
Dişlerin abıhayatı Türk Hava Kurumu 

BOYOK PiYANGOSU Hi~ bakıl
mamıı diş
leri bile kı· 
sa zaman· 
da temiıler, 
parlatır, aıh• 

bat ve tara• 
vetini iade 
eder. Gün• 

ADYOLİN Şimdiye kadar binlerce kişiyi 
zengin etmiftir. 

6 ıncı keşide 11 - Nisan - 1937 dedir. 
de iki defa 
Radyolin diş 

m:ıcunu ile fır· 
çala nan dişler 

. sağlamlığını ve 
güzelliQ'ini asla 
kaybetmez. l,te onun 
bu abıhayat tesiri sa
yesindedir ki bugün 
binlerce kişi daima ve yal· 
nız Radyolin kullanmakta• 
dırlar. Radyolin dişler için 
bir hayat sigortasıdır. Bu· 
nun içindir ki Radyolin icat olufl<ı 
duğundanberi Türkiyede sağlam 
ve güzel di,H vatanda.şiar artmış• 
br ve artmaktadır. 

Büyük 2 
ikramiye • liradır. 

Ayrıca: 40.000, 25.000, 20.000 
15.000, 10.000 Liralık ikrami
yelerle (50.(JOO ve 200.000) 
liralık iki adet mükafat vardır •• 

Daima Radyolin 

Dikkat: Bilet alan herkes 7 • N 1 S A N • 
937 gUnU ak,amına kadar biletini 
deAlttirmlt bulunmahdır. 

Bu tarihten sonra bilet Uze .. 
rlndekl hakkı sakıt olur .. 

•• •• azoz z 
#' 

Mcyvalardan Ve 1Deyvıfann öiüncten yapılmıştır. Şekersiz mey-la 

uıu tertibi ve ~erli limonlu şampanya tertibi enfesi nefais nevileri 

vardır. tHarareti teskin ve mideyi tashih eder. Şerbet ve limonata 1e• 
rine dünyanın her tarafında bu sıhhi tertipler kullanılmaktadır. Yüzde 

beş yüz nisbetinde daha ucuz ve daha leziı ve daha ncUs C\lan Hann 

gazöz özlerini tercih etmek menfailtİnız icabıdır. Kavanoz içerisinde 

25, büyük 35, dört misli 50 kuru~tur. Hasan deposu: Ankara, lstanbul, 
Beyoğ-lu, Eskişehir, Beşiktaş. 

KOLi.NOS-.-.. r DİŞ M A:C UNU 
1 Dünyanın her lnrafından lezzetinin hoş olmasından ve diş etlerini ve 

rnirıelerirıi tazelediğinden dolayı milyonlarca bayan \'C bayların sevdiği 

Meşhur Amerikan Kollnos DiŞ M 3cununu 
ku:ıanınız. 
Sararmış, cilasız ve donuk dişlerinizi.bu ınacun şaşılacak bir süratle 
temi?Ji, erek beyazlatır ve gerçekten inci gibi bir hale getirir. Muzadı 
taaffün bir krem olmasından, ağızdald mikropları tamamen imha eder. 
Nefese ho,, cazip ve latif bir rayiha verir. 

----- Her tarafta bulunur. Arayınız 

Mülga Hariciye Nezareti tercü
me kalemi müdürü ve Vanderze 
Şirketi Müdür ve mütercimi mer -
hum babamız Sadıkın altıncı yıl 
dönümü dolayısile L5.leli. Camii şe
rifinde Yeraltı Camii İmamı Ha
fız Ali tarafından 4 Nisan Pazar 
!Winü öğle namazını müteakip mev
IUdunebevi okunacaktır. 

Merhumun mektep ve meslek ar
kadaşlarile arzu buyuran zevatın 
teşriflerini dileyen eşi ve oğulları. 

Hayrünnisa, Vahdet, Alişan, Pa

yidar. 

Dr. Hafız Cemal 
(wKMAN HEKİM) 

Dahiliye mUtehassısı 

Pazardan başka günlerde öğle -

den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 

1stanbulda Divany-0lunda (104) nu
maralı hususi kabinesinde hasta • 

larını kabul eder. Salı, cumartesi -JitÜnleri sabah c.9.5 - 12. saatleri ha-
kiki fıkaraya mahsustur. Muayene
hane ve ev telefon: 22398. Kışlık 
telefon: 21044. 

. 
IHTİVAR.LtK 

Peşinizden Geliyor, 

ONA KARŞI 

Hazırhkh Davranınızı 

o 

BIRE, 
1000 

TARLADIR 

--
_.. . 

- il/ ..,. lflJt 

Sipahi Ocağından : 
J.4. ~937 tarihine tesadüf eden Cumartesi günü saat 15de Harbiyede 

Sipahi Ocağı meydanında Avrupaya gidecek binlciiik ekipinin atlama 
müsabakaları yapılacaktır. 

Duhuliye 20 kuruştur. (1775) 

Okul Kızı 
Okol Kızlarının yıllardır bekle-

dikleri biricik kız mecmuası 

15 Nisanda çıkıyor 

Yeni Çıktı 

Tahtları De
viren Çocuk 

Dans merakhlarına 
müjde 

· En kısa bir zamanda iyi dans öğ
renmek isterseniz ve ucuz bir fiat 
ile vakit kaybetmeden dans pro -
fesörü Yorgo'ya müracaat etsinler. 

Adres: 
Beyoğlu Tokatlıyan oteli arka • 

sında Topçekenler sokak No. 310. 
birinci kat. 

..................... ~! 

1 Dahiliye mütehassısı 

Dr. Ali Rıza Sağla 
ÇOCUK ROMANJ Beşiktaş Tramvay Durak 

Hastalannı hergün öğ'leden 1 
Yazan: ISKENDER F AHREDDIN I sonra kabul eder. j 

BUtUn okUJUCular1mıza ı• ... •---------••' 
tavsiye ederiz 1 

Zührevi ve cild hastalıktan 
•• 

Dans profesörü or. Hayri Omer 

• DJKKAT 
Görülmemiş Fırsl1 

Kaçırmayınız: 

Galatada meşhlll' 

EKSELSiYOR 
Elbise mağazasının 
Tekmil dalrelerlndeld 

TENZILATLI 
••tıtından istifade • 
meniz mentaatınııl" 

lcabıb1r • 
Şu cetvelden bir fikir edine

bilirsiniz. 

Kumaştan pardesüler 
Trençkot 
Gabar .. in 
Mandelbcrg 
Muşambalar yazlık beyaz 
Erl<ek kostüm'e:i 
Kadın ma'ltolan 

Lirad,ıs 
11 t·Z 
15 ı .. Z 
17 ı-2 
23 1-Z 
1 t t·Z 
15 t•Z 
t3 

Yazlık beyaz 
10 ı-ı Kadın muşambaları 

Erkeklere ısmarl•"'' 

. ELBİSELER 
Ôileden sonra BeyoA-lu Ağacami 1 

Parlsln 1937 senesinin 1 karşısında No. 313 Telefon: 

yeni dans figürlerini 1 43586 

öğrenmek isteye nlere -

1 
iki prova ile 28 1·2 lir•~~: 

müjde G .. H k. • yalnız bir kaç gün için Galat• 
OZ e I mı EKSELSYOR elbise ma-"aıafl,,.. 

. Beyoğlu istiklal caddesi Türkuaz 6 ~ 
dans dershanesinde Kemal SJmi Dr. Şükrü Ertan da bulacaksınız. ~ 

· · Cağalotlu Nuruosmaniye cad. Sahibi ve umumi neşriyatı idatC' 
Bayere müracaat. Hergün sabah Ca~alo~lu No. 30 (Eczane!i Başmuharrir 
ondan akşam dokuza kadar ders· } anında) Te eforı. nsô6 E 1 t , • zze . 
hanesi talebelerine açıktır. Basaldıiı yer: Matbaal ıbti 



Her yerde 

(3) 
Kuruş 

3 Nisan 
1 9 3 7 

_,, 
Akşamları Çıkar Günlük Gazete Telefon : 20827 

- - - ---- -

~ H ERKES f, 
~ ZehJrll ga zlar ve bun- § 
~ ıara kar'ı korunma§a ~ 
- dai r n e ! 

_ BİLM E Lİ ı 
Dr. Nuri Refet 
Fintı 25 kuruş 

lnklllb Kitabevi _ 
;nıııuıut11u1111ın111mıın111 ıuu ı • •n• ı ıuı•umıı•ı ı ı 11ıE 

Adres : İ stanbul, SON TELGRAF 

~aşvekil beklenen nutkunu s ·· 
lnönü nutkunda demir sanayiinin vücude getirece .. i hamlelerin eh m

miyetinden ve ingiliz dostluğunun kıymetinden hararetle bahsetti 
=---..... . ' ispanya' da muharebeler tekrar Türk milletinin inkişaf ve ha-• 

bütün şiddetile başladı! · yatiyetinde bugün yeni bir 
fehirler bombardıman ediliyor, · rasg~ıe ~erkes lmerhale başladı: Demir devri 
o/dürülüyor ô.siler bir çok noktalarda ılerlıgorlar - - 8 k•J K b••k 
Son tebliğler' asilerin tekrar canlandıklarını gösteriyôr rC aşve l ara U te 
tc ~·1~nıanca, 3 (A.A.) - Bask enup Inönü bütün hal boyunda 
re~ esındeki muzafferane ileri ha·~ h d ti 
ltuv:~t1e~ad~ etDl~ktç~ir. Franco u u a- CUş_işle alkışlandı 
111 • • erı un yenı duşman mev· 
... trt ışial elmişlerdir. Mühim bir ... ,v . ~ -
iş tı1 olan O)erretide bu meyaaaa 
ıa editmiştir. rımız 

Şakiler ecnebi 

Karabük mıntak-ası tarihin bütün sey
rinde görmediği b i r heyecan içinde 

S Franco kuvvetleri ayni zamanda 
rn~lander cephesinde de ilerle. 
rill le_ ve bu havalide bilhassa Ho• 
le ~ cıvannda bazı mühim mevzi· 

rı z pt l M e mektcdirler. 
parnıağı ile 1 

\ . 
de a?~id ve Cordone cephelerin· 
tard m~lıslcr in yaptığı taarruzlar. 
;.dılmiştir. 

hir •~er cephelerde kayde değer 
Ô şey yoktur. 

LEN ÇOCUK VE SIVlLLER 

Ha,.,ı h . 
arı/ cephelere sevkr9al 

yapılıyor 

f Jacn 3 (A ... ırıd ' • A.) - Asıler tara• 
an ~eh . . 

et·· Y rın bombardımanı neli• 
.. ınde 2 

82 k' • S şi çocuk olmak üzere 
ışı ., -

rııı~tı 0 muş ve 125 kişi yaralan• 
Y r. 
20 ev h hirıatar arap olmuş ve bir çok 

Büro hnsara uğramıştır. 
S ~ HABERLER YALANMIŞ 

Q.cipe~ılle, 3 ( A. A.) - General 
llt 

11 
° de l!ano tarafından radyo 

lanc:~:dil~n bir tebliğde Pozob• 
fıtıdarı lıukumet kuvvetleri tara• 
llıtıvaff k~de edileceği söylenilen 
hlanı a 1Yetlerin "inanılmıyacak 

T e~~~ olduQ'u kaydedilmektedir. 
hla.ıı h ığcJe ecnebi memleketlere 
ile b' aberler göndermek cürmü 
il ır in ·r 

aticine gı ıt gazetecisinin hudut 
ledir çıkarıldığını ilAve etmek• 

~ BiN 
V 

1 
KiLO BOMBA ATTILAR 

' t- a ancia 3 -?rlü 6 •. • (A.A.) - Uç mo• 
tın· ası tay . . J 

Harp gıldızı tekrar parlar gibi g~rünen Gentral Franko yeni Almun 
elçi$i ile berbaer halkı sıl<im/ıgor 

ltalya havacı • - ı 
yeniden büyütüyor 

-· -

1 

hareket edıyor 
Hiidiselerln tekerrUr 
etmiş olması memle· 
kette uyanan tees-

1 
suru artt1rmaktad1r -Cenup hudullnrımızın emni~ 

yetini temin etmek hususunda 
alınan ve alınacak tedbirlere 
germi verilmiştir. H ükumetin les
bit etti ği \'aziycle göre hududu-o 
muıda münasebetsitlik eden şa• 
kilerin ecnebi parmağı ve parası 
ile hareket ettikleri anlaşılmak· 
tadır. Hududun dışındaki Türk
lere ise zulmün çeşidini tatbik 
eden nıuhrıkler \'e ~akilerin faa. 
Jlyetleri iÖzden kaçırılmaksızm 
adim adım takip olunmaktadır. 

70 • b tı•nde artffiJŞ olacak 1 Hele Halayda cereyan eden hA· DlS e 1 
dis,.ler karşısında Fransız bükü· 

•• " - --. - metinin gösterdi~i Jakaydi pek 
Musollni de dun agır bır bombardıman ziyade hayreti mucip oımaktadır. 

tayyaresi ile bir saat uçtu Bu -

Yeni kadrolar ilan edildi 
1941 de bugünkü kuvvetler yüzde 

Roma. 3 ( A.A.) - Musolini, Sabah 
dün kendi bombardıman tayyare• B • 
sile bir talim uçuşu yapmıştır. ır tarama 
Duçe Littorio tayyare meydanın· Vapıldl 
dan 'saat 14,30 da hareket etmiş ,1 ~ 
ve 15,30 da tekrar meydana (Yazısı 3 üncü sa9/amııda) 
inmiştir. ~ .,:.. 

Roma, 3 ( A. A. ) - Kral, bu• ~ 
gün 14 üncü yıl dönümü tes'it ~d.i· 
len askeri tayyare kuvvetle rının -4 
bütün Cüzütamlanna, merasimle ~ 
bayraklar verecektir. 

l931 de yapılan teşkilatın yeri. 
ne kaim olan yeni tayy~re teş~~· 
l!tı da bu vesile ile bugunden ıli• 
baren meriyele konacaktır. 

Yüksek kumanda, şu suretle 
teşekkül edecektir: 

1 _ Dört memleket bava mın• • 

takaları kumandanlığı, 
2 _ Bir şimali. Afrika yüksek 

kumandanlığı, 
.3 _ Dört kumandanlık: Sicilye, 

Sardunya, Libya ve Ege denizin· 
deki ltalyan adalarında. 

Hava kuvvetleri alay, liva, fırka 
(Devamı ikinci sayfada) 

'""'""'f 'f'8'riS'i'Z'"'Ji'rOJeSr"&k'ii":"""··" 
mete uğradı 

Orta Avrupa devletleri geni bir 
hüviyet alıyorlar 

Roman yada 
Büyük siyasi 
Şôra toplanıyor 
1920 den beri gelip giden 
bUtUn kabine azalart bu 
,oraya ı,tırAk edecekler 

Bükreş. 3 (Hususi muhabirimiz. 
d en) - Mareşal Averesko, 1920 
yılındanberi gelip giden bütün 
Başvekil ve nazırlara hitaben bir 
beyanname neşretmiştir. Mareşal, 
bu beyannamesi ile, 21. Nisand a 

ı bo b yaresının aen şeh· 
· m ard llnde k ıman etmeleri netice- • 

Q} C E(! • • 
ltıak - r ısı kadın ve çocuk 

Beneş yarın saat onda Yugoslav 
topraklarına giriyor 

llıüş ve ~~ere 70 kişiden fazla öl
f lay ırçok kişi yaralanmıştır. 
,''l.la b~~bler yüzer kiloluk 30dan 

1 ltıe!c a atmışlar ve bilhassa 
~td· 1lJahaJJ · · ır. esını tahrip ;ıtmiş• 

(Devamı 2 i11ct sahifede) 

Macaristanın silahlanmasına ne şekilde eski ve 1eni naıırıar arasında bir 

m U 
•• saade edilecek? • k~~ferans to?~anar_a~ devletio da: 

.hılı ve harıcı b ulun meselclerı 
( Yazııı ve son dakikada aldığımız hakkında görüşülme i .ıi istemek• 
telgraf /ar 2 ncl sagfamızdeiır J tedir. 

l 
Ba'9bak en l ntin U Ankaradan Kara tiUke g i d e r ken 

husu si treni n panceresinde 
( Husuıi /olofra/ muhabirimizin dıin gı•ce altp 
bu sabah ta.qgan: postaıile yeti~tirdi»i lir re$im) 

Karabük, 3 [Son Telgrafın hu4 
sust muhabirinden J - Karabükte 
kurulacak büyük demir ve çelık 
fabrikalarının temel atma merasimi 
bu gn saat onbirde flaşvekil l!met 
lnönünün huzurile yapılmıştır. 

Merasime iştirak edecek zevatı 
hamil bulunan iki husust tren dün 
akşam saat 21 de Ankaradan hare· 
ket etmiştir. 

Bu trenlerle Başvekil llsmet 
lnönü, iktisat Vekili Bay Celal 
Bayar, lngiliı sefiri, fabrikayl 
kuran müessese dirck ıörii, mühen. 
disler, Vekaletl ~ r rrkanı, davetli· 
ler, gazeteciler Karabüke gelmiş
ierdir. 
GÖRÜLMEMiŞ BiR HEYECAN 

Karabük, şimdiye kadar görül- D em 'r sunaı iirniz in kurulduğu 
(Devamı ikinci sayfada) Karrıbiikü göst~r ir harila 

IUMllllllHUuıuuunut a11111uum ıu11unı111UUllJUIUll AUUrtruınuuı111111u11uu 11UflllllUIH11111UIH liUH11111111111111111IU11tl1111lll 

Hindistanda kanl ı 
çarpışmalar 

lngilizlerle, Hintlilerden epeyce 
ölenler var, uzun gıllardanberi 
böyle bir mücadele olmamıştı 

(Yasısı 2 inci say/amı%da) 

BUyUk ı 
harpte 1 
TUrk bah ~ 
rlyellle r 1 

,nasll dö· r 
IUttUler? · 

Tefrikası
nı behe· 
rnehal o 
kuyunuz 



Bir yağh kazık oyunu! •• 
Hiç haberimiz yok. Meğer geçen İşte muhterem halkımızdan ço-

sene bir festival daha olmuş. Hari- ğunun merak ettiği hesabı bulduk: 
kulade yağlı kazık oyunları olmuş! Demek ki İstanbul 932 senesinde;ı 

Gazeteler şimdi yazıyor: Deniz
yolları kooperatifi geçen 936 yılın
da çok kar etmiş, fakat gariptir ki 
hissedarlarına temettü olarak çöp 
bile dağıtamamış! İhtimal ki, şef
katli beled'iyemizin Denizyollarına 
çöp yetiştirmek gayreti bundan! 
Allah bilir! .. 

Fakat kooperatif hissedarları -
nın bu hem çok kar edip, hem de 
avuçlarını yalamaları gibi garip ta
lileri nereden geliy'>r, biliyor mu-
sunuz: 

Kooperatif geçen sene şeytana 
uyup toptan hayli miktarda yağ 
almış. Yağlar bozuk çıkmış. Biçare 
kooperatif bu yüzden büyük zarar~ 
girmiş. Şimdi bu yağlar gayet fe
na bir halde olduğu için imha edi
lecekmiş!. 

