, her 

renkleı ve çeşitleri 

bird rnu\afa1<aut~un Yemek zamanını pasa· ı • Bayan Nadıdc Çaglı • 
tJ l:tCQ IOİifh ,. D c }"d c k il ::ı ııe ... en su Ret' 1 sale sarfetti. Bin- ~ uay e a et an : şapka mağazasında bulabıleccl:s·nı 
lh- ·••cın h trdı. Ye k • E ) . • .. 
;·1ctddere Ctnen Söz me ten sonra • v enme merasımı • Beyoğlu: İngiliz Sarayı k.ırşısw.dz 
•ha~et g:erna ettirzne~:\·zuu~u hep bu: !:;'--ı~ul: 3-11-938 : ve Otd Turinv, yanında No. 61. 

~'akit Sultan n gen kalmadı. ••••••••n••••••••11ır •••••••r •••,ım:ı•-••••mı~a:ı::mmiiı:JEs;:cliilii~iı.:ı 
ın mütemadi ıs· ı 

1 
.. 
a 1 Emniyet Sandığı 

Direktörl
0

ğünden: 
Emniyet Sandığına borçu ölü Bay Hakkr varislerine 

ilan yoliyle ıtebliğ 

Bay Hakkı Kartalda Yayalar ltariycsinde Dcreb:ışx mevkiinde yeni 
1 numaralı ahşap bir bap hane,, anbar, ahır ve samanlığı. 

Birinci clerececie ipot~k göstererek 5 - 10 - 927 tarihinde 3695 hesap 
nu~ras1le sandığımızdan aldığı 200 lira borcu 27 - 5 - 938 tarihine 
ka .ar ödemedicinden faiz, komisyon ve masarifi ile beraber borç 
417 lira 43 l:uruşa varmıştır. Bu sebeple 3202 numaralı kanun mucibin
ce hakkında icra takibi başlanmak üzere tanzim olunan ihbarname borç
lL•:ıun m ıkavelenamede gösterdiği ikametgahına gönderilmi~ ise 
de borçlu .Bay Hakkının öldüğü anlaşılmış ve tebliğ yapılama

m tır. Mezkur l.anunun 45 inci maddesi vefat halinde tebliğatın 

il .... n surct'lc yapılmıısım f.mir:lir. Borçlu ölü Bay Halda mira'"çıları 
iş ıu i';u tllrihinden itLbaren bir buçuk ay iç.inde Sand;ğımıza 

mürncm1tla murislerinin borc:ın.ı ödemeleri veya kanunen kabule şayarı 
blr it'r ' .ı var ise bildirmt-lcr: Hizrmdır. Mirasçılar ipoteği kurtarmazlar 
veyahut b lıyan takibi usul dairesinde durdurmazlarsa ipotekli gayri 
menkul mezkur 'kanuna göre &ındıkça satılacaktır. Bu cihetler alakadar-

larra bilınip ona göre 'hareket edilmek ve her birine ayn ayr; 
ihb:ı name tebliği makamına kaim olmak üzere keyfiyet ilan clunur. 

(8141) 
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B.,zan ·ınsan kendisini tutamıv. :ırak ve yahut bir b.ıyram, ziyafet veya davette muta an , . '!'esiri se • 
.. olur. İçilmesi gayet lfıtıflir. . ·ın "e 

FAZLA YEMEK ·azla yer ve içer. Fakat ço'k geçn.eden vücudda ağırlık, MİDEDE EKŞİLİK veya kusma, elhasıl kolııy, toblt ve k:ıt'illir. l\IAZON ısı 
had k b" kahve kac:ıg-ı• Meyva Tuzu JIOHOS rn:ırkasm:ı dikkat. bir keyif bozukluğu his:>~dili·. C zaman derhal yarım r a taze suya ır ~ • 

Kağızmandaki kıtaatm ıhtıyacı olanı 
:!00 ton ekmeklik un kapalı zarfla eksilt· 
me}e konulmuştur. Tahmin edilen bedeJ• 
32,000 lira ve ilk temınatı 2400 liradır. 
l:ksıltmesi7· l l ·938 pazartesi günü saat 
13 de Kara!,ö ede satmalma komisyo· 
nunda rapılacaktır. Teklıl mektupları sa· 
at 14 de kadar kabul edilecektir. Şartna 
me \'e evcafı 160 kuruşa komi::yondar 
ahnabilır. hteklilenn Karakösede satın 
alma komisyonuna müracaatları. 

157.t) (7720) 
• • • 

E~i~hir birliklen ıhtiyacı ıçin 

100.000 kilo sığır eti kapalı zarfla eksilt· 
meye konulmuştur. İhale ı 10-11·938 
pazartesi gi.ınü ::.aat 16 da Eskişehir Lv. 
Am. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Şartna· 
mesi Ko. da görülebilır. Muhammen he· 
ddi 24,000 fıra ilk teminatı 1800 liradır. 
1 teklılerın ticaret odasında kayıtlı olduk 
lanna dair \'esika!arıle birlikte teklif mek· 
tuplarını ihale saatinden bir saat ewel 
Ko. na verm::!leri. (587) (7777) 

• . .. 
Bursa garnizonunun 939 ağustos so· 

nuna kadar 420 ton ekmeklik unun 
10-11-938 p.;:rşcmbe günü saat ll de Bur 
sada Tüm. Sa. Al. Ko. da kapalı zarna 
eksiltmesı yapılacaktır. Ilk teminatı 3843 
liradır. Şartnamesi Ist. Ankara Lv. Am 
Sa. Al. Ko. da gorülebilir. hteklilerin ka· 
nuni vesıkalariie beraber belli saatten bir 
saat evvel Ko. na gelmeleri. 

