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PARiS BÜYÜK 
E DiŞE iÇiNDE 

Alman manevraları devam ederken 
garp hudutları da tahkim ediliyor 

~aris -Londra 
tııubabereleri 

Garpte tahkimat, 
Şarka hücüm mu? 

.\i Berlin : 17 (Radyo) - Büyük 
'• lll•n manevraları dünden beri de
~uııı ctnıcktedir. Çekoslovakya hudu
lıij Y.akınında ve Renin sol sahilinde 
ı.ı,;uk harekat giıtikçe genişlemekte· 
" ' Manevralar münasebctile Alman-

• 'ldak· 
il .' bütün cer vasıtalarına vaziyet 

,0:.'.ştır. on binlerce amele geceli 
h~ t Utlü Almanyanın Garp hududu-

ahkim etmektedir. 

tı.ı·Londra : 17 [Radyo) - Bura si
~ı,' tnahalıli Almanyanın askeri ma
~u talarını dikkatle takip etmektedir. 
'a~anevra Almanyanı bir planı ol· 
lıııı kabul edılmektedir, Bu planda 
ı~~~~nyanın Garp hududuna yapılan 
~•le '~at ile anlaşılmaz, geçil:nez bir 
itti 0Ymağa Şark hudutlarında as
luıdu"aziyetini knvvetlendirmeye ma-

t, 

l>a . 
tıs : 17 (Radyo) - Bazi ınaha 

' , 

Parlsden bir gtsrunu, 

filde söylendiğine göre, Almanya 
1 

hududundaki 
Garp hududunu tahkim ederek Şark 1 geçecektir. 

arzusu için harekete 

, tf:>oıonyanın[ 
~nevreden 
~aklaşması 

japonyada umumi se
ferberlik ilan ediliyor 

~onya önümüzdeki 
~sey içtimaında 

l'~islik namzetlig~ ine 
. ..........::..-~--~~~~~~.:.ı:.~-
~ak etmiyecek 

fi, . 
!ıı •tıs· 17 % \ıinin '. (Havas)- L'ordre ga 
i kGııı, .1 Şarına nazaran Polonya 

ı,," ıcı tı Mılletler cemiyeti konseyi· 
.. 11itin~C.ck loplantısında reislik nam 
"'I '1 t' ~lir. G ş ırak t tmemeğe karar ver 

11 
1lın1 i~zctenin.' sağlam. bir .yerden 
'%si dıa ettıği bu havadıs, bu· 

,/~nı ehllıuhafilinin nazarıdikkatını 
;1ıtir, Bllırniye~ bir şekilde celp 
lltıy,n u gazete ayrıı zamanda 

''•ı· " ın b brı •n,, tı 
1 

u hareketini "Roma ve 
:~•tın~ •tıkasile sıkı sıkı bağlı bu 

1
1 •~, e/" hiç şüphe olmamadığı 
~11 b11 hYoy. Her nekadar Polon 

ıl.ı \tk 1 ıd :_reketi mılletlcr konseyin 
'•tı 1~ ıne I' 1 • I~ . Yıırıa a ameta o nıadıgını 
b~, tsad 1 •to ı lıu h a po onyanın almış 
l>j~ ~İtııd·~tcketin neye miıncer 

tt ~llttı~/ en kestirilebilir. 
i~, hat~larkonseyi şimdiye ka:lar 

t ~n<lcn .. Y.aPrnış ve aynı hatala 
ıı,, ılletı olurnc doğru gitıne:Cte· 
''il J 1 er ce . 
!\I a •acıl rnıyelinin en hararet 

c8· • arınd 1 F · k 1nın ııı·ı an o an bu ransız 
kG 1 Yllıtti ~letler cemiyeti konse 

llılcr Cİdd akkında verdiği bu 
~ en calibidikkattir. 

illetik 
k ada Afyon 

~~"Yorkaçakçılıg~ ı 
. 17 

l atioo.oQo ( Radyo )- Brok 
1ndık Af dolar kıymetinde 

Yon yakalanmıştır. 

Tokyo kabinesi, halka Çin 
tehlikesini ilan etti 

Şanghay civarında dün çok kanlı bir harp 
oldu Japonlar mühim zayiat verdi 

Tokyo : 17 (Radyo) - Japonyada Çin harbi için yeni Mlill 
seferberlik teblrlerl alınmı, ve Kabine Japonyanın manen ve 
maddeten tehllke kar.ısında bulunduOunu llAn etmlye karar 
ver mlştlr. 

Şanghay : 17 ( Radyo ] -
Şanghay civarında •lddetıl 

bir muharebe hUkOm sürmek
tedir. 

Japonlaıın bu mevkilerde büyük 
zayiat vcrdıklcri söylenmektedir. Çin 
kıt'alaıı mütemadiyen ŞHnghaya yak
laşmaktadır. 

Hankov : 17 ( ~. /il.) - Askeri 
vaı.iyet Yangt;ı uıunlugunda Çinlilc. 
ıın lehine inl.işal ctıncklcdir. Japon 
lar bütün ccplıelcıdc ağ'ır zayiatla 
püskürtülmüşlcrdir. 102 Japon: Tay· 
yyaresi Vullıan havalisini bombardı
man etmiş, 600 sivil ölmüş veya ya· 
ralanınış, 400 ev yıkılmışdır. 

Hicaz ve 
lan 

Necit veliahd
Londrada 

Londra: 17 (Radyo)- Hicaz ve 
Necit krallığı veliahdi Emir Suud ile 

kardeşi Emir Mehmet, Hicazdan bu·! 
raya gelmiş ve merasimle karşılan ! 
mı~tır. E'Tlirlerin akabe meselesi hak j 
kında lngiliz makamatile temas ve · 

müza kereleı de bulunacakları tahmin 1 
olunmaktadır. 

Cumhuriyetçiler 
Franksistler ve 

lngillereye cevaplarını 
dün verdiler 

Barsclon : 17 ( Radyo ) - Na· 
zırlardan dördü istıfalaı ını Reisi· 
cumhura vermişlerdir . 

Londra : 17 ( Radyo ) lngil· 
tere hükumetinin ispanyadaki gö 
nüllülerin çektirilmesi hakkındaki 
talebine Cumhuriyetçiler müsbet 
cevap vermişlerdir . F'ranko hükii· 

meti henüz bu hususta bır cevap 

vermemiştir . 
Barselon : 17 ( Radyo ) - f' rank· 

sist kuvvetlerle Cumhuriyetçiler aıa 
sındaki son çarpışmalarda Elikan· 

toza cephesinde 250 ltalyan ölmüş
tür . 

Burgos: 17 ( A. A. ) - Gö
nüllülerin geri alırımaM hakkındaki 

plana ait f' rankist cevabı lngiliz 

ajanına tevdi edilmiştir . 

AKDENIZDE 
KORSANLAR 

GENE UYANDI 
Londra : 17 (Radyo) -

ispanya sularında Helber 
adında bir ticaret gemisi· 
nln Franklst tayyareler ta
rafından bombalanarak 
mUhlm hasara uOratıldı§I 
haber alınmı,tır. 

Gene bir lnglllz gemi
sinin de bu tayyareler ta· 
rafından bombalanarak ba. 
tırıldılt haber verlllyorsa 
da bu henUz tahakkuk et
meml•tlr. 

............................................... .........._.... 

Türkkuşu 
Faaliyetle artıyor 

Ankara : 17 (Telefonla)- Türk· 
küşu faaliyeti günden güne artmak· 

Vaziyet gene bulandı 

Südetler v~ziyetlerini 
birdenbire değiştirdi 
Çekoslovak Reisicumhuru, Lord 

Runcimanla acele görüştü 
znkerelerc bile iştirak etmemeğc ha~
ladılar, 

BugUn 14.4.:i de Reisicumhur Ba3· 
Benes umumi vaziyet hakkında Lord 
Runcimanla acele bir mU!ıikat yap· 
mıştır. 

IIodzanın riyasetinde nazırlar 

mecli~i de nıU ... lacel bir toplantı yap
n11i'lır. 

Sudct mahafili bu toplanby1 \O· 

guk kanlılıkla kanhlıkla karşılamak
tadır. 

