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ANKARADA MUHIM TOPLANTILAR 
-
Balkan Antantı Hariciye 
Nazırları, Şubat içinde 

AnkarQda .içtima Edecekler 

Bir · 
Hikayenin 
Dersi 

A nkarada bir dostum var
dır. Sabahlan bir müea

~ede çalıtan bir kadm, öileye 
doğru, onun evine gelir; hizmet
lerini ıörür ve gider. Bu kadının 
her iki taraftan aldığı aylığın 1 
yekUııu kırk Türk lirasıdır. 

Dostum dedi, ki: 

- Ya bu kadın kırk lirasının otuz 
beşini bir çocuğa VeriY.orsa, ned.iye
cekslniz? 

- Nasıl? 
- Evet, kırk lira.Smm otuz beşini. 
Ve hikayeyi anlattı. 
Kadıncağız bir sabah evinden 

çıkarken kapıamın önüne bırakılmış 
bir çocuk buluyor. Altı aylık bir ~
kek yavru! Evine alıyor ve o gün
denberi onu evıtt edilli)'Or. 

Sark Misakı için • 
SCidCibat Paktı Genelkurmay 
Başkanları da Toplanacaklar, 
Dr. Aras Seyahate Çıkıyor 

Yugo.lavya Ba,vekili 
oe Hariciye Nazın 

B. Stoyadinovi~ 

Ankara, 4 (Kızılay) - OnUnıüzdc 
ki şubat ayı içinde Balkan Hariciyt
Nazırlan Ankarada bir toplantı yapa 
caklardır. Toplantıya, ayni zamanda 
Hariciye NazırlıJını da yapmakta o
lan Yugos'avya Başvekili Dr. Milin 
Stovadir.oviç te iştirak edecektir. 

Balkan Hariciye Nazırlarının Anka 
rada yapacaktan bu tonlantıda, son 
zamanlarda A vrupda viki olan mUli 
kat ve ziyaretlerin de mevzuu bahso 
lacağı söylenmektedir. Bu. itibarla 
toplantının ehemmiyeti artmaktadır 
Ankara toplantısından sonra. Harici· 
ye Vekilimiz Kahireye gidip gelecek 
ve daha sonra da dost Ef ~nistanm 
hiikumet merkezi olan Kabili ziyaret 
edecektir. 

ünümüzdeki ilkbaharda Sfı.dabat 

paktını imzahyan dev1etler HariciyP 
Nazırlan. Ef ganiıtanın idare merke
zinde toplanarak, paktaa tatbikatı 

bAkkmda görilşeceklerdtr. Bunu. _,r 
kiye. trak, Iran ve Efganistan dev· 

Jetleri erkanı harbiye reisleri toplan 

1 bsı takip edecektir. 

t6_, Pabt 9BDiıi ne VUifen T ~ye 
eoruyorlar. llaklbaıa Y&t ama, dfyo,r. 
ya çocuğun kabahati? "Asil bir Kalp 
için, yardım ve acı hiai tabiidir. Hay 
ıiyet ve aeref duygusunun mayası. 
&licenaplıktır. Bu Ankaralı kadınm 
misline !ll~bir taratta tesadüf ede ı -

. ::r:ğ;ı; inanınız. Ade~ delil~k Bayram Günleri Mühim Futbol 
Ancak şunu da unutmamak gerek- •ı D I 

tır ki biz merhamet hissini dahi en -Maçle1rı e o u Olarak Geçecek 
ağır f edaklrlıklara mahltfım ediyo- • 
ruz. Çünkü, bir de kendinize kadın· 
cağızm altı aylık çocuğu köttlıiip ne
reye bırakabileceğini sorunuz. Evet, 
cemiyeJermi.z var: fakat ihtiyaca 
göre bütçeleri ve imki.nlan öyle dar
dır k1 onlarda boş yatak aramak bile 
lÜZWDIUZdur. 

Bu kadın kalbiniİı uilliğinden 
kendilerinde bir az hısse a!an

lar, eğer onun fedakarlığının yüzde 
birini .yapmağa, bir cemiyet lehine 
yapmağa razı olsalardı kasaba bU
yUklUğünde içtimai yardım müessese 
!erimiz olurdu • içinde yaşadığımız 
urm parulası teşkilatlanmadır. Mer 
ha.met ve dayanış duygularını da..."ıi 
te§kilatlandıracağız. 