(586) (7776) 

Beher metresine tahmin edilen fiyatı 
285 kuruş olan 240000 metre kışlık elbi· 
selık kumaş kapalı zart usuJile münaka· 
saya konulmuştur. !halesi 11- 2. teşrin. 
938 cuma günü saat 11 dedir. tik temina· 
tı 31110 liradır. Evsaf ve şartnamesi 34 
lira 20 kuruş mukabilinde M.:\1.V. satın 
alma Ko. dan alınır. Eksiltmeye gire· 
ceklerin 2490 sayılı kanunun 2.3 üncü 
~clerinde gösterilen vcsaikle teminat 
\'e f~ il m t,uplanm ihale saatinden en 
az bir saat evvel Ankarada M.M.V. sa· 
tınalma ko.na vermeleri. (572) (7718) 

Kırk arelı tüm bırliklennın ihtiyacı ıçıı . 
kap:ı!ı zarfla münakasaya konulan 40 

ton -.adeyağına talıp çıkmadığmdan· bu 
mı,.tar ::.adeyağı yemden k::ıpal ızarlla ek· 
~ıltmeye konulmuştur. Beher kilo_unurı 

muhammen fı}atı ll l kuruş olup ilk 
temm.ıtı 3330 liradır. lhate~ı 28·1 t·93ö 
p1 artesı glinü saat 16 dadır f-.teklıler 

ş:ırtname-,ıni hergün tümen o:atına'ma 

komı::.yonunda görebilırler. t teklilerin 
kanunun 2 3 üncü maddelenndekı vr5aik 
ile teminat mektuplannı havi zarflannı 

bellı gün \e saatten en az bir saat e\"\'e· 
ime kadar tümen satınalrna komısyonuna 
\ermel"rı (613) (8039) 

22· 12·938 perşembe günü saat 10 da 
Milli müdafaa vekfıleti satmalma komis· 
yonunda açık eksiltme suretile satın alı· 
nacaktır. tik teminat 2832 liradır. Şart· 
namesi 189 kuru~ Milli müdafaa \'eldi· 
Jeti satınalma komisyonundan alınır. 

Eko:iltmeye girecekler kanuni teminat ve 
2490 sayılı kanunun 2.3 iincü maddelerin· 
de yazılı belge!erle beraber eksiltme gün 
\'e saatinde Ankarada komisyona gelme· 
!eri. (616) (8081) 

• • • 
Kilis alay için iki paviyon inşaası kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. Keşif be· 
deli 76238 lira 51 kuruştur. llk teminatı 
5717 lira 83 kuruştur. Eksiltme 15·11·938 
salı günü saat 14 de Kilis alay Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır. Şartnameler. Ko. na mü· 
racaatla parasız görülür. Taliplerin diplo· 
malı mühendis veya mimar olmaları ol· 
rnadıkları takdirde ayni evsafı haiz bir 
mühendisin inşaatının sonuna kadar da· 
imi olarak iş başında bulunduracaklarını 
noterlikçe musaddak bir taahhüt kağıth 
ile temin etmeleri. Ve bundan başka as· 
gari yetmiş sekiz bin liralık bu gibi işler 
yapmış olduklarını gö~terir vesikayı iha· 
le gününden sekiz gün eweline kadar Ki· 
lis A. Sa. Al. Ko.na ibraz etmeleri. Ve ay· 
rıca münakasaya iştirak ve ehliyet vesi· 
kası almaları lazımdır. Mühürlü teklil 
mektuplarını kanuni \'esikalarile beraber 
eksiltmeyr iştirak \'esikası da beraber \'e 
ilk teminat makbuzu bulunan teklif mek· 
tuplarını belli günde en geç saat 13 e 
kadar Kiliste Ko. na \'erilmesi inaşaat 

939 senesi ağustos ayının son ~ününe ka· 
dar bitmiş olacaktır. (591) (7795) 

... . "' 
İzmir Mst. Mv. Merkez kıtaatının 

107.000 kilo kesilmiş sığır eti veya ko. 
yun eti veya keçi eti ihtiyacı kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. ihalesi 
8 • 11 • 938 salı günü saat 16 da kışla
da İzmir Mst. Mv. Sa. Al. Ko. da y.apı. 
lacaktır. Muhammen bedeli 28890 li
radır. İlk teminatı 216 7 liradır. Şartna· 

mesi her gün Ko. da görülür. Iste'kli • 
ler Ticaret Odasında kayıtlı, oldukla. 
nna da!r vesika gösterm<'ğe mecbur -
•1urlnr. E1~siltmeye iştirak ctlecekler 
2490 sayılı k:cnunun 2 • 3 cü maddele· 
rintlcki vesai~:le teminat ve teklif 
mektuplarını ihale saatınden bir o;:tc:ıt 

evvel Ko. na vermeleri. (.570) {i692) 

• • • 
Beher metre3ıne tahmin edilen fiyatı 

28 kuruş olan 277550 metre haki astar· 
lık kapalı zarfla eksiltmeye konmu~tur. 
İhalesi 8· l l ·938 sah günü saat 11 de il!< 
teminatı 51'.l5 liradır. Evsaf ,.e şartna· 
mesi 390 kuruşa l\l.M.V. satmalma ko· 
mısyonundan alınır. Eksiltmeye ~irecek· 
lenn 2490 sayılı kanunun 2.3 üncü mad· 
delerinde gösterilen vesaikle teminat \e 
tekli! mektuplarını ihale saatinden en 

<;anakkale l\ht !\lv. ı stıhkam ırıaŞ<ıt a:! bır saat ewel :\1.1\1.V. satmalma ko· 
Ko. nunun 9 adet Şevrole kamyonlarının rr.ı::ıyor.una \'ermeleri. (576) (7722) 
karo.;eı ve şolor mahallerının Çanakkale· • • • 
de ımalı kapalı zarfla eksıltmeye konmu~· Sı\'a.,,takı birliklerin ihtiyacı içir. 
tur. Kamyonla"ın beherının muhammen ı 10000 kilo sığır eti kapalı zarfla eksilt· 
hedelı 600 lıra:iır. Ek-.iltme~ı 18· 11 ·9:~8 meye konulmuştur. Bedelı 23100 lira ilk 
g'ımı ~ıat 11 de <;anakkaledr \lo:t :\lv. teminatı 1732 lira 50 kuruştur. lhald 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktn. Taliplerin 10· ll ·938 perşembe günü saat 15 de Sıvas 
jJk teminat olan 405 lira ile ihale kanunu- ta tüm.satınalma komisyonunda yapılacak 
nun 2·3 üncü maddelerindeki \'esaik ilr ıır.Şartnamesi hergim . rvasta komisyonda 
birlikte Ko. na müracaatları zarflar ıha gôrü!ebilır. Eksiltmeye gıreceklerin kamı 
le saatinden en az hir saat ev•:el Ko mı nun 2.3 üncü maddelerinde yazılı \'esaık 
\ermelerı.Şartname i l st.Lv.Am.Sa. Al. ve ilk teminatlarile beraber teklif mektup 
l~o. da Bursa tüm Balık~ir Kor. l.elıbo· !arını ıhale ::aatinden bir saat evYel ko· 
lu, Ezine. Bayramiç alavları Sa ,\( Ko. mı~yona \'ermeleri. ı581) (7771) 
da 'torülür (()11) (80~7) • • • 

ıo yağ satın alınacağından talip olanların 
teminat makbuzlarile bera!>cr l 5· 11-938 
günü saat l 1 de Kilis dağ A. Sa. AL Ko. 
na müracaatları umumun tutarı 28980 
liradır. (600) <7846) 

"' .. 
Çorum garnizonunun ekmeklik (un) ih· 

tiyacı olan 200000 kilo un kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. l\luhammen be
deli 22000 lira ilk teminatı 1650 liradır. 
Şartnamesi Çorumda ordu evinde Ko. da 
görülebilir. ihalesi 21-11-938 pazartesı 
günü saat 14 de dir. Isteklilerin teminat 
ve kanunun emrettiği §ekilde teklif mek· 
tuplannı belli saatten bir saat evvel Ço· 
rumda ordu evinde Ko. na \'ermeleri. 