Son iki hafta içinde yapılan mU
z:ıkcrelcr Çekoslovakları SudetAlman
larına a.sla ynkınlaştırmamış{ır. Fakat 
mUznkcrelcrin de inkitan uğrnmnma~ı 
memnuni,ycti celbetmcktedir. 

ta ve gençlik sivil havacılığa karşı _Çekoslo_vak,L;relslcumhuru 
büyük bir alaka köstermektedir. Ço- iiniiPiı-:-.ıeaygBena, ..J 

Çekoslovak 1 Tava na.z1r1nın l .. ord 
Runcimanın şerefine verdiği zi_ynfele 
hiç bir Sudct partisi azn." i~tirak ğalan rağbetle birlikte heı gün va

sıta ve techizat da arttırılmaktadır. 
IMevcut hankarlar bugünkü ihtiyaca 

kafi gelmediğinden Türkkuşu umum 
müdüı lüğii, biri Etimesğut' ta ve di· 
ğeri de loönü'nde olmak üzere iki 
yeni hangar yaptırmıya karar vermiş 

bu husustaki plan ve projeler hazır 
lanmıştır. 

Yeni yapılacak hangarlardan ln

önü'nd. i 72080 liraya ve Etimes· 
ğuttaki de 145948 liraya mal ola
caktır. 

Macar naibinin 
Almanya seyahati 

Horti in yapacağı ziya
ret Berlinde memnuni

yetle karşılandı 

Beri in : 17 ( D. N. B. ) -Alman 
dostu ola~ak tanınmış bulunan , 
Macar hükiim~t naibi Hortinin Al
ma"ya ziyareti haberi Alman gaze· 
telcrinde büyük bir sürurla karşı· 
lanmıştır . 

Söylendiğine göre, Horti Atman

yaya muvasalat edince Hitler bu
günkü Macar hudutlarına hürmet 
ettiği hakkında bir nutuk söyliye· 
cektir. ilave edildiğine göre Maca· 
ristandatabiatile Burgenland üze· 
rindeki hakkından tamamen vazge 
çecektir . 

Alman ticaret 
filosu büyüdü 
Hamburg: 17 (D. N. B.)- 1930 

senesi nihayetine kadar ton itibarile 
Alman ticaret filosu dördüncü bir 
dereceyi işg~I ettiği halde şimdi 
üçüncü dereceyi bulmuştur. 

Son senelerde yüzde beş nisbe 
tinde gemilerin yenileşmesi ile bir 
yenilik yapılmıştır. Almanya bugün 
on veyahud )'irıni seneyi tecavüz 
etmiyen en iyi ve modern gemilere 
malik bulunuyor. 

Belçika ordusu dün 
manevralara başladı 

Bürükscl : 17 ( Radyo) - Bel
çika ordusu; 1916 scnesindenberi 

ilk defa olarak büyük manevrala· 
rına başlamıştır. Manevraları ecnebi 

devlet atcşemiliterleri büyük bir 
alaka ile takibetmektedirler. 

Prag: 17 ı Radyo! - Sudct par· 
Lisi cizasının vaziyeti, hılha.ssa. d~ 
birden.bire Ucg-işmiştir. Sudcller n1ll-

ctmemlştir. 

Lord Runciman: lluhemyadnn 
dun dönmUştUr. 

:Paris-Roma gazeteleri 
arasında düello başladı 
İtalyan makamatının 
pasaport vermemesi 

Fransa için 
mesele oldu 

Paris: 17 (Radyo)- talyan maka ı 
malının son zamanlarda Fransa tçin 
italyanlara pasaport vermemesi Fran 
sız matbuatında asabiyet uyandırmış \ 
tır. 

Bu vaziyet üzerine Fransanın da 
mukabelei bilmisil olarak aynı tetbire 
baş vurması meselesi ile Fransız ga. 
zeteleri meşgul olmaktadır· Le Jour 
gazetesinde Leon Belbi diyorki: 

•!talyanın lıize karşı oynadığı şa· 
şırtıcı oyunun manasını anlamak kabili 
değ'ildir. Fransız efkarı umumiyesi ba· \ 
zi kötü münazaalar muhatabı olmak · 

1 
tadır. Malesef bu tarzı hareket Roma-

nın hassasiyet gösterdigi yeıı:ane hak 
tır. 

Diğer bir gezetede şöyle yazıyor. 
«ltalyanlar bize karşı yapılan res

mi propağ'andada nelere inanmak ve 
nelere inanmamak lazım geldiğini pek 
ala bilirler. ltalyanın bu hareketi, da
ha ziyade takip etmekte olduğu umu 
mi •iyasetin bir icabı olarak kabul et
mek lazımdır. 

Roma: 17 (Radyo)- Paris gaıe
telerinin pasaport meselesi üzerinde 
Roma hükumetine yaptığı hücümlere 
Roma matbuatı şiddetle cevap ver· 
mektedfr, 

Sovyet 
ihtilafı 

Hududu 
safhası 

Askeri heyetler uyuşamıyor 
--' 

Sovyet askerler! bir tefti• esnasınpa 

Moskova : 17 [Radyo) - Şark hududu meselesinde Japonlarla vakı 
ihtilafın halli için hudud kasabasında toplanan iki taraf askeri heyetleri 
beyninde noktai nazar ihtilil.fları çıktığından heyetlerin başına daha sela
hiyetli askeri mümessiller gönderilecektir. 

Sovyet hükümeti bu hususta Japonyanın nazarı dikkatinı celp et· 
miştir . 



-.. ·-

'Sıhife 2 

ALMANYADA 
Neş'eden Kuvvet 
TEŞKiLATI 

Yeni Almanyanın en mUhlm ve ,umullU te,kilJtlarından bl
rl•I wKroft dureh Frende" yani (Neşeden kuvvet) adlı tefkllAtı 
dır. Bu teşkllltın edlndljlJI vazife, çaıı,an halkın bof aaa lerlle 
tatil ve bayram gUnle,.lnl kabll oldujlJu kadar gUzel ve eglen
cell geçlrmeelnl mUmkUn kılmaktır. Eski zamanlarda ı,çı 

mllletln kültür hayatından ldeta uzak bulunuyordu. O, bu haya 
tı ancak demir parmakhjiın öte tarafından seyir edeblllrdl. 

tatil seyahatleri, tiyatro ve konser, 1 
tmis, golf oyunlaq ve ata binmek 
gibi 'ğlcnceler ve •parlar onun için 
birer yabancı mefhum halinde i-:liler. 
Alman milli sosyalistliği, işçiyi öte 
tarafta bırakmış olan bu parmaklı 

teminidir. Bu d~ire teşekekkülü ta . 
rıhinden 1932 yılı sonuna kadar 
22,122,586 ziyaretcinin İştirakile 

47,705 tiyatro müsameresi, 10,844 
sinema müsameresi, 18,633,986 
zizaretçinin iştirak ile 1273 
fabrika sergısı, 48,8~1.592 
ziyaretçinin iştirakile 121,057 muh 
telif müsamere tertip eylemiştir. 

Sanat hayatının köylere kadar 
dahi yayaVilmtk için ''Serbest za . 
man dairesi,, seyyar sahnelere fev· 
kalade bir ehemmiyet atfetmekte
dir. 

, 
1 

Mirzaçelebi 
mahallesinde 

Suçlu ile yaralı 
uyuşmuşlar 

(TGrkıG 

Mirzaçelebi mahallesinde oturan 
dakor Ahmedin makinesini kul· 
lanmakda olan Hamit oğlu şoför 
Adil; tarlayı sürerktn makineyi ora· 
da yatmakta olan Hasan oğlu Mah. 
mudun üzerinden geçirerek ağır su 
rette yaralanmasına sebebiyet ver 
miştir. Adil ile yaralı Mahmudıın 
herne suretle uyuşarak Şakirpaşa 

cihetlerinde bir lbağa geldikleri ve 
bur ada kendini tedavi ettirdiği jan 
darmaca haber alınmış ve bunlar 
hakkında kanuni takibata baş· 

lanmıştır. 

