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bedam ile ... 

Yazan: 
Osman cema ı 

IKay~uOa 
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Bugün 12 sayfa 
Sayısı heryerde 

10~ para 

-

Adapazarı cıvarında 

Tren kazası 
Bir yolcu tekerlekler 
altmda kalarak tildU 

Dün akşam Ankaradan gelen Yıl 
dımn ekspresi Adapazan civarın .. 
dan geçerken bir kaza olmuştur. 

Yolculardan Mus afa Arif ismin· 
de bir köyli.i, bir vagondan diğer va 
gona geçerken muvazenesini kay .. 
bederek düşmüş ve tekerlekler al • 
tında kalarak can vermiştir. ' 

Hadise üzerine tren derhal 'dur .. 
durulmuş, fakat, knzn kurbanının 
demiryolu üzerinde ancak cesedi bu 
lunmuştur. 

Bu sebepten ekspres 7 5 dakika 
bir gecikme ile gelmiştir. Tahkikat 
devam etmektedir . 

Arnavutluğun istiklal bayramı 
- . .._....... ____ .....-__ __...,--~- ..... · 

mürekkep bir heyet Vnlonnya gid& 
rek lsmail Kemal Valoranm mezn -
rına çelenk koyacaklardır. lsmail 
Kemal Arnavut devletinin banisi 
addedilmektedir. 

Şen tikler ynnn (bugün) fualın 
Bari radyosu ile ne redilecek olan 
bir hitabesi ile başlayacaktır "' 



~imanlar, lngili.z Başyekil -m~a~vmrrun 
• görüşmelerinden · çok/memnun 

Erzurumda !mar Alma~ Hariciye Nazırı b' 
hare~~!1 ASIM us buçuk Ay sonra Londrad 

Erzurumun hükumet caddesi Ü - miş metre uzunluğunda bir paviyon 
zerinde bulunan hükumet konağı i- yapılmıştır. 
le müstahkem mevki kumandanlığı Kültür bakanlığının Erzurumda 
nm etrafı tamamen mezbelelik ha- yaptırmakta olduğu biiyiik mektep 
linden kurtarılmıştır; ayrıca hüku - binası beş sene evvel b3şlamış oldu
met konağı ile kumandanlık bina - ğu halde hcniiz tamamlanamamış -
sının arasında geniş ve güzel bir tır. Bunun sebebi in§aata iki sene 
cadde açılmıştır. devam ec!ildikten sonra üç sene ta· 

Buralardaki kmk dökük baraka - til e:::Iilmiş bulunmasıdır. 
lar ve binalar hep yıkılmıştır. Yeni- Tahsin L'zer Erzuruma gittikten 
den açılan yerlerin bir kısmı beledi- sonra mektebin in:şcıatına diğer imar 
ye oteline, diğer bir kısmı mevkii işlP.ri arasında yeniden başlanmıştır, 
müstahkcme ilhak olunmuştur Bu mektepte dershaneler kısmın 

Yol da parke olarak döşenmiştir. dan b:\şka ayrıca yatakhaneler kıs
Sonra Cumhuriyet caddesinin hü - mı, bunların yanında da büyük bir 
kumet konağı karşısındaki cihetine konferans salonu vardır. Binanın ar 
tesadüf eden Lalapaşa camii ile be- kasında çamaşıranesi, yemekanesi ve 
lediye binası arasındaki geniş saha- mutfağı bulunmaktadır. Bu mektep 
da pek fena mezbelelik vaziyetine iki yüz on iki bin liraya ihale edil • 
düşmüşken tesviye edilmiş, burası miştir. Bundan başka aynca on bC§ 
bir meydan haline getirilmiştir. bin liralık elektrik tesisatı olacaktır. 

Bu sahayı tesviye edebilmek için Erzurumda yapılmakta olan bu 
l:İeş, altı bin metre mikabı dolma a· imar hareketine bu sene icin devlet 
meliyesi yapmak lazım gelmi~tir. bütçesinden bir milyo nli~ya yakın 
Bu meydan mükemmel bir şehir para 8afedilmektedir. Bu rakam hü 
bahçesi olacaktır. Mimar Sinan p - hükumetçe bu doğuelleri merkezinin 
heserlerinden biri olan Lalapaşa ca· imftn İ§İne ne derecelerde ehemmi· 
miinin etrafındaki pis binalar yıkı- yet verildiğini gösterir. 
Jınca Türk sanatının bu kıymetli e· Erzurumun imarı itinde (imar, 
seri bütün güzelliği ile açığa çıkını§· Birliği) adı ile yapılan idari teşkila-' 
tır. tın da büyük hizmeti vardır. Belediye 

Çifteminare ve Lalapa§a camileri 
istkametinden Nümune hastahane· ile vilayet husust idaresinin birleşerek 

si catfdesine doğru giden Cumhuri· müşterek bir bütçe ile tesis ettikleri 
yet caddesinin her iki tarafı bir hl • bu tC§kilatın senelik bütçesi 75,000 
zaya getirilecektir, icabcden yerler· liradır (imar birliği) her sene en a· 
de istimlak yapılmı§tır. şağı Erzurumun imarına 50,000 li-

Bu ana cadde üzerinde postalla • ra safetmektedir 
ne, şehir oteli, inhisarlar bat müdür Erzurumun değerli valisi H~im 
lüğü, Ziraat ve lt bankalan ve Ev· merkezdeki bu imar faaliyetinden 
kaf apartımanı olacaktır. Bu bina - batka kazalarda da bayındırlık itle • 
lardan yalnız Ziraat ve iş bankaları rini e~emrajyetle takip etmektedir. 
henüz hatlamam11ttt~ Ötekiler inşa- Erzurum vilayetinde kazalarda bu 
halind"!dir. ı sene yeniden 24 ilk mektep in§aaı· 

Nümune llastah.anesi caddeai ile 
Cumhuriyet caddeleri, Erzurumun 
birer hayat daman ise bu caddele -
rin mihverlerini merkezinde birleşti 
ren (Cumhuriyet meydanı) da Er
zurumun adeta kalbidir. 

Cumhuriyet meydanının ortasın
d:l keşif bedeli yüz bin lirayı bulan 
bir (Atatürk anıtı)) mevki alacak -
tır. Bu anıtın projesi müsabakada -
dır. Gelecek sene yerine dikilmiş o
lacakhr. 

na başlanmıştır. 
Yine kazalarda beş hükumet ko· 

nağr, bir kaymakam evi, ıbir nahiye 
müdüri.i evi, yeni bir mezbaha, on 
beş köpri.i, on bir nümune karakolu 
yapılmaktadır. 

Hülasa bütün vilayette büyük kü 
çük ( 85) parça inşaat vardır. Vila
yet içerisinde muhtelif istikametler
de on beş silindir çalışmaktadır. 

Fon Noyrat 

Berlin 25 (Hususi) - lngiltere 
başvekil muavini Lord Halifaxm 
Berline vaki olan ziyareti esnasın
da Hitlerle ve Alman nazırları ile 
yaptıkları mülakattan Alman dip -
lomatik mahafili büyük memnuni -
yet göstermektedirler. 

Bunun neticesi olarak, Alman 
nariciye nazırı Baron kont Nöyrat 
da Londraya gelmesi için yapılan 
daveti kabul etmi§ .bıılunuyor. 

Alman hariciye nazırr, geçen ha
ziran ayında lngiltcre hükumetinin 
misafiri olarak Londraya gelecekti 
ve her iki memleketin müıt rek 
menfaati bulunan meseleler Ü?e -
rinde noktai nazar teati edecekler
di. 

Lakin lapanyol hükumetine men 
sup bir tahf'elbah:ir Layipçig isinıli 
Alman knıvazörüne~arpil ettığı m
rada, bu ziyaret ghyn ~uiYyen bir 
zaman için tehir edildi. · 

Alman hariciye nazırı hu defo 
Londraya yeni senenin başlangıcın 
da gelecektir. 

Otomobil numara pllkaları 
değı,ıyor 

Hususi ve resmi otomobil numa
ra ve plakalarının değiştirilmesine 

önümüzdeki ay zarfında başlana -
c3ktır. Bunlara ta.kılacak olan bele-

Dünyada sulhu 

temtn etmek rçın 

Nevyorkta "Yeni tarih cemiyc. 
ti" iııninde bir teşekkül vardır. 
ıayesi dünyada suihü temin et· 
mektir. 

Bu cemiyet, bir sene evvel dün
yanın beş kıtasındaki bütün in
ıanlar arasında; müsabaka açr.uş 
ve şu su ... Ji sormu4tu: 

"Dünyada silahları bırakmak 
nasıl kabil olur?" 

Şimdiye kadar cemiyete, 3208 
cevap gelmiı. Ayrı ayrı on bir li
ıanla olan bu cevaplar cemiyeti 
umduğundan fazla memnun etmİ§ 
tir. Teşekkülün başında olanların 

1 söylediğine göre, dünyada sulhü 
ıevenler pek çokmu, ... 

Cevapların çoğu 'u fikir üzerin
Cle bir]efİyor: 

Her memlekette bir sulh \:etki
Jitı kurmak. Hükumet tarafından 
kUrulacak olan bu teıkilat her 
memleketteki harbiye nezaretinin 
yerini tutacak ve harp hazırlıkları 
yerine sulh hazırlıkları ile uğra,a
cak ... 

Bir Fransız gazetecisi bundan 
l>ahıederken bu fikri hakikette 
hiçbir kıymeti olmıyan bir hayal 
mahiyetinde görüyor. 

disine mukavele ile va~d 
25.000 lngiliz lirau koın•• 
ti yormuş. 

Fakat, Haile Selasiye 
0 

hala imparator mudur? S, 
da her halde kendisinin 
lor olduğunu iddia etnıİY 

N - bel edebiyat d'
mukirahnı alan 111~ 

Nobel mükafatı, bilirıd~ 
bu isimdeki büyük bir İl" · 
ginin, dinamiti ica'L ederb~ 
ı ... ... uk• , , 
ıga yaphgı zarara m i 

ten ıonra servetinin haY1'.~ 
sarfedilmesi için tesis ett' 
yük bir mükafattır. ~ 

Her sene fizik - Kinı~~ 
timaiyat, edebiyat ve fik• ., 
üzere muhtelif sahalarda;,
yararlığı görünenlere -vetl ' 
mükafatı ,imdiye kadar r 
milletlere mensup adaı.11 1" 
lardır. . di1' 

Edebiyat mükafatı şıJ1l .,\ 
dar altı Fransıza, .beş lif 
dört İngilize, üç Norve_'"~i ~ 
İsveçliye, üç İtalyana,. 1 

iki lspanyola, iki Danıj\ 
iki Amerikalıya, bir . 5":,f 
bir Hintliye. bir Belçık& 
de Rusa verilmiştir. 

Beledlyen·n 938 
bUtçesl 

Belediyenin 938 mali yılı 
nin hazırlıklarına ba~lanmışl 

Belediye şubelerir.den bu 
ta ne istedikleri sorulmuştıırj,f 

Şubeler ay sonuna kadar 
sustaki listeleri belediye J1lll 

müdürlüğüne vemıi§ b~ 
dır. 

Bu meydanın dört köşesinden bi
rine kolordu, bunun karşısına U • 
mumi Müfettişlik dairesi, uçuncü 
köşeye bir Halkevi, bunun karşısın 
""' "l da jandarma mmtaka müfettis -

Ocak kongreleri 
C. H. Partisi ocak kongreleri bir 

h;ıftaya kadar bitecektir. Gelecek a
yın on birinden itibaren de nahiye 
kongreleri toplanmaya başlayacak

tır. 

diyece hazırlanmaktadır. Plakalar . 
takılırken paralan sahiplerinden alı
nacaktır. 

Caki Koğan ve scııgilisi 

Çeki Kuganı karısı 

nihayet kandırdı ••• 

Haksız yere 
piste gaf~ 

DANSV 

J i binası yapılacaktır. Bu binala;ın 
i ı:;ünün inşasına başlanmıştır. Yal -
ııız jandarma miifettişliği binasının 
tahsisatı olmadı'ğından İn§ası bir se
ne için geri bırakılm~tır. 

Nümune hastahanesi caddesinin 
temdidinde (imar birliği) nin yap
tırdığı iki yeni ev. vardır. Sonra U • 
mumi müfettişlik konağı ile kolor -
du kumandanlığı kon'ağı, rnüstah • 
kem mevki kumandanlığı konağt 
burada yapılmaktadır. Bunlar -
dan batka aynca üç tane nümune 
evi yapılacaktır. Bu binalarda Umu 
mi Müfettişliğe bağlı memurlar o • 
turacaktır. 

Umumi Müfettişlik binası etrafın 
'ela güzel bahçeler açılmı§tır. Burada 
mükemmel bir ser, aynca bir çe§me 
ile bunun arkasında dut ve vişne fi
Clanlığı vücuda getirilmiştir. 

Sıhhiye vekaletine ait olan Nü -
mune hastahanesinin arkasında yir
mi be§ bin liraya bir paviyon yapıl
mıştır. Burada on iki bin beş yüz li-
ralık kalorifer tesisatı yapılmakta • 
dır. Aynca yetmiş bin lira sarfedile
rek Zührevi hastalıklar hastahanesi, 
bunlardan başka valinin oturması i
çin bir nümune evi ile dört aile apar 
tımanr olacaktır. 

Kolordu hastahanesini kolordu 
hRmamme. birle§tlrmek i.izere yet • 

Kongrelerde mahalli ihtiyaçlar 
tesbit edilmektedir. 

Giilıletin tJeşinden : 

Resmi otomobillerin plakasıncla 
''f. R.,, hususi arabalarm plakala -
nnda "I. H., 1 i~aretleri bulunacak -
tır. 

"Yıl uğursuzu_n!,, 
Geçen gün bir doıtum §ÖY le bir fıkra anlattı: Abdülhamit 

devrinde dahiliye nazırı olan Memduh paşa daha evvel Sivıuta 
vali imiı. Bu ıı.rada vilayet mül hakatında bir iıyan hareketi çık
mıı ve baıtırılmıı. Bu münaıe betle Yıldız ıarayından Sivasa gi. 
den heyet reiıi, reımi ziyafette ıöz alarak valinin ga)'Tet ve faa
liyetini takdir ettikten ıonra: 

- l,.,allah, nazır da olurıunuz. Padi§ahımız efendimiz ıizin 
gibi ehliyetli valilerin icraatı nızı mükalatıız bırakmaz.'' 

Demi§. Memduh pQfa bu sözlere karıı: 
- Hakkımda göıterilen teveccühü kıymetli bir iltifat telak

ki ederim; nazır olmak yolundaki temermilerinize gelince; bu 
h·rıueta liyakat iddia edenler den değilim. Bizim gibiler için va. 
lilik çoktur bile ... " . 

Yolunda bir cevap vermiı. 
Ayni ıolra:!a Sivıu bele diye reisi de bulunuyormuş. Vali

den ıonra o da ayağa kalkarak ve Memduh pafaya hitap ede-
rek §Öyle demi§: . · 

- Aman elenelim. niçin nazır olmıyacakıınız. /ttfallah olur
ıunuz. Yıl uğurmzun!" 

Sivaı belediye reisinin bu ıözlerini o zaman büyük bir safde
runluk eıeri gibi telakki ederek kahkahalarla gül.enler ol'1U.lf• 
tur. Fakat Memduh p~anın Si vıu valiliğinden sonra dahiliye na
zırı olduğu P,Öriilünce belediye rei.inin ıözlerinde ne kadar iaabet 
olduğunu da anlamı§ olıalar gerektir. 

HASAN KUMÇA Yl t 

Küçüklüğünde büyük bir artist · 
olan Ceki Kuğan büyüyünce artis\: 
liği bırakmıştı. Fakat, sinema
dan kendini tamamile çekemeyen 
delikanlı, gönlünü gene bir artis.: 
le kaptırdı. Betti Grable isminde 
bir yıldızla bugün evlenmit bulu
nuyor. 

Ni,anlandıkları zaman, güzel 
artistin Ccki'yi tekrar sinemaya 
çekeceği söylenmittir. 

Hakikaten, bugün karı koca 'be
raber "Kolec dansı'' isminde bir 
film cevirmeğe karar vermitler
dir. Bu suretle, karısı Cekiyi kan
dımuı oluyor! 

Neca,ı para ararken 
borçlu çlkfl ! 

k' bit ~J' Geçen sene, Pariste ~ efı1"' _L 
cunun camekanından bır ~...I. 
danlık çalmıyor. T ahkikşt·pi('J 
lar ve 1-lildegard Rihter J rS " 
bir Alman dansözünü hır' ~ 

Habet imparatoru Haile Seli- 1 tutuyor ar. s' il 
siye Londrada parasız bir halde K d . . d. ••5ıJÇ 1, , 
kaide kalmıf, elindeki .bir iki ıeyi a m ıtıraz e ıyor. ··elde bJd 
daha aa'a:ıp para bulmak iıtemit- diye bağırıyor. Fak.at.. çJıl 
. delillere,, göre, kendisı 5ll ıJıl' 

tır. h l r oı:'.J nuyor ve apse atı ıyo · I~ !". 
•. F.a~at, ıim~i on.~~n ~~. ~aıka Fakat, bunun bir yaJll'!or. JI 

hırı.sının para ıstedıgı gorüluyor: , ğu nihayet bugün anlaşılö .,,. 
1935 senesinde Habeşistandaki b ııtı 
d 1 •• I k • • b" A -suçlu bulunmu§tur: uJl ~ . .ti ~ 

ma en erı ıt ebne ıçın ır me· 'ı k d ... h . kıırıl1Y.~ 
rikan ıirketini bulan bir Amerika· a mca~~ apısten çı dtlt -~-
b banger kraldan kendisine bir Kendısıne, 18 ay ka ·rd"· 
komisyo; da alacaktı. Fakat harpj pishane hayatını nasıl ge~ 
başlayınca işler yarıda kalmıftı. ~ran ara dansöz: d . .,1 •• 

Bugün ise, Çertok ismindeki :(;u: - Fena değil, dinlen 
1 

J\merikalr, Habet kralından, ken~ ıltcevaP. vermi~tir. 



3 - KURUN 25 SONTEŞRIN 1937 

en esmeri badem ile. ·~Şriii---E_H_iR ___ H___...A ___ . _B..iiliiiıliııiE __ R_L_E_R-----"'i 
arışınıar avuçlarmı yalasınlar! l""'""··~ .. ;,t~~i"'"""""l L~:e~[ıd~e;~!~;- ii~ftı~~ne r: Yazan: --:1 ( Auı.suıda Lisan Uğretme meto- Ağacamllnln avlusu 

lıi.L_I Osman Cemal Kaygılıj ( Taksilerin 10 dunu değiştirmek bu şekilde barakıl-
-... - lilzımgellyor mamalıdır 

':" ıı--'::. al~ı, yürüdü ha: Tekrar sormuılar: 'k r U Ş a d 0 1 m U Ş L;scJe<de okuyan talebelerin yaban -
'•- erı ••• badem ile beı- - Ne müııa1ebe1? • f yapması "dil bak•mmdan pek geri kald•ğ•, bu 
! ~ fl•tııe • - Ne münuebeli vu? demıf... ! Şof6rler cem;yoti idare hcıJCti yü•den de Vnivmiteye geldiği .aman 

.._ •- rı fındık ile beıle- O da esmer 
0 

da esmer·•• . f a=• belediyeye giderek vali ,,. lisan ku,.ıanna devam etmek m•,buri-
L :"il .. _ . En uygu~ Jifı BaY Ali aöylemıt ~ Belediye reisi MuloiddiH UatüH- yetinde olduğu iled süriilmektedir. 
~~Ilı! -erı f utık ·· .. I ama e · be ı-ek için çavdar f_ dana ~ıffuyor uc otobil3 rcka· Dünk-J sayımızda Üniversite idaresin 

"'«l km b' de \a ı il· = b t• k ce ıse erdeki lisan tedrisatının üzel • yıı..d, uzum e ı smen s _... ti • "' ı· 1 
d dil~- lıereye . e eğinin yanıııra ır § c ı ·ar§ısrnda kendilerinin ele 

• .., .. I"' ırıtseniz en çok ter ki o da çikolatadır- i 10 k•ırı~ bir adam laf'1f"bilme- tilmcsi ve öğ<0tme metodlarmm yeni ~ bu&::u~~ü budur. Fakat, Şu halde bu türküYe en uyııun ~ ai•ıc miis<ı:ıdc istiyorlar. bir şekle ifrağ• için bakanhğa .,,;;,.eaat ·ı. ... nun I d • B alunduğunu yazmıo::tık. :ı_ 1~.tqi 0 
'-· esmeri dünün ge ecek nakarat ıu ur: ! " 8"rct!e otobüslerden trom- • "ı 1'~d k d ko- = la d Alakadarların söylediğine göre, her 

il Qıi:d.. ar anaatli ve _ Ben e·--eri çav ar ve çı i vay rın eğil, zavallı tak8ilmin f "' ur 1c· b _.. E vilayette hatta her okulda yabancı dil 
tii....11ld·'- f ı iraz badem, fi.ta 1·ıe beslen·ın ! . ~ zarar gördiiklcri anlcı.Jılmı§ ol • :""Q -., ı t k dd ) - öğretmenleri ayrı ayrı tedris usulleri ta 

• • ed. e"'ek' ı , üzümle .günu··. s· d b. . (Hacı Muhi ın i du. 
ıı..;b • ı_ ır e ızıın • kip ettiklerinden tedrisattaki bu mü-

"•:. ı ıı. ... ,,.d «&Tfrnızda ııtedi- f f --"acı ve i Günün birindo taksilere d.e B \l "'"• a k denilen gayet tuh• , sa ' t-P - " = bayenet talebe seviyesine tesir etmek 
L il ea-e ~ rrıp fing atsın? d Dil tut g do7mu.§ yapmak1

, mü.!aade edil· ~ tedir. 
"llid·y- ıı olsun, beyazı ol - gayet esmer biri var ır. n • ~ diğini farzedelim. Bıı takdirde i ,. r -'- d soralıın - - Digw er taraftan üniversite idaresinin 

eqgJ' · ı tuk ) · bir e ona ' - b' · • · t ,.. = , hğı ıaı o sun, ıantı. • mese eyı i! ınncı ıf, .,._,;!erin ncr<Mn ne-~ yabanco diller okulu için yapm•ı oldu -
ıı..( h~ ;

1 
olsun öyle biraz dedik: ~ reye 1'tllWr 10 k"~ g6türc- İ ğu talimatnameye göre liseden gelen 

.~"1lıe .,. ındık ve biraz f 
11 

- - Ey Hacı Muhit-idin, söyle ba· ~ ccklerini tesbit etmektir. Çünkil ~ her talebe lisan imtihanına tabi tutul -
lı-' c.or le · 'le besler· = ba 

1
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..,. .,. v1z ver ıgın:s örülınıyec.. • it\! Çavdar ekmeğiy- masrnda hiç bir nıahı:ur g mekte devam etmif. 1097 de açrl -

tir. 