(614) (8051) 

• • • 
Tümen birliklerinin 400 ton yulafı ka· 

palı zarfla münakasaya konulmuştur. I· 
halesi 7 ikinciteşrin 938 per§embe günü 
saat 11 de yapılacaktır. Yulafın umum 
tahmini tutarı on sekiz bin lira olup ilk 
teminatı 1350 liradır. Şartnamesi hcrgün 
komisyonda görülebilir. lstcklilerin bildi· 
rilen ihale günü ve saatinden bir saat ev· 
vel teminat ve teklif mektuplarım mak· 
buz karşılığı Izmir Bornova askeri satın· 
alma komisyonuna vermeleri. 

(577) (7767) 
• • • 

Sıvns merkez kıtaatı ihtiyacı için 
800.000 kilo odun kap3lı zarfla eksilt 
meye konulmuştur. Bedeli 18,000 lira 
ilk temimı.tı 1200 liradır. İhalesi H-
11-938 pazartesi gilnti saat 15 de 
Tüm. Satın alma komisyonunda yapı 
lacaktır. Şartnamesi komisyonda gö 
rülcbilir. İsteklilerin 2·190 sayılı kamı· 
nun 2, 3 cü maddelerinde yazılı belge 
!erle teklif \'e teminat mektuplarım 

ihale satinden en az bir saat evvel Sı· 
\"asta Tüm. Satın Alma komisyonuna 
vermeleri. (607) (7972) 

• • • 
Adamıda 80000 lira keşifli birer batar· 

yalık iki hangar kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. Bu hangarlara ait şartna· 
me. keşif ve planlar l";)tanbul, Ankara le· 
vazını amirlikleri satınalma komisyonun· 
da \'e Adanada tümen satınalma komis· 
yonunda görülür. Yaptırılacak hangarın 
5000 lirası 938 senesi bütçesinden, 75000 
lirası bonoya tah\'il edilerek 939 senesi 
bütçesinden tediye edilecektir. Muvakkat 
teminatı 5250 liradır. lhalesi 9· ll ·938 
çarşamba günü saat 15 de Adanada tüm 
satınalma komisyonunda yapılacağından 
talipler ihale saatinden en az bir saat ev· 
\'el teklif mektuplarını komisyona verme· 
!eri lazımdır. Eksiltmeye gircce.kelrin ka 
nuni \'esikalarile ve kanuni şeraiti haiz ol· 
malan lazımdır. (579) (7769) 

• • • 
Bodrum ve Küllükde iki pavyon ~ir 

mutbak bir tavla yaptırı1acaktır. Eksilt 
me kapalı zarfladır. B-::<lrumtın tahmin 
bedeli 65840 lira ilk teminatı 4938 iir.-.· 
dır, Küllüğün keşif bedeli 57842 lira • 
dır .ilk teminatı 4338 liradır. lsteklile· 
keşif plan ve şartnamelerini Muğla-la 

Dağ. Tuğ. Sa. Al. Ko. dan 3 lira be -
delle alabilirler. isteyenlere gönderilır. 

lhale 9 - 11 - 938 çarşarr.ba g:inü saat 
15 de Muğlada K. Jık Sa. Al. Koda ~·a· 
pılacaktır. Teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evvel Ko. n;- veril -
mesi. (569) (7691) 

ı.:wwsı 

Beh..ı metre:ııne tahmin edılen tiyatı 

310 kuru. olan 126000 metre kaputluk 
kumaş kapalı zari u ulü ıle münakao:a~a 
konulmu~tuı lhale'J 15 ıkincıteşrın ~3~ 
salı günü o;::ıa ı 1 l dedir llktemınatı 

19374 liradır Evı;al \'e şartnamesı l~ 

H<'psim• tahmin edilen fiaı 20.000 lira 
ılıın Ankarada l/mum ~ıhhiyP deposunda 

raptır-lncak harp pakP!i ımnlathanc>si ı 
maldrın ve ıeslsaıı ışi kapalı zarfla ek

'4iltmcye konulmuştur Ekı:ıiltmt> Y 11-H3R \ 
çarşamha ~iinıl <1:ıaı 15 dP Ankarada M 

1 cKLı 

Yavuz Sezen 
Paris Kadro, ErkPk Terzilik Akade. 
mllt'rinden diplomalı. 

Beyoğlu - Parmakkııpı 113. Türk fo. 
to €'Vİ üstilnrle. 

lira 60 kunı. mukabilınde M .i\I \' "atın· 

alma komı,\·onundan alınır Ek ı'tmı>' ( 

M. v. satınalma komisyonunda yapıla- llı•:m:~•a+m•u••mtc· :1•m••-
eakı rr tik tHmın:ıı 15011 lira olup şart-

girece'derın 2190 savılı kanurıun 2 ve :~ 

üncu madd..Ierinde gosterilcn veo:;aıklr 

temınat \e tekli! mektuplarını ıha!e ı;a 

atinden en az bir saat ev\'el Ankararla 
l\1.:\1.V. satınalma komisyonuna verme 
leri. (575) (7721) 

• • • 

n'\mcsi M M. V ~atınnlma komisyonun-

ta ~öı ült>bıll r l•:ksıtı meye gırrcr>klf'rin 

<ıınunı teminnı ve ~11:0 sayılı kanunuıı ı 

2. 3 llncU maddf>lninde yazılı belgelc>rle j 
birliktl' tr>klil mPkluplarıııı eksiltme sn 
sıtinrlı>o Pn az bir ıı:ıaı e~·vclinr> kadnr 

Anknrada M. ~t . V. ~nıınalma komisyo- ı 
rı••"ln vermelni < 443) <fi706) 

