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Telgraf adrest: Kurun • tsfanoul 1 

· Tele!. 214.13 (Yazı), 24370 (ldartJ) ' 

Bugün .. 12 sayfa 

1 
Sayısı heryerde 

100 para 

alaydaki oyunların içyiizii anlaşıldıı 
ransa delegesi hırısfiyanlara 
"emleketi gene Fransa 

IST AN1300 :. MkarS Caddesi 
Posta kutusu: 46 (lstanbtll) 

idare edecek,, demiş! 

~tatürk 
e Başvekil 
t~ICI o lkDa ırı 
l 9ırafOaıra 
6Şekkür 

..,e~iyorıar 1 
' ~30 'tııı i:\:A.) - Riyaseıicmn· 
~ <ltıpli,ğinclen: 

llıı'h..,. )'eni •· . . 
1 ~ b .rPJımın rnerıyete gir-

hltde etıyle, Rei icum]nır A· 
Uıı • • _] •tı ıçınucn \'C dı§mdan 

'i11 n Ve Hataylı ırkda~lnrm 
~~~e heyecanını Lilclircn 

ar almışlardır. 
tok 1 .. 1 • nute ıassıs olan Ata-
.. Itri ile refah "e .aadet 

.. tıın Anadolu AJ'anaı \'Hl· 

.. "e 'hl "" . ı agını emir lıuyur-

'w. \,t.,ı:·,. l' ~ ·ı ın Tc§clddirlPri 
'->0 ( 'ı-, lJ A.A.) - Ba§'·eki1 c~ 

ttı,11 ~~nyd~n ~e Hatay ahali
~il e Turkıyeuin her ya· 

11 \j en lebrik telgraflarına 
an ' vasıtasiyle t~ekkür 

Qi ' . 
~ lı:l .. Ameri-
-tı Gümrük 
\llltılaşması 
~ tılcrd 1 \.::~ e ngiltere ile Ameri· 
~i ~kdcdilecek bir ticaret 
~ltıJ:elııilel mühim ha'h görünüyor. İmzala-

• 'tll c ngı' ız omınyön-,,1_~cdey 1 ·ı· d . 
·ı so ı •ıc b nra skandinav mem 

Qe} 'k \.:_~ cq çı a ve Holandanm 
iJ. ~"ni ccckleri ileriye .sürüle
~· B·n ehemmiyeti tebarüz 

~~ ~t~ halde ki lngiltere ile 
-·~~dın?a, hazırlanmakta 
tit"lt al' ckı rnart içinde imzala 
~ı- 8

1
°nra da tatbik mev

·ı ıtoa b ~~l h n u muahedenin 
iktı:!'~~ta yapacağı tesir
kal 1 ve mali sahaya 

~ eil'a;ayac:ağı, hadisenin 
Ctıiy0 

1 netıceler de getire-
l\r1'f r. 
A_. tan İn ·ı 
\_ "t'ıtrik gı terede, diğer ta-
~ ada b" "k b' ~ t§ıla. uyu ır heye-

\ ~~. lica~:ış olan bu İngiliz • 
~· ltdenb' muahedesi rnese
~ ır. Su hre ortaya çıkmış bir 
"~ ~35 usustaki müzakere-

·~ sen ' d ~ 
11 

... tlcik' esın e başlamıştır. 
·~ unUll . . d 1 .'tı 1\1 R ayı.ıçın e ngiliz 

~ltı1!, or ·d uncıman \faşing
~ Rord a H Amerika Harici-
~ ~ d- e ul ile konusmuş-

~I\ ~~ ,, . k"t~ne lngiltere ticaret 
il' .r tı se1· b' ~I t lb '' ır mevki sahi-
l'ıh.L cınu b -'M<l b , r u maksat ile 

u.unınc:.ktad1r. 

ASIM US 
fSoııu Sa. 4 Sil 5) 

Ekalliyetleri Türk~ere düşman 
-etmek isteyen Garo hep tahrik 

edici nutuklar söylemiştir 
Hafay'm ycııi mil.sta1.::il idaresi 7;abul edildiği zaman Türk gcnçleritıin 

yaptığı heyecanlı nümayiş .• 

Şam, 30 (Hu~usi) - Hatayda ya· 
pılan tazyikleri iclare eden delc,ge R~
je G:ıro'nun hir~ok dolapları açıı;a 
<;ıknw:tır . 

Ga;o ilk zamanlarda söz<lr lıitaraf • 
lığ~nı mulıaf aza eder bir şekilde l!a· 
reket ettikten sonra C::ancııkta ıalırık· 
çi roliinü oynamaya luı~Jamı;tJr. Bil· 
Jıaı;sa lhristiyanlar, Çc;keslcr, ~ iirt~ 
ler \'C J\rapll\r ara ınclaki f aahyetı 
dikkate lı'iyık safhalar geçirmi;;tir. ~
kalliyt•tleri Tiirklere kıı.r~ı cephe 'u• 
cuila g<>tirıneğe teş\'ik eden Garo I~ı· 
;ri::.tiynnları Tü..rkler aleyhine talırık 
ecleu tek adamdır. 

lJ ıri ı iyanları Türk lerlr Rn l ı•ıı-

Al.manya 
Nereıerini 
istiyor? 

lrıgillere ıaşisl devlet
lerle birleş/gormuş 

J 1
. 30 (Jlususi) - Fran"ız 

,onc ı a, . . . 
\'e İnıriliz htı"-'·ckil , ·e )ınrıe•Yr na~ı~-
ları a~asmdaki nıiiıakerr.ler. < ~111 a~-
1 

.. d 1 •aın etınıştır. 
aını«, lmgun e < e' 1 A 

Si~·asi malıafilden alınan "1
111 

.uma
,, "zakcre erın ce· 

la göre, iki taraf ta nıu Fransız ba~-
rcvanından meınnundur. ) 1 1 • ( Sotnn m un· 
,ekili B. Chnute.mrs " k 1 1 'rJeı:;-
du;;n havanattn: ''J(er 110 ta< 

8 
ll :. 

!!:! . " 

t 'k" d . . ı emıftır. . . · i İ tiyor? 
Alman)·a f\r.rclc~ırı . 

) - }fa,·as aıan· 
Londra, .30 (A.A· . 

·ı ı· •or· sının muhabiri hı l ır•) · .11 . .,. .. 

ı 1 
hildirı < ıgıne go-

vi bir menh:u an h'l l' r·" • " lifax'a ı < ır< ıı;ı 
re Hitlcrin Lord J' 

8
. · tardır: 

.. 1 k 1 Jerı şun nm:;tcm e ·e ta cp . 1' merun, To· 
Almanva hiikiırnetı. la Portekiz 

· 1' 0 gosll)' 3 
go Ye Belçika 0 t ,·di edilmiş 
Angolasmın mandası0na ~ sa"ıfada) 

• ( "'orıll 1 ~"-c_ı --" ---

Kosaca: 
·m;""'b;j;Un 1z ;ıapıar ı~ı-

id n gazabilıriz zı yen e Ui rornancı :Retat Nu-
Geçenıcrdc l(l)'llle 

1 
serini yeniden yaz. 

rinln '•Çalı Kuşu" istıııl e pUnkU gazeteler. 
mal< ta 0Jd11ğunu ısg-rcndlk· bir :tzıgillZ ınUelll
den biri de, çok tıı.nınınıı ııır e\-vcl gelml~ bir 
!inin, ·a§ağı ) uk8J'1 dört a eserlerini yeniden 

diğer lngillz mUelllfl~~~dlriYOrdU· O eııerle
yazmağa başladığını uıo hem dil. bem lla
ri, ychlden yazmııl< sure k bugUnUn icabına 
de bakımından dcg-tşU~1~ ... 
uygun bir şcldC soknc 

0 
r çı1ttıktanbcrl ne 

Yeni dil \'C yeni har ear •·! bUtUn ba)'l'• 
j iZ 'V ,.. ' kndıır kıymtUI eser ro ·e karışmak uzc:--cdir. 

tiyetl ııe blr!lktC ı:nazlY ğ ıse. b1ZZB t :nUcllil
Bu cııerıcr; ınucıııcıcrl s:ı tnrafındnn m.,. 

b 
)<ııtarı , 

leri; l\lmU terse :ış l1 n"sıncrln de an ı. 
dernlZ" l'di'C rr.!t bugUnk ,. rnı? 

1tu'ıın18 .. 
yaca •'tt bir kılı""l ııo .. aneınl:l bir kere 

1 ıtllfiltı" .. 

maktan meh iÇin ' (lnlatın şeflcri· ı Sancağın Fransızlarda 1'alacağı 
ne birçok emirler 'ermiş ve bu ·~mır: ıakkıncfaki mütalealarını takviye et· 
lerclcn sonra köyledni ziyare't etmi§. mek ir;in ele keıulisinin seçtiği birta· 
l>azı tezahürlerin' yapı ini asını ta5'·İp kıın adamları ietidalarla tillet1er Ce· 
ctmi"ti~. Ruı;i\n lnuılatdan hirkasmı miyeti heyeti uzasrna müracaata sev· 
bifcli~:j,·oriım: · · · · kcylcmi,.tir. HelccUyc rei i 'iksin 
· İntihana'tta Jlıfisti>:anların herh'an' ı;:itip, An ton l'ilip, Ed,·ar . non l\for 

gi bir §Ckilcle Tiirklerle 'anlaşmaJ~rı· sel, Ua!it ''e İlyandan mürekkep bir 
na mani olmak irin efkarı umunııye• Jıeyet Fran ız manclasmnı on sene da· 
yi tağ:i§ etmeyi ;nıl ittihaz .. etmiştir: Jın S:n~nk_ıa. dc"nınma yalı~ıt bir Fra? 
~İtf'kiın J._kerırlcrıında Ogu~ S:ıııavı sız hukıınının tayinini temıl'\ etmek ı· 
Ye Kıırser V eiğ j)e giiriişiirken: "l\f ec• ~in nıiirar~ıat etı~işlcrdir. · 
Jis idn n~mzetliklerinizi koyunuz, Heyeti te§kil edenler de ()tedenhe· 
Fraı;sa e kicleıı olduğu gibi, rnemle· ri İskenrleruncla knlnn nıeırıurların 
keti idare edecektir"' demi~tir. hendcliklcrini yapan. Tiirkler d~il, 

Delegenin hu sözleri İsken~eruncla 'fiirk olmayanlar :ıra ında da itibarı 
halk ara mcla efkiırı karıf(ırmak ga· olmayan, ~·alıuz ,uensuplııra cl~yana-
yesine matuftur. Ofonu S<I.4 .Su. 4) 

Ortaokul ve liselerde 

iici f eşkilô.lı lJapılma
sına karar verildi 

Talebeler izcilik dersinden imti
hana tabi tutulacaklar 

'Bu suretle ltend 1%' fııltal bir şeyi, kaJ. 
daha ımzanmııı oıacrlt ' 1 ,,eÇırıncnln zcv- il' 

t J<rar c c" 
~tmf'lt Uzer 11<cn " 
kini duyacagız. - JL 

Başvekil 
Ve hariciye vekili 
Hatay hakkınd~ 

Dün Mecliste izahat 
veıdiler 

J\0nk'ara. 30 ( A.A.) - C. H. P. Ka· 
mutny ı.;ruhu bugiin -30 • 11·93i
Antnlya mebusu Dr. Cemal 1'ımcanm 
rcisliğiııdc top) andı: 

1 - Ge~~n b'atta1'i Parti gı'Ulın iç· 
timamda ManİH mebuıu Refik fn 
cenin memleketimiz kiiltilr ;şferi hık 
kında eor<lugn uallere hugüııkii top• 
fontıcla Maarif Vekil; Saffet Arıkan 
r:c\'apl mııı 'erdi. 

'(Sorıu Sa. '4 Sii. 3) 

Oğluna gelin 
arayan kadın 
Balıhesirde bulduğu 

biı kızı Jstanbula geti .. 
rip dolandu dı 

r '? NU r - ı 

Me~hul oğluna gelin arayan Batır:: 

Vekiller 
heyeti dün 

• 

toplandı 
'Ioplanlı geç vakit 

kadar sürdü 
A'nkııra, 30 (Telefonla) - Bugiin 

Parti frrHs Gruhunun toplantısın .. 
dan sonra, Vekiller Heyeti, Baf''ekil 
B. C.eliil Bayar"m bafkanlığr altmcl.ı 
içtima etmiştir. 

Toplantı, gece saat stkizc JCadar' 

de' aın etmİ§tİı', 



• 
2 - KUKUN 1 BIRINCIKANUN 1'~7 --

Nalbantlık ıslah ediliyor 

Bütün nalbantlar imti
hana tabi olacaklar 

Sağır ve dilsizler 
Birkaç güne kadar tedrisata başlamak 

Açılacak mektep hakkın<;1a bir 
nalbantın fikirleri 

Sağır 'c clil<:i:r.lere hiç olnıa7 .. n ilk 
ralısil lıilgi ... ini wrehilnıek üure şelı
rimiT.ıle lıir (Sağır ve elit İ7.ler) oku
lunun nçıla"ağını yazmı tık. 

Okula ait taliımılnnıııe, nıiifrntlaı 

progrıııııı ile hiitı;c 'a7.iyeti .. ağır '" 
dil izler cemi~ eti tarafın elan lıazır· 
lnnarak Kültiir l>irektörliiğiine giin- ı 
tlerilnıi~tir. Birkaç giine kadar nrnn· 
tııclc,i ikııınl rılilcrek okııl teılri::-ata 
lıa~ la) ai':ıktır. 

nkaradan gelen haberlere göre, 
na1bantJık lıer hu tLta ı~lalı edilecek
tir. Mektepler açılacak, kur,.Jar te:kil 
e,Iilecek Ye bütün nalbantlar imtiha· 
na tabi tutulacaklardır. 'l'eticede 
Türkiyede nalbantlık yapacak olnn• 
lar ya nalbant mektebinden mezun o· 
1acak1nr, yahut kurs gönnü., huhmn· 
cnklnrdır. 

Muhakkak ki nnlhantlık ta lıir n• 
nattır. Sahihi için hn hlın§tnn hir ser• 
,·et olan at, hnznn İ:.ten nn1nmayan 
hir nnlhnndın eline dü~er ,.e o ''akit 
eğer nt nlıibi o yüzden geçiniyorsa 
sennnye inden, at ahibi at meraklısı 
i c en büyUk zc, kinden, at, ko~u nU 

ise gene at ahihi e.n·etinden olur. 
Diln, nnlbanıhğın ince taraflarını 

hir nalbant u ta ındnn dinlemek için 
SnhpazaruuJnki nolbantJara uğra,hm. 
Hayatını lm j te lınrcamı Aziz u ta . . 
ile, deli hir atı nallarkcn konu~mağa 
ha)adıın. Nn1handa ilk önce hüku· 
metin Hizum giirdiiğü mulü anlattım 
Ye fikrini _orılum: 

- Talhantlık, dedi, ltolay iç değil
rlir. Elhe::e imtihan ve mektep lii7.ım. 
ı\mn. biz imtihan olduk. 

Eliyle tlükkiimnm duvarmda asılı 
cturan ınii:ıaadc kiiğıclmı ı;ö--terdi: 

- 1 te imtihan kiiğıdı. Ama lıiJ e· 
nİ7. onu ne zorlukla aldım. 

- Sebep? 
- Sehep; imtilıana gittiğim Yakit 

hen nalhanclnn nma, dedim~ usta nal
handun. At nnlr çakmakla kalmam. 
\tın lıer tiirlü lıa talığmdan anlar, 
tedavi <"lerim. 

- Ha, decliler, biı de sizin gibile· 
ri aruyon11;. ,, 

Se,·inıni~ tim. Delki .bana iyi iş Ye· 
rir1er <liye .. )feğer benim gihilcre 
mii;:;nacle 'enniyorlarmış. Sizin anlı
\'a<'ağmı7., lıeın nalbantlık yapan, 
ht>m de atın yaralarını teclavi edenler 
mf'nt>rl iJi~ onnnş. Ben nehiliriın. 1ki 
ay tı~r:-~tıın. Ililirim ama, ya .. ak olnn· 
c·n cihette ynpmam, tledim. İnandır
clıın. Onclıın onra hana nnl yaptırdı
lar, nal çaktırdılar ela mü. aade nrıli
ler. 

- Sizce nalhant icalnncla atın ya· 
rnlarını t«'dnd ctmrli mi?. 

- Baytnrlar Yark'en huna lüzum 
yoktur. Fakat hir nnihant hir~ok ey 
leri lıilnıcliılir. 1\feseHi atın aya~ın-
11.ı lıazan ynra olur. Bazan haşka hir 
at mrır. Bunu geçirmek kola,·dır. 
.i\"alhanela hu teilm•i ·i yapmak için 
miisaıulc ,·ermeli. nmı~an atın ayağı 
:men; yfüiiycmez. O \'akit orayı 

tra~ ederek o,·ınak ic.ıp eder. Bunun 
gihi hirçok şeyler clalıa vnr. Şinuli hiz 
hn teda,·ileri yapını ·ornz. Rence nal· 
haııt1ar imtihan Nlilınclitlir. Ama im
tihan ız nalhnnt zaten yoktur. Fakat 
~iımliılcn onra eti ecek o1nnlnr için 
lazım. Bakırı ~imdi u na11ndıgım a
tı i ter em hn diikkiindnn clışarı qt· 
karmam. Çh inin gideceği yeri bil· 
mez em ete aplandı mı, o ha)"'an· 
clıın hayır gelmez artık. 

fektehin lüzumuna kani olan 
ziz n ta~ a bir de dordini ordum. De
rin bir iç çektikten sonra: 

- Dert çok, dccli, eşekler kalk
tıktaıı sonrn i,. ) arı y.ırıra azal ıh. Fi
yatlar clıı ucuz. Demirin kilosunu on 
lıe§ kurn~a, çiviııin kiJo unu yetmi~ 
kııru .,n ulı)ortız. Tiir kilo ,clenıirılen 
hir, lı:ı7.an iki na] c;ıkıırryoruz. Uir 
nalılan alclığınuz yirmi he, kuru~. 

- Demek hu i,. ten ıııeıuhun de~il
~ınr .• 

-Yok. hen çol.. ınemnımnm. Çiin
kii h<'ıı tam yirmi ene tır.ıkhk 'e kal 
f:ılık vnpı11n. Heniııı tı .. tnııı, lıeııim 

yüziiıııılf'n apnrtımnn lor ynptırcl ı . Çı
yiiziiımleıı npnrlmıanlıır y11utm1ı. Tien 
çırak olarak knldnıı. Güllflc kırk pa· 
ra yrnniyc ile ha lucJmı. Kazantlı~•ın 
rınrnk karın ılo, urıııa par:ı:.n iıli. iki 
t>nede ıliikkan · nlıihi olnhilditı1. O 

ıla, n ta, ha:.ka hir kalfa lıulup hr.ni 
çıkardıktan sonra. Elimde bir rnnkine 

izzet tt~ta iş ba§1nda 

,·ardı, onu sntıp şu ı;Urdüğiin dükka
nı açtım. Allah bin bereket versin, 
<lUkkun paraıımr çıkarıyor, karnımı 
doyuruyorum; \"ergimi ele \'eriyorum. 

Aziz u ta yalnız eyyar nalbant· 
lımlnn şikayetçi: 

- Onlar bizim gihi eleği] .. Vergi· 
fori yok. f şimize ekte nınıyorlar. 
Fok:ıt açılacak mektep yahut kurs çok 
iyi olacak. Çünkü nnlhantlarm lıep i 
imtihanlarım \'erebilir. Ama, onlıırn 
gelince; hapı yutacaklar ... Miistehak
tırlnr ela .. 

• 

•
10rta okullarda 

yeni nakiller 
15 yardımcı öğretmen 
stajyerliğe teı fi etti 
Lise ve ortaokul öğretmenleri ara

sında okul kadroları dolayısiyle Ba -
kanlık tarafından yeniden bazı nakil
ler yapılmaktadır. Şehrimiz ortaokul 
ve liseleri arasında yapılan nakiller 
§unlardır: 

Kurnkapı ortaokulu sekreteri İbra -
hlm,I~adıköy üçüncü ortaokul sekre -
terliğine, Kadıköy ikinci ortaokul ri
yaziye öğretmeni Salahaddin Kadıköy 
i.lçüncU ortaokula, Hukuk fakültesi 
mezunlarından Mefharet Cağaloğlu 

ortaokulu türkçe öğretmenliğine, Ka. 
dıköy üçüncü ortaokul öğretmenlerin
den Semiha Kadıköy ikinci ortaokula, 
Erenköy kız lisesi ilk kısım öğret -
menlerinden Dündar Üsküdar ikinci 
ortaokulu tUrkçc öğretmenliğine ; Pcr
tcvniyal lisesi beden öğretmeni Fazıl 
ayni okul ynrdirekförlliğünc, Ankara 
erkek lisesi kütüphane memuru İsma
il Vefa lisesi kUtUphanc memurluğu
na, Adana erkek lisesi direktörü SU -

Bu lllf' .. ı•le etrafında ~n~1r "" cliLi7:
ln kıırıııını ha kanı Bav SiiJr,·ınan 
kc1111i"İ) le• giirii~en lıir a·rkacla ~unza 
şıııılıırı "iiylemi:;tir: , 

'·- Dil İ7.lcr okulunun 'ılclıı cHirt 
Jıiıı lira talıJ atı ,·anhr. H~ para <·e· 
111iyet tarafından teınin edilmektedir. 
Oknlıın ~iıııdilik talehc kadro~u 25 
!.i;İ olarak' e lıu talelH')'İ okutmak İİ• 
n ·rc· iki ii~retııwn hulnnncaklır Cc· 
ıııiyctiıııi7.İıı oknln Yerilmek iizere ile· 
ride 'ariclatı arlar .. a tf',kilatı ela o • 
ni hr.ttc gf'nişletileccktir. Ru i te 
c·cmiyet yardım ettiği ~ihi, lıükfünetin 
de yarıl ıını Jıeklennıektedir. Yardım 
temin edildiği takdirde. ılil İ7.lerin en 
rnk huluncluEıı .\cl:ına ''e Erzurnmdn .. . 
lıirer okul clıılııı açılacaktır. Şimdi 
Tiirkiyecle okumn ı·a~ınıla lmhınan 
ılil~iz 'c ;;ağırların c;ayr~ı 7000 tlir. 
Bunları hir ~atı altma toplamak, o· 
kutmnk ,.e yetİ§lirnıek' hiraz da para 
İ§İne bağlıdır. Okulun nnııımele i tn· 
mamiyle ikmal etlilıni tir. Yakında 
rulısntnnmeyi aJ,Jığırmz takdirde res
mi kü~aclını yupnca.ğız .. 

Okula devam edeceklerin maddi 
ve manevi jlıtiynçlnnnı cemiyet te• 
min edecektir. 

Der lere snl1ali saat 9 da hnclnnn· 
cak, saat 1 ,5 a knılar <lenm edilecek· 
tir. nat yarıma kadar umumi istira· 
lıat, aııt 13 ten 1 ı e kadar da açık lıa· 
''a ,·e ı;iinc~ j tiralıari vardır. Ö~le· 
den sonraki tler lcr sn at l:l te lla ,lıya· 
yacnk, l 5,50 ele lıilirilecektir. Bu ·a· 
attcn sonra da al }1 ~ütüplıııneler· 
ilen l&tifnde edec<ıktir. 

Hafta.la iki defa konf crans veri· 
Jecektir. Ders ,.e kouf eran ]ar i~a· 
ret ve ÖT.le anlntrlncaktır. Bu işler İ· 
çin miiteJıa !'TS ciğretınenJer H't;iJmi,. 
tir. Okulu hitirenlere, diploma ,·eri· 
lccck ,.e cemiyet onlara lıayatlanm 
kazanacak işler temin edectktir. 

Okulu bitirip tc i~ yanmak İ!\tiyen· 
lcre 200 • 300 Jira kadar bir t.tenna· 

·ı k . " ye ''erı ece tır. 

Kara Mustafa paşa 
caddesi 

İslanbul Belediyesi ile Liman !da. 
resi bir anlaşma. yaparak Galatadaki 
Karamustafapa.şn. caddesinin genişle
tilmesine karar vermişlerdir. Bu karar 
üzerine istimlak muamelesine yakında 
başlanacaktır. Yol 20 metre genişli
yecektir. 

reyya Kand1lli kız lisesi tarih coğraf. 
ya öğretmenliğine: Bölge sanat okulu 
tesviye öğretmenliğine Süfyan; Kadı
köy kız sanııt okulu yemek pişirme 
öğretmeni S. Kanker İstanbul akşam 
kız sanat okuluna tayin edilmi~lerdir. 

Bundnn başka birçok öğretmen de 
yardımcı öğretmenlikten stajyer öğ
retmenliğe terfi etmişlerdir. 

Tayyareci llndberg'ln çocutu birkaç sene cvv.cl kaçırıtmıı ve 11onra bulunnmamt§tı. 
I~auıı oltırak tıı Hnuptman isminde biri ldnın cdllml~U. 

Buglln, bir Amerikan kö 'Ünde h!r çocuğun kUçUk Llndbcrg olduğu 11öyleniyor. Bu ço. 
çuk Hauptmnnın resmini ı;llrUnce UrkmU~. ~ıı. tRıınm resmini görUncc: "Babam!" diye ba
gınnıotır. Faknt, clmdlkl halde kat'l bir şey b111nmlyor. 

Alman il:tısat nazırı doktor Şaht'ın 
"vazifesinden affedildiği,. bildirildi. 
Bugün yalnız Alman milli bankası di
rektörü unvanını muhafaza eden Şaht 
iktısat nazırlığından esasen kendisi 
çekilmek istemiş ve ı;imdiye kadar bu. 
na mani olan Hiller nihayet üzerinde· 
ki bu yükü kaldırmıştır. 

Avrupa gazetelerinin yazdığına gö
re, Hitler buna doktor Şaht'ın grevi 
üzerine mecbur olnhıştur: 1ktısat na
zırı, general Göring'in siya.setine çok 
muarızmış. Fakat, son günlerde o
nunla hiç bir §eyi münakaşa etmiyor, 
kendisi hiç bir i3 görmiyor, hiç bir 
teşebbüste bulunmayormuş. Yalnız, 

Göring'in kendisine gönderdiği evrakı 
im7..alayormu~ .. 

F.aaliyette kendisine karışıldığı i · 
çin çalışmaktan bu suretle fiilen çeki. 
len Şahtı grev 'Yapmış bir nazır sa
yılıyor ..... 

Aç kalan Ar,ıduk 

Eski Avusturya kral ailesinden Ar
şidük Leopold Salvndor Viyana mah
kemesine müracaat ederek, annesi 
arşidüşes Blanka.'yı dava etmiştir. Di-
yor ki: ...... 

- Aylardanberi açım. Kapı kapı 
dolaşıp beş on para, yiyecek ekmek 
dileniyorum. Halbuki annemin vaziye
ti bugün bana nisbetle iyidir. Esasen 
kabahat onun: Vaktiyle imparatoriçe 
kendisine büyük bir para verecekti de 
almadı. 

"Aç kalınca evvela anneme mü raca. 
at ettim. Faknt suratıma terlik fırlat
tı, beni kapı dışarı ett. Şimdi yalnız 
ahçı bana acıyol' da biraz ekmek ve 
yemek artığı veriyor.,, 
ArşidUkUn bir şikayeti de ~u: Bir 

iki gün sonra kız kardeşi Margarita 
!talyanın La Hey elçisi Marki Ta11ani 
ile evlenecekmiş.' Kendisi böyle sefil 
bir vaziyette bulunduğu için, dUğUnc 
gidcmiyecckmiş ... 

Viyana mahkemesi arşidükün anne
sini oğluna her ay uf ak bir para ver
mesıni tavsiye ediyor. Kadın: 

- Düı;ıiineyim bakayım. diyor ve 
bir müsaade alıyor., 

Fakat, o düşilnünccye kadar düğün 
olup bitecek .... 

BPr hamrede sekfz 

bin kişl öldUrmu,ı 

Bu mUthiş rakam bize ne Çinden 
geliyor, ne İspanyadan ... BombaJar al
tında ezilen bu zavallı memleketlerde 
bile belki bu kadar süratle adam öl
dürülmemiştir: 

Santo Doningo ile Hayti hükumeti 
arasında, olan çarpı!}ma malüm: iş a. 
ramağa giden Haytilileri Santo Do • 
mingoliler mUthiş bir katliima kur
ban ediyorlar ve hepsini vahşi bir şe
kilde öldürüyorlar. 

Filipin adalarındaki bu iki küçUk 
hüklımet arasında olan bu hadiseden 
3 - 1000 kişinin öldüğü zannediliyor -
clu. Fakat, hadise Amerika Birle~ik 

devletlerinin hakemliğine konuldu ve 
tahkikat basladı. Şimdi, öldürülen 
Haytililerin 8000 kişi olduğu anla§tl. 
mıştrr. 

Bunları öldürenlerin pek bliyük bir 

kala.balık olmadığını, heli 
tUf ekle bir ordu değil, 
duğunu düşünürsek hl 
g özümüzün önünde daha 
yor ; sanki Santo Dom· 
susamı!i insanlarmış .... 

Zehirli gaz 
larında ik 

devre 

Zehirli ga.zlardan ko 
ni öğretmek üzere açılan 
rinci devreleri dün bi 
rede ders görenlerin sa~ 
İkinci devre kursları da dilJJ 
dan itibaren faaliyete A.t 
Kurslar bayram günleri 8!r 

çahnan 400 
Bo marifeti 11 
rında küçük bit 

yaptı -
Bir milddet evvel Ba.~tt' 

cilik yapan Hasan, Kilçilk 
simli yedi yaşlarında ~ 
komşusu çizmeci ve kund 
faya. götllnnilş, kimsesi ol. 
çıraklığa alırsa bir sevap 
söylemiştir. 

Çizmecinin muvafak_p.tı 
tara çocuk, o günden iti 
duracıda çahşmnğa ibaşl 

Fakat dün akşam üzeri il 
sonra çizmeci Mustafa, ç 
danda olmadığını görünce,_16 
sanarak, ehemmiyet verJilelP"'". 
la beraber caketini giyerkııli 
ki dört yll zliramn yerinde 
ğini deh§etle görmUştilr· ~ 
kltn halkı bundan ~onra ~ 
ta.fanın aranması için ~~~ ...ıyf 
lif semtlerine dağılmış, P""'" 
ber vermişlerdir . .,, 

KüçUk Mustafa ise, dört 
ustasının cebinden çaldıkt"ıt· 
1uğu Mahmutpaşada a!nı!4 ; 
fa. evveli kendine 20 ~· 
çorap bir elektrik feneri ~ 1 
teberi satın almıştır. Bu 
çi Hüseyine gitmiş: 

- L:ıstik ve ayakkabı 
demiştir. 

Dükkancı Hüseyin : _. , ~ 
- Senin kimsen yok 11111 • 

avakkabı satamam. denııştl!' 
küçUk hırsız şu güzel ya1aısJ 
dükkancıyı inandırmıştır: ıP 

- Annem geçen günU Yo 
ayağr sakatlandı. Sokağa. 
Ben kunduracıda üç lira~ 
çalışıyorum. Beş liranı 

lık ayakkabı alacağını. 

Kunduracıdan lastik ~uıa". 
lan Mustafa, sincmays. gı 61 
tan sonra Bahçekapıdıı elfıt 
fenerini yakmış bir hal~~ 
Mustafa.İıın kalfalarındaJl .- t' 
rafından yakalanarak p0l 
dilmiştir. . el;" 

Mustafa dün asliye ıkfll ... it 
keme8ine verilmiştir. J" 

. Yağmurlard•:, 
kahve çDlı 

Uzun ve sürekli yağsı!~--
tesiriyle dün, evvelce ~~ 
Tahtakalede bir kahve ÇU"""" 

fusça zayiat yoktur.' 

Vahşi bayvall it 
cek oıaol f.ı 

Şehrimiz içerisine h~ ~ 
maksatla olursa olsun, z 
getirmek istiyenler mub ~ 
tc belediyeden müsaade 
bur tutulmuşlardır • 



'lalde hanı 
t11ıı il 1 " nü lrebagı handa telhik/er gaplı 

n~2 sıhhi mahzuru görülen 
Odalar kapatllacak 

11a~ 
. 

Sıhhi mahzur görüleıı odJ:ılar 
}'e • 
~.· ıçind ~llt~ c 700 e yakin bekar bulunmayan odaların kapatılacağıru, 

doı Vatde hanının sıhhi mah tclacı." mahal olma.dığını söylemiştir. . 
td· ayı a b d · · ,.... ııll:ıe • y aşın an ıtıbaren Yaşanması imkan olmadığı kanaatı-
kltJiıı~llli bildirm:ştir. Bu ka- ne varılan odaların tahliye edilmesi i-
~ IQ a.sııc CYVelki gün Valde ha- çin on beş g:in müddet verilmiştir. ~~ 

tcıa§t rnış, bunu okuyan kira- mi.;~det bittikten sonra içlerinde hala 
• h. ' •t, alrruc:.tı. t k rılacak -tq~lltn . . 7 o uran varsa bunlar zorla çı a 

drr ıçınde birçok da dük- Iardır. 
~ .. tc ~011.. • Diğer taraftan, oda s,abiplerirl.:e .vi-

~lih u ılçebayı yanında dok- layet sıhhiye müdürlüğüne bir istıda 
:. ile 'I./ cndislerden mürekkep gönderilmiştir. 
·-qı~ ~lde hanına gitmiş, ra - Bu istidada oda sahipleri ve doktor-
~tha Pıa ve kirli odaları gez - lardan müteşekkil bir heyetin gelip _e-

\..~ıı~ hakikaten içinde bir saslı bir tetkikte bulunmasını isternıt-
1 :~ basına hiç bir sureti~ im- lerdir. Haber atdığımıza göre sıhhiye 
~· o:~ odaları ve dehlizleri müdürlüğü bu dileği yerinde bulmuş, 

)erlıg:r kısımlar da mesken bir heyet gönderilmesine karar ver -
~~ acrı de i~retlcmiştir. miştir. 
ı;~ >' tada odabaşıya bütün Telaşa o:.işen han müstecirleri, dün 
~' alnız sıhhi mahzurları er ilçebayın tetkikinden ve izahatından 
~ ı, lllutfağı, çamaşırhanesi sonra rahat bir nefes almışlardır. 

· ~eıokul ve liselerde 

?ci ieşkiliitı 1Japılma
~~~ına karar verildi 
~eler izc:lik dersinden imli· 