Meyva fiatları 

Kazalarda çeltik ve 
tütün tahriri 

Ziraat mual imi Liitfi; Bahçe, 
Kozan ve Kadirlide çeltik ve tütün 
tahririni yapmak üzere dün burala· 
ra gitmiştir. 

Yogurt, süt ve yumurta 
fi atları 

Süt bir kilo 5-6, Yogurt 7,5, 
çanak yoğurdu hir kasesi 2,5, yu 
murta 3-4 adedi beş k ruştur. 

Çakı ile yaraladığından 

Ali oğlu Kiizım adında birisi, 
Abdulvahhap oğlu Salahiddini çakı 
ilo altı günde iyi olacak derecede 
yaraladığından yakalanmış ve hak. 
kında kanuni takibat yapılmıştır. 

Batma kuyuda 
Dört k' i bir olup bir 

adamı ağırca yaraladılar 

Saimbeyli kazasının Batmakuyu 
köyünden Ali oğlu Mehmet Tuncer 
Kavur oğhı Hasan, Beriz oglu Tun· 
cer ve kardeşi Musanın ayni köyde 
oturan Abbas oğlu Aziz Karaars· 
!anlıyı başından ağır surette yara· 
lıyarak kaçtıkları ve bunların yaka· 
!anması için jandarma gönderildiği 
vilayete bildirilmiştir. 

Üçü bir olmuşlar 

Gmisura köyünde oturan Hasan 
ve dayısının kızı Hani ve Abuzarın 
bir olarak Dede köyünden Hüseyin 
kızı Ferideyi yaraladıkları şikayet 
edilditinden suçluların üçü de yaka 
lanmış ve haklıırında kanuni takibat 
yapılmıştır. 

18 Atusloı 1938 

( GORDŞLIER J 
Şans ve 
piyango 

K aba taslak bir ifade ıle şii~· 

le anlatabiliriz : 
Scvindirici,mcmuun etli· 

ci tesaduflere şans, bunlardan istif•· 
dclenen insana da şanslı denir . B• 
böJle o}unca, dUnJada şanslı adaın· 
dan zi~vade şanssız insanların dah:ı 
çok olduğu açıktır . 

Şansa ino.omalı , fakat a;[a bel 
bağlamamalıdır . Şans , zenginlikte 
saadette, >1hhatte. aşkta.. 1 ler ~eyıl' 
en mUessir clmildir • l.ki vUzlU oJ:ıP 

- "r 
şanııın. mUsbcti insanların her an go 
ledigi, fakat gUç kavuşabildigi şc.' 

dir. Fakat menfi şans bir çam sak•'' 
gibidir ; ondan kurtulmak , temizi<•· 
mek guçtur . 

Musbet •an a kavu~mnk için ,,r'1 
ve çabalama beyhudedir . Şan• , bır 
lunmaz, kazanılmnz: çatar . 

gı kaldırmış ve milletin kültür haya· 
tını ve eserl.rini işçiye dahi ehem 
miştir. Bugün tiyatro ve konser. 
lere gitmek Alman işçisi için dahi 
pek tabii bir hal olmuştur. Alman 
işçisi şimdi pekala Richard Vagner, 
Becthoven, Schiller, Shacbpeare 
hakkında bahse giıişmekte ve her 
istediği spoıu yapabilmektedir işçi 
bu suretle milletin, eskisinden çok 
daha eyibir cüz'ü olmuştur. Marksizm 
işciyi proleterya denilen kitlenin içi 
ne savurmakla iktifa ed,r. 

Küçük şehirlerde ve en uzak 
köy köşderi~de yaşıyan milyonlar· 
ca yurddaş bu sayede tiyatro ve 

fılm sanatından pay alabilmişlerdir. 
Böylece bir taraftan halk san'atın 

ve diğer tarafdan san' at halkın ya 

nına götürülmtktedir. Almanya oto· 
mobil yolları için hususi olarak ha· 
zırlanan seyyar sahneler ~u )'Olların 
inşaatile meşgul bulunup köylerden 
dahi uzaklarda kamplarda yaşıyan 

yol işçilerine kadar götürülmekte
dir. Otomobil yolları işçilerine mah· 
sus olan bu sahnelerde hem tiyatro 
temsilleri, hem sesli filmler göste 
rilmektedir. 

Şehı imize son günlerde köyler 
den ve komşu vilayetlerden çok 
mikdarda meyve geln:ekte olduğun
dan fiatlarda epeyce düşüklük ol. 
muştur, 

- . 
~y-~ Yüz yaş.1ndan fazla 

Yirmisinden otuzuna kadar mut~ 
madiven kendisine bir havnt ar••· 
daşı •aramı~ iınanlar çoktur." Neticc<l'. 
aradığını • buldum • zannı ile e\l'teo•I 
de bedbaht olanlar da pek çoktu< 
Fakat evlenmek arzusunu a la be it" 
mezkcn bir tramva,yda . bir vapurlıC 

k 1 1 " salonunda t:ınışara ev enen er 
çok mesut olanlar da vardır . GörU· 

)Uyor ki şans bir piyangodan far~· 
sızdır; tayyare pi.'·angosu gibi • E••; 
~en piyangolar . ~ansı körtl körtll'I 
tevzi eden bir vasıtadan başka 11~ Alman işçisi esasen milletin kül 

tür hayatından uıak tutulmakla pro 
Jet yapılmıştır. Kendini bayağı ve 
aşağı tutmak duygusu İşçiyi fena hal 

de sıkmakta ve onu bir csrr yaratmak 
tan mütevellit zevklerden mahrum 
bırakmakta idi. 

Milli sosyalist (neşedt'n kuvvet) 
teşkilatı Alman isçisini, İşte bu "ken 
dini aşağı bilmek,, zannından dahi 
kurtarmak ve ona yf'ni ve şerefli bir 
benlik vermiştir. 

Milli sosyalist "Neşeden kuvvet,. 
teşkilatırın muhtelif şubel,rı, çalışan 

SONU VAR 

insanlara neşe vermeyi, onları hoşca --------------
ve güzelce eğlendirip dinlendirmeyi 
ve kendilerine yarın daha zevkli ve 
istekli çalıfabilmek için bu sayede 
ymi kudretler teminini gaye edinmiş 
!erdir. 

"Neşeden kuvvet,. t'şkilalı Al· 
man işçisini bugün hiçbir kayd ve 
şart aramaksızın milletin kültür haya 
tına iştirak ettirmekte ve ona hayat· 
tan tam bir pay ayırmaktadır. 

işçinin bu hayata iştiraki esası 
gayet geniş bir milli birlik İçinde 
vaki olmaktadır. işçi bu hayata iş· 
tirakle bu hayatı birlikte yaşnmak
tadır. Birlikte yaşamak ise, işçinin 
sırf güzellik ve brnzcri gibi manevi 
değerlere karşı duyğu ve anlayışını 
yükseltmektedir. 

"Neşeden kuvvet,, teşkilatı başlı 
ca aşağıdaki şubelerden müteş,kkil 
bulunmaktadır. 

1- Serbest zaman dairesi 
2-Alman halk terbiye dairesi 
3-Tatil, seyahat, gezinti dairesi 
4-Spor dairesi 
5 iş güzelliği dairesi. 

SERBEST ZAMAN DAiRESi 

Milli sosyalistlikce iş, kültür ve 
sanal müşterek manevi esashra 
ıstinad tlmektedir. Bu kanaat iş er 
babının kültür ve sanat hayatına 
dahi iştirak zaruretini hissettir
miştir. 

Kadın ve erkek milyonlarca Al· 
man, henüz milli sosyalistliğin ikti· 
dar mevkii ne geldiği zamana (1933) 
kadar bir defa olsun tiyatroya git-

' 
1 

ilk 
nasıl 

kaz maskesi 
keşfedilmiş? ı 

~imdiye kadar. gaz masktsinin 
menştİr•İ doğrn dürüst bilen yoktu. 
Fakat bugün ymi bir iddiada bulu· 
narak onun icadını ta on altıncı as
ra kadar çıkaranlar vardır. 

Bir zamanlar lngilterede'de sal
gın bir hastalık olmuş, lngiliz dok· 
tarları bu menhus ha,talıkla uğraş· 
mıya ve sirayet sebepierini tetkik 
etmiye başlamışlar. 