OROLOC = O?ERA TöR 

Jlr. l< emal ()zsa n 
J\.araköydeki muayenehant~ini (Tü· 

nelbaşı 1-:tiklal C:d. ~o. (380> Ohan· 
yan Ap. Bursa pazarı üstüne) naklet· 
mıştir. Telefon· 412:15 B h r m~t e ı~· .·., ' ·1 fi' aı 1 1 • • • ! 

kuruş 88 o;antim olan 200.000 metre sar- Alayın ihtiyacı için kapalı zarfla!._ _____________ _. 

gılık bez mütc.."lhhit nam ve hesabına 210000 kilo un 14G bin kilo arpa 5650 ki· 

GOMENTAL 
( Nezle Hacı ) 

Çok defa ehemmiyet vermediğiniz bir NEZLE ve GR1P mikrobu yu'ra;;1~ 
yıkan bir dü~~a~ ola?ilir. Bu mikropl~~ıi~~~~etme~ için. GO~IENT~~e~· 
!anmalı. Suretı ıstımalı çok kolaydır. NEZl ye GRlP c karşı GO fecJer. 
TAL kullanınız. NEZLEDEN ileri gelen BAŞ AGRILARINI de her 
NEFES YOLLARINI AÇAR. T E S I R 1 !\I U II A K K A K T I R 
eczanede bulunur. 

· · "bince yaptıt1" 
ı _ Idaremizin Çamaltı Tuzlasında şart:ıame ve proJesı mucı . •le e1'· 

ıacak elektrik santral binası ve müştem ilatınm inşaatı kapalı zarf usulı) 
sUtmeye konmuştur. • 

0 
lif&. 40 

II - Keşif bedeli 29071 lira 97 kuruş ve muvakkat teminatı 218 

kuruştur. . . .. .: e !{aba 
Ill - Eksiltme 15-Xl-938 tarıhıne rastııyan salı gunu saat 15 d }ttll°• 

taşta Levazım ve Mubayaat Şubesin~eki Ahm Komis!?nu.:ıda ~apılaca l]Jllllıtl 
ıv - Şartname ve projeler 1.46 lıra bedel mukabılınde tnhısar~~~·rıuıde • 

Müdürlüğü Levazım ve Mubayaat Şubesiyle Ankara ve İzmir Başınudu 
rinden alınabilir. ·a JJ1I • 

V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin diplomalı mühe:ıdis ve)' 1nŞa. 
mar olmaları, olmadıkları takdirde aynıevsafı haiz bir mütehassısı Jllll -
atın sonu:ıa kadar daiınl olarak iş başında bulunduracaklarını noterlikt~n20.00o 
saddak bir taahhüt kağıdı ile temin etmeleri ve bundan başka asgar. 

1 
n1a.1e 

liralık bu gibi inşaat yapmış olduklarını gösterir fe:mi evrak ve vesaikın btsıııe 
gününden 8 gün evveline kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğü İnşaat şu 
ibraz ederek ayrıca eksiltmeye iştirak vesikası almaları lazımdır. ıı tıı • 

VI - Mühürlü teklif mektubunu, knuni ve!2aik ile 5 :ıci maddede yaı~e pa.· 
şaat Şubemizden alınacak eksiltmeye iştirak vesikası ve yüzde 7 .5 güvcnıı ııırf· 
rası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapaJ{Oıtl!9-
larm eksiltme günü e:ı geç saat 14 de kadar yukarda adı geçen Alıın 
yonu Başkanlığına makbuz mukabilinde verilm:!si lfızımdır. "WSS,, 

• • • 

Muhammen B. 
e11ftl 

% 7.5 temi- Ek9~ıtrıısııııtı 
natı Şeklı Cinsi Miktarı Beheri Tutarı 

L. K. L. K. 
1175.-

L. K. ıs ..... 
88.13 Açık eksilt· Tahta işleme t_e7... 4 kalem 

gahları 

Dingil ve tc>kerleği 16 adet 
9.60 Pazarlık 32 adet 8.- 128.-

911W 
1 - Şartnamesi mucibince satın alınacak 4 kalemde tahta isleme te~ı:tleSI 

n v~ teferruatı ile taahhiidibü ifa etmiyen mmeahhit hesabına şart; 8det 
mucibince almaeak dekovil araba.arının müstamel lt> adet dingil ve S 
tekerleği hizalarında yazılı .uc::ullerle eksiltmeye konmuştur. r:•cııiş· 

U - Muhammen bedel!erile muvakkat teminatları hizalarında göste ·' 

tir. . .. .. . ındJ yıı· 
lil - Eksiltme 14.11·!>38 tarihine rastlıya:ı pazartesı gunu hızalor n•Jtı~' 

. . ·syo 
zıh saatlerde Kabataşta levazım ve ınubayaat şubesındekı alım kornı 

yapılacaktır. bili:· 
IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden ~.1ınn 7,5 gU· 
V - lsteklilerin eksiltme ıçin lay n edilen gün ve saatlerde ~z:ıe oiıııı!Jf· 

venme paralarile birlikte yukarda geçe:ı komisyona gel.melen ı1an ... 9g~.) ( 1 

İşin nevi 

Babaeski barut depos~ 
ve bekçi evi inşaatı 

:Miktarı Muhammen B. 
Beheri Tutarı 

L. K. S. L. K. 
3112.27 
2162.08 
- --

% 7.5 temi
natı 

Lira K. 

5301.35 397.83 
14:'" 

•10 , ..... 
Mühür kurşunu 1500 kilo - .27.50 412.50 30.94 I< tııı• 

I Ed. b "d"" 1 .. w.. b -ı B b k"d ptırıls:~ ıti10 I - daremizin ırne aşmu ur ugune ag ı a aes ı e ya :J.:Jl.lv • 

rut deposu ve bekçi evi inşaatı 24·10.9"J8 tarihinde ve satın alınacak 8)'1"1 P' 
mühür kurşunu 22-10.038 tarihinde ihale edilemediğinden ye:ıiden a)rrı d' 
zarlık usulile eksilt:neye konmuştur. . al8rıtı 

II - Keşif ve muhammen bedellerile muvakkat teminatı bıZ d' 
gösterilmiştir. .. ·zıııa.tı11 ııı1 

111 - Eksiltme 14.11· 938 tarihine rastlayan pazartesi günu bıflli5yoıı 
yazılı saatlı'rde Kabataşta levazım V'? mubayaat şubcsbdeki alrrn kO ııP'' 
da yapılacaktır. ·nde f ı:..111• 