. . .. ~ enlerin hazır -
\. ana tabi tutulac'aklar 
~~~i.pı.lan geçit töreninde li-

iı: J•f "l . . . ll:ı.a.y "-1 erının vazıyrtleri 

:<tıı 1 "'e ~ büyük bir takdirle 
P~ ı.. .. areşal Fevzi Çakmak 1 

<\Ult" :, ur Bakanlığım teb _ 1 
. ' 

~. :tl:an· 
11l•r· · - bu ' etten · ":ı " ıyı • . . 

~ ~ kar c daha yakindan met-
:''lllledc ar vermiştir. 
~tıı 0~t olarak önümüzdeki yıl

'l lt "'ii aokuı ve liselerde izci
~ tı ııe11:~.dc getirilecektir. Bu 

tıı Çı)( ık olaı.;ak, talebe izci -
~ 1nca 

b • akcını Ya kadar devam e • 
'l:j L Jlt b' l' . ıtitabı ır ta ımatname ve 

ı!i 
0 

hazırlamıştır. 
~~- l'taokuı · . -·«ıc:.ı_ ve lıselere hır 
~b ...-.trr T ~~ i ot · alebe hu der&t~·1 

\ llt dcra~k ve sınıf gecme i
t~tit. sınden 'alınacak ~otlar 
.r ~ ittıdiJik 

~ tıcılltb ~aftada iki gün o-
. Ca~tır a gunleri öğleden son-
ıı . 
'ıııc~~ izci 1 b'J . . . ı "c o a ı melen ıçın 

na • a'Yrıı zarı olmak üzere 
t bir rnıştır. Her yıl or
~ tse11 • '.rnıfından diğer bir 

ızcııe b. 
gı.ıtctı r ırer yıldız taka-

l hldızc ortaokulu bitiren ta
•• ~ u .. 1 ?1acak, bu yıldızlar 

t· .. ctınd 
; 1 \taltit d c ~akılacaktır. Li-

tı-~fll Cd c; yıne yıldız tak -
.'il Ctck b b lizcr· ' u sefer kırmızı 

hıtiıtr 'Yıl~~= evvelki yıldızlara 
\ tn bir daha kcnacaktır. 

çocuğun altı yıldızı 

seçılmesı ve bu ogrctrn K 1 caktır. unıa 
lanması irin kurslar açı a 1 :: · n baş ann-
tabi olacak öğretnıenlcrın e . ..ı· . clrnektc;.uır. 
da beden öğretmenlerı g . d. okullarının 

Okul direktörlerı ken 1 
• · z:ci komutam 

izci başkanı ve öğretmenı 1 

olacaklardır. 
. k nardan avnca 

Yakin semtlerdekı o u : . .. de getırıle -
büyük izl.:i grupları V'.ıcu 
cektir. 
--~~~~~~---~ 

Ktreçburnunda 
bulunan cesed 

.. . iskelesi sahilinde 
Dun, Kıreçburnu 1. gelmiş 

etler· d-k··1 ·· iskelet ha. ıne . ı o u muş, eescdin kıme 
bir ceset bulunmuştur. Faknt 
ait olduğu anlaşıJamarnıştdır .. d, hu··

. Kara enız " 
birkaç haftadanbCrı d batan ge-
k'. .. f snasın a um suren ırtına e id olduğu 
milerdcn birinin tayf asına a 

sanılmaktadır. u · u Sa Jih naşım 
Cesedi adliye doktor.t ldugwu tnla-

. k·mc aı o muayene etmış. ı .. e i teŞhir e-
şılıncıya kadar görnu~rn. Y P 
dilmesine karar vcrnııştır. 

Safran bololu feyzi 
15 seoe yedi 

adaŞI $üleyına-
Birkaç ay evvel, ark sonra oda. 

· fkten • 
nı beraberce rakı ıç 1 kısı ile Uç ye-
kapısı önünde sustalı ç~ldilren. katil 
rinden yaralayar~k. diln ·ağır ceza 
Safranbolulu Feyzının ası bitirile-
d 

dufll!'m 
a devam eden i onı edilnll§ -

15 sene ağır hııpse nıah t 
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ŞEHiR HABERLERi ı 
öğretmenlere 
mesleği konfe

ranslar 

)""'"""'""" $eAic """'"'""m"~ 
l 3Ca6edeci i 
5 Auısuıda i 
l ı 
~ vaode hanı ı 
~ § 

\ v e ; 
: Sekc!ı ır odaDaıra '! 
~ E 
i "Valde ham.n dc>ıen köhne bi- i 
f 11a boşaltılıyor. Bugiinkü harap j 
J §eldi, orasım, artık bir insan i 
i sığınağı olma1daıı biislniWn çı- i 
j karmı~tır. § 
\ Fakat "lrawc ham,, manwr J 
i ol:mydı ııc çıkardıt Her yam, s - = ~ geçmiş giiıılcrin anlayı§ma, o za· i 
~ maııl.arm i.~tira1uıt, sıhhat mel - ~ 
\ humlarma; ııilıayct o ::;amanl.arııı ff 
i üısanl.arına göre Üt§a edilmiş biri 
~ yer değil midir1 ~ 
~ "Vald.c hanı,, nııı boşa1tılmaSt1 ~ 
~ "Valde ham,, rnda oturanların f 
Ş lehine bir hareketse, o gibi yer . ~ 
~ Zere sığın.an diğer hemşcrileri • ~ 
g nıize de ayni mazhariyeti tıerebil· ~ 
i meliyiz ..•• Bugün "bekar ()(fala· § 
~ n", şehrin herhangi yerinde o111r· ~ 
~ sa olsun, daima sıhhi şartlard.atı g 
€ mahrum ycrwrdir. Yani Valde ~ 
~ hlmın.daki 1ıayat, 11/ak bii!fiik ~ 
§ diğer hanlarda da tekrar celili- ~ 
~ yor. ''Bek~r odaları,, uda geçcıı ~ 
~ ömür, bir tzbcd-0 ya§anan yalnız· 1: 
~ lığı değil, nı.odcnı bir kollekti/ j 
g hayatı andırnıalıdır. Hulasa-, bil- i 
ı& :ır 
~ tün bekar 11ıcskcnlerini asrile*- i 
= t• k "l'ğ 1~· ki i ırme ·, asrı ı e mccvur etme ~ 
~ l<i::ımdır. Bıt bir hayır işi olmak- f 
ı: b ·ı-3 • de ': i la bca er, uazı t;U.tr .... iri 
~ ~ * q. g s ~ 

~ l = Ku<dllYIZ Man- s 
g E 

İ m't8d!~°:.e i 
j Geçen gii.Jı, Vsküdardan /stdn-t 
i bula yüzerek geçen iki mandaıtın g 
~ kuduz olduğu anıa.11lmı§,0 bitta- ~ = . -3 •• ~·ı -~ bi öldürnıüşlcr ..• G<Jrıp §CY ,,wgı j 
j mi1 Biz, şimdiye kadar "kuduz~ 
i tehlikesi,, niJ yalnız köpek bil- g 
E· yüklilğürnüJ görüyor tıe bu tehli- \ 
~ keyi hatırımızdan geçirirken, f 
j yalnız, köpeğe karşı 'ke~ir:ı:zıt· ~ 
i müdafaa edebileock bir ıstw:a § 
j buluyorduk.... Şirdi de manda ~ 
1 çıktı desenize! ~ 
~ Bir şey değil; T.~ıduran 116 in_~· ~ 
'i duracak h.ayvanUıra k;:ırşı mu- ( 
j oadelc açmı.§ olan BeWliycnin de § 
i i§i büyüyor: Aoabll, köpe~e İ 
l tatbiki•ıe ha~ırlandığımız :chır- .§ - , "' öl ::: 
~ li ga! 1ısulile mi moııdnlan - ~ 
a difrmek daha "1·:()ıaydırt Yoksa, i 
~ i spanya boğa c;löğüşl~riııd.cki ~i- % 
g bi kırmızı bir pelerin ııe k;:ırgı ılc i 
~ şehir sokaklarında koşuşma· i 
\ lı mıyız!1 - H. at. j 
- ~ !"""""'111ıı ıııı1t1 11ırı11"11111ıı1111111ııııı••••ıı1111ıı 1111111111ıı ı ıııııo •• 

Yeni kfmyahane 
bu hafta açılacak 

Gümrük ba.şmUdürU Mustafa Nuri, 
paket gümrüğünde kurulacak kimya.
hane işleri ile dün meşgul olmuş va. 
ziyeti tcsbit eden bir talinıatname ha-

zırlamıştır . 
r l n öğleden sonra bütün İstanbul 

gümrük başmUdürlUğilnc ba~~ı b~lu
nan gümrük şubelerine teb~ıg edılen 
bu talimatnameye göre: kımyahane 
bu hafta içinde açılacak, badema. bu 
gümrüklerdeki bir kısım gümrük eş -
yası burada tartılacak ve tah1il edile- , 

cektir. 
Yeni kimyahanenin ayrıca bir .. k~d· 

rosu olmıyacak, gümrük baş _mudur
lüğü kimyahanesi tarafindan ıdare e. 

dilecektir. 
İleride lüzum basıl olduğu takdirde 

paket gümrüğüne de yeni kimyagerler 

alınacaktır. 

Menba suları 
Şehrimizde menba sutarmın umumi 

vaziyetleri etrafında Sıhhat Bakanlı
ğı belediyeden bir rapor istemişti. Ra
por hazırlanarak, Bakanlığa gönde· 

rilntiştir. 

Deniz mahsülle
rim iz himaye 

bekliyor 
Hazırlanan Ulyıhadan 

balıkçılar çok 
memnun 

Deniz mahsuUeri kanunu layıbası
nm bugünlerde Büyilk Millet Meclisi
ne verileceği hakkında. Ankarnda.:ı ge. 
len bazı haberler ~ehrimiz balıkçıları 
arasında büyük bir alaka ve sevinçle 

kar!;iılanmı§tır. 
Çünkü ,balrkçıhır ötedcnbcri hüku-

metin böyle bir himayesini beklemek· 

te idiler. 
Yalnız, Devlet Şurasının layıhada 

yaptığı esaslı tadilat arasında açık de
nizlerde balık avlanması hakkındaki 
maddenin çıkarılmış olması balıkçıla
rı endişeye dUşünnüştUr. 

Diğer taraftan İstanbul balıkhane-
sinin vaziyetini tanzim etmek Uzcre 
Maliye Vekaleti ile 1ktısat Vekaletinin 
birkaç mümessilinden müteşekkil bir 
komisyon toplanacağı haberi de b1.hk· 
çılar tarafından alaka ile kar§ılan -
mıştır. Bu komisyon balıkhanede mü
zayedeye çıkarılacak balıkların ilk fi
yatlarını tcsbit edeceğine göre, bun
dan sonra yabancı memleketlere daha 
ehven bir fiyatla balık satmak imka
nı hasıl olacağı gibi, geçen yıl olduğu 
gibi şahsi menfaatleri için dilşilk fi -
yatlarla. balık satmak üzere memleket 
menf aa.tine aykırı teşebbUslerc geç -
mek istiyenlere de meydan verilmemiı;ı 
olacah-tır. 

Ancak bu komisyona birkaç tanın • 
mış balıkçının da alınması fiyaUarm 
isabetli bir şekilde tesbitine yaraya -
cağından balıkçılar bu hususta Anka
ra.ya müracaatta bulunmağa karar 

vermişlerdir • 

Portakallarımı
za talip fazla 

Müıacaallaı ın hepsi 
karşılanabilecek 

Cenevreden Ankara TUrkofis ba§-
kanlığına tanınmış iki firma. mürnca
at etmiş, memleketimizden milhim 
miktarda portakal alacaklarını bildir
mişlerdir. 

Türkofis ba§kanlığına. birkaç ya -
bancı memleketten daha müracaatlaı
vaki olduğundan, Ofis bu finnala.nn 
isimlerini bir liste halinde yıızaralt a
lakadar memleket ticaret odaları ve 
Ofis şubelerine bildirmiştir. 

Bundan evvel de yazdığımız gibi por 
takal ve mandalina ınahsulil bu yıl 
bol olmuştur. Bu itibarla yapılan mil
racaatlara. tam cevap vermek fmkanı 
ha.cııl olacaktır. 

Yeni yıl portakallarından ilk ve i
kinci parti İstanbul piyasasmn gelmiş. 
tir. Asıl mühim parti önümi11.dcki haf
ta içinde beklenilmektedir. 

mınmnnruumum11nnnunmıııınuıumuınmt 

Şirk eti hayrl yede 
kış tarif esi 

Şirketiha)Tiyenin kış tarif esi bu -
günden itibaren tatbik mevkiine kc:r 

nuımuştur. 
Bu tarüeye göre; Çengel köy ve Üs· 

küdar hattından köprüye gelen ilk 
postalar 15 dakika evveline alınmış
tır. Bu değişme, Yedlkule, Samatya ve 
Bakırköyde bulunan fabrikalarda ça. 
lışan işçilerin zamanında. işlerine vn· 
sıl olmaları için vaki olan müracaat -
lan üzerine ynpılmıştll".. 
Diğer hatlardaki postaların yerleri 

değiştirilmemiş, eski §ekilde bırakıl -

mıştır. 
Akşam postaları da sonbahar trui-

f esindeki yerlerini muhafaza etmiş, 
yalnız cumartesi gUnleri halkın gece 
ge çvakitlere kadar tstanbulda kaldık
lan gözönUnde tutularak Üsküdar -
Kabataş seferi en son 23.15 e, Kabatag 
- Üsküdar - Köprü seferi de 23.40 a 

alınınl§tır. 

Kon/eıanslaı ın giin 
ve geı ieı i tesp it ediıdi 

İlkokul öğretmenlerine verile~ek 
mesleki konferansların programları 
tesbit edilmiş bulunmaktadır. I<onfc
ranslann verileceği yerler şunlardır: 

12 birincikfınunda, Kadıköy 12 nci 
okulda imla; Galatasaray lisesınde 
tahrir; Erkek lisesinde aritmetik; 22 
birincikanun, Galatasarayda irnlfı; er
kek lisesinde Fatih öğretmenlerine a
ritmetik, 29 birincikanun, Kadıköydc 
tahrir; latasarayda Sarıyer, &y -
koz, Beşiktaş ve Üsküdar öğretmenle
r ine tahrir, Erkek lilesinde aritmf'ttk, 
beş ikincikanunda Galatasaraydn B<!. 
yoğlu öğretmenlerine tahrir, erkek li
sesinde imla; 12 ikinci kanunda Kadı
dıköyde aritmetik, Galatasarayda Ge
ometri, erkek lisesinde imla; 19 ikinci 
kanun Galata.sarayda aritmetik; er -
kek lisesinde tnhrir; 26 ikincikfınun, 
Kadı köyde yurd. tetkikleri; Galattısn • 
rayda Aritmetik, erkek lisesinde tah· 
rir: 2 şubat, Galatasaraydn yurd tet. 
kikleri; erkek lisesinde goometrl; 9 
§Ubat, Galatasaray lisesinde yurd tet
kikleri; 23 şubnt GaJntasnrayda geo -
metri; erkek lisesinde yurd tetkikle
ri, 2 mart, erkek lisesinde yurd tetkik-

leri. 

Sömikok 
fiyatları 

Zonguldahla loptan 
salış 17,25 

Memleketimizin muhtelif mmtaka
lal'lnda. sömikok fiyatlnnndn gliriilen 
yilkscldik üzerine ba.zı tetkikler yapıl
maya başlanmış ve ilk iş olarak da 
sömikolrun Zonguldo.kta toptan catış 
17.25 lira tcsbit edilmiştir. 

Bundan sonra muhtelif bölgelerde
ki belediyelere, Zonguldaktan kendi 
şehirlerine kadar nakliye masrafları. 
nı, nonnal bir kar ayırarak bu mile -
tara ilave ettikten sonra. toptan ve pe
rakente satış fiyatı tcsbit etmeleri hu
susunda tebligat yapılmıştır. 

Bu itibarla belediyeler badema sö
mikok fiyatlarının normal bir şekilde 
satışı temin için bir narh koyacak vo 
narhın daimi surette tatbik edilip e
dilmediğini de kontrol ederek iç ticn. 
ret müdürlüğüne sık sık maJfımat ve
receklerdir. 

Şlrkellhayrlye fen 
mUdUrUnOo 
tetkikleri 

Bazı tetkiklerde bulunmak Ur.ere 
A vnıpaya giden Şirketihayriyenin fen 
müdüril mühendis Dilg bugiin sabah 
saat altıda limanımıza. gelecek olan 
Lfunartin vapuriyle şehrimize döne -

cektir . 
Mühendis Dilg A'TUpada kaldığı i

ki ay zarf mda Fransız, Alman ve Fe
lemenk tersanelerini gemıiş, yeni \'a -
purlarm inşaatında. yapılan yenilik. 
lcri tetkik etmiştir. 

Şirket mühendisi, gördüğü bu yeni· 
liklcri şirketin Hasköydeki tersan~sin
de tatbik ctmeğe çalışacaktır. 

DUş~n bir bile t 
peşinde 

Cibali sigaı·a f a.brikasmdn amelelik 
yapan Fikriye kız, dün elinde evirıp 
çevirerek oynadığı vapur biletini bir
denbire be§ metre yUkse.kliktcki pcn. 
cereden sondurma)'R dilşUrmUştür. 

Fikriye bunun Uzerine pencereye çı
karak bileti almak istemi§, mm'aZCne
slnl kaybederek yere dUşmUştUr. 

Fikriye başının ve YllcudUnün muh
telif yerlerinden ağır surette yarala -
narak Haseki hastahanesine kaldırıl-

mıstır. 



1 - KURUN . l BrRlNCIKANuN 931> 

Konyada sel 
60 - 70 bin lira zarar verdi 

muhtelif yerlerde şiddetli 
yağmurlar yağıyor 

Ankara, 30 (Telefonla) - Buraya 
gelen haberlere göre Konya mmta
kasmda dün ak~ama kadar seller de
vam etmi§tir. Alakadar makamlarca 
lizungelen tedbirler alındığı i~in bü
yük zayiat olmamı§tır. 

Dün aqama kadar yıkılan evlerin 
adedi 60 kadardır. Mülhukatta Dere
köyde bir ev yıkılmı~. Karapmar ka
zaamda yıldırnn dü§erek bir kişiyi 
öldürmüştür. f 

Sellerin heyeti umumiyCAinin Kon 
yada yaptığı zarar 60 - 70 bin lira 
kadardır. 

Çanakkale nımtakasına da ıiddetli 
yağmur yağmq, derelerin ta~ması yü· 
zil.oden Karkum nahiyesi ile muvasa
la kesilmiştir. 

Sililkede yağan yağmurlardan Gök 
&u ırmağı dört metre yükselmiş, bazı 
köylerin kaza ile mm·asa)as~ kcsilmi!
tir. 

Şehirde de üç gündenberi müte:rna· 
(ll SW'elte yağmur yağmaktadu. 

Trakyada Ve Y wıanisıanda 
A.tina, 30 (Hususi) - Dündenbe

ri Yunanistanın her tarafmda hava
lar bozulmuş \'e aoğunıuıtur. Trakya
(Jaki ha,·a bozukluğu pek <leheetlirlir. 
Yüksek yerlere kar yağnıaktadrr. 

Amerika )apon
lJaga nota verdi 

Tokyo, 30 (A.A.} - HuH, Tok
yodaki Amerika sefirinin Japon lıü· 
kUmet.iııe dün hu nota tevdi ctmiı oJ... 
Juğunu bildinniştir. 

Diplomatik mah!eller bu notanın 
pek umumi mahiyette olduğunu ve 
Amerikanın da imza elmiş olduğu mü 
teaddit taraflı muahedelere uygun 
bir §ekilde Çinde açık kapı siyaseti· 
nin büyük hatlanru yeniden çizdiği
ni beyan etmektedirler. 

Ncmkin Önünde 
Tokyo, 30 (A.A.). - 'uTebliğ~

()en: 
Şanghayda §İmal mmtakasında şid

detli ve anudane muharebeler neti
cesinde Japon krtalan 29 sont~rin 
aut 15,SO da Kiangin ıehrine ve saat 
17 de Yangtzc'nin sağ saltilindeki bü
tün kaleleri i~al ctm~e mu'"affak 
olntullardır. 

Çin ordusu tarafından Nankinin 
müdafaası için Y angtze üzerinde te
sis edilmiı olan ilk b:ıraj, Japon kıta
Jarı tarafmua bu suretle ydnhn11 bu
lunuyor. 

ltalga Mançukogu 
tanıdı 

.Roma, 30 (Hasusi) - ttaıya Kan· 
kuo buıdimetini reeman tanımışt:r. 
Ymrı remıl mahafil, lıfa~ 