Müzeyyeni öl
düren şoför 

Sekiz aya mahkum 
oldu, /allat tahliye 

edildi 
Bir müddet evvel Refik isminde 

bir şoför arabasına bindirdiği dört 
müşterisini Kasımpaşaya götünnüş 
kumandanlık önünde fakirlere ye
mek verildiği için toplanan kalaba -
lık arasından geçerken, Müzeyyen 
isminde kucağında çocuk bulunan 
bir kadına çarparak yaralamıştı. Şo
för bu kazayı yaptıktan sonra der -
hal kaçmış otomobilini Şişhanede 
bir garaja bırakmıştı. Fakat garaj 
sahibi biraz sonra otomobili mua -
yene ederken, makine ile yedek te
kerleğin arasında sıkışmış kala:ıış, 
bir yaşında bir çocuk bulunmuştu. 

Vaka zabıtaya aksetmif ve çocu· 
ğun Müzeyyene ait olduğu anlatı· 
)arak şoför Refik tevkif edilmiştir. 

Fakat Müzeyyen bir kaç gün son 
ra kaldırıldığı Haseki hastahanesin· 
de kurtulamıyarak ölmüttür . 

Diin asliye ikinci cezada bu va -
kanın duruşması yapılmış ve şoför 
Refik tedbirsizlik ve dikkatsizlikten 
8 ay hapse, 20 lira da para cezasına 
mahkum olmuştur. 

Refik müddetini tevkifhanede 
doldurduğundan derhal tahliye edil 
miştir. 

mış, 1098 de kapanmıştır. 
Altındaki bu yükseliş alakadarla

rın kanaatine göre daha hir miid -
det devam edecek, 1 l - 11.30 lira -
ya kadar yükselecektir. 

Bir kaç ay evvel tamir edilmiş ~· 
lan Beyoğlundaki Ağacamiinin kü
çük bahçesi çok şrk bir park haline 
de getirilmişti. 

Fakat, bize anlatıldığına göre bu 
bahçe geceleri kap karanlık bulun • 
duğu gibi abdest alman mevkiler -
den akan suların aktığı yerlerin de 
beton yapılmadığı için bahçe pis ve 
çamurlu bir hal almıştır. Ayni za -
manda abdest alanların otumcakla· 
rı yer yapılmadığı için muslukların 
öniine çömelenler hem sıkınh çek • 
mekte, hem de çirkin bir manzara 
arzetmektedir. 

Ayrıca abdest alanlann ceket ve 
paltolarını asacak yerler de olmadı
ğı için bunlar ceket ve pnltolarmı 
ağaç dallarına, fidanların iizerine 

bırakmaktadırlar. 
Evkaf idaresinin CJikkatini celbe· 

deriz. 
amum11nmınnnuırm1tııınu•npmı tut11 

ipekli kumaşlar 
KontrolU kimlerin 
yapacağı meçhul 
Bir haftadanberi Ticaret odası sa 

nayi §Ubesi tarafından damgalanan 
ipekli kumatlarm arkası alınmıştır. 
Dün de son defa olarak ipekli ku
maş damgalanmııtır. 

Şimdiye kadar bu suretle damga· 
lanan ipekli kumaşlar 4515 bin met
reyi bulmaktadır. Yalnız ipekli 'ku -
maşlann istandardiznsyon nizam -
namesine göre, bundan sonra piya
saya çıkarılacak biitün İpekli kumaş 
lann nizamnameye uy:gun bir şekil
de yapılıp yapılmadığının kontrol e 
dilmesi icabetmektedir. 

Fakat bu kontrolun kimin tarafın 
dan yapılacağı nizamnamecle sarih 
bir tekilde gösterilmiş olmadığın -
dan bu İ§ hakkında tam bir tered -
düt hasıl olmuftur. 

Diğer taraftan bütün eski tipteki 
kumaşların damgası artık bitmiş sa 
yıldığı cihetle bir an evvel kontrola 
geçilmesi de lazım gelmektedir. 

Çünkü, ipekli mensucat fabrika
törleri yeni imalatlarını piyasaya çı 
kannağa ~lamışlardır. 

Vekaletten bu hususta alakadar • 
lara bir direktif gelmesi beklenmek· 
tedir. 

Kızıltoprakta tifo ve 
kızıl 

Kız,ıltoprakta altmcr ilk mektep ta
lebesinden iki çocukta sari hastalık a
razı ıgöriilmliştilr. Çocuklardan birinin 
kızıl, diğerinin tifo olduğu anlaşılmış
tır. Mahalli belediyesince mektepte 
fenni tathirat yapılmıştır. Fakat te.dri
sat devam etmektedir. İstanbul Kültür 
Müdürlüğü tarafından mektepte :ılınan 
tedbirlirin tamam olup olmadığını, tcd
riaatrn muvakkaten tatil edilmesine ihti 
yaç bulunup bulunmadığı anlaşılmak 
üzere tetkikat ic.tası için keyfiyet sıh • 
hiye milfettiıliğine bildirilmiştir. 

Jlkokullarda dördün
cü kadro 

İstanbul ilkokullarına aid dördün
cü kadro Direktörlük ta.rafından hazır· 
lanarak tastik edilmek üzere Ankaraya 
gönderilmiştir. Bu kadroda yeni açılan 
§Ubelerde vazifelerine devam etmiyen 
ve müstafi addedilen öğretmenlerin 
yerlerine tayinler yapılmıştır. Kadro 
birkaç gUn içinde Bakanlık tarafından 
tetkik edilerek gönderilct.:ektir. 

Tramvay flatları 
deDltmeyecek 

Havagazı ve elektrik tarife kom is 
yonlan son yaptıkları toplantşlarda 
havagazr ve elektrik .fiyatlarını ip • 
ka etmitlerdir • 

Tramvay fiyatlarının Cla cleğişmi· 
yeceii anlqılmaktadrr. 



4 ..1... KURUN 2S SONTEŞRIN 1937, 

Almanya Milletler Ce
miyetine girecek, fakat 
Bunun için ileri sürdüğü birçok 
ş~rtların kabul edilmesini istiyor 

Orta okullarda 
Yeni öğretmen 
memmur nakil 

tayinleri 

ve 
ve 

Ankara 24 (T clcfonla) - Orta
okul öğretmenliklerinde yeniden §U 

nakil ve tayinler yapılml§tıt: 
Londra, 24 (A. A.) - Manchester 

Guardian gazetesi yazıyor: 
"Her ne de olsa Lord Halifax'ın 

Berlln ziyareti faydalı olmuştur.,. 
Bu gazete, müteakiben Almanyanın 

mütalebatını saymaktadır Almanya, 
Milletler Cenüyeti misakı yeniden tet
kik edilmek, zecri tedbirlere müteal
lik olan maddeler tadil olunmak, ve r 
Milletler Cemiyeti ile mevcut sulh 
muahedeleri arasındaki münasebetler 
iptal edilmek, ekalliyetler hakkındaki 
muahedeler tekrar göT.den geçirilmek 
ve İngiltere tarafından Habeşistan fu 
tuhatını tanımak şartile mezkur ce
miyete girmeğe amadedir. 

lngilterenin Çekoslovakyanm f ede
ral miçre devleti ntimune ittihaz edil
mek suretiyle yeniden tensik edilme
sine muvafakat edilmesi ve Avustur -
ya.ya diplomatik, siyasi veya askeri 
hiç bir yardımda ibulunmamağı tehh
hüt etmesi 19.zımdır. Almanya, !ngiI
terenln altı sene sonra müstemleke~
rini geri almak hususunda kendisine 
yardım etmeği teahhUt etmesi takdi
rinde, bu müddet zarf mda müstemle
ke meselesini ortaya atmağı teahlıüt 
etmektedir. 
Diğer taraftan Almanya, eski müs

temlekelerinde deniz ve hava üsleri 
teaia eylemeği de teahhUt eylemektedir. 
Almanya, Salamanca'ııın Londra hü • 
knmetf tara!mdan tanınmasına muka. 
bil :tapanyada sulbü tesis hususunda 
yardımda bulunmağı ve keza uzak 
Şarkta sulhiln tesisine çalışmağı va'
dedec.ektir. 

• * LONDRANIN DA VETt 
Londta, 24 (A. A.) - B. Cbamber

lain ve Eden, dün akşam Fransız bü
yük elçiliği vasıta.siyle B. Cbautemps 
ve Delbosu, dünya vaziyeti hakkında 
göriifmek üı.ere bu haf ta sonunda ve-

yahut gelecek hafta. bidayetinde Lon
draya davet etmişlerdir. 

Diin gece duyulan bu haber, her ta
raf da büyük bir alaka uyandırmIŞtır. 

lngiliz :başvekilinin bu kararı çok 
mühim addedilmekte ve Hitler - Ha
lüax görüşmelerinin neticesi ile ala -
kadar telfıkki olumaktadır. Diğer ta -
raftan B. F..den §imdiye kadar birçok 
kere B. Delbos ile görüşmek fırsatım 
elde ettiği halde B. Chamberlain ve 
Chautemps"in bugüne kadar şahsan 
hiç bir görüşme fırsatını bulmamış ol 
dukları da tebarUz ettirilmektedir. 

NE GON KONUŞACAKLAR? 
Londra, 24 (A. A.) - Chamberlain, 

Eden, Chautemps ,.e Delbos arasında
ki müzakereler büyük bir ihtimamla 
~9 Ye 30 sonte~rinde cereyan edecek
tir. 

Baıvekil Dün izahat Verdi 
Londra, 24 (Hususi) - Bqve· 

kil çcmberlain, bugün avam ka
maarsındaki toplantıda muhale
{ et işçi partisi lideri B. Atllee'nin 
bir sualine cevap olarak demittir 
ki: 

Almanya hüfo1meti , ile sarih 
bir anlatma yapılmıt değildir. Fa
kat müzakerelerin mahiyeti hak· 
kında hiçbir tafıilit verilmez. Zi· 
ra, konuımaların mahrem kalaca
ğı arada tekarrür etmiıtir. 

Bunun üzerine iıçi paı'dıinden 
Arthur Henderaon, herhangi bir 
vaat yapılıp yapılmadığını ve 
Fransız hükfunetinin olan biten -
den haberdar edilip edilmediğini 
sonnu!lur. Başvekil, bu suale fU 
cevabı vermittir: 

Hiçbir taahhüt altına girilme • 
mi§ ve Fransız hükfuneti, bittabi 
~ôrii§melerin neticesinden henüz 
haberdar edilmemiıtir. 

Balkan Antant. Banka 
toplanflsı 

Ankara ikinci ortaokul muallim -
]erinden Gürel birinci orta okul öğ
retmenliğine tayin olunmuştur. 

Ankara. birinci ortaokul yc.;rdımcı 
~uallimlerinden Nihal, Muzaffer ve 
Salih, istajlarını bitirdiklerinden, mu 
allimliğe terfi etmişlerdir. 

Davutpaıa orta mektebinden Ce
mal Eskişehir, lisesine yüksek mual 
lim mektebi mezunlanndan Saba • 
hat Trabzon lisesine, İstanbul kız il
sesi stajiyerlerinden Cevad terfian 

muallimliğe, Gazi lisesinden Gaf -
far ve Mirza birinci orta okula, birin 
ci orta okuldan Mehmet Ankara er
kek lisesine, birinci orta okuldan 
Muhtar Ga;:i lisesine, Gazi lisesin .. 
den Müctebı birinci orta okula, Ga 
zi lisesinden Ulviye ikinci orta oku
la, Ankara kız lisesiqden Apturrah
man Ankara erkek lisesine, Gazi 
lisesinden Arif Ankara erkek lise!İ 
ne, Ankara erkek lU.esinden Saide 
Ankara b i inci orta okuluna, Gazi 
lisesinden Nimet birinci orta okula, 
Gazi lisesinden Adalet ve eŞfika i • 
kinci orta okula, Gazi lisesinden 
Seniha Ankara krz lisesine. Gazi 
lisesinden Mefharet ve Nazlı birinci 
orta okula, lstanbul lnönü Kız orta 
okulundan Rauf lstanbul kız lisesi
ne, lstanbul ktz lisesinden Halide 
Çapa orta okuluna Üsküdar ü
çüncü orta okulundan Celal Fatih 
orta okuluna, Gelenbevi orta okulun 
dan Zehra lstanbul kız Hac.sine, Üs 
küdar ücüncü ortadan Türkan Ua
küdar bi;inci ortaya, Üsküdar üçün· 
cü ortadan Seniha Beyoğlu ortaya, 
lstanbul kız muallim mekteLinden 
Süreyya ve Seniha Çapa kız <>rtaya, 
Tuzla ilk okul baı muallimi Nadir 
Gelibolu orta okuluna, Sivas erk k 
mutllim mektebinden Turgut Zon
guldak orta okuluna, İstanbul er • 
kek muallim mektebinden Şükrü ata 
jiyerliktenınu alliınüğe, Isparta or • 
tadan lsmail hakkı Bandırma orta· 
ya, Üniversite mezunu Adil Üskü· 
dar birinci ortaya. Gazi Terbiye Ena 
titüsü B. kısmından mezun iffet iz 

Diln faaliyetini bitirdi. Tebliğine göre: mir Karataı orta okuluna, aypi ıu -

Kambiyo tahdidatının kaldırll- ~;a:n~;d::~~ L:!~~:1'H:1ii 
h • • • k a.A n k Haşmet Trabzön lisesine, Adem U m8Sln8 enuz im YO şak ortaya, Behlül Manisa ortaya, 

'Ankara 24 {Hususi) - Balkan 1 
~tantı memleketlerinin Merkez 
bankaları genel direktörleri bugün
kü t-:>pltmtılarmdan sonra bir teb .. 
liğ nqreclilmiıtir. 

T ebliğte toplantının mesaisi şu 
suretle tetbit edilmektedir: 

1 - Umumi para siyaseti mese
leleri ve bunların Balkan Antantı 
memleketlerinin para siyaseti ile 
olan münasebetleri üzerinde noktai 
nazar teatisi. 

2 - Balkan Antantı mem~ketle 
ri arasındaki para. münasebatmın tet 
kiki, ve bu memleketlerin ihraç n1ü 
esar.aeleri araaında daha ula bir tef· 
rikimesai imkanlannm araştmlması, 

3 - Döviz muamelatmdaki tah
aidatın hafifletilmesi ve düzeltilme
si imk.anlarmm tetkiki, 

4 - Balkan memleketleri araam· 
da mevcut Klcring anlatmalarının 
tetlı:iki. 

Yine tebliğe göre Saikan idareci
leri, Atinadaki eon toplantılanndan 
beri para aahumda mühim beynel -
milel hiditclerin vukubulmU§ oldu .. 
ğunu, bilhaaaa bazı batlıca paraların 
ahın esaslanndan kanuni bir tarzda 
aynldıklannı, ve keza altm fiyatın 
da mümkün olan istikrarsızlığın ve 
bu istikrarsızlığın bazı bazı parala -
rın vaziyeti üzerindeki aksülameli
nin 11k srk uyandırdığı endişeleri 
müşahede eylemişlerdir. 

BaJken Antantı memleketleri Mer 

kez Bankalan, bu para münasebetle Haydar Denizli lisesi birinci devre!i 
rinin istikrarı ~tı yerine gelmedik- ne, Şe.rife lzmir Karala§ ortaya. 
çe Ye ticaret müuasebtlerindeki en- Mehmet Erzincan ortaya, Nedim Pa 
gellcrde baki kaldıkça, memleketle- zar ortaya, Belkıs Ankara birinci or 
rinde kambio tahdidatının ilgasını, taya. Çorlu ortadan Mustafa staji • 
tavsiye edemiyeccklerini teessüfle yerlikten muallimliğe, lzmir Kara • 
müşahede ederler. tas ortadan Cezmi Haydarpqa lise 

Esasen bu ilga keyfiyeti, memle- si~e. acıkta bulunan Şaziye Kasta
ketlennin azalan tediye kabiliyeti- monu İisesine, Fuat lzmit ortay3, 
ne binaen harici borçlann kati olarak Haydarpa,a lisesinden Ziya T akaim 
düzeltilmesine de bağlıdır. ortftya, Yüksek muaHim mektebin

Bununla beraber mezkur banka· d'!n mezun lbrahim Hilmi Kars 1i 4 

1ar, kendi memleketleri araamda sesine, Bursa ortadan Mehmet Ba
mevcut klering anla~maları, kendi h:\ Bursa kız muallim mektebine, 
ekonomilerinin hususi tartlannı he açıkta bulunan Hadi Akteıflt orta • 
saba. katarak daha liberal bir ~rzda ya, Mehmet Yılmaz Elbistan orta .. 
düzeltmek imkanlarını bu arada tet ya, Saime Düzce ortaya, Meliha iz 
kikten fariğ olmayacaklarcltr. mir kız lisesine, Zihni Afyon liıe!i 1 

Balkan Antantı memleketlerinin ne, Anlı:ara kız lisesi \!ers aletlerime 
Merkez bankaları müdiram, Balkan muru Mesrure terfian ayni li.se me
Antantı memleketleri arasında mev murluğunC\. açı'kta. bulunan lbrahün 
cut klering ve tediye anlaşmalarının Eskişehir Mahmudiye muallim mek
ameli olarak nasıl it1ediğini tetkik tebine, Şevket Kızılçullu muallim 
etmek üzere te!kil edilen tali komia mektebine. açıkta bulunan Tevfik 
yon!arın yaptıkları teklifleri nazarı Samsun ortaya, Süleymıuı lzmir sa· 
itibara alarak, mezkur anlatmalann nal okulu katipliğine, Bakanlık er· 
tatbikatında ortaya çıkan müı killa- tik ve teknik öğretim dairesi me • 
tı bertaraf etmek maksadiyle. ileri muru Meliha Ankara lsmet:pafa 
sürülen bütün mesele-lerin tetkikine Enstitilsü dahiliye şefliğine, açıkta 
tevessül eylemişlerdir. bulunan Yaver Beyoğlu akşam kız 

Hevetler 1lehri"llizr ,eliyOrlar Sanat okuluna, lsmet:oafa enıtitüsü 
Ankara 24 (Tel~fonla) - Yu· idare memuru Ayıe Elizığ kız ensti 

~os1av ve Romen Devlet bankaları ti.isü işyarlıibna, açıkta bulunan Ce 
heyetleri bu akşam fstanbula hare- malettin Edime Sanat mektebine, 
ket f"tmi!\lerdir. 1 açıkta bulunan Zihni lsmetpa§a. krz 

Yunan heyeti de yann (bugün ) enstitüsü idare memurluğuna tayin 
şehrimizden ayrılacaklardır. edilmişlerdir. 

Fransadaki 
ihtilal 
(Vstarafı bVincide) 

KOMUNlSTLER.tN DE CEPHANE
LİKLERİ MEYDANA ÇIKTI 

Paris, 24 (Hususi) - Londradan 
buraya telef oıila bildirildiğine göre, 
bu akşamki "!vning Standard,, gazo

·tesi şu mühim haberi ne§retmektedir. 
"Fransız polisi iki haftadanberi de· 

vam eden ara§tırmalarmda, başka bir 
~uikastçi şebekenin izleri üzerine de 
düşerek tahkikatını bu vadide ilerlet
miş ve eski başvekil Leon Blum, har
biye nazırı Daladfye, komunist parti
si genel sekreteri Torez'i öldürmeğe 
hazırlanan bir tedhişçi şebekesini ya
kalamııtır. • 

Bundan maada, mUfrit sağcılann 
gizli c.eph&ncliklerl aranırken, komu
nistıere aid birkaç cephanelik de bu
lunınU§tur. Fakat başvekil (Şotan) 
Chautemps komunfstlere dokunulina
masını emretmiştir. 

Askeri tayyare kararglhlarma ve
rilen bir emirle, bütün tayyarecilerin 
kışlalarında hazır bulwunaları bildiril 
mi§tlr. Tuloz §ehrindeki gizli teşkillt 
bUyUklUk itib.:vfyle Paristen sonra i
kinci derecede gelmektedir. 