IV - inşaata ait şartname ve proJeler 27 kuruş bedel ınuı<ab~ıaurıU11-
sarlar umum müdürlüğü levazım ve mubayaat şubesile Edirne başınU ııiltı'I~ 

den ve mahalli inhisar idaresinden alınabileceği gibi mühür kurşun g-0· 
leri de yukarda adı geçen şubede görii le bilir. .. e '[,5 

41 
V - ı~.teklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde yUıd (7g6 

\'enme paralarile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri Uan otu:ıııf· 

' ·. o e~n iz Le v.a z ı ·m ,s·a tın aJ"JJl ıı 
o,· .. ·.,· ... ~.k ·o _mi .. syon·u, i .lanları 

• • > • lı.~ . . ı1· eli 
1 - Tahmin edilen bedeli 2.1145 lira elli kuru~ olan 119~ kilo pırı~ uzere 

tarihine rastlıyan perşembe günü saat 11 de kap:ıh zarf usulıle ahnIJl r 
siltmeye konulmustur. d~ Jll 

·sroıı 
2 - Mu\'akakt teminatı 1735 lira 92 kuruş olup şartnamesi koını P'I' 

~ün parasız olarak alınabilir. celcteri ı.~~· 
3 - f ,teklilerin 2190 c;ayılı k.an~.nun tarifatı da~ilinde tanzi.m r~edar ı~ıısJ 

tcklil mektuplarını en geç hcllı gun \'e snatten bır saat evvcJıne ka 
şada bulunan komisyon başkanlığına vermeleri. ~(7968)] 



294-01eıtıizlik am.,1 . 1.. . . . . 
nıetre k .... esme uzumu olan ve be her metresıne 3· lıra bedel tahmın edılen 

: RilnQ saat~ş kap~lı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 14·11-938 pazarte-
Ie..ıaınn rn"d" d~ ~aımt encümende yaıpalcaktır. Kumaşın nümunesile §3.rtname

~.lira soku urlüğu.nde görülebilir. istekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve 
;avı kailalı uruşluk ılk teminat makbuz veya mektubile beraber teklif mektuplarını 
ldirıer. nu zarflarını yukarıda yazılı güı < .! saat 14 de kadar daimi encümene venne-

"aatten sonra verilecek zarflarkabul olunmaz (7940) 
Beııer :t- ~ ~~ 

~tsincte ~~~~e murabba ına 3"' lira bedel tahmin edilen Beyoğlunda Cihangir ma· 
~lan a~ 397 numaralı arsalar arkasında 3,69 metre murabbaı yüzsüz arsa aıa
~Utlu" unct ında. atılmak uzere açık arttınnaya konulmuştur. Şartnamesi levazım 

beq.11 ; 3 
gorulebıiir_. l tekliler 83 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile 
8 pazarte ı günü saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdır. 

(B.) (7785) b_, d' • • • 
t:ıı.~·e 'Ye ·· .. 
• ::"'llln ecrı motorlu nakil vasıtalarına lüzumu olan ve hepsine 26000 lira bedel 

Niçin 

Ve -Sabah, öğle 
RADYOL 

Çünkü mütemadi~ ve n;untazaman temizlenmiyen diflıer 

çürümeğe mahkUmdur. 

Ditler rrJkrobların ve hactahklann vUcude ilk hücum hattıdır. Bizzat 
ağzın ifrazat ve yemek artrklan da di§leri aşındırır, çürütür. 

Çünkü dişlerin, cliJ etlerin.deki iltihapların çıkardığı iriiılerle :ve mllteaffin 
havaların ise, mide kanserinin de c"lcüıil olduğu bir çok lhaıtalrktara ryol 
açtığı sabit olmuştur . 

Bu sebeple medeni cemiyet i~inde yaŞIYan herkes çecukluğundan itibaren 
dişlerine azami itina gös~ermeğe ve hergün en az 3 defa diş macunile 
fırçalamağa mecburdur. 

akşam 

N • 1 

~e k;,:_n
1 

muhtelif ebatta 394 tane dış ve 400 tane iç l~stik kapalı zarfla ek
~ ~'aJ>ılacaı u.rnuştur. Eksiltme 7· l l ·938 pazartesi günü saat 15 de daimi encümen 
!aıiııat rtıak~tır. 1 tekliler 2490 sayılı kn nunda yazılı vesika ve 1950 liralık ilk te
~da y~z \:ya mektubile beraber teklif mektuplannı havi kapalı zarflarını 
ttzı SOnra ı gunde saat 14 de kadar Daimi encümene vennelidirlcr. Bu saat-ven ı~ 1 

ecek zarflar kabul olunmaz. (B,) (7784) 

9(ı levu7.ını Amirliği ~atmalma komiıyonu ilinlan 
A D V O lb N a 

o 
Sıhhatinizi ganuıti eden en mü~ıir, en ıaf ve en ucuz elit macunudur. 

7o ~kilo---------------------
15··CXlo kilo 

1 Panak. 28,500 kilo lahana 1 salı günü saat 14,30 da Tophanede Le· 

~OOo kilo k Pr~sa, 7.000 kilo havuç. vazım Amirliği satınalma komisyonun -----------------·-----------------------------
• 3.ı,ooo dere, ız, 60.000 kilo karmba- da pazarlıkla alınacaktır. Tahmin be- HAK K 1 EK RE M 

~e3j .~~et maydanoz 7-11-938 deli 525 lira teminatı 78 lira. 75 kuruş- göğüı nezlelerine 

lh~atıbuı 1 gunu saat l 5 de Tophanede tur. Nüm un esi komisyonda görülebilir. 11-'::-ııİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiiiiiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiiiiiiiiiıııaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiı "'l!Sy C\<ızım ~ · p~· • 

l~tt. ~ ka~a~ı zarfla eksiltmesi ya· ber belli saatte komisyona gelmeleri. H ac 
1 

Pıl:.~~Und arnır 161 satınalma ko- isteklilerin kanuni vesikalarile bera _ 1 
ra soku epsının tahmin bedeli 18710 (326) (7977) 
llJc lenıi ruştur. 
Şes~tı .1403 lira 29 kuruştur. • • • 

Bekir Kurabiyeıile, lokumlan ve fundanlannın 
Şeker, aik'de, badem ve fııhlC ezmelerinin 
Tahin helvaıile karamelalannm 

~ rı kanu ?rnısyonda görülebilir, istek· 613372 adet mat kaput d~., girdiği eve neş' e, sılalıat ve 'liuvvet 'ele beralH:~ :?: ... er. 