Biz muhterem kooperatifin bu 
yağlı kazık oyununda Dcnizyollan 
yerine Yemen yollarına düştüğüne 
değil de, bu karara hayretler et -
tik: İmha mı? Sakın ha! 

Bu kadar yağa yazık değil mi? 
Madamki bu yağlar yenmiyecek 
derecede fena bir hale gelmiş.. o 
halde ne yapalım? günlük tereyağı 
yapılsın!! .. 

* 

936 senesi nihayetine kadar tama
mı tamamına 2 buçuk milyon met
re mikabı halis süt sarfetmiş!. 
Ayrıca Sular İdaresi şu haberi 

de veriyor: 
Karadenizle Terkosu ayıran bı=nd 

mükemmel surette tahkim edil -
miş. Aman, Terkos gölünü !stan
buldan da ayırmıya kalkışmasın: 
İstanbulun ağzından memesir.1 

almak yazıktır!! 

* Resmen korkmayınızl 
Sıhhiye Müdürünün nezdinr!e 

şehrımiz hastahanelerınin b.ış '1e
kimleri bir içtima yaptılar. Şehrin 
sıhhi vazıyeti görüşüldü. Hekim -
!erimiz İstanbulda sari hastalıkı.r 
olmadığına karar verdiler. 

Bu karara pek sevindiğimizi giz
liyebilir miyiz? Demek oluyor ki, 
şu başlıca gıdamızı aldığımız kese 
hastalığı dehşetli sari amma, çok 
şükür hastalık değilmışl! 

* Evlenme toptancıhğı 
Bir zat gazeteye şöyle yazıyor: 
- Sarışın, balık etinde, boyu 1.70 

el ve ayaklan ufak, güler yüzlü, 
tatlı sözlü, terbiyesi yerinde, iyi 
ev kadını, ve bahusus varlık kar

Evllra himmetine baki §lSlnda ne kadaı""'soğuk kanlı ise 

Okudunuz mu? Şehremininde 
gayet garip bir vak'a olmuş: 

O civarda oturan bir gencin ge
celeri kaybolduğu nazarı dikkati 
celbetmiş. Nihayet genci evvelki 
gece yüksek bir duvardan atlark.:: ı 
polisler yakalamışlar. 

Genç: 

- Şurada bir evliya yatıyor. 

Baş ucundaki ağaçtan bir dal ko -
parmak istedim! Zira bu dal imti
handa fevkalade tesir yapıyor! 

Demis. Yapılan tahkikat netice -
sinde ise gencin bu dal koparmak 
istcdigi evliyanın civardaki 16 ya
şında bir genç kız olduğu anlaşıl
mış, delikanlı meşhut cürümler 
mahkeme ine verilmiş! .. 

E, genç ) alan söylememiş ki! 
Evliyanın himmetine bakın: Fani 

bir genci gece yarıları yüksek du-
varlar üstünden düz yolda gibi .)'Ü

rütmüş! ! 

* lst.ıtistlk leln· 
de lstat l st 1 k 

İspanyada 
Muharebeler 

(1 nci sayfadan devam) 
La Manana gazetesi idarehanesi. 

nin önüne düşen iki torp·ı. bir 
adamla 7 çocuğu öldürmüştür. 

H.ısarat, pek mühimdir. imdat 
ekipleri, enkaz arasından ölen ve 
yaralananları çıkarmaktadır. 

FRANSA FASINDA ÇARPIŞ· 
MALAR OLDU 

Paris, (Hususi muhabirimizden)
Fransa Fasında halk cephesi taraf
tarlarile, F afist r ransazlar arasinda 
büyük kanşıkhklar olmuştur. Çar
p şma ara polisten başka uker de 
iştirak etmiş. her iki taraftan ya
ralı olduğu ı bi, asker ve poJiller. 
den birkaç kışi ölmüştür. 

* Geçenlerde kıdem zammı a • 
lan 160 ilk okul öğretmeninden 

başka yeniden zam alacak 450 ki
şilik bir liste hazırlanmaktadır. 

yoksullukta da ayni iradeyi taşı -
mak tabiatına malik bir genç kız! .• 

Bu muhterem zat böyle kız bu -
lunca derhal evlenecekmiş. Hay • 
ret! Demek oluyor ki, mutlaka bu 
§artların bulunmasına azmetrr4ş 

se bu zat evlenme de bir nevi top
tancı! Zira en aşağı 6000 genç kız
la toptan evlenmedikçe gözü aç!k 
gidecek demektir!! 

* Bir Nisan ba· 
hğı f el A k e t 1 

Eski Şark De•nlryollar1 
,ırketi dava edildi? 

Hükumet tarafından satın alınan 
Şark Demiryolları memur ve müs
tahdemini eski kumpanyadan hak-

ları olan ikramiyelerini alamadık
larından şirketi dava etmiye karar 
vermişler ve bir dava arzuhalı ha
zırlamışlardır. 350 imzalı bir arzu
hal ile memurların haklarını ara -
mak üzere eski Adliye Vekili Mah
mut Esad Bozkurt ve Ali Şevket 
tevkil edilmişlerdir. Memurların 

noter vasıtasile yaptığı protestoya 
şirket cevap vermemiştir. Diğer 

taraftan memurlar; bundan evvel 
hattı işleten Avusturya şirketi za-
manında kurulan ve sonra bu şir
kete devrolunup ortadan kaybolan 
memurin kasasındaki 6 milyon 
Türk lirasını da aramak üzere ka
nuni harekeet geçmişlerdir. 

* Amerikada yarım milyon a
mele grev yapmış, maden ocakla -
rında ve otomobil fabrikalarında 
iş durmuştur. 

Hindistanda kanii çarpıtmalar 
Londra, ( Hususr) - Yeni Delbiden bildirılditıne göre, Hindista. 

nın şimali garbr hududunda yaşayaıı Epi kabilesi reisi, lngiliz mede
niyetınin müslumanlı~a düşman olduğunu propaganda etmesi neticesi 
olarak inıiliz askerleri ile Hintliler arasında kanlı çarpışmalar olmuttur. 

bgilizlerden bir zabit ile 19 asker aldürülmüştür. Zabit ve asker 
31 k ı de yaral~n~ıştır. Hi~tlilerin zayiatı mah1?1 değilse de, pek çok 
~firıln 61dltü bildırılmektedır, çarpıımalar, Oamhıl'in ıarbında Mitralide 
o muıtur. Yakın Jıllar içinde bu derece kanb çarpıımalar olmamııtı. 

ltalya havacılığını\ ... 1-K_o_ço_··K-H-A-s_ER_L_E_R_.I 

yeniden büyüttü ıcer~ 
(Birinci sayfadan devam) 

ve ha va filolarına ayrılmış 93 
gruptan ibarettir. 
Kara ordusunda 5 alay teşkil eden 

tarassut filolarından mürekkep olan 
5 grup bulunmaktadır. 

Deniz ordusun~a. 4 kumandan. 
lığa ayrılmış. miktıarı gayrimuay· 
yen hava fitolan bulunmaktadır. 

Bu kuvvetlerin 5'lbit kadrosu, 
4,032 ıabit ve 8,144 küçük zabit• 
ten ibarettir. 

* Son günlerde kadınların elin
den çanta kapıp kaçan bazı açık 

gözler türemiştir. Ezcümle dün de 
böyle üç seı·seri İstiklal caddesin
de, Salıpazarında ve Cihangirde 
üç kadının çantlarını kapmağa te
şebbüs etmişlerse de hemen yaka
lanmışlardır. * Bu seneki İstanbul musiki 
festivali için konservatuar müdü-

Başvekil 
Kara bükte 

Bu rakamlar, 1941 senesinde 
7,670 ve '12,647 ye çıkarılacaktır. 

rü Yusuf Ziya tarafından bir pro
gram hazırlanmıştır. Bu yıl Bal -
kan memleketlerinden maada Rus 

(Birinci sahifeden devam) 
memiş bir heyecan içindedir. Her 
taraf bayraklarla, defne dalları ile 
süslenmiştir. Civar şehir, kasaba 
ve köy!erden, binferce vatand.tş, 
merasimi görmek üz_re akın akın 
Karabük'e gelmiştir. Karabük ha· 
kiki bir bayram manzarası arzet
mektedir. Temel atma merasimin
de bulunmak üzere, lstanbuldan da 
bir çok lngiliz ve lngiliz gazeteleri. 
nio lstanbuldaki mümessilleri bu
raya gelmişlerdir. 

ve Macar musiki heyetleri de şeh- Birkaç yüz nüfuslu küçük bir 

Fransız proı·esı· rimize gelecek, Zeybek ve Erzu - köy olan Karabük, şimdiye kadar 
rum oyunları da oynanacaktır. görmediği bir coşkunluk ve hare-

Ak t .., d * Van gölü için, Kasımpaşadaki ket içindedir. ame e ugra 1 tersanede yapılan vapurların tek_ Başvekil ismet lnönüoü hamil bu-
Yarın saat onda doktor ne kısımları bitmiştir. Bir ay son- lunan hususi tren, daha çok uzak· 

tan mahalli' ıııemurlar, halk ve 
Bene, Belgratta ra vapurlar, parçalar halinde ve köylüler tarafından karşılanmıştır. 

b ki 1 ambalaj olarak Vana sevk edile -e en yor Trenin gcçtig~i bütün istasyon -
B 1 ceklerdir. e ırat, 3 (Hususi muhabirimiz• lar, donatılmış, Başvekili görmek 

den)- Küçük itillf konferansı dün * Dün; Haydarpaşa Tatbikat ve alkışlamak üzere güzergahı 
akşam mesaisini hitama erdirmiş- Mektebinde ruam kurbanı Ahmet dolduran on binlerce vatandaş se-
tir. Rumen Hariciye Nazırı Anto. ve Hüdai isimli iki baytarımız hak-
nesko Bu-kreşe hareket etm'ıcı_ Çek k d b f vinç ve coşkunluk içindedir. ,,. ın a ir ihti al yapılmıştır . .Mer- ·· ... rln. 
Hariciye Nazın Krofta ise burada hum diş doktoru Profesor Server MİLLI SANA YİİMİZİN D0ı'4 ı:m'I: 
kalmııtır. Yaran saat onda doktor Hilrninin ölümünün yıl dönümü NOKTASI 
Boneşin Yugoslav hududuna dahil Cumhuriyet idaresinin, milli sa-

münasebetile de dün şehrimizde h b d'" .. k 
olacax.ı bildirilmektedir. nayiimizde mü im ir onum no ·-

6 ayrı bir ihtifal tertip edilmiştir. 
Konfernsın iki günlük mesai- tası ve merhale teşkil eden demir * Tramvaylardan atlıyanlardan 

sinde, Avusturya ve Macaristanın ve çelik sanayiinin kurulması en 
alınan ceza yevmiye 50-60 lira tut-

iştirakile beş devletten mürekkep k d • büyük bayram olarak kutlulan -
Tuna devletleri 6irliği teşkili mes- ma ta ır. Hala atlıyanların sayısı maktadır. 
elesi çok cı"dd" eti mevzuubah azalmazsa bu para Belediyeue hav-ıy e s J J Safranboludan, Devrek, Çerkes, 
olmuştur. Macaristanın silahlanma• li bir varidat getirecek demektir . . 
sına, bu birliğe dahil olması şartile * Eski Diyunu Umumiyedeki Soğanlı ve civar kasabalardan ih-
müsaade edilecektir. Fransız dainler mümessili Declo- tiyarlar, kadınlar, çocuklar yolla-

Habsburg haneodanı~ın Avus- sier, dün Avrupadan şehrimize ra çıkmışlar, saatlerce yürüyerek 
turyaya dönmesine Şuşnir hüku. gelmiş akşam Ankaraya hareket buraya gelmişlerdir. Başvekil İs -
meti mfüıaade etmiyeccğini taah- etmiştir. met İnönü, yaşa, varol sesleri ve 
hüt edecek olursa, Tuna birligi * etrafı çınlatan alkışlarla selamlan-
teşkili bir emrivaki haline gelecek· Trabzon açıklarında görülen maktadır. 
f B 'b ş · •· R ve bilahara kaybolan serseri mayn 
ır. u cı et, uşnıg ın oma d Halkın bu coşkunluğu karc:ısın • 

ziyaretinden sonra daha iyi anlaşı• ün Erzurum vapuru mürettebatı d -s 
lacaktır. Küçük itilaf hükumetleri ve balıkçılar tarafından ayrı ayrı a pek çok mütehassis olan Baş -

arasında ~imdiye kadar yalnız Maca- iki defa tekrar görülmüştür. Ren- vekil İsmet İnönü, köylüleri bil -
riataoa kartı askeri ittifak mevcut ginin kurşuni ve üzerinde beyaz mukabele selamlamakta ve hatır -
idi. Fransızlar, altı ay e·ıvel Çekos- boya ile 172 rakamı bulunan bu larını sormaktadır. 
lovakya, Yugoslayya ve Romanya mayn Karadenizde iş1iyen vapur _ Karabük, çok yakında büyük bir 
arasında, hangi devletten gelirse lar için bilhassa karanlık geceler- şehir olacak, Cumhuriyetin feyzi, 
gelain, bu üç hükumetten birine de büyük bir tehlike olduğundan buraya yeni bir hayat, servet ve 
yapılacak hücumların. bi'a kaydü şart imhası için yeni müfrezeler gön _ hareket verecektir. 
müştereken defedilmesi için, as- derilmiştir. Başvekil İsmet İnönü saat 11 de 
keri bir ittifak yap.imasını teklif * İnhisarlar Vekaleti Malatya- Karabükte demir ve çelik fabrika-
etmişlerdir. Bu teklif, Belgrat da bir sigara fabrikası açmağa ka- sının temel atma merasimini yap· 
konferansı neticesiz bırakmıştır. rar vermiştir. Ayrıca idare; Diyar- tıktan sonra, Ereğli mensucat fab-

İtalya - Yugoslavya paktından ve bekir Bıtl' U f d k" • ıs ve r a a ·ı atölye - rikasının küşadını yapmak üzere 
Rumen Başvekili Tatareskonun lerini de gen'c:let kt" ı-s ece ır. saat 12,24 trenile Konyaya hareket 
Prağı ziyaretinden sonra, Çekos- * İstanbul Sovyet Vis Konso • etmiştir. 
lovakya ile Romanya arasında ya- IOSJ.l..Bay Kemal Ahmedoviç evvel-
pılan yeni bir anlaşma üzerine, ki gece ölmi.istür. lnörtünün nutku 
Sovyet Rusyanın Besarabya hak- * Muhtelif Anadolu kasabala _ Karabük 3 [ Yıldınm telgrafı • 
kında Bükreşe bir nota verdiğıni rından şehrimize çok miktarda Makin eı e verilikcn] - ismet lnö· 
ve bununla Besarabyada Rumen köylü sigarası kaçıran 7 kişilik bir nü irticalen söylediği uzun nutu.<ta 
hakimiyetini resmen tanımakta ol- şebeke yakalanmış ve elebaşıları demir sanayi!nin bilhassa hayatı-
duğunu (Morning Post) ve (Deyli Hamit, Hakkı ve Fethide bulunan mızda yapacağı değişikliğin husule 
Telgraf) gazeteleri de yazmakta _ sigaralar musadere edilmiştir. getireceği ntticelerden ve bu yol· 
dırlar. Bclgradd'aki siyasi kanaate * İpek böcekçiliği teskilatm daki hamlelerimizin ehemmiyetin
göre, Orta Avrupa çok mühim sı· _ i den bahsetti ve lngiliz dostlugunun 

inkişafı için; talya ve Fransadan 
yasi aktarmalar arifesinde bulun _ kıymet ve değerini tebarüı ettirdi. 

bu gibi müesseselere ait nizamna-
matadır. Çek - Fransız proJ·esi Bel- Başvekilin nutku hararetle kar· 

meler getirilmiş ve istihsalin art-
grad toplantısından sonra akamete şılandı. 
uğramıştır. tırılması çarelerinin tesbitine baş- Törendt Dışbakanı Tevfik Riiştü 

lanmıştır. 
ŞUŞNİG BELGRADA GİDİYOR Aras da bulundu. * Haydarpaş~ lisesinde kopya [S "T' f tk· cl Roma, 3 (Hususi) _ Şuc:nig'in on ı ~lgra - ın tabı yıp. 

:.- yapan ve kendisini yakalıyan mu - k · ı · · Belgrada gitmesi tahakkuk etmiş _ all ma prensıp erımızin dışında bulun. 
imi ile bilahara münakaşaya gi- d x. · · k B tir. Bunun için Romaya yapacag-ı . u6u ıçın anca aşvekilimizin 

rışen bir talebe mektep inzibat tk h 1 seyahatini tehir etmiştir. nu unun u asasını vermekle 

\~a,-=-ba-:-h-ve-ak-şa-m m-·~-~;-;~-da~a---t•~;==;i;~=;;ı...:..:i=k~r~=ediy=;;z!.....l ıy-or-lar-? 
-------------------------------------..! Acık Söz 

Harp sanayllnln 
devletlettlrllmesl 

cAçık Söz> de bugünkü başına -
kale sütunu Ahmet Şükrü Esme
rin bir yazısına hasredilmiş bulu -
nuyor. Muharrir, bu makalesinde 
harp sanayiinin şimdiye kadar ge
çirmiş olduğu safhaları tedkik e -
derek, harp sanayiini devletleştir· 
me fikrinin ilk defa Amerika Bir
leşik Devletleri tarafından ortaya 
atıldığını söylüyor. Bu fikrin di • 
ğer memleketlerdeki telakki tarz
larını izah ediyor. 

Cumhuriyet 

Merkezi Avrupa devlet· 
lerl •r••ında 

Bay Yunus Nadi, Ankaradan 
yazdığı bugünkü başmakalesinde 
Merkezi Avrupa devletlerinin Eon 
zamanlardaki vaziyetini göz önü-

ne alarak tahlil ediyor ve: cTuM 

boyu devletleri arasında husu.e 
gelecek bir anlaşma ve yaklaşnı 1. 

Avrupa sulhun un temel taşların 
dan bir başlıcasıdır.:. Diyor. 

Bay Yunus Nadi, son Belgrad 
konuşmalarını anlatarak, bu h klı
senin akislerini izah ediyor ve h•1 
hadisenin Fransız gazeteleri-le 
akseden şeklinin yanlış olduğunu 
söyliyerek, ortada Fransızların a -

Jeyhıne hiç bir şey bulunmadığını 
ifade ediyor. 

Kurun: 

KarabUk yolunda 
. Asım Us, bugünkü başmakale -

sınde Karabük demir ve çelik fab
rikasının temel atma merasiminin 
yapılacağını söyled'ikten sonra 
Karabük yolu intibalarını anlata~ 
rak diyor ki: 

cYer altında unutulmuş maden
leri işletiyoruz. Bugün bir kaç yüz 
nufuslu bir köy olan Karabük, bir 

gün elli, altını~ bin nüfuslu bir şe
hir olacaktır.> 
Asım Us, bugün temelleri atıla

cak olan fabrikamn memlekete ge
tireceği fay dalan sayıyor ve bu 
müesseseyi kuran İngiliz sanayi 
adamlarının mesaisinin her iki 
memleket arasındaki dostluğu tak
viyeye hizmet edeceğini ilave edi
yor. 