Düşünmüşler ki sağlam bir adam 
durup dururken aynı hastalığa yaka\ 
)anıyor, acaba bu ad ama bu hastalık 
nereden geçiyor? Bunun üzerinde 
meşgul olup nihayel şu "'ticeye va 
sıl olmuşlar: Hastanın müteaffin ko· 
kusu sağlam a'.lamın buuundan geçi 
yor ve h •stalık bu surelle diğerine 

oluyor. 
Bıına kanaat getiren hekimler 

buruna küzel kokulu nebat tıkalım, 
adam soluğunu bu otların arasından ı 
alsın diye düşünmüşler. Fakat ot 

1 burunca durma lığından , adam zor 

1 

n<fes aldığından olu küçük kese 
gıbi bir ş•yİn içine koyup bun;na 

l gecirmişler, işle size gsz maskesinin 
ilk taslağı. 

İst~nbul Belediyesi Haliç 
şirketini satın alacak 

memiş bulunuyordu. Ntşeden 1 lstanbul : 17 (Hususi) - Öğren. 
diğime gö. e Is tan bul Belediyesi, üç 
senedenbeıi muvakkaten iılctmekte 
olduğu Haliç vapurlarını satın al 
mıya karar vermiş, bıı kararını ikti 
sat vekaletine bildirmiştır Esasen 
~irket hi~sedarları da vaziyetin bir 
an evvel bir neticeye bağlanmasını 
istemektedırler. Bu itibarla pek ya. 
kında, şirketin Belediyeye mal edil· 
mesi için alikadarlarla müzakereye 

ba şlanacağı tahmin olunmaktadır. 

kuvvet teşkilatı sayesinde Alman 
işçisi, kendi kazancına istinaden ve 
halkın diğer unsurları ile aynı hak· 
!ara malik bulunarak kültür ve sa. 
nal hayatına girmek imkanını elde 
eylemiştir. 

"Serbest zaman dairesi,, nin va· 
zifesi, milli ve ananevi oyun ve eğ· 
lencelerin himayesi ve aynı zaman· 
da milli sosyalistlik prensiplerine 
uygun yeni bir hayatın ~saslarının 

Bir kilo itibarile üzüm 7 ,5 - 1 O, 
karpuz 2 - 3, kavun, 4 - 5, elma 
20 - 25, armut 20 - 25, j,,cir 
7 ,5 - 1 O, erik 15, taze fındık 1 O 
kuruştur. 

i-·-·-·-·-·-·-·-·-···-·-i 
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Gök yüzü açık, ufuklar sisli. Ha 
va hafif rüzgarlı, en çok sıcak göl
gede 35 derece . Geceleri en az 
sıcak 22 der.ce. 

yaşamak • • 
ıçın 

Belgratlı bir doktor senelerce 
uğra~ralı:, Ballı:an memlek~tlerinde 
yqıyaolarıo niçin uzun ömürlü ol 
duldannı aramış taramış . nihayet 
bunun sebebini öğrenmiştir, 

Bu doktor Yugoslavyanın cenu· 
bunda ve Arna~utlukta 90 yaşını 
aşmış 200 adam üzerinde tecrübe 

d. ? p· 1 , •. 
ır. ıyango ara. para 1ansının 

.. tası deınek daha doğru olur . 
5 

Şan ... ar&mak . şansa bağlan'"' 
nasıl fuzO.li bir meşguliyet i. e. pi.' 1~ 
godan da mutlaıı: bir , ey ummak b' 
bir hulyadır . 

T · b'I · 1 b•r ayynre pıyango ı etı a ıııı , 
adamın , o biletten muhallik ~· 
menfaat gözlemesi, poker masas•~ıc 
< mutlak kazanacağım > sevd.,' 
oturan bir adamın hali kadar gulO°" 

G·uzEL VÜCUDUN 
yapmıştır. Yaptığı tecrübeler neti
cesinde yaşayışları basit olan bu 
adamların neler yediklefıni tesbit 
ctıniş, bir metot hazırlamıştır. 

tur . ~ 
Poker masa.sına belki k!IS J 

rım • kazanmasam da eğlenirim 
şUncesile oturulması makul otdııj 
gibi , bir taJynre biletini de bt 
YUrur Um tdi ve Turma,yacağını fatl' ÖLÇÜLERi 

Kadın vücudunun güzclliğiııi gö 
renler çabuk taltdir ederler: Erkek· 
ler duydukları heyecanın, kadınlar 
da duyclukları kıskançlığın derecesi
ne göre ... 

Fakat güzel vücudun sahibi, ken 
disi nasıl takdir edecek? erkekler 
den sonra, he)acan duymıyanlar bi
le nazik olurlar. Kadınlardan sorsa, 
onlar erkeklerden dı ha naziktir. Hiç 
kıskançlık duymasalar bile öyle gös 
terirler. 

Bir endam aynasiyle ... 
Diyeceksiniz. El çantasındaki 

mini mini ayna yüzü ve saçların gü 
zelliğini almağa, makiyajı tazeleme· 
ğe yetişiyor d.ı büyü bir endam ay 
nası vücut güzelliğini takdire neden 
yetişmesin? Şuphesiz, o da yetişir 
ama, ancak göz yordamiyle göste 
rir. Daha iyisi ölçmektir. Ölçü güzel. 
lik nisbetlerini tamamı tamammına 

gösterir. Zaten pek çok alet de la· 
zım değil: Bir metreli şaritle bir de 
oda kapısı ... 

Oda kapıoiyle iki omuıun ara· 
sınr:laki geni~lik ölçülür. Nasıl yapı · 

lacağını tarife lüzum bil' yok, krn· 
di kendine anlaşılır. iki omuz arasın 
daki genişlik, iki omuz kemikleri 
arasında genişlikten - kemiklerin 
üzerindeki yağ tabakasından dala 
yı - iki, iki buçuk santimetre daha 
fazladır. Normal bir güzel vücutta: 
38 santimetre Yalnız iki kemik 
arasında 36 santimetre. 

Kalça genişliği de gtne öyle o· 
da kapısiyle divar arasında ölçülür. 
Ancak omuzlar - tabii halde - da 
ha geniş olacağından kapı ile divar 
arasındaki köşeye arkayı verip o
muzları ileriye doğru eğmek lazım· 
dır. Bu ölçü de iki kalça kemiği ara· ' 
sındaki genişlikten gene y'lğ tabaka· 
sınd n dolayı fazladır .. Bundaa son 
rası yalnız metreyle ölçülür, fakat 
bir yardımcı ister, 

Doktorun edindiği kanaate göre 
yüz yaşından faıla olanlar ekmekle 
fasulyeden başka bir şey yemiyen· 
lerdir . Senenin kış mevsimlerinde 

Göğüs çevresi için metre şeridi ancak bir iki kere et yt:mektedicler. 
memelerin tam üst hizasından cilt !?una mukabil bol bol peynir ve 
üzerinde tululıır, koUar yao taraflera yoğurt yiyorlar. Yüzde sekseni şa· 
sakar, Bir kere göğüs havayla tam rap içmektedir . Bunlar arasında 
doldurularak, bir kere de büsbütün kahve ve tütün içen de az değildir. 

b
. ,. 

dcrck, ve vurma~a dn hayırlı ır ~ 

esscscyc yardım etmiş olurum : 
!inde dUfUnerek almalıdır . 

Y oksn, şansı aramak . pi,yaııJ.:, 
bel ba!lamak makul adamın har• 
değildir . 

TANGONl'll 

böşatılarak ölçü alımr. Göğüs büs Yüz yaşını aştıkları zaman gözle- j •' 
bütün boşaltıldığı zaman çevresinin ri.nd.e .f~r azalır, fakat kulaklan kes Leylekler gürüll~ 
güzüllik ölçüsü boyun yarısından üç kınlığını muhafaza eder . 
santimetre fula olmalıdır: Göğüs Doktorun fikrine göre Balkan- den rahatstı 
çevresi = boy/2 3 santimetre. ların havası da bu çok yaşamıya ? 