GtzLt ~KILA.TIN HARBİYE 
NAZIRI DA VARMIŞ, ORDUSU DA 

Parla, 24 (Huausf) - Gizli te§kl
la.tta, bir nevi harbiye nazırı vazif eal 
gören Jan Damlnik Adolf More Dela 
mez tevkif olunmuştur. 

lsmi çok uzun olan bu zat, eaki bir 
ıırlstokrat aileye mensuptur. Birçok 
siIAh fabrikatörleri ile münasebeti ~ 
lan Delamezin, evrakı araaında, teeki
li.ta dahil e§hasın isimlerini yazan bir 
cetvel bulunmuştur. 

Mamafih, Delamez, en bqta gelen
lerden değildir. Ondan daha. nUfuzlu 
ve Fransız !liyasl hayatında mühim 
vazifeler gören birçok kimseler var -
dır, ki, bunların tevkifleri bir saat 
meselesidir. Sandalyesiz nazır, Pol 
For Guyan adasına gönderilecek olan 
vapurun içinde, pekçok me§hur kim
seler de bulunacağını nüfuz ve mev
kii ne kadar yüksek olursa olsun hiç 
kimsenin affedilmiyeceğini, söylemiş • 
tir. 

Paris civarında bir köydeki k~kte 
32 sandık bomba bulunmuştur. Dela
rokun taraftarı olan köy muhtarı tev
kif edilmiftir. Kan ve Toluz şehirle -
rinde de gizli cephanelikler bulunmuş 
ve tevkif at yapılml§tır. Dahiliye nazı
nnm mensup bulunduğu sosyalist par
tinin organi olan Popüler gazete.si, giz
li teşkilata iki yabancı devletin para
ca yardmı ettiğini yazm&ktadn-. 

Komunist mebuslardan Duklo Fran
sız parlamentosuna bir takrir vere -
rek gizli teşkili.ta. Yardım eden dev
letlerin kimler olduğunu hllkfunetten 
soracağını söylemiştir. Nazırlardan 
Riviyer, Mllre de ihtiyat zabitleri ö
nünde söylediği bir· nutukta, Fransa.
nm dahili işlerine mi;dahele eden hU
ktlmctıere karşı eiddetll tedbirler alı
nacağını bildirmiştir. 

Son dakikada, Ateşha.ç!ılar teşkila
tı ikinci reiı:ıi de tevkif olunmuştur. 

KRAL OLACAK PRENS 
FAALİYETT'E DEVAM EDİYOR 
"Tribün de J enev,, gazetesine göre, 

İsviçre toprağında. bulunan t Parla 
prensi, Versoadaki Bartoloni p.to&wıa 
gelerek yerlef!niltir. Burada hudut 
boyunda taraftarlariyle görilie<ıektir. 
~ sonra Cenevreye dönerek baı
baaı Gisk dükU namına ve Fra.naız 

milletine hitap eden tarihi bir beyan
name noşredecck ve bütün gazetelere 
verecektir. 

M'OSTAHKEM B1R ŞA'ro 
BULUNDU 

Paris, 24 (A. A.) - Ce Soir (Sö 
Su.ar) ga.z.etesi, Kukuleteliler hadise
si Ue mUnuebattar olarak zabrta.nm 
mUteveffa ~ançofs Coty ( Ftansua 
Kotf) nfn eski ~atosunda birtakım a
raştırm e.lar yapmış olduğunu yumak
tadır. Zabıta, on altı metre yer altın
da zırhlr bir takım m~nler ve yine 
tamamiyle mozayıklarla döşemniı o
lan elektril-; ile tenvir edilmiş uzun 
koridorları ve bu koridorlann münte
h:ısmda harice açılan hiçbir menfezi 
bulunmuyan hususi bir tesisatla ha.
valandrnlan geniş salonları ihtiva e
dım yeraltı teşkilatı meydana çtkar • 
mıştır. 

Her on metrede murabba şeklinde 

Altın 
ahm - satı 

(Uatyanı 

lerde .. muayyen bir fiya!; 
köylülere satmağa da ıt1 
mak suretiyle olabilir. 

Bir de bizim fikrimiı:
altm almak meselesini e ~ 
tanzim etmelidir; zira bu,. 
tan muayyen fiyatla altıO 
müesseseler şunlardır: . 
yet Merkez bankası ile 'fi 
kası ve bunlann Anadolu ti' 
buldak.i §ubeleri Asıl de"~ 
datını al?.n malsandıkla~,_,.M 
uzaktan ve yakından ~ 
ğildir. Niçin? ,.,-

Bize öyle geliyor ki 
bankası ile Devlet bank 
leri kendilerine miiracallt 
tan muayyen bir fiyat ile 
alabiliyorlarsa malsa.n 
gilerini - tabii devletçe ırı 
lan fiyat üzerinden ,. altıll 
mek isteyenlere de bir k 
tennelidir. 

Bir devlet müessesesi iıit 
huriyet Merkez harikası rdf 
altını meaala bin elli kU 
den ptın alırken devletİI' 
mi sandıklarında bir l'İı:
kağıt lira ile müsavi tu 
laya sığmaz bir mantıktır• 
susta kanuni engeller • 
bunlar derlial yine kan,,.-
kaldmlabilir. rıJJ_ 

Herhalde malsandık1' ~ 
altının piyasada geçen 'lc·ı~ 
vergiye n;ıahsuben alın~d 
dece piyasada altın fiyatı111 
muhtekirlerin menfaatine .. 
tir. Muhtekirlerin bu t~r~..if 
atleri iac halkın ve hazıDV'" 
demektir. 

-..:-ı- (Ustyanı oi 
Jet tarafından mütehaasJ9 
Sovyetler birliğine ce.sus? 
derilmiş ve bu adam Len 
konsolosluklardan birinin 
murlariyle teşriki mesai 
rem malumat toplamaya 
ve bununla meşgul olmo§ 
malumat bilhassa Lenin~~ 
dafaasına ve o civarda ~ 
keri teşkilatı istihdaf ~ J-Jo'. 

l 936 sonunda Siıber ~ 
yet makamatı tarafından 

. ·ııe ş:ı.n çıkarılmış ve kendisı . 
Sovyetler birliğine girrtl~; 
dilmi~tir. Bu yasağa ~~ 
Horn diğer KJein adın~ ,f.., 
beraber 1937 haziranın~r 
bi devlet tarafından te.ıo:·-
ler birliğine gönderilıniıtit~ 
yine casusluk yapacak ~o 31. 
manda Leningrad li~ ~ 

rol haznesini infilak et 
Bu sefer her ikisi de sahte 
saportu ile gelmişlerdir· ~ 

Silberhom. Mansrield 
de Y. Lessu adında bire!~ 
almıı bulunuyorlardı. 13, l~ 
bi Seyyah sıfatı ile girfll1§ 

ı!~ı !U!ı<)A!ADlJ uuvpı~ 
kat bir müddet sonra~~ 
etmiş ve kendilerini Y •dJ~ 

Mücrimler gerek ipll 
kat safhasında gerek rJ 
suçlannı tamamiyle iti 
ve yirmi beş sene hapse 
muşlardır. ,,. 

Tı,atro meMebfrtl 
ahnıyor a-> / 

A/ıkara, 2~ (Telefd'~~ 
yatro mektebıne a~~ .. 
le'be için gelecek ayıtl 1 

• 

imtihan açılacaktır. ~ 
imtihanlar tstanb~ 

roau binaaıııda yapıl ~ 
.ı-' 

bir levha vardır, bu leV"b·~~J': 
lile Sen nehrine gideil ~ 
ile irtibat teminine yar& ,,o-,.,~ 

Ayru gazete, Coty•JıJıl 1f1 ~ 
yi satın aldığı zaman lll'~o 
yu tarihi malfunata ve ~ I 
hanedeki resmf planlefi P'J l 
ınşa. ettirmek olduğııtltl tı1' .W:' 
tadır. Müstahkem ~~~~.-S 
rmm hariçte tmYt o~t> 
leler ecneb!Jerdcn in~ib dt, ti;/ 
bunlara her on beş gilJ1 , 
lerek yerlerine bafkalstf 
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:ııı ~" fıı -<.>(!S binden fazla düşman du. Gıda.sı1Jık bı as .. h" b" f' 
lllllllJlllllll 

tstanbuı Rcl~dl) esi 
!'ehlr 'Tlyııtrolıırı 

·saat 20,so da 

kit bir e~·lad sevgisi östermiştir. 
Harpte ve sulhtc. Anı:ıdoludn yuva
nın yeane kurucu ve koruyucu~ıı 
Ti.irk kadınıdır. Bir kaç ay önce Elii 
zığ köylerinde tezek yapan bir 
Türk kadım ile konu tum. Eli'ııığ 
Kızgın güneşin altında durun dinlen 
meden tezek yapan bu altmışlık 
Tiirk kndmı dört tane torun yetişti-
riyordu: 

- Evimin erkeği yok, her işba-
na bakıyor demiş ve ilave etmişti: 

- Çok §Ükür onları yetİ§tirdim. 
Gene bu seyahatimde Adanada 

trene binen yirmiden fazla kndm gör 
düm. Biri anlattı: 

- Çukurovada 1>3muk tarlasın-
da çalı tık. Şimdi dönüyoruz. 

Ve doğunun her tarafında tarlct -
sındn çapa ile çalışan. minimini yav 
rusu arkasında bağlı iken iş gören 
Türk kadınları vardır . 

Türk kadını yurdun her bölgesin 

de çalışıyor. 
Tarlasında olduğu gibi para ka -

zanan işlerde de çalışıyor 
Bir ay önce Karadeniz vapuru ile 

Çoruh vilayetine giderken lnebolu 
önlerinde güverte yolcularından bir 

. kadın hastalnndı. Vapurun hasta -
hanesine clman kadın yapur$ bir 
kız çocuğu doğurdu. 

Bu Kastamonili Türk kadını pa· 
ra kazanmak için lstanbulda bulu • 
nan ikocasını görmeğe gelmiş, gı • 
derken doğurmuştu. Onunla ko • 
•nuştum: 

- Kocam işini bırakıp gelemi -
yor; ben de evimi bırakamıyorum. 

Görüp düşündükçe: 

J laştn iodim ama tarlayı bırnknmaz
dım. Bir ay daha lstnnbulda kala -
madım. dedi. 

T ro.bzoncla eşekle yi.ik ta§ryan ka 
dınlarla konuştum. Köyün hemen 
her işini kendileri yapıyorlar: 

- Kocalarınız niçin çn1ı mıyor .. 
dedim. 

- Onların köyde yapacnklnrı iş 
yok, dediler ve bir tanesi ilave etti: 

- Yazık değil mi onları köyde 
tenbelliğe alı§tırnlım. Bizim ynpa • 
bildiğimiz işleri onlara mı bıraka • 
lım. Onlar da dışawa, yolda, usta • 
lıkta( marangozluk) çalışıyorlar, pa 
ra kazanıyorlar. 

- Peki kan koca böyle ayrı ayrı 

olur mu? .. 
Güldii ve: 
- Niçin olmasın, dedi. Hem şim 

di eskisi gibi değil, ki. Eskiden gur
bete giden bir knç enede gelemez .. 
di. Simdi vapur var, otobüs var, şi· 
mendifer var. Nerede olsa bir yolu
nu bulur bir kaç ny için gelir. 

Rizede, pazarda, Hopadc hafta 
pazarlarında öteberi sntan, nlı veriş 
yaplln h p kadmdr. Yurda, toprağı -
na ve yuvasına evladı gibi bağlı 
Tiirk kadını. 11 

- Kocnm çnlışm a hükumet 
1 

vergilerini nasıl veririr : tarlada nn
(Lütfen ıayHnyr çeviriniz:) 
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milyoner dilenci! 

~ ~ .~il§la en vazıyet çok f ecidi. .. d~ ~uret e kı~ın soğuğiyle de mü -
~at..~uıı.e,.. ~tş, koleradan ölenler mud 
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.lı <ll luk Ya E:menilcr durma- Diyordu. vabı ,•erdi: 
~ ?ller-ına Pm '•la meşguldüler Vllvn01s şu ce ı =m 0ınıaktnnE1 bU-

rı. . oı~ en olan R 1 . B suretle tcs • • . ~ ·lil.. aııı iç;:n us arın mu- - u •. tercih ccerıır.. 
~~·ak cnsu 

1 
hayatlarını tehlike- tiin mevcutla. öiıucg~c varsa her Feyi 
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llvcı U~uııu .. a askerinin sıkıntı tahrip edccegıı. o"lıncğe maJık(ım 

l~ı ~orUyo b A r!ıktaıı . . . . l>ı. ~ı. '-oldu· r, ee nt ctmr.- r.akstnız.. """ . . ye"abıl1rsını1. 
~bat l{n.· st ~~na knni bulunuyor kaldtl•ta is•cdiğinı~~rdi: . 

lılıına~ • aki Ttirk ordusunun Moraviyc! cevap . mütehammil bir 
gu açlık tehlikesini gö- _ şeci, bahadır 'c 

-------
d 

,.- ıu•umsuı bir lntikn.ma 
or U\'R r:nrŞI " kalkışmak arzusunda bulunmuyorum. 
Bu 0rdu vıızifesinl yııpmış, nlhnyct aç
lık dolnyısiyle teslim olmF.ktan başka 
çaresi kalmamııJtır. 

Bu konuşmalıırdnn sonra Kars~n 
t 1

. ı'tı' knrarlaştırııarak tasdık 
ecı ım Fcra 

edildi. Dokuz nınddc olıırnlc tanzl~ C· 

dilen teslim ~artnnmcsinc göre Kars 
mi!stnhkcm me,•kii teslim edilecek. 
Karstaki askeri kU\'Vcller başkuman
danları ile as!teri Ecrc!leri mahfuz 
hlmnk Uzerc esareti kabul edeccl<ler-

di. 
Karsın müdafaasında gösterilen şc· 

caat Ye liyakat dolayısiylc zabitler kı
lıçlarmı tnşıyabileceklerdl. Redif, ba· 
şıbozuk ve gönUlliller ile bilfiil hnrh<' 
girmiven smhfyc 1.nbitleri, kfıtipler 
w· sıhhi hlzmC'tltrde bıılunnnlnr men: 
le '<etlerine döneceklerdi. 

( ArkMı uar) 

A dr, pek çetrefil. Aklımda tu-
tamadım. Fakat memleketi
ni biliyorum. Lehli bir di

lenci, iflediği bir suç yüzünden 
~ol'guya çekilince, milyoner oldu
gu meydana çıkmıt ! Polis §R§kın, 

' halk hayrette imi§. 
Bankalarda imzası, yüz binlik 

rakamlar için muteber olan bu di
lencinin, esham, ''"ahviliit gibi ser
veti~ milyonları a~tıktan baıka, 
Lehıstanda çiftlikleri de varmıı. 
Her sabah, kovan gibi iılcyen so
kaklardan birine çömelir, önüne 
kumbarasını kor, gelen, geçene a
vuç açarmış. 

Şu milyon denilen sayı taburu
nun sürü sürü sıfırlarım ifte böy
Jece doldurmuf. Bugün, ajanslar
da adı geçiyor, zenginliğine töh
ret te ekleniyor. 

Ben, bu haberi okuyunca, sık 
sık söylediğimiz bir ata sözünü 
hatırladım: 

- Damlaya damlaya göl olur! 
Derler. Nur içinde yatsın, Tev

fik Fikret bile: 

"Kara tQ§tan su damla clam!a 
akar" 

"Birikir, sonra bir gümü§ göl 
olur" 

Beytiyle bu eski hükme. man
zum bir kaftan giydirmişti. 
Doğrusunu i&' .. erseniz, ben, hal

kın sesini, halkın sesi sayanlardan 
olduğum halde, §U damlalardan 
bir göl doğacaijına bir türlü ina
namayordum. Bugün kafama dan
namıyordum. Bugün kafama dank 

dedi. Bir dilenci kutusuna. düşen 
onluklardım koca milyon dağları 
peydahlanırsa, damlalardan göl 
değil, deniz, hatta engin bir Bah
rimuhit bile haydi haydi çıkar 
d

. 1 ' 

ıyorum. 

Galibn bu dilenci, günün yarı
sını şunu bunu soymak, yarısını 
d_n .kazancma piyasa aramakla ge
çırıyordu. Çünkü, başka türlü 
n.c bankalara sokulabilir, ne de 
çıft çubuk sahibi olabilirdi. Şu 
halde bu mahluk yalnız alemi al
datan bir sefnlet aktörü değil, bir 
!a~siyeti, ikire bölerek bambaşka 
ı~ı _adam hnlme koyan, yaman bir 
sıl11rbazm1ş da. 

Demek, bu milyonlar, sade u
tnnmazlığm ürünü sayılamaz. Top 
!anan servett zekanın, ve ayrı bir 
tnkıı:n k~~iliyetlerin de payı var. 

K~mbılır bizim de sokakları
mızda rastladığımız dilencilerin 
yüzde kaçı, bizden parnh istikba-
li bizden aydınlıktır. ' 

Bu milyoner dilenci, bana ken
di başımdan geçen bir hadiseyi de 
hatırlal'.ı: 

Bir sabah. karlı, buzlu, berbat 
bir kış sabahı, i§İme giderken, i
çerlek bir kapıdan, bir dilenci kı
mıldamış ve para istemitti. Şuur
suz bir alı kanlıkla uzatllm. Be
nim elim çıplak ve morarmı h. Sa
daka bıraktığım avucu, l<alm bir 
yün eldivene bürünmü~ görünce, 
ııülümsemi ve kendi kendime: 

- Verdiğim sadaka. ondan zi .. 
yade galiba benim hakkım 1 de. 

mi~tim. 
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iki Amerika 1 

arasında .. 
Birleşik devletlerle 

Almanya' mı çarpışıyor? 
- Kom,umuz Fu ne bekliyor öyle? 1 - Allah, Allah: nedir öyle bakıp durur, 1 
- Zelzele olup toprağın açtlmasmı bekle- tuz? Ömrllnde yaban e~cğt görmedin ıni? 

yor. Patatt'~lerinl ekmt'ğe Uoenlyor da... f kırarım ha.-

- Oğlum camınızı kırdı, 3y1• 

ileri gttnieyln. Gelip öteki 

{ __________________________________________________________ __ 

:ıt~&L&& Brezilyadaki ilk ve son bükü- ~~~~.?..~.~~-~~~!~ 
• • • Bu müşkül "' 'l'opltapı ı:ıarayıncıaki me~nur \,:inUI köş ı t 

kUn tamirine karar verilmiş, keşfine ba§lan I m e 
mıotır. ı 

• :Oiyarbeklr ve El!zlz vll!lyetıerinln ad ı 
lan "Diyarbakır,. ve Elazık., olarak değl;ıtJ 

darbelerının ısrarı nedır? y elle kals 
rllmlştır. 1 

• tstanbul Emniyet dlrekt6rlUğUnUn nak 
ledeceği Saııaaaryaıı hanmm tamirine bl1§ 
lanmıştır. Hnnrta bazı tDdJIAt yapılacaktır. 

• EmlnönU belediye zabıtası dUn mıntaka 
sınıfa. on iki lokanta teftiş etml§, bazılan 1 
hakkında bcledJye nlzamlarma riayet etme 
diklerinden do'ayı zabıt tutmuştur. 

• Eski I.Ulc tll§ı §lrkctinln imtiyazı Vekil 
Jer heyeti kararilc tcshedllınl§tlr. 

• Kaptan Vangel adında biri birinci sulh 
ceza mahkemesince tevkif edUmlşUr. Vangel 
bazı klmscl~rl pasaportsuz olarak Yunanis 
tana kaçırmaktan suçludur. 

• Bebek - tstlnye yolunun lnşaama ya 
kmda başlanacaktır. Yolun yapılma masrafı 
olarak 466 bin llrn harcanacaktır. Yol beton 
- u!alt olarak yapılacak 939 yılı n!haye 
tinde bitecektir. 

• İngiliz hazine mllsteşarı Valese, Türk -
1ngnız ma11 ve tıcar1 mUnasebeUerinln lnkl 
tatı etrafında tetkiklerde bulunmak Uzcrc, 
batta sonuna kadar Ankarada kalacaktır. 

• Ttlrklye - Polonya ticaret anlaşması 
mtlzakerelerl bltml§ ve anln,tımaya sah çe 
kllmhıUr. 

• Türkons genel reis! Burhan Zihni Anka 
radan gelmiş, bazı tetkikler yaptıktan 

.sonra hemen geri dönmUştilr. Burhan Zlh 
ntnln çok mühim bir mesele etra!mda ince 
lemeler yaptığı söylenmektedir. 

• Haseki hastahanesinin yanında yeniden 
bir tedavl pavyonu yapılmwıma karar veru. 
mlotır. Projesi hazırlanmaktadır. tnşaat Ont
versite tarafından yaptırılacaktır. 

• Haber aldığtmıza g6ro millkiye mUtettlş.. 
leri sinemalardan alman DarUJ!lccze ve Be
ledJyc resimleri etra!mda tahkikat yapmak. 
tacı.rlar. Bu tahkikat bir h.a!tadanberi de-
vam etmektedir. 

• ı.:ahvecller Cemiyeti yıllık toplanbsmı 

dUn Esnaf Cemiyetinde yapmış ve yıllık ço. 
Jışma vaziyeti mUuı.kere edildikten sonra 
CcmlycUn yeni yıl idare heyeti seçimi yapıl. 
nııştır. Yeni idare heyetine Cel l ve Rahim 
mPıtır. Yeni idare heyetine Celll ve Rahıni 
se~llmlşlerdir. 