Tan -BugUn demir devrine 
giriyoruz 

Ahmet Emin Yalman, bugünkü 
başmakalesinde 3 Nisan tarihinin 
milli endüstrimiz bakımından e -
hemmiyetine işaret ederek, bu -
gün demir devrine gird'iğimizi söy-
lilyor. Demire olan ihtiyacımızın 

havadan, sudan sonra geldiğini, 

medeni varlığın şartlarından biri
nin de demir olduğunu yazarak, 
demir ve çelik saQayiini, niçin biz
zat kendimizin kurduğumuzu, se -
beplcrini anlatıyor. Bugün Kara -
bük demir ve Çelik fabrikasının 
temelleri atılacağını ilave ederek, 
3 Nisan tarihinin ehemmiyetini ve 
kıymetini tebarüz ettiriyor. 

Akşam: 

Fransanın endl9elerl 
Akşamda üç yıldız imıah mu-

harrir, makalesinde, Yugosla.ya 
ile ltalya arasında son zamanda 
imza edilmiş olan anlaımanın 
Fıansada endişe uyandırdığını sÖy• 
liyerek hadiseleri kısaca 

0

hulisa 
ve tahlil ediyor. Fransanın endişesi
nin yersiz olduğunu ilive ederek, 
son zamanlarda Fransız politika· 
anın iyi idar~ edilmeditino işaret 
ediyor. 

Son Posta 

KIAıt 
Muhittin Birgen bugünkü baş• 

makalesinde: "Cumhuriyetin kısa 

bir zamanda halle mecbur olduğu 
büyük bir mesele; kağıt,, diyerek, 
memlekette az okunduğunu ileri 

sürüyor ve memlekett~ okuma 
meselesinin kAğıtla halledileceğini, 

bu~ün çıkan gazete ve kitap ade
dinin artması icap ettiğini söylüyor 

--oış------

1 SiYASA 

Japonyada askeri 
hazırhklar 

Japon askeri birliği, partileaf 
galebe çaldıktan sonra TokyonııO 
dahili ve harici siyasetine tarrı' • 
mile vazıyed etmiş gibidir. tsti!M 
emeller güden ve bu maksatla, JI" 
pon devlet bütçesinin yarısınd'° 
fazlasını askeri techizata tahsiS-et• 
meği istiyen askeri birlik, arzııl' • 
rını yerine getirmek üzeredir. Jr 
pon parlamentosu kapanmıfl'° 
Bir kaç ay evvel iktidarı ele al"' 
Mançuri fatihi General HaY.;, 
parlamento intihaplarının yapıl • 
ması için bir devlet partisi kut'• 
cağını ilan etmişse de, askeri rtıl 
hafil, daha doğrusu Japon erkaııt' 
harbiyesi, parlamentonun yenide' 
toplanmasına ihtiyaç olmadı~ 
parlamentarizm sistemine nihaye' 
verilmesini istemektedirler. l{er ~ 
ki şık da, askeri mahafil, geD~ 
Hayaşinin başvekilliği ile devteU
dahi1 ve hariç siyasetini eline al • 
mış sayılabilir. 

Japon parlamentosu devkt b 
çesini askeri birliğin istediği ~ 
de kısmen kabul etmiş olduğu itPJ 
Japonya, askeri hazırlıklar de~ 
sine girmiştir. 

Bu hazırlıklar nereye matufttJt 
Ruslar, Japonların Mançurya .._ 
Siberyaya doğru sarkmak ist~ 
!erini söylemekte ve (Devli '!'el • 
graf) gazetesinin Mançurlde dO • 
laşan hususi muhabirinin bil~ 
ğine göre, Sovyetler Uzak Şal'P" 
büyük tahşidat yapmaktadıt
Vladiviyostokda Rusların 300 ti' 
asker, 1200 tayyare ve 70 tahtelll" 
bir bulundurduğunu bildiren fo • 
giliz gazetecisi, Japonların bu ~ 
şidatı karşısında bir hücuma I' · 
çebilmeleri muhal olduğunu fi 
böyle bir teşebbüse girişecek 01' 
larsa muhakkak bir darbe yiy; 
lerini de bildirmekte ise de, rtl' 
takbel bir muharebenin yalnıı f1' 
zak Şarka münhasır kalıp kalJ11l • 
yacağını şimdiden söyliyebil; 
mümkün değildir. 

Ahmet R~ 

İstanbulda bir 
Tarama yapıldı 

Otomobil, otobüs ve motosı" 
let gibi ve~aiti nakli\ den batı~ 
nın son günlerde ehtivetsiz a.r 11' 
kullandıklnrı, veya plaka resılll 
rne ait borçlarını tamamen ver~ 
den veya bozuk taksi veya ff5r 
lerini tamir ettirmeden sefer 1" 
tıklan görülmüştür. _ _.. 

Bunrlan maada, hususr ~ 
sahiplerinin de vesikaları ol~ 
halde arabalarının idaresini :-. 
daşlarına veya kaaınlara t~JI 
ederek kaıaya sebebiyet verd ~
ne tesadüf olunmuştur. _.& 

Bu münasebetle bu snbab ~ 
yediden itibaren Köprü, Eıni it' 
Beyaıit ve B~yotlu gibi şeb~• ti 
lek ve anacaddelerinde p<>li' ,J 
belediye memurları tarafınd•0 

ve sıkı tir kontrol yapılmıştır· .Jf 
Bu sabah bu caddelerin ~ 

noktalarında mevki alan melll 6ı' 
buralar<ian geçen bütün ınol ,'IJ 
vesaitinak:iyeyi birer bırer 'ile , 
arkaya durdurarak arabayı 1' ~ 
nanlardan ehliyet vesikası sor ti_ 
lar ve frenle le sair aksanıd• ;,J 
bozukluk olup olmadığına k011 

ve tetkık etmişlerdir. ,. 
Bu kontrol neticesinde ~ 

fazla arabanın bir kısmı fi 
taksili ve bozuk frenli old~I"' # 
bir kısmında da arabayı ebll'i _.r 
şoför muavinlerinin kullandı'1 
dana çıkarılmıştır. l 

Bu kabil arabaların heme~ 
kaları sökülerek sahibleri se'I 
merkezine teslim edi mişlerdi~ 

Ayrıca birkaç hususf ~ 
sahibini de şoför kullanıuak ~ 
ruhsatiye aldıkları halde oto~ 
lerini kendilerinin idare e 
görüJmijştür. • ~ 

Diter taraftan bu kab•! ~ 
ten ekserisinin kendileri IÇ111 ,,ı /. 
edilen sürattan fazla fit!lk~ ~ 
rüldüğünden belediye nY ,111 "-• 
hususta seyrüsefer merkeıı ~J 
bir emir vererek bunların '~ 
ııkı bir tefti~e tabi tutu!~ .. ~ 
ve emre muhalefet edenlea--111""" 
detle cezalandırılmalafll11 

miştir. ~ 
Otomobil ve otobi1•

1" ~ 
ziyllde Bebek, Zinciri ~uytJ il' ~ 
kapı ve sur harici gibı t~O ,f 
larda çok hızlı ve tehi•" ~ 
aürutle gittiklerinden bu •'tp ~ 
itibaren bu yollarda k~11 ,ır· 
etmek üztre motosikletlı .,ıı' 
sefer memurları çoğaltılJSI 



Günün meselesi: 

'

Geçit resminde üniversiteli
er askeri kıyafetle bulunaca 
Askeri terbiye daha kuvvetlendiriliyor 
Üniversite talim taburunda daha esaslı bir pro-

f{~t:~~~!~~le:!!:.:~~: ~~~=-haz:.~!!~.f!n~':.ı:!~~~ 
edUıııi bır çalıfma programı t;ıtbik Askerlik dersleri olduğu günler- çin nihayet bulmuştur. Önümüzde-
Çin Ye baflanacaktır. bunun i - de, talebe, fakülte ve mekt~plere ki haftadan itibaren ameli ve tat-
la .. -~. gelen hazırlıklara ~a~ • asker elbisesi ile gelecektir. ~ Taburda ders programları ıslah biki derslere başlanacaktır. 

Tabur daha . d ve :-ı.:~ .. ı ettirilecektir. Bugün Tabur, bu yaz da kampa '.;ika • 
111ı.1._ ' zıya e sıkı bir di • u~ ~ altına istanbulda üniversite ve yüksek caktır. Hazirandan sonra, fakülte 
•lbfae teçbiza alınacak ve taburun, mekteplerde 5 binden fazla tale- imtihanları biter bitmez kampa çı-
~ b(i t, malzeme bakı - be vardır. Bunların içinden kız kılacaktır. Kamplara Temmuzun 
~ tün nobanlan takviye talebe ile, evvelki askerlik vazi - ilk haftasında başlanacaktır. 

ller taıe~ . fesini yapmış olanlar çıkarılırsa, Bu yıl kamplar yine Pendikte 
llkert . nuı kendine mahsus talim taburunun mevcudu 4 bini tır. '()' ~Jaeıd, teçhizatı olacak - buldmaktadır. kurulacaktır. Kamplarda her yıl, 

~lliVersite ve '"''\ksek tahsil M . Tü. k 1.ğ. k talebe kendi parasile iaşe edilirdi. 
;;r... iınevver r genç ı ı, en -ıelecek Bu yıldan itibaren, yemek m~Jesi 

fladaıi iti ders sene.si oa • disine en çok yakışan şerefli Türk 
)'aPüan ~n, milli bayramlarda askeri üniformasını milH ve ı·es- de bir elden idare olunarak, ta • 
Çit ~e ~ merasimlercl!, gıe- mt günlerde taşımak için sabırsız- lebenin daha ziyade lehine bir hal 

HaıiJu;;ide~~k ilk va- 'M;;;;;~ 
Purun hazırllğı tamam Koyunları 
}f. I slô.h ediliyor 
• a.tag anayasası tasdik edilince, 

il~!!{.~~u.~e~~si~!! /!~f!!~,~:! . 
"-eat b.~e~ı lçın Denizyolları ı - sa Mısırlıların müteaddit müra -
~ut~ hazırlıkları tamam • caatlan üzerine gelecek ilkbaharda 
llt navı' İktısat Vekaleti, buraya İskenderiye seferleri tekrar ihdas 
kında teun ve yolcu tarüelerini ya- edilecektir. Programın en mühim 
~~bit. edecektir. Hatay ana kısmı diğer ecnebi limanlara ya· 
fınctan Mil~e~er CemiyeU tara- pılacak seferlerdir. 
ferlere ~ki üzerine derhal se - Ismarlanan vapurlar tamamen 
derutcek aı;Ianacaktır. Hataya gön· teslim alındıktan sonra, bugün ça-
~ h" ilk vapur bir çok davet- lışmakta olan büyük vapurlarırnız-
l''8inııe aınu olacak ve büyük :ne - dan ikisi V arna ve Köstence il -
"Purun Ulurlanacaktır. Bilhassa manlarına işletilecektir. Bu hatta 
lllıda lf İskenderuna varışı sıra - şimdi çalışan Romanya vapurla-
teıaııu ataylılar tarafından büyük İile bir anlaşma yapılması ve bu· 8un: Yapılacaktır. radfti işletmenin müşterek ola 
'ny başka, İktisat Vekaleti, rak idare edilmesi muhtemeldir. 
~Ya ısmarlanan yeni gemi- Bunlardan başka bazı Akdeniz 1i -
l'iç Unıa ... ,~~sinden sonra ha - manlanna da vapur seferleri i§ • 
~~ ıçin büyük bir sefer !etmek tasavvurları vardır. 
Ilı ·-··-..........Aft-tHftftlllftlftftllfttlllllllllllll•-n"' ftff-HlftlftftMllltltıtllllll--tNl-lllllHllllHI ,;.,.s vaktinde l Denizyolları 

ektebe gitme- ve Akayın 
ilen talebeler Toplantıları 

YUnlerlmlzln netaaetl 
temin edilecek 

Milli endüstrimizin en kıymetli 
ham maddelerinden olan ince yün
leri yurt dahilinde elde etmek ve 
bu suretle istihsalatı çoğaltmak ü
zere (Merinos) koyunu yetiştirmek 
üzere Almanyadan yeniden 500 baş 
et ve yapağı merinosu gelmiştir. 

Beheri 300 liraya yakın mal olan 
bu koyunlar cinsinin memleketimiz 
dahilinde üretilmesi ameliyesine 
başlanmış ve aynca bu işde koç _ 
!ardan olduğu gibi tohumlardan da 
istifadeye karar vertlmilfu". 

Bu maksatla önümüzdeki ay Ka
racabeyde yeni bir kurs açılacak
tır. Burada 30 baytar ve 30 küçük 
sıhhiye memuru talebe sıfatile çalı· 
pcaklardu. Ayrıca muhteJü mın· 
takalarda açılacak olan 30 istasyon
da da köylüye ıun'i tohumlama ifi 
gösterilecektir. 
Yalnız bu yıl tohumlardan 80 

bin merinos kuzusu alınacafl tah· 
min edilmektedir. Gelecek yıl bu 
miktar (120) bine çıkanlacak, bu 
miktar beşinci sene sonuna kadar 
gittikçe artacaktır. . ....... 

"ı:'°'" tak ip edllme•I 
&~ çok tedbir elınıror 

Ankar ad• gelecek llafte -·--
yapllacak. . iktisat fakültesi 

as talebelerin ders saatleri 
~da lnektebe gitmiyerek Hal

.ı~ ~Odasında meşgul ol
~ buıorulınüştür. Maarif İdare-
•tr aluıar hUsusta lazım gelen ted· 

~da ;;' talebelerin ders za 
atı .. ,_ • b kurna Odalarına gitme
~ ildir -~' li ilnıiştir. Filvaki tale -
~ alkevı kütüphanesinde 
~ . çalışmakta, kitap oku -
~ nı k~er ~e, mektep zamanın-
Jerı ı._ . . litmeleri ve ders saat

•141fıc · d 
•Inıaıarı tuı ~ Halkevinde m~gul 

asvıp edilmektedir. 

!..debt roman: 31 

Denizyolları ve Akay ıd'arelerı • T lebe 1 1 • • 
nin heyeti umumiye toplantıları ö- a . . -• n nı mtıhanı 
nümüzdeki hafta içinde Ankarada ~cı .somestrden sonra, Hukuk 
İktısat Vekili Celal Bayarın reis - Fak~tesınden yeni kurulan Iktı:n~ 
liği altında yapılacaktır. Bunun ~akultesine g~~ bütün talebele -
· · Akay Müdürü Cemil ve De - rın, sene sonu ımtihanlarmda, cTürk 
~i:.oııarı Müdürü Sadettin bu • huk~u tarihi:. dersinden imtihı:.-
günlerde Ankaraya gideceklerdir. na . tibi. olmıyac:_a~a~~ vekiletten. 

Toplantıda her iki idarenin 936 t.tnıversıte Rektorluğüne bildiril • 
bilançoları tasdik edilecek ve yeni- mişUr. 
den alınacak idari tedbirler görü
şülecektir. 

Ewk•f MUdUrU ıeldl 
Evkaf Umum Müdürü Fahri 

Kiper evvelki srün şhrimize reJ. 
mistir .. 

Mllll tallvlll•r t.kaltle 
aablabllecek 

M.Uye VeklleU milli tabvllleria 
t~sitle aablabilecetini ve bunda 
bir mahzur rörülmedifini dün def. 
terdarhta bildirmiılir. 

Sen de seveceksin 1 
gençliğini söndürmüş, kösevileş • ı 
miş bir kadın sanıyor. Yahut da 
kendisi öyle bir erkek ki, beni de 
~~ndisi gibi zannediyor. Yiyoruz, 
ıçıyoruz, yatıyoruz, kalkıyoruz. İ· 

ki iyi arkadaşız. Hepsi bu kadar. 
Fakat, bir kadın gönlünün, hele 
yıllarca hapsolmuş bir kadın işti
hasının ne olduğunu takdir eder
sin. değil mi?:. Belki, bütün bu söy
J~lerlm gulünç şeyler. Amma 
~~me. Aramızda beni ağlatacak, 
sızı ve hepinizi güldürecek sebep 
aykırılıkları var. 

~ !:: •ııı.,. da değil, yatağa, 
~,. ~1clarıarıncaua kadar her §ey. 

tca 'kTrıeıc 30 ~uruş verip bir ok -
~ttde alabılmek için knru. tah-

UltlQrı Jlatmıya Tazı oluyOT ve 
li daJci dö ıç kı- . fekleri satıyorlar! 

tiıı.ı _ "••enın ·· ·· -~ te,ııc yu unde kan, ben-

' en.t.._ 1/0k, Ye.ti doğan çocuk-
dcı ·-~~ öl. " cız~ cıı uyor, geriye kalanlar 

~· liz ız §eyler oluyorlar. Bil • 

""
1efalet ';,4"1Bınız? Şamda da. böy-
'tlcı,. ~ ar mı? Her halde bütün 

~- On.o • ' ~~ a• etıyor ki ha be h L:_°'• lefale • r a1'p 
~ ıeı t adını vermek lazım· 

~ ... bile ,__ , 
o~• 

~)'l!t!ıı- Bir başka gün 
''il--..q: s-.liln.. 
~ .... ~t ıehni§ti. Yine be • 

Ye.. 7ine yalnızdılar. 

- Etem izzet Benice 

Firdevs hem üzüntülüydü, hem 

mütecessis. 
Ve .. Liıtfiye ona anlatıyordu: 
- Ablacığım, inanıyorum ki e

vine bağlı bir adam. Ağır başlı bir 
adam. Dışarıda gözü yok. Bana hi-
yanet etmesi bir saniye bile akil 
gc ırilemez. Evcimcnd. Fakat, bü
tün bunlar bir kadını avutmıya 
yeter şeyler değil. Ben ömrümde 
bir gün olsun ateşli ve beni seven 
bir çift erkek kolu arasına kilit -
lenmiş ve o erkeğin göğsü üzerine 
göğsümü yaslamış bir kadın deği
lim. Bir gün kulaklarım: cSeni se
viyorum Lutfiye .. • diyen ve içden 
gelen bir inilti ile dolmuş değildir. 
Birinci kocam bir dolandırıcı idi. 
Hay tunda bir perdelik bir ko -
medya gibi geldi, geçti. İkinci ko
cam da beni her ,eye gözü tok, 

İnsanlar garip yaradılışfardır 
Hepsi ayrı ayrı yaratılmış olmala~ 
rına rağmen bir tek noktada bir • 
leşiktirler. O da, kendilerine uy • 
gun bulmadıkları, kendilennden 
ayrı bu~dukları her şeye gülmell, 
her şeyı istihfaf etmektir. Belki 

s:n .de. beni istihfaf ediyorsun. Hat
ta, ıstihkar bile. Dilinin ucundaki 
lakırdıyı da biliyorum. Muhakkak. 
cBu ne azgın k:ıdın diyorsun? ..• 
Ablacığım, bana inan. Söz! . . 
tahassüslerimin azgmlıt n:= 
yakın hiç bir ilgisi yok. Bütün da-

ZIRAATTE MAKiNE 
Ziraat Vekaleti, birçok 

makinist alıyor 
Köylüye fenni ziraat usulleri 

öğretilmesi için hazırlık 
Z iraa~ işleri~~~in ~a~ineleştirilmesı ve butun koyh.ilerimizin 
makine ziraatine alıştırılması için 
Ziarat Vekaletince verilen kara • 
rın tatbikine başlanmıştır. 