'tlk:~~n~j;:ı~~~,~~~~e~~~~:~~ ~~.~;ad~;e!ıarr;:u::~üğ::~ap:ı Alı· MUH; oı·N H ~ ~ EKı·R 
ona venneleri. (297) (7648) azrfla eksi~:rnesi 10-11·938 pel]Cmbe gü· 1 ,.;. 

ba~ ldet 
111 1

" .. • nü saat 15 de Tophanede Lv. amirliği sa· ı 
i~tteeı &il r 1 tUkrUk hokkası 7-11-938 tmalma ko. da yapılacaktır. Hepsinin Bahçel<apı - Beyoğlu- Karal[öy • KaC:lıköy 
'it~ lııııruti nU saat 14 de Tophanede tahmin bedeli 7825 lira 70 kuruş ilk te- ~!!~!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!~!!•!!~~!!!'!!!~~ 
~ e Ue aı latınalma ko. da açık ek. minatJ 586 lira 93 kuruştur. Şartname Vf A O E • • K T • O A R 
Bıı.: U~ te~acaktır. Tahmin bedeli 275 nümuneleri Ko. da görülebilir. 1steklile· ·-~ 1 1 1 ~ 
ıl;'llıtQıe \' natı 20 lira 62 kuruştur. rin kanuni vesikalarile beraber teklif mek 
~·t 1-teltıııe:ı:Unıunesı Ko. da görUlebl. tuplanm ihale saatinden bir saat evvel ve B E L G E v ş E K L 1 G n N E K A R $ o 

beııı llaatte kanunt vesikalarile bera- komisyona vermeleri. (313) .(7853) 

la. ICo. na gelmele~. (7117) • • • H o R M o B ı• N 
ri ':aıını ~ • • • İstanbul Levazım Amirliğine bağb 
~~ 3ıo ton ~rli~ine bağlı müessesat i· mtlessesat için Uç bin sekiz yUz seksen 

~ F11n saat ~enıarin kömürü 8·11-938 sekiz ton lavamarin kömürünün 14- Tabletleri her ctunedo arayınız. Posta kutD.!lu 12S5 Bormobln 
lltııı ~anı~·~~. de Tophanede lstan· 11-938 pazartesi gUnUn sat oµ beşte __::::..; ________________________________________ _ 

'l'~.l>aıar1tkJ 1rlıgısatmalmakomisyo- TophanedelstanbulLevazımAmlrliği 1tirkiye l,umburlyet 1\Jerkez Bankası 28/10 11938 vaziyeti 
?attır •rı bedeıı 4~~ksi~tmesi yapılacaktır. satın alma komısy· onunda kapalı zarf- K T .:r i p • .:::.. ICl\ 
Ilı ı · 1 teldi! . VtiO lıra teminatı 651 Ji- · - - t\ 1 ..-- Lira 4C'-~ 1 F 

rı. <339 etin belli saatte Ko. na gel· la eksiltmesi yapılacaktır. Hepsinin _ ,,. 
<8110) tahmin bedeli elli dört bin dört yilz AJt.ıa ..ıı 1111..- 17 ırıs •98 24.ts..ı.soo.ıı ~ , • • 

1 1 
, ) 

') !XJ() • • • otuz iki lira ilk temin:ıtı 3971 lira alt Banknot. • • • 18.613.0'i:J.OO Uıtı,-aı akfNlı kı..:HıfM"' 
~~ ad,t 5){}0 p · ffilŞ ltııruŞtUr. Ş'utna.ı ıesi 272 kuru~ IJfaklıll.. • • t.2 J:!.OU.Gü 4 S.O:;O.Otf.70 o\clJ •• Cok&l&d6 ı ı e e .ı,.1 2.712.234.11 
7j ~rçın ÇI\ l'-1 ~ O&hlld kJ )1 bablrlel 
... ~ ., Ort mukabilinde komisyo:ıdan alınır. ls · ~ Q 

1 liusu.ı · • • • 6.000.000.00 ... :~ ., 1 ... a_ perçin pulu ı'llrıt •ıruı: • 682.002.4:1 082.002.4:! 
.. ~ .. ~uçuk perçin pulu teklilerin kanuni vesikaiarile beraber Harlçtf'kl muııabtrıerı 
<? ~~ ., rka çantalığı çengeli teklif mektuplarını ihale saatinden bir AJtuı .uı kiloını 9 OM 623 

2.'.; 11 l\.esıne kanca saat evYcl komisyona vermeleri. Altm• tahnU ubU earbu1 

:iı~~ :: !~0P~I~. sürgü !318) (7909) 
~ 0Pru uz sürgiı 

.. ~U"atlak demir halka 
'• (,"ıv · I 

~ '"'· anızı tel erkek kaı 

?~ .. C<ı 
7'.)r-Oo •• M " .• dışı 

• 

oonzıu. 

OltN dl'vtı.Ja H tao!'Çla 

1tltı1nc hılltlyııen , • • 1 

11as1ıa1 C&lıvUı"nı 

"\erıltıte edJltn enalD aalı:tlyt 

t-r• •'ı tı, 

12.730.0:il.68 

527.04 

t 7' .500.028.00 30.286.601.7~ 

158.748.:JH.'J.OU 

1 c<S&TWdeJU Baa.luıoU.: 

>erubt• edllea ıl'nLID ııa.1ru,. 

l\anunun 6-8 lncl madde
eruue ı.cvUkıuı b&Ztne tan.f& 
.o.D nld IAdıİ)'al. 