ltalyanm imtif ade temin edebileceği bir 
takım t&bil servetler bulunduğunu ~ 
tırlatmaktadırlar. 

JAPONYA DA FR.AKOYU 
TANIYACAK 

Tokyo. 30 CA. A.) - Prens Konoye, 
Burgos hllkfunctinin yum resmen ta
nınması için imparatorun müsaad-:ı.sini 
istihsal etmiştir. 

7 itul~sku BIJkreşle 
Bükrq 30 (Hususi} - Bir bn~uk 

seneyP. yakın bir zamandır memleket 
<1ı§mda hnlunan eski hariciye nazırı 
B. Tltiilesko Romanyaya tlönmii~ n 
taraftarları tarafından hararetle kar
§danmı!frr. 

B. Titülesko, dün muhafazakar fır
ka ile milli çiftçi fırkamım liderleri
le man uzadıya ~rüşnıüştür. 

B. Titülcıko, yakında B. fanin ile 
görü~ecektir. 

Resmrn milli (iftçi f ııbsma dahil 
olmabmn bu fırkanın intihap liate-
5İne ismhıin konolmamıa muvafakat 
etmesi mnhtemelclir. 

Gönüllüler 
meselesinde 

ispanya cevabını 
verdi 

Barcelona. 30 (A. A.) - İspanyol 
hükfunetinin, gönUIJUlerin geri çekil
mesi hakkındaki İngiliz notasına ce
vabı Londraya gönderilmi§tir. Ceva. -
hm metni neşredilmemiştir. 

TEKZİP ED~ HABER 
Buenos • Aires. 30 (A. A.) - Hari

ciye nezareti, bir ecnebi menbadan te
reşşüh eden ve .Arjantin bayrağını ta
şıyan Alman gemilerinin Frankist .ıs.. 
panyaya esliba nakletmekte olduğuna 
dair olan haberlerı tekzip etmektedir. 

Hariciye nezareti, Arjantin'in da!· 
ma mutlak bir bltaraflığa riayet et
miş olduğunu beyan eylemektedir. 
BURGOS'DA F AŞlST 

llECUS1 KURULUYOR 
Burgos. 30 CA. A.) - Milli mecli

sin pcr§embe güııU yapacağı ilk top • 
lantıda 12 kişilik icra kcxmiteai azan 
leÇilecektir. Bu komite Roma bUyO.k 
faşist meclisinin ayni salihiyeUerinJ 
haiz olacaktır. 

General Franco, neşrettiği bir emir
name ile azadan altıamm kendi tara.. 
fmdan, altısmm da milll meclis tara· 
f mdan geçileceğini ilan etmiştir. Fran 
co tarafmdan seçilecek azamn meclls
ten olmam pıt değildir. Komiteye biz
u.t General Franco riyaset edecektir. 
Kendi gaybubeti halinde de parti ge
nel sekreteri vekıilet eyliyecektir. Ko. 
mite azalan deviet makanfzmasmda 
hep yüksek mevkiler itgal edecekler
dir. 

.. 
muca-

• • 
Kanserle 

dele ıçın 
Halk tenvir edllecek 

Kanser enstitüsü konseyi dün saat 
J 0,50 de Ünh•ersitede, rektörün reis· 
liğinde top1anml§trr. Kanser enstitü
ıü dahili nizamnamesinin müzakere
rıine devam edilmiş ve memleketimiz
deki bütün sıhhi müesseseler ile pra 
tisyenlerin gerek t~lıis ,.e gerek ilmi 
araştırma maksadiyle kanser materi· 
yellerini enstitüye göndenneleri gö
rü§ülerek JaznnJtf'lt-.n tedbirler aJm
mı§tıT· Teknik teşekkiil direktörünün 
ilnıi araştmnalarr lıakkmda raporu 
din lenmiştir. 

Kanserle mücadele için halkın ten· 
Tiri ,.e hekimlere tekamül kursları 
tanzimi iı;inin Iıazırlanması komiteye 
ha\'ale cclilmiıtir. Komite aylık mu
tat toplııntrsmı gelecek !alı ğtlnii ya
.f!'Caktır. 

KonsP:yİn r;elttek mutat içtimaı, Ö· 

nümüzdeki nisan aymda olacakttr. 

Lttvlnofon evini 
aramışlar 

Sovyet Hariciye Komileri Litvino 
fun, memlekt>tte yapdan temizleme 
hareketine muaru old~ için. hak
kında tahk.iltat yapıldıpn Franus ga· 
zeteleri yazmı~lardı. 

Sou olarak, fram17.r.a Jarnal ,;ne· 
te~i Fnrning ajammm Moaondan 
aldığı hir haberi ne~ndiyor. Bu ha
bere güre. Sovyet gizli polis tetkilitı 
Gepeu Jıaririye komisninin evinde 
on saat süren mnn bir arqtırma yap
mıştır. 

Gene ayni petenin haber verdi
~ine ~re, Bernilyııda ortaya çıkarı
l:ın bir komüniıt tqkilitmm, memle· 
kette ihtilal (ıkarmak için MotkO\"a 
ile mtinasr..bette buh1nduiu anlatı1-
m~tır. 

Fransada 
Suikastçiler ve eski 

'' A leş Haç,, reisi 

Muhakeme 
olugor 

Paris, 30 (A. A.) - Laroque (Ll.
rnk) davasına devam edilmiştir. Son 
suikast bidisesl ile alakadar olmak 
üzere tevkif edilen ve dava edilenler -
den biri bulunan Pozzo di Borgo, bir 
emniyet müfettişinin muhafazası al
tında mahkemeye gelmiştir. 

Eski başvekil Tardieu (Tardiy~) 
mahkemeye gönderdiği bir mektupta, 
1barnegaray'ın bazı isnadlarmı redde
derek 1932 ae intihabat milcat!elesin
de kendisine 30 bin farnk tahsisat ver. 
miş olduğunu bildirmiştir. 

Müteakiben eski reisicumhur Dou
merge ( Dımı.erg) ,in kızmm bir mektu
bu okuruntL5tur. Bu mektupta, Dumer
ge'in ötedenberi Laroque'a bUyUk blr 
teveccüh beslemiş olduğu yazılıdır. Ni· 
bayet müdafaa §ahidi olarak yine su
ikast h!clisesinde methaldar olduğu i· 
çin tevkif edilen general Deybekir, yi. 
ne muhafaza altında. gelerek Pozzo di 
Borgo lehine şahadette bulunmuştur. 

Pozzi di Borgo, Laroque'a. şiddetle 
hücum ederek eski "ateş haç"ın mef
humunu kavrıyamamış olmakla itham 
eylemiş ve demiştir ki: "Laroque, al
çak bir dolandmcıdır. ÇUnkü insan 
kilbinin en astı hislerini doJandırmııt-
tır ... ,, 

SANDIK SANDIK BOMBA 
Paris, 30 (A. A.) - Bulonya ormar 

nmda 18 sandık bomba bulurunu§t,ur. 
Beher sandıkta 32 doldurulmuş bomba. 
bulunmaktadır. Bu sandıklarm C. S. 
A. R meselesiyle alakadar bulund'1ğu 
zannedilmektedir. Sandıklar son ar~
tırmalar esnasında bulunan diğer san. 
dıkların aynidir. 

Paris. 30 - H:ıvas Ajansmm bil
dirdiğine göre, polis idaresi mütehas
sısları ta.rafından şifr~si çözülen C. S. 
A. R. ihtilıil teşkilatının mensupları 

ve taraftarları arasında heyecan u
yandıracak meseleler mevcut değildir. 

Başvekil 
(Vstyanı birincide) 

Bu mevzuda birkaç hatip daha ,(iz 
aldığından ve Hariciye V ek.ili Gruba 
daha mü:.tacel maruzalla bulunmak 
teklifinde bulunduğundan Maarif İ§· 
leri hakkındaki konuşmalar gelecek 
içtimaa talik olundtL 

2 - Bundan sonra söz alarak kür
süye gelen Hariciye Vekili Dr. Tev
fik Rüştü Aras Hatay hakkında Ce
miyeti Akvam kararının tatbik safha 
larma dair uzun izahat Yerdi. 

Bu hususta eöz alan hau hatipler, 
Grubun hassasiyetine tercüman oldu. 

Bundan sonra künüye gelen Celil 
:Bayar bu mevzu üzerindeki lıükiimc• 
tin noktai nazarnıı ve hiikümetin a· 
Iacağı tc.:clbirleri izalı etti 

Ba~\'ekilin ,·e Hariciye Vekilinin 
izahatı ürekli alkışlarla k&r§ılmarak 
hükfuııetin Hatay baklanda takip etti 
ği ha~ket tanı ittifakla tasvip ohm· 
du. 

llatav Konsolosumu.:dan 
İlarici.yc V ekilme 

Ankara, 30 ( A.A.) - Hataym ye
ni rejimi dolay13iyle Hariciye Vekili 
Doktor Rü~tii Arasa aşağıdaki telgraf 
gelmi~tir: 

llataylılar namına Halk Fırkası. 
miinıcssUlrri şimdi lconsolasbığa gclb 
rck istildôlforinc /;avııştııklanndan 
d1>la)'l .Aıatürlc·e ve Türkiye Cumlıu
riyeti hiücUıneti.le Büyük Türk mille
tine ıqclckür ve mi.nnettarhklarınm 
ibliiğını he.yan t'C rica ctmi§ oUluJcla.. 
rını ar:cdcrim. 

Başkonsolos 
FEYRUZ KESİM 

SUmerbanlr dlrelrtörU 
Almanyaya gidiyor 

Ankara, 3) (Telefonla) - Stimer
flank genel direktörü B. Numll.ıh Sü
mer yakında Alman}aya giderek \C 

orada tetkiklerde bulunacaktır. 

HatiigJaki 
oyunların içyüzü 

(Oatyanı birincide) 
r:ık yaşayabilen kimselerdir. 

Frnnsa lehine, tutulınn: adamlarla 
lezahiirat yaptırmak hususunda Ga· 
ronnn faaliyeti Milletler Cenıiyeti a
zasının fikirlerini ~elmek gayesini 
takip etmektedir. Hu maksatla Mil
letler Cemiyeti namına İskenderunda 
irat edilen bir nutkun delege mua· 
,·ini Dönenk tarafından tahrif edile
rek tercüme edilmeti ve ara~a • tilrk 
çe olarak tahrif edilmit nutkun ıöy
Jenmeıi ayrıca bariz bir miaal teıkil 
etmektedir. · 

Belediye reiıi bu nutuk milnaıe
hetiyle birkaç adam ftıtmuı ,.e onlara 
ıunu tembih etmiıtir: "Franıa keli
meıi geçtikçe alkıılıy cakıınız." 

Garonun talırikitına haıka bir mi
eal: 

8 • 1 O • 37 tarihinde Garo İıken• 
clerundaki 1''ran11z mektebine giderek 
ıu beyanatta bulunmuıtur: 

"Bnranm Snriyeden ayrılmuma 
hiç milteetıir olmayınız. Sancak Su· 
riyeden ayrılmrı olmakla Suriyelilik· 
ten çıkmrt değildir. Sizleri Frama
nm daha ziyade himayeaini mucip o
lacaktır. Franıa sizleri ebediyen ko-

k 
,, 

ruyaca tır. 

Garonun hu ııöz)eri !!arih hir su
rette Sancak davası hakkındaki nok
tai nazarını izah etmektedir. 

21 • 10 • 37 de Süveydiyeye giden 
Garo Hıristiyaıılarla temasında ıun· 
1 " 1 • . "B d arı soy emı§tır: ura a ne Suriye, 
ne de Türkiye vardır. Fransa mevcut· 
tur. Her §eyi Fransa yapacaktır. Me
bu ları biz te.c;hit ettik. Ba~kaları me
bm olmayacaktır." Franı~ delegesi 
bu suretle müdaf aasmı sarih bir ıe· 
kilde ortaya koymu~tur. 

Tabrikatma devam eden Garo, 12 
• 9 • 37 tarihindt, yanmda askeri im• 
mandan olduğu halde, Ermeni lide
ri Derkolasyanın evine minfir olmuı 
tur. Ermeniler kendisini Ermeni ve 
Fransız bayraklariyle karplamıılır • 
dır. Ret:mi kahulden sonra .Musada· 
ğma ~ılulmı~rr. Garo i)ğle yen1eğini 
orada yemi§ ve Ermenilere tahrik ~
dici bir nutuk söylemi~tir. Ru nutuk· 
ta ileri l!iirdüğit esaslan, İskendenın· 
da 4 • 10 - 37 de belediyede verdiği 
bir nutukta tekrarlamaktadır. Demi~-
• k" ~ tır ı: 

"Ne korkuyorsunuz! Fransa mnn· 
dası iki iene daha ıiirecektir. Bun• 
dan sonra da Milletler Cemiyeti tara
fından Framaya tekrar manda nri• 
lecektir." 

İşte Garonun Sancak Hıristiyanla
rı arasmda jntihaptan önce oynamak 
istediği oyunlardan nümuneler ....• 

Suriyede Nünıoyifi.er Yapıldı 
Şam, 30 (A.A.) - Yeni Hatay re· 

jiminin Antakyadaki Fransız komise• 
ri tarafından ilanı üzerine dün Şam· 
da, Humu~ta. Hamada, ve Halepte 
protesto nümayi~leri yapılmıilır. 

Suriye parlimentosu aktettiği f e,·· 
lalide bir içtima a Milletler Cemi· 
yeti tarafından Hatay l1akkmda vni· 
len kararm reddini kararlqtmnı:trr. 
:Başvekil mu8'ini Suriye bayra(;mm 
Ilataydan kalkmaması İ!:in Suriye hü
kumetinin dinden geleni yapacağını 
beyan etmi§tjr. 

Çok cocullla hAlllmle
re gardım 

~\nkara, 30 (Telefonla)° - 'Çok 
~ocuk.Ju hakimlere yardım lıakkında· 
ki kanun mucibince lıilcinılerle hi· 
kim ımıf ından sayılan adliye memur 
\'e tabihlerinin 1937 mali yılı için 
f'Vli ''e çocuklu olup olınadıklarma 
ve çocukları adedine göre l Kanunu· 
~ani 1938 günü dolduracaklarr beyan 
nameler Adliye Vekiiletinden Cum
huriyet müddeiunuuniliklerine gön
derilmi§tir. 

Franaeden kontenjan 
,\nkara~ 30 (Telef onla) - İktısat 

Vekaletinden a1man haberlere gör~, 
Fransanm 1937 eeneıi eon üç ayı için 
ınemleketimise ayırclrğr zirai konten· 
janlar tu miktard:ıdrr: 

Yumurta 250, yumurta sarısı 30, 
bira yapdniak için arpa 75 bin, bak
Ja ve ennı 20 bin, fasulye J 500, el· 
ma ,.e armut 1600, diğer yemi~ler 75, 
um~n 7 hin kentaldir. 

·~ . ·ı· A~erı 
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için yeni Jngiliz - Artı~·· 
muahedesi imzalanara ~ 
kiine girdikten sonra Aın,, 11~ 
lan lngiliz imparatorlu~ g 
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leler dairesine girerse ~de 
min hemen yansı, belki ted'! 
dan fazlası mübadele si• ~ 
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camlan takmamış olaP 
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aycnt': ol n r111 u ~· 

Ha\ an Fitnnta ordum: 
-· Buraılaki hayatınızdan mem • 

~l nıın ııııı-ıımır.? .. 
- Çok ll)t'Uııınnunı. Doktorluğun 

fllbri/,.amn karı koca doktorları 
Baycırı f'iırıat ı·e Ba'ı' Ni1ıad 

!'icdcn e iıı .. an denizden a)·rılanık. 
uz1111 hir kara , olunu katettikten 
oııra ilk anlarda.garip lıir hllleti rıı

hi) enin te-iri altında kıılır 'c şii) le 
clii~iiniir: 

- Birçok ~l'ylcri hııl:ııııt) al':ığıın. 
Eğer lıiraz r:ılı:ıt ızsa: 
- Hıı tnlıımrıııım halim feri .. 
En ıııiilıiıu ııır·t•lc lıa•tnlrktır. Gr,

tcn ~ene' Edirrıcdeu trı•nle geli~or · 
clmn. \\lıİ trrnle volruluk Yaptın 
~nylnv ;loktor Hn. ·Farına Me;11ik: 

- Bu kö\'ıle lıirkar. lıa~tn ,·arnıı~. 
Oıılnrı 11111nv~nr. rılere~'m, onılan on 
ra J.tıınlııı l~ ıliiıtl'C'f'~inı.. cli)·erıok 
tremlen irııni~ti. 

O giin 1 tnnhııln j?f"Jinriye kaclar 
A nru1nlm 11. lıa~ta kii'\ Hi •li rlii•Hn • . . 
rııii tiiııı. 

Jlııpaıl.111 ı:ıktıl..tMı -11nrn kalılı~ıın 
K\8rıolıauda ela nHıİ derıli hntırlıı · 
clnıı . Yiizlc>rt'r nrıwlcnin ı:nl ı·tt~ı 'rr
ılc ıırnlıu ılol.tor , ur ıııı ılı?.. \~ır 
hacıolur. tf'lılikt'Iİ rnralılar olur n tr· 
da' i edilrlıilhor ·ınunln?.. 'l'ıılııtf 
hir ı.-.nıllif o ~rrr f ahrik.ı •lirı--ktiirii 
Naim K r<.,ıncr ftılırikaclan halı~eıtcr • 
krıı lıir nrnlık ılnktorJar halı•i açılılı: 

- iki dokt11r11111117. 'nr. ılf"ıli. Kn· 
rı kocıı. Ba' an Fitnat lıirinri 
fllllf operntür. KocaH na, ~ilıaıl ıl.ı 
dalıili~cci. j 

Balıi de' ant ederken fahrik.ı eli· 
r<"'ktiiriiııı> ıızak lıir kii) ıleıı ) anılı Lf· 

tiri leli~· hoher H~rilıli. H. ~uirıı: 
- lJem"ıt hnctıılıoıwH~ k:ılılırııı . 

c~\lllıını 'enli. Faknı :ılırl"ele•111nrıi~ 
olıırak lıir rııilılıleı oıırn keıııli i ılr 
gitti. 

Bir :ını onra ~cleu n. 'ainı: 
- Bir kii~ lii. ılNli. \~a~tan ılii e

r<•k tehlikeli cureıte kolu kırılmı . 
J!n~ an Fitnııt amel iyut ·aptı. 

- ·,.reilimlrn keı.ti? .. 
- n:r eğiml~n .. 
1kinri !!iin folırikanın hn-t:ılınnf"t-i· 

ııi gezdim 'e karı koca ,foktorlarla 
l;.oııu~tııın. Ye• illikler ara ma giimiil· 
nıiiş ter Mm İz \'e her tiirlii 'cuiti hu· 
hman lıaetahnncye üç ayda 5~ hH· 
ta yııtırılmı:ı.· Bayan Fitnat m11"aff a· 
kiyctle on anııoliyat yırm•f· Bu ara<la 

en Zt'' kli anları ımıhakknk kö~ de g,... 
çrr. Snntlı--rcı' 1111' ııf cılı•n muayent>ye 
gri en lıa-tıılarr tecim i etmekle duydu· 
ğutn güniil f rrııhlatıcı saadeti l>n§ka 
yrrılr hu kaılıır ii tiin olnrak bulama· 

dun. 
Dahili~ ı'ı·i Hııy • "ihncl da: 
- Kii' Jiilcr ılcdi, çok anıinıi 'e iç 

1i in anlarıhr. Tf'da\; edilmekle dın· 
clııklım ,iikrnm gfö~lcrinclcn okuyo .• 
rııı.. Biu doktor uzluk yiiziimlen l1a~· 
lnnna {;l'lcnleti nnlntıyorlnr. Burnya 
w·tirileınİ}en }ıaıta1an biz.widiyonıL 
Gerçi fahrika doktonıyus, fakat onla
ra hakma'k 'ir,dan horcumuadnr. 

Kolunılıın ameli) at ) apılan lıa~tn· 
yı zi)·aret ettim. Genç hir kiiylii .. Kn· 
hınn kaybettiğinden hiç tee ıtir t!uy· 
nıuvor,lıı. 

.:__ Kolumun parçalandrğmı gör -
dilm, dedi. Kemiklr.r parça parça ol· 
rnn§tU. ~er bu hastahane olmasaydı 
çoktan ölnıilttilm. e yapaynn, he • 
nim k11metim de hö le imit. Bir ko· 
hım ile çalışırnn. 

Bir mUddet <1liıündii, ıonra: 
- Bilmem dedi. Doktor hanımm 

hakkmı nn•ıl ödiyeceğim. O beni ~ 
liimden kurtardı. 

Karı ko<'a <loktorlardan ayrılır • 