• Esnaf' CemlyeUerl 938 yılı bUtçelerinl 
hazırlamaktadır. Şimdiye kadar 27 cemiyet 
hUtçcslnl hazırlıyarak Ticaret Odası esna! 
şubesi mUdUrlllğüne blldlrllmlşt!r. 

• Defterdarlık muavinliğine divanı muha
sebat mUrakJplerlnden Bay trahlm tayin e
di mi~tlr. Yakında vazltcstne ba§layacalr. 
\ır. 

Letonga ticaret heyeti 
Letivanya ile aramızda yapılmış olan 

yeni ticaret mukaveles:nin imzalan -
<lığı, dUn Ankaradan iktisadi dairelere 
tebliğ edilmiştir. 

Bu ite memur edilen Letonya he· 
yeti de Bulgaristana hareket etmiştir. 

Lctonya heyeti, bizden sonra sirasi
le Bulgar, Yugoslav ve Yunanistanla 
da birer ticaret anlaşması aktedecek
tir. 

Avrupada fahsn görecek 
hukukçular 

Adliye Vekaleti hesabına Avrupada 
hukuk tahsiline gönderilecek talehcnin 
imtihanları bitmiştir. 

Müsabaka imtihanını Amil Artuz, 
Ekrem ve Abdullah isminde üç genç ka
nı.nmışlardır. Bu talebeler İsvi~rede 
tah!IİI göreceklerdir. 

cak bizim azığnnız çıkıyor . 

Brezı1yanm cumhurreisi Vargas ile Birleşik Amerika devletleri cum
hurrei81 Roosevelt. 

Brezilyada bir idare değişikliği 
oldu ve cumhurreisi kendisini dik
tatör ilan etti. 

Fakat, bugün diktatör olan Var -
gas kimdir? 

Brezilyada bugün cereyan eden 
hadiselerin menşei nelerdir? 

Ne gibi siyasi hadiselerle alaka • 
darılır? 

Çok meraklı safhaları olan bu ha 
diseleri burada kısaca anlatmak is
teriz. 

Bundan yedi sene evvel, 1930 yı 
lmdaydı. 

Brezilyada cumhurreisi seçımı 
yapılacaktı. Bu iş için iki fırka ara -
smda büyük bir kavga başlamıştı. 
Liberallerle muhafazakarlar çarpı -
şıyorlardı. 

Herkes liberallerin namzedi Var
gasın seçileceğini zannediyordu . 

Çünkü B. Getulio Vargas mem 
lekette ileri fikirli olmakla tanınmış 
tı. Kadınlara t • ~im hakkı verilme -
sini, erkeklerin 18 yaşından itiba -
ren seçim hakkına sahip olmalarını 
işçiler ve fakir halk lehinde ıslahat 
yapılmasını isterdi. 

Fakat, Birleşik Amerika devletle
ri arnzisinden geniş, Avrupa kıta -
sına yakın bir yer işgal eden bu bü
ytik memlekette, günlerce süren se
çim faaliyetinden sonra görüldü ki, 
muhafazakarların namzedi Gulio 
Prestcs bir milyondan fazla rey ala -
rak secildi. Dr. Vargas ise ancak 
650,000 rey almıştı. .. 

Liberaller, yani Varpasın taraftar 
ları, bu netice karşısında: 

- Hile yaptılar! 
- lşin içinde Amerikan uarası 

d(iniiyor! diye bağmnağa başladı -
lnr. 

Falnt. Dr. Vargas. o ciddi ve ira
deli cehresiylt: hiç sesini çıkarını -
yor, susuyordu. 

Y aI r. rz arkadaşlarına : 
- Sabırlı olun. dostbrım ... Altı 

av Cirim geçsin ... Görürsünüz .... di-

vela Nevyorka gitsin ... Orada ken • 
disine para veren büyük bankerle • 
rin elini Öpsün .. 

Bütlin bunlarla söylenmek isteni
len şey, Prestesin Amerikadap pa • 
ra aldığı ve mevkiini bu vamta ile 
ka7,andığıdır. 

Esasen Amerika birleşik devletle 
rinin iktisadi siyaseti dolayisiyle 
komşularından memnun olamayan 
cenuplularda bir cereyan başlıyor. 

Bolivyada, Peruda, Arjantinde, 
nihayet Brezilyada isyanlar cıkı -
yor: Her memleket Birleşik A~eri
ka devletlerinin aleyhindedir. 

tik hükumet darbesi 
Şimdi Dr. Vargns için çaltşacak 

bir devir gelmi~tir. Brezilya federas 

BERLTh"DE NE KADAR OTOMOBiL 
VAR?. 

Geçen ay yapılan bir istatistiğe 
göre, Berlinde, 200,000 lüks otomobil, 
30.000 kamyon, 5000 taksi otomobili, 
2000 otobüs, 30,000 motosiklet vardır. 

DÜNYANIN EN AKILLI 
HAYVANI 

Belçikalı bir jeoloji mütehassısı, 
muhtelif hayvanlar üzerinde yaptığı 
tecrUbe ve teşhiı:ıleriyle dünyada en a
kıllı hayvanın fil olduğunu iddia et -
mektedir. 

Filde, tefekkür, tahattur ve öğren
me kabiliyeti b:.ltün diğer hayvanlar. 
dan daha UstUn imiş. 

KUŞLARIN FAYDALARI 

Ona "köylü,, diyorlardr. "cahil., 
"görgüsüz,, damgası vuruyorlar -
dı. Ti.irk milyonlarını yetiştin.,n sev 
${İli analar hor göriiliiyordu. Sapa -
na sanlmış Türk kadını vazifesinin 
yalnız ve yalnız evlar yetiştirmek 
,}madrğını biliyor ve kanı bozukla
rın istihfafına da aldrrmıyor. O da 
bizim gibi omuzlnrında en ağır fa -
kat en mukadde! yiikün a~ırlığını 
hisecliyor ve bu yiikii her Tiirk gi
bi ~erefle hedefe götiirmek için çalı 
~ıyor. 

yordu .. 

!ngilterede bir z.iraat ~ütehassısı, 
zararlı böcekleri yiyen kuş ve hay -
vanların insanlara ne kadar faydalı ol
duklarına dair bir istatistik meydana 
getirmiştir. Yuvasında beş tane yav
rusu olan leyleklerden her biri günde 
ellişer tane zararlı böcek yemektedir
ler. 30 gUn yuvada kaldıkları mUddet-

C""ntın Amerikasmda fırtına ! 
Brezilya cumhurreisi seçilen B. 

Precıtes, işe b"'cılamadan önce Va -
cıin"tona ddiyor ve komsu mem -
Jeket cumhurrei!li B Ruzvelti neza -
ketrn ziyaret ediyor 

Brezilyada Vargas taraftarları 
c-nmhurreisinin arknsmdan şöyle la 
kırdılar etmeğe başlıyorlar: 

- Niçin V SJingtona gidiyor! Ev 

çe bu altı leylek, beş bin 700 böcek 
yiyecektir. Bu böceklerin her biri her 
gün kendi ağırlığında yaprak ve yeşil-
lik yemektedirler. Bütün böceklerin 
bir mevsimde ne kadar yaprak kuru
tacağı dü~ünülünce, bütün kuşların 

insanlara ne derece faydalı oldukları 
anlaşılmaktadır. 

yonundaki yirmi devletten onu is -
yan. ediyor. Bunun üzerine, Vargas 
bu ısyan eden tarafın başına geçi -
yor ve cumhurreisi seçilmiş o]an 
Prestesin faaliyete başlayacağı tarih 
ten evvel hükumeti düşürmeyi ka -
rarlaştrnyor. 

Bunun üzerine hükumet harekete 
geçiyor, üç hafta dahili bir harp olu 
yor. Kan gövdeyi götürüyor, şehir
ler bombardıman ediliyor. 

Bu sırada o zamana kadar hüku
mete sadrk kalan bir ordu daha is -
yan ediyor. General Mignel Korto
mm idaresi altında olan bu ordu iki 
tarafın da ınuarızıdır ve iki tarafa 
karşı çarpışmaktadır. 

Nihayet general Rio de Janeiro 
hiikumetine bir ultimatom veriyor 
ve cumhurreisini istifaya davet edi 
yor. 

Cumhurreisi istifa edip hükumeti 
general Kosta alınca Vargas son de 
rece hiddetleniyor . 

. Kendisinin çalıştığı bir işte baş • 
ka8t muvaffak olmuş ve muvaffakı· 
yeti o elde etmiştir. 

Fakat, bugünkü diktatör, derhal 
k~rarı_nı ":e~İ_Yor. ve generale karşı 
yuz bın kışılik hır ordu ile harp açı· 
yor. 

Bu k"uvvetin kar~ısmda da gene
ral Kosta mağlup oluyor ve Dr. Var 
gas birgiin biiyük alaylarla Rio de 
Janeiroya giriyor. 

Son hiikfunet darbesi .. 
Dr. Vargas, cumhurreisliği maka 

mmı eline aldıktan sonra, o zama -
na kadar memlekette tatbik etmek 

(Sonu Sa. 10 Sü. 3) 

ne yaparsatı 
Hayatta bazı müşkül 

vardır ki insan neye karat . 
şaşırır. Bu gibi hallerde~ 
rir bir tab:.:ıtte olmak r rat'IP 
nunla beraber verilen ~~J,J. 
lu ve makul olması icaJ>C"'"'}ef 

Size burada bazı mesele 
ruz. 

Cevabınızı aklınızda ;,ıi 
mz. Verilmesi lazım olan 
da yazının sonunda bula 

Kendi fikrinizi onunla ısı 
rır ve haklı olup olmadığıtt 
smız. 

1 - Büyük bir ka" l.J 
B. Nejat bir polis koJlljse 

Judur. Babası ile beraber ttl 
kasabaya gitmişlerdi. . 

Bir nkşam otomobili ıle bi" 
bir gezinti yaparken yolda 1 
~a çarpıyor. Adam derha 
Genç adam, ne yapacağını 
yor: . 

Hiç bir şey olmamı~ gibi 
nı sürüp gidebilir. Çünkü 
se yoktur. Fakat, kararsızl 
ne yapacağını bilmiyor ve 
ve dönerek ha.basma koşu)' 

ijabası ne yapacak? . 
l - Kendisini polise Jl11 

recek? 
2 - Oğluna hiç ses çık 

nı mı tavsiye edecek? 
3 -i'olise onun haber' 

mi isteyecek? 
4 - Ertesi sabaha kab! 

1im? 

2 - Yanlı§ para ve~ 
(Smııı: 10 ncıt 

Beş bin sene sonra~ 
insanlar 

Bir lngiliz iilimine göre saçstlı 
dişsiz ve tırnaksız olacaklar 

1 

Şalapin Tekrar Hcutalandı 

Bütün diüıyaca meşhur; Rus 
tenoru Şa.lapin hastadır. Büyük 
artist kalbinden hasta olduğu 

için il."i ay<l.anberi Avusturya 
A lplcri ve Sal.sburg'da tebdili 
havada bulunmakta idi. Fakat, 

1 hastalık fa::la~tığı için karısı 
; ile, be§ ktzınd.an iki.si artistin 

yamna gitmi§lerdir. 

İngiliz fizyoloji mütebe;;: 
sör Barker'in bir mec:ınu ıJ1I 
tiği makalede okud~ ~ 
5000 sene sonraki insani~ ~·..Jı 
ve hatta korkunç olaca.ki~~ 

İnsanların başında saÇ 
tır. Bugünkü insanla.rJJl iDi fi 
§apka taşımaları, kcndUet~~ 
sene sonra büsbütün saçsıı -.,J, 
caktır. Ağızlarında diş ~ti' f'.. 
cak, fakat bunlara lUzUıil ~~ f 
caktır. Çünkü kimyevi Jı '°'-z 
tulacaktır. Bütün insa.nJst ~ ~ 
şıyacaklardır. Şimdiki :;:ı~ f 
kaplar vUcudün bütün ~ji~/. 
parmak Ü?.Crine teksif et~ 
san ayaklarında bir tek b1l:. 9ıc: 'J 
başka parmak buıun.ınuY8~1 ~ 
ve ayaklardaki tırnakla! .J 
cakt:cr. (l'-

52 Bin KELlME. stıt ıt 
ÜZER!NP~ ııeJıı' ~ 

Viyanada y~ayan Vıl .,p ~'I 
ner isminde bir ressa.nı, ~1' 
olan Avusturya esas Jc ~~ 
posta kartı ii7.erine y~ ıcel 

Ressamın bu kadar ıi 
kart üzerine nasıl sığı§tı~..,.; 
keein hayretini uyan~- i 
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en gürültülü !sayan .:0-şesıl 
• YaAh clltler için bir llUd 

şehrı 
Berut kahvelerinde 
dans eden kızlar, 

Berutta gece hayatı 
raya ayak basar; şoför makinesini yo
lun füıtünde bırakır; esna( dükkinı
nı kapar, hepsi bir a§çİ dükkinmda 
bir1eşir. Her köşede bir bar, her ıo
kakta bir meyhane , ardrr. Berut1u 
çok çalışır, çok kazanır, çok içer, çok 

f'ğlenir .•• 

yat devresiydi, o günler şimdi iri~iJ
me% bir al~m oldu ... 

F.hli aıkm neıYeglihı köşei meyhn-
nedir .... 

Bu da başka bir deni, ba~ka bir a· 
lemi hatırlatıyor. Candan dinledi~i
mizi gören çalgıcılar, yalnız bizt Jıi
tap ediyor gibi, y6zleri bizim tarafa 
döniik, onlar da neşeleniyor: onlar 
da r.andan, yilrekten çalıyordu. 

Bir aralık dinlenmek için 1azlan 
yere bıraktılar; terlerini sildiler; va· 
kalarmı düzelttiler. Birer birer ya~ı· 

YUzlert yağlı olanlar !çln en mllhlm ~. 
yUzUn dikkatle temizlenmeataır. Bu makaat
ıa &Icak su ve aabun tavsiye edltebWr. Kul. 
Janılacak ııabUDun bamud teamWde olması 

da mühimdir. 
YU&tln aabunJanmuma felfnce: 
lyt blr aabun evvelce köpUrtWmell n bol 

Jd!pUkl• y11U muaj yapılmalıdır. Eter 
ytlzde ıdyah noktalar tasla ı.e •bun kBpUğü 
ııllrllldUkten .onra yüz bu.sual fırçalarla fır. 
çal•nmahdır. 

vazan: Or. Cemil Süleyman 
mıza geldiler •. 

- Kanuni ~obar bendenb:.. Ke
mani Bojos k61eniz .. Santuri Mi"ak 
efendi... Tür)dyeden geliyor olmah-

Sabun ı.tımal!Ddell 80D1'& yUsUn bol temiz 
ıru ne yık&nmuı ıazımcSır. Eter ytız çok yağ. 
Jı l8e ve cilt te tabammm edlyon&. ,oztın 
yıkanmam için kuDamlacak temiz ınıya bir 
mlktar tenttır dlS lıeJı3Uvan Dl.ve edltlr. Bir 
çeyrek litre .uya ıı&ve edilecek ~tor da 
lbenjuvan mlktan yanın kahH kqıtmJ g81)o 

memelldlr. 
l T 1 rın ~-lr~rtısı, nargilele-

nar ar. aş a sa- dan kır· 
rin gurultusu arasında, karıı • . ... 
~ıya yüksek sesle konuıanlır, 11!edıg1 
" · d' d' sahneye ıskem 
ı:ıarkıyı söyJeıne ı ıye ., 
İe fırlatanlar, yumruk yumnıga ge-
lenler halkın zevkini öldürür; hra~a
tmı k~çırır. Bu meınlekettle kl~kanea· 

"va ye ı · 
"ılık kahramanlık ,.e 1° 
· . d' bir vasıf ur. 
vın en gurur veren b. t b 

Büyiik Harp senelerinde ısza e-
nim şahit olduğoın bir vakarı ha~: 
Jarım· Asker müdahale etJ?es~: il ~r 
şarkı viizünden kan ga,·deyı ~t ;u
vôrdu·. Kapılar kapandı; kabadayı a
~ın elinden bıçaklar alındı; kol.tarı 
ha~lanarak bir katar halinde ır;azıno· 
,)an cJıo;arıya çıkarıldı. Hadi~tden .!0? 
ra herkese öyle bir ıükönet gelmıştı. 
sinirler o kadar yat111Dtlll ki Arahiı· 
tanda ilk defa yalnız o gece, ze\o·k ,.e 
hnznr içinde bir Arap musikisi dinle: 
yebildim. diyebilirim. Çok gilzel s;sı 
olan Tantalr bir kıı ıarkı ıoy
Jüyordu. Bütiln Berut onun ~çin lu
rılırdı Fakat o geceye kadar kiınıe o• 
nu do~a doya diııleyememit~· Zecri 

l d galiba herbı hıraz da 
nıuame e en . . k 

1
...,

11
,tu Güzel f!eıh ız, o 

memnun o ,.. ) · d , ·akitlere ka ar coştu, 
gece: c;ok. geç ...iize\ ve hisli ~arkıları
neşelcnclı. tn ,.,-, • 
nı o gece söyle!'"'..,. ,,. 

1 
tatlıcı dükkan 1 arı· 

L 
okanta arı, 1 .. 

1 
r bu memleket ıalkı 

nı 11oren e ' _ı " d n dinlenment'n ye· 
durına a ' .. .. R" "k 
• 

9 
lh•e dii•unur. uyu 

mek mı yer· .. < • • • J b. rnher gıbı c:e' ıren o-
meydanı ır c;e .. o memleketin 

k t 1 r n carneknnr, an a a ı T etirı,. gc)re ıan-
zevk ve icıtah kahı ıy I 'h w . . :. . tir Turp. u f'r. c.gan. 
zım edılmı~ . . türlf'rin haaın-
. h drran ,rarın ' ı!tda ı u~G·an sineına1arclon. çal~rh 
' 18 ır. ,ece. halkın nazarla-
kah,·elt'rdcn ho,anall 'hth•arsiz olarak 

h 1 crererktn 1 • 
rı, ura' an ,. • I ili•ir~ p:c-renın 

h 
.. 1.. nıf'kun ere u ~mı ıı ca · .. 1 ri ıtlnn f'elktrik 

1 1 
w • • le ıı;o:r: " ;;aran ıı;ı ıc;ınc ' k fife ku(i!e ora' a 

· ı · .. ,oları 11 
• zıva arı. ın~· kı kaclehltrl'Vle clo-

•:t'ker: mnıı:ılar ~~ . criMr hiri ır"'Jir. 
1 ı ' 1 rın ,,,rı " ' · ar: l!I lll' a. . oıeri nar tanf'lerıy-
Tahin ilf' eıılı111f• klarh·le ııUil)f'nıni~ 
le ınaydano~ r.•r.:ıd11dan )"apılmı~. 
nohut piirf'fl1• re: aatlerde t'n f aıla 
hakla salattı'1• htı 1" iı «tda'1ır. Arap. 
ra~lwl ~iiren tn dl ka:la u;;rar: H11111 ... ı fırlar: 60 ..,., r w yatagım an • 

1 
irer; turpa sogana 

muzcu <lük~aııın ;~yor ıPbi, ağzı su· 
sarılır; şr;e,·ış ~ ahmurla~rak. ha)'· 
)anarak. ~öılt'rı rn t ve iıtııh ile yer. 
ret rnren bir. leı~ebulanınlYor olmah 
Jlt'r hal.le ~~Jesı dak ta 1eııccfilli ı>a· 
ki ii~"rinc akı bar 

lep ic;c-r. 

1 
• iı·ki alemleri, 

E 
w' e ,·er erı. > • 'k ~ ene t 

0 
karaktrrıst1 

.. hava ı nınurn• ;d. 1\trrnleket ha~-
. pJ•tS.J ır. bır. ce i ·ecck . ,·e yatacak 

tanba .. a vıye<'t'k, «; -ıldu"r Ne ka· • • • 1 ıne'""' . 
yerler ticaretıY ~dan'"~taha ziyade lo-
ılar otel -varııa 0 diikkunı, ne kadar 
kanta ,·e tathr• ak yeri ,·arııa ondan 
vi,·ecek ,·e r.atacb ·•e meyhane ,·ar-
. . . de ar" 
<!aha çok ı•Y8 

1 
• hrrnen hemen 

dır. Ciiniin aaat r•· öniil ,.ğlrndir
ıııidevi clohhırme ' ı:; :Kayıkçı ka· 

ı_ ·ka,·ırıısu)'lıı ge~er. 
me•· ... -

daki balozlar hemen hemen oraya in· 
tikal etmİ§tir. Ortalık kararır karar· 
maz, ahenk ba~lar; uzaktan türkçe 
ıarkı sesleri gelir. Peırevler, saz se
maileri, gaze11er, maniler ... 

Otelin arka odalarında yatanlar, 
akşam olunca rakı tepsilerini balko
na çıkarrrlar; kendi kendilerine bir 
nevi ekonomik eğlence tertip ederler-
di. Bir akıam beni çağırdılar. 

- Bu ge<'.e bir ıaz Alemi yapıca· 
ğu. istersen sen de gel, eğJeninİD00• 
dediler. 

Aşağula uzun ve karınlı~ bir so-

smız ... 
- Ben e\'et, f uat beyler buralı· 

drr ... 
- Adanadan mı. fstanbuldan nn? 
Öyle ya 'l'ürkiyede iki yer var .. Bi· 

ri benim, biri onun memleketi ... 
- Ben İstanbuldın geliyorum ... 