>eruhte ec:ııuı tYr&kl ıa&.lı:U)'W' 

~k1yUI, • 

K&l'fllıtı tamamem altm ol&rU 

l :>8. 748.56.'J.OC 

ll>.137.002.00 

143.610.961 .00 

l 0.000.000.00 

Lir e 

HS.000.000.00 

8.712.134.11 

4· ~ ,, atara perçin Çt\ ı:;ı 
lr~ •. ~X •. .. pulu 
\'ıı1tq ., 2 ,,. 8 I>erçın çıvısı 

80183 adet Skandırak clü!:rme.,i. 66231 
ad~t Skandmık kayı~ı 1 1 · l I -938 cuma 
günü saat 15 de Tophanede le\'nzım amir
liği SC!tır:alma komisyonunda kapalı zarf· 
la f'K•.hrr.esı yapılacaktır. Tahmin bedclı 
5459 lıra 4 ı :mıus. ilk teminatı 4 l O lira 
50 hııruştur. Şartname ,.e nümunesi k~ 
mis~;oıı-la goriı'ebilir. t. teldilerin kanunt 
,.~siknlarile bc~<Jbeı teklif mektuplarını i· 
hale saatinden ":ıir .-aat ev\ el komisyona 
\'enneleri.· (316) (7S07ı 

Kanunun 6 - 8 lncı mad
ı.1eıertzıe uYnkan HA%1nı tar• 
rmdan vaki t~lyaL l:J.137.002.00 143.UlO.lltH ,00 ~ 

l&HteD ted&Ytlle YaaedlJ• 

rtee•lı.onı aıullablll lllYe&ea c.M 

fUeCl 

fUrtı ı..ıruı lle•d-t;ı 

oon. J'a&lllıldas.ı 

3!1.000.000.0C 196.610.061.00 
ı 6. l 26.531.98 

ita "trı rıda cin •\>}{ 12 perçin çivısı 
' '·ıı~ ~rn 'e mıkta !arı yazılı 14 
1' cı38 nın ı ·ı ı °t>ha Pazar \: P1 ı zarfla eksıltme 
~al> rı~de t 1 lte 1 glJnu saat 15,30 da 
'ltı... 'aktır ' v. Am ...:" ~ı l • d t ""u tu . l'ah . -xı. tı . \o. cı 
~· şil.~· l k t('rn:ın bedeli 6485 !mı .% 
~leb li rıarne , e atı 486 lıra 45 kunış 
.::t;ı~r. 1 te!clıı nurnune!erı Ko. da gO-
~ ~il erın k • . . ,7 ı aaıt anunı ,·esıkalarılt 

763 e Ro da gc!meleri. 
{)tlt . 
~ı "rtl evıerı • • 
la •e 40., l<;ın ıt;'> 
ıı:llba "() kil .. kılo ınce makıne 
tı 1 ı ~(ı saa~ l~azy .. ğı 9-11-938 çar· 
l 111lc!a trı anıitliğ de Tophanede lstan· 

t ' ıı~rlrkıa ekı .satınaıma komisyo· 
ite ı. rı ~'UZ<J ıltme i yapılacaktır 

l\()ıtı· e ıs t . . 

1 
1 Yona ~el e.'llınatJarile bellı 

l'.ı \'e '>o • rn bı C334 (8078, 
.. ıtıı. No • • 

ı uoOoo -.1ıdık . 
ıı lll;ı1ı,, kıto ~ u· ır1n e\ lenndc bit ikmi« 
~, "e u n u kı • s.1 it!ına Ctetı 'erı rpınııya muka· 

lıa 1°9'Ja Cağıııdan rnek uretıle batta· 
~e~ 1 carşaıtıba Paı:arlıkla l'k::ıltmcsı 
t~ lır. t~ lv. rı.nı~u;ıu saat .ıs de Top· 
~~ '1'ıtı 7· atı}<' tic et . 1\1. Ku. da ~apı· 
il' 11\Jıtıu,, '> lı.ad:r. ~ ıtıın tt 'an 500 lira 

ı ı ı 1\ • :ı tna 
~ o d~ k me \e battani 

"'-aı la:-jle :~ıe:ını r. t ', P.ınııar rlıkım e\. 
·~ ~ "CM .. _ le dıl . 

. (3,ı <tver b"'I' 'rın kanuni w:· 
l (S ı ıa::ı•t ,. • 036ı • ~ r\o. na gel-

1 Cld • • 
et tahta • 

•sitara 8-11-938 

8to!M'dal cıbır.danıı 

llaztne bonot•~ 
T'<A•u1 w.netıeı 

• • • . . . . ' 
IE1111aıu "' ı aın·Ua ı cth.d:uu ı 

1 Derunte edlleu evr•ltı na&. 
" #tlyenlıı k&rfılıtı uııam ft 

'tAhY11Aı ıtltıarı ıuymetJ• 

ı 8erbe•I umun " tah"11&t 

4.-aaıd•r ı 

llnzlncye kısa ' ' lldPlt '"'""' 
"'ıt"' •• 11 n •ısır11M 

l'IUl\"llA I Uurtııe 

11\Mecla rtaa 
Mıalll.HIJ 

78.423.174.20 

:nl.fi74.308.4H 
0.76n.St 1 .O!l 

5.595.500.00 
2.'J t.040.(i7 

7 .808. 722.00 

Yeli .. 

78.42.'U 74.20 

46.3 ıo. ı ıo.:u 

13.635.262.67 
4.lS00.000.0t 

18.665.-101 .:i7ı 

375.0:"ı.'J.437.9;) 

A.ltmlı ta!ı'llU kabll da'11zler 
Dtfer oı.r ._,. " alacilll 

lrllrtnc Mlrlyelwt 

HU.WU ı ı ı e e 

J ff!mmuz 19:1~ lıırllıinılcn ilıh:ıren: l1kuıııu ıı:ııtı!ı '!o 4 Altın Ozrrint 

48.H 16.2D:J.~ 

ldarelerı l stanbul levazım amirliğine 
bağlı müesscsat için 345 ton kokkömürü 
10-11-938 perşembe güni.i saat 15.30 da 
Tophanede levazım amirliği satınalm<t 

komisyonunda kapalı zarfla eksiltmeyt 
konulrnu~tur. Tahmin bedeli 74 l 7 lira 
50 kuruş ilk teminatı 557 lira 31 kuru~ 

tur. Şa;-tname.,i komis;-onda gorülehilir. 
tste,ı<lıle:in kanuni vesikalarile beraber 
~cklif n.ektuplarmı ihale saatinden bir 
sa::ıt r\·vel komisyona vermeleri. 