kıon: 

- lıtanbulu hiç öslemiyor muıu· 
rılU': ? ... diye ıordum. 

Rıwan Fatnıt rt'np , erdi: 
- Kat'h·t'n i;slt'mi,onıs. Haftada 

lı'r ı: leıı ~nr.ctelcrimi7. ur. Tıh mec· 
ımıalıırı tn'dp Nlh on1ı. 1kiıniz eli': gö
riiwır ... 0•111z mi' le;;imi:r.in h:ı~ın<f:ınz. 

Eli ilı' lıa ı.ılııııwniıı 'nnıh:ı\mda 
ılıırnn kii,kii iQnret etti: 

- E' imiz de uracıkta. Jliç hir 
ı•lcsi~i·ııiı vok.. Yiizlnı•e hi7.i Af\ en 
ki.ivili 'nr .. Bun lan lıırııkıp dn fstan· 
lıııltlıı ne) :ıpnlmı?. 

\ i \ 11zi Alım et 

Günlük 

RADYO 
Programı 

Oğll' ııeıırl~ ııt ı: Saat 12,30 l'lllkl8 TUrk 
mutı.4,,.1 ı .. ,..,u Ha' ıı.ıııı. 13105 l' Jlikla Türle 
mus ldal. 13,<>0 Muhtelit pi k neşriyatı. H 
SOll. 

Ak lQJ m·Drl~ntı: Sanl ı ,80 Pllkl& 
dana mualkhıl. 19 Blmen Şen ve arkadqlarl 
taratmdan TUrk mualkili 'e halk prlUlan. 
J0,30 Hadyo fonlk komedi <Bir vaka). 19,':m 
Borsa. haberleri. 20 Mustafa 'e arkadqları 
tarafından Türk muılkisl ,.e halk 4arkılarL 

20,SO Hava raporu. 20,83 Ömer Rıza tara. 
tından arapç&' aöylev. 20,45 Nezihe \'C ar. 
ka~ıan taratmdan TUrk mmtkı.t ,.c halk 
§&rkıları, (ıaat ayarı). 21,11> Şan Ol'kCllrl\ 

rcfck&tlle: Bedriye TUılln taratmdan. 21.iG 
Orkestra: l - Galtnkıı: Rtıslnn eUudmllf' 
uvertür. 2 - Verdi: Tra\1ata. 3 ..:. Dclly: 
Mınuet Pastoral. ' - Gllnlca: Valse fantaıl• 
5 - Driro: La foM1t maglque. 22.115 AjaM 

haberleri. 
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Bunıaı ı ı~iltinız ıni'! 

Si1.e bugün dünyada olan bazı garip 
şeylerden bahsedeceğiz. Bunlar <iyle ı 

eğlenceli şeyler iti! Siz de arkndnı:ıları- 1 

nıza anlatırsınız: 

Çok uzun bıyığı ve sakaJı olan a
d::ı.mlardan bahsedilir. Fakat. bu i§te 
rekoru kıran Fransızdır: Frnnsanın 

bir kasabasındaki bu adamın 3 metre 
35 santim boyunda bir sakalı, 1 met
reden fazla da bıyığı varmış ve bunu 
resmen ölçüp tesbit etmişler! 

" Piton., denilen yılan öyle mülhiş 
bir hayvandır ki! bir gün Amerikada 
bir adam köpeğini bahçesinde bağlı 

! bırakmış gitmiş. 
- Bcı;;an gölncilc 60 derece oldııffu 

!>ile vardır ••• • 
- Felcikcfüıizi payla-§11uzk isterim, 

Bayan. 

Biraz sonra gelmiş bakmış ki, kö
peğin zincirinde bir yıl:ın bağlı duru

C yor! Evvela şaşırmış, sonra işi anla
mış: 

B Piton yılanı köpeği boğmuş, zenci
r ri de boğazında takılı kalmış! 

• • • 
Havana sahiJlerinde bir köpekbalı. 

ğı tutuyorlar: 
tJu-rinde, vücudüne yapışık olarak, 

lr bir otomobil lastiği olduğunu görüyor-
lar. 

b !şin sırrı ~u: 
k Balık, daha yavru iken, denize düş-
n miiş olan bir otomobil tekerleğinin 
- "çlne glrmiş. Lastik suda. büzülünce 

ılık içinden çıkamamış. Sonra da ba
tt büyümüş, lastik tekerlek vücudüne 

raprritk kalmış. 
* "' • 

Hasır şapkasını yiyen adam! ( Bu 
hikô.ycyi ycırın burada anlataoa.ğı::. 

Bekletıin.) 

r Kaç merdiven çıkh, indi? 
Bundan evvelki Çocuk kö§emizde si-

7.C bir mesele vermi§tik; bugün hal 
~klini gösteriyoruz: 

Eve gelen misafir merdivenleri say
'llağa ikinci kattan itibaren başlamış
ır. Bu suretle, 56 basamak c;ıkıp, 18 

- Ama atıyorsun ha! Nerde bıı1 - Ah! Paylaşılacak bir fcldl:ct de
ğil ki! Kocanı öld'ii ... . - Vapıır 1:azanmm gölgesinde •.. 

- Nifi.n olmasın! Bir tccriibc ede
lim .... 

Eski Günlerde Posta 
Vapurları 

Yazan: 

Doktcır ~emnn 

SlYılleyman 

O UNY ANIN en nefis yemeği ö
nüne konsa, en lüks kamara em

rine tahsis edilse, kuştüyü yatakta ya
tırılsa, on garson etrafında pervane 
gibi dolaşsa, memnun olmıyan menfi 
. uhl:.ı · ın:ara tesufüf ederim, niçin 
baklava gibi kesilmemiş de dörtköşe 
yapılmış diye böreğin biçimine kusur 
bulur; yumuşak yatağın 6ıhhate ma -
zarratmdan bahseder: böreği dediği 

gibi yaptırırsınız: hıfzısSThhaya mu\Oa-

basamak indikten, tekrar 16 basamak 
çıkıp 28 basamak çıktıktan sonra 4 
üncü kata gelmiştir. 

fzk olsun diye altına kıl döşek serersi-
nız: 

- Hayır ... Baklava biçiminde bfüek 
leziz olmaz .. der, Uç köşe daha iyi nü
fuz eder .. Mıska gibi kesmeli.. Yatak
lara lal yerine talaı doldurmalı .. Hava 
daha iyi nüruz eder .• 

iki sefer evvel, Trabzona tıpkı bu 
ruhda, bu akılda bir hanım götürmüı
tük. Başvekilin yattığı kamarayı açr:.ıış-
!ar: 

- A •.• Burası üçüncü mevki.. demiş. 

- Hayır hanım efendi.. Üçüncü 
mevki değil, burası üst güverte .. 

- Ben "Bremen,, de seyahat ettiın. 

eder. Deniz yollan, son iskelesi olan 
Hopaya kadar yemekli birinci mevki 
ücreti olarak yirmi altı lira alıyor. Ho
pa bizim gemilerin seyir programiyle 
istanbuta beş günlük bir mesafededir. 
Aynca aile seyahatı biletleri üzerinde 
de yüzde kırk iskonto yapılır. Buna 
l1a pahalıdır deyince öfkesinden insa
nın külahı başından frrlayor: tüyleri 
dimdik oluyor. 

, fi;:~V ~IG.f1MJl4afJ 
Onun güverte mevkileri bundan daha 
konforlu idil ..• 

* * • Bir tarihte ldarei Mahsusenin Aslan 
vapurlyle Beruttan İstanbula dönüyor
dum. İsmi üstünde.. Hakikaten aslan 
gibi bir şeydi. Deniz yüklendikçe, ça -
tırdar; gıcırdar; iğilir büyülür, batar 
sıkar; dalgalarla boğuşa boğuşa yolu
na devam eder giderdi. Saatte üç mil 
mi ahrdr, dört mH mi?... bilmiyorum. 
Pos bıyıklı bir süvarisi vard: 

İnsan bir otomobil tutuyor; canlı ba
lık yiyeceğim diye, bir Büyükdereye 
gidip geliyor; çaldgı dinliyor; bir bira. 
bir bira daha .• Böbrek ıs.karası, mcıy

danozlu istakoz, kavun üzüm .•. Bir he
sap... yirmi beş lira ..•• Mamafih bunu 
sarieden, ben olmadrğ1mt da hesaba 
katmayı unutmamalr ...• 

Ne ldiyordum?-. 
Aslan vapuriyle Beruttan kalktrk; 

Trablus, I~zkiye, İskenderun, Mersin 
Silifke, Anamur yolile Kıbns adasına 
geçtik. Yolda kömür bitti..... dediler. 
Para yokmuş, on gün Girittc havale 
beklettiler. Yirmi birinci günü Selanik
teyiz. Yirmi dört sat kalacağız, yolu -
muza devam edeceğiz. Hangi yirmi 
dört saat! ... hangi kı.rk 6ckiz saat. •. 
Abdülhamit irade etmiş, Yemene asker 
sevk edilecekmiş. Yüzlerle yolcu Se -
niğe \döküldü. üç gün sonra Aslan va
puru Hüydeye hareket etti. Ben bir o
telde yalnız başıma, cebimde üç meci
diye ile kalmıştım. Yafaya telgraf çek
tim; babamdan para istedim. Galiba 
yirmi yedinci gündü. Bir Yunan vapu
rile İstanbula hareket ettim. 

I 

Bu senenin en nUmunellk 
fapkası 

B u şapka bu seneki modanın en 

1 güzel bir nümunesidir. Bilhassa so
' soğuk havalar için tercih edilen bu 

çuha (fötr) şapka başı tamamiyle 
kaplRmakta ve geniş önü ile yüzü 

~ yağmurdan, kardan korumaktadır . 
Boyun atkısı da §apkanm rengi -

ne uyarsa çok şık olur. 

• • • 
Ev döşerken nelere 

dikkat etnıe/i 
Ev döşerken, ekseriya bir mobil

ya mağazasına gideriz ve hoşumu -
za giden bir takım alırız. Bunlar, 
perdesiyle, muşambası ile, halısı ile 
ahenk teşkil eden güzel ~yalar -
dır. 

Fakat, nsıl mesele oc:löya koyduk
tan sonra başlar. Çünkii, O zamana 
kadar bunlar dış giizeliği •olan eşyn
lcırdır. Halbuki, odaya konulup Ü

zerlerine oturulunca rnhatlık (kon -
for) meselesi başlar: 

Koltukların hepsi geniştir. Hal -
buki, bunlar vücutlu insanlar ıçın 
rnhat olduğu halde, daha küçük cüs 
seli kimselerin bilakis rahatını bo -

3 renkli elbise
ler moda 

Ekseriya elbiselerde iki renk gö -
rülür. Bir renk kumaşın Üzerine baş 
ka renkten süsler konur ve gerek 
rob, gerek manto, gerek eteklik ca
ket iki renk arzeder. 

Halbuki bu sene üç renkli elbise 
ler de moda oldu: Bir robun üzerin
de iki renkten süs, bir eteklik ceket
te başka başka renkten etek ve ye
lek, üzerinde de yine başka renkten 
süsler görülüyor. 

Bunun sebebini biraz "iktisadi 
buhrnn,, da aramak lazım. Herkesin 
nğzından döne dolaşa kadın modası 
na kadar düşen bu kelime tesirini o 
rada da gösteriyor: 

Mesela geçen sene giydiğiniz bir 
etek ceket var. Bunun eteğini tersi
ne çevirirsiniz. Bu suretle iki ayrı 
renkten bir elbiseniz olur. Fakat, 
bunun üzerine de bnşka bir renkte 
ilaveler yaptınız mı daha yeni bir el 
bise elde edersiniz. 

İki renkten miiteşekkil başka bir 
elbisenize de ayrıca ilave edeceğiniz 
b:ışka renktenbir süs onu temami 
le y~ni bir elbise haline sokacaktır. 

Mesela, siyah mavi siislü bir el -
biseye kırmızı bir ilave yapabalirsi -
nız. 

Elbiselere üç renk girince, iki 
renkten miitcşekkil bir tuvalet üze -
rinde l.içilncü bir renkten şapka giy
mek te göze artık tuhaf s;cöriinmü -
yor. Yalnız, bu rengin elbisedeki a
çık renı;e uyması lazımdır. 

miiliince omuzlar rahatsız olur. 
iskemlelerin hepsi yiiksektir: Kı 

sa boylu misafirlerinizin veyn ço -
nıklarının bacakları yere değmez ! 
Y;ne rahatsız olurlar ... Kısa kısa is
k~mlelcrde diğer misafirleriniz için 
fena gelecektir. 

Bunun irin, bir odada muhtelif 
sekilde mobilye bulunmasına dik -
knt etmelisiniz. Şüphesiz ki bunla
rın da aralarında renk ve üslup iti-

. ]A 

- Gelin çocuklar sofraya... detdi. 
Allah ne verdiyse .... Altahın verdipne 
bakardım. Sığır etiyle pi~miş kuru fa
sulye ..• Sade suya imaret çorbası .. Lah 
na kapuskası.. Pırasa haşlaması ... 

Halbuki bizim iaşe memurumuz. 
hakkı inkar edilmez, bir.e daha çok i.
yi şeyler veriyor; meyvası. tatl:sr, hiç 
bir zaman eksik değiL.. Maydenozlu 
levrek, şişte krlıç, ıskaral:l lüfer, zc.rf 
içinde barbunyc ... Etlerin. sebzelerin 
envaı ... Bayan parmağı, dilber dudağr, 
bülbül yuvası vesaire .. 

Fakat hanım kızım, Bremen'dc s~ya
hat etmiş; somdan mahrazalar içinde 
istridyeler yemiş, sülün etinden sucuk 
yaparlarmış; garsonlar frak giyerler; 
beyaz eldivenlerle servis yaparlarmış: 
ekmek dilimleri parşmen zarfların i . 
çinde gelirmiş; kokteyler, viskiler, be 
nediktinler ... 

A hanım kızım ... Topu topu verdiğin 
günde yüz yirmi kuruş yemek parası •• 
Kahvaltıyı çıkarırsan övünü elli kuru
şa gelmez. Tatlısiyle, meyvasiyle d3rt 
türlü yemek yiyorsun. üstelik bir de 
di~ kirası mı? • . 

Or dövr yokmuş; Fayf oklokti ver _ 
ıniyorlzr- : şinğin bI'::ıd dr-dikleri 
gül yaprağı gibi ince kesilmiş, üzerine 
tereyağı sürülmüş jambonlu s:ınd->viç 

de mi verilemezmiş! ..• eG::eler uzun .... 
Karnı acıkıyormu~. Biraz havyar "Zme
si, haşlanmış yarım piliç. bir küçük şi
şe Mader şarabı •.. Öyle ya ne olur, şe
refe birkaç şişe ko~on ruj da açılabi!ir. 

İyi hatırlarım, meaajeri vapurl;ırr 
p:r~embe günleri Galata nht:m·1.;an 
saat dörtte kalkar; pazar sab3hı altı -
da Beruta vasıl ·olurdu. Yani iki gün, 
üç gece .... Yemekli birinci mevki için 
on bir Osmanlı altını verirdik. O gü -
niin parasını bugünün piyasasiylc mu
kayese etmemeli; İştira kabiliyetini 
gözönüne almalı. Bugünün tam yirmi 
be mislidir. Yirmi beş kere on bir 27 5 

Zavallı Güneysu!... Rüzgiir baştan 
geliyor; Samsuna altı bin parça yük 
çıkarıyor; Trabzuna on saat geç kalı
yor. 

- Vay efendim vay-. Dört buçuk 
günde Brcmen Hamburgdan Amerika
ya gidiyormuş: sanki paçalanmızr sı

vayıp gemiyi arkasınl:ian biz itceelani
şiz gibi, zamanın kıymetini takdir et -
miyormu~uz. Pazartesi günü akşamı, 

hanımı Trabzona götürmeği taahhüt 
etmişiz de salı sabahı çıkarmışız. Ha -
mm, geceyi, otelde, raha thir döşekte 

istı:rmiş, bizim yataklar katı imiş, dar 
geliy-:,rmuş ... 

En çok ağmma giden şey, sesini çr
karrruısın diye o kadar yüzüne güldüm; 
hikayeler mi söylem:dim? .. Tuhaf tu
haf vakalar mı anlatmadım? .. Bu ge -
mide kimse 1dans etmiyor... dedi. Bir 
ayağım kazaya uğradığı için yalnız o
nu yapam.adım. Fakat ona mukabil, 
gece yarılarına kadar radyo.. Alaturka 
hoşuma gitmiyor ... dedi. Arap istas -
yonlannı açtım. Ondan sıkıldı, Azer
beycanı buldum. Er:vanr çevirdim. Ta
taristanı dinlettim. Daha ne yapalım. 

Ac:;ağ:Ua lazlan:ı horonuna kadar çeşit 
çeşit oyunlar, zeybek havalan, kanto, 
lar. ut, armonik, gramafon ... Daha ne 
istiyordu bilmem ki. .• Ba§ı ağndı, ns
prin verdim. Uylrusu kaçtı, masat söy
ledim. ... 

Trabzona geldik : 
- A .• Nüket hanım nerede? .. ' --

(Sonu 10 ncu sayıfcrda) 

..=;;;::;;;;;;;-===~====;:;;;::;;--~ 

Mardinde 
Posta işleri ne vaktt 

düzelecek 
. • iflcrİı 1\fardın, (Hu usı) - Posta 11 

1 d. d h.. ..k l . t ıoö·tere ar ın e uyu e ıemnııye " -
başlıca mesclelcrden biridir. pi• 

f stanhul ''e Ankara postaforı, ~· 
yarhakıra her gün tren olmasın~ rol• 
men lıaftada iiç gün cenup deınır }br.
larm<fan gelir. Bu lınl tahi~ .. '.11~h~ di• 
ratta sekteye ~ehehiyet , erdıgı gıb e
ğer hütiin mektuplarla beraber ~Ilı e
tel erin geç ''e toplu gelmesine, bınII. 

1 a-JIJPI 
tice okuyucunun geç haher a m • tıı· 
lıcın ele satııı;ın azalmasına sebep 0 

yor. dJ 
Diyarlıakır - Mardin po taE1 t' 

lıafta<la iiç defadır. Vekalet posta ~it 
1 • .. . d • zete ı sc esı uıerın c c.mrmuş ve ga · C d• 

c::air mulıaheratın haftada iki de 11 
11 

D h k . · cO 
iyar a ı rclan gönderilmesını. fı• 

Jıafta içerisi nele temin eyJenıişUt· kA(ı 
kat, maksadın teminine bu da {ta' 
gelmemektedir. Çünkü; posta ha ,. 
d ·k· ·· l d""'' ibi bıtr a ı ·ı gun gene ge me ıgı ı; ı.• 

ılan da yalnız tren olcJuğu gUnier ~t· 
ni lıuftacln iig defa gönderilmektedlıl 

"' r d" .b. .. ı . ufıı! n ar ın gı ı yuz otuz un n c-
geniıı ve kalabalık bir vilayetin. P?b• 
ta gibi lıakiknten mühim olan bır Ji' 
tiyacmın tam olarak sağlanması 
:zım clır. a}Iİ' 

Diyarhakırdan kamyonlarla Jl ııııl• 
yatı her güne çıkarmalı ,.e f etıın ı.• 
.Ankara po talan her gün ınun181 

man bu tarikle gidip gelmelidir. I 
BUyUk Karı,ı.randa sılff1 

mUcadelesl 
'f"lr' 

, Lüleburgaz, (Hnııusi) - µ\I 1 
hurgnzın Knrrftıran nalıiyesi sıtf;. 
mücadelesi yolundadır. Trakyadıt ,t 
dirne, Çorlu, Hayrabolu, Ke§aıı, ır 
)f eriç kazaları hu mücadele Jl'I~ r 
kasmdadır. 213 köyde böylece ~~~ı. 
deleler yapılmaktadır. Bu te;evıoıı~ 
sıhhat bakımından memlekete ~

fay el ah olmaktadır. j 
Bahae ki kasabasında \'C ona ~ 

h KaracaoğJan j)e Pebli\'BJV' 
nahiyelerinde memleket menf aıı ı•· 
Jıadim ~ok işler görülmekteclir. ,,

1
,, 

sabada imarat, in~aat, Karacao~ ~ 
nahiyesinrle tanık istasyonları. r 
tulumbaları, PeJıli\'anköyde p~~ı., ~ 
lcktrik, yatr mektebi gibi her hırı ı11 
him i§ler bu sene yapılmıştır. ,

6
\' 

Kırklareli vHiyetinin Derek ~ 
Üflkiip ''e İğncacla nahiye ınüd~~Jı e 