Siz Adanalumız gah'ba ... 
Derin bir göğiis geçirdi: . 
- Evet, AdanalıyJ!l'I·· Faltıt ne ya· 

palım timdi Bemtlu olduk ... Enneui· 
nin yurdu mu olur? .. Bakalım bura
dan da nereye siirerler? ... 

- Niçin. biz sisi snrdüli mil? .. Siz 
bizi istemPdiniz; buralara kendi anu 
nuzla geldiniz ... Bakmız, ne güzel ya· 

Tırnak artık koyu 
kırmızıya boyan

mıyor! 
ICırmm tmıaklar d& artık tarihe tanıtı ... 

ŞllpllUIS ki, tırnaklU'ml koyu kmDm 11.k 
11• boyatan Jr&dmlara pn• tel&4tlf edectılr.ll. 
nJz. Fakat, flk ve modaP Wıi ~ar,. 
tık tırnak boyam olarak açık pembeJi ter. 
db ediyorlar. 

Eııldden gündüz ve pceye gilre dellfm 
lA.k rengi de flmc!l bu eaaretten kmdtnl 1nır. 
tarırıqtır: GOnd~ oldul'U gtbt gece de açı1C 
pembe Jl.k kullanılıyor. 

kak göriinüyordu. Barlardan boıa
nan ~lektrik ışıklarının altındı, giren 
~ıkan kadın, ve erkek hayalleri seçi· şayoraunuz !.. Bu renk, ıQpbell& ld, cilde göre daha açılC 

Teya daha koyu inttbaP edllebWr. 
liyor; her kapıdan haıka bir ahed '(Sonıı 10 uncutl4) 
taııyor; nete ve kahkaha dünyayı tu• ------------------------------

tuyor. 
Sokali ortalı~• dantedealft\ 8f" 

kı gelip çifte teJli oymyanlar, kartı· 
dan ka11ry• a6s a~lar, balkonlar
dan biribirlerinin llserine su döken· 
ler, itiıenler, kakqanlar ... Biru .ey· 
rettim, hakikaten eğlenceli bir Alem .. 
Berut n~ıl yaşayor? .. Nuıl ~eni
yor? .. insan buradan daha ihatalı bir 

bakışla görüyor .. 
İçlerinden biriıi: 
_Ne 0ıunıyonıı1. dedi. Gidelim, 

§unları yakından görelim ... 
Bu teklif, galiba ~er~eai~ mill.ariın 

tarafına rastgelınittı· Hıç kırnse ıtıraı 
etmedi. 

Barlarm öııflnden geçiyoruz. Kı· 
pılarm üzerinde türkçe le' hal.1r ,·~r. 
Seyhan gaıiııotU, Eliza harı, Artvın 
hirahanesi ... 

Yarım düıine boyalr ka,lmm ılün-
1 

• leye ,,erdiği bir t'11zhant .. 
yayı ve \C • • • •1 • 
O h 

-uı• •ıtınedı. Bıru. ı erı· 
rası oıu... " .. . 

d 1 
L -lı' bir kız, klanı~tle hır 

e çıra .. 11..... . . 
kemana refakat ediyor. Rır dııkıka a-
yakta dinledik, o da .. r;f'~.kimİzf' '}tül~-
• 

1 
dı' Bir Uçuncu kah,·4'dt" luç 

yıın ır;e me . . 
te fena oJmryan bir keman. taksın1 
yaprrnr: sevimli bir E~rnı kızı !,a
nık bir Urfa ağıiyle hır ko~ıııa tıoy• 

leyordn. _ Otm;ahn1 .. dediler, heğ• nmrı· 

!'ek «;ıkarrz ... 
l\f Pmleket ba\'IH· heniınid çekti. 

rlnılf' hir masa itgal edi1di. Çalgıcılar 
hiribirlerine bakıp fmldaııyorlar; 
Türk oldu~UJJJUl11• bilmem nereden 
anlavorlardı! .• K111 ııusturdular. Riri 
utu ~tine aldı; öteki santum dizine 
,·erle§tirdi. Şerefimize Kürdili J!itaz• 
kir hir fasıl hıtlıch. ÇoMıklu!!nmu 
hatırlatan uzak bir mazi~·e ait ~arkı
Jardan; gideliın, Gök.suya .. Bir alemi 

ih eyleyelim.... .. • 
Neee ve hatır• dol~. nagmcl~r. ·~

sana daha ıiyade hüzun ,·e tr.sır ,·crı· 
yor; bir daha geriye ~önı.ııeyecck o
lan gamsız bir bayat koşesı.nden <'.anlı 
le,·halar ya§auvor. O devırde Sulta· 
nh·e çayın, Bo~azm ~n eğlen~eli se
yi~ yerlerinden biri idi. Cuma ve pa
zar günleri, J(arakatm ~lmoı orada 
sat c:alardr. }Ju ,arkıyı ı1k dtf a ora
(la dinlediğimi çok iyi hatrrlarrr.ı . Ço
cukhık çağı, rne!Ut \'C iımle bir hı· 

Çek güreşçileri 
Bu akşam ve yar1n akşam 

birer maç yapacaklar 

takıma beş oyuncu vermiştir. Misafir
lerin vakiil&TI olmadığı için ancak 
~e iki maç yapabileceklerdir. 
)ı{üs&bakalar bu akşam ve yarın ak -

pm Şebzadeb8fmda Ferah tiyatro -
suııdıİ yapılacaktır. Maçlara saat se-
kiz buçukta başlanacaktır. Çekler cu
martesi gUnU tskcnderiycyc doğru 
şehrimizden ayrılacaklardır. 
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Fransadaki "Sürete,, polis haf iqesi 
1Seıanikte tulumbacı 

Kassellarini1A Maeeraları 
Yazan: Volfgang Haynrlh ------ Tefrika Numarası ; 2 

"Gri silindirli milyoner,,!? 
Detektif Böne Kassollarl, kendini "Harrl Kasti,, isimli bir 

"loglllz,, olarak tanıtıp ..... 
Rörıe Kasellari; "Sürete"· 

nin son büyük dctekti/lerindm 
biridir. "Gri sinlindirli milyo
ner,, onun enteresan bir ma· 
cerasıdır. 1910 senesinde, Pa· 
riste 3 ay içerisinde, tam 30 
banka soyulmU§ ve bu soy· 
gımculuMarda, paraya pek öy
le dokunulmamı!, esm itibarile 
ecnebi borsalarda da üzerle· 
rinde muamele yiiriiıülen dev
let ı·e sanayi taht'ilfitı tercih 
edilmişti. Bu işleri yapan ~e
bckeyi. bilgili, niif uzlu ve son 
derecede ihtiyatlı bir kimsenin, 
~ef olarak set•T, v eidare ettiği 
tahmin olunuyor, fak at bu baı, 
me~hul kalıyordu. "Siirete,,nin 
o zamanld şefi, işiRöne Kassel· 
lariye havale etti. Birkaç gün 
sonra, Parisin "ltf ctrcpol,, oteli, 
Lonılradan gelen Mi.~ter Harri 
Kastlin inme.siyle §Creflendi. 
Bu "hafü, muhlis lngili:", har· 
li kalabalık bir maiyeıle ayak 
bastığındnn, otelde geni~ bir 
daire, müteaddit odalar Tcira· 
ladı. 

Ru "Jıcybetli, yani gösteriıli" Mis
ter Kasti -Harri Kasti?!. daima kili 
rengi elbise giyiyo.r, beyaz yeleğinden 
hiç ayrılmıyor ·re Pari~liJere göre her 
"Jıalis, muhHs tngiliz'' in adeta ·'ala
meti farikası'' olan gri renkte silin
C1ir şap1'asrnı da haşmda ağametle ta· 
şıyordu. Daima hu şapkayla görUnU· 
yordu. ''1\laa" yelek ve kostüm, liep 
arni görünil~teki bu "halis, muhlis 
İngiliz", fevkalade ~wgindi. ,.Ayni 
zamanda ee,·imli, itimat telkin eden 
lıal ''e tavra sahip ve eli pek atık, yü· 
züne gülündü rnii, bir yıgm para lıar
car, dört hir tarafa para saçar'' bir 
centilmen! 

Mister Harri Kasti, fransızcayı 
pek az hiJiyordu. Ancak ~atıra, patı· 
ra, kelimelerin kafasını, gözünü ya· 
rarak konuı;uyordu. Bu itibarla, ken
disine daima bir tercüman refakat et· 
mekteycli. 

Bu l\Jister Hnrri Kasti, lier lialde 
maliyeci olsa gerekti. Çiinkü, Pari
se gelir gelmez, soluğu borsada alnuı· 
tı. Onun borsayı ziyareti, elerlıal dik
kat ve alaka uyandırdı. Birkaç gün i
çerisinde, "Kara horsa" da pişkin bir 
mü§teri olunca, İngiliz milyonerin 
maksadını tahminde kimse güçlük'. 
t.ekmiyerek, onun şahsiyeti liakkında 
herlies kendisini tam bir fikir edin· 
mİ§ Hydı! 

".Metropol'' otelinin sakini, 'gnn • 
dilzlerini borsada, geceleri eğlenceli 
barlarda geçirmekten zevk duyuyor -
do. Londradan gelen miaarir, Pariı 
harlan havasll)daki aıın hususiyctten 
hayrete uğramakla beraber, bundan 
hoşlanır görünüyordu. Faliat, arada 
pek açık, saçık lıaHeri yadırgayor, ar
tık h~ı kadarını da fazla bularak, ko• 
lay kol av hazmedemiyordu, doğruıu ! 
Eh, gri silindir şapkalı adam, ne de 
oha, "hafü, rnulıJis İngiliz'' değil miy 
di!?! Elbette'? 

Londrah mi afirin Pafrte hiç ta• 
nulı~r voktu. ~aliha ! Parisin kiiı;iik 
tacirleri, onu derhal göz hap ine ala
rak, hal 'e hareketini taraıısut ,.e ta· 
kiple, hakkında sağlam hir fikir eclin
ı 1eğe te~chhiis ettiler. Neticede de, 
"sempatik hir alakayla'' onun Fran• 
sa için yepyeni hir aclarn olduğu ka· 
naatini edinclile:-! Fransayı tamamiy· 
le vahancı; tek Fransız tanımıvan bir 
tnğiliz ! . 

Yav-~ ya,·a§, ~eceleri e:Plenti sıra
f:mdıı, barlarda hu 1rıgili:ıı:in etrafına 
Fraıısr do·tlnr toplanıyorrlu. Y c:.i 
elostlar, ona açılmakta gecikmiyorlar· 
clı. Derken, hazan şu, hazan hu dostu• 
mm çn1mmış hirkaç 1000 franklık 
tahvil satın alma ı teklifini reddetme 
di. eksiğine knrl:ı ~atm aldığı hu tah· 

. 
villeri katlayıp cüzdanına yerle§tirir- ı 
ken, mağrur Ye gayrimemnun bir ta
YırJa, dişlerini gıcırdatıyordu: 

- Bu ufak, tefek itler benim ne· 
yime yarar? Ben Fransaya ekmek pa
ramı çıkarmağa gelmedim. Ben, yağ
lı bir kuyruk, iri bir lokma i~tahlm· 
ymı ! Büyük iş yapmak isteklisiyim ! 

Onun böyle lıomurdanı~ı yeni dost 
Iarmdan birini cesaretlendirdi: 

- Eğer, dedi, ciddi surette böyle 
dü§ünüyorsanız, sizi. hu gibi i§lerde 
henden daha kuvvetli, daha büyült 
sermayeli birisiyle tanı§hrabilirim, 
Mister Kasti! 

İngiliz, düşünceye urdı: 
- Peki, ama ya o adam da ıizin 

gibi İngilizce biliyor mu? l\lali'ımu• 
nuzdur, ki hen •'hesap!" ve ''çok te
'ekkür !'' elen başka tek kelime fran• 
sızca anlamam! "I' adisyon!'' ve ''mer 
si boku!" dan ha~ka tek kelime hile! 
Hemen h"emen ! 

- Ben 'size tercUman olarak lıiz· 
met etmekten §eref duyarım. Mister 
Kastı! 

Bu yeni ''aziyet, "Kasıl • Kassel· 
la'' rinin işine geldi. Nasıl gelmez o
lur? "Sürete'' li pofü lıafiyesi, zaten 
bu tanıımayı bekliyordu!?! 

Yeni dostu, birkaç giin tıonra Mis
ter Harri Knstli otelinde ziyaret et· 
ti, kendiıdni otomobiline alarak, 
yola çıkardı. Ve yolda kiminle ta • 
nı~acagmı if ~a etti. O arada,öei hzbz 
mşacagmı İf§a etti. O ane kaclar meç· 
h'ul olan :ıı:atm ajam, kimin hesabına 
llareltet ettiğini, fU 11özlerle açığa \'ur
da 

Sisi Marki dö la Hupliyerin 
nezdine götiirüyonım ! 

'.Ajan. im ismi telaff m: ederlien, 
ıesi, derin lıiinnet ifade eden bir 
tonla titriyordu. 

Hans Georg, aydınlık bir ktş 
robahı yaptığı kır gezintkJindcn 
şatoya dönünce, kansı Gittanın 

odMtnc:ı giriyor. Kavga etmek i
çin gitmiş bulunuyor. Şimdi so
banın yanında durarak, onu yan· 
gö::le süzüyor, genç ve güzel ka· 
dını bir kere daha beyeniyor. 

Uıtellk ıtıklı aaçlan ve l(lr. 
prizle tutukluk tesirinin yanakları u. 
zerindeki gW • pembelik ifadeei ! 

Birkaç defa yutkunduktan aonra, 
taaarladığmdan kat kat daha mWA. -
yiın bir tavırla, )'\lmU§ak tonlu bir aes 
le, başladı: 

- Neden dün akşam salonu öyle 
kaçar gibi terkettin sanki? .• Eyyy? .• 
beni, kendlaine cevap verilmeğe llyık 
bulmuyor musun?... Güzel! O halde 
gene gidebilirim! 

Odayı terkedecekmif gibi bir hare
ket yaptı. Ve Gitta: 

- Dur, Hana Georg ! dedi; gitme, 
kal; oturalım! 

- Rica ederim! 
Koca, kanamm k&r1ıamda bir aan· 

dalyede yer aldı. 
Genç kadm, şöyle B<Syl~i 
- Sen, her halde benimle i§e mü

teallik bir şey konuşacaksındır? Yok
sa beni ziyaret lütfünde bulunmaz -
dın ! 

- Öyle mi zannediyorsun? .. yanılı
yorsun! Öyle banal bir maksatt:ı. 
gelmedim. Bambaşka• bir şeye dair, 
bir defa açık ve dürüst olarak biribi· 
rimizle konusahm ... biliyorum, ki be
ni sevmiyorsun .... Rica ederim, bunu 
nemket icabı mUnakaşa etmiye kal • 
kışına! Ben, bunu senin ağzından öi
renmiş olarak biliyorum ve arada ge
çen zaman zarfında sana biraz olsun 
daha sempatik görünmilıs olabileceği
mi umınağa cesaret edemem!. F'kat, 
bana 1;9.?'§ı antipati duymanla bera • 
ber, muayyen bazı hUdutları gözetme 
lisin ... tamamiyle harici vaziyet ba • 

- Marki, Parisin en büyük ada· 
mıdır. O, size iı;tediğiniz derecede 
yüksek kıymette kağıtlar temin ede· 
bilecek derecede, muktedirdir. Ye 
bizim en yiiksek sosyetemize mensup· 
tur. Ancak, siz fransızca bilmecli~i
niz gibi o ela ingilizce hiç hilınez ! 
Bununla heralıcr, hen terciimanlık 
ederim ,.e zaten, her ikiniT. de cen • 
tilmen olmanız lıay~iyetiylt>. hirihi· 
rinizin 1isaııından arı lnmaıoanız da, 
kolayca anla§abil irsin iz! 

Araba, şık hir hiironun kapısı Ö· 

nünde ya\'aşlaclr, clunlu. Burada kn
nunımz i,lerin tasarlandığma deli· 
Jet edebilecek bir lıaYa rnalısus de· 
ğil<li. Burası, görünüşe bakılınca, 
sadece büyük hir borsacının zarif dö· 
§enmie c;ah~ma yeriy'1i. Yazı makine
Jeri tıkır tıkır işleyor, memurlar, İ§· 
]eriyle. güçleriyle rneigul gidip geli· 
yorlardr. 

Gayet biçimli giyinmİ§ boylu. hos· 
lu hir adam olan "Miisy(i W ~farki", 
zivaretçilerini f evkalficle ki harca hir 
n~zaketle kabul etti. 

1\f ev:ıı:ua geçildi. T~m~maya ''asıla 
olan adam. pütü:ıı:siiz hir fransızca 
ile, Markiye iıahat veriyor. gctircli
ği "l ngiliı,, · in, Londracla "§iipheli 
kağıtlar., üzerine .. vfi,.i mikyasta 
muamele yapan en hüyiilC tacir ol • 
dugunclan lıalisediyordu. l\ yni za. 
manela, kendiı;inin 15 • 20 milyon 
f'rak racldesinde bir een·et salıihi ol
duğunu da bahse kattı! 

"Harri Kaı;tl., isimli· İngiliz diye 
Markinin karsısına rıkanlan "Siire· 
te., pqlis lıafiye.si R6ne "i(a!sellari. 
bütün lm sHzleri anlamadan (linle
yonnu~ görünüyor, fakat • tahii! -
tamamiyle anlavor Ye j\f arkiYC'. hu 

( . 
suretle tanıtrlrnattınılan ılnlayı için 

EdebJ Roman : •• 

S~VGi; 
Uyanınca .. 

Yazan: Maka Et ' 

kımından, mesela dün akşam beni ka. 
pından nobranca ve likaytlıkla. uz.ak· 
laştırman üzerinde durarak, bunu aon 
de:recede yakışıksız bulduğuma. i3aret 
mecburiyetindeyim. Ben, senin tema
yülünü ve dostça. muameleni dilenmi· 
yorum; fakat ne de olsa bu kadar hu· 
§unetle muameleye katlanamam. Do
layısiyle de, ihtimal her ikimiz için 
de en iyisi, bu gülünç imivaç kome
disine artık kat'i surette bir son ha· 
zırlamak tır ! 

Hans Georg, yeniden tamamiyle 
hiddete sürüklenerek, o hiddet tesiri 
altında, bu sözleri sıralamıştı ... 

Gittanın beti, benzi hayli uçkunlaş
mıştı. Buna rağmen, kirpiği bile oy· 
namadan, mesele üzerinde, ·mukabc -
leye girişti: 

- Sana şimdiye kadar tekrar tek
rar izah ettim, ki aradan geçen hadi
seden derin bir pişmanlık duydum ve 
arzu ettiğin şekilde, her şeye razı ol
mağa hazırdım. Ancak bir noktada 
ricat etmem. Seninle bir dam altmd1 
yaşadığım ve karın sıfatmı taşıdığı
ğım müddetce, senin başkalariyle 
flört yapmana göz yummam!. 

Kocası, bir parça alaylı bir §ekilde: 
- Ben, dedi, kimle flört yapıyorum 

ki? 
- Dün çingene kızla son derece a · 

caip bir vaziyet takındm. liatta onun· 
la dansettin! 

- Fakat kendinle dansetmek tek
lifimi reddettikten ve bundan başka 
onunla daruıetmeme lütfen müsaad~ 

verdikten sonra!? 
- Genç çingene kız sana sokulduk

ca sokuldu ve sen de ona tam mana· 

Kel Pano isimli birisi 
lun eski tulumbacıhk ale 

lerini ihya etmek istiyor 
' lıtanbulun eıki tulumbacılık ve ı 
1 tulumbacılannı hatırlaraınız. Ha-
~ her aldığımıza ıöre ayni it timdi 

T ekirıarayh Kel Pano ~~ 
de birisi bundan 1 O, 1_01.J 1': 
Y unaniıtaa nıitmit, o~~ 
cilik falan yaparken nilaN ..... ' Selinikte canlandırılmakta imit ..• 

Bunu bize anlatanlar töyle anlat
tılar: 

V aktile lıtanbulda uzun zaman
lar ',ulumbacı reisliği yapmıt olan 

için memnun oluyordu! 
Kendi ajanının bu surçtle 'erdiği 

izahat, ihtiyatlı Markide oldukça 
itimat uyandırdı. Buna rağmen, le· 
reddüdü büsbütün elden bırakma· 
dan, karşısında ı.,;nran "lngiliı .• i 
ımzuyor, onun ,·erilen hu izahata 
uygun hir adam olup olmadığım, yii
ziinc'ı~·1 de anlamnğa çalışıyorcln ! 

Marki, hiitiin 8<iylenilenlcr lıitin· 
ce: 

- Giizel ! eledi, "lngiliz,, ılo hı· 
ınuza ufak bir hizmette hulunaca· 
ğıııı. Ilımclan emin ol ahi lirim! 

Aj:ın, terciinıanlık nzifeı;ini ifa 
edince, "Gri silindirli milyoner·', 
doğmlarak, hafif~e eğil eli: 

- Te~ekkiir ederim. Markiye siiy
leviniz, ki c;ok memnun ve miite· 
§ekkirim. Yalnıı. Parİ!'e ekmek pa· 
ramr çıkarmağn ı;eJmecliğimi de si>y· 
lemeği unutmnyını7.. E~er hiiyiik hir 
i~ teklif edemi ·ecekcıe, lm işi olduğu 
yerele hrrakıp ıwrılalnn ! Va:ıı:iyet höy
ie olarnkc;a, h.a§lnngıçta ayrılmak, 
her halele c:ok daha lıayırlıılır!. 