Ziraat Vekaleti bu münasebetle 
vilayetimize ve diğer vilayetlere 
acele bir tamim göndererek halen 
zirai teşkilAt haricinde gerek res
mi, gerek hususi işlerde çalışan ve 
vilayet dahilinde bulunmakta olan 
zirat makinistlerle yüksek ve orta 
ziraat mektebi mezunlarmuı adra
Ierinin bildirilmesini ve bunlardan 
yeni açılacak ziraat işlerinde vazifı 

almak istiyenlerin üçer adet fotoğ
raflarının gönderilmesini bildir 
miştir. 

Köylerde çalıştırılacak makine 
ve ali.tların mühim bir kısmı Av· 

rupadan memleketimize gelmiştir. 
Bunların hemen yerlerine gönde -
r llmesine başlanacak ve ayrıca u
zak Şark vilayetleri de dahil ol -
mak üzere bir ay ronra mı.ıh~elif 
yerlerde müteaddit zirai kombi -
neler kurulacaktır. 

Köylerde çalışacak makinistle
re yillçsek ücret verilecektir. 

.... .................................. , .............. _ ....... -......... -···=ıwı••---·-·····--1111=•· --ıı••• ---
Bir randevu Kağıtlıanege 
E'Di basıldı, ka- Bu gıl oapur 
dınlar tutuldu. lılegemigecek 

iki kadın ... klHnd• t.kl- ÇDakl H•llcla eUtllcecleB 
bat rapılıror eteal dold• 

Sakızajacı caddesinde 34: numa- Haliç İdarell bahar mevsiminin 
ralı Uğur apartımanının beş nu • yak1apna11 dolayıaıle Kltıtbantye 
maralı dairesine kiracı giren ve vapur ifletmek için tetkikler yap. 
kendilerini gayet namuslu göste • mıya ba§lamı1t fakat bu teşebbO. 
ren Arap Meserret ile ortalı Arap suya dil§müştilr. Çünkü yapılan bu 
Emine, eve yerleştikten ve muhiti tetkiklerde Sütlüceden Klğıthane-
iyice öğrendikten sonra, güzel ve ye kadar olan kısmın çok dolduğu 
düşkün kadınları misafir etmiye ve vapur işlemesine elverişli ola-
başlamışlardır. mıyacağı meydana çıkmıştır. Ha • 

Zabıtaca hüviyeileri şüpheli gö- liç İdaresi gerek mayıs ayında ve 
rünen bu iki Arap kadının genç gerekse hıdrellez günü Kltıthane-
kadınlan evlerine davet etmeleri, ye mühim miktarda yolcu tapya. 
nazan dikkati celbetmiş ve ev, bir rak varidat temin ettijinden bu va· 
milddettenberi tarassut edllmiye ziyette müşkül mevkide kalmqtır. 
başlanmıştır. idare her sene buralara tenezzüh 

Evvelki akşam apartımanın dört için giden mekteplerin talebelerini 
numaralı dairesinin mutfak pen • de naklettiğinden senelik varida -
ceresinden içeriyi gözliyen sivil tının mühim bir kısmını elinden 
zabıta memurlan, Arap Eminenin kaçırmamak isteğindedir. Bunun 
dairesine dört erkek ve kadınm için imkln bulabilirse ve küçük 
girdiğini görünce on dakika sonra vesait1e kabil olursa Halici• bu kp-
evi basmışlardır. mını temizlemiye çalıpcaktır. Ak· 

Evde fena vaziyette kadın ve er- al takdirde bu sene Kljıtbaneye 
kekler yakalanarak cürmü meı - vapur ifliyemiyeeektir. 
but yapılmıştır. Ev sahibi Arap E
mine ile Arap Meserret yakalana • 
rak haklarında kanuni takibat ya
IJllmıya bqlan'llllfbr. 

Onlversltede A9'1Y 
D~r~I batladı 

Kultur Bakanlığının arıiv teıki-
litı için getirttiği profesör Fekete, 
Hazine! Evraktaki iflerine başla -
mıştır. Profesör bir taraftan bu iş
lerle meşgul olurken Üniversitede 
de arşiv dersleri vermektedir. Ede
biyat Fakültesi tarih talebesile 
arşivle alakadarlar bv derslere d~ 
vam etmektedirler. 

Rektör ••rın ı•Hror 
Bu yılki Üniversite bütçesi ve i

dari işler hakkında Ankaraya gi· 

den. Üniversite rektörü Ankaradan 
~e giderek iki konferans ver
mıştir. Rektör Cemil yarın İzmir. 
den tehrimize gelecektir. 

D•~•n Ank•r•r• gldlwor 
tısat Fakültesi Dekanı ömer 

Celil Sa v rç, eklletle temas etmek 
üzere ayuı altısında Ankar 
decekt· aya ıt-

ır. 

va bU:. gönül boşluğudur. Ve .. bu 
tecessus daima g··ğü· hiza 
8 

ğ .. o s sından 
d~ ıy~. duşmiyen asil bir duygu _ 

· Guzel bir ıarkının söylenişi 
ve çalınıqı . bır· ı· . zü ':lr ' § ırın okunuşu, gö-

alan, zevki okşıyan bir tablo -
nun seyredilişi bir insanı ne ka -
dar zevklendirir, vücude, damar • 
Jara, bey du ne ve şuura haz verirse bu 

ygu da odur ve onun en yüksek 

kıfadesidir. Bu ifade gönlü sun sıkı 
avrar ke d. d . ' n ın en başkasına yer 

ve ımka n vermez. Ben de umuyor 
~e .. daha doğrusu istiyorum ki, Sa-

.k
lih t~~ayyülümdeki bu ifadenin 
endısı olacak. 

Lutfiye anlatırken Firdevs hep 
dtl Ü •• 

~ ~~~o~du. Fakat, bu son cüm _ 
lesını ışıtınce birden güldü: 

- Galiba karşında on sekiz ya _ 
şında bir aşık bekliyordun. Kıs -

~ansın, hırçınlaşsın, çıvıl çıvıl etra-
nd'a pervane olsun. Ağladığın 

v~k!t ağl~sın, güldüğün vakit gül
sun .. Tabıf her lakırdının başında 
v~ sonunda bir kere de: cSeni se
vıyorum ..• demeyi unutmasın" 

Bu sözlere L-ntflye de gilldü.. Bu 

Bu gıl tasarruf 
ile lıarelcet 
Edilecek 
npurlarcl• wenl le•lre 

lhtlraç gflrat•.,_. 
Denizyolları idaresi 938 yılıatfa 

yüz bin lira kadar zarar ettikten 
sonra bu yıl i§letme masraflarını 

mümkün olduğu kadar azaltmıya 
karar vermiştir. Bunun için de ge. 
milerde yapılacak tamirat ile mü
bayaa edilecek kömür ve diğer ih· 
tiyaç maddeleri için müdüriyet bil· 
hassa meşgul olacak ve müdürl • 
yeUn ancak tasvibinden sonra bu 
gibi ıeyler yapılabilecektir. 

Geçen sene vapurların mühim bir 

kısmı tamir edildikleri için bu 1Jl 
fazla bit tamirata lüzum görillme
mektedlr. 

lzmlr Sowret konaolou 
.. hrl•lzcle 

lzmir Sovyet Konsolosu lzmir
dea tehrimize relmiltir. Büfh bir 
ay mezuniyetle Rusyaya fidecektir. 

ıülüşde hem istek, hem utanç, hem 
yeis vardı. Esmer yanaklarmda 
yayılan gülüşdeki mini, dilinin 
altında saklı sözler hep bu ve bu
nun benzerleri olmasına ralmen o 
sadece: 

- O kadarı da delil ablacığım ... 
Dedi ve bahsi kısa kesmek için 

içini kemiren bir başka mevzua at
ladı: 

- Bu Salih çok garip bir adam 
Benimle otel odasında arkadaşltk 
eden biri gibi yaşıyor. En üzüldü _ 
ğüm tarafı da sırlarını ve hususi _ 
yetlerini benden saklaması. Kadü
ri papası gibi bir adam. Maziden 
tek kelime ile bile bahsetmiyor. 
Sorularımı kar§ılıksız bırakıyor. 

İkinci karısı mıyım, üçüncü karı -
sı mıyım, yoksa dördüncü, beşinci 
mi hiç bir şey bilmiyorum. İkinci-
si bile olsam, birinciden niçin ay
rıldığını bir türlü ona söyleteme-
dlm. Hele abdestine, namazına da 
dehşetli düfkün. Bir gün, bir vakit' 
olsun namazı kaçırdıtını görme -

(.Deocım.ı "") 

. 

Halk Filozofu J 
diyor ki: ·----Milletler arası insan-

hğın yeni şartları mı 
Şu İspnya hAdiselerini, eğer si

yaset tarafından değil de insaniye
tin mltızı elimizde olarak seyreder
sek hayretten hayrete, dehşetten 
dehşete düşmemek değme kaba .. 
dayının karı değildir! 

Dünyanın yüzüne oradan belki 
ortalığı ateşliyecek barut tutanları 
değil, fakat nahak yere dökülen 
kanların sıçradığı muhakkaktır! 

İnsan, çok defa tüylerı ürpere 
ı:ek: 

- Acaba milletler arası insanlık 
da mı değişti? 

Diye kendi kendine ::oruyor 
Mesela, bizim hiç aniıyamaciığı 

mız bir nokta var kl, sanının bir 
çok okuyucular da ayni hajTete 
dilflllÜI olsalar gerektir; 

ispanyadan bütün dünyanın ıök
lere kadar dlzilmif barut ldipleri 
Din ~ındakini çekmek demek ola 
cak olan bir hAdise çıkması ihtimali 
clüf(bıillctil ve ispanya itlerine ka 
nplmamaana karar verildi. 

Bu Ali. Devletler belki bunda 
haklı olabilir. 

Fakat, mndt, hl pııeral Fran
b ~ defalar tayyarelerle tehir • 
lerl bombardıman edip durmadı 
mı? 

Bu tehirlerde sivil halkı bom • 
bardıman edip durmadı mı? 

Btltün dflnya gueteleri bu müt· 
hif bombardıman1ard feci surette 
6len muum çoluk çocuk fotolraf
lannı nepoedip durdular. 

Pekill, muhariplerin sivil aha
liyi tayyarelerle, bombalarla öl • 
dürmeslne nasıl müdahale olun • 
maz? 

Bu eler istikbal harpleri için 
~etler aruı fnsanııpı yeni pıt
.arını, yeni usullerini gösteriyorsa 
ne müthiftir! 

Halk Filozofu 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Polis 
iki otomobll '9;.;;fb 
Şofat lsmailba 2714 numarala 

otomobili ile f atuiaha ..,...deki 
2681 namarah otomobil çarpqarak 
f ahrinia idarai11deld otomo .. 
buara atnmlfbr. 

Ç9kl ile praladl 
Galatada Necati bey caddesin

de 339 numarala evde otana Av· 
DiJf. .. _ .. le ,. ........... 

• - -- ..,., ..-elte 7S·· 
~- Ahclalla• ofla Mehmet .... 
c1e1 ......... verilmiftir. 

1 
Birimizin derdi 

Hepimizin derdi 
Anadolu turnesin· 
den evvel lstan

bul turnesi 
Şebzadebqında oturan bir 

okuyucumuz, bize yolladıtı mek· 
tubda. Şehir tiyatronnun, bir 
iki rüne kadar turneye çskaca
flndaa bahsederek, bir nokta 
etrafında fikirlerini 16ylüyor ve 
bullsaten di1or ki : 

•Şehir tiyatrosu, muı.akkak ki, 
aaaat itibarile memleketin biri. 
cilt ve en ylksek bir varbfldar. 
lstanbul belediyesinin ba kıymet. 
Ji müesseseyi latanbullulara ka
zandırmıf olması tqekküre ve 
alkıf)amata cleter. Ancak bir 
mesele var. 

lstanbul ıeniı ve dafınık bir 
,ehirdir. n,atronun faaliyette bg. 

' 

lundup Tepebqa tiyatrom ite, 
biUba bemşerileria l'ldebileceti 
bir semt dej"ildir. Vakit, vesaiti· 
n~ldiye v~aair aebeblerden dolayı, 
bir çok kımseler tehir tiyatro. 
sondan "!_8hrum kalıyorlar. Ya. 
hat ta, bütla bir mevsimde an-
cak bir iki piyes görmek müm
k~n ?labiliyor. Bana kalırsa, fe. 
bır tiyatrosu Anadolu tlD'nesio
dcn evve~ bir btanbul turnesi 
yapmalıdır. Şehrin her tanfında 
Halkevleri salonlan var. 

Bu salonlardan pek aJA isti
f~de ed~lebilir. Halkevler~ böyle 
bir vazıyet sahne üzerinde ve 
salonlarında icap eden yeni deği. 
fiklikleri de yaparlar. Şehrin bir
birinden unk köşelerinde birer 

1 
hafta oynayarak temsiller ver. 
mcıi. zannediyorum ki kazanç 
itibarile de Urh bir iftir. Mesel! 

1 
Kadık6y_. Osküdar, Botaziçi, Fa
tih, Şehzadebafl, Şehremini ve 
daha baa M1Dtlerde pek ili şehir 
tJyatrOIU oynayacak bir sahne 
bulabilir. 

Fikirlerimia allkadarlarua dik 
kat r\niine .konmaana dilerim. : 



r i.LAH YARIŞI . · ı Hl~a~!t~yJ 
• inavya devletleri de 

s·ıah kuvvetlerini 
rmı a mecbur kaldllar 

K endilerini harici politikada kuvvetli addeden bu küçük devlet
ler, Iskandinavganın bugünkü 

vaziyetini her zaman muhafaza edebileceğini söylüyorlar. 

lsvi(rede de tayyareci .'leliıl;rm•l• rok •lı•mmiget veriliyor 

Dimycı.oa sulhperver ve bitaraf 
olar k tanınmış bulunan devlet -
1 ı bıle son günlerde sfüıhlanmıya 
müthıs ehemmiyet vermektedir -
ler. Bilhassa şimal memleketleri -
le Cemiveti Akvam m~rkezinin 

bulundugu İsviçre de öılahlanmak 
iç.in bi.ıtçesine muhim miktarda pa
ra ayırmıştır. Almanca cMillct -
]er Cemiyeti> ismindeki mecmua 
bu memlckctlerın askeri kuvvet
lerini şu suretle göstermektedir: 

İsviçin 120, Norveçin 200 
Holandanm 270, İsveçre· 

nin 286 tayyaresi var 
İsviçre A.lmanya ile hududunu var 
· kuvvetile tahkime çalışmaktadır 

Fakat zaman ilerledıkçc bu mil
Jetler de dığer milletlcnn karşı -
sında kendilerıni daha kuvvetli bu

Jundurmnk ıçın slliıhlanmıya mec
bur oldular. 

Bılhassa İskandınavya devlet -
leri bu hususta çok ılerıye g~tmış
tir. 

İSVEÇİN KUVVETİ 
6,5 milyon nufusa malik olan 

İsveç'in, Umumi Harp sonundaki 
askeri kuvveti vasati olarak 35.000 

kişı idi. 
Bunlardan 57 bin kişi sonbahar 

devresinde askere.gelerek talim ya
parlardı. Yazın da 12 bin kişi as
keri hizmeti görür ve yurduna dö-
nerdi. Avrupadaki devletlerin 
silahlanma yarışı karşısında İs -
veç de teşkilatı genişletmiye baş -
ladı. Bir askeri komisyon, orduyu 
kuvvetlendirmek için, plan ha -
zırladı ve her sene biraz daha büt
çeye yapılan ilave ilen motörlen -
me ve zırhlanma esası kabul edil
d i. Nitekim 936-937 bütçesinde 
bu hususlara tarhedilmek üzere 
148 milyon kuron ilave edılmiştir. 

Bundan bnşka askeri hizmet mü
kellefıyeti de 140 günden 175 güne 
çıkarılmıştır. 

İsveç'in tayyare kuvveti de son 
senelerde arttırılmış ve bir de teş
kilat yapılmıştır. Buna göre bugün 
İsvteçte 7 tayyare alayı vardır. 

Bunlann her birinde 12-15 tay -
yare mevcuttur. 

İhtiyat tayyarelerle birlikte bil-

tün tayyare adedi 257 dir. 
İsveçlıler bugunkü vaziyete gö

re kencWerini harici polıtikada kuv
vetlı addctmekdedirler. 
Nıtekım 1sveç gazeteleri (İskan

dınavya bugünkü vaziyetini hPr za
man muhafaza etmiyc mukt><lir -
dir.} sözünü ağızlarından hiç dü -
şürmezlcr. 

DANİMARKANIN KUVV1':Tİ 
Danımarkanın ~oğrafi vaziyeti 

itibarıle müdafaaya gayrısalıh 

olduğunu kabul etmek lazırırfır. 

Bılhassa hükumet merkezi olan 
Kopenhag hıç de kuvvetli ve müs
tahkem bir mevki olarak sRyılmaz 

1932 den itıbaren nunımarlrnda 
da umumi şekilde askeri mükelle
fiyet kondu. Piyadeler için yüz 
elli gün, hava kuvveti için 200 gün 
mecburi hizmet tesbit edildi. 

Mecburi hizmet görmek ılzPte 

silah altında bulunanların vasati 
olarak rakamı 15 bındır. Fak:ıt bir 
harp vukuunda ordunun kad::-ost: 
150 bin kişidir. 

120 kadar tayyare, ve otuz da 
deniz tayyaresi vardır. 