leri miinhaldir. Ru mahaller ıçııt 
peyce ıniiracaatlar vardır. . Jt 

Mesleki hazr icaplar dol tı)'1:1/tı' 
Kırklareli ilk tedrLatı maarif Jll\1e 
tişlerinden Yalc;m ile Hüsnii bit~ .. ,. 
olarak teftişe hnşlanuşlnr<lır. 0 

leri ge7.ınektenirlcr. .. 
• '(P 

Yl'lıi tn in edilen eğitmenlerıJl 1 ~· 
ziyt!tleri. yani mektepler ,.e hnZ1~11~ 
hırı elraf rnda da incelemeler ynP 
taı1rrlar. ~e 

T ·ı. l .. "k K k··~ i1J1 arı 11 myu ~ arıştıran Oı ,ı 

Kammi S!ileymanın <lamadı J11~r 
Hii~tcm paşa vakf ındnn Balkıııı ~ i~ 
lıinıle )~arımı~ olan cami jn~aatı. Jçll~ 
malzeme olarak taş ve kireç işlcf'l ~ 
Jeclilmi~tir. O kiiyde vaktile 7 çe; ti 
2 hamam. 2 hapi hane, hir ket' ~~e 
ray, bir cami, miiteaddit ınc:c1'rl 
c:ımiin etrafında hanlar varın•~· ~ıt' 
eski hir küy olan hu köyün isJlll, 
t-Ok defalar deği~tirilmiş ve ıı ilı~fll' 
Rey:ızıdın oğlu s~limin çarpı§ıll~
dan kinave olarak Büvük Kıırı;t . . 
İ!mİ verHıniştir. . ,Jı' 

K iiyde hüyiik hir mezarlık ,·s 1ıf 
ki hundan 300 sene evvelki rtl~r 
ta§ları giiz~ çarpmaktadır. B\t J11 ~· 
lık, lıu .::ene $5Üzel bir fidanlık ()l sC~ 
tır. Edirne, t tanhul ac:fnlt yoJttll8 ~j 
yakm olan lıii.kim hir tepesin~ de 
.Mehmetdk iihidcsi yapı1ncnktrT· 

Hüseyin de 12 sene1' 
mahlul m oldu ~ 

Bir müddet evvel Zeyrekte J\~e C' 

üstündeki odada beş lira ki~ ~ f ~ 
turan Haydan alacağını istcdıC1 f 
küfür ile karşılayan ve tabruıcnS111~ t 
kip knrnmdan yaralamak surctlj-1 
öldüren katil Hüseyin dün ağır ,(( 
da. 12 sene ağır hapis cczasınıı ~ 
tırılmı!!tır. ~ 

Hüscyinin suç aleti olan tn.baıtC ııl 
saklamağa. kalkışan arkadnşı J3i ~ 
ve !smail de 25 ~r gün hapse rrıııl' 
olmuşlardit't 



•'(' o, 

~~38 Güzeli doğdu! 
'"emalar bu sene teshil edilen 
kadın güzeli nümunesine 

~1 uygun arfis! 
olmak . . . "da ı~ ı· orıcıe\n ıçın ıstı t azım. · a 

arılJorlar 

~ita once daha tazla lazım o
~ Şeyıer var. 

ıa, t>u gcıır nınrın başında fotoğ • • 
~ '>'ı roı°1rnak var. lstediğiniz ka

ar Yaparsınız, yaradılıştan 
~toto oıursunuz, taKat yuzti
~rı ~~atta iyi çıkmazsa artist -
"hıı' .sın rniımkun deg-ildir. 

%ek·t Qc 8c . I de, radyoda KOO uşmak 
. f. a.:'n radyoya gelir olması 

Pek b·~t sesh sınenıada bu mah 
Uy .. k 

' u bir yer işgal etmi -

aesi . 
ı ai ~ız radyuya gelir değilse 

~ ~ın y · · .. k" ~o~. erınızc sesını uaya 

~Stcdj~· . . . 1 i~ltir . ~ınız.. gıbı konuşarak fil-
-Oyı81nız. Film bittikten sonra 

r. biri .cdiklerinizi sesi radyoy~ ıı~ 
r~. aınc .. 1 • 
:'lllitı soy etırler. 

"\ ~ldı ~es kısmından sizin sesi -
h llıtı tı rr v.e yerine o güzel ko-
1: Se ' ~ s sı konur. 
l-lıretl · ....,k e ınsanm kendi ağ-Lın -
ol asını · · · · ~ lltl n sesmı ışıtmek müm-
r~t. 
~ltj·;ıldız olmak içın aranan 

f, ~e)j§ey yalnız ç:~r7nin ~o -
'\ b· t olması degıldır. lkınci 
b ~b\j~ .. §art \"at ki o da vücudun 
~it Ur. 
k' l'ıl\si..ib" .. 1 'ttt u guze görünmekle, 

•i~t etmekle temin edilebilir. 
t.d'tıl e~ada vi.icut güzelliğinin 

~-~ı llıış b' .. . • ."t I ır.numunesı vardır 
" 'lo aca.k herkes bu nümune 

\~~.kazanır, ya kazanmaz. 
~. ~u~ .. v~icudun boyu, kalça • 
t~&usu ne kadar olacaktır) 

'i,~· a t eden model her sene de 
,:ıtıq 1; zayıflık ve şişmanlık 
:'ıa ağlı bir şey. 
~q ' bu sene tesbit edilen bi
~)11: ~Cadır. 1\ lodel şu: 
1> ~l\ıı. tnetre 62 santim. 
~,: 33 santim. 
r. : 'Ô 1' am bir metre. 
~L · santim 
Jj..~! 1' . 
~l> .. arn bir metre. 

q&ından yularısı: 54 san-
)~ 

bileği: 

Aşık kemiği: 24 sant!m· 

A k 
w . ı J santım. 

ya· taragı · ~ Bunları 1 folivudda toplanan dok-

t l d 
.. l sanat erbabından, 

or ar an, guze "t kk"l . . l rdan mu eşe ı 
artıst ve sıneınacJ a 
bir heyet tesbit etmiştir. 

B 
.. . d tabii, bir çok 

unun uzcrın e, d ) 
(Sonu 1 O uncu a 

Ni1uı Pefroı·a ycıır fi1mfndc .. 

---

Meşhur Staviski rezaleti hatır
lardan henüz silinmemi~tir. Stavis
ki, Fransız hazinesini dolandırdık
tan sonra birçok küçük mali mües
seselerin iflasına ve kcndisile birlik 
te beş on kişininde ölümüne sebep 
olmuştu. Yirminci asrın en büyük 
dolandırıcılarından ve Staviski ile 
arkadaşlık etmiş bulunan Barmat 
isminde bir yahudi banker de vardır 
ki, bu adam da, Alman hazinesini 
dolandırdıktan sonra, Belçika milli 
bankasını da 37 milyon frank do
landırmış ve Belçika Basvekili Van 
Zdandın istifasına ~ebe~ olmuştur. 
Şimdi Amsterdamdaki sarayının 15.
le bahçelerinde mtisterih gezintiler 
yapan bu meşhur bankerin şahsiye
ti bütiin Avrupa gazetelrini dile ge
tirmiştir. Çünkü. devletleri kafese 
koyabilen bu adam, haddi zatında 
bir paçavracı yahudidir. 

Onun hayatı hakkında su malu-
mat verilmektedir: • ' 

Roterdam da bir hahamın oğlu 
olan judko Barmad. Çok küçük 
yaşta iken öksüz kalmıştr. Serseri 
çocuklar gibi büyük şehirlerin elek
trik ziyalan altınöa geceleri sabah
lara kadar aç, sefil bir halde dolaş
mağa başlayan kü$ük Barmad, bir 
gi.in, açlıTctan baygın bir hale gel
miş. Büyiik bir caddeden dar bir so· 
kAk içine sapmış ve bitkin bir halde 
yere yıkılmıştır. Bir müddet sonra 
gözlerini açınca, başı ucunda duran 
bir adamın kendisine bir şeyler söy
lemekte olduğunu görmüşiitr. Fa
kat küçük Barmad, bu yabancı 
adamın dilinden bir -şey anlamadan 
yahudice cevap vermiş ve aç oldu-

ğunu söylemiştir. 
Yabancı adam. yahudice konu

şan çocuğa yanudi dili !.le mi!liycti
nin yahudi olduğunu soylemış ve 1 

· koltukJarmdan tutarak yukarı kal-

dırmıştır . 
.. Açım, bir lokma ekmek verin.,, 
Diye yalvarmakta 0~~~. ~armad_ı. 

bu adam sürükliye, suruklıye bır 
eve götürmüş, alçak tavanlı, du
mandan sis kaplamış, paçavr~ par
caları ve eski demir \'C kemıkler!e 
dolu olan bu odada. bir kap yeme
gin önüne oturtmuştur. 

Küçük Barmad. bir aç kurt wgibi, 
yemeği yalayıp yutm~ş, ve ngırb.
şan midesinin reha\•etıne dayana-

ralar üzerine 
mayarak eski paçav 
yıkılıp uyuyuvermiştir. 

Birkaç saat bu halde kaldıktan 
sonra uyanan yahudi çocuğu, onu 
bn odaya getiren a~~mın bulundu
ğu odaya götüriilmuş, or~da .. s~rı 
saçlı, çok gi.izel bir kız ~.ormuştur. 
Bu kız. ona iyilik eden yuksek ruh-

hı adamın kızıdır. 
Barmad iyi yürekli adama: 
_ Siz beni ö!iimden kurtardı-

nız, bu iyiliği ben unutmayacağım. \:e bir gi.in zengin olduktan so.~ra 
sıze olan minnettıulık borcumu ode 
yeceğim - demiştir. 

Ertesi glin. küçük B?rmad, iyi 
yürekli adamın himayesınde olarak 
işe başlamıstır. Sokaklarda "eskiler 
alayım,. niclalarile dolaşarak paçav
ra satın almağa başlayan çocuk, çok 
az bir zaman içinde para kazanıp 
arttırma;;a ve sarı saçlı kızı sevme
ğe baı:ıla~mıtır. Bu kızı kendine eş 
vapabiln-ck. ihtirası pacavrnc.ıya d:ı
ha bi.iyük hız ve enerji vermiş ve 1 
alış veriste günd("n güne terakki et
miştir. Bir gün kızı evde vPln·7 J..ı·L 

mu" ve: "Ben, seni kendime karı 
olArak alacağım,, demiştir. 

Bu sıralarda Barmnd, 20 ya~ların 
dadır. 20 den otuz yaşına varıncaya 
kadar para kazanmağa uğraşmış ve 

Tı'ransayı iJ."i se
ne kadar evvel bil· 
yük milli bir rc::ıa
U;tc 8iirükliymı Sta. 
vis1ciniıı kaT181. Re· 
::aletin oolcuundan 
tıc bilhassa Stavis-
7dnin ölümünden 
sonra A nıeriTMya 
geçen Madam Sta
uiski bilindiği üzere 
orada sinema ar
tistliğine ba§1aml§
tı. Yukarıki resim 
tık sahneye çrkt§ttı· 
a.a maJcı.şi yapar. 
ken alınmı.1tır. 

vndini yerine getirerek on yıl sonra 
kızla evlenmiştir. 

ilk önce, paçavracılıktan kazan• 
dığı mühim miktarda paraları ser
mnye olarak ortaya koyan ve da 
Boer isminde bir banka memuru il<: 
birlikte, Balkan memleketlerine ih
racatta bulunmak maks.'ldile bir ih
racat şirketi tesis eden Barmad. 
ortağını kafese koymuş ve ayrıl
rmştır. Ortağı mahkemeye müraca
at etmişse de bundnn bir netice çık· 
rnamı§ ve Barmad zenginliğini bir 
kat daha artırmıştır. 

Bundan sonra "Barmad,. ticaret 
firmasını tesis ederek, Holanda ve 
Rusya ile ticaret i§leri yapmağa 
başlamıştır. 

1911 yılma gelinceye kadar yüz. 
bin florin sermayesi olan Barmad, 
1914 yılında bir milyon florin sahi
bi bir banker o1muıtur. 

191 5 yılında ilan olunan Cihan 
Harbi yeni milyonerin imdadına ye
tişmiştir. Barmad muharebeden is
tifadeyi dlişünmü_ş ve Berlin, Ham 
bur, Viyana ve Nevyorkta §ubeler 
açarak günlük maddeler üzerine 

(Sonu 10 uncuda) 

Dokuz ya ında 
~wlenen. kız 

Altı av s onra koca
sından ayrıldı 

Sebep şu : Kocasını 
sevememiş ! 

Birleşik Amerika hükumetlerinde bil· 
tün kadınlardan ziyade dedikodu mev
zuunu teşkil eden kadın madam Vins-

tidçamdır. 
Vakitsiz evlenmek rekorunu kıran 

bu kadın, daha doğrusu çct.:uk evlen
diği için on yaşında bile yoktu. 

Belki hatırlardan çıkmamıştır. Bu 
çocuk Çarli Cons isminde ve mezbaha· 
da çah~an b!r genç ile evlendiği zaman 
Amerikada bü:,•:ik gürültüler olmuştu. 
Birçok teşekküller, gazeteler kıyamet
ler koparmış bu gibi vakitsiz evlenme
lerin önü alınmasını müdafaa etmiş-

lerdi. 
Madam Çons evli olduğu halde ya-

zıp okumak bilmediğinden mektebe de
vam ediyordu. Fak:ıt yaz tatili gelince 
m~ktebin direktörü kocasına artık kü
ç:.i!t rrn::l::mın mektebe kabul edilmiye

ceğini bildirmişti. 
Direktörün bu knrarı damat ve geli

nin ~ilesi araııında bliyük tesir uyan;_ 

dırmıştı. Kayın peder ertesi günü mek· 
tep direktörüne müracaat ederek bu 
kararın sebeplerini anlıyamadığıru, ge· 
linin mektebe kabul edilmesine mani 
hiçbir hal bulunmadığını söylemiıti. 
Mektep direktörü ise: 

- Bizim bu kararımızın gelininizin 
evlenmesi meselcsile katiyen alakası 
yoktur. Ancak gelininiz çok yaramaz 
bir talebe olmuştur. Mektebe kabul edil· 
memesinin sebebi de bundan ibarettir. 
Çünkü vazifesini yapmıyor. Çalışmuı 
muntazam değildir. Bunlar yetişmiyor· 
muş gihi bir de hd.:alarına karşı gelmek 
tedir. Sonra evli bulunması sebcbile ar
kadaşları üzerinde hocalarından çok 
fazla bir nüfuz sahibi olmuş ve sınıfta 
çok teesvJfe şay~n bir intizamsızlık ya
ratmıştır. İhraç kararını venncmize se

bep bunlardır. 
Bir de gelininiz yatına göre çok geri 

kalmış bir talebedir. Bugün dokuz bu• 
) ( onıı 10 rıcu 3ayı/acla); 
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8 - KURUN 1 BtRtNClKANUN 937 -
"Skotland Yard,, Şefi Tomsonun Macerası • • 

Kaybo~an indli Prens!?! 
Yaıan: Volt: ang llaynr in Te·rıka Numarası : 2 

arkı • emek; ••• Hata! oy 
Raı Beyin oğlunu haçıranlar; "Şarkı,, sebeblle yakalandı 

ve kaçıruan; Hlndlstanda bulundu t · 
Brı..,tfotehti/ Siir TJazil Tnmso· 

na nazaran, in.ı;u11lann !:"~" gİ· 
bi, lıer lıaydut tn tıa:.ger;cmiyl'· 
cc>ği lıa::.ı İtİ)'fltlum sahipti. ]{a. 
t;ırtlı,., o had ar ustalı/.-lı ) rrinc> 
gctirilnıi~ti, hi ,-af rtt:. mes1P/;tcn 
!ıardutlrır tarafından yal'ılmı§ 
olabilirdi.' ., r!f, .~Prl'İsin biitiin 
memurlarım s<•/erlH'r etti: "Rfl· 
na, i~ yaparlwrı tagann{ ctmPI.· 
itiy<ırlmda Tmlunmı biitiirı g<'nç 
harduılrın ara) ıp bulunuz" I 

Bu hu n i) C'l i haiz ek ilde hir a· 
ramn clircktif h-di; f akrıı. verindf'vıli. 
lonclrnda knn~1mı muhalif lınrı'k~tte 
bulunurken şarkı iiylemek itiyadın· 
da 10 Jıayıluılurı lllf!H'Ul oldııAu anin· 
ıldı. Bu taganni e<lcrck uç iıı;lemrği 

terr.ilı ecleıılerin fotoğrafJarı gi;zden 
geçirildi Ye içlerinılen 9 tane i, der
hal i kartaya çıkanlılı. Çünkü, bun
lar gençlik ça~lurrnı lınyli ı;rride hı
rakını~ kinı-cler<li ! 

Rıınlar lıarir.irule kalan ela, Lon
dralr hir Iırrsrz ve "oygıırwıı. Samuel 
Ve ... l\ iki minde hir delikanlıyclı . Teh 
Jikeli lıareketlerin<lf', clnirna ':a rkı ... iiy 
lediği tec;hiı cılilrııi~ıi. Bı·lki ele' 1111 "tı· 
retle re.,areti artJyordn ! 

"Skotland Yard" onun Juıtıa Jrn
piı:ılınnede hile do~uştan ne~eı1ini el· 
den lıırakmadığına Yakıftı. Kendi i 
aylardanheri serbe tti; onun, Hintli 
pren-in knçmlı;:ında ilişiği olması 
mümkündii. Hem de hir hayli müm
kün! 

Tem nelıri kenarında nokta bekle
yen memur ela, liu •lelik!Jnlmrn fotoğ· 
rafı ile rnotiirclekilerclen biri ara ın· 
da henzerlik hulurıcluğuna kaniydi. 
Ru uretle, derhal Ye h ikin aranma· 
sma giri:ı.ildi. 

Ve ek nntrik Amerikalı milyoner kı· 
zr, hir "Cer fazlaca iı;in<'e, kendilerini 
"karı kora" olarak ımııtan Piyr lerin 
claire;;indı· mi afir kalclı 'e o geee ea· 
loıııla lıir ~ezlon~ ii:r.crinclc yatlı. O
nu nıi:ınfir cılcn "aile", ı:;enç Ameri· 
ka 1 mırı hiç te ralırıt rahat uvuvama
cl ığının ,.,. gece vakti iki. ik k~r~ ı>lek
ıriği ynkıığmııı fnrhno \"~rılılar. La
kin o, erıe,i ahalı lnınun schrhini, 
gayet lı:ı it hir şekilde İ;ı:alılıı. w•nıh
ğmr, ::ıu aradığını sii) ledi. Ek~antrik 
kız! 

Erıe i sahalı, nrlıo~hığu ı;eçmi~ 
lıalde, ne .. eli lıir tanrla. tek ba mn 
lıir (;t'Zİnti yaptı. Knp :;\lnrline clo~· 
ru yoln çıktı' c yol ela, tertemiz ı;iyin
rni~. :ığırhnşlr giiriinen iki erkek tara· 
frndan elô.ınlnndı \'C onlar tararın· 
<lnn heraherce gezintiye davet olun· 
<l u. 

Gezintiye hrraber de' nm ederler • 
krn, ek::ınııtrik kız, im iki erkeğe 
fijy]e dedi: 

- Hemen lıf'men lıiç hir ,.ev r.linıe 
~eı;medi. Srıtlcce şu mektup, Ilindis
ı andan l\li ter Piyr .e giinderilmi:. ! 

Ona refakat eden iki erkekten hi· 
ri. lıu ıııektuhn lınri:r. bir nlfıkayla o
kmnuğa koyulınu~tıı. G<izleri parlı
yordu: 

- Sizden tnmanıi) le memnunuz: 
Şimdi rahat rahat otele dönebilir i · 
niz! 

"SkotlnnJ Yard" men ulm iki er· 
kek, gene oray:ı mensup "eksantrik 
Amerikalı milyoner kızı" na hiiyle 
sö>:lediler! 

ilindi tan nrnzi inin yük eli clag· 
lık kısmında tırr p;iden yerli bir at· 
lı poli , hu nz meııkfın arnzitlen ı;c• 
çerken, atlı hir kafileye raııtgeldi. 
GiiriinU ,e bakılırsa, hu kafile, lıir 
"Hacılar kafile i" ydi ! 

.ı\ralarımla kı a lıir konu,.nıa geç· 
tikten onra, yol1arınıı bernhcrrc de· 
\'anı ederek. ortalık kararırken ımpa 
yerde lıir çiftliğe eri,.tilcr. Ihı c;iftlik 
etrnfımla, çepcçc,·rc duran '·Harılar'' 
hirclcnhirc lıarınanilf'ri altmclan çok 
ınoclern roYeh erlerini rıkararak, va
ziyet aldılar. Jlintli pofü te, çiftli~in 
kapı .. mı hızlı hızlı vnrı1ıı. 

Ayıyı an~ıran, J ınnağn lınzır du
r:m lıir aılnrn, kapıyı aı;tr. Bii~ lr. gii· 
riinen aclnnı, ne i tcnildiğini sorma
~a rnkit hulııınııtlnn, lıok~ 11 uHi yNli-