Kalça çevresi, elinizi karnınızın tesir etmektedir. Eğer gıda ile ömür oluyorlar mlŞ· 
aşağısına doğru götürdüğünüz vakit uzasaydı başka memleketlerde Bal· B 1 k ti d 1 yle~I , 

1 
'b .. .. 1.. d k azı mem e e er e e 

hissettiğiniz, kalça kemikleri tepele· kanlı ır &" i uzun omur u a am ço saadet getiren kuşlar denir. , 
rinin tam altından ölçülür, Burası o!acaktı. Halbuki hiç de öyle de- Fransaoın Alsas eyaletinde bir 
çokça yağlı olduğundan, kalça çev· ğildir . leylek bulunursa o evde dairııa 
resi boyun yarısından 6 santimetre ve emniyetin hüküm sürdüğii?,' 
fazladır: Kalça çevresi = Boyı 2 ' 6 Milletler arası temizlik vetle inanılır. Bir taraftan diişU' 
santimetre. kongresine iştirak olursak leylekler daima berdke1 lı' 

Belin ed ince kısmından çevresi rı olan yaz aylarında misafir kj 
= Boy 2 16 santimetre. ediyoruz sonbaharla l;ıeraber onlaf da ç ı 

Kol çevresi, pazu adalesi hiza· Ankara : 17 (Hususi) - 28 Ağ. giderler. ıe~ 
sından ölçülür ve boyun altıda lıiri ustosta, Viyana'da bir temizlık ve Alsıısta sürü halinde lrY 

1 
kadar olmalıdır. süprüntülerin değerlendirilmesi hak- mevcuttur. Fakat son zarııan~I 

Oıluk çevresi, bacağın en yukarı kında beynelmilel bir kongre topla· ancak yukarı Rende 23, aşağı 
kısmından ölçülür: Boyun üçte bi- j nacaktır. Bu kongreye hükiimet!miı 97 yuva kalmıştır. ~ 
rinden santimetre eksık olmalıdır: 1 de davet olunmuştur. Leyleklerin bu mıntaka.da fı 
Oyluk çevresi = boy/3 - 5. Kongreye, Tüık murahhası ola- çe azalmaları ora.:laki büyiı~. dı' 

Baldır. çevresiyle gerdanın en dar rak, halen Üsküdar ve Kadıköy halk ve İ'Tlalathanelerin gürültiisU~ Jıl' 
kısmında çevresi, güzel bir kadın tramvayları idaresinin muamelat u zar olmalarındanmış. Bundat• 1 ~1 
vücudunda birbiıine müsavi olur. mum müdürü B. Faik iştirak r.de· civardaki durgun suların kur~ur 
Baldır çevresi baldırın en geniş ye· ccktir. bataklıklardaki yüz binlerce ~ ~ 
rinden ölçülür. ikisi birden boyun teler ol.nuştur. Halbuki bunlar 
beşte birinden bir santimetre fazla 1 lcr için mükemmel ziyafetti·. , ı rı 
olmalıdıı. Fakat değrusuııu isterseniz eğilip eğilmemesi onu güzel veya çir Leylekler ayrılırken kendiJer;°;.J 
cenup msmlekatlerinde kadın bal- kin gösterir. ru leylekler de iltihak eder j, 
dırlan daima fazla yağlıca olduğun- Söylediğim nisbetlere göre, her· sas'ın Tür' ayn kasab~.51"1e~ 'r 
dan heykel artistlerinin aradığı böy· kes kendi vücudunun ayrı ayrı kı· ayrılık halk üı.ırinde büyuk rıJ 
le baldırı bulmak pek güçtür. sımlarını öl~erek, vücudunun güzel uyandırıyormuş Çünkü r•;ı,~' 

Zat'n gerdanın giızelliği de yal !iğini tayin ed,bilir. Bunlar kadın !ekler uçmasını beceremedı ı, 
"kse• 

nıı azunluğiyle genişliği de yalnız vücudunun parça parça güzellikleri yuvadan havalanınca, yu ıf 
uıunluğile ve genişliğiyle belli olmaz. Bir de - erkek vücudu gizi - tok· retli elektrik tellerine ç~r~,ı 
Gerdanın arkasındaki kemiklerin teş· tan güzelliği vardır. Onu da vücudun cansız bir halde yere düşUYnu~ , 
eltiklen münhani çizginin gerdanı gü· ağırlığı gösterir .. Her boya göre top. Ana ve baba leylek yavru 1,~~ 
zel göstermek göstermek için pek tan ve parça güzellikleri gösteren rindo: bir iki defa dönüp do 0,ıı 
ehemmiyeti olduğu gibi, boyun ada· güzellik cetvelini başka bir yazıya sonra ümitlerini keserek o~:a~ll' 
lelerinin kuvvetine göre gerdanın sığdırmıya çalışacağım. daha dönmemek üzere 
dqruşu, omuzlarından birine do~ru G, A. gidiyorlarmış. 



r 

, .. 

b'ı( 

" bi' 

••• 
cl•';\c 

utu'' 

18 Atustos 938 .. .. "' 
KUÇUK HiKA YE 

İki Yüzlü 
• 
insanlar 

Bu iki yüzlü 
İnsanlara bu buka. 
lemunlara inanma
yınızl. Bu zamanda 
bir insanın inancını 

--·-·-·-· Yazan ·•·-·-·-· • ! Jet kesmek için 
kendisine yalcla$tı· 
ğı zaman o, Bis 
markı bırakarak 

kondüktöre çıkış-

; A. Çehov ; 
1 1 

··-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·- -
k.ıybetmesinden çok daha kolay. ı 

işte ben de inancımı kaylıetmiş 
insanlardan biriyim. 

Bir akşamdı. Atlı tramvayda gi
diyordum. Vakıa yüksek bir şahsi · 

yet olmam itibariyle tramvayla se· 
yahat etmem pek de uygun bir ha. 
reket sayılmazdı. Fakat bu defa bü 
yük bir kürke bürümüş, yüzümü, 
gözümü tamamen gizlemiştim. Bu 
nun İçin tramvaya binmekte hiçbir 
mahzur görmemiştim.. Sonra, hep· 
sinden mühimmi : tramva:•da seya· 
hat etmek daha ucuzdu. 

Hav anın çok soğuk, vak tin de 
bir hayli geç oluşuna ı ağmen tram
vay tıklım tıklımdı. Fakat beni kim 
se tanıyamıımıştı. Kürkümün koca· 
man yakası beni gizlemiş, tanınmaz 
bir hale getirmişti. 

Tramvayın içinde hem hafif ter 
tib uyukluyor, hem de etrafıma 
bakmıyordum. Birdenbire kulağıma 
tanıdık bir ses gelir gibi oldu. Se 
sin geldiği istikamete lıaklım : Sır
tında tavşan derisinden bir kürk o· 
lan ufaktefek bir adam konuşuyor· 
du. llköncc : 

- Hayır, o değil diye düşün· 
dünı. imkanı yok, bu, o olamaz 1 
lliraz daha dikkat edince kanaatim 
değişir gibi oldu : ı 

- Durun, dedim, galiba o. Hem 
de ta kendisi. 1 

Ben, hem bunları düşünüyor, 
hem de gözlerime inanmak istemi
~Ordum. Tavşan derisinden bir kür
d c bürünmüş olan adam, amiri ol
d Uğuın dairenin küçük memurların 
~ıı lvan Kapitoniçe nekadar ben· 
~Yordu. 
lı lvan Kapitoniç, silik, sönük, e
~ellııtıiyetsiz bir şahsiyetti. Dairede. 
~ bütün rı..lü, amirlerinin yere düş· 
~-il mendil!eıini kaldırmak, resmi 
~illerde tebrik ve tazim fırsatlarını 
Çırınamaktı . 