Bir fert ne yapabilir? işte nihayet 
kırk lirasınm otuz beşini bir çocuğa 
vererek, kendini en ağır sıkınuı~:-a 
nıahkfım edebilir: Şi.mdj Türkiye 
nilfusunun .>7Uısınm yılda on kuruşu
nu bir hayır cemiyetine verdiğini ta
savvur ediniz: Bir miliyona yakın 
Türk liralık bir yardım yek\i.nu te -
,ekkill eder. 
Hayır cemiyetlerinin başında Kızıl

ay'ı hatırlamamak imkiru var mıdır? 
Sulbte onun ne sayısız ve ç~iUI im· 
datıarda bulunduğunu billrsinız. Yan 
gına, zelzeleye, her türlü vatandaş 

felaketine evveli o koşar Harpte we, 
onun vazifesi, bütün insanlık nazarın· 
da. mukııddes olmuştur. 

iyi Türk vatandaşının ilk vasıfların 
dan biri, Kızılay aiaıığıdır. 

Fene1 bahçe - Beşi~taş 
Pazartesi Karşılaşıyor 

Bu ıenenin lig maçlarından birine bir bakıf 

Bugün bayramın ilk günü . Uç gün 
bayram canlı spor müsabakalarile do 
lu olarak geçecek. bu arada mühım 
futbol temaslan yapılacaktır. 

Bugün, ilk gün. Şeref stadında ikin 
ci kUme lig maçlan yapılmaktadır.Ay 
nca şehrimize gelmiş olan Romanya 
nın l'rikolor takımı, Şişli takımı ile 
ilk müsabakasını yapacaktır. 

Bayramın üçüncü gUnU de öğleden 
evvel Şeref stadında ikinci küme m:ıç 
lan yap•lacak .. öğleden sonra da r .. k 

simde Trikolor takımı UçUncü maçını 
~alatasarayla oynıyacaktır. 

Harp Çok Kızıştı 
Fransaya 
Verilen 
Nota 

Nankin önünde müthiş 

Bazı Noktaların 

izahını istedik 
Ankara, 4 (Kızılay) - i 

f-latayclaki ıon hatliaeler 
rnüncuebetile Fransız hüku
metine oerilmesi mukarrer 
nota, iki gün evvel Pariı 

Büyük Elçimiz Bay Sual 
Davaz taralınclan Fran1a 
Hariciye Nezaretine veril
rnif bulunuyor. Notanın met
rti henüz neıreJilmemiıtir. 
Aldığım malumata göre, 

Fran1a Harit:iyesi, TiiTk no
•cuına henüz cevap verme
rnif bu'unuyor ve ceoabın j 
1u günlerde verilmuine in· ı 
Pizar ediliyor. 

H "k" .: • ,.. CJ•;x.• 1 u ame&ımız verur51 no-

bir muharebe oldu 
lngiltere ile Amerika ve Japonya Ara
sında Bir Görüşme Y apdması Hakkında 
Tasavvur ve ihtimallerden Bahsediliyor 

ta ile, F ranm hükiimetin· 
/en, Hatay htidiaeleri müna
•ebetile bazı noktalann izah 
olunmasını talep etmektedir. 

1 . Bir Çi~ ıehrinde barikad1ar arcuında sokak muharebesi 

Yeni Kanun 
• 41 

Layihaları 

Hazırlanıyor 

B. Ali Ç etinkaya 

Ankll!a, 4 (Kızılay) - Vekaletler 
Je, Millet Meclisine -sevkedilmek üze· 
re hazırlanmakta olan yeni kanun la 
ıibalarınm bayramertesi tamamlana 
-ak son tetkiklerden de geçtikten son 
a Millet Meclisine arzo'unması kuv 
·etle muhtemeldir. Iktısat ve Nafia 
ıekiletlerinde de b:-takım yeni ka-

Radyo ve ajans haberleri, uzak kilmemek hususunda Çin kuvvetl 
şarkta vaziyetin yeniden çok şiddetli muannidane çarpışmışUr. 
bir duruma girdiğini haber veriyor- Aynca uzak şark vaziyeti et 

da Amerika, lngiltere ve Japonya 
lar. Bu haberlere göre Nankin önle rasmda bir görüşme tasavvurun 
rinde müthl§ bir muharebe olmuş. da bahsedilmektedir. Tafsilat üçün 
Nankinin müdafaa hat.J.mdan geri çe sayfadadır. 

B. Delbos Mühim 
Siyasi ~roieler 

' . 
Halledecekmış 

Paris, 4 (Hususi) Haricly~ Namı 
B. Delbos'un Berlinden geçerken Al· 
man Harıciye Nazırile yaptığı mllta 
kaU, Fransız. gazeteteri bUyilk ehenı. 
miyetle tetkik ediyorlar. MUilkat ar
zusu bizzat Alman Hariciye Nazın 

Fon Nöyrat tarafından ızhar edil • 
miştlr. 