"İngiliz" in höyle dolıra clohra söz 
ı;i)vlivert•k, "arık konu!lmac;ı", Fran· 
ı;ı;claki en eon • trrcddiidii <le ı;iılerili. 
Marki di.i la Ilupliyer, artık lıiç 
şiiphe5i kalmamı~ bir lıalcle, şu mu
kabeleıle hulundu: 

- Mister Ka~tl, hirk:a~ gün ole· 
Jinde l1ekle"in ! ihtimal, kentli~ine ar-
7.tt etti~i _gihi lıiiyiik bir i~ trklif edc
hi)irim !. 

"fngiliz'', hirkaç ı;iin lıeklrmesi 
trmenni~inc itira:ıı: etmedi: 

- Olrayt! 
( Arhxısı var.) 

siyle tutkun tutkun baktın. Bunu 
hoşgönnek niyetinde değilim! 

- Demek yalnız gururuna dokunul
duğu hissiyle çekilip gittin? 

Gittanm kirpikleri arasında göz: 
yaşları pırıldıyordu. Solgun yüzü al 
al oldu. 

Hans Gcorg, doğruldu ve ona yak· 
laştı. O böyle yakınında durur ve ko14 

tuğunun arka kısmına dayanarak bir 
parça. iğilirkcn, Giltayı, kalbinde ko
casına karşı sevginin uyandığı neti
cesine vardıran bir duygu sardı! .. 

Kocasının sesi, kulağına nevazi§li 
bir tonla aksetti: 

- Nasıl olur da bir çingeneyi kıs
kanırsın, Gitta, ... yakışık almıyan ha
reketimi a!f et.... inan, ki seni renci
de etmek istemiyorum! 

Gitta, gözleri yaşlı, gülümsedi. Sa
rı saçları, zihni karmakarışık eden 
bir rayiha dağıtıyordu. Genç kadının 
bembeyaz ensesi, delikanlının gözleri 
öntinde kağşatıcı bir aydınlık belirti· 
yordu. Bu genç kadın vücudünden çı. 
kan sihirli bir tesir, adeta delikanlı· 
nın vücudüne dolanıyordu. 

Derken, iki elini birden uzatıp, C>

nu yukarıya doğru, ... göğsüne çekti.. 
Gözlerinin ifadesi, bütün sertliğini 

kaybetml§ti. Bakışları tatlı kadının 

bakışlannı aradı. Gittanm vücudUnü 
de zevkli bir rehavet kapladı. Başı, 

Hans Georgun omuzuna değdi. 
Hans Georg, yumu.5ak tonlu bir ses

le, sordu: 

- Gitta, benden bir parça olsun 
hoşlanıyor musun? .... 

Ve karısını, daha içten bir kavra
yışla. çekerek; bağrına Jbastı ve ikisi
nin dudakları buluştu ... ve bu öpü!}llle, 
uzun sürdü ... soluk almaksızın ... mest
edici bir öpüşme! 

Birdenbire kapıya vurulunca, karı, 
koca, irkilerek. haz verici dalgınlıkla
rından sıyrıldılar! 

( .A. r kası var) 

niğe ıelmit, orada d.a .tı~ 
le burada olduğu gıbı 
dünyalar, kağıt fenerler, • 
lerle ı\Mlü bir kahve ~' 
buldaki eaki tulumbacılılr 
rini ihya etmek aklına 1 

Bir ay kadar önce 111.9° 
len Pano Reiı buradaki 
ve Galata Bahkpa~ 
çift tulumbacı yemenııı 1 

candaki eski tulumba y•P ~i 
dan bir yangın tulumbaJ~ofılı 
tum, bir boru, iki .baı~ 1,J 
tulumba yangın fenerı • 
liniğe gitmif. .. " 

Pano Reisin burada •
0 

kimselerin ıöylediklerine 
sa, timdi Selanikte birk~ 

' le tulumbası takımı yaP1 
, 

ta bunlar orada •.:alimler 1 
bile ba~lamışlarmıf. 

Beklenen ot 
büsler lzmird 

geldi 
1 

Aksaray - Hor~, 
arasında otob 

işleyecek 
Dün lzmirden yeniden .~rJ 

büs daha gelmiştir. bir gı.Jfl _. 

k "' il"" gelenlerle bunlann ye un 
bulmuştur. 

Bu otobüslerin fen.ni. J11 f 
ri yapıldıktan sonra Şışlı -
tında işlemelerine müsaade 
tir. 

Bundan başka Beşik'1a~ .. 
ve Aksaray • Harbiye aras. 
otobüs işletilmesi için izin 1 

tir. ~ 
Beşiktaş ... Beyazıt aras. 

otobüs isletilecektir. Ücretıfl 
ruş olm;sı muhtemeldir. ,J 
lkişeı sene üçeı161 mahkum oldtl ~ 

Geçen sene bir ramazan ge' 
c: 

hanede kömürcü Mustafan~rl <tC 

rerek, hizmetcisi Nefiserllrl riJli 
sonra gelen Mustafanın eıte ~ 
nnı bağlayarak, paralarırl1 • !> 
mağa teşebbüsten suçlu, derrı1~ 
zıl, Mihal ve gayri mevkuf ş;_,,ı 
cezada haklarında verilen 
bildirilmiştir. 1ıt' 

Demir Ali, Mihal ve Fat• r ,f 
sabit görülmüş ikişer sene ilÇ~ 
se mahkum olmuşlardır i Ş• .ı 
etmiştir. '1/1' 
7 ütün/erimizin l 

için .~ 
İnhisarlar İdaresi tütUnJert ,ıı 'iJ 

litelerini yükseltmek için e~ ~ 
lışına programı hazırlamı§U~" 1 

larak tohumları ıslah için.~ ~" 
lan enst:~:i takviye edilrntf• ne 1'. 
rutmağa mahsus b:r ha~gar ıcııJle 
tütünü işlemek üzere bır 1>' 
rulmuştur. ıJC:~JI 

Bundan başka şark vUa~.c: efC ~ 
tün ihtiyti;ını karşılamak uı:ıııJc:'e 
yada 600 1 ıin kilo istiap ed:tıf• 1 

tütün bakımevi de yapılaca ft•" t, ıf 
İnhisarlar İdaresi bir tar'" 6Jr'./. 

]erimizin ıslahı ile çatışırkt ~tc"~ 
raftan da tuz istihsaliitıfllrl aı e ~ • ' 
sı için bazı tedbirlere teve~011r• ~~;J 

Bu arada Çamaltından . rııif' 
sar tuzlasının ıslahına girıfııuo; 
yatı temin için buraya 1 J 
bir dekovil hattı uzatmıştı~,.-

Konleran s ve IC iı 
Şişli Halkevinden: ··ııa 
26. 11. 937 Cuma gı.J f(o 

1 
saat 21 de Halkeviınizdcİ,ıı lıİ'~ 
B. Peyami Safa taraflrı ~ r" 
ferans ve Konservatıı"N·flııt 
Lamia Kadri Raşit ve. :e1'ti' 
dan da bir konser verıle 

Herkes gelebilir. 
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• Edirnede yapılan işler Lüleburgazhlar lda 1 k 1 • Asfalt yoldan çok 
Q n ı genişletıhyor v.::.~1~:,~:y:!~~0~~~=ın- 300 binlik adam 
~Zhklar için en az otuz yerde da:~z~r,:~:rı~':.~nı Ayda 5 lira kazanıp 509 IİIB harcıyan aı tisi 

Şım durakı 1 ak Wleburgaz (Hususi) -Uç seneden Kl k G bl l ~ arı açı ac beridevame~kteolanTr.ıkyakalkm- ar Q e para arını ne yapıyor 
· • (lluııuai) • . .. ma davası Llileb~rgaz ı da ;çine al.ruı, 
tı..:" b:ıal - Malkaranm Jacaktrr. İki heyet ile Veterıne~ mu· bu suretle çok mühim bir inkişafa maz-1 

t•ıliyor ,·e her ay dört bin Jı.:ı; 'iiz lira 
1 

. 'k • • :ı;. 
ıırı ·tırıyor ... 

Bununla hernher, Klnrk Gnlle'in 
bankaya koyduğu para hu kndar de
ğildir, dalın azdır. Çiinkii .Amcrika
dn arti tlerden alman kaznııç vergi i 
çok fazladır. 

.'~tiki zeınesi knmilen gel· ,aviri Şevki Özer bir ayJanherı top· har kılmıştır. 
~ h .... a nu

1
nun birinde ,·akıl- I d k d 

1 

oq ret e l 

1 

.; ayıp am,.alama ·ta ır. . Hele Romanya ve Bulgaristan göç-
e .. ı.. ça k d c ı ketıne "e· ~trj"'· ı~ı ma ta ır. 933 nisanmda a~ıın 1are ';' menleri kazanın nüfusunu çok arttır • 

•
1
:0...nk.?' .. eksilbneye kon- çeeek olan damııhklar için rn az ~~ mıı ve böyle!.:• büyük kalkın.,. hareket 
"ay, ;hPrunün elektriği de "erde a"m dmakları a(•lacak , ·ek . !eri gö.e batar ıekilde kendin; göster-

ttı?- °'"keı~~~ olunmuıtur. Yerde d~ auDi tohumlama "'" ·cxı miştir. 
il; ij"•k Ve ın •uyu 938 ydm- kurulacaktır. . k d Çünkü b»gün 36 bin nüfusu aşm•ı 

1 

de Ön"' •. Çorlunun su ,.e e- Devletin inanlı aygır ,.e ın1e. e· olan kaza, sekiz sene evvel 25 bin rad -
ah urnu ... d k" . . ktec ır 

l 
·•a"~k " e ı sene ırınde ·· k ·etlcnttı<' · · desindcydi. 

69 O- tır. T k" 1 .., ~ . posu ona gure un ifttiğinin · 00 ı· e m aömm su ı- 938 yılında }(araaydın ç Pek çok yollar, mektep, köy odaları, 
tir •raya 

93 
b" ..- ·iftli~i a~ıla· l:,ı· • gene 8 de biti- " k15mı alınarak ~oç ç 

1
" .1 I bağ ve bahçeler meydana getirilmiştir 

~tıoe kiilı" rak ve kıvırcık n.,linin ı'lô ıı ı ~il ıe; ki bunlar oon üç ıene ;ıinde husul' gd 

~tb~dır. J> ur parkı hararetle ya· raber (la~hç ,.P. kabakuyrnk nelcı ekrı mi~tir. 
lıı; h arkın ı A l • "' d kaldın aca • •1, ~ •ıla•ın P an arı gelmıı az zaman içinde ortn an Diğer taraftan kaıaya yerleıtiril•• Ro 
" her .. ıştır. Burada bir tır. P • manya muhacirledne tohumluk veril-

~~dır, l~n 5.0 - 60 .•mele ça- M. Re~ÇC'__ '.'.'.'.'.'.'.. mekte ve verilen tohumları ekmek içlı> 
n. k kah· 1 :ktrık falmkasmda • --- arazi de tevzi edilmektedir. Muvakaten 

.. -n it ık t • . 1 . p e hir h amam•yle -öktü - 1 k yerh .v mue yerleıtiri!miı olan bunla 

~:tçalar tn"'eyet tarafından seti. [J1Aaf
0
tayl ~ J ,.,nevlerigcl<'oekscneyekadoryap•labi· 

ı,t ""ı•lan ""Ye ka ldrrılmak ü • Jeeekt;,-, 
l\ }:ıs rnıştır. K t ·hA 1 

S

, {. En.tbı> ı azanın arı ı camileri de yaptın • 
r,"' arnı maktadır. Sinan arasından Sokollu ea· 

.~ııa11 ,.. • - proar ı tı't;" •eeı·I • d 00 1Y.ı\'l'l' mii Lı:ileburgazın merkezinde en mute-
o • '-" er LE NEŞR . 1 12 "'" ı:ıavad•ı • d 1 t-

1
§tg"in J ın en ve Selim ive u k JJlusııds ,;rv • na yenn e o up bu sene evkaf tarafın • 

l\'ı" r e 15 . 12,30 plll<l& t r 13 50 rnubtel!f f "'1 llı i t • odalı yeni etnoğ- 13.0> p!A.kla 1urk muotkW • dan tamir edilmiıtir. 
ip• I ı .. b~•miyle bitmiıtir. plak no,rtyau 1'.00 SON· J{eıa Sinan asa,,rulan LUleburgaıa ~.{İll'Ça) .. r tt ve Ankaradan kry- AKŞAM NEŞRlYJ.Tl: •5 Edtrncnln bagwlı bUyük kanJ:tıran nahiye merkezin ~..._ " P t" ıs 30 pU\kla dantı ınusiklsl 16

·• :r 'il:;'· 
0

' ırilccek ve müze a- · -·• ""''"°"" de Balkan harbinde Bulgarlar tardın· 
,'ltt~ kurtulu§u hakkında konfer...-l laıiJı }\ Hoıkovl ta<at•nd••' "''"" ı<omal Mtan dan yak.im•§ tarihi cami de yeniden in-

~>ktad urumunun 938 yı- ır.oo ,,.,... inci tarafmd .. Ş.O' """,~ ;; ıa edilı.<;ektir. !li':">ıl tıo~la~tıracajiı kazılar i- koman rofaknUI• ıo.so •"' '""°"' ' Bir buçuk ay evvel Nalia vekili Ali 

'lt'tlı• " ettıslı'k ııı"mdı"den lıa- spor ınusa.'1abelcrl: E,,ref şefik tarafından Ç • k t f d b" ı· • • • :ı; " al ıarnlt ve etın aya ara ın an ızzat kUşat resın 
})} e tek}" fi • 19,~ bOrSS haberleri 20,00 CCJXI k ~ı... nı hu 1 ermi yapmıştır. ark•'"'"" ,.,..rmdM turk ,..,ıklal vo bal yap.tan Lüleburgaz - htanbul asfalt ya lı,.ı_'hekı ~•ikinden daha zen• ""'"''"" 20,30 ön"' R,.. t•'"""'"" oral<• lu da Lüleburgazm ilıtisadi bünyesinde 

"'1; ı:<>o nı;'')'or. ..,,ıov 20,4' Fud su noye"' okuyan!•<' mühim tesirlerini göstcrmiıtir. Otobüs-
' İç;" lı.nı • e ki e!erlerden ıüy- KOçilk Sat'se. lbrahlm Ali, ,,,,.an oovd•t. ıer üç uatte ! 60 kiloınetre rnesaf ede 
l "' •~ atnın yeniden canlan• tanbur 5'''""''"· kanun >1uammcr. vlyo bulunan lstanbula gitmektedirler. 
~ ) "ı°l.ttni nı ·· f · l 'k • Jonsı?l Mtaut Cemil, kU~met Haındl, ut, Cev lan 

1

• u etıış ı rnımarı dot Koun _..., ayan) 21,,. ORKESTRA> insan ve eşya nakliyat< hep asfalt 
ı • !{ P •nm1 ve keıiflerini 

1 
_ To<balkovokY' :ı.rozartl••" ouvJto. yoldan yaptl.,.ktad.r. Nakliyatta çok u ı,1 iı., ~ınam 4000 liraya Vize 2 _ """' .. .,.to. cuzluk vardlr. Bir liraya bir kişi Is -J~ ~ d ".. tndan yaptmlacak, bu 3 - Pon•hlolll' oanza d•ll, O..- tanbula g;debilmektedir. Yalmz göze 

, . l h~gru bitirilecek ve biiy- • - Prlg" V•'" :ı.rıgnon••· çarpan bir ku•u" Uileburgu il• htan· 
r.( ır es } d h 15 - Andran: La ı.raacotte. bul arasındaki kasaba ve köyler için 

rr)\ tJd er. ıem e ir sağ· 22,15 ajans ıuıbel'lerl 22,30 p!O.kla ııolo ~ e eılı'lm· l ,_ '"'O n fı'yatlarda yu .. kaek bir fark vardır. Mese-

d

. r. ış o aca .. tır. tar. opera ve operet parçntnrı 22,., so UA 23 oo "ıa~ Lu"leburgazdan 160 kilometre ınesa· 
"ıı NJ IKLA haberler ve <'rtes! gtınOn programı ' 1 ı;,.' li ' R soı<. lede lstanbul ;çin Mr lira verildiği hal-

'' 
1
• d~•nlıS1 yenici en geniıle • - de yirmi bir kilometre gibi pek ~·~ bir 

' . ,· ~ ... " hüyük halıçe istimlak Tan zlf at ve ten v' rl ye mesafede Lüleburgara bağb Buyukk•· 't\it•r, sını Ziraat Vekaleti gön 1 me nıbran nahiye merkeıi••- ki asfalt yol Al eonoon'un yent '"1rdlğl mmdo kcndWn• ~ d~ k· " . re 81mJerf0 Ver • güıergah•ndad.r - yamn !ita ücretle gl gOıo• ,..ııorotaknt odon bir )'lldm' Vkelny• 

1>· ~~· ""u1' f'd 1"' d Ji dikleri için dilmektedir. ~ ~. ~'.itti!, . '. an •g• a a 200 ıc .. a Büyükk•"ıorandan Çorluya 

Klark Gntlc Hofüutta ''300.000 
Jik adam'' diye anılınnktnJır. Bu ne 

lr~ı ltıath' nıştır. Vıze, Lüle- lkı• mahalleni!' dahi böyledir. Diğer ,..hallerd~ de.la-
, t, ·~ da '••r._ İnece kollektif _ tanbula kadar böyle nisbet~iı b~r f•yat 
lıı, şlltı~İ.ih !.enıden geni.,letilınicı.- t l ı g a .. kt dır Şirncndıfer 1stasyon 
t a...ı ı·tu K :. 1 I sa I goze ~arpma a · "fılJ '"'oy ~· .. eşan, Malkara, eşya 8 r 1 'b' b da bir tarifeye bağlamak hiir~~tir 'r::urefte, l\Ieriç ve tp- I er t~~;~r~n;;~urrnatarı lazun gelmekte· 

ı~li1.oı ... e1c1 an1.ık1an dahi )·eni- çıkarı 1" ktcdir 
f 

"
1 

t d J zarureti hissedilıne · 
'"" ıd e ır b Uh" k '<!....._ lltılı'" • • S Ala· kadar makanıların u rn ım no 
~ ·n l gı 80 d 1: • • d v tanpasa ve u-~ ll t lll eKar tlzerın en Kasımpaşada ,,.ap ~ 885 .. ~~'~ lal'a eyva rz, hem de dut • 11 l . de oturan mu _d_i_r._ -------------
t •rını ayrıl k ruri maha e erın 'f t :"''iiıı:ııı, Sara acı~· tır". kellef 2197 lir• tutan tan" ~ .v~ Yeni eser/ı T: h~ ... t}ıı: .. y, ll"a f ıclanlıkları . l · i verınedıklerı ı- ••••••••••• ~ıııı tıı~ 1 "Ştur n 1 ı· tenviriye resırn erın . h ........................... . 

.e · e ec ıve Jm~usi j_ b Iedıyece ta çocuk ouynusu 
t t eriyi k J ' ~ • çin bunlar hakkmoo e b"k' k • 

1 da .. ''" n ... e ·ollekti f hayatı un tat 1 ıne a· 1 ve r-·.. 1 l ~~ı~ı Utün h ·ı· 
1 

k unun Çok fayj-h yazı ar ..... ım ere 
'd• "ıkı u fi<lanhklarm sı ı emva an eh. Oö h f lık Ç ~ •oı k '" 1'"d' · · · Bu hususta § " intişar etmekte olan • ta 

0 

• 
h ~illtıl lııtınc). ırne ,.e Pinarlıi • rar verılmıştır. d'k kararı alınmış - cuk Duygusu gazetesinin 9 uncu sa 

u~~ tkted· an ve f.tanhulclan meclisinin de tas 
1 

1. t t ır ~sı rıkmıtıtır. . • 
o ar f . tır. ..k l ~. ,. Y b 1 b 

1

, •i, 

1 

• tan K . . .ned• oturan mu e - Çocuklanmtz• ı gı veren • u 
•a ta.tek a,·aklıklara da Bu ıkı mah senelere ait- gu··zel mecmuayı çocuklara tavsıye 
' "ıl et ala ·· ·ı · t f1 · b 1 rı geçen , · trıı) nı ~<>~lerı nuş - e erın orç a .. ·'keUeflerin C§• ederiz. 
1~1,~ ti,.ı:;•. az 1.000.000 di - tir. K•nun• gore r.d;yenin •l•cai> Slnerna obJekilll 
lı~~ lttgnı mı~ olacaktır. yaları satılacl\k. be ı,, .. dan devl•t çiftli~inde ,ı. t•hsil oluncaktır. En son sinem• haberlerini ve 14 • 1' geni h" 

1 
haftanın film mevzularını yiiklü o-

lit 
1 

olıt :. ır ıarf'ktt ha~ • ..,.ıarına yapı- 1 
. . •· .ı •a\ tın h)aAI ·· Zabı a --e!l'I.. lan Salon mecmuasının ıncı eayı-

"'•ı ;, ı ' 'e ıırf'tmcı::i ıan···ve.nl bir tamim 
1 

ır. anrılık . . , d k ık Son l H fıılanrılık ela· sı a çı mıştır. ~ ati ("kari k ı ·· "k b' . ~ "f tfrılerinin vazife __ _.:;_ __________ _ 

~~l •na~ıı h ı ıunı - ır Reledıye mu ebelediye vazifesiy BRiYANTiN PERTEV 
ııa .. \rJ~n o a§lnım)ır. yaptıkları sırada• 1 ın yardım y<ıp 
h .,.,, le ala" kadar memur ar 1 · ı · "d qh 1 k ··sterrne erı a-

it :•eılık 1 k la:Y ı go 
i: llıı h\I '\'ı 1 k·· ı ·· . mC\ arı ve o b memurlarının 
.. ~.. ''e .; o\ un1 ptk k b za ıta . "~ir . ıırnunı· .. r . ,..,. z1m en azı }arı teftiş raporların-

ı. l1tı· tlı~j l ... ı mu f'ttı;I ı~ın bunu yapmadık Beledı'yede bu mü 
'\ 1\tir. >ogaları yeri i nine 1 tır t allıl dan anlaşı mıŞ · . ne•redilmiş ııı. " b l b. ıarrum "t • 

111'' "tı ~ 1 nase et e ır de zabıta mua-
'l.. t ·~ "t b e en lıo;;alar k r·ı . . f . I . her yer qlll~ a ·r " a ı e~ı mü ettış erın 1 aları lüzumu 
~l~, lıı 'e lıe~ı~~aı· te~arlür et - vcnetine rnaz~dar ?;ındnn bulun • 
,ıil\·)'ltııı 1 1 

°" Liler tararm • ' umumi bir kaı e 
1

d böyle kanun ~ ı ıır ır. y ı . . b' bun an ~ r.
11 

ıln• · e mı. rınıı Ye rrıasıncı. ınaen 'd n ,,erilen emir 
'?. >1t ' '11 ":Jlıi ) · · ·· ıenı e ~ı.'•\ 

1
· 111111 t . · P f'rının ıııin • ve nizı:ınıa mt1

5 memurların ~I ı ttı l • ı ı . . eyen ~t eıı < a) "lİ§t" . lrri nrire l!<'lt17 laCflğı bildirilmiş· 
il~ l5o •rıle<·ek yt·ni ho _ şid-:lctle ceza l\n ırı 

• 200 rakamını hu- tir, 

Saı; tuvaıetınız.ın en mU
him bir malrem,.sıdir 
Kepcklerı izaledeki mu. 
vaff akıyeti her bir iddia.. 