Danimarka her sene bütçesine 
yüzde yirmi nisbetinde, fazla si -
!ahlanma için para koyrnakt:ıdır. 
Bununla, bilhassa tayyareye faz~ 

la ehemmiyet verilmektedir. 
NORVEÇ'İN KUVVETİ 

İskandinavyanın üç milyona ya
kın nüfusu olan bu küçük devleti, 
kendisini ve şimal sulhunu lcoru

(Devamı 6 ncı sa111adaJ 

Umumi Harp bitip mılletler bir 
cemiyet te kilme karar verdikleri 
zaman bu işe en ziyacie sevinenler 
Umumi Harbe iştirak etmemiş o
lan milletlerdi. Js r eçrede tayyarelerden atlama idmanları 

BDyOk Harpte 
Türk Bahriyelileri 

Nasıl döğOştOler 
t1ı111111u1Hıııııııı ıııı11ııını ı1 11ııııııı ııııııııııııııııı ıııuıııııııı ıı ı ııınıı11111uıııı ıı 111111111111111ı ıııı1tııııııııı ı ı ıtnııı 11ıııııııı ı ııııı ı urıınııııu 

Tefrika No. 3 Yazan: Zek i Cemal 
•11111111111ııınıııuıı1111111ıııuıı 1tııınıı11.1111111111111111111111111ıt1111111111111111111 ... uııııı1 11ııııııı ı•ıı ı 111 1111ııınıı t1tıııııııııı1tı ıııı ııııııı ıııı 

İKİ GÜNLÜK TEFRİKA
MIZIN HULASASI 

1914 senesinin 29 teşriniev
vel perşembe sabahı.. Tiirk 
donanması Amiraı Soşonun 

idaresinde manevra 11apmak 
üzere Karadenize çıkıyor. l\1i· 
dilli Novrosisk limanını topa 
tutuyor. Bütün gaz depoları-

nı yakıyor, limandaki 14 ge -

miyi batırıyor ve geriye dö
nüyor. 

Gayreti Vataniye ile Mua
veneti Miıliyc Odesayı, Ha
midiyc Feodosya'yı, Yavuz 
d a Sivcıstopolu topa tutmıya 
gidiyorlar. 

Şimdi Yavuzda ve Sivas -
topol yolu üzerindeyiz. Gece
nin sessizliği içinde Yavuz 
ilerliyor: 

- Dümen nöbeti.. 
- Vardya .. 
Karadenizin simsiyah ufukları a

rasındayız .. Uzakta görür.en son 
ışıklar da artık kayboldu .. Bunlar 
Anadoludan gelen son sel.imlardı. 

İşte Zonguldak feneri.. Ama,;ra .. 
büyük bir manevra ile şimale doğ
ru ilerliyoruz.. uzaktan donuk bir 
ışık parladı: 

- Kerempe burnu .. Demek İne
bolu açıklarındayız .. 

Onu da kaybettik .• 

Artık hedefimiz şimali garbi .. 
Gemideki hczırlıklaı hala bit

medi.. Ko~uşmalar .. emirler .. mün
tazaman gidip gelmeler .. iskele gü
verte .. sancak güvertede vcızife a
lan zabitler iş başında .. 

Projektörler muayene ediliyor .. 
topl ~.ırın harekc·ti tecriıbe ediliyor. 
teJrfonların işleyip işlPmediği bir 

kere daha gözden geçiriliyor. 
Cephaneliklerin muayenesi de 

bitti .. 
Her şey tamam, her şey yerinde .. 
Gece yarısından sonra seyir za

biti ile nöbetçi zabitlerinden başka 
hıç kimse görünmüyor. Bunlar da 
gözlerini karanlıklar içine dikmiş
ler .. sanki koyu renkli ufkun de -
rinliklerinde bir şey ar1yorlar ... 

Telsiz zabiti ufacık odasında 
mütemadiyen gelen sesleri tesbit 
ediyor .. bu işaretler arasından ma
nalar çıkarıyor. 

Samsun ve Basra muhripleri 
torpil tarıyarak önden gidiyor .. 
Yavuz, bu iki geminin açtığı yol -
dan ilerliyor.. bıraktığımız güzel 
köpükler uzun bir yol gibi gecenin 

karanlığı arasında denizin kalbin -
den akıp gidiyor .. 
T~şrinievvelin 29 uncu perşem

be günü .. . 
İstanbul , Türkiye ve bütün müs

lümanlık alemi kurban bayramına 

hazırlanıyor .. gece yarısından son
ra bayram neş'esi ile kalkan müs -

luman halkın Karadenizin her şeyi 
susturan derinliğinde ne olup bit
tiğinden haberi yoktu .. 

Onlar bir sahilde bayram yapar
ken şimal sahilinde; Rus bayrak -
}arının daJgaland1ğı yerde Türk 
gemileri dehşet saçıyordu .. 

Günün ilk ış ığile beraber Sam
sun ve Basra Sivastopol limanın -
dan içeri giriyordu .. 

Beklenilmiycn misafirlerin geli
şi Rus limanına bir an içinde kı -
yamet manzarası verdi. 

Samsun ve Basra geriye çekile -
rek yerlerini Yavuza terkettiler .. . 

- Yavuz .. 
Bu muazzam tekne, Sivastopo -

lun önünde görününce şehir ölüm 
helecanına tutuldu. 

Çünkü Yavuz .. bu şanlı Türk ge-

Ayağa gelen nimet 

Çaylara sık sık giden bir insan 
değilim .. fakat, geçen hafta, nasıl 
"oldu, bilmiyorum, cKadınları mo -
dadan soğutmaı> cemiyetinin çayı
na gitmiştim. Bir arkadaşım ısrar 
etmişti. Gittik. 
Eğlenebilmek için de. kırımı 

atlatmak, götürmemek yerinde bir 
hareket olurdu: 

- Karıcığım, dedim, bu gece 
matbaada nöbetçiyım .. geç lrnlı -
rım .. sakın merak etme .. 

.İstanbul CE'nneti. Qlclinin ge -
niş ve bembeyaz, kübik salonun -
da bir köşede, arkadaşımla beraber 
oturmuştuk. Soğumuş çaylarımızı 

içerken, arkadaşım Adnan: 
- Bak, dedi, şu karşı masada o

turan iki genç kadını göruyor mu
sun? .. 

- mı .. evet.. 
- Enfes parçalar, değil mi?. 
- Soruyor musun? .. 
- Birini tanıyorum. Bu tarafa 

bakarlarsa, iş tamam demektir. 
balta oluruz. 

Bu işe sevinmiştim. Çünkü, ba
yan arkadaşımız yoklu. Biraz dans 
eder, eğlenebilirdik. 

Biz böyle konuşurken, arkadaşı
mın biraz evvel işaret ettiği güzel 
kadınlardan biri baş ucumuzda 
birden peyda oldu. Gayet teklif -
sizce arkadaşımın omzuna elini ko
yarak; 

- Aşkolsun, Adnan, dedi. Bura
ya gelirsin, hiç haber de vermez -
sin .. insan bir kere merhaba demez 

"? mı ... 
Biz hemm ayağa kalkmıştık. 

Yer gösterdik. Genç kadın: 
- Arkadaşım var, dedi.. 
Sonra, bizim masaya bakan ar -

kadaşma işsrcı]e gdrres:ni söyle· 
di. 
Masamızın dört başı mamurdu. 

Bunlar ne de cana yakın şeylerdi. 

Tanıştık. HJŞ beS<> ba~ladık. ~er, 
arkadaşır.ıın arkadaşının arkadaşı 
olan bayan Leyla ile işi epeyce i
lerlettim. Dansederken, bir aralık 

- Ne kadar güzel oynuyorsu 
nuz, muhterem bay .. 

DedL Afallamıştım: 
- Teşekkur ederim, dedim, siz 

rl~ha harikuHide oynuyor~ll!1U'l .. 
Gözlerimin :çinc bakıyor. 'J;uıc. 

daha çok sokuluyordu. Yumuşak 

ve sıcak göğsü kalbimin üstünd<! 
bir güvercin kadar hafif ve heye -
canlı idi. Ellerini sıkıyordum. Kat
iyyen, çekingen durmuyordu. Hat
ta, hiraz sonra: 

misinin sergüzeşti birer efsane gi
bi dilden dile dolaşıyordu. Kara -
denizdeki bütün Rus donanmasına 
faik gelecek derecede büyük olan 
bu gemi karşısında Sivastopol hal
kının heyecanı çok yerinde idi.. 

Netekim .. 5000 metre uzakta dur
duğu halde birdenbire baş batar -
yalardan bir ateş tufanı şehrin ar
kasındaki istihkamların üzerine 
yağdı .. 

- Ateş .. 
- Ateş .. 
Bu ateşler o kadar ani oldu ki .. 

Rus istihkamlarındaki nöbetçiler 
bile niye uğradıklarını anlıyama -
dılar .. fak:ıt buna cevap olarak bir 

kaç istihkamdan topların ateş sesi 
yükseldi.. ve büyük istihkamdan 
atılan bir 30,5 luk ve bir de 24 lük 
3 rus humbarası kıç tarafına isa
bet ediverdi.. Bu aslan Yavuz için 
en ufak bir çakı yarası tesiri bile 
yapamazdı.. amma ... 

Yaralı Yavuz hemen bir manev
ra ile top menzilinden uzaklaştı. 

Ortalık epeyce aydınlanmış, gü
neş bir ok boyu yükselmişti. 

- Bir kadını hayran edebil~ 
taraflarımz var, dedi ... 
Düşüp bayılacaktım. Ne söyli~ 

yim?. ~c: cev:tp \'ereyim?. BeYli 
lakırdılardan •>irıni s~wurdnm: dJtl 

- Hayntımda ilk defa bir ka 
tarafından takdir ediliyorum·:· ti 

- Estağfurullah.. ben haJult• 
söylüynrum .. 

- Çok tesekki.ir ederim .•. 
Elini avuçlarımda daha çok ~ 

kıyordu.:n. Saçları dudaklarıma d 
kunuyordu. Yavaşca söyledim: , 

- Eğer küstahlık addetmezsf 
niz, size aşık olduğumu itiraf edt' 
ceğim. 

Leyla derin bir nefes aldı. G bl 
lerinin ici durgun bir deniz gı~ 
derin görünüyordu. Bana daha ç 
yaklaşarak: 

- İnanır mısınız, dedi, sizi a"f ' 
lardır seviyorum ... 

- ?I . . . . • t 
- Aylardır seviyornm bay .. l19

1 
ta, aşağılık, bayağılık, bir kndıJl, 
yakışmıyacak hareketler de yaP 
tım .. Günlerce peşinizden koştu~ 

Bu kadın benimle alay mı cdı 
yordu?. Ben onu ilk defa görÜY~ . ~ "" dum . .Nimet ayağıma düşmüştu 
haberim yoktu. 

Caz durmuştu. Yerimize otılr 
duk. Adnan kulağıma eğilerek: , 

- LeyHi, sana müthiş vurgıltl 
muş, dedi. 

- Nereden biliyorsun? 
- Arkadaşı söylüyo . 

et.. f'nryilik yapma .. sizi 
bırakacağız .. . 

lfakiY.at0n biraz sonra Adfl9~ 
la öteki genç kadın, bire~ bah"'Jl 
bularak masamızdan kalktılar. 

Leylfı geniş bir nefes aldı. ~ıır 
rimi tutarak: ~ 

- Muhterem bay, dedi. blır 
9
, 

çok sıcak. Biraz dışarı çıkalım. }'I 
va alalım .. 

- Hay, hay .. dedim. ~ d 
Otf'lden r'Jktık. Kapının önufl , 

bir otomobile atladık.. Pangaıt1 ıı 
ya geldik. Orada bir apartımıırıı., 
kapısında durduk. Ben havrct ., 
şaşkınlık içiııde idim. Bir çocuk gı. 
bi sevinçli. fakat tecessüs içinde 
dim. 

A t d . . . d'l• J3ıl' par ıman :m ıçerı gır IJ'• ol' 
rası gayet lüks bir yerdi. Daha 1' 

9
, 

tuğa oturur oturmaz, Leyla sıÇ' , 
dı, geldi. Dizlerimin üstüne ~ot~. 
du. Beni kucaklıyarak öpmege 
ladı: .• 

S ·1· d' jrıll evgı ım, canım, ıye J ) 
(/)1>rınmr 6 rncı S'IU~ 

- . ; 
Yavuz istihkamlardan intil' ,ı 

almak için salvo ateş, başJad1•• jJl' 

ateş yağmuru değil dünya iiz.e~iJı' 
deki cehennemin, Sivastopol 1~di .. 
kamı üzerine inen bir belası 1 ·ttr 
Yarım saatlik bir ateş istib1'~,t 

!arın büyük bir kısmını toptll ıııı! 
arasına gömdü.. İntikam al 1~8c,J 
Yavuz.. işini bitirmişti. yapı 
daha mühim işler vardı.. tJt1 

İşte Samsun ile Basra da JıB 
getirdiler. ~ 

b"f tıJ - Uzaktan 3 muhrip ve . 1• gel>' 
gemisi ile bir nakliye gernısı 
yor. 

- Oooh ... Ne güzel av ..• 
Ateşe: 

I 

- Kes.. . ~-
Kumandası verildi.. ve bit .ge~ 

nevra ile açılarak bu })CŞ 
I 

top menzili altına aldı.. 0ıdıJ 
Sivastopol şehrinde halle ·t>i ıf 

ğu için yalnız istihkamlar gı 51ç,I 
fak ve mahdut bir yere ateŞ (fa~ 
Yavuz, şimdi baştan, isk:ı:)'~ 
teden, kıçtan ateş püskuru 11ot) 

(Deva11ıı t.' 



KADIN 
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aravetini 
·tmek için 

er vardır 
•• 

Onümüz çilek mevsimidir, bu mevsimde yüzünü-
ze çilek kompresi yapma~qı ihmal etmeyiniz 

ler cildin taraveti üzerfode başka 
başka tesir icra edf'rlPr. Mesela 

halka halka doğranmış taze hıyar

la yüz derisini ovuşturmak da iyi
dir. 

Tereyağı iyi bir yağlı krem sa
yılır. Süt makyajınızı temizlemek 

için muvafıktır. Yumurta sarısı 

cildi besler. Sanki bütün tabiat 

kadının güzelliğini düşünmü~ ve 

1 bu güzelliğin muhafazası için her 
§eyi hazırlamıştır. 

1 

Fakat bi!hassa çiçeklerden isti
fadeyi unutmayınız. 

Ç.lek suyunu isters~niz, muba 

faza etmek de mümkündür. Çile

ği ezerek yarım bardak kadar su
yunu çıkarınız ve bu suyu iki de-..... 
fa <;i.izünüz. İçine bir miktar boraks 
ilavt. ediniz. Bardağın dortte biri 

k:ııiar da süt koyunuz. Bir kaç dam
la l;olonya da karıştırarak çalka

layınız ve ağzı iyi kapalı bir şışe
ye koyarak muhafaaz ediniz. 

Bilmek lazım 1 
Limon 

f, 
ı 

HOL YA 

r----------------·----------? E3u sene etekler yine kısaıma~a başladı. Hatt8 I 
A.rrıerikada ve Avrupada etekler çok kısalmıs.tır. 

......, Acaba bu yoz 1929 modasına avdet edecek mıyız? 

Limonda her çeşit vitamin var
dır. Limon B ve C vitaminleri ci
hetinden zengindir. Kabuğunun 

beyaz tarafınaa da A vitarrin\ mı>b

zuldür. Limonun kullanıldığı yer

ler çoktur. Dır defa ferah \'erici 

ve iç açıcıdır. Limon skorpite, a
teşe ve romatizmaya karşı gay(!t i

yidir. Böbrek iltihaplarında f!ıy -

B·~·d·~p·~şt~.d~ ............. ,.,'fi~Şi·~·~f ....... ;;·k:·: 
Yaz ınc · . . · 

1 r·· vsımı geliyor. Bıraz çı -
cklerd b . 

ı .. en ahsedcceğiz: Fakıt çı
egın 

nasıl yendiğinden, konıpos
tosun 
Pıl _un veya reçelinin nasıl ya -

•1 ~ıgından bahsedecek değil".z. Çi-
eğın, './u""' d · · · ·· ıı·ğ· lo k .. erısının guze ı ıne ' -

olabılmesi için yüzünü en aşağı on 

dakika kadar öyle kalması lazımdır. 
. .,. . .. 

Arka üstü yatarak kompresı yu -
2ünüze koyduktan sonra sargıları 'l 
başınıza sararsınız. Çilek suyunun 
rnesamatınızdan iyice nüfuz ede .. 

bilmesini kolaylaştırmak için ara 

sıra parmaklarınızm ucile bastın -

dalıdır. Cildi taze tutar ve yara
lar üzerinde kapatıcı ve iyileştirici 

denilen insan ucubelerinin 
alınıp satıldığı bir borsa var 

unan b.. .. h 
d Uyuk yardımından ba se-
eccği . 

.. z. Şımdiden hatırınızda ol -
<>Un: ç·ı 
bu 1 ek mevsimi geldiği zaman, 

Usuı · 
10

_ u tatbik edersiniz. 

b 
12 kadar iyi çilek seçinit ve 

nız. 

Bundan sonra yüzünüzü ılık su 
ile yıkayınız. Eğer yağmur suyu 

bir tesiri vardır. Bilhassa ağız 

yaralarında apselerde, diş !?tler;nin 

iltihap yapmasında, boğaz ağrıla

rında çok fay dası görülür. 

Bu insan ucubeleri kendilerini satın alanlara 
cambazhanelerde milyonlar kazandırmaktadır 

unu b' . 
tıiz ır. çatalla eziniz. Eğer -terı-
ne ~ağ~ı ıse, bu çilek püresinin içi
nu r lırnonun dörtte birinin suyu-

sıkınız E . . . ı· )"\.,. · gl'r derınız kuru ıse ı-
·•ıon y 
t:i erıne bir kahve kasıl1: bildi-

ll\iz ka . . . . • • .o • 
l3 ~ nıaktan ılave edıııız 

nı u suretıe elde edeceğiniz kre -
1 hır bezin .. · ·· 

~i.in·· uzerıne scriniz ve yu-
Uze ·· 

sınız. guzel bir kompres yapar -
~k komprcsin müessir 

bulunduruyorsanız, bu daha iyi -
dir. 

Belki de her sabah böyle kom -
pres yapmak sizi usandırır. O tak
dirde ayrı bir çilek alarak orta:ın· 

dan bölünüz ve bu çilekle yüzünü

zü ovalayınız. Bir müddet yüzü -
nüzü kurumıya terkcdiniz, sonra 

yıkayınız. 

Bir çok meyvalar ve batı sebze-

= 

lf.. 

Yorgun iseniz 

Eğer kendmizi yorgun hisscai -
yorsanız ve susamış bulunuyorsa
niz. Sıcak mayi size derhal kalori 

nız. Sıcak mayıi sıze derhal kalori 

geçirir Şeker de pek çabuk ka

na karıstığı için, size ihtıyacınız o

lan enerJıyi verir. 

•• •• 

Viyolet ve Dezi ismindeki biti -
şik hemşirelerin evlendikleri ve 
hatta bunlardan birisinin boşandı
ğını belki de işitmişsinizdir. Şim -
dı bu iki hemşire Amerikada Ring
ling biraderlerin seyyar cambaz -
hanesi ile birlıkte turneye çıkmış 
bulunmaktadırlar. 