~i clirekt hir yuınnıkla yere de\'rlldi. 
"Hacılar .. , onun viicudu ii:rnrinılen 
nıhya atlryn, içeriye girdiler \"P oda
lardan hirind~, "Kavholan Hintli 
pren ·• ile kar~rla~tılar •. Pren , zin· 
7İrlerle lıa~lanmı!ötı ve aklı hacımdan 
.,itnıi~ lıal;le, hir. kfü•eYe vn,-ln;ımı~ • r .a .> .. • • 

tı ! 
Am·rık aradan 21 ~aat gf'çincP. Rni 

Hryiıı oğlıı. hn.;:ıntlan getenleri anla· 
tahilcc«'k hale gelerek, ha)adı: 

- Lonclra ~arından trene bindim. 
'l'ren knlktı. Yagonda :i'\li ter Piyrs, 
keneli ini takdim etti. Sohbet ettiği· 
miz ırada: hana konfekt ikram etti. 
Bunu tadınca, aklmı haşrıııdan gitti. 
O zamnnclaııheri ıırtık hiç bir eeyin 
farkın cin olınarlnn; tam aklım başıma 
~elirken, heni yeniden uyutuyorlar· 
eh. 

Hayal. ıncyal hatırhyahildiğimc gö 
re, Tem nehri kenarında küçük bir 
yata giitiiriilıliim. '\'al de.rlıal cleınir a
İarak lıarekc.:tle h~ni HiııclUana ge• 
tirdi. Burada da lm uıetriık tiftli~e 
lıap~etlildiın! 

Hu f eteyi hlftrc ecl.-n Piyr .... le Ye:ıl· 
vik, .Annpacla kalarak. muayyen hir 
müddet .;;onra pren in baha~ı Rlli Be· 
,.e vaziyeti hildirıne~i \'e külliyetli 
~'ficlyeinerat" vererek, oğluna lı'krar 
ka' n~nhileceğini anlntmağl \'C hu ~u· 
retle elıemınivctli hir vurgun yapma· 
ğı ta ar)nmışlardl ! 

Bu eef er, Rai Reyle maiyeti, i,.tas• 
\'onda homna beklemediler. Prens, 
Kalkfıtad;n gelen trenden gülüın!liye· 
r:ek. ''ter ve tnze", tamamiyle zincle, 
indi. 

EYet! ffatli, R\" gezinti inin gııni· 
metlerini ne heralıerinde ı:çelirmeği 
ihmal etmemi.ti. O, hunları --ev· 
\•elce kayho1n:..tınn a' a gitmekle tc'\'İl 
eden lıaha mm art.n u üzerine- Kal 
kiitada :>atın alınr~tı !. ... 

t te, Siir Hnzil Tom onun hir şnr· 
kın ınülıim11h·crek, ke·enkes i~ah~t· 
le ·hclirtti~i y~zivet: "Skotland Yarcl" • ı::: • 

tarilıini yazarken, hu kitabında ken• 
<li,..inden hnlıc:etınr.meği, tavazula 
giizeterek, kı..,ara ııot hile etmediği en 
enlere an lıir macera ı; huılur! 

YA RlN 
"Slwtlantl l' nrd" ın "Bii..-iih 

Difrtli>r" dcnilrn 4 dNdaif ini;;, "" 
rmıınmı~ı ıhtur Fuı•for Nc)Tin en 
cnt<'r<'.~mı bir mac<'r'1$l olan: Ban· 

' 
.. , 1 .J , '), 

yor. ıı n <>rı ""' m · · · 

Edebi Roman: ss 

Oğluna gelin ara-
yan kadı 

Balıkesirde bulduğlı bir kızı 
Istanbula getirip dolandırdı 

Hatice kadının bu işt kendine 
edindiği anleşıh)10r 

mesıe1' 

-------------1 H . d'w . . 'le fctMı: atıce \'C ıgcr ıEIDı ı ~ 

Fin d 1 k m ah SU•• ı u• • • h bir kadın iki ay kadar ~V\'C~oıı1 
sire gitmiş orada tanıştıgı ·ı~ 

m U• • z bu sene Ah~c<lin kızı .A~ilcy_i "sc~i ,~g ~ 
lacagım, çok b<'gcndım,. dı) 

Ç Ok e Y I
• mıştır. sıı: 

Kendisini çok zengin ve sP, 
Fındık yeti§tirme bölgelerimiz _ sahibi tanıtan Ha ticenin ta~ı rJ11S 

den son alrnan malumata göre fın _ rine aldanan bütün aile, :ıcı ~ ~ 
Yiz düzmüo::ler ve hep beJ11bC 

dık mahsulü bu yıl çok bereketli ol- " 
muştur. lstanbula gelmişlerdir. ·ı~~ 

Hatice kadın Adileyi ve aı ·#' 
Türk ofisi ba§kanhgw ı kanaliyle bü ıe...ıı kecide Karesi oteline yer •r 

ti.in meyve yetiştiren bölgelere sene 
başında mahsullerinin ı·yı' yetio::mesı' sonra, eşyalarını almış: ··rır· 

:r - Apartmanı döşeyeceği 
hususundn !bir tamim yapılmııı ol -

:r götürmüştür. e' 
duğundan fındıklar azami bir dik- Hatice, eşyaları öoğrucB· ıı sı; 
katle yetiştirilmiştir. tanıştığı. ve Ortaköyde otı.ırt1 ~it' 

Bunun neticesi fındık bu yıl kali- rin evine götürmüş. bunları Jl 
te itibariyle de diğer yılJara nazaran tuttuğu bir odaya koyınuŞ~~·~ 
çok üstün olmuştur. kadın bu arada Adilenin aıl dO'~ 

Bilhassa Giresun, Ordu ve Fatsa 60 lira kadar bir parasını dS 
fındıkları hakikaten fevkalade bir mıştır. i 
vaziyettedir. Fakat, geldikleri gündenlJel' 1ııl' 

Yeni mahsulden ilk parti olarak geçtiği halde HıUicenin oğl~fl\luplle 
lsviçreye gönderilmiş fmdıklanmız lü göremiyen Adile ve aile51 7w!' 
çok beğenilmi,, ve derhal mühim mişler, polise müracaat etnl~ıııl 
baz.ı firmalar memleketimiz fındık Hntice, polise başvuruldllö. d 
tüccarları ile temasa geçerek mü • yınca Adilenin I~aresi otelıtl,-c 
him miktarda yeni mahsulden al - lesine bir mektup göndertlliş 
mak istediklerini bildirmişlerdir. demiştir: 6 

Mahsul yukarda yazdığımız gibi "Oğlum Alaeddin bana. scıı.;. 
pek !bereketli olduğundan bu vadide aptal bir kız bulmuş olabil~t 
yapılacak bütün taleplere cevap ver yada evlenmem; mutlaktı orl 
mek imkanı hasıl olacaktır. görmek istiyorum; diyor. ?ı' 

Adileyi Çemberlitaşdaki J11ıl 

C Yeni Eserler ) ---
ÇOCUK DUYGUSU 

Çok fa)'de.lr yaztlar ve resimlerle fntJ~ıı.r 
etmekte olan haftalık Çocuk Duygusu gazc. 
tealnln onuncu sayııır bugün çıkmı§tır. 

stNEMA OBJEKTİFİ 
En aon Binema haberleri ile hattanın fllm 

krltll<lcrinf ve en son ıapka modelleri ile bir 
~ok film mevzularını ytlk!U olan bu salon 
.mP-cmuruımın 8 inci sayısı çıkmııtrr . 

Okullarda soba ve 
odun vaziyeti 

İlk ve orta kısımlarda dün de yazdı· . 
ğımız gibi sobasız sınıf kalmamış ol
makla beraber bazı yerlerde mahru • 
kat işi henüz hallcdilememiştir. 

Kültür direktörlüğü dün bu mesele 
ile ehemmiyetli surette meşgul olmuş
tur. Bugün ve yarın okullarda kömUr 
Yaziycti de düzeltilmiş olacaktrr. 

Yazan Mak El 

de görmek istiyor.,, 
Hatice bu mektubu yolladı~ 

ra, oğlu Adileye gösterecek 
madığt için ev sabibi Schcrı~ 

- Gel seninle şöyle bi~. d b 
Diye Çemberli taşa götürmuş. 1 
da oraya gelen Adileye ••!ştC· 
Seherin oğlunu göstenniştit· 

Adile, gence yaklaştnı~:. ıı 
- Siz Alacddin bey ~ısı~ 

sizinle evlenecek olan Adılc) 
miştir. 

Genç, bu vaziyet karşısınd~, 
mış ve isminin Alaeddin ° 
söylemiştir. 1ıf 

Bu sırada zaten etrafta tc.ı;c. 
mış olan polis memurları . ,-. 

. e)'I 'A Çlkarak, dolandtrıcı Ha.tıc l1 
mışlardır. Tahkikat sonund!J iJ' ~ 
nin evvelce de buna benzer \ 
dmcılık yaptığı öğreni1111iştıc~ı< 
Şimdi Adilenin ailesi BaJıl< ir 

sıl döneceklerini düşUnmel<tcd 

Ve tvikin ya~ayrş itiyatları arasm· 
da, hiitiin at yar1._larma i~tirak etmek 
oralnr<ln kayda değer tanı~malar te
min etmek ve oldukça yiikı;ek pnra ii
zerine 'hah!ii müşterek" tere knt1l· 
mak ta varflr. Bu itiharla, hu de1i· 
kanlı, hir yarıfta kalahalık ara~mda, 
o zamana karlar hic,: tnmmad1ğı hir a· 
damın yakla:.•Jl ta, kemli-in.i "Ep;;:oın· 
da bir mücellit" olarak tanıtnıamıa 
''e miilıiın kim clerle tanı~ıklığı lm· 
Juncluğundan, ka:r:ançlı hir İ§ yapn· 
hilereğinden halısetınt•;:;ine 1ıiç ~n;ına
dı. Ye her iki~i, kısa bir zaman i~eri
sincle "camimi iki do t" olclular. 
".Mücellit'', Ye h ikin kem1Uni ter· 
cihc tleğı'r hir ~ı<lam telakki r.tme:;ini 
temin yolunda elinden geleni yaplT, 
"Skotland Yar<l" da, Saınucl Ye5h i
kin itiına<lım hc-lcmck için, kendi 
menc:uhu olan hu "miicdlit" vaıııtasi
le hirkaç } üz şilin f ecln etti! 

Dr. Oylcr; kü/i derecede kıw
ııctleninciyo oo annesi de tekrar 
biisbiltün iyile§inciye 7rodar, Git. 
tanın daha birkaç hafta için Mc
rand{ı kalması hu.~ısund•ı 1smrla 
durdu. Gitta, lm hususta Ilans 
Gc-0rga bir mektup yolladı; o da, 
memnuniyetle razi olt.lu. Kocası, 

hepsini de ezici azapla h~ı.'1"andı· 
ran korktukları nıüthi§ ŞC'IJhı ta-
1ıakh,ıllc etmcrnesindcn o k.ad~: içi 
ferahlamış haldeycli ki.. .. 

sevgi Uyanınca 
Georg, Uı o zamandan, Git~ 
bir sevgisi bulunduğund~Jer 
yordu. Gözleri karardı. (j<T .... ti 
nU kapkara. karanlıktı. SnrsJ!l 11e 
radığım sakhyamadı. c;cne 1 
kırdığının ancak şimdi rar; t 
Malzcn, patavatsızlığını ta Bir gün, hu "yeni dovt", pek mü· 

him hir i" haııanlabilec"ğini, anr.ak 
bunun içi~ hi;ılcrce İngiliz lirası Ja. 
znn olduğunu ortaya atınca, Ye tvik, 
helki de hu parayı lnılııhilrreğini siiy· 
ledi ve hemen hir 111ektup yazarak, 
posta kutu una aıtr. 

.Att17.ı im mektuJ>. ılo~nıca "~kot· 
Jaml Yani" a yollandı. fektup, ~Ton· 
te Kar!oiln ;\1ister Ceym Piyr11e ı;iin· 
<lerilnıek iizcre ·nzılnU'ıtr \ ' C Vr,t\'ik, 
"halıı:i ıııii~terek" in nliika uy:mclırıp 
uynrnlrrmnıh~nn sonworıln. Vt•sl\ ik. 
hi rknç giin ~onra "hayır!" ccvahmr 
alclr. 

Bn eıraıla, !?iizc c•ınral''lk <!rrereıle 
şık ı;iyinmi~ gem; hir lngiliz olrın 
Cevnıs Pivre 'e kemli .. inılf'n <inl•a a:r. 
~ık. olmıy~n yaıııniln1,i knclın. i\111ııtr 
Knrloda •'Otel dii l'ari" de. ek11antrik 
hir Anır.rikalı milyonrr kızi~ lr tam~
maktanlrlnr. Bu el,.santrik kız. valmz 
İlnşmı; c;eynhat rılivoriiıı: yalnız ha· 1 

ema s~yah:ıt ederek \ vnıpayr ı;iinnrk 
isti:ıorclu. Okaılar! 

Yeni tanr~anlar heraher kmnıır oy· 
nnyorlar, heraher İ!;ki içiyorlardı. 

Hans Georg, şehirde bulunuyordu; 
oraya, şato civarında. yapılmakta olan 
elektrik tesisatının kurulması, inşaa
tı hususunda icap eden şahsiyetlerle 
görüşmek üzere gitmişti. 

Bir akşam oteline gelince, artık pek 
gen11 olmıyan birisinin, gözüne mo
nol:llinii sıkı!)t•np, kendisini silzdilğü· 
nil farketti. Hans Georg. bu adamı 

herhangi bir yerden tanıyormuş his . 
sindeydi: fakat, nereden tanıdtğmı 
şimdi pek jyice hatırlayamıyordu. Bu 
ndam. n:rğa·kal!ttı ve Hohcnhagı se
Himladı. Gillilmsiyere1t, şöyle dedı: 

- Eski arkadaşın Teo fon Mal1~ni 
tanıma1ın galiba? Bununla ber::ıbcr. 

tan.m:ıy:ş•nı hoş~örUrUm ! Ey .... K<>rn
tende kı!}m bern. ')erce ge:yik avladığı
mız1anberi, aradan 3 eene geçti, ~nğı 
yukarı! Ben, o zaman menhus bir so
ğuk algınlığınn uğradım, ciğerlerını -
den rahatsızlnndım ve artık her kış 

cenuba gitmek zorundayım, Şimdi de 
doğruca Merandan geliyorum. Gel, tek 
rar görüşmemiz şerefine bir tek ata. 
lım! 

Hohenhagı otelin barına sürükle • 
di! 

Malzen. ''sevimli bir çapkın,, d~ni
len, zararsız ve iyi yürekli sayılan 
kimselerdendi; fakat, lilzumundan 
fazla ve mcs'uliyetini üzerine alamı
yacağı kadar asm mahiyette lakırdı 
söylerdi; bu boşboğazlığı dolayısiyie 
de tekrar tel<rar bazı felaketlere St> -

bep olmuştu. 
- Ey. anlat bakalım. Hons Ckorg? ... 
lııittiğime göre, sen evlenmi~!!in ! Ge. 
cikmiş de olsa. tebrik e<ler ve saadet 
temenni ederim! 

- Te§ekkür ederim, azizim Teo! Ya 
sen"! D:ıha hala bekar mısın? 

Malzcn, zayıf. kuru parmaklarını 
saç lan seyrelmiş tepesinde ge1..dirdi: 

- Daha hô.Hi, azizim Hans Georg! 
Biliyor musun, kndmlar karşısında 

talihim yok? Bir kadın hoı:uma gitti 
mi. mutiaka, ya c;oktan birisine bağ
lan'llıŞtır, yahut da benden hoşlanmı
yor! 

Haa, bana Meranda senin karını gös 
terdiler. Fevkalade gilr.et, genç bir ka-

dm? Herkes başını çevirip ona bakı
yor! Senden bu kadar uzakta ne işi 
var ki? Hasta mı? 

- Hayır, kendisi hastn. değil! Git. 
1.a, orada, Obermayz sanatoriyumla
nndan birinde zatUITecden yatan an. 
nesinin yanında bulunuyor. 

- Ben. karını kardeşi refakatin • 
de gördUm! 
-Nasıl olur? Gittanm kardeşi, Me

randa değil ki! 
- Yaaa?. Pardon, o halde! 
Malzen, bozulmu~tu; gevezeliğinden 

dolayı uğradığı şaşkınlıkla öksürdü! 
Hans Gcorg, oldukçn sert bir tavır

la, izahat istedi: 
- Hayır, hayır, aziz dostum, 1§. -

kırdmı tamamla! Biraz daha açık an
latmanı rica ederim! 

- F.Aı, mademki mutlaka bilmek is
tiyorsun ... Karın, - bana anlatıldığı. 
na göre - kendisinin refakatinde da
ima görüldüğü gayet göze çarpan or
ta yaşlı bir zatlc yemek yiyordu. Ben, 
senin kaymbiraderin olduğunu san -
mı~tım! 

Hans Georg. kendisini içten vurul
muş his.!!ettf. Bu adam kimdi? .. Belki 
de evvelden Gittanm kalbine :rakin 
yertutan birisi)·di ?... Zaten Hans 

çalıştı: \ 
- Tabii bununla hiç bir~-~ 

mfş olmayorum, dedi; o. ~t ıtıl~ 
riyum doktorlarından bil'I 0 (J 
muhtemeldir. Her halde bil 
doktora benziyordu! ·ci ~ 

Fakat, şüphenin zchirJe:rı d~ 
Hans Georgun kalbine, ço1' 1 

b ')C•' 
mak üzere saplanmı§tı 1• ~ 
Gittayı, Merana göndCJ111e1' c 
de kendisini ikaz etmekt.C ~ §l:) 
haklıymış, meğer! "1sabet11 ışt J 
olduğunu göremez hale ge~ıs ~ 
ye düşündil. Gittaya ve kCJlıdl· 
şı ölçüsUz bir hiddete kaP: i!lcJ ~f 

"Gittayn ynzrnah. kendi' d' v 
hat istemeli miyim?,, tnrıı;olB'tJ 
şünce de kafasının içinde 1<3 

kat, bunun pek az rnanaSl 
0tı ı; 

ti! Karısı, kendisini ka.bıı.b:cffif 
se bile, vaziyetini tevil \'e tdc ~ 
nu bulacaktı!. Bu gibi lı~~0eıı 
lar asla akla mülayim gö Jrf 
zah bulmakta gilçlUk çe~ ~ 

/eti kurtarmasını bilirlerd · I 
d ' 

(Ar~ 



1 Aksi Tali 
~aı:ııceden çeviren: Dbralhlm Hcvn 

lıa.ııtarafı d .. k .. •. Cicj ·G ım ·u sayımızda J 

t ı b . uy' um cedi.. Her za-
"'· enı dü .. •. t . . "l:Sirı d" şunuyor. smım dıl-
llı k 

1 
ıye telaşlanıyorsun. de-

dır adım. 
ıtıa d' 
~da ı~e devam etti Myrna .. 
ltuz yıyor. Sonra yavrum. 
hınck Yavan yemekleri hep tek 

&•sı:~cn u.~andım. 
llılş O\d çoktü. :. :miz:.n dt-
1~ kıv tğunu, soğumuş külleri 

1 cıın bile toplayamayaca
tıt· ı Yer v •. ve aşcıdan aldıgmı? .. 

1 g" e elma şarabını içerken 
1-a:cıa ıınb'l ~rde m:ikellcf ve bahalı 
ı... ırb" · "'tiıtıiz · ırımizi tatlı tatlı bakı 

tala ı doyurarak, orkidelerle 
tela yca·v· . .. rt ıgımız mukellef ye-

t aıa adı~. V c buaşcı yemep-: o 
-ıa y ~dıyormuş gibi gelcii ba

dcte:-e ı .... . · - da b :: 

Yet 
~ ~daYeıneğimiz bitti. Mvrna 

·Ilı ai: bcceremed:ği kahv~leri· 
titti~ .. aralardan iki tanesini iç· 

'tiın~e ~zayan fasılarla konuş
~lıtıı, ckı saate gizli bir göz a· 

::'tr ·ı .. . • ·· \..&•Ye ndı Myr· 
ı .... 
°"Clıy· 
~ " ıın ... Üşür gibi olciu'll, 

• .10\t b"l' , ı k • ı ıyorsun. dedim, de-
~. , Crc aksırdım. 

Cif ~ltif Jıle konuşmak ihtiyacın· 
~ ıyıc görüşmek iştiyakım 

~\'tr~ ., 
~arıı y~~. :·· . 

~t et _ankı gıbı ... Bır çuval in-
~ tını. Kabahat benim .• Ar
ı. 01ınak, cemiyet içinde ''a
--rıın· otd l§., bulunmaktan çık -

1 tıın . Sana tuhaf eeliynr de
.., ~· 

~r kadın, hatta benim gi-
bılc bı'r ru· """ .. ·· - ·• ı la ~- yuzug.ı o -

İlı t: 'Yuva kurmak diler. 
tıyarlaclıg-ımı ç'"kt" v •• • • &· , o ugumu 

~ u- \'Jikili ağacım da yoktu. a: de ne zarar, dedim. A-
( İ;ıi ğı öyle çıkmadı. Kocam 

adam ama lt .... 
ta :na pen'.:ereye doğru iter· 

~: ıraı da acaiplik ifade eden 

ıtlcr· 
~ r ın başından aşmış. Bir de 
bir "hatsız ediyorum. Hem 
~~~y de gelmez ki.. Üstelik 