ıı.ın fevkindedir 

elemek? 

Bu, onun senede iiç yiiz hin clolnr 
kazanan lıir ndaın olchığuntt gü teri
yor. Bu da sinemada kırılan bir re· 
kordur ve lnı suretle Klnrk Galle en 
fazla parn kazanan nrti ttfr ... 

Bundan hn§ka, Holh udun iiç yüz 
binlik ndııını nrti der :ıra mda en az 
para snrfcclen kimsedir. Senede 300 
hin <lolar knznnaıı Klark G:ılle gene 
hir rneclc ancak 30.000 dolar harca· 

yormuş. 

Dernek ki knı'tmcr ayıla. lıi:dm pa
raınızla hcş hin lira olan hn artist 
bir ayda ancak beş ) liz lira mn·raf 

-

Arti~t, kazancından h:ıhFederken 

~Uyle eliyor: 
•'Jlnna, en fazla para kazıınan ar-

ti~t eliyorlar. Faknt, hu, ııyni zaman· 
tla, rn fazla Hrgi veren :ırti.t drtt1cli 

değil midir? 
•'Eski aı kada~larnn lıann ~tını} or· 

far: 
,._ Biz seninle hernhcr c;nlışırken 

Fen 5.000 dolnrlık hir 1dnnıJı:ı. Şim· 
di üç yüz hinlik oldun . B•ı parayı: 
ne } apryorsun? 

''Cevap vermiyorum. Giilİİ) onun. 
Onlar dn l1eniın kadar pıırn kaznn m· 
hr ıla giir6ünlar hnk ne L:ıtlnr ,·ergi 

,·erecekler •.• 
"J.. • ~,·et, on sene evw~l t1f'ne.-le kazan· 

cmt ancak 500 doları lııılnyor<1u. Ya
ni, ayda, ı10 • 50 dolnr (100 lira) ka
dar lıir §ey ..• O zaman, tcnıı::il etti· 
ğirn lıer rol baı>mn lııınn 200 dolar ve
rirlerdi. Senetle ancak iki film, hazan 
iiç film çc' irirdim ..• 
. "Bu para hana yetmezdi. Birçok 
def al ar parasız, kaMığnnı \'C nrkndaş
)anmclan beı; on dolar borç nldı~ıım 

b·ı· . o 
ı ırım. 

"O zamanlar aydn kırk elli dolarla 
tatmin eti iğim ihtiyaçlarımı lmı;iin de 
ayda iki yi.iz elli clolarln karstlnyo
nım. Çünkii, oyunum, eğlencem 
öyle pek masraflı §eyler değil. 

''Eğlencelerim §tmlnrılır: Halı1' tut 
mak, tayyarcmle veya otonıolıiliıııle 
bir gezinti yapmak, fotoğraf çek· 
mek •.. İşte o kadar. Ilımlar ıln, 1al1ii, 
p<'k f azln paraya ihtiyaç g(j tcnn<') en 

,Şeyler ... 
"Hofü·ııdun çılgın c~lencc liııya• 

tında heni Jıiç göremez iniz. Bnnun 
için, ndnn ıla cledikodıılar ora mdn 

hiç geçmez. 
''Hayatım gayet sakin gctl'r. Güzel 

hir kij:.kiim vardır. Orndn ya:arım. 
Arkmla:;larnn da )ıcniın gilıi lıa it e~
lenceleri seven insanlardır. Kmn:r 
falan oynamayız. Paramı kuınnra hnr 
camaclı~ım gihi, hor n oynnlarmn ela 
yatırmam. Elde de tutmam: Doğnı 
hankaya koynrnn. 

" la rafl:ırnn nr:ı ına fakir snn'at· 
kAarlara verdiğim parayı do ko),nnlC 
lnzımclır. Onlara elimden geldiği 
kadar yardnn ederim. Çiinkii, ıkın· 
tıh lıayatımı unutmu değilim .. 

''B tından üç sene ev\ el, Rohert 
Montgomery, Gnry Coopcr, Wnllace 
Bcery ''e hen dördüıniiz bir olduk, 
para koyıluk, 150 yatnkh bir nnator· 
yom açtık. Burn<la, bizim ınc fekten 
olan hastalan hcclava tedavi cttirİ)O• 

(Lütfen 8(1.yıfayı çeviriniz) 
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- tf Siye efraôlnın Eileocell klJee ı 
-----

Kadın çoraplarının 
sağlamhğı için 

terfihi 
Maaşlarına zam yapı
lacak, it aza vulluunda 

aparca gardım 
edilecek 

-( .4lıuıcı ıayıfadan devam.) 

B. Necdet on bet aenedenberi bü
yük bir bankada veznedarchr ve dai
ma itinde doğru hareket etmittir Fa 
kat çok fazla meıgul olduğu için bir 
gün para verirken yanılıyor. Ak§8m 
heap edince aörüyor ki birisine 1 00 
lira fazla vermittir. Kime verdiğini 
de bilmiyor. 

iktisat Vekaleti etraf~ı · tetbir
; ~erle çahşıyor I tfaiye efradının terfihi için ha -

zırlanan talimatname belediye dai-

Ankara 24 (A.A.) - Kadın ÇO· 
raplarını daha iyi ve daha daya
nıklı bir bale getirebilmek üzere 
Jktııat V ekiletince esaslı suretle 
çaJııılmakta ve birçok tedbirler 
ittihaz edilmekte olduğu malum
dur. Okuyucularımızı bu bapta et
raflı bir surette tenvir edebilmek 
için vekalete müracaat ederek bir 
çok maluma•.: topladık, bunları a
§ağıya yazıyoruz: 

ipek ve sun'I ipekten mamul 
kadın çoraplarının dayanıksızlı
ğını nazarı itibara alan lktısat Ve-
kaleti, bu dayanıkaızlığın imkan 
nisbetinde önüne geçmek maksa
dile bu gibi -kadın çoraplarının 
kaç evsaf (norm) üzerine imal e
dilebileceğini tesbit ve bunların 
haricindeki evsafta kadın çorabı 
imalini menetmİ§tİr. Bunun te-
mini için hazırlanan nizamname 
26 Aiustos 1937 tarihinde ilan e
dilmit bulunmaktadır. 

.. lkinci~~·rinin 26 ncı cuma ıü
nunden ıtıbaren tatbikine geçile. 
cek olan bu nizamnamede halkın 
çora!> sa:a? -:lırken aldıiı ~orabm 
mahıyetını bılerek almasını temin 
edecek yollar ve çorapların üzeri
ne konacak damgalar i~ah edil
mektedir. 

Nizamnamenin tatbikine bat • 
landığı fU ıırada teıbit edilen mar 
kalann ifade ettikleri manalarla 
birlilde çorapların metanet ve ne
faset unsurlannın da nelerden i
baret olduğuu aaha açık bir te
kilde göstermek faydalı olacak
tır. 

Çorapların metanet ve nefaıeti 
baılıca: 

1 - Kullanılan ipliğin cinıine. 
2 - Bu ipliğin kalınlığına, 
3 - Makinenin örgü sıklıiına. 

. 4 - İmal ve boyanmadaki dik
ka\e ve itinaya ıöre değiıir. · 

Bunları izah edelim: -
1 - Kullanılan ipliğin Cinn: 

Piyasada ipek namı altında satı
lan kadm çoraplarında ya has i-
~ "'--- • w•JJ ,,. • ek . .--. mna ıp~gı veya ıun ı ıp 
lcullamlmaktadır. Avni ,artlar al
tında örüldüğü takdirde has ipek 
iplilinden mamul olan çoraplar 
nefaset ve metanet itibarivle ıun'i 
iptık ipliğinden imal edilenlere 
'daima faiktir. 

lnce veya kalın çorap yapmak İs· mi encümeninde tetkik edilmekte -
tenild!ğir.e ve elde muayyen bir dir. Bundan bqka itfaiyecilerin ma 
numarada iplik bulundujuna na. aılanna zam yapılacaktır. Talimat 
zaran çorap makinesinin de mu _ meye göre itfaiyeciler arasında bir 
ayyen sıklıkta olması lizımdır. teavün eandıiı kurulacak, hasta • 
Halbuki bazı müeueaeler ellerin- lık, kaza, ölüm vukuunda kendile -
deki makinelerin sıklık veya aey· lık, kaza, ölüm vukuunda kendile .. 
rdkliğini nazarı itibara almadan rine ve ailelerine nakti yardımda bu 
ayni makineler üzerinde her ince- lunulacaktır. 
lik ve kalınlıkta çorap imal et- Bundan ba§ka itfaiye efradının mek 
mektedirler ki bu yüzden çorapla- tcpten çıktıktan sonra ba~ka yerlere 
rın evsafı bozulmaktadır. gitmemesi için kendileriye yapılan 
Nizamnamede~ huıus ta naza- konturatlarm müddetleri de arttm

n dikkate alınmıt ve piyasaya çı· lacaktır. 
karılacak çoraplar bu cepheden Halen mektep gören efradm mec 
bet kali'.eye ayrılmıttır: buri hizmeti üç senedir. Yalnız bazı 
-Ki-, -K2--, -K3-, -K efrad mukaveleye rağmen hizmetle-

4--, -K~. rini terkettiklerinden bunlar takip 
''Kl" ipliiin numaruına ıare edilmektedir. Kendilerinden muka -

çorabın en müsait makinede i- vele icabma göre tazminat almacak 
mal edildiiine, "KS" İte iplilin tır. 
numaraama göre çorabın en ı•Y· Bununla beraber terfi talimatna· 
ri müsait makinede imal edildifi· meai çıktıktan ve maa§lar arttıktan 
ne delllet eder. sonra bunlara meydan kalmayacağı 

Piyasadaki çoraplar Gzerinde anla§ılmaktadır. 
ıörülecek bu markalardan daima 
"Ki" i tercih etmek müıterinin Diğer taraftan halğ otel, fabnb, Clük 
menfaati iktizaııdır. kan, mağua gibi umumi yerlerde 
4- imal ve boyanmada dilrlıaf bulundurulması icabeden itfa vesait 

ve itina: Örülürken veya boyanır· ve m~lzemesi tesbit eclilmif, bir liı
ken yapılan İtçilik hatası çorapla- te halinde belediye daimi encümeni 
rın metanet ve mukavemetleri 6- ne verilmi§tir. 
zerine de çok müe11irdir. Bu hu- Bir talimatname projesi teklinde 
susta nizamnamede ıözönünde tu ıehir meclisine verilecek olan bu ta 
tularak aıaiıd'1c:i ayırma ipretle- limatnanfe tasdik edildikten sonra 
ri teabft edilmiftir: muayyen bir müddet tesbit edile -

Gerek dokunurken ve ıerekH cek, yukarda ismi geçen yerler zik -
boyanırken en hatasız çıkacak ço- redilecek vesaiti tedarik edecekler -
raplara "Si'' ve en çok hatalılara dir. 
da ''53", orta hatahlara iae "52" Bu müddet aolduktan sonra itfa-
markalan konulacaktır. iye umumi bir teftif yapıp tali~t -

Diğer taraftan ıimdiye kadar name hükümlerini yerine getirme -
piyasada satılan çorapların içinde _Y_e_n-;l;-:;er;--:c:-ez_a_la=n-d_m_Ia_cak_tır_. __ 

bazan her teki yalnıı numara ta- lkı· Amerı·ka
ı11an, konç uzunluğu veya boyu 
ve ifleme evsafı itibariyle hatalı d 
olan çoraplara tesadüf ediliyor· arasın a 
du. (Altıncı aayıfadan ~) 

Nizamname ıliunu <la menetmek istediği .fikirleri fiiliyat eahasma ko
tedir. Faka'' bu son busuı çorap- yuyor: 
larm üzerine iıaret edilmiyece· 48 saatlik hafta tatbik edili •. 
ğinden mübayaa esnasında müı- yor, memleketin iktiaadiyatı yeni 
terinin dikkat etmesi ve ~ikaye~çi bir nizam üzerin.den yürütülüyor. 
olduğu takdirde hemen adliyeye . Şimdi Brezi]yac:la Birlefik Ameri 
basvurması lazımdır. ita devletlerine karııbir hüldnnet it 

Demek oluyor ki, çorapların i- başına geçmiıtir. B. Ruzvelt bundan 
malinde kullanılan ipeğin cinsi, endife lıiaeediyor. 

Şimdi ne yaJ*a}c) 
l - Meseleyi müdüriyete ıöyliye 

cek mi? 
2 - Fazla para alan gelip belki 

verir iade eder diye bekliyecek mi} 
3 - Hatasını meydana çıkarma~ 

mak için kendi cebinden mi ödeye
cek} 

4 - o aün para verdiği bütün 
kimselere haber gönderip soracak 
mı) 

İtte cevaplal'İ: 
1- Oğlunun polise gidip bizzat 

kencliıi haber vermesini tavsiye e 
der. Çünkü: 

Polis komiseri olduau için, kendi 
ıinin haber venneai, iltimaa rica edi 
yor gibi bir vaziyet hasıl edecektir. 

ikincisi, oğluna hiç haber venne 
meyi tavsiye edemez, çünkü namuı 
lu bir adamdır. 

Sonra, ertesi sabaha kadar bekle
yelim de deyemez, çünkü bu vazi 
yeUe oğlu, kaza yapımf olrnakı. be 
raber kaçmlf olmak ıurunu da üze 
rine yüklenecektir. • 

:"l "' • -

2 - Müdüriyete haber verir çün 
kü: 

Evvela, yanlqlıkla kendisine 100 
lira verilmiı olan adam belki ael _ 
mez. 

Veznedar parayı cebinden ver -
mez, çünkü müdüriyetin itimadını 
kazanını§ bir adamdır. 

O gün para verdiği bütün kimse. 
lere telefon etmek de anc:ak mücl"" • . ,~h· un yetin ıeus ıyeti dahilinde olan bir 
feydir. 

Barut 
., . ....,T"" 

11!"1'"1 '(Yedinci •ayıf aıkzn devam)" 

- Deme efendi .. Yaramı ?donn· 
ma .. Sebep olan ıehepsis kal•m. N~y· 
leyim, Tftrkiyede ya§anacak ~am:ıa
mı§ ama, İ§İ§ten geçti ... 
, . Şimdi her yerde bunu tiinliyomz. 

1• Arnavut bunu eöyleyor, Çerkea bunu 
ıöyleyor; Arap hunu tekrar ediyor. 
Hepsi de Errneninin dediği gibi için) 
çekerek, bir aJ,ızdan: 

-:- Ne yapalım? •• diyorlar. İıitlcn 
geçli ... 

~·~-•-•-"'"''~,.. ..... · •.qr ---~-

ipliğin kalınlığı, makinenin ÖrRÜ Bir gün kotnfUSU Ue aiyul müza• 
stldığı, imal ve boyanmc:.daki dik- ltere için buluttufu zaman, hiue _ 
hat ve itina corapların üzerindeki diyor ve memlekette fazla kahve ye 
markalara dikkat etmc!da derhiıl ti§tirilerek ~enize döküldükten 80n.-

anb. lılnbilecektir. ra, pamuk istihsalltmda da g6rülen 

Bunan için nizamname, piva
IM!a •tılan corapların üurine 
llu ipek için "ipek". sun'I ipek i
çüa de ".bember•", "kütner" veya 
""ritkoz" markalarının konmaıını 
llleChuri kdmqtır. Viskoz ma.d. • 
mec1nırt lalmııtır. VWroz mar • 
kalı çora.,lar kalite itibariyle •n 

Meıela: 1 - fazlalığı iıaret ederek:• 
).DCaye; . - Bu pamuklar bir gün barut o~ 

lpeli - ikalm - Kf _ 8,S lac.ak ... diyor. 
S ı .O zaman cumllurreiei Varpı: 

Y 
"' ... n.:_ - Ne yapalım, diye cevap vtri • 

Odamm peneeresinCt~n J>:11'· 
tun. Ortalık ıpyor; sU>alı oluyor; Be
rutun iizerine pembe bir ıiı çt·ilruyor. 
Bir lwnu halk, kalıvelerde.u, lokıuı· 
taİardaıı çıkıp ederine gidiyorlar; 
bir kısım lıa11' ta ederindel! ~k'P 
kahvelere, Jok111t&lıra gidiyorlar ... 

! .. ıi · 30T.Sani1927 Beruı 
14 lf fl'.W Doktor Cemil Sül<'yman 

· sonra ıelir. • 
Şu halde çorap aatm alınır1ien 

evveli. çorabm hansi c:im ipek ip.o 
liiinden yapılmıt olduiunu anla
mak !bandır. 

' J - Kallanılan ipliğin ·kalınlı· 
Jı: Çorahm mukaYeuıeti ipliğin 
lcalmlıtma ıöre deiitit: En kaim 
iplik\en yapılmıt çorabm metane
ti en fazladır. Bu sebeple nizam· 
name milli fabrikalanmızı, çıka
racakları çorapları ipliklerine na· 
zaran üç blınLk smıfma aynma
ya mecbur bıbnuttur. 

Mütterinin bunlan tefrik ede • 
bilmeai için piyasadaki çorapların 
üzerine "Kalın", ''Orta", "ince" 
damsası wrulacaktır. 

3 - Mcılıin.nin örıü adrlıfı: 

nız. 

"İnsan, ne oldum dememeli; ne 
olacağım demeli. Fakir imanlar ya
ıadıkJarı günü dütlinilrler. Paraıı o
lanm da yarmı düşünmesi lazımdır. 
Talib, kader hu: Bakanmız, bu~n 
r.engin olan yJ1rm IOD derf'.CC ( akir 
clilter ... " 

GlSrtlyonunm ya, Holivudun en 
çok kazanan, en az harcayan artisti; 
en akılJısıdrr ..• 

anı: Aı&aYa fabrikası mamull- yor. Bizim de eilihlanmamız Ji. ı ... -
tmdan, haı ipek ipliğinden kalın znn.. Amerika bize çelik veriyor ... 

KURUN 
sınıfta, birinci kaliteden, e~ bata- G · ... 

8 5 
emı yapacagız ..• 

ABVNB TARiFESi 

sız2 _:_ numara çotap demektir. O zaman Ruzvelt gülüyor: 
- Demek harp gemiıi ~pınak 

için de pamuğa ihtiyacmız var ha) 
diyor. O halele pamuk ekmeği hıra· 
km ... Ben size uzun bir müddet i • 
çin altı harpgemisi vereceğim .. 

Kartal 
Bamb'erg - ince - KS - 8 

53 
Yani: Kartal f a.hrikuı mamu

li.\ından, bamberı sun'l ipek ip
liiinden, ince smıftan, 8 betinci 
kaliteden çok batalı, 8 numaralı 
çorap demektir. 

Son olarak fU noktaya da iıa
ret etıqeyi fay dalı ıöriiyoruz: 

Halen piyasada aatılan çorap
lar bu itaretleri tqımamaktadır
lar. Bu itaretler fabrikalar tara • 
fından 26 lkinciteırin 1937 gü • 
nünden itibaren piyuay. sevke -
dilen çoraplar üzerin• konmaya 
batlanacakbr. Ve malaıalardalri 
stokların aatııma 26 Mat' 1938 
gününe kadar devam edHecektir. 
Bu tarihten eonra in bütün hu ıi
bi stoklar mahalli ticaret odaları 
tarafından da1111alanacaktır. 