F'<ıkat bu hemşireler hakikaten 

evlennıiş ve sonra da boşanmış mı 
idıler? Her işde reklama büyük 

IYI KOTU hareket 

~ıı Ebr Vücud" " - d b - 11 t" k 'için beden terbiyesi yapıyorsanız ·ki mutlaka yapmanızı tavsiye 'ederiz- idman hareketlerinin müm. .. rı nı unuzu a a guze eş ırme _ d" .. b d b k ti · '"'d ertebc nıu t 1 d"kk t edı"niz. Hergun ken ınızı e en are e erı yapmıya alıştırmanız, hem sıhhatiniz hem güzelJiX-iniz için 
.1 al d n azam o masma ı a . h k t• ı B ki ı . • ıs 

tıı ı ır. işte Y k d . b" . . . d"X-er"ı kötü ikı idman are e ı acn ar açı ır, gergın tutulur. Bacaklara eğmek iyi bir hareket deX-ildir 
er ı. 1 u arı a sıze ırı ıyı ııs k d ı d x. ğ.I kt" B . . 6 • 

ttıı:ı ı· ~a Çada, b d"k d k G• ~ d mümkün olduğu a ar so a oısru e ı ece ır. u vazıyette bır oacak üzerinde yüksclmiye dikkat 
e ldir G aş ı uraca tır. ov e ı r fakat adaleleriniz gerilmez. 

• erçi bu suretle hareketiniz kolaylaşmış 0 u ' 

G•ç•tt aglarda Hf!•l4 6lrisi, sottra ltekiıi vıfat edtn hitiıik 
meşltur ltemşfrıler 

pay ayıran Amerikalılar ve hatta 
bu yolda akla gelmedik şeyler icat 
eden Amerikalılar bu bitişik hem

şireler hakkında kuvvetli bir rek
Iam yapmak maksadile bunları ev-

lendirr.ıişin.H. G37."'teler ve mec
m.ıalarda bitişik hemşirelerin ve 

kocalarının resimleri çıkmıştı. 
Ringling biraderler bu suretle um
duklarından fazla reklam yaptık
tan sonra, turneye çıkmışlar ve e
pey para vurmuşlardı. Fakat ara
dan vakit geçince Viyolet ve Dezi 
unutulmuş, bu sefer de yeni turnf'-

ye hazırlık olmak üzere yeni bir 
reklam yapmak için hemşireler -
den birisini kocasından boşatmak 
icabetrnişti . 

UCUBE BORSASI 

Budapeştede acnip yaratılışta a
damları toplıyan bir borsa va -

dır. Bu borsanın başında Binental 
isminde birisi vardır. Modern ya
zıhoınesinde muntazam dosyalarda 

her çeşit aeaip insanların kü-nye -
le ·i vardır. Cüce mi istiyorsunuz, 
dev adam mı, iki yz kiloluk mu, 
bir deri, bir kemikten insan mı, 

üç hacaklı, dört elli adam mı, may-
muna benziyen erkekler mi, sakal
lı Y.adınlar mı istiyosunuz, ne ister-
serıız, bunların her çeşidini bu bor· 
sad<•n tedarik edebilirsiniz. 

Binental'in dosyalarında bunlar
dan üç bin çeşit insan vardır. 
Bunların her biri muhtelif kıy

mettedir ve sahiplerini dereceleri
ne göre kazandırırlar. Mesela par-

sa lıenziyen kadınla boynuzlu a -
dam, nadirattan olduğu için epey 
para getirmektedir. Yine arslana 
benziyen bir erkek vardır ki, sahi· 

(D•vamı 6 ıncı ıagfada) 
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Gad Oıman Pa,.nın so11 Aofidltrinln ~" son Jelilcanlt iısları 
Plevne Türklerinin belli bqhları Balgaristanda komitalar faaliyette 

iken ana yurda röç etmiılerdir. Resimde ıörülen Plevneli Türk ktzları, 
muallim Nabinin açbta yeni harfler karsuoa duam etmişlerdi. Heyhat. 
ki.. komitaabk zibAiyeti. oradaki Türklerin ba yenilik hareketini, inlu· 
iip ve medeniret hamlelerini de yarıda b&rakdırmıya sebep olmuştur. 

Bulunduğu için, büyük merasim ve Yazan: 
ihtifaller, kongreler, ekseriya bu M. Necmeddin Deliorman 
memlekette yapılmakta idi. Jan - Sof1adakl (Dellorm•n) 
darma ile yanyana oturduğumuz ,._ __ ~_._ .. _t_e•_ .. _b_ıp_•_•_bat_•_u_h_•r_ı_rı __ , 
faytun Razgrad istasyonuna gel • 
mişti. 

Yolda giderken, namuslu bir 

Bulgar çocuğu olan jandarma, Dob
nıca çetelerinden ve amiri Vaze -
lortan acı, acı şikayet ediyordu Bu 
Jandarmanın bana karşı gösterdiği 
insaniyetpen•cranc harek.?l!n ketı
di içinden geldiği belli oluvo:-du. 
Kafamın içinde zehirli bir yılan 

çüreklenmiş gibi idi. Trenin pen
ceresinden uzaklara doğru baktım. 
doymak bilmiyen bir hırs ile yeşil 
ovaları, yüksek ormanları, alçak 
vadileri gözümün önüne aldım. 
(Kuyucuk) sırtlarından vatanı -
mm son gölgeleri yavaş, yavaş göz
lerden kaybolmağa başlamışta .. 
zaman oldu biz bu yeşil çimen -
li dar yollarda, Anadolu için ağ -
ladık .. Zaman oldu, şimdi gözümün 
önünden sıyrılıp giden yüksek mi· 
narelerde Mustafa Kemal'in ufcri 
ıçin kandiller yaktık.. Kadın, ço· 
Juk, çocuk dualar ettik, mersiyeler 
okuduk .. 
İnönü zaferini biz bu bağlıırın 

çotukları dibinde ve bazı Bulgar 
vafondaşlarımızla birlikte kutlu -
hdık .. Yüce Atatürke yürekten ve 
candan tapanların kabcsi Çankaya
dıı. Çankaynya bu toprakl:ı.r yıl
larca secdclik etmişlerdir. Raz • 
grad, yarım milyona yakın Deli • 
orman Türküne yıllarca meşale ol
muştur. Bu meşalenin serptiği kı
vılcımlardan evvela (Spor birliği) 
sonra (Turan) birlikleri nur ve 
feyz almışlardır. Bu birlikler, bila· 
hele Bulgaristanın her köşesine ya
yılmış, bütün Bulgaristan Türküne 
birer ideal kaynağı haline gelmiştir. 
Fakat Trakya,Dobruca ve Makedon
ya komitaları Turan birliklerini 
kapatmağa muvaffak olmuşlar ve 
belli, başlı Turancıları da Anayur
da göç etmeğe mecbur ettirmişler
dir. Köse İvanof hükumeti, komi • 
taları kapatıp dağıttıktan sonra, 
Bulgaristan Türklerinin birer kül
tür ocağı olan bu birliklerin Vidin 
gibi bazı yerlerde yeniden canlan· 
masına müsaade edilmeğe başlandı
ğını işitmekteyiz. Bu hareket, mil-

liyet farkı gözetmeksizin her me -
deni insanı sevindirecek bir iş· 
dir. Partizanlarla komitalar bu o -
cakları birer fesad kaynağı gibi 
göstermeğe çalıştılar ve kısmen 
muvaffak da oldular. Muvaffak o-

lamamı olsalardı ben bir jandar • 
ma refakatinde kendi memleke • 
timden bu suretle uzaklaştmlm1· 

yacaktım. 

Trende, jandarma ile serbest, 
serbest konuşuyorduk, (Topçt.1), 
(Senovo) , (Vetovo), (KU'mızı su) 
duraklarından geçtikten sonra se· 
rin bir Tuna havası yüzümü üşüt
meğe başladı. Tunayı aklıma geti -
riverincc içimde bir ferahlık his -
settim. Arkada kalan yollar sanki 
çamurlu ve bataklı imiş de, Tuna
nın sularını görünce, kafamın i -
çindeki paslar yıkanacakmış gibi, 
bir hisse kapılmamak elimde de -
ğildi. Çünkü, köpüklü ve mavi sa
hillerinde yıkana yıkana büyüyüp 
yetiştiğimiz aziz Tuna, biz nereye 
gidersek gidelim, nerde yaşarsa"k 
yaşayalım, şuh ve şımarık bir ni
şanlı kız gibi şakrak sesi ve kıvrak 
endamile daima bizim kalbimizın 
derinliklerine akacaktır. Tuna, 
Tutrakan sahillerinde, Vidin ve 
Rusçukta, Adakale, ve Budapeş -
tede hep o Tunadır, Tuna bizim i· 
çın efsane olmuştur. Çünkü Tuna 
güzeldir, çünkü Tunayı bütün gü
zel insanlaı· sevmektedir. Onun 
milliyeti yoktur. O, güzeli ve sev
meyi bilen herkesin maşukudur. 

Yetmiş yıl önce, Tuna boyunda ö
len kara kaşlı Aliş, şimdi trenin 
penceresinden gözlerimle gördü • 
ğüm bu sahillerde Tunanın ço5 -
kun köpükleri arasına karışıp git· 

miştir. Yetmiş yıldanberi ~iızel 
Alişini bekliyen Razgradlı nişanlı 
kız, Tuna sahillerinden yeni gelen 
yolculara iki kolunu havalara kal
dırarak gözleri yaşlarla dolu ol • 
duğu halde yalvarıp sormaktadır. 

Benleıi var tane, tane 
Saramadım kana, kana 
Ah.. görmedin mi Alişimi Tuna 

boyunda 

Razgradlı nişanlı kızın Tuna bo
yuna üç beygirli fayton ile bir yol
cu götüren kara kaşlı sevgili Alişi, 
faytonu, beygirleri yolcusu ile bir
likte seller içine sürüklenerek Tu· 
nanın sularına karışıp gitmiştir, 

Zavallı Alişi 70 yıldanberi yalnız 

güzel nişanlısı değil, bütün Türk
lük aramaktadır. Radyoda Bayan 
Safiycnin sık, Slk ve çok güzel söy-

( Devamı var) 

Bagak Tilrk fnkıtdbının T•n• 6ogantlakl fllld•rl 
Rusçuk'ta (Yeğit jimnastik gurubu) namile Naci Tabirin idaresi altında 

ıpor ve jimnastite çalışan gençler, sık, sık müsamereler vermekte, 
Türkleri ecnebilere karp çok yükseltmekte idUer, komitacıhk zihniyeti 
bütün bu ıüıe\likleri yıltllll'1 mahvetmiılir. 

Kursuna kimler 
Gitmeli? .. 

_____ oc=-______ Yazan: M. S.ÇAPAN -----

yordu. 
Ben gittikçe budalalaş\Yordum.. 

Leyla elbiselerini çıkardı. Gayet 
dekolte bir rop giydi. 

Bir şezlonga beraber uzandık. 
Ben de, kadına hakikaten tutulu -
yordum. Çünkü enfes bir mah -
lfıktu. Onu daha bir kere öpmüş -
tüm. 

- Zırr ... Zırrr ... Diye kapı ça -
lınmaz mı?. 

Leyla fırladı: 
- Eyvah, kocam .. 
- Ne yapacağız? ..• 
- Korkma? ... 
- Çok asabi mi? . .. 
- Sen karma .. dur burada ... 
- Aman bir cinayet falan çı -

karsa? .. 
Biz odada telaş içinde iken, ka

pıdan içeri şık bir adam girdi. 
Gözleri fal taşı gibi açılmıştı: 

- Alçak, diye bağırdı. 
İçerlemi~tim: 
- Bana mı söylüyorsunuz? .. 
Adam, asabiyetini güs; tutarak: 
- Rica ederim, beyefendi, zatı-

alinize değiL affedersiniz. Bu ka
dına söylüyorum .. kendisinden a~·

lardır şüphe ediyordum. Nihayet, 
cürmü meşhut halinde yakala • 
dım ... 
Bunları söyledi. -Ve hızla kapıyı 

~ekti, gitti. Ben odanın ortasında 
donakalmıştım Levliıya dör.erck 

- Şimdi ne olacak .. dedim .. 
Leyl5, bir kanapenin üstüne 

çıkmıştı. Ellerini havada sallıyor, 
!!!ili!vQr, ba!fır y0rdu· 

- Muradıma erdim .. saadete ka
vuştum. Bu heriften ayrılmak is -
tiyordum. Bir türlü ayrılamıyor • 
dum.. İşte en nihayet maksadıma 
eriştim. 

Birden kanapenin üstünden at -
ladı. Yanıma geldi. Biraz evvelki 
kadın sanki o değildi. Gayet ciddi 
bir tavıryla elimi sıktı: 

- Sizden af rica ederim bavım 
dedi.. sizi kocama karşı bir cü;mü 
meşhut yapmak için, belki de fe. 
na bir vaziyette, vasıta olarak kul
landım.. tekrar affınızı dilerim .. 
Güle güle beyefendi ... 

Retat Feyzi 

"8~J~p~Şi~d~~··· ...... 
Bir borsa 

JH. R. imzasilc gazetemize yazı -
lıyor: 

Geçen gün, gazetenizin okuyucu 
sütununda bir yazı gözüme ilişti. 
Zehirli gazlerden korunma kurs
larından bahsediliyordu. Bu me -
seleye dair benim de ilave edilecek 
bir noktai nazarım var. 

ı:urslar Nisanın sekizinde baş -
lıyı r. Her evden iki kişi kurslara 
dc.·am ederek zehirli gazlerden na
sıl korunulacağını öğrenecek ve bi-
15.h:ıra bir tehlike karşısında, o i
ki kişi ev halkını, zehirli gazler -
den muhafaza edecek. 

Bana kalırsa, kursl:ıra davet e
dil~n iki kişiyi tayin etrr.ek nok -
ta5ında bir yanlışlık dflha yapılı· 

yor. 
J:!arp z~manında erkekler cep -

hecfodir. Bilhassa gc.>nç erkekler 
n?f, r, çavuş. zabit olarak cepheye 
gi lı'rler. Binaenaleyh evlerde ço· 
c·~· .lar, kadınlar ve ıhtiyarlar ka· 
la,.ak .. Şimcii, ku:-slara her evden 
iki adam seçerken. bu nokta, göz 
önünde bulundurulmıy01". 

Binaenaleyh bu küçük yanlış -
lık yüzünden yarın, zehirli gazler
den korunma kursundan beklenen 
gaye ve netice elde edilmemiş ola· 
caktır. Onun için, bu kurslara her 
evden 2 kişi gitmeli .. Fakat bu 2 ki· 
şi kim olmalı? Hangi şartları taşı
malı? Bu noktalar iyi ta;in edilme
lidir. Başka memleketlercte de bu 
klJr~lara gidı:>n insanlar, zannedi· 
yorum ki böyle seçiliyor. Aksi tak· 
dirde ~urslardan bir fayda bekle
nemez. 

ıı•uuıı11ııtuıınııınııuıııııııuııuıııııı.,nı111nıuıı11111uıııu1111111H 

Silah yarışı 
( 4 ı1ncı1 sagfacl<Jrı devam) 

mak için azami derecede uğraşmak

tadır. 

1935 senesinde şimal memleket

leri sulh bloku için Helsingfors'da 

toplanmış olan konferansta pek 

çok çalışmıştır. 
Norveç'in askeri vaziyeti diğer 

memleketlere benzemez. Bilhassa 

şimal memleketleri ve garp sahil

leri için Buz denizi kıt'alan ya • 

pılmıştır. 

Norveçteki askeri mükellefiyet 

90-180 gün arasındadır. Bir harp 

vukuunda toplıyacağı askerin ye -

kfınu 110.000 i geçmiyecektir. Maa

mafih tayyare kuvvetine fazla e
hemmiyet verdiği için bugün 200 

tayyaresi vardır. 
Bunların mühim bir kısmı de • 

niz tayyaresidir. 

ikinci kısım - 31 -

Güzel Ermeni kızının gözü karardı. Dii· 
şecek gibi oldu. Fehim paşanın ka~şısu1s 
çıkmak kendisi için bir felaket olacaktı 
Yapılacak bir şey kalmamıştı. Bu
nun için, idam cc-zasını tebelluğ 

etmiş bir mahkum zavallılığilc: 
- Buyurun kidelim! dedi. 
Salondan çıkarlarken, sokak 1.:a • 

pısının zili, evin boşluğu içinde 
çatlak akislerle yayıldı. 
Kapı açıldı. 

Merdivenleri çıkanlar arasında, 

bir kaç polisle bekçi ve en önde 
sakallı bir komiser vardı. Bursa 
sokağındaki vak'~, 

- Can kurtaran yok mu? 
Sesleri, halkın toplanışı, pe•4CC 

re konuşmaları, Beyoğlu mutasar -
rıfı Hamdi beye ulaştırılmış, o da 
cmikdarı kafi polis ve zabtiye ne
feri ahzile mahalli vakaya gi -
dilmesi> için Galatasaray serko • 
miserine emir vermişti. Halbu .:i, 
halk Fehim (paşa) yı görür gör -
mez dağılmış, onu görenler bir ko· 
leradan, taundan kaçar gibi kaç • 
mışlardı. 

Serkumiser, Fehim (paşa) nın 

adamlarını görünce: 
- Paşa hazretleri de buradalar 

mı? 

Diye sordu. 
Salih: 
- Kendileri teşrif etmediler. Ne 

emir buyurdularsa biz yaptık. 
- O halde, bizim yapacak bir i

şimiz kalmadı demektir. Biz gi -
delim artık! Maamafih eğer bir yar
dıma falan ihtiyacınız varsa b ~1• 
liyelim. 

....lfeşekkür ederim .. burada ku· 
mar oynuyorlarmış. Bastık, yirmi 
ki~i kadar oyuncu bulduk. Siz, 
bunları alın, götürün, biz de şimdi 
gelir, lazım gelen jurnalı yazarız. 

Yirmi oyuncuyu ikişer ikişer sı
raladılar, önlerine bir zabtiye ça
vuşu geçti, etraflarını da öbür zap
tiyelerle polisler sardı. 

Kafile merdivenleri indi. B ... rsa 
sokağının karanlığına karıştı. Uyun 
bir gölge oldu, yavaş yavaş silin
di, sonra büsbütün kayboldu. 

Yirmi dakika sonra Şarpui, sa· 
1 nı: l:c -'ıc;ınca ıı(hındıl. Ü ,1 1•11· 

de p .. tiska bir gcc"lik giymişti, vii· 
zü solgur.du. Göl kapakları ş\., 

misti. Asabi bir buhran gecirdi ı 
belli idi. Fakat, bütün bunlara ra"· 
men, gülcl bir kadın oldu ~u anla· 
şılıyordu. 

Gözlerı bir siyah elmas kadar çe
kici idi. Kaşlan bir yılan gibi, çıp· 
lak topuklarına kadar uzuyordu 

Bir yığın cnzibe idi bu kadın! 
Bir içim su idi bu Ermeni yos ' 

ması. 

Hayretle, Salih ile Süreyyayıı 

baktı. Bu bakışın içinde: 

- Benden ne istiyorsunuz? 
Diyen bir sorgu vardı. 
Salih dedi ki: 

- Sizi bu şekilde rahatsız et ' 
mek istemezdik. Fakat, Fehim (pli' 

şa) hazretleri emrettiler de ... 
Şarpui şaşaladı, rengi nttı. Yİ.Jle 

mi o? Yine mi Fehim (paşa)? O. 

Fehimin çoktan kendisini unuttıı· 
ğunu zannetmişti. Halbuki, un· ... t · 
mamış; ona yine musallat olmuŞ' 
tu. 