01 lvan Kapitoniç genç bir adam 
it., llıasına rağmen vakitsiz çıkmış bir 
~ nburu ~ardı. Dizleri daima bükük 
ı~ur, kirli elltri, hazır ol vaziye. 
'1ik·'Yıniş gibi, daima pantalonunun 
ld:~. Y~rlerinde bulunurdu. Suratı, 
~li ~ .Pıs ve ıslak bir paçavrayla 
\ı)~nı.ş gibi acaib ve acınacak bir 

eydi. 

tüy D~irede beni gördüğü zaman, 
~\ti~ 0ııu yiyecekmişim gibi, adeta 

~dibine girmeğe çalışırdı. 
,dı1ı~ u. ad~mdan daha şahsiyetsiz, 
t~td .81 lık, daha sessiz bir insan 
1~ ~~mü hiç hatırlamıyorum. Hat 
'i~y~~nlar arasında bile bundan 
~ıı.ı ır mahlük bulunabileceğini 

1. llıiyorum ~t . 
~~ 0~· şu tavşan kürküne bürün
yl'~ n aıı adam, bizim lva:ı Kapito 
ıı; 'ln1~ ~ kadar benziyordu!. Tıpkı o. 
~ıl!ıı d u adam bizim lvan Kapito
~;_l~b ~?a -~ik, daha serbest, da
~ ~ a 1 gorünüyordu. Ve asıl kö 
~ 'ı~"•~daki adama siyasetten 
1 'ıı \ d~sıydi. Bütün tramvay hal-

ı •~ıı ınJıyordu. O, ellerini kolla 
1Yar k c; a anlatıyordu . 

ı;~ le arnbetta ölmüş. Bu ölüm 
.~~k .. ~.~zla Bismarkın işine ya· 

bir •d Unkü Gambetta çok a· 
~kkak arndı. O sağ kalsa yc'.ı, 
d'<lan l A~manlarla harbeder, 

1
• \tak•zınınat alırdı. O bir da· 

ı ıa F 
'~hu 0 ransızdı ama onda 
&~ , Vardı. 
"' lô~lerj . . 
···<J~n a '.şıti~ce tepem attı. 

~a il Yrııhtıyari; 
Sı;Zltrjllıu~buz! .. Alçak!. 

dokuldü. Kondüktör bi· 

maya başladı : 
Vagonunuı neye böyle ka. 

ıanlık? Mumunuz mu yJk, nedir ? 
Bu intizamsızlığa bir türlü aklım 
ermiyor. Sizin ou halinizle Avıupa· 
da ol.anız vay başınıza gd nler 1.. 
Halk size boyun eğmeğe meclıur 
değildır, siz halka boyun eğmeğe 

mecbursunuz!. Sizin amirleriniz yoJc 
mu? Bu halinizi görmüyorlar mı? 

O, bir dakika sonra yolculara 
dönerek, ayakta duran bir kadına 
yer vermek için hepimizin yerleri· 
mizden kımıldamamızı istedı ; 

Size söylüyorum, dedi, biraz 
öteye gidiniz! Madama yer veriniz! 
Kadınlara karşı biraz saygılı olunuz! 
Hey kondüktör, buraya l:ıak! Para
yı aldığınız gibi yer göstermeye de 
mecbursunuz! Bu sizin yaptığınız, 
düpedüz edebsizlıktir. 

Kondüktör, bu lafların altında 
kalmak istemeJi. lvan Kapitoniçin 
sigarasını işaret e 'erek: 

- Buradd siga ra içmek va .'ak 
tır, dedi. 

- Onu kim söylemiş? beni siga
ra içmekten kim menedebilir? Sizin 
bu müdahaleniz b~nirn hüriyetimi 
tahdit etmek demektir. Ben hür bir 
adamım. Hiç bir kuvvet benim şahsi 1 
hürriyetimi tahdit ~demez!.. 

Bu sözleri işitince çileden çık
tım. içimden: 

- Vay edepsiz vay, vay iki yü 
lü hergele vay, diye söylendim. 

Bir türlü gözlerime ve kulakla 
rıma inanmak istemıyordum: Hayır, 
bu "O. olamazdı. "O. "hürriyet • 
"Gambetta,. gibi sözlui bilmezdi. 

"O. sigarasını yere atarak sözü· 
ne devam etti: 

- Doğrusu buna diyecek yok· 
mükemmel bir nizam. insanın böyle 
bir formalizm içinde yaşam3sı ne 
ağır bir şey. Bu hareket. .. 

Ben arlık kendimi tutamamış ve 
gülmüştüm. Sen:m gülüşümü işiden 
"O. derhal sesini kesti. Titrediğini 

farkeder gibi oldum. Herhalde se 
sini ve kürkümü tanı~.ıış olacaktı. Çü
nkü sırtı derhal kanburlaştı. Suratı 

paçavra ile silinmiş e~şi ve acınıcak 
halini aldı. Elleri, pantalonunun di
kiş yerlerine yapıştı. Diz lrapakları 

büküldü. Bir kelime ile "O. tamamen 1 
değişmiş, adeta tanınmıyacak bir ha
le gelmişti. 

Aı tık tereddüde, şüpheye yer yok
tu. Bu "O. idi . Benim daire memur 
!arından lvan Kapitoniç'in ta kendi· 
siydi. 

Şimdi "O., tamamen susmuştu. 
Yüzünü tavşan derili kürkii içine giz. 

!emişli, Yüzüne dikkatle bak tım 

ve kendi kendime söylendim: 
- Bu silik; bu söniik sahsiyet 

nasıl oluyor da 'hürıiyet .. ve "Gam 
betta., kelimelerinin telaffuz etme· 
sini biliyor. Nasıl oluyor da bunları 

söyleyebiliyor? 
Fakat ne yapalım ki bu vakıadır, 

Bundan sonra bu iki yüzlü şahsiyet· 
lere, bukalemunlara geltde inan!. 

1 ÇOCUK HASTAlfl(LARI 

1 
MÜTEHASSIS! 

Dr. Nihal Bayat 
Adanaya geldi 

Hastalarını hergün Mahmut 
paşa hanı karşısında 18 numa · 
rada hususi muayenehane~inde 
saat 14 -18 arasında ka-
bul eder. C. ...................... 

Turksözü 

GÜNÜN VODViLi 

BELEDiYEYE MÜ 
RACAATLAR! 

Belediye Zabıta Komiserliği ka. 
rakollmna her gün öyle enteresan 
müracaatlar vukubulur ki insan 
bunlara gülmekten kendini alamaz . 
işte bunlardan bir kaç danesini 
aşağıya yazıyorum : 

- Bay Komiser : Bizim evin 
karşısındakı konağın gideğinde bir 
Baykuş yuva yapmış. Sabahlara ka 
dar bu mrnhus ve uğursuz hayva· 
nın ötmesinden çoluk çocuk , konu 
komşu uyuyamaz olduk . Allah rı 
zası için bizi kurtarın ! .. 

Hergün yüzlerce derd dinlemeğe 
alışmış olan Komiser ; muhatabının 
bu ciddi ve makul [ ! ) talebi kar 
şısında bir müddet düşündü . Elin· 
deki kalemle önündeki not defte· 
rine bir takım rakamlar yazıp çizdi 
ve karşısındakine : 

" - Arkadaş ! Bu işi düşün· 
düm, taşındım Tarif ettiğin evi bi · 
liyorum. Oraya kanca manca yetiş
mez, merdivrnle de çıkılmaz. Buraya 
bir iskele kurulmak icabediyor. He
sap ettim. Kereste, çivi, ip ve ma· 
rangoz ücreti olörak tamam on beş 
lira gidiyor. Stn !:.unları al; iskeleyi 
kurdur . Ben sana istediğin kadar 
memur vrrerek bu uğursuz hay· 
vanı oradan kaldırtır; sen de, çoluk 
çocuğun da hatta konu komşun da 
rahata kavuşur. Bunun başka çaresi 
yok ey aziz 1 dostum . dedi . " 

Adamcağız; bu güzel ve yerin 
deki tavsiyeyi yerine getirdi mi bil 
miyorum. Her halde ( 1500 ) ku 
ruşluk hesap kendisini epey müddet 
düşündürecek 1 

• Bay Komiser 1 Bizim komşunun 
Horoz sesinden bıktık, usandık. Al
lah aşkına bizi kurtar . 