- ba<ıtıı, Perdeleri çek: rek pen
t )a av, başl:ı~ı. 

~il.bilirdim ki? .. Şaşkın, bir

~ orı:e tnüthiş surette did!rgin 
~lad.ı seyrettim. Dehşetle his
Farı.:: 111 ki Myma gözümde bir 
~ , ltdı:. Ona · :sı ka ! t · -

'-C•ın - • 
ayc r eseflenmiyordcı.l 

l · ha.._.a g l ~ b 1 d azı am a anmn bu· 
~~;, aınlann da yaf;:nurdar. ıs 
• ·lld .., .. .. • .,, .. rnı gordum.Barcıktan 
~h • -' c~ • ~gmur yağı· c--du. , 

"llın • a, diyerek tekrar aksır-

bqlla dogv d'" d'. .. .. ru on u, 
il.. r· - 1 _, . 
• 11 ect - ı:a ı ~ 1 •11yecei, 
ter eıntm kı .. Son taksiti ö-

tı~ .. .ı eyanı kestile r. Senirı de 
"ed· c ı. 

ft ilkistc . 
Çq},. nen h:ddet kasırgasını 
hi}~arak (muvaffak olup ol

~ll'Q tyorum.) 
c, be · 

~de b' n hır çaresini bulurum. 
itaba ~~- §eyler düşüniil•:im di
rtı· 0 Ylendim 

ı Gu '> • 

tte Y • ·• 
Ct • 

...._ . Yapıa 
~· ~rtı n ... 
~&il~t ~Yrna .. 
l . ırrı b" 
~ta ır an dik dik haktı 

>'cloınudarının üstün.den ba
Itdı 

titrca· ~ . ~nklaıa daldı. Du 
t tı haı·ıgını gördüm. İtiraf e

tı?ıcğ ı dokundu bana .. /\ ğla· 
c <layanamıyacağımı an· 

~ t'C~ b 
~ \ıir n~ra~ kal Guy. lna:l ba

Ct §cy·Yet:m. kasdim yok. A· 
~ ·n bıttiğin: p::k ivı bili· 

t !5 
~. ~cnctck · • istcm:ye iste:-. {. 

•'t 

- Kocan bir şey demez mı·· 
Myrna sızlanarak cevap vc:di. 
- Bilmiy<.•.:ek. haberi otınıyacak o -

nun .. 
Başımı kaldırdım: 
- Onuıı dışarda yemek yediğini 

söylüyordun .. 
- Evet .. Yarın geceye kadar da _ge.ı-

miyecek. Uzak bir yere, şimale gıttı .. 
Çok rica ederim Guy. Bu gece burada 
kal. Öyle yalnız ve meyusuın ki .. Bunu 
söylemek aptallık ama. kendimi tuta -
mıyorum. Eğer bu gece tek başıma ka-
1<:'.:ak olursam, fena bir ıey yapac~ğı~ 
gibi geli; ban:ı ... '· ·. jrnsiz stvuno: 
.' :ı : ç ~kc ~e':t ;ıadı. 3irc•en .,,er ·:r· · 

oynay: ral: · 
- Sana, kokulu banyo da hazırla • 

rım .. .dedi. 
Rimelleri akmış. dudağının boyası 

yayılmıştı. Bu halile tapkı huysuz, ra -
ramaz bir çocuğa benziyordu. Bu ~~~ - ı 
gun varlığın vaktiyle perestiş ettıgım 
o zarif, ve güzel hep güzel kadın oldu-

ğuna bin şahit isterdi. 
Çocukları ve hayvanları incitmek zor 

dur. 
- Burada kalacak; banyomu yapaca-

ğım, ded:m. 
"' . . 

Ve kaldım. Banyo doluncaya kadar 
da Myrna'nın bambaşka bir hüviyete 
büründüğı'.inü gördüğüm için sevin Hm. 
Kollarını sıvadı, b:r önlük taktı. Ve su
yun sıcaklığına baktı. Bu arada vaktiy
le mahrem anlarımızda, yaptığımız şa
kaları hatırlayarak güldü. Hatta birkaç 
da şarkı mırıldandı. Bu harikulade bir 
değişme idi. Soyundum. Ve banyoya 

girdim. 
Kabahat benimdi sanıyorum. Banyo-

da haddinden fazla eğlendiğimi dü~ün-
.e:n, h· tı. !:-:112.:n icap ederdi. Sı< '· 

suyun içinde pek rahatlarıuştım. Sonra, 
üşümekten korkuyordum. Onun için 
banyoya ha bire sıcak su dolduruyor, ve 
yüzüm gözüm vücudüm kızardıkça kıza 
nyordu. 

Daha hala banyodan çık~ı~ı~. 
Aradan yanm saat geçmiş olmalı ıdı kı, 
.k. d B" . c'ısı' sokak kapısı
ı ı §CY duy um. ırın . . . . . 
nın boğuk boğuk gümlediğı, ..ı 11~ınc_ıbıı~ 
d k Pısına ~e ı gı ı 

e, banyo odasının a 
inen yumruklan .... 

Myrna: 
- Guy diye haykırdı .. 
- Ne o? ... diye bağırdıınk. • 1 
Ve merdivenlerden bir aya sesı ge. 

ili. da f 
.d Panyo n ır-

Myrna tekrar haykır 1
• >J • • b" • "cudume ır 

dım. sular damlayan vu 1 d v . d hasta an ıgı -
burnoz dolad:m ve bır ~n h!ssettim. 
mı anladım. Bayılz.•;agımı i i kadardı. 
S-0nra banyo odası .da avuç ç ktu. Bir
Şöylc uzanacak bir yer de ! 0 

ve ba-

d 
, ··ı "b. y1g~ı1d1gımı 

en, KU çe gı ı yere e ahut ıner-
şımr, banyonun kenarına v y .b. ol 
mer kurnaya rarpıyormuşuın gkı ı .. .: 

~ . ..akara , surgu 
.d V d' me • um. e canımı ışı "kten dışa-
y:i çektim, kapıyı açtırn. eşı 
rrya adım:mı atabb.ldi~· : h ide ora-

B
. ahk b.r a 
ır an şuururrıa ııı kapısın.da 

d k ld O 
odasının 

a a ım. turma .. .. • Myrnayı, 

kireç gibi bembeyaz y~zı;d~ede oldukça 
ve solumda bir metre ote. ehreli ve 
şişman pos bıyıklı •. aJladk vçunu anla-

.. .. d 'dd 1 ınıc ol ug yu:un en hı et e~ .~ sonra ileriye 
dıgım bir adamı gord.unl· tutu:1mak 

d ğ d 1 d
. Bır yere 

. o ru . sen . e e ım. . . öne doğru ı:zat· 
ıstermışçes~e ellerıını nu yakaladım. 
tım , ve yabancının boynu i in silkindi, 
Herif benden kurtulmak ç d 
.. . .' ap:ırken e mu· 
u ·t .ık • -du.:Sı.ır Y k na tesa-. ve ar ası 
vazenesini kaybettı, ktığına sırt· 
düf eden tarabzun parına -·yara1< oik 
.ı .. d' ini tutau~ 
u5tu yıkıldı. Ken :s rlandı 

• - 1ya yuva • 
merdıvenlerden aşag. 1. kapw: cal-

o . bır po ıs J -

uç dak1ka sonra. h"l köpef;inin 
, d t' veç ı e. 

mıştı. Myrna a e 1 • • Kara1tola 

h 
. . . tem"rrııştı· 

ru satıyesını taze. ~ ' ren memur, 
çağrılıyordu. !çerıye gt nın kocası
merdiven ayağında Myrdna ··ıı.ı·· bcnö de 

b" hal e o • • 
nı, boynu kırılmış ır c?e ba}' ı 
Yl k n . t t· ··-1 c:ıplak. yer w · ıı.a • · ~ Size olsay 

. · • tulmuştu 
.tar hır · ·-: ıyct.e bJkUm veriıdi-

dınız ne yapardınız. Ne_ k ndisine hü -
. 1 . d kendı e nız. ştc polıs e . yla rapor et 
.. . .. - :ıcatıl suçı 
:ırn vermış. - · V zift'sidir ya-
. . O lamam· a mıştı. nu ayıp . ?d rnanın ku.;a _ 

pacak .. Garrynin yanı Y 

Son zamanlarda genç
ıe,Urllen 

Holanda Futbol 
takımı 

LUksenburklulara 
4 gol atlı 

Roterdam 29 ( A. A.) - Dün -
ya şampiyonası turnuvasında kar§ı
bşan Holanda - Lüksemburg mitli 
takımları maçı 4 - O Holandalıların 
galibiyetiyle bitmiştir. 

Esaslı bir surete gençleştirilen Ho 
lancıa milli takımda ilk deta olarak 
merkez muhacım oynayan Beer S -
mitin ilk go!ünden sonra üç gol yap 
mıştır. 

.öundan sonra Belçik milli takı -
mı ile karşuaşacak olan Lüksem -
burg mıh takımının galip gelmesi 
ihtimali pek az olduğundan rlolan -
danın nınai tura kaldığına daha şirn 
diden hükmolunmaktadır. 

Bu vaziyete göre biri Holanda di
ğeri de Belçika olmak üzere, bu 
guruptan Parise iki milleta gitmiş o 
lacaktır. 

Lüksemburg milli takımı iyi bir 
intiba bırakmıştır. Lükscr.1burglu -
lar, birinci haftayımda 45.000 Ho -
landalı seyircinin önünde ümit et -
medikleri derece mükemmel bir o
yun göstcrmi§lerdir. 

Fakat, ikinci haf tayım da Holan -
dalıların ağır basmaları ve birinci 
haftayımda bütün enerjilerini har -
camış olmaları yüzünden muvaffak 
olamamışlardır. 

Lüksemhurglularda en ziyade ka 
lecileri Hohscheidt göze çarpmıştır • 

Portekiz, Almanya ve 
ıtalya Ue karşılaşmak 

O zere 

Franko taraftarla
rından Futbol takı
mı teşkıl edildı 
lspanyanın Frankocu futbol takı 

mının Almanya, Italya ve ~ortekiz 
milli taknnları ile birer musahaka 
yapması alakadar federasyonlar ta
rafından kararla§tırılmıttır. 

İspanyalı futbolcüler ilk m~çları -
nı Portekizlilerle önümüzdekı pa -
zar günü Vigoda yapacaktır- B~.~ü 
sabakarun revantı 1938 senesı ıkın 
cikanununda ve yine burada olacak 
tır. 

llk müsabakaya ispanya takımı 
§Öyle teskil edilecektir. 

Erza~ire _ Ciriano, Kuikokes -
Alranaz, Vega, lpina - Alart Ver 
gara, Chacaho, Egiji ve Vakez. 

Bir Halter 
şampiyonu 

Prof esyooel oluyor 
Dünya halter şampiyonların -

dan Ronald Valker Londrada bir 
kiiltür fizik mektebi açarak, orada 
muallimlik yapmak ve bu su~e~le 
profesyonel olmağa karar vennışt~r. 

Valker bu seneki Halter §Smpı -
yonluğu mi.isabakalarına iştirak e -

demiyecektir. 

sının boynunda benim parma~ .izlerimi 
buldular. Sonra, bir sandık ıçınde de, 
yine Myrnanın adeti veçhile yakmlmış 
oluğu eski aık mektupl~rı~zı ele gc -

· · :. ::ari M· n vazıyetı ~.olasaydı 
Hayır. o da sinirli ıin"rli, beni ııev~liği
ı.i, <la'. ır.:ı ·: :ğini, t ·7leyer.:k ağ-
ladı, dur.du... · 
Netk~ malCım ...• 
Ve beni asacaklar ... 

lbrahim Hoyi 
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lstanbul fut bol ajanı 

'Fener-Enosis ·maı;ile 
vazifelerine gelmeyen 

hakemler hakkında 
Mühim 

Maçta Fenerli 01Jıcncıilar tarafından sak.atuman Enosi.~ oyııncıılarından biri 

iyi bir yerden yaptığımız tahki - nin müsebbipleri hakkında lazım ge 
kata göre futbol ajanı pazar günü len ceza tatbik olunacaktır. 
sabahı Taksimde oynanan ve Fener Diğer taraftan ajan futbol maç -
bahçenin mağlubiyeti ile neticcle - lanna mazeretsiz gelmeyen hakem
nen Enosis - F enerbahçe maçında lerimizden avcı Sait Selahattin ile 
sol muavin Esadın kasti tekmesiyle Cafer vazif~le~~ dolayisiyle. 1.stanbu
kaleci Hüsamcttinin dost Yunanlı la gelmelerı guç olan Suphı ıle Bur
futbolcüye kaste ve hakemin göre - hanın ve lstanbulspor futbol takı -
miyeceği bir anda tam gol esnasında mma futholcü olarak geçen Sami -

ruklayarak nakavt ettiğini se - nin yerlerine yeniden futbol hakem 
Y~":11 .. l · 1 •• ·· l leri seçmek üzere kulüp miimessil-
yırcı er goz erıy e gonnuş maça ge .. 1 . • • 

· l r d radyo ve t !erile len ı e lık heyetmı bu perşembe ak. 
mıyen e e gaze e bö"l k · da · öğrenmiılerdi. ş~mı ge mer ezme vet etmış• 

J 
b~ 

§le bu çirkin hadiseyi futbol ajR· Ajanhğm tebliği: 
nı .~etkike şayan ~ulm~ş ve o gün- T. S. K. lstanbul bölgesi futbol 
~u maç~ hak:m_ı Şazıden mufassal Ajanlığından: 

hır rapor ıstemıştir. Hakem işleri üzerinde konuş -
Raporun ajanlıkça tetkikinden mak üzere.birinci kümelik murah -

sonra kulüplerimizde tam bir disi~ haslarının 2. 1 2. 19.3 7 perşembe RÜ 

lin tesisini isteyen Genel Merkez. nii saat tam 18 de Cağaloğlunda C. 
baıkanı Bay Adnan Menderese gön H. P. binasındaki bölge merkezine 
derilmesi ve ondan sonra bu hadise gelmeleri rica olunur. 

ftutbolda Beıınelmilel karşılaş '11alar 

İngiliz - Çekoslovak 
Bugün Londrada çarpışıyorlar 

Bugün Londrada senenin en mü 
him beynelmilel futbol maçların -
dan biri yapılıyor. 

lngiliz futbolcüleri merkezi Av -
rupanm futbolde en ileri memleket 
}erinden biri olan Çekoslovaklarla 
kar§ılaşacaklardır. 

Çekoslovak federasyonu çok e -
hemmiyet verdiği bu müsabaka için 
takımı şu ıekilde hazırlamııtır. 

Planiçka, (Slavia), Kastalek, (S
parta) Duacik { Slavia) V odiçka ( S 
lavia), Bou .ek Kolsky (Sparta), Ri 
ha (Sparta), Kloz (Kladno), Ze -
man, Nejedly (Sparta), Puc (Slav-

ia). 
İngilizler de, gecenlerde milli takı 

mı 2 - 1 mağlup eden 11 ini Çeklere 
karsı çıkarmaktadır ki bu oyuncular 
nunlardır: 
~ \ 'odlev ( Chelesea) , ~ nroston 
(l_.ceds United), Barkas (Manche<ı 
f"r City), Crays\on (Arsenal), Cul 
liı (\.'olverhampton). Copping (Ar 
ı;Anal), Matthevs (Stokecitv). h!all 
( Sours), Mills ( Chelsea), Coulden 
(Vest ham United). Broo (Manch

ester City). 
lngiltere - Cekoslovakva maçının 

hakem1i?.ini ce Belcikalı T..an~enus f 
yapacaktır. Yan hakemleri de t;ı · 
nınmış hakemlerinden Jevvel ile 
Daualdson olacaktır. 

ikinci küme 
takımları 

Bayramda mUsabaka
ıarıoa devam edecek 

Şeker bayramı esnasındaki üc 
giinlük tatilinden istifade edilerek 
c:..ok geri kalmış olan ikinci küme 
kulüplerinin lik müsabakalarına de 
vam edilmesine karar verilmiştir. 

Romarıyanın en kuvvetli 
biri olnn 

T riko lor 
Bayramda şehrımizde 
müsabaka hır yapacak 

iki sene evvel şehrimize gclr 
ve yaptığı iki müsabakada İstanbul 
sporu mağlup ederek Galatnsarayla 
ft>vkalade bir knrş:laşmadnn sonra 
bernb~re kalmış olan Romanynnın 
T rikolor takımının bugünlerde yine 
lstanbula geleceğini öğrendik. 
Romımya kupası turnuvasında fi 

nale kalan Bükreşin bu kuvvetli ku 
Iübü önümi.izdeki cumarteai fÜnÜD 
Şişli, pazar günü Pera, pazartesi gü 
nii de Galatasaray takımlanmızla 

,(Lütfen &aY.ifayı seviri:ıiz :). 
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Dokuz yaşında 
evleilen kız 

(Yedinci NyıftJtla devam) 
çak ,atında olduju baWe ancak ıs e 
kadar~- Saati bile ımJa. 
yamıyor, okumak bilmiyor. 

K8t6k plinin evdeki vaziyeti ve ab
Wa da mekteptekinden pek farktı de
lildir. Jta119-·iJ• mütemadi kavp 
bilin+ Wunuyor; 1*aamm fnkaJ&. 
de aertllline rağmen yine mektepten 
p pg •• dönüyordu. Çarli Çon• ar
tık kmi81111D lılr ttırlil yola ıelmiyecel'
Dl anladıfı için bopnmağa karar nr
mit ve ..ııkcme,e miir-=aat etmiftir. 

~-- bnnnm ~ aJmmaJIUlı ı&\11melrteclr. ÇUnldl bunların n-len-
meli De ~ çakaa akandal Uzeri
ne Birleflk Aınerlb lrilkOmetlerlnd• 
14 J'll'"dıa apiı Jmlann evlenmesine 
mllll ollll 1llr .... jndpr etmitti. 

Çaltl Çoaııs dollu ııınwJd 1m· 
catn'- awt rll ba bDmnm latlp
rmdaa ftftl wld oklala tein -.• 
yed ............. ftti. 1'lbt ..... 
..... ,. Wr akclia ,.,.. bna 

·-· ...... ,,~ .......... sa. 
sD plia .. bctl""i& IUI alı 1rte. 
dır ......... Mr in•"'" tır sHr • 

celi ..,... - --·~ - ._ tıltlk 1roc.- eewaıılıcr-. 
x.,n s w ...._ da lla,all 1-a • 
hı 1111ecm-nWr11a1e ı** ymBr. 
BUlltlll için m ft........., ..._ ..... 
d ... Bir dalla on1ann,.... _...,... 
~ 

Dç8k ıela mektep direktlrlle • 
biçWr ftldt .... ~tini iddia 
ederek f87le demekte.tir: 

- Bana. "sen ,.lieinı,, di~ dil• 
~§Ok fUla vazifeler.,._ 
ri,-: !ıem 4e bu ft&ifelere kocamın 
llıılll ..... htlyon!at DO-.,....... nlenlp altı ay acıma 
Jllil 1 1/2 Jiııpda •cıpa.- W,.. 
ba AatıJ1ıa 1ml IOD tas olarak pn. 
ı.ca.t dm 't* 111: ....................... .......... 
llfdh'. t 4 ......... "" 
o ftldt 8"dipa ~ hemen rrlo-

sa; 1 rabr. 
TrillıDlor miie.ı.kU.rm 1iepli Ttık 

llln ıtadyomunda olacak, pazar gün 
Jdl JMÇ • Lik miiteh bJ.n ~. 
ai;1e .. ~ 07DSD9caktn'. 