Sordu: 

- Mademki ev basıldı, oyuıt' 
cular karakola götürüldü, p:ış3 
hazretlerinin eırtirleri yerini bul ' 

du demektir. Bu işler bittikten soıı· 
ra, artık benden istediğiniz bir şef 
olmasa gerektir. 

Salih cevap verdi: 
- Sizin de üadenizi almak 8 ' 

zım ... 
- Görüyorsunuz ki rahatsıııIXl· 

Asabi buhranlar geçirdim. Kara ' 
kola yarın gitsem olmaz mı? 

- Sizin de ifadenizi almak li' 
rctlerinin yanına götüı.·miye nıP • 
murum. 

Güzel Ermeni kızının gözü l<a • 
rardı. Düşecek gibi oldu. Kendiıı1 
gilç tuttu. Fehimin karşısına ;ılC 
mak, kendisi için bir felaket baŞ ' 
!angıcı olacaktı. 

Evde Salih, Süreyya ve bir c!9 Mülayim ve ürkek bir sesle te1'' 
hizmetçiden başka kimse kalmadı. lifi rededdi: 
Şarpui odasında uyuyor, 3sal:Jm. - Bu halde, hasta hasta ontıfl 
altüst eden buhranın tesirlerini gi- yanına gitmek .. işte mümkün olftl1' 
dermiye çalışıyordu Oland.m, b!.· 

h b 
yacak bir şey!.. :, 

tenden aberi ile yoktu. Salih zorladı, ısrar etti, btnbv 
Salih hizmetçiye: _ dereden su getirdi. Fakat bir 1~' 

-Haydi git, hanıma söyle bi· 1ü Şarpuiyi kandıramadı. Paşa JcO' 
raz kcndisile görüşmek istiyoruz. şe başında, arabası!ıda bek1iy"l' :, 

Hizmetçi Adapazarlı bir Ermeni du. Onu daha fazla bekletmek, .-<e • 
kadını idi. Kıt bir türkçe ile: disi ve arkadaşı hakkında da i~ 

- Uyyyy!.. İşte ben bunu yapa - bir netice vermezdi Nihayet ? 9'-' 

marn, hanam uyuyor, ben nasıl u- tı olacak gibi değil, işi daha faıl' 
yandırırım onu! konuşma safhasına döküp uzat-ı119' 

( 5 ncl $alıifeaen deoam ) 
bine yirmi sene içinde yedi milyon 

iki yüz bin frank kazandırmıştır. 

Fakat sahibi de bu adama bu müd

det zarfında bir buçuk milyon 

frank maaş vermiştir. Reklam mas

rafı ve sairesi ile bu zat üç milyon 

iyi yüz bin frank sarfetmiş ve bu 

suretle tam dört milyon frank para 
kazanmıştır. 

Cüceler son derece küçük olma

dıkları takdirde o kadar para et

memektedirler. Binental'in dos -

yalarında bu cücelerden bin iki yü

zünün künyesi vardır. 

HOLLANDA'NIN KUVVETİ Salih ısrar etti: mnk için, cezri hareket etmiye ·~ıı ' 
Umumi harp içinde bir taraf- - Sana git diyorum, yoksa sonra rar verdi. Ve hemen, Şarpuiyi Jcıl, 

l d·~ t ft "C' karışmam!.. cakladı, omuzuna aldı, merdh'C-11 
tan A manya, ıger ara an r ran- dJ 

Bu sözleri söylerken tabancası • leri atlıya atlıya inmiye başla d~· 
sa ve İngiltere orduları arasında nm namlusunu kadının kafasına Kadıncağız, acı acı haykırıyo~. , 
kalan Holandanın vaziyeti çok na· çevirmeyi unutmamıştı. - Bırakın beni! Nereye götll , 
zik ,idi. Sonuna kadar tam bir cid- Bu J:urusıkı tehdit tesirini gös- rüyorsunuz? Kurtarın beni dost 

Dünyanın her memleketinden bu 

borsaya müracaatlar vaki olur ve 

istenilen şekilde ucube satın alınır. 

Bilhasa sinema şirketleri de bu bor

sanın iyi müşterileri mevkiine geç
:rn4lerdir. 

diyene bitara!lığ;nı muhafaza e· terdi. Kadın, hemen Şarpuinin o- lar! ) 
debilen Holanda Umumi Harpten dasına gitti. (Deramı var., 

Binental tanıdığı ve bol para 

verdiği doktorların yardımile bu 

ucubeleri daha ağrcb bir hale sok
maktadır. Mesela Paliçek isminde 

çok akıllı bir adamı, Avustralya ko

yunları için hazırlanan seromlar -

dan şırınga yapmak surctile tıpkı 

köpeğe benzetmiye ve onun ka -
dar kıllarını çoğaltmıya muvaffak 

olmuştur. 

Mesela Şart Pepn isminde kü -

sonra silahlanmıya ehemmiyet ver-

di. 
Bugün Holanda'da da umumi as -

keri mükellefiyet esası kabul edil
di ve ordunun sulhdeki kadrosu 

20.000 kişi olarak tesbit edildi. Bir 

harp vukuunda bu ordu üç yüz bin 

kişi olacaktır. 

Hava kuvveti ise bugün 270 tay. 

yaredir. Bir çok mühim askeri 

noktalar da tahkim edilmiye baş
lanmıştır. 

İSVİÇRE'NİN KUVVETİ 
İsviçre son senelerde silahlan

mıya ve askeri kuvvete pek fazla 
ehemmiyet vermektedir. 

çük kafalı birisi vardı, bu çocuk Bir taraftan da tahkimat için 

iki sene içinde hususi usullerle yo- bütçede faz.la para ayrılmakt .dır. 
la getirilerek, kafası daha ziyade Ordunun motörleşmesi için her 
küçültülmüştür. Şarl 21 yaşında türlü fedakarlık yapılmaktadır. 

olduğu halde, el'an annesinin ku- Hava kuvveti bugünden 286 tay. 
cağında dolaşmaktadır ve siltleti yaredir. Maamafih her seneki büt-

on yedi kiloyu geçmemektedir. cİb çede tayyare için biraz daha faz. 
isminde birisinin de (Bu zate cA- la-pTra ayrılmaktadır. 
dem ve Havva. ismi verilmişti) . - ~-
Sağ tarafını erkek, sol tarafını ka- Her ikisinin. de güzel sesleri var -
dın yapmak ·· 1 dır ve kendi numaralarında şarkı-muyesscr o muştur. 

1 
.. 

1 1 
Y 

. It . dl k ar soy er er. 
anı c • şım adın mıdır, erkek İki kolu olmıyan Marya K... a-

midir, malum değildir. yak parmaklarına takılan tebeşir-
Fakat Viyolet ve Dezi gibi tabi- le tahtaya istediğiniz şeyleri yaz-

atten bitişik yaratılmış olanlar faz

la kazanç temin etmektedirler. Bu 
iki hemşire gayet suhuletle yürü
mekte, oturup kalkmaktadırlar. 

maktadır. Tom biraderlere gelince, 
bu üç kardeşin mecmu siklcti yedi 
yüz elli kiloyu bulmaktadır. Üçü 
de son derecede şen adamlardır. 
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Çocuk köşesi: 

,qT~RLA TfJTARıfıl 
a Sf. Riİv ENLE.Hl 



saıeyunanın sarayında 

, KUD C S K OZLARI 
Tefrika No: 15 Yazan : M. Necdet Tunçer 

" Yahudiler sizi aldatmışlar, Meli al Ben T_.ama: 
ranın muztarip sesini dugugor~m 1,, Bu sozlerı 
sög/igen bir papağandı .. Ve Sulegman kuşlara 

insanlardan fazla inanırdı I 
.. 1 Sah kabllesi şehre gire- - Bua onu dağa kaldudı ded'i-

. - ~ereye gidiyorsunuz, ~el'i: - :a: ısı) ndaki Yahudi Jer. \ 
Sııe dıyeceklerim var. Bugun Y'l- rek ~şar h.. P tmişler Oralar - _Yalan söylemişler, Mella! Ben hğı:nın kerarına kara ;aplı bir evlerıne ucum e · _ .. 
lı... k' h lk korkudan saray onune ıııançer bırakmışlar. Beni ölümle da ı a 
tehdit ediyorlar. koşmuşlar.. . 

5 .. 1 an Hamo'nun kendı ka-
. Dedi. Süleyman bu sözleri i:ti- . u. e~m aklandırdığını bilmiyor-

tıncc oda kapısını kapadı .. Sam:-'- bılesını ay 
nın Yanına sokuldu.. Saçlarından du: .. .. . dı 
okşaınıya başladı: Jsrail hükumdarı sara;> m ş 

.. · deki taraçaya çıktı .. 
- Seni kim tehdit edebilir, '51- surları uzer~n e e sakladınız? 

ma? Sen meleklerden daha saf w - Tamara yı ııer Y 

Tamara'run sesini de duyuyorum. 

Süleyman düşünmiye başlamış· 

tı . 

Konuşan papağan kanatlarını 

biribirine vurarak çırpındı: 

- Onun sesi yer altından geli -
yor kulağıma~. Tamara çok muzta-

d tarip olsa gerek. glinahsız bir kadınsın! Diye haykır 1• 'b' 
S .. S"l manın da babası Davut gı ı Si.ılcyman bahçeden ayrıldı .. ama Süleymanın dizlerini ope- u ey 

rek y l • gür sesi vardı. 
a varmaga başladı: ·ıer he bir ağızdan cevap 

- Beru öldüreceklermiş, Mell~! Yahudi p 
Benj bu ölüm tehlikesinden kurta- verdiler: 

_ Tamara'yı biz saklamadık, rınız! Ben yaşamak istiyorum.. ı 
~ yatağa bırakılan k~ Mella! Onu dağa kaçırdı ar. 

ra llph hançeri eline alarak bağır- Süleyman tekrar yüksek sesle 
dı: sordu: 

- Yahudiler bırakmışlar buntL. 
Sanıa hayretle hüküm.dann yü • 

ıune baktı: 
- Nerecı~n anladınız, Mella! 

Kim kaçırdı? = İhtiyar Bua kaçırdı, Mella! 
Halbuki Hamo kabilesi bizi sıkış
tırıyor. Evlerimiz, su mahzenle -

Timiz meydanda.. Muhafızlara~ız 
araştırsınlar. Eğer Tamara'yı bı -
zim mahallemizde bulurlarsa, en 

Odasına dondü. 

Şehri:ı her tarafında Hamo ile 
Tamara'yı aramaktan usanan mu
hafızlar bu sefer de eli boı dön -
müşlerdi. 

Yahudi mahallesinde Tamara• -
mn izıni bulamamışlardı. 

Süleyman: 

- Yahudiler beni aldatıyorlar •• 
Diye bağırdı. Kırmızı gagalı papa· 
ğanım bana şimdiye kadar hiç ya

lan söylemedi. Ve onların kulak -
..... ::_~u hançerleri Yahudi asılza
~ kullanırlar. Hükümdar 
allıt'uıı otıunu da böyle bir han

Çer)e öldiinnüşlerdi. 
SiU~ uykusu kaçmıştı. 
Sanıa'nuı yatağına uzandı: 

lan insan kıillıiından daha hassas-
ağır cezaya razıyız! tır. O. Tamaca'nın muztarip sesini 

Süleyman saray muhafızlarına duyuyormuş. Onu arayıp bulacak-

1..::~ bir şarap ver, Sama! Gc~
'""0111ın içi de kalbimin içi gibi ya
ııı10r. 

emir verdi: smız! 
- Yahudileri dağıtınız! De~ikle

ri gibi evlerini ve mahzenlerıni a- (Arkası var) 

Sanıa §arap kadehini doldurdu: 

1 - Bunu içince büsbütün ateş
enecek ve asabiJeepreksiniz, Mel -

raştırınız .• Tamara'yı onların ma - S ı· N E M A L A R 
hallesinde bulamazsanız, Buanın 
kaçırdığına 0 zaman inanacağım. 

li! v--
suı 
b 

eyrnan, karısının sunduğu şara · b 1 ir yudumda içti: 
'f1a - Şarabı halkedcn mabud, o

rnucizelerden d'aha kuvvetli bir 
:assa verrniş, Sama! Onu içmed'en 

Yuyarnam. Bana dünyanın en he-

Y~~nlı, en meraklı, yahut en +atlı 
~ayelerinJ. anlatsan, yine g(,zle
b ~ e Uyku gırmez. Fakat, şar. P 

g~~le .mi ya! Onu üst üste içi ıce 
ku" 

erırn kapanır ve tatlı bir uy -
.,a dalarım. 
Sama hala ağlıyordu: 
- Beni kurtaracaksınız .. Bu han 

Ser· b 
ı ıtakan gizli eli buldurucak • 

IUUı değij ıni., 
Süı~n gÖzlerini kapadı: 

.,,- Mera ketme, Sama! Fenalık 
l>lrlak istiyenler kazdıkları ku -

)U ~ ' 
Ya duşrnekte gecikmezler. . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . 

lçt~eYınan ertesi sabah gözlerini 
da gı lanıan, sarayın dış kapısın-

bı:alabalık gördü .. 
- dat .. İmdat.. 
Sesleri Yiikseliyordu. s··1 
~ eYlrıanın muhafızları atlarma 
Sil ?ek, kargılarla halkı dağıtmıya. 

lfıYorlardı. 
~leyn,an gözlerini uğuşturarak 
-' l!ıuJıafızına sordu: 

~........., 1!~ bu gürültüler? 

Süleyman bundan sonra Ya.hu -
dilere Hamo'nun nerede oldugunu 

sordu. 
Yahudiler: 
_ Buanın peşinden (Siyon) da-

ğına gitti. Onu bir kaç atlı ile bir
likte Siyon yamaçlarına tırmanır
ken gördük. 

Dediler. 
Suleyman, Tamara'nın yaşadığı-

nı ve Harrume edilmedığini anla
yınca sevinmişti. 

S ay muhafızları halkı dağıth-

1 ar Bir kısmı saray bahçes~de ar .. 
k ld bir kısmı atlarını sürerek, a ı, d ~ 
Kudüs'ün (şark kapısı) na ogru 

koştular. 
••• 

Süleyman, sarayındaki hayvanat 

bahçesınde en çok sevdiği pa >a -
ğanlarile konuşuyordu. 

Bunlardan birisi ~ır~ız~ gagalı 
ve çok konuşan sevırnh bır kuş -

tu. 
Süleyman bu kuşa sordu: ., 
_ Tamara yaşıyor mu acaba. 

_Yaşıyor .. 
_ Şehirde mi, dağda mı yaşı -

yor? 
_ Şehirde yaşıyor, Mella! Onun 

k kusunu duyuyorum .. 0
Süleyman birdenbire hiddetlen-

d'• 1
:__ Demek ki saray . kapısında, 

Yahudiler benı aldattılar. toplanan . ., 
_ Ne dediler sıze. 

--!!la romal11: 31 

l<aranlıkta bir ışık 
~

Yazan: Edgar Vala• 
1 • n: Muamme •• r .A_ı_a.tu_. evr _ 

l!u o-.. . • "zlerindeki her kelimeyi tarta ~ -~~~n ikı sene romancının r ta so d 
.A .... __ ?de izler bıralı:mamıa değildi. tarta kullanıyor u. d di ki· 
-.:-:cuc insan . ....,. Nih t Leksman e • 
deiittkıj Yakından bakınca bu 8.ye . b aya adliyeye teslim 
clu, /\tz!n farkına varabiliyor - - Şım~~le ıelmi§ bulunu • 
!1fıkı ın kenarlannda hafif kı- olmak m 
~ ~~da olmuştu. Derin ba- yoru~ rdu· 

)e iÖQı~. lanki biraz daha içeri- : x:: ile hlç görüıtünüz mü? 
ıilııde d U§ gibiydi Nihayet yü- Leksman kat'iyet ifade eden bir ~ e hafif bir yaranın iltihap 

Con ' ~ göze çarpıyordu. se_sle:Onun ...nzanü doğrusu bir da· 
~dl, ~rnan pardesüsünü çı- 3 ... 

'"%: Uıerinde bir süvare elbisesi ha görmek istemem. 

~ ltab .. ı.atı·-: - - ·· _----uı, dün llUl ••u mazur gorunuz, 
~t gece çok canım sıkıldı, 
~ f~eçinnü için tiyatroya git -S at orada da daha çok sı -

'l' )t 
~°Ufu!. ıuııa ~t etü: Leksman 
11.ıbllltt ken. hıç gülümsemiyordu, 

eskıden Öyle değildi, hat-

Şef dedi ki: . 
Leksman öyle zannederım Jd, 

-: den ' fuarınız hakkında 
hapishan~ bir sual teveccüh etmi
size resmı 

ktir Fakat aramızda kol\uştu-
yece ·göre soruyorum. Haltika -
ğumuza , 

are ile mi kaçtınız. 
ten tayy · ·· bet •evap ı.etsman ba§ile mus 

vereli: 

BEYOC L U 
SARAY 
TÜRK 
MELEK 
iPEK 
SAKARYA 
YILDIZ 
SOMER 
ALKAZAR 
TAN 

ŞIK 
ŞARK 

ı Ramona 
: Şehir alev içinde 
: Romeo ve Juliyet 
: Romeo ve Juliyet 
: Günah gecesı 
: P ri~li şantöz, 
: Her yerde şerı 
: Tayfun 
: Ôlüm perisi ve 
Sarışın Karmen 
:Casuslar karşa karşıya 
ı Singapt>r postası ve 
Altın toplayan kızlar 
1936 Atini\ Balkan 
olimpiydtları . 

ASRI : Saadet yuvası ve 
Biz de insanız 

SANCAK ı Kan içen canavar 
(Eski Astorya) Kazak kalbi. Şarlo 

geldi. 
CUMHURiYET: Esrarengiz tayyare, 

Yıldırım bölük 

FERAH 

MiLLi 
HiLAL 
AZAK 

ISTANBU L 
: Canh film- Se viımek 

arzusu 
: Bülbüller öterken 
: Batdat bülbülü 
ı Alçakbk n M08ıt 

kova geceleri (An. 
Dl\ BelJa) 

ALEMDAR ı Marinella, kara kedi 
KEMALBEY c Vahşi koşu, Bir 

aşk gecesi 

HALE 
KADIKÖY 

: Bay Tekin meçhul 
diyarlarda 

OSKÜDAR 
: Gönül dedikodulan 

(Türkçe sözlü) 

BAKIRKÔY 
MiL TIY ADI : Bir mıwıs vece~i 

- T c&uai •İ'c yaraım eac:o bmsı 
vardı. 

Leksman yine başını salladı ve de
di ki: 

- Hapishaneden nasıl kaçtığımı 
anlatat:ak zamanın henüz geldiğini 
zannetmiyorum. 

- Eğer arzu ediyorsan~, bu mev
zuu şimdi hiç konuşmıyahm. Fa
kat azizim Leksman, sizin içın de 
yazılacak harilaılAde bir roman 
mevzuu çıktı galiba! 