Komiser; gayet ciddi muhata. 
bına şöyle tavsiyede bulundu : 

• 
" - Aziz dostum ! Bunun ko· 

layı var. Şimdiye kadar bunu yapa
madığına şaşıyorum vallahi . Buna 
her gün bir kilo Arpa gönder. Bak 
bir daha sesini duyarmısın 1 Üstelik 
bir de hayır düasını alırsın . " 

• 
- Bay Komiser l Geçende şu 

bizim komşunun çocuğunun ağla· 
masına bir çare bulmanızı rica et 
miş ve siz de bir lastik emzik tav 
siye etmiştiniz . Tavsiyenizi yerine 
getirdim.Bir yerine iki emzik alarak 
komşuya hediye ettim . Fakat ; ço· 
cuk susacak yerde arsızlıgı daha 
ziyade a~tırdı. Bütün bir mahalleyi 
kırfacana veriyor. Allah aşkına bizi 
kurtar . 

Komiser ; düşündii , taşındı ve 
nihayet bu defa da şu tavsiyede 
bulundu : 

• - Aıkadaş l Komşuna yalvar, 
yakar. Bütün bir mahallenin srla 
meti için bir kaç aylığına çocukla 
rını ya bir bağa ve yah ıt da yay· 
laya göndeı sin . Bu suretle yerini 
değiştiren çocuk dönüşte belki hu
yunu d e ğiştirir . Bur.u ihmal etme. 
Hemen dediğimi yap . H•lla müm 
künse biraz da kendine paıa yar 
dımından kaçınma l . ; " 

• Bay Komiser ! Medrd Allah 
bıktık, usandık . Arı ordusunun hü· 
cumu yetişmiyormuş gibi şimdi de 
bağımızı l:ir kediler ordusu istila 
etti. Ş~hirde ne kadar irili ufaklı , 
dürlü renkli kedi varsa bağlara sal· 
dırdı. Allah aşkına bizi bunların 
şerrinden kurtar 1 •• 

Bay Komiser bu mühim talep 
karşısında birdenbire kararını ve· 
renıedi. Düşüneceğini ve yarın gel· 
mesini söyledi . 

Şimdi Bay Komiser mezundur . 
Bugün yarın işinin ba~ına gelecek · 
tir. Herk~s gibi ben de verilecek 
mühim kararı dört gözle bckliyo. 
rum. 

FUAT NABi ÇOKER 

Paris boşalıyor 
Paris : 17 ( Radyo ) - Her hafta 

Paristen, Fransanın muhtelif sahil
lerine, tatili geçirmek için binlerce 
insan ayrılmaktadır. Bu ayın yalnız 
5, 6 ve yedinci günlerinde Paris 
garlarından tatil bileti alanların 
miktarı 621,857 olarak tesbit edil
miştir . 

Nil nehri taştı 

Kahire : 17 ( Radyo ) - Fazla 
yağan yağmurlardan Mısır ülyada 
Nil nehri taşmıştır. Tarlaları su bas 
mış ve bir çok yerleri harap etmiş. 
tir. Bu yüzden trenler üç saat işle
yememiştir. Zarar pek çoktur. 

Gümrük ve İnhisarlar tef
tiş Heyeti reisi Muammer 

Ankara: 17 ( Telefonla )-Güm· 
rük ve inhisarlar Vekaleti teftiş 
Heyeti Reisi Bay Muammer 
Kocabaş , görülen )üzüm üzerine 
Vekalet emrins alınmıştır . 

Tedavüle çıkarılan yeni 
paralarımız 63 milyonu aştı 

Türkiye Cümhuriyet Merkez 
Bankasının 15 ikinci teşrin 1937 ta. 
rihinden itibaren tedavüle çıkarmağa 
başladığı yeni harfli banknotlardan 
15 Ağu~tos 1938 tarihine kadar: 

Beşer liralıklardan 28.095.000 
On • 10.427.590 
Eli • 12.3 71.200 
Yüz • 12.960.000 

• 63.850.790 
Ccman altmış üç milyon sekiz 

yüz elli bin yedi yüz doksan lira te
davüle çıkarılmış ve mukabilinde es· 
ki harfli banknotlardan aynı miktar 
yani altmış üç ııilyon sekiz yüz elli 
bin yedi züy doksanlira tedavülden 
kaldırılmıştır. 

Adana Memleket has
tahanesi Baştabipliğin
den: 

Yemesi ve yatması Hastahane 
mize ait olmak üzere 30 lira aylık 

ücretli iki hastabakıcılığa ilıtiyacı· 

mız vardır. 

isteklilerin evrakı müsbiteleriy. 
, le birlikte Hastahaneye müracaat 

)arı. 

13 - 16-18 9646 

- 1: Binlerce figüran, Yüzlerce güzel 

1 
kız Aşk, Gençlik ve Güz•:llik 

şaheseri 

YAZLIK 
Sinema 
Bu Akşam 

Senenin en fazla mu,ikili ve en 
fazla danslı filmi olan ve Sinema-

nııı yeni keşfi 

Doris Nolan 
Tarafından fevkalade bir eser 

olarak yaratılan 

(Nevyork 
Damla"ında ) 

Göz kamaştırıcı bir lüks ve 
ihtişam filmini sunuyor 

,'ıenenin en büyük ve en fazla 
muhteşem bir şahaseri ..... 

9649 

Nazarı dikkate 
10 aylık bir çocuğu emzir· 

ınck için bir sütanne aranıyor· 
Taliplerin idarehanemize mu· 
racaatları. C 

1 

Doktor Operatör 

Hadi Kiper 

Sahife 3 

---
• 

Almanyada tahsilini ikmal etmiş ve Berlin hastahanelerinde uzun müd
det asistanlık yapmıştır. Hastalarını Hilaliahmer civarında Müslüm apart· 
manında hergün sabahleyin saat 8 - 12 öğleden sonra 2 - 6 ya ka-
dar kabul eder. g. A. 9598 

Yeni otel ve Seyhan lokantaların
da alakart ve tabildot 

Tabildot 

50 kuruş 
9638 7 

or. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları mütehassısı 

Hastalarını her gün Yeni otel arkasındaki mu 
ayenehanesinde kabul etmektedir. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürl
ğünden: 

Tesviyeci ve tornacı 
alınacaktır 

Kırıkkalede bulunan bir fabrikamız için 300 tornacı ile 50 tesviyeci 
alınacaktır. 

isteklilerin Ankara, Yeytun burnu ve lzmir silah fabrikalarımıza mü raca· 
atları 9613 5 - 9 - 14 - 18 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Pasaport Kanunu 
Kwıuıı 110. 3519 kabul tarihi: 28/619311 

\e§ır ıaıilıi : 151719311 

- Dünden artan -

nezdine daimi veya muvakkat siyasi bir vazife ifa etmek üzere gönderi
len kimselere, siyasi kuryelere verilir. 

Bu gibi kimselerin sıfat veya vazifeleri devam ettiği müdd..tçe, 
karılarile evli veya iş sahibi olmayan ve birlikte yaşayan çocuklarına da 
diplomatik pasaport verilmesi veya bunların asıl vazife sahibinin pasapor· 
tunun refakat hanesine kaydolunmaları caizdir. 

Madde 11 - Umumi pasaportlar: 
Umuma mahsus pasaportlarla hususi veya hizmet damgalarını la· 

şıyan pasaportlardır, 

Hususi damgalı pasaportlar : 
Cümhur Riyaseti daire erkanına, Devlet baremine göre birinci, i· 

kinci, üçüncü derecede bulunan mülki memurlara ve askeri şahıslara dip· 
lomatik olmayan her hangi bir vazife ile veya kendi hesablarına sc.ya 
hatlarında verilir. Bu derecedeki memurlardan memuriyetten çekilmiş 
olanlara dahi, başka bir vazife veya meşguliyeti bulunmamak şartile, bu 
nevı pasaport verilir. Bunların müddeti bir senedir. 

Hizmet damgalı pasaportlar : 
Devlet baremine göre üçüncü derece dununda bulunan mülki me 

murlara ve askeri rütbeli şahıslara siyasi olmayan beynelmilel toplantı · 
)ara iştirak maksadile veya Hükümet ve hususi idare ve beltdiyelerce 
diplomatik olmayan her hangi bir vazife ile ecnebi memleketlere gönde· 
rilcceklere verilir. Bunların müddeti hizmetin devamı müddetine münha· 
sırdır. 