Gazetelere göre, şu dakikada Le 
histamn hükumet merkezi olan Var 
şovaya ayak basmış bulunan B Del· 
bos. Lehistan devlet adamlarile mü-

lakatmda çok mühim siyasi meweı,.. 
lerl mevzuubahis edecek ve kuvv 
tahmin edildiğıne göre, Fransa 

Polonya ittifakı. bu görlişmelerıe 

viye edilmiş olacaktır. 

Varşova siyasi mahafili, Fr--~ 
ile esaslı şekilde anlaşmak arzus 
dadır. Bununla beraber, ortada 
kım mUhim pilrUzler vardır ki, 

Delbosun bu pürüzlü işleri halle 
ye muvaffak olacağı söyleniyor. 

.,nn layihaları ihzar edilmektedir. . 
URarif Vekaleti tarafından da ve- ;// 

ni ihtiyaçl~rın içap ettirdi~ projeler 
bazırlandıgı haber verilmektedir. 

Millet Meclisi de bayramdan sonra 
yapacağı toplantılarda encUmenler
den gelecek mühim kanun 18.yihalan
nı görüşecektir. Denizbank kanun li.
vihast da bu meyanda bulunmaktadır. 

~ ·ızı LA Y 

lsten.neksizin, sorulmaksızın, aran
maksızın, kendiliğinden, şuur ile. 
Kızılay kapıs:nı çalan vatandaş, Türk 
faz let ananesini devam ettiriyor. Es
ki büyük Türkiye her bakımdan, b:r 
sosyal dayanışma Ulkest idi Büyilk 
Türkiyenin temellerinden biri de o ol
mak lazımdır. 

Yann öğleden evvel Taksim statim 
ia Trikolor ile Pera karşılaşacaklar . 
.)ğteden sonra da Eyüp . lstanbul · 
spor ve Galatasaray - Vefa müsana 
kalan seyred·Jeeektir Şeref stadında 
da yine bugün. Beşiktaş . Beykoz ve 
Fenerbahçe • GUneş karşılaşmalan 
olacaktır Fenerbahçe stadında da 
SUleymaniye • Topkapı maçı yapıla 
cnktır. 

Fenerbahçe ve Beşiktaş klüpteri - Bu feker bayramında da di· 
rıin bayramın üçüncü gününe tesa · ter bayramlarda olduğu gibi 
düf eden Pazartesi günü hususi bit "Kızılay,, yurltaflann gaute ih· 
maç yapmalan kati .surette takarrür tiyaçlannı tatmine çalışmakta· 
tmiştir. tlır. Bayram günlerinde müoez-

Evvelki glln teferrUatı tespit edi· ziler, ellerinize "Kızılay,, 1 mna
cn müsabakanın Kadıköy veya Şeref ~aktır. 

60 mcı yıl~önil
münü (23 Blrinclki
ınml987) kutlamak bahttyarb

Falih Rıfkı ATAY 

:Jtadlannda yapılması hakkında jün "Kızılay,, bu müna~ebetle o
toplanan iki klüp idarecileri havala· kııyuculannın feker bayrtllfllan
nn gUzeJ gitmesini gözönünde bulun nı ıevgi ve saygı ile kutla. 
durarak maçın Kadıköy stadında ya _._._._._._. .................. .. 
pılmasına karar vermişlerdir. 0 = = • • = =- 0 

- ~ 

tına hıwrlanan Kızılay. aziz \.'8.taııda 

özerine aldığl kı!IUli vazifeyi. uzak ve şerefli 

mazisinde olduğu gibi, yüksek azim, heyecu ve 1mc1 
retle ve her an artan bir gayretle bapmuya ~ltşryor. 
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Nankin Önlerinde 
Agır Zayiath 
Bir Harp Oldu 

Vsd Şarlar Japon 
CfR'-iM• hİT lıöf• 

Tirede / ki 
Şoförü 
Öldürdüler 

Filistinde On ·Musevi Öldü, 
Birçoğu da Yaralandı 

' 
Blgackl Kaz. Hindi On Beş Günü Dünyanın Son 

ve Sebze Ucuzluğu 
Biga. (Kızılay) - Burada göze çar
pacak kadar bir kaz ve hindi ucuzlu 
fu vaidtr. Semiz kazlar yanmşer li· 
raya. hindiler yetmiter kuruşa satıl 
maktadır. Tavuk ta o nispett.e bol ve 
ucuzdur. Ç"ıfti 50 kUl'llf& satıldığı hal 
d~ alıc:r naıhdır. 

Kı, sebzesi geçen senekinden daha 
bot oldutu için ~k ucuz satılmakta
dır Lihananm kilosu kırk • prasanın 
yirmi para kerevizle pancar be" ku
nıştur. Balkabaklan yüz paraya ve
rilmektedir. 