- Evet, öyle bir roman yaşadım 
ki, yalnız yazmıya takatim yok. 
Mümkün olursa, gelecek Jıaftla Nev
yorka hareket etmek niyetindeyim. 
Orada beni dünyaya balhyan ra
bıtalan yeniden tesis etrniy~ çalı
pcaiım. Fakat ne yazık ki, bun • 
ların en başında gelen karım, §U 
dakika ölmüı bulwıuyor. 

Bir sükut fasılası oldu. 
Tam o sırada keskin bir telefon 

sesi duyuldu. Mansus yerind ... n fır
ladı: 

- Allah, Allah, dedi, Karanın hu
ıust telefonu çahyor. 

Bir sıçrayışta telefonun ahizesi. 
ni aldı! 

o 
Üçok- F enef maçını kim 

kazanacak? 
Bugün Taksim Stadında fzmirin ,-Yaran yapılacak maçlar BugUn Blnlctllk 111-· 

Uçok takımile Fenerbahçe kar - 1 bekaları rapıhyor 
ŞEREF STADI : t i tK ıılaşıyor. BEYNELM LEL KONKUR P -

Her yerde alaka ile takip edi - Üçok (lzmir) - Beşiktaş LERE İŞTİRAK EDECEK SUVA -
len milli küme maçlarının en mü - Hakem: Nihat Bekdik Rtr.ER SEÇİLDİ. PAZARTESİ 
himmi olabilen Fener Üçok k: r - Yan Hakemleri: Burhan Atak, GÜNO' HAREKET EDİYORLAR 
pJaşması İstanbul sporunun İzmirle Muammer Bugün Harbiyedeki Sipahi oca-
ölçüsü olamaz. F~at Üçok Beşik- Maç saati: 16 ğında saat on beşte Avrupa tur-
taşı İzmirde l-0 gibi ufak bir fark- TAKSIM S_T_A_ D_I ;- nesine çıkacak ekibimiz İstanbul -
la yendi. lulara bir veda müsabakası gös-
Eğer bugünkü matt<. Fener& de Kaampaşa - Galata Gençler tercceklerdir. Bu müsabakalar şim· 

yenerse o zaman kuvvetli bir takım Hakem: H. Galip Ezgü diye kadar İstanbulda yapılma -
olduğunu lsbat edecek. Fenerbatı - ı Maç Pıtti: 13 mış bir programla tertip edilmiş-
e lıler Ankarada kazandıkları ga- '--------·----'!!"" • tir. Müsabaka şekli Roma birin -

verdiklerini söylediler. 
Eski sporculardan ve futbol maç· 

ciliklcrinih aynidir. 

Avrupada yapılacak olan bey
nelmilel konkur ipiklere iştirak e
decek olan süvarilerimiz seçilmiş
tir. 

Seçilen güzide binicilerimiz yüz
başı Cevat Kula, Cevat Gürk:ın, 
teğmen Eyüp öncü ve Saim Pu -
latkandır. 

Bu dört binicimiz, ekip şefi al
bay Saim Önhon'la önümüzdeki 
Pazartesi günü sekizde vapurla 
Brenzi üzerinden yola çıkac.ıklar .. 
dır. Kafileye bir de general i§ti· 
rAk edecektir. 

Roma, Brük&el, Paris ve Lon • 
drada icra edilecek olan bu müsa.. 
bakalar üç ay devam edecektir . 

libiyetleri devam ettirebilirlerse ı 
milli küme birinciliğine sahip ola
bilecekler. Bugün Fener takımını'l 
ıu şeltilde oynaması lhtimail faz
ladır. 

Müsabakalara bu sene on iki at
la iştirak edeceğiz. Bu atların ba
zılan geçen sene bu müsabakalara 
lftirlk etmiş ve bazıları da bu se
ne hazırlanan yerli atlanmızdır. 

Jarından evvel tahmin ettili neti· I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
celer yüzde yetmiş beş çıkan bir 

Son Telgrafın 
Müsabakası 

Hüsamettin, Yaşar, Lebib, Re
şat, Angelidis, Cevat, Niyazi, Ş:ı
ban, Fikret, Esat, Naci. 

Beşiktaşlılar bu maçta Enverf 
oynatamıyacaklar. 

Hüst·Ü ge>'eh·Jır~e ve $'.?n fin a
yağı iyileşti ise siyah beyazlıların 
M. Ali - Hüsnü, Faruk, Fuat. Hakl<-. 
Feyzi, Hayati, Rıdvan, Muzaffer, 
ŞE>ref, Eşref şeklınde oynamaları 
en kuvvctlı ıhtimaldir. 

izmırJiler Fener -maçını! daha 
fazla ehemmiyet vermektedirler. 

Bu maçlar hakkında fikirleri -
ni sorduğumuz İzmirlilerden es -
ki Fenerbahçeli ve milli takım ka-
lecisi Fehmi ve takım kaptanı Sait 
Uçokun İstanbulda iyi bir oyun gös
termek emelinde olduğunu ve Fe
ner maçına daha fazla ehemmiyet 

' 

- Allo, allo! 
Cevap yok. Tekrar çağırd1, y1 • 

ne cevap yok. Ahizeyi yerine tak
tığı zaman, telefon tekrar çaldı. 

- Allo, allo! 
Mansus dedi ki: 
- Galiba Kara'nın odasında fU 

dakika mühim bir hadise oluvor. 
T. X. telefonun öbür ah~esinl 

aldı, en ufak bir gürültüytl işit • 
mek için kulaklarının bütün kuv
vet ve kabiliyetini teksif ettiler. 

Vaziyeti gören Leksman: 
- Müsaade ederseniz, ben gide

yim, dedt, ppkasını ve pard~sü • 
IÜJıü aldı. 

T. X. Sordu: 
- Şimdi böyle nereye gider.ek • 

siniz? 
Şef de elini uzatarak dedi lrJ · 
- O halde yarın tepif edersiniz 

olmaz mı? 
T. X. tekrar IOl'du: 
- Hangi otele indiniz? 
- Grit Midland'a! Daha doğru • 

su eşyayı oraya bıraktım. 

T. X. yine arkadaşını kolundan 
tutarak kapıya kadar götürdü· 

- Sizi yarın sabah ıörmeie ıe -

muharrir, Uçokun Fenere yenile· 
ceğini söyledi Fener - C'çok h.ı -
kemi Şazi Tezcan da kendisinin b11 

maçı idare edeceğini ve bu suali - liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
mize cevap veremiyeceğini söyle
di. 
Tanınmış hakemlerimizden Ah

med Adem: 

- Üçoku görmedim. Ancak Fe
ner maçından sonra bu takını hcllt -

kında biraz fikir sahibi olacağım. 
Fakat muhakkak olan bir 191 vana, 
o da 'Uçokun kuvvetli bir takım 
olduğudur. 

Bu tahminlere göre, maçın neti
cesini şimdiden kestirmek müı • 
küldür. İki tarafın kuvveU an • 
cak maçta ve neticede beW ola • 
caktır. 

M.KAYAHAN 

leceğim, dedi 
Con Leksman ilk önce cevap 

vermedi. sonra kelimeleri tartarak 
dedi ki: 

- Eğer Kara'nın başına bir fe
lAket geldiyse, her halde acıyacak 
olan ben delilim. 

T. X. merhamet dolu bir nazar. 
la arkadaşına baktı. Leksınan dif
lerinJn arasından: 

- Allah phidim olsun! dedi. 
Şube müdürünün otomobili b

pıcia bekliyordu. T. X, Manaua ve 
bir polis memuru daha derhal oto
mobile atladılar ve doğruca Kara
nın Kadoğan bahçesi civarındaki· 
konağına gittiler. 
Kapıyı Fişer açtı. 

Polislerin gelişi hizmetçinin üze
rlnde derin bir hayret uyandırdı. 
Sorulan suallere Kara'nın oJasın· 
da yatmakta olduğu cevabını ver
di: 
- Yalnız kendisinin rahatsız et ı!

memesini bana tenbih etmi§ti de
di: 

T. X. derhal merdivene caldı, 

birinci kata çıktı. Kara'nın yatak 
odas!nın kapısına vurdu. t~eriden 

Bayanı 
Tamyor musunuz? 

f ~ 
Son Telgrafın Müsabaka 

K uponu 

1 
No. : 3. 
B u Resım.·----
nı n fotoQr~fr olduQunu 
blldlrlrlm. 

ADRES ı 
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cevap veren olmaymra, bu s0 ttr 
daha hızlı vurdu. Yine ses yok. 

T. X. beraberinde getirdiği polis 
memuruna: 

- Hemen otomobile atla, dedi, 
son sür'atle git, marangozla hera
ber gel. Destere almağı da unut • 
masın. 

Memur fırladı. O g~ye ka· 
dar beklemek mecburiyetinde ka· 
lan T. X. hizmetçi Fi,er'e bazı BU

aller sordu: 
- Sizin patron afyon, yahut ona 

benzer uyutucu maddeler \ltla .. 
nır mı? 

Fifer: 
- Hayır, hi~ zamıetmiyorun 
T. X. derhal öteki odaları gôa • 

den geçirdi. Kara'nm yatak ocluı -
na bitişik olan oda küttlphane lıa
line konmuştu. öteki taraftaki bi· 
tişık oda da Mis Holandanın giyin
diği tuvalet bbfnm fd!. Korido· 
run Bbilr ucmıd11 'emek odası bu
lunuyordu. 

T. X. karp tar fta du\ arın bir o
yuğuna vargel t.Erti.batı kurulmut 
olduğunu gördü. Bir taraftan da 

( Devumı vnr) 
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ve yağsız Acı · .. badem yağı; - -yağsız · kar ve yarım yağlı gece 

HASA-N KREMLER • 
1 

Çilleri ve Sivilceleri ve Lekeleri Kat'iyyen izale Eder. 
Dünyada mevcut ktemleriıı en nefisleri, en sıhhilerldir. Nazik cildli kadınların hayat arkadaşıdır. nıtiyarları gençle tirir ve gençleri güzelleştirir. İnsana ebedi bir taravtf 

veren Hasan acıbadem yağile yağsız gündüz ve yarım ~·ağlı gece kıcmlerini unutmayınız. Kutusu 50. tüp halinde 20, Türkiyede yapılıp ta Avrupa etiketi yapıştırılan ,.e 
halkı aldatan kre!!'Jere ve sair ıtriyata aldanmayınız. HASAN ismine ve markasına dikkat ediniz. 

HASAN DEPOSU: İSTANBUL • ANKARA, ESKİŞEHİR, BEYOCLU, BEŞİKTAŞ. 
~--~- ------------------

A· y 
SA~FİYATI N-EDİ_R. ? 

Yüksek Mühendis Mektebinde 1Si 11136 tarihinde RB 9 · aleti ile yapılan muhtelif .tecrübelerin Deti_celeti fnlatd'ır·~ 

BANYO Banyo odasanın harareti 19° - Banyo odasının" tiararett 1·a· ~ ' . _ DUŞ Soğuk Suyun_ derecesi 17° - Soğuk~ Suyu~ derecesi 1_7 °r-
Su miktar1 1 25 litre 

Sıcak suyun ·derecesi 37° 6 Sıcak• suyun: derecesf 37 o; ... 

Gaz . sarfiyatı 1ml250 

,, 
dTRE. ~U 

\ 

~ 
,\ \ \'\ 

QJ!G 

Bu sarfiyatı RB9 36 ve R 25 37 modelindeki aletler içinde tekeffül ederiz.-Satış Yeri 101, İstiklal Cad. 

ASURD YALNIZ 
JJe ameliyatsız kurtulursunuz. Basur memelerini söndürür. mahveder, kanı, ağrıyı derhal keser. 

Si iRE ÇARPINTIYA NEVRO CEMAL 
Emsalsiz i!Açtır. Hafakana, teessürle bayılanlara 20 damlası hayat verir. Evlerinizde mutlaka bulundurunuz. 

Pi MANOL 
Üşütmekten gelen arka sancılarını, siyatik, bel ve diz ağ'rılarını derhal ıeçirir. Vücudu kızdınr. 

ADEMi 
ile çare bulursunuz. Bel gevşekliğini geçirir, vakihiz ibtlyarhyanlara gençlik ve dinçlik ver:r. Yalnız ismine dikkat. 

Istanbul Dördüncü İcra Memur- ma bedeli kıymeti muhammenenin 1 

luğundan: % 75 i bulduğu takdırde müsterisi 
Yeminli üç ehU vukuf tarafından üzerinde bırakılacaktır. Aksi tak

tamamına 1190 L. kıymet takdir e- di:-de en son arttıranın taı.hhiıd:i 

dilmiş olan Kınalıada.da Sultfl~iye 1 baki kalmak üzere arttırma 15 gün 
sokağına kayden eskı 15 yımı 87 müddetle temcit erlil<>rek 19-5 'J.!7 
ve mahallen 57 numaralı hane sa- tarihine müsadif Perşembe günü 

tılacağına binaen evsafı aşağıda saat 14 den 16 y akadar keza dai-
~~azılmıştİr. ' · · rem.izd<' yapılacak ikinci açık ar~-

. Birinci kat: Taş meroivenle" et- tırma bedeli kıymeti muhammene-
rafı dçmir parmaklıklı zemini be- nin % 75 ini bulmadığı takdirde sa-

ton bir sahanlıktan girilen zemini tış 2280 No. lu kanun ahkaırıl'la 
mermer bir sofa üzerinde yüklü tevfikan geri bırakılır, satış peşin-
dolaplı bir oda, zemini çimento ve dir. Arttımaya iştirak etmek :s -
maltız ocaklı bir mutfak bir hela ve teyenlerin !nymeti muhammıme-
bahçeyc açılan bir kapı vardır. nin ~& 7,5 nibetinde pey akçesi 

İkinci katı: Bir sofa üzerind<: bir \'eya milli bir bankanın teminat. 

dobp \•e iki oda ve bir he~a vardrr. 
Bodrum zem.ini toprak olup so1'a-
ğa ayrıca kapısı vardır. Bahçesi 
taş dl\•arla sıdur ve .;edli olup i~ 

çinde içilmeğe elverişli tatlı suyu 

bulunan bir kuy'.lSu 'arı:hr. Mut

faktan taş basamakla odanın al -
tındaki bodruma da inilebilir. 

Hud•u : Sağ tarafı Sultaniye 
caddesi solu şekerci Andon n~'l -

sı cephesi Tevfikiye caddesi arlcası 

Serkis arsası ile mahduttur. 
Sahası: 574,50 m. olup bundan 

66 m. bina ve kalan kısmı hah -

çedir. 

Yukarıda mahal ve semt ve nu-
mara ve evsafı ve hudut ve sahası 
birer birer gösterilmiş olan gayrı 
menkul açık arttırmaya vaz dil-
miş oldut;undan 5-5-937 tarihine· 
mlısadif Çarşamba gunü saat 14 
den 16 ya kadar dnirE:de birinci 
arttırmflsı icra edilecektir. Artar-

mektubunu hamil bulunmaları la-

zımdır. Hakları tapu sicilile sabit 
olmıyan ipotekll alacaklarda diğer 

alakadaranır. bu haklarını ve hıı
susile faiz ve masarife dair 0lan 
iddialarını evrakı müspitcleri · ile 
birlikte ilan tarihinden itibaren 
nihayet yirmi gün zarfında bir -
likte dairemize bildirmeleri laz m

dır. Aksi takdirde hakları tapu si
cilile sabit oTmıyanlar satış bede -

linin paylaşmasından hariç kalır -

lar. Müterakim vergi, tenviriye 
tanzifiy.eden mütevellit belediye 

rlisumu ve vakıf icnresi bedeli 
müzayededen tenzil olunur. Dana 
fazla malumat almak isteyenler i· 

lan tarihinden itib:ıren herke~:n 

görebilmesi için dairede açık bu -

Jundurulacak arttırma şartnam.? -

si ile 936/679 numaralı dosyaya 

müracaatla mezkiır dosyada mev
cut vesaiki görebilecekleri ilan o
lunur. 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi 
zengin etmiştir. 

6 ıncı keşide 11 - Nisan - 1937 dedir. 

Büyük 
ikramiye • liradır. 

. 
". 

Ayrıca: 40.000, 25.000, 20.000 
15.000, 10.000 Liralık ikrami
yelerle (50.000 ve 200.000) 
liralık iki adet mükafat vardır. 

• 
Dikkat: Bilet alan herkes 7 • N 1 S A N • 

937 günü ekşamına kadar bilatini 
değiştirmiş bulunmalıdır. 

Bu tarihten sor1rı bilet üze. 
rlndeki hakkı sakıt oJur •. 

4 Nisan 937 Paı!ar sabahından itibaren 
Araba Vapuru seferleri artırllmı' ve mevsime 
uygun bazı değişiklikler yspllmıştır. llAnlar 
iskelelere asllmıttlr. 

İnhisarlar İstanbul 
Başmüdürlüğünden: 

. Tütün ve sigara satmak için ruhsat tezkeresi talebinde bulunaca" 
dükkancıların sa~, sol ve karşı taraflarına "lOOn metre mesafe dahifind• 
tütün satıcısı bulunm~maııı meşruttur. 

Bu şeraiti haiz olmıyan dükkancılara tezkere verilmiyeccğinden be1' 
hude müracaat etmemeleri ilan olunur. (1533) 

(L~.C..MAN HEKİM) 

Dahiliye ınütehassısı 

Pazardan başka günlerde öğle • 
1

• den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 

İstanbulda Divanyolunda (104) nu

maralı hususi kabinesinde hasta -

!arını kabul eder. Sah, cumartesi 

günle~ i sabah c9.5 - 12> saatleri ha

kilci fıkaraytt mahsustur. Muayene

hane ve ev tel~fon: 22398. Kışlık 

telefon: 21044. 

~356 Hicri ns3kuıni 
lf .Muharrem Mart 

21 2~1 
Yıl 1937, Ay 4, Gün 93, Kaıııı:ı 

3 Nisan ................................ 
!!!!' Dahiliye ıuütelıassısı 1 

Dr. Ali Rıza Sağlar 
Cumartesi..-/ 

Beşiktaş Tramvay Durak Vakitler Vasati Eı•rıl 
J. 

Hastalarını hergün öğleden aa. ,J, cıı· 

1 sonra kal:Jul eder. 11 o5 
• .................. _ Güneş 5 40 45 ' ••ı Ôğle 12 17 5 

il ikindi ıs 53 9 
15 

•- Dr. lhsaıı Sami ••• ! Akşam ıs 36 12 oJ 
Gonokok aşısı 1 t Yat'' 20 9 

1 ~~ 1 
Bc:so~ukluğu ve ihtilatlarına 

1
f l;ısak 3 57 ~~ 

karşı pt!k tcs rlı ve taze aşıdır. l - . _ ·d.ırc ef-

D. ı S it M h t ı·· b . Satubı ve umumı ncşrıyatı ı •V'\nyo u u an a mu ur esı 

1 

B h 
l N•ı. 11 ~ _. I - aşmu arrır 

l•!"Tt""lMi* uwwımawmmi E. izzet .. ııJf' 
· Basıldığı yer: Matbaai f!:bt1 