Hususi ve hizmet damgalı pasaportlar memurun mensup olduğu ve· 
kaletin veya müstakil dair~lerin en yüksek amirlerinin resmen iş'arı üze
rine Haı iciye vekaletince ita olunur. 

Madde 12 - Umuma mahsus pasaportlar : 
Türk vatandaşlarına kendi hesablarına seyahatları için ve bir yıl 

müddetle verilir. 
Madde 13 - Pasaport sahibinin yanında bulunan karısile evli veya 

iş sahibi olmayan ve birlikte yaşayan çocukları pasaportun refakat ha
nesine kaydolı•narak birlikte yolculuk edebilirler. 

Refakat hanesinde yazılı bulunanlar : adına pasaport verilmiş olan 
zat bulunmadıkça, tek başlarına veya müçtemian o pasaportla seyahat 
edemezler. 

(Sonu Var) 
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Adana Borsası Muameleleri 
. -PAMUK ve KOZA 

Kilo Fiati 

CINSı En En çok 
Satı l an miktar 
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K. ~· - ~ A. s. Kilo 
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Kapımalı pamuk . 
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llcr mevsım ve muhite giire 

ÇAY 
Albayrak Mustafa Nezih Çay 

)arının muvaffakıyet sırrı lıundadır 

Adana için hazırlanmış KOKULU , Serinletici Yazlık Ça,lar, 
hususi kutu ve paketler içinde 

ALI RIZA KELLEŞEKER TiCARETHANESi 

ne gelmi,tlr. Bir fincan çay gUnUn bunaltıcı aıcaGını kar~ııJar 

c. 

TCirksôıft 18 Ağustos 1938 

. ! 1 1 BELEDİYE İLANLARI 
'--~~~~----~~~----------~--------------~----

Adana Ziraat mektebi müdürlüğünden 
Erzakın cinsi Miktarı Tutarı Muvakkat teminatı Gün ve saatı 

Ekmek 
Koyun eti 
Sade yağ 
Ereğli veya Zon 
guldak maden kö-

ki!o 

35000 
8000 
3000 

Lira K. Lira 

3150 00 237 
3200 00 240 
2700 00 203 

mürü Lave ve 
kriple. 45 Ton 1080 00 81 
Semi kok. 
Benzin 
Mazot 
Gaz yağ ı 

Vakom yağ ı 

Gres yağı 

10 • 
200 Te. 
300 Te. 

150" 
30 " 
15 H 

4500 ki. 
800 

2000 
860 

3500 
650 

1700 
2000 

500 
1000 

Kuru soğan 4000 

Pirinç 
z ,ytin yağı 
Toz şeker 
Kesme şek er 

Patates 
Beyaz peynir 
Un 
Kuru fasulya 
Mercımek 
Soda 

Is taul ul makatı ası 750 
stanbul şehriyesi 
ince tuz 
Nohut 

450 
900 
800 

300 00 22 
620 00 46 
43'i 00 32 
420 00 31 
135 00 10 
90 00 7 

1125 00 84 
360 00 27 
560 00 42 
272 00 20 
437 50 33 
325 00 24 
178 50 13 
220 00 16 
45 00 3 

150 00 11 
120 00 9 
187 50 14 
112 50 8 
42 75 3 
64 00 5 

Yalnız on beş gün 
devam edecek olan 
fevkalade tenzilat-
tan istifade ediniz 
Fırsatı kaçırmayınız 

36 liraya salı. 
Şimdiye kadar lan sağlam 

şık ve hafif s 1 N G E R 
bisikletleri 30 liraya satılm ağa 

başlamıştır. 

Kr. 

00 
00 
00 

00 
'iO 
50 
63 
50 
15 
00 

) 
) 
) 

) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 

2618/938 cu-
ma saat 9 da. 

27 /8/938 CU· 

mart esi saat 9 
da 

29 8/938 pa. 
zartesi saat 9 
da. 

• 
S• bisiklet fabrikası yal . 

Bu tenzilatı ınger nız 15 gün devam et 

mek üzere Reklam için yapmıştır. 

Aca n tası: Adana Huküıııct caddesinde 

Ömer Başeğmez Ticarrıhancsidir 

Telgraf - Başeğmez 

~(, ·80 

Telefon - l68 
9490 

Seyhan defterdarlığından: 
M"hall rsi 

lcaılı y r 

Ali Dcd,· 
Kirf ç ocagı 

Kapı No. Cıns i 

17 Bir od.,Jı rv 

Ada Parsel 

80 9 
Kcrpıçlrn lıir 

odalı ev 

Senelık muhammrn kirası 

15 Liıa 

• 

20 Lira 

ııı c vkıi 4 Hektar tarla 20 İııcir, 2 dut, 9 zerdali, 19 
zcytun ve eşcarı saireyi havi . 
Senelik muhammen kirası 1 7 

Lira 

Yukarıda cins ve evsafı yazılı gayri menkullerin birer senelik icarları 
bir ay zarfında pazarlık suretilc yapılacağından isteklilerin 19 Eylül 938 
pazartesi gününe kadar yüzde 7.5 nisbetinde teminat akçalarile D<fter-
darlıkta toplanan komisyona gelmeleri. 9656 

Levha, siper, asanlarıv nazari dikkatine 
1- Bilumum dükkanlarla tüçcari, sınai müesseselerin kapılarına a

sılan levhalarla tente, siper ve sabit saçaklara ait Y38 senesi tahakkuk 
resmini gösterir tahakkuk müfredat cetvelleri belediye dairesi tahakkuk 
memurluğunun kapısına asılmıştır. Levha, tente, siper resimleri kiracılar 
dan sabit saçak resmi de mal sahiplerinden alınır. 

2- Sa&it saçak resminin ödeme müddeti agustos ayının sonu ve 
bir taksitte levha siper tente resminin ödeme müddeti eylıil ayının sonu 

ve bir taksitte bu müddet içinde ödenmeyen bu resimlere 0/ 0de on ceza 
eklenir. 

Bu cetveller 17-8 938 tarihinde asılarak 27·8·938 tarihinde kaldırıla 
caktır. 

itirazı olanların on gün içinde belediye riyıısetine istida ile müracaat 
etmeleri ilan olunur. 9652 2-2 

Çiftehan Kaplıcası 
Açıldı 
.. . 

Tabiatın büyük lütiif ve niınetinden İstifade ediniz. 

Radyo aktüyitesi bütün dünya Kaplıcaların
kinden yüksektir. 

Rom .. tizma, Siyatik, Kum, Böbrek, Mesane taşı, Karaciğeı ve 
Mideden muztarip olanlarla Cilt Hastalığı olanlar mutlaka bu 

J~lC_A YA gelnıelidirl~: 

Senelerce Çocuğu olmıyanlar kudreti fatıranın bu feyziııdrn 
müstefit ve mesut olnıuşlardir . 

lıazinosu, Lokantası, F urunu, Kasabı 

Bakkaliyesi, Berberi vardır. 

Her türlü esbabı istirahat mükemmeldir her şey UCUZDUR 

Tiren ücretleri yarı yarıya tenzilatlıdır. 
FIY ATLAR ŞUNLARDIR ; 

Kuruş 

Bir Gecelik Otel Odası 200 Odalar dört kişilik-
Taş Odalar 125 tir. Fazla sın dan fark • • 

" " 
Birinci Baraka 75 

alınır. ikinci 50 " " 

Hususi Banyo JO Bir kişi Ücreti, gün-
Umumi Banyo 15 de iki defaya kadar. 

Yazın Çiflehana gelmiyenler kışın ağrılardan u}uyamazlar. 
Kışın çektiğiniz istirabı unutmayınız 

iki. g. 10 - 18 9579 

------~------~~---- ..... ----------~------------------· 

Kumbar~ biri 
1 1 

• TlıRJCl)'l! 

ZIRAAiiANmsl 
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.. dıırll 
Umumi neşriyat ınıı "I 

Macid Güçlll 
Adana Türksözü ınab•,JI 

it 