Piyasadan çorap miiıbayaa eden 
her müfterinin bu izahata dikkat il 
etmesi çok muvafık olur. 

Anlatıyorlar. Hakikaten Ameri - l'*tlteıllDdta Ballcu t>hiııt lç1o ayde otuı k B 1 Is~ dOJQIOr. Polta btrllğloe ıtrml11111 
a rezi yaya alb torpito veriyor. yerlere ayda yetmlt befer kuruı 

Fakat, Brezilya ile Almanya ara- ummed!Hr. 
smdaki doıtluk ve ça}l§ma clevam nrtd,_. iM r-ta merllnlnde 

ediyor. Brezilya ıilihlanıyor ve A • Ktratnıla alıoae )'Udlr. 

merika Avrupada Almanlara karp Adree del'fftlrme ucreu 20 ıruruttur. 
hareket tarzı tutan devletlerle birlqir iLAN IŞLBRI TBL: 10335 
ken ve onlarınki gibi bir siyaset gü 1 .. ---. .... ---------.1 
derken, Brezilya da Amerikada Bir 
leşik devletlere karp, Almany~nın 
bir dostu olarak muarız bulunuyor. ıı--------------.ı!I 

işte, bugünkü hük4met darbesi Gllz heldmJ 
de, bu nokt.mn cenup Amerikaım- Dr.Muıat RamlAgdın 
da şimal Anıerikuma brp, Alman· 
yanın bir ü.ıün ıelmeai mıahiyetin- Muayenehueabıl Takalm.Talimüıe 
de görülüyor. Tarlabqı Cacl. VUA Apl nma 

Hakikaten, son deEa kurulan dik- aakletmftUr. Tel: '1553 
tatörlük gibi sıkı bir idare de de -
rnokrasi umdesini müdafaa eden Pazardan maada herıün: Oileden 
Birleıik Amerika devletlerine kal'§ı J 90Dra eaat ikiden altıya kadar 
bir muvaffakıyet sayılmaktadır. --··----------•ı 
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:ınlrk S:ı tmalmn l\omısyonuna vcrmele_ri. (7842) 
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miştir. . ~ 
.Cinsi Miktarı Muhammen llk ihale ihale 

Kilo tııtarı Teminatı güııü saati 

Münakasa 
şekilleri 

.Kapalı zarf 
Açık Eksiltme 
Açık Eksiltme 

auuye l(.,Şıll'1 taJllaDleD altm olarak 
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'ta'-' ~ "-• L. 146.2C6. 
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. 93, (7862) (612) 

~~ !134 z A. y ı -
tıı-ıı.. lllıt •ene . ~ . ' \> tı~n sı Gazi Osman paşa 

but 'llia[n· aldığım diplomayı zayi 
'tlt.. 1 çık ~ J.ı Yokt aracagımdan :•kisi-

ur. 

~~ ~11\del\ Hukuk 
fJ .. ~~· 

:'llt • ıye ta laat'Jt rafından Ahırkapr 
~~ı hct]j ~l fabrikasında iken ika
-~ .\Ii oğl rnıyan kocası Ge!ibolu
lt~1~ hotau Abdurrahman aleyhi
r~İıı "ın !tıerhnına davasında: fka
."'l "t\,ı._ :ı: uliy f . t t "'· ~ı Pij e ıne bınaen dave-u ~ t .. n .. ~ a;ıa lhlciltatı ınuddetle ilSnen teb-
~ .... 'le d t ıo na n . 25-1-938 Salı 
'•t a,,,c . talıkın k . (~i·· tıye... a arar verıl • 

•atıh ··ın bi ane . r nushası da mah-
A il\ sıne "'l' llay., asılmış bulundu • 
t •l->e .,en gü 

8.691.757. -

4.500.00:>. -
11.1.JB.960.7,!_ 

.i;i7 :1.1 ıJlti•·~ n---- =· 2 Attın u-•--
lekotıto baddJ ytısd• S 
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Fatih Sulh Birinci ff uk'IJ,k Mah· 

kemmn&n: 
Bekir Ahmed'in Selinik ~ankası 

ard· . d bekri Şaban aleybıne aç· 
ıyesın e :ıı .. d ·ıen · · gon erı 

tığı alacak davası ıçın 
zaptı davaya nıUbaşiri tarafın.da~ ve-
rilen me§ruhatta ınumaileyhın ıka. • 

• anl"ı:ıldığm .. 
?Qetgihı meçhul oldugu . ';' 
dan H, U, M, K, nun 141 !ncı. madde-
sine tevfikan ilinen tebligat ıcrıısına. 
karar verildiği ve keyfiyet J{ur~n ga
zetesinin 29 - 10 - 937 tarıh ve 
1203 - 7113 numaralı nusııasiyle nan 
olunduğu halde yevmi muııyYende 
gelmemiş olduğundan gıyaben muh&· 
keme icrasına ve mUddei tarafından 
1-10-934 tarihli Bekir emrine te -
diyesi meşrut bir senet ibraz etmiş Ye 
i9tiktap ve takibattan sa.rfınazarla ye
min teklif etml§ olmakla H, U, ?ıf, 'K, 
nun 402. 405, 406 \'C 337 ncl madde
leri mucibince muhakeme 20-12-937 
pazartesi günU saat 14 de talik kılın
mış olduğundan kanunu mezkurun 141 
nci maddesi rnUcibince 15 gün milddet 
le ilanen gıyap kararının tebliğine 
karar verilmiş olduğundan yevm ve 

S t
. zkürde mahkemede hazır bu-

aa ı mc . . rf 

1 d 
• mehel ırnnunı~ı za m-

unma ıgı ve . . 

d 
· t· tmcdig~i takdırde teklıf olu-

a ı ıraz e dd. 1 
nan yeminden kaçın~ıg a . • 

1
Y e gıya-

ben hUkUm verilccegı ~~blıg makamr-

k t 1 
k uzere ılan olunur. 

na a m oma ,23801) 

J L}. N 

ı nb 1 B 
'ncı' fcra Memurluğun· 

ıta u eıı 

d:ın: O N . 
M f kl

'li avukat sman un· 
usta a ve _ . d Lu'"l••· :ı~rde ı ı nı.::nara-

nın Tophane c ~
4

• • • 

d 
. Ah t Lütfi a}eyhıne Beşık· 

a mukun me ... 
ıb ah

im ağa nıahallesı kop-
taş Kaptan r . .. k' 14 ve yenı 38 nurr.aralı 
rubaşı ıo: es ı 1 . f kk" . f konulan 1aczın e ı 
hanenın nıs ına . H k k M:ıhk • 4 ünO:i U U e• 
hakkında asi ye d'ğ' 23_ 11_ 936 

. . 'h 1 eyle ı ı mesınden ıstı sa 1 .1• . r . 
476 

nu~~rıı ı ı amın ın a-
tarıh ve 936! .. . ınüdde : aleyh Ah-
.. ,nı istenıesı uzerıne . .. .. _ a çıkarılan ıcra em-
m~t Lutfu n .. ~n h lli ikametin:n 
. · ı hın ına a rı muma• ey ' b·ı · tebliğ ia.de kı-

h 1 k 1 asından ı a 
meç u a m ·ıan tarihir.den iti-
lınmış olmasından dı haczi fek ettir • 

b b
. :z:3 rfın a aren ır ay .. ·· • muhalefetin 

. ·ıa hukmun~ 
mesı ve ı m d dekı' cezayı ınilstelr.im 
343 .. .. nıad e uncu .. ddete i<ıi bitir-

• ayyen mu :ı 
oldugu ve mu . s kanurıur:urı 30 ncu 

m '·ra ve ıfla . b' ezse . • h'"'ti.lmlerın tat :k 
· d yazılr U• maddesırı e 1 mın3 kaim olmak 

bl'ğ rr.a ca 
o·~:::ıcağr te 1 

üzere itan otur: ur. (23604) 
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Levazım IJmlıllği 
ilanları 

ldarelerl İstanbul Le\'Ulm Amirli • 
ğine bağlı müosseaat 1çin ı2000 kilo 
sirkenin açık eksiltmeli 9-12-937 
Perşembe gUnU saat 14: de Tophane
de lstanbul Levazım &.mirliği aatınal
ma l{omisyonunda yapılacaktır. Tab· 
min bedeli 1080 liradır. tık teminatı 
81 liradır. Şartnamesi Komisyonda gö 
rülebilir. İsteklilerin belli saatte Ko

misyona gelmeleri. 
(273) (7858) 

• • • 
Idarelerl !stanbul I..cvazım amir -

liğine bağlı ınilessesat ihtiyacı için 
kapalı zarfla 60000 kilo Nohudun 
9-12-937 Perşembe günü saat 15 de 
Tophanede lstanbul J..cvazım amirliği 
Satınalma Komlayonunda eksiltmesi 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 6600 li
radır. İlk teminatı 485 liradır. Şart
r.ame ve numunesi J{omisyonda görU-

Jebilir. lsteklilerin bellf gUn ve saa~ 
ten bir saat evvel vesikalarile birlik.. 
te teminat ve teklif mektuplarını Ko-

misyona \'etmeleri. 
(272) (7~7) . . "' 

Kuleli Askeri lisuinin kalorifer ta· 
miri 26 / 11 / 937 eurrıa günU saat 14,30 
da Tophanede 1stanbul levazım amirli
ği satınalma komisyonunda açık eksilt
me ile eksiltmesi yapılacaktır. Keşif be· 
deli 2132 lira ilk teminatı 159 ?i:'a 90 
kuruıtur. şartname ve keşfi komisyon· 
da görülebilir. isteklilerin kanuni belge· 
lerile belli saatte komisyona gelmeleri. 

"254.. "7638,, 

tLAN 
İstanbul Aılire Dördüncü Hukuk 

Mahkemesinden: 
Karabet Sıvacıyarı tarafından Garb-

bis Oıkanyanile mukaddema Yetildi -
rek İstanbul hanı ittisalinde mukim 
iken halen Atinada olduğu beyan edi
len Kiryakaki aleyhine kendisinin mu
tasarrıf bulunduğu 1stanbulda Sultanha 
maımnda Hoca hanının 1 S numaralı o
dasında k:rt:t;ı auretile oturmuı olan 
mü.ddealcyhler Garbi~ v~ Kiryakaki 
zimmetlerinde rnuhtelıf cıhetlerden a
lacağı bulunan cem'an 565 liranın 
tahsili hakkında açılan davadan dola -
yı (davacı Karabet Sıvaeıyan ile ıir· 
ket namına oda başılık mukavelesi ya • 
pıldığı hakkında mallımatı olmadığına 
dair) Müddeateyhlcrden Kiryak~ki~e 
yemin teklifi lüzumuna karar verılmış 
ve bilahara At:naya gittiği bil.dirilen 
Kiryakakiye mahalline talimatname gön 
derildiği halde bulunamadığından bah
sile olbabtaki tatiınatnamenirı muame
les:z iade olunması üzerine mahkenıcce 
bu defa ~;ra kılınan muhakeme.de m:id· 
dealeyhlerdcrı l{iryakak"ye tevdh olu· 
nan yemine aid kararda işaret edild'ği 
ve; hile mczbureye yemin cavct:yesi 
gönderilmesi ve ancak bunun ik:ımet· j 
gahının bilinmediği anlaşıldığından 

Bulgur 
70000 9450 709 8. 12 • 937 15 
36000 4860 365 8. 12 - 937 l5.30 

" 
" 

16200 2228 167 8. 12 • 937 16 

Şartnameleri hergün öğleden evvel Komisyonda görülebilir. 1steklllerin nıt 
teminat makbuz veya mcktuplariyle bera.ber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 eli 
madtlelerinde yazılı \'esikalariylc ihale :saatinden en az bir saat evveline kadar 
teklif mektuplarını Fındıklıda Komutanlık Satmalma Komisyonuna vermeleri. 

(7843) 

Senelik muhammen' kirası ıs füa olan Rumelikavağında bkclc civarı soka: 
ğında 7 numaralı kayıkhane 938 veya 939, ve 940 seneleri Mayıı sonuna kadilr ki .. 
raya verilmek ılizerc açık arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazım Mi!dii~ 
JUfünde görülebilir. istekli olanlar 1 lira . 35 kuruşlu k lik teminat mektup YC)ll: 

ınakbuzu ile 2-12-937 perıembe günü saat 14 de Daimi şnclimendc bulunmt. .. 

lıdırlar. (B.), :(7801) , 

Hepsine 100 lira kıymet koEulan §fhzadebaşında Kalende.rhanc m:ıhallc .. 
ıinin Cami sokağında 8 numaralı hanenin ankazı satılmak üzere açık arttırmaya 
konulmuştur. Şartnamesi Levazım mUdlrJUğünde görülebilir. İstekliler 7 lira 
50 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 2-12-937 perşembe! 
günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (7800); 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan : 

Eks;ltmeye konuları iş: Heybeliada Verem Sanatoryomu ara paviyonunut\ 
Elektrik )esi satı. 

Muhammen fiyat 6083 lira 50 kuruş. 
Muvakkat gar:ınti. : 456 lira 27 kuruş. 
Heybe!iada Verem Sanatoryornu ara paviyonunun Elektrik tesisatt nçık eıc .. 

ciltmeye konulmuştur. 
1 - Eks:Itme Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai muavenet Müdürlüğü bina .. 

sında kurulu komisyonca ı-12--937. Çarşamba günil saat 15 ce yapılacaktır. 
2 .- Mukavelc, Bayı ndırlık işleri gc !!el Hususi ve Fenni ş:ırtnamcleri, projıs 

ve keııf hulfisası ile buna miltcf erri ~iğer. evrak herf.ıJn Komisyonda görülebilir, 
3 - İstekliler cari seneye ai.d Ticaret Odası vesikasiyle 2490 sayılı kanunda 

yaz~lı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya Banka mektubu vo.."' 
b~. l§e b~n~er 4000 liralık ig yaptığına dair Nafia Müdilrlüğlinden almış olduğG' 
muteahhıtlık vesikalariyle birlikte belli gtin ve saatte Komisyona gelmeleri .. 

işbu davetiyenin ilanen ynpılması ve 
mahkemenin davetine icabet etmediği 
tak.dirde yeminden imtina etmiş Rddile 
davaya sabit nazariyle bak1laca&ının 
tebliğ varaka:;ına aynca dere edilmesi 
ve kendisine bu husus için b:r ay milh· 
Jet verilmesi ve muhakemenin 22-12-937, 

(7742) 

çarşamba saat 14 de bırakılması ka.rar~ 
gir olmuş olduğundan mUttehaz kara
ra tevfikan yeminin edası %ımnında mu .. ~ 

ayyen olan ve yuka rıda yazılı bulunan 
gün ve saatte mahkemede ha :ı: ır bulun .. ' 
ması tebliğ yerine geçmek ü.z:erc1ilan 
olunur. ıv. P~·ığ49') 
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Radyo sahasında malik olduOu tükenmez teknik menbaları sayesinde RCA her vakıt ilk olarak ' 

tekmil dünya mütterllerlne en müheyyiç lcadları arzetmlftlr. Tekmil sair mukalar, bun· 

tarı yalnız takip ettiler. RCA birçok lcadları meyanında ilk olarak: Dinamik oparlörU, 

Elektrik tebeke cereyanlle ltllyen ilk radyoyu, ilk çelik lambaları ilk göz aya

rını lcad etmlttlr. DUyanın en büyük tetk116tına malık R C A tarafından 

vUcude getirilen bir ahfzeye malik olmak t e n dolayı tam manaslle 

maOrur olabl,Jrslni 
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Dünyanın meşınuır şekeırcısn 

Ali h ı t n 
HACı BEKiR 

AKiDE RAHAT LOKUM 
h 

Badem ,akarı Gayet Nefis Karamela 
Taıradan toptan ve perakende sipariş kabul olunur. 
BAHÇEKAPI, BEYOGLU, KARAKÖY, KADIKÖY. 

lnhisarıar 9. Müdü rlijğünden: · 
1 - Malatyada ~art.name \°C proJCSimucibince yaptırılacak Başmüdürlük 

bina.sı inşaatı kapalı zarf usuliyle eksilt meye konmuştur. 
II - 'Keşif bedeli 34.040 lira 49 kuruş ve muvakkat teminatı 2553.04 lira 

dır. 

llI - Eksiltme 30-XI-937 tarihi ne rastlayan salı günü saat 15 de Kaba 
taşda. Levazım ve Milbayaat Şubesinde ki alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartııa:ne ve projeler liO kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar Umum 
MUdUrlüğU In.sant Şubesiyle Ankara ve Malatya Başmlldürlüklerinden alınabi 
Ur. 

V - Eksıtmeyc iştirak edeceklerin Nafia Vekaleti Müteahhitlik vesikasiy 
le diğer fenni evrak ve vesaiki İnhisarlar in.saat Şubesine ibraz ederek müna 
kasaya iştirak için aynca fenni ehliyet vesikası almaları lizımdır. 

VI - MiihUıfü t eklif mektubunu kanuni vesaiki ve eksiltmeye iştirak ve 
3lk~ y le «7c 1,~ gü\•cmnc parasını ihtiva edecek olan kapalı zarflar eksiltme gü 
nü en geç saat 14 de kadar yukarıda adı geçen Komisyonu Ba§kanlığma. mak 
bua mulfabilfııdf! verilmi~ olmalıdır. <B.) (7700) 

, .. _. Dr. lh•an S•ml --

T ! .. ~ın~2!~1 
tutulmamak için tesiri kat't, mu
afiyeti pek emin tv.e aştdD'. Her 

eczahanede bulunur. Kutusu~ 45 
k\lruetur. 

ü ntra i · 
7 lira 25 kuruş 
Türk Antrasiti Fob. Zongul -
dak. Vapur veya vagon içinde 

satılmaktadır. Beh~r ton fiyatı 
· lktjsat vekaletinin tesbit ettiği 

17 lira 25 kuru§tur . 

Satıı merkezi: 

Gilkrist Votker ve Ki. Ltd. 

Galata salonu karşısında 

Tahir han S inci kat 

Telefon: 44915 

t LAN 

1 --
İstanbul Dördüd.;il İcra Memurlu -

ğunun dünkü D:ishamızda çıkan bir ila
nında satış tarihi yanlı§ yazıldığından 

mezkur ilanı bugün tekrar neşrediyo -

ruz: 

lıtanbul Dördüncü tcra Memurlu
ğundan: 

Bir borçtan dolayı satılmasına karar 

verilen bir a.det kapalı takse otomobili 

26-11-937 tarihine müsadif Cuma 

günü saat sekiz buçuktan dokuza ka

dar açık arttırma ile Sultanahmette Di

vanyolu caddesinde SelAmct garajında 
hazır bulunacak memuru tarafından 

satılacaktır. İsteyenler yazılı gün ve 
saatte mahallinde bulunacak memuru
na mürfı.l.:aatlan ilan olunur. 

(23784) 

------------~----------..,.-------

Neıriyat direktörü: Refik A. Sevengil 
Sahibi: ASIM US 
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Yeni ve cazip 

güzellikte 
ir te 
Buru~ukluklardan kurlulmağı ve daha genç ~ 
görünmeği seversiniz değil mi? Açık beyaz dJ 
bir genç kız tenine malik olmak istcrsin_iZ ııi te" 
mi? Evet dersiniz, bu basit güzellik tedbtri ~ 
rübe ediniz. Her akşam, yatmazdan evvel 'lf" 
retıgindeki TOKALON kremini kullanınız. Bıl st" 
min terkibinde Vıyana Üniversite Profesörü pr. tJlp. 
jskalin cazib keşfi olan ve büyük bir itina. i1~4' 
hap edilmiş genç hayvanlardan istihsal ve c'('. 
CEL" tabir edilcıı mUceyreleri canlandıran 1~ 
her, mevcuttur. Bu cevher siz uyurken, et"' 
besler ve gençleştirir. tık tatbikmdan iti~çl'f' 
si sabah, cildinizin ne kadar tazeleşmiş ve l!i~ 
miş olduğunu göreceksiniz. ff 
Hastanelerde 60 - 70 yaşlarındaki kad~~I" 
lan tecrübelerde 6 hafta nihayetinde buruş~-- , 
rm tamamen zail olduğu görUlmüştür. -~fi 
Gündüz için (yağsız) beyaz rengindeki T01'>"tl' 
kremini kullanınız. Terkibinde taze krenı& ":..utl" 
ye edilmiş zeytinyağı mevcut olup bu ~;~ 
uıesamata nüfuz ile derinliklerde gizleDJil~ 

· bir sabunun ihraç edemediği gayri s:ı.f ~ ~ 
harice atarlar. Siyah benler hemen kayt>O'.;-:" 
Terkibindeki kuvvetlendirici ve beyazlatıcı ~ (1 

1i unsurlar ise, açık mesamatı kapatır ve üç gün zarfında en çit~.,ıf 
en sert bir cildi beyazlatıp yumu§atır. 45 - 50 yaşlarında.ki ~ ~ 
bile bir genç kızın tazeliğini ve yumu§nklığını verdiği temina.~tııdJS' tP~ 
me;ı bu gUnden bir tüb veya bir vazo TKALON kremi almtz "6 

edildiği veçhile kullanınız. Neticesinden son derece memnun k 

20335 
GAZETEMiZE VERECECJNJZ il.ANLAR VE ti.AN JŞLEJti"" 

iÇiN BU NUMARAYA TELEFON EDiNiZ: 
Adres: lıtanbul AnkaraCaddeai 

VAKiT Yurdu albnda No: 105 
----•Telefon:·. 20335 _________ ....... 