<320) (7911) 
• • • 

!ıkla satınalınacaktır. Teminatı 375 lira· 
dır. Numunesi komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber 
belli saatte komisyona gelmeleri. (8155) 

Bilmece 
K•u:.~· .k yol keçesi ile lama demiri ve 

t\rume t"~l-uk ve çivileri l ı- ı 1 ·938 cuma 
~li:ıü ::ıa:ıt J t de Tophanede Lv. amirliğı 
rnıma!mc> k'o. da açık eksiltme ile alma· 
cılm .. Hf p!iinin tahmin bedeli 573 lira 
40 kuruc; ılk teminatı 43 liradır. Şaı1na· 

rne \'e nu·nune:i Ko. da görülebilir. ls· 
ıeklilenn kar•un! 'csikalarile berabeı beI-1 
li saattr Ko. na gelmeleri. (314) (7754) 

• • • 
Amirliğe bağlı müessesat için 2500 li

ralık pirinç 10-11-938 perşembe günü 
saat I 1 de Tophanede İstanbul le,·azım 
amirliği satınalma komisyonunda paz:ır-

. "' . 
Amirlığe bağlı .rnüessesat için miinaka· 

sara konulan 553 ton Samana verilen fi
yat vekaletçe pahalı görüldüğünden de· 
faten te,,lim edilmek şartile 183,300 kilo 
yemlik, 2 l,000 kilo yataklık saman pazar· 
tıkla alınacaktır. Eksiltmesi 11-l 1 ·938 
cuma glinü saat 14,15 de Tophanede ts
tanbul levazım amirliği satınalm:ı komis· 
yo:ıunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
4,452 lira 60 kuruş, teminatı 667 lira 89 
kuru~tur. isteklilerin belli saatte komis· 
yona gelmeleri. (341) (8156). 

Ynnda bir çok hatlar görilyonıunuz. 
Bu hatları dlkltatle tetkik ederseniz a
ralarında birçok şekillere tesadüf cde
c~ksiniz. 

Biz hatlar arasında tam (13) şekil 

bulduk. Siz de çalışın ve bu 13 şekli bu
lnrak, neler olduğunu bize blldlrin. 
Doğru halledcnlcrden birinciye bir kol 

saati, ikinciye büyük bir şişe kolonya, 
UçUncUye krom uçlu bir dolma kalem! 
ve ayrıca 200 okuyucumuza da muhtelif 
hedh·clcr vercce~iz. 

4H.R.'S1 .S:S'l.11 
80.7{)2.382.'18 

87 5.053.437 •• 
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Hafif bir üşütme hazan büyük bir hastalık ~ 

GRiP - NEZLE -BAŞ ve Diş ve bütün ağrıları 
derhal geçirir. 

Yalnız evinizde deği 

CeJinizde bile 

• 
lSDR ŞDŞE 

NERViN 
~UlbUNMALO 

Uykusuzluk - Sinir ağn&an - A aabi 
Öksürükler - Baypılık - Baıdönme· 
~i - Çarpıntı ve sinirden ileri gelen 

bütün rRhat11zhklan 

iyi eder 

1 

____ , ____________________ . 
~~ı 
Mu~anva ~attı ~azar tenezzı~ ıostusı 

tstanbuldan pazar salxthlark saat 8,30 da Mudanyaya kalkıp ayni gün 
saat 17 de Mudanyadan İstanbula dönen t enezzüh postalan, 6 • 11 - 938 
pazar gününden itibare:ı yapılnuyacaktır. 

Avrupaya gönderilecek talebenin imtihanı 
Avrupaya t ahsile gönderilmek üzere seçilece'lc ortamektep mezunları

nm imtihanı 9 ikinciteirln 938 çar§amba günü saat 9 da H alicde fabrika
mızın yeni atelyesinde yapılacaktır. 

HABER - AkMnı noRfJUo. 

0

5 IKINClTEŞRtN - 1~ 

il 'FfiW ... - rem t 
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Paracıklarınıza 
acıYınız 

Y AZIKTIB. 
, 

,.. 

lirahk Avrupa parfümüni.ifl 
Sermayesi bir Jiradır. 

Bir lirahk Hasan lavantalar•· 
On liralık Fransız parfümlerine 

faiktir . 
• 

Otuz kuruşluk Hasan pudrası 150 kuruşlt.d< 
Avrupa pudralarından daha nefistir. 

Elli kuruşluk HASAN Rujlan Avrupamn 3,fJ 
lirahklarına 35 kuruşluk HASAN alhkları 

2 lirahk alhklara muadildir. 
Kilosu iki buçuk lirahk Nesrin ko:onyası kil09 

on lirahk kolonyalara ve kilosu beş liralıl<I< 
Hasan imon 'Çiçekleri kolonyası kilosuanc9 
yirmj liraya satllabilen lngiliz kolonyalarındS11 

daha latif ve daha mükemmeldir. 

Ya ln ız Hasan ıtriyaflnı i·steyinit 
Hasan markasının faklitlerindB~ 

sakınınız. 
T-__________ ! .................... ~ 

Son keşi dede piyanko biletinden 200,000 lira Kazanan Küçük Bayan !$0FY A söylüyor : eÇd 

(Bana bu büyük ser~et~ TEK K Q L L LJ c EM AL kendi e:t ' . 
kazandıran bıletı ve ve~ es ıut°'' 

Son kcşidede : Piyanko biletinden 15, 000 lira kazanan Muğlada piyade alayında Yüzbaşı Bay Hitıııı •. :e 111• 

(Ba.na bu büyük i~ra~i- TEK KOLLU CEMAL kendi eliy~e se~:derdJ.) 
yeyı kazandıran bıletı na posta ıle g • 

(Anadoluda - Rumelide) (Denizde . Karada) (Vapurda • Şimendiferde) (heryerde • herkes) söylUYor• -Yeni atelye : Haliçde Cülcemal vapuriyle Ertuğrul yatının bağlı bu
lunduğu yerdedir. 

,~-------~-------------------
Gisesı ıd 

·n e 
Sahibi CEMAL G Ü VEN şimdiye kadar binlerce kişiyi zenQ' 11er~ 

em Tek Kollu 
T Ürk Hava Kurumu İşte bu sebepten: PlY ANKO bileti denilince evvelemirde ( TEK KOLLU CEMAL ) hatıra geliyor, ~e e "°"'' 

trarp meydanında bir eşini bırakan tek kclile iktısat sahasında çahtan bu mah'.il mütekait subayın gi?~ııı 
26 nCO tertip Yeni tertip biletler tükenmek üzeredir. Acele ediniz. Taşra siparişleri sürat ve intizamla gönderilif'· c.4dl,~ 

B Ü Y Ü ~ P i Y A N G O S U Yeni Adrese Dikkat : !::ii:~!k ~~~:~~~ı~!em:o;:ı f;ftfır 
Bırinci keşide: 11 ikinci~rin 938 dedir. BANKASI karşısında (27) numaraya nakil eyledi. Hiçbir yerde şubesi yoktur. 

Süyük ikramiye 40.000 liradır. osTANBULEMINöNOTEKKOLLu CEMAL cışEsı SAHiBi cEMAl cov~ 

HAK K 1 KATRAN PAS Ti L L E R i öksürükleri - köküllden Ji:e 