Avrupada fut bol 
mplJonlak maçları 
reeanlı bir devre

)'e tJlrdl 
fA'.-·--- L!!:.!!- ) t .. 1 __ • 
........ ......- UUUlll mem r.;:el.&Cl'lD 

a. futlx>I llllDllİ~ kaqdqma 
len • eteresan devreye ginnit bu 
)qırılı"MIP· a.,.._ .,,,_yan muhtelif mem 
liılmtl8ıde maçlann neticeleri §Un -

. Janlsr: ........ : 
~-LeedaUDited: 4-1 

~Uv,.poo)0-1,Bol 
tola·\/.......,. - Birminıham: 1 
- 1. 8nıill Fi ..- Pıeatıan Nort . 
-..1H1.~-StokeCity 
~ - O. 46tl.adcl Tom - Mid .: 
'tutn rltJs J - o. Leicbettmr a~ 
-CWr• l -0. Mw.baterQty 
- Crimİl»J T CWD J - J. Sw1der .. 
ı...ı - C..lton Atletic 1 - ı. 
~onerhampton Vander- Crt. -
aouth S-0. ........... : 

Budafok- Hunaaria 3 -0. Kb 
peet - Nemzeli 1 - 1. Bockai -
Ohıer Elf 1 - O. F-.cvaroe -
Oto Ruh S - 1. UJpett Törek • 
wn 2 - O. .Elektmmoe - Pbö .. 
but 2 - 1. Suged - Szüerketaki 
2-0. ,,.,,.. : 

V-1ancicnnea - Stade Roubaix. 
2- 1. Stad Havre - Olypiaue Ul
le 2 - O. Uı. Anııemaae - Olym 
pipe Nice 3 - 1. Port St Louia -
Olympipe ManeiDe 3 - O. 

v .... ,. ... : 
Atina punpiyonuı ma'"lannc:la A 

pollon, P.nithinaikOIU 3 - 2, Pi• 
re pmplymıaamda, Pire Olinroiya • 
kae, AtLenikoea 2 - 1 aiailUP et-
miftir. . 

neccğim. levdillm ı!mdl on dört ya
Jmdadır. Zata Ud eeneden evvel evle
nemez. Her 1kimb cSe bekleyip nihayet 
meneeetlL itte IDlle1e bandlın lba· 
ret.,. 

Bu hadilenin ı:ereyan ettiği Snidvil 
isminc!e1d Amerika klSyil ldlçük bir köy 
oWaaiu için buna benzer bir llcmda! 
.._ zuhur etmnine mai olaıcak blr 
heyet tetckkUl etmiıtir. Bu heyet k6-
yün ahllkını müdafaa edecek çareler 
detGnmektecllr. ırabt diler bir tlcart 
heyet de lcUçük geHnI tehir tehir do
lattınp nlilik hayatı baklanda kcD(e· 
rana ftrdlrmek arsu ecliyor. Dçük cc· 
linin okuyup yananı olmadılı için tc· 
receii konferanllar bu heyet tarafından 
kaleme ahnacüat. Aaı.:ak bu konfe
ranılann eaaır kilçütün kanaatlerinden 
ibaretmlt- Ne yaparmm. berkele 
eflence J&mn tabii-

Paça'Dracı 
'tflilgoner 

• · Eski gü_nlerde 
posta vapurları 

( A.UıMI ""11'1"""' Motlm) 
8*nn, usakta bir mıotk &{ctiyor. 

Gllmlı ubıama bem1Jm 1mumı pp
lrmndan •"'an O- O bdar &llb
mluk ec1ey1m. -süldUreyim, etıendire
)'iın de, bir .... YCnDedla uf .. 

Benim cibf, 1111' ...nJlı .kamarotun 
ek ağzı açrk blmqtı. Günde iki defa 
banyo h&mlatırauf; rüataı11n1 diye 
bhvattııını ka.mtra,a tqıtumıf; iı • 
Jqupınlerini boyatır; elbiselerini UtU

letinal" Glrton isini gebrek: 
- Ah Beyim.. diyordu. Çamqırta

rmr lda bana ylbtırdı .... 
Velha1tl 0 kadar kibar, o kadar "·efa

lrlr 1* b4mdı '
N d" e . ıyordum?- Aüaıı vapuru ... 
Hakikaten o Aılan vapuru c8role

cek feY'dl. Mensup oldufu idare, boya 
vermumif de bacadan kurum tıoplu. 
tır; makine yalma b.nftınrür: vn 
ç~YBllanndan afaran, çamurdan, ille • 
mır pa~mdan uraran Jetlere onu •l
rerlermıı-. 

de;;:._• btyu yerleri ne ,apanrnıı? •. 

mi; ba°::.. kolay ne ftl'? ... Bilclilf -

Bir b!!llralan Taldı. Tahta ~ 
nndan, ·.?ride?d }'Olcamm. cimlel"nI 
~kararak bitlendiif cörfiliirdi1. Tepede 
bır. yat kandili_ İDAll bnctinl bir 
evb;·:ı tüıbesinde .ıaancdeı"" a· . 

• L! ~ ana-
cı. m~aı aaıou pa'YUMDin u.d'Dde 
kli. Bır kamyonda cider cibi. ura ile 

:;::_~_diıilmlt )"olculann, aanın-
-1. _,,.., bidbbine çarpardı. Süva-

li !erılllnf çıbrtr; c&nlefinin dilime
Jenni ç6ze.r; kıllı ıöpünü açar; çıplak 
ayalrlart,ıe Wte4e baf&t kurar otu • 
rurda. labk kmalı, çitari entarili bir 
'8mlrt ellnc1e teablh, his durmadan ~ 
,ue.mı ladrurtadır; kibir aJleter lsla 
7atak ç&rpfiyla bl1fhuDlt Wr ........ 
focuk selleri ıelir; betllin llCU• 
yflbek lhenkle ninni IByUyea Arap ba
cmm )'Uık naimeli dlDyayı tatardı. 

- Dudini dandini daltane.. Danalar 
ıiımit ho9tlnı .... 

Perdenin altından etiriinen bD&YI 
ppta ~la bakıhna, bUyWder ele, 
hat.:etlerını orada ıörüyordu plibL Bir 
ac mancaı .... ttzerinde 1aJına tencereli, 
burcak burc:ak tUter. Solan aoyarkea, 
pMtliWWW dofrarlren, u.nmak dlftr • 
ba deDUİD tutamyacap da Y&nl, Ülla
mn mldeaf danercti ve tabi! orada yer
ler: orada kuaadardı. (Kalaklann çm
Jum Nllket bnrm. Bremen'de tabit bay 
.. Pfler olmu) pata1onu befas 119-
kurJa baih, mavi milıtlnh bir ihtiyar 
Ermeni pnoa-= laloaa o babnk. 
Duan "5rilıd1im. Kah•eniıı içine dflteD 
llamamb&elbü, serçe parmaıt;ıe çıka· 
np ataıbD. yoblJa' llrenıı.ın &,. 
arbimı c!&ıeıdl. TerbiJe11, uslk, sUn 
ranatlt 1ıir adamdı. Arap, mqilnlal 
par; .BotaJa botuıa a.&rur; halQ. 
nn UıtUne ~ lıd de Wr de en
fiye ...., bauımm phdet pumqoe 
tem1sUyen uJllDldlD bir At nrdı, 
......m pil klıUt eder; etrafmda1d -

ler, .ıa,wJar - ıkJeriai hqnt " 
takdirle qarak. di.I sabr, ODU din-
Jederdi ..•• Kamaralarda uyumak ..• 0 da 
Wr bafka fellketti. sem. Jdtinin bira
r.aa yattıft kolul kabilinden bir ara
~··· tçiııde, bım1mb8celinden, tahta 
kurueu, bit .., pireye b4ar ~it ~t 
maht<tbt bulunurdu. Bu,tik fareler, 
raflarda-~ 41olatnW: çorap, 
para alell tüke enn,. metıdDl. lı • 
_,...,...111bulaeiigetersl• 
turilr4U. Ta o horlayanlv.. Putırma 
le rakı içip ..W P. fia-.._J•• .... 

Almanya 
Nerelerini 
istiyor? 

lngllleıe Jaıl•t -devwı
lerle blrleılgormuı 

(Oatpı bfriKciü) 

olan aruiııin tmnamiyle kendilİlae ia
de.ini ietenıify fakat timdi Japon 
manda11•attmcla buluna Tmpayıka 
ile Büyük Okyanustaki adaları iıte
memiştir. 

Ayni meııbadan teyiden bildirildi· 
ğine göre İngiltere hükumeti, tinıdi· 
ki arui çerçeves1 içinde bazı akalli· 
yetlere ait htatil1erin değiıtirilmeai 
ihtimali derpiı edilmekte 'olmaaına 
rağmen Avnıpaya kartı siyııetini de
iiıtimıeği dGttlmnemektedir. 

fıpanya me8elesl hıllmda Bitler 
• Halif as milli.katı ademi tntıdahıle
nin idameai için iki memlekelin bem· 
fakir olduğunu göıtermiftir, 

Uuk Şark meselesi hakkmda iki 
devlet adınıı mfttterek menf aatlın· 
nnı korunma11 i~in aıkı bir mtlnue
bet teaiıi llnmgeldiğine karar venniı 
lerdir. 

I~ Ye ftlfÜ' Devleıler-
Loııdra, 30 (H111Ud) - Muhalif 

parti nıaha!iliııde İngı1iz blktnıeti· 
nin Uıak Şarktaki menfaatlerini ko
rmnak için Almanya ile, Akdenizcle
ki meııf aatini muhafaza etmek için 
de Portekiz ve Frauko İapanynı ile 
anlqmak istediği söyleniyor ve bu 
hareket tenkit olunuyor. 

/JICİÜe'e, Por1ekiJe De 
MiinaMbaı ~rikceli 
Lüboune. 30 (A.A. )- Hariciye 

aesanti tebliğ ediyor: 
BllyOk Britanya ile Portekizi yek

cliğerine bağlayan ub doetluk rabıta· 
1armm muhafua ve takviyesine atıo 
fetmekte olduju ehemmiyeti göster
mek usUll1llda bulmam İngiltere, 
Porı.-e ukeri bir heytı göndenne
-"»W ~ •11 W,aret, 1938 
reaflli ~yap~ ve iki mem 
leketin miqterek menfutlanm a
Jikad•• eden meM1eleri tetkik için 
Portekis makamatı ile temalarda bu· 
hunrııağı ve ba ,_...ıarm idameeinl 
temin eylemeği ildhdaf etmektedir. 

İngiltere hlk61Mti. bu heyet reil
liifne bir amini tayİD elmeS tauY• 
nırandadır. 

Hususi mlleueıeseler 
de çalı .. n bammallar 

BUBUSl mtıe11eııı.de ~lllD ha • 
mallar hakkında Belediye bul aaıt • 
Iar t.Mblt etmlltlr· Bu IU't1an g&e bu 
bamıDır bllret tak&eQl.arcbt. A.1n
ca 12 11fDM'an JdkQk ~ır bu it
te ~ gibi tqınacak 
~ mikt&r1an d& tahdit edtJD:dltJr. 

sınama 
(l'edllrDİ .... ı ..... ...._, -nıünakeplar ohnut. niha7et bu ra • 

kamlar ~erinde birlepniflerdir. 
Bu ıuretle ortaya '938 ~u Si 

kıyor. Şimdi ıinema!ar bu vücııtta 
artiatler arayaı:a\lar. Fakat, bu o1 • 
çüye uyqsayu eeki artietlere yol 
mu verilecek~ 

Şüpheaiz ki haJU'. F abt onlar da 
bu ö~ mümkün olduiu kadar 
uymak için çabpnalan lüım gele -
cek.. 

Ah, Maket hanim kımn, drUı tamam 
tmla bulunllcatııa ,,eııdl. Yllnıa o Jso. 
caman fareler ..• • Ah, ne korkunç teY • 
larl •••• Seni c&neter, acaba keklik bil· 
dudn aninden eti yenir bir mablak 1---------...---
ıannederlerdl de O narin YI arif Mo 
caldarmdan çekerler, sOrtl1derJer mı,. 
eli? •••• c1fye c!~; Jilnllm at· 
aıma ıeHJOI' •••••• 

DoldN' c..u ...,_. 

Jiyor. • 
Geçealmde iatifa eden Batvekil 

Van Zelad da vaktile Belçika milli 
benkurmn mUdür mQttini t,ulun
duiu malarda bu daJavereleri gör
memekle itham edilcliji için aiyut 
hayattan ~imek mecburiyetintle 
keJnu,tr. A~ Belçibda 
hu rezalet ıno.kaplan yapılıp du· 
n'!J'keD, paçavnıa milyoner Barmad 
~. Ama~ ,. •tm aJdıiı 
.,..,... ~ Weler .... 
... ......... do',.,,... 
dır. 

•ıı:.ld.~ 
ae tıcreU almmamuma kaJ'9f ~ 
Bu kabil radyolar en yalPJl r-:-~ 
rinde bir torbaya konuıarak .r 
lenec:ekUr. 

• Jı:mıılyet Odnct tube medfl 
tQln edllen Cevat ODu .,.
lamıftır. 

·~ ....... -~ de allpm po9talanDdu ballll"l'ıl 
lardsr. Yeııl tarlfelertD ta ..... trı•llD 
'8flanacaktır. 

• Dil kurumu taraf9MIO 
.. flllk. meıM!sltr .. Jdll1'a 
yt 1ıl'olllW lı8tb Dk .. -
..... ..., .... '!'iDi 
ıslmdaa lUJ:ıua taıe"19 
laıııcaktır • 

• ttç ., ..veı bJtıold ı• 
nf Oflu HuaD tnıımmıUf, -
im edllmlftlr. 

• Meyve pcelerinln O 
alCpJm Aııkara balkevllld• 

• Denls 1llalwallert hail 
JUıaaı lıllll~t Jı!3c1Ja1M --~ 

..mı ... ı 1!1,30 da Bt!bba ---

•re muhtelit tebllllerde 
• bmlr 111led1Je rellıl 

..... bıda laanbt edeoe-· 



(807') 

BirUldat lPo HO eoe 
ym ku'cm.ı- 1·12·'37 

atlnU pat 15 de Tophanede 

Lftuaıa Amlrllll •tınalma 
~ ....... puaıbkİa eblltınnl ,.. 

; Tümla 3282 Ura 72 kurul" 
1 • • 419 Ua 41 kunıttur. 

Komliyoada psraleblllr. ı .. 
bal 'ft8ibJadrk bcnber ---- s.r.,ooa ........ 

(217) (I074) 

• • 
eri Sltaabu1 LeYuım lmlrQl 

b ..... t itin bia lirük Jra. ;•ut 7. 12. 937 lalı ptl 1Ut 14 
............ ,_ kolnilJonuadıl 

1ıkıa alımıcaktlr. ........ sbtı 

llrtı ile almacalr nobuda lltlldl 
belli sin " ...... ft\IBN• 

birlikte kolmyoaa p1mtleı4. 
(JOt) (1101) 

••• 
""""' tllallal ............... 
•tı. mOelMl&t 1Pa 1111a J1ıaJık Jra • 
"-imek 7. 12. 917 • ..., ... 

da Tophane8 llftı , ...... • 
puarlddaalmı•""·• ... • 

llntı tetlim prdJle .,,... _. 

iateldl oluJana ... ... " 
........... 1lldll&tl ~.,,,. • 

ıtlaieıerl. (Sil) (1101) 

••• 

••• 
ler ........ metre 111bay 

lllctre erat ı..ta abalıp laamq 

~ 937 cuma ıuaıu Mat ıuo da 
ede latanbul levuım lmirUli 

komisyonunda bpalı Ari • 

tmeei yapılacaktır. Tümin be-

0065 lira ilk tem•• 7 S4 Ura " 
• Şartname Ye nlmmlelerl ko • 

llcla &ih Ulebilir. lateklilerin b • 

'1aütıt1J. teklif mektupJarmı 
._tinden bir IUt eneline lra6:llr 
'OQa •ermeleri. (310) (8104) 

•• * 
okulu isin 2760 metre apor 

·~ımı'''" buin puarhlıaa iateldi 
lnadml ıı. la. 117 cumartai 

laat U de Tophanede ı..w 

1ji ......... llo '"' ...... lılda .......... . 

lira bodeU 1794 lira, ilk ttminatı 
55 Jruruıtur .Şartname •e nü

-:ıomiayonda 18rülebilir. tateldl 
... tte komiayona ıelmeled. 

(314) (8108) 
••• 



GRAWOR .. 
EVET GUZE ___ __ _ 

GRAWO Rkullanıyor 
Bütün 1'ürkige Yalnız • • 

ŞiMDi 
Bütün erkekleri teshir edebilinin. Bir mUOllr._IF4 

teri cezbettiği gibi, cilt için pyet sabit ve .cm 

Siz de bir •• G R A W O R ,, a 
sahip olunuz. Çünkü: 

pıpn ve gayet ince olan bu yeni "Birde dirt ........ 
tecrübe et. 

tıte, kimyagerlerin ve kadmlann 50 
aenedenberi \rıchklan pudra, ıUnde 

bir defa pudralanmak klfidir. Clldi
nb: için son derece yapııkan ve p
yet ince olmak itibariyle yiizünilztln 
ve burnunuzun parbklıft ebediyen 

Seli fnkalide yüluek, plakları karinen bozmaz. Otomatik ve 4 pol kuvvetinde olan meıhur (GRAWOR) lükı 
pik-uplu gramofonlanru her yerde ısrarla iıteyiniz.Taırada acenta aranıyor: GRAWOR Galata 

Bankalar caddesi No: 7 5. 

zail olur. 

Meehur Şekercisi 
Dıprda, yaf mur ve güneıte, dahild• 
sıt.:ak salonlarda (resimlerde gördil· 
iünüz gibi) her ıeyi yapabilirsiniz. 
Suya, güneıe maruz kaldığınız ve 
danı ederek terlediğiniz halde tenin 
pyanı hayret safiyetini muhafaza 
ederainiz. Akpm üzeri yorgun buru
§uk bir yüzle evine avdet eden kadın-' 
lar, ciltlerini tazeleyip gençJeıtire
bilirler ve birkaç yaı daha genç cö

Ali Muhiddin Hacı Bekir 
~ Fıstıklı lokum 120 kuruş 

Bayram şekeri 80 il Kaymaklı lokum 120 ,, 
Akide 60 

Satq )'ft'leri: BAHÇEKAPI - BEY OCLU - KARAKöY - KADIKöY 
T....-claa Iİparif f9n: ALI MUHIDD iN ilah.,., JataW • rünmeye muvaffak: olurlar. 

Mektepıııere, Çocuk veıııerı
ne, Okul Dlrektörlerlne 
llelıfep kitaplarınızı olmadan •••. bir kere aki tamdıfını~ 

" VAKiT ,, Kitabevine 
llfrayuarz. lllı, Orta, Lue, Yiiltaelı ue llalelı ... ffey olıalun, laer 
.anlı için, her tlilden, her türlü maaril nef'İyatını buratlan 
lıolaylclıla o. tlahal edinebilirsiniz. 

Ratwele yatlen almanın aonurula yanılma, yorrJma, .,.. 
lıit hybetJM olabilir, imle6Uirania. 

llatüaaa .her .,atle lnymet oermeli: (VAl(JT KIT ABEVI) 
'• mektep kit~ılıltnda ihti•a lraannaflu. 

Kitap iaerine plecelı lan •O' P111 lıarplJı oerilir. 
ADRES: latanbul. Vakrt Yurda. Telefon: 24370. Telpaf: 

Yakıt. latanhul Posta lmtu111ı 46. 

.. 

lLAN 
İstanbul ikinci ticaret mahkeme -

sinden: 

Bu pudra gayet beyazlatıcı ve kuv
vetlendiricidir. Yüzde hiç bir vakit 

leke ve tabaka halinde cömkmeı:. ni adeti tabii telilrlri edece~~ 
Gayet ince olması itibarile cildde o Siz de bu ıihramiz, gayet ısı~ 
kadar güzel ve muntazam yaprpr ki aoıı derece yaplfkan "birde 
mevt.:udiyeti bile f.ırkedilemez. En pudrayı 11rarla •e marlrum& ~ 
samimi dostlannız bile (Bu pudra ı kat ederek iateyiniz. Netic:elll"""' 
sayesin.de) teninizin cazip güzellifi. memnun kalacaksUU% • 

Mevduat için elverişli şartlar 
Para plasmanı için öğütler 
Kiralık Kasalar 

Bütün gi\n arasız açıkbr-

YaJnı .. 
Müıteriainin 

zevkine 
hizmet eden itıüza.r 

kırtasiyecilerde bulunur. 

NOZA<' 

-§effaf malzemeden yapılan kurt~ 
mürekkepli kalemleri ile ~ 

model maaa kalemleri .~ 
sanatın canlı bit lflll"':: ~ 

'1emektir, 

THE CONKLIN PEN CO. 
TOLEDO, OHIO, U. 8. A. 

Mahkemece aatılmaaına karar veri -
len Sirkecide Köprülü handa 21 No. lı T{araağaç ··c. s::':.tı tamir atelyeai~e lüzumu olan muhtelif cina 26 
ardiyede mevcut 8000 aldet oğlak de. reste vesaire açık eksiltmeye konulmuttu r. Bunlann hepsine 1029 lira 75 
riai z. 12. 937 tarihine müsadif per • fiat tahmin edilmi§tir. Liıtesiyle prtnam esi levazım müdürlüğünde görül~ 
tembe günü saat 10 da muk\ir mahalde tckliler 2490 No. 1ı kanunda yazılı vesh ve 77 lira 23 kuru1luk ilk temin.at 

aatılacafmdan talip oJanlann tayin buz veya mektubu ile ben.her 9. 12. 937 p::rJem.be (Ünü aaat 14 de daiınl 
olunan giln ve saatte huır bulunma· ımende bulunmalıdırlar. (7937) 
lan i11n olunur. 

.. (23866) Şehir tiyatrosu için butınlat..:ak türk tiyatrosu mecmuası açık ekailmsye _..,._,_ 

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii muttur. Bunlann hepaine 621 lira bedel tahmin edilmiıtir. Nilmunesiyle 

lleco• .... ,... l li levazım müdUrltiğilnde 16rillebilir. hte Jdiler 2490 numaralı kanunda ~ 
...,...... ....,.. -t ı dlD ı • lmdar b ve 46 lira 58 kunqluk ilk teminat mü bus nya m~ beraber 2. 1~ 

OrtüGy Tattuamek Palangada 2S tembc günü saat 14 de Daimi EncUmende Wummhdlltai. (B) (77tf) 
mımanda IfoldıDr lltlmtu GlnoJ 
taldrJerl puw -""· Sll JUSV. :JCIPlllS Nepl:jtt ~: Rtfik A. 