BulCJaristanda 
Kar Fırtınası 

Y alları Kapattı 
So CTAN Cenubi Bul

0 

ri t k r yag ı. rr 86 santı 
m tro ırtitaını g ezı k yığın.ında?J 

yollar tama.men ka nnuş ve mfüıa 
kalit güçleşmiştir Çıkan fırtınalar • 
dan da t:et~f. telefon tetleri ko})· 
muş ve direkler devrilmiştb'. Za:t'ar 
ve ztyaıı yüz binlerce leva&r. l'ren 
ler de muntazaman işllyememekte -
dfrler. 

D laya efk&n mnumlpJI. flOll 

a. bet atin toJade eskllerl
lle Dlve olarak yeni sfyall bidlse
lerle kartıJqtı. Ve her gibi yep. 
yem bir hidJse beynelmDel .ıuae
den akaederek etrafa yayıııyor. 

Geoenlerde Cenubi Amerlkada 
bir bldlae patlak verdi: BrelU1a
da bir ... , ... değlfmeel oldu. Ce 
nbl Amerika, sık sdı .81Jib sesi ak
settll'flll bir clönya parça8ldP'. Fa
kat bu eefer Bredyada vakoage
lea bid.ise beyttelmllel mahiyeti b&

lz bir emrtvlld gibi görtUmektedlr. 
tı'Uwald, blrb4) ay önce, Bresilya
da komünizm propagandaamm ı;.. 

aline geçmek özen tedbirler al • 
malda meşpl olmuştu. 8'maala 
beraber bugün orada faşimme benzi 
yen bir idare lrumlması, bir u i
çin hariri tfıS•rlerl akla getiriyor. 

Bugri.n, kendi bim~ el~ri iÇin f• 

ıffznı rejlmbıi kabul edf!ll bur dev
letlerlıt, dünya.om mllsatt nokt.aıla.
mıda kf'lldJ st5temlerlnia propa • 
pndasmr ya.pttldan iddiası, bey • 
nelmllel slyuet AleRtlnde meydan 
almıl} bultmmaktadır. Bu iddiada 
bulunanlar, Brezflyadakl son ida
re detftmealnha b6yle bir barld te
ıdrdfta Deri pl4l11 lamaatladedlr
ler. 

Fakat Brezllyadatd yeni ldare;
Dln baemda baluaanlar, bu idare 
dettfmesblln faelmı şekllnde t.el&ll 
ki edllemlyeaejlal 16yltlyorlar. 

F ransaya getfnce; Fnnm sa 
bıtul belkl bllgUn de tab· 

klrat Ue metgal bulumnalrtaclır. 
Fraaaac1a ..ı partnere mensup ve 
ya IDltt.emayb baa kimselerin bJr 
htUdunet taklibi için hamlaachlda 
rı, ba maksatla l{lzll 111111.h depolan 
vttcade ptirdllderl ötedenberl söy 
leniyorda. 

On ~eobfırldlr ki. hu ~er, 
nn 41ahallhfta lııtibl etmtş bulun • 
mak1adr1'. Re!imi ve srftl<adar Fran 
sız makamları. hu ı:bli Me alaka... 
dar ola.nJarm Fran!ada krallıb ge 
ri getirmek ve bir diktatörlük ıct. 
re!itf kutmp maksadmı takip et • 
~lf'rlnl, resmi bir t~bH~ De bfldlr
dller Fakat ortada so('IQ vaziyetin 
de bulmantar, sol partllerden ._ 
nlarma mtltemayO .kimselerin ele 
glzU sllib depolan vUcude ~ 
olduldal'8U ve bir a1'8.$tnına ,.... 

,...... tüdlrde ba parUlere alt bit 
~ .............. meydana p
.... ldcllaarm ortap atıyorlar. 

BrfrlW ıa veya budur. Burul 
bizi al&kadar etmez. Buaun.la be
raber muhaJrkak olan şey, l'JıaaD. 
da bagUn bir rahımuzbk vulyetf 
a.ule ıelmlt olmur keyflyetldlr. 
Ba vulyet belki de muvaldlattlr. 
Füat dtln)'81UD • "'klltealaln de ra 
bat durmadttJ ~4temıe&t ltibarl
k tetkik ve talıUle değer. 

B Iraz da eski 1Dtı&elelerden 
babsedeftrn: Dört aya ya

m bir •mandanberf devam eclf'U 
Çin - Japon sUi.hb ibtlWJ yeni 
bir 6afhaya ginnek üıeredlr. J~ 
poo ordu.lan, lJ.lnı barpsb olarak 
bafladddah ınubarebeye devam e
diyorlar. Japonlar Şimali (.'lohı bir 
kısmım, Şangbay, mıntalamau ele 
geçirdikten soara timdi de Nankln 
Userlne ~ bphmayorlar. 
N{lllldn, Çintn httkamet merkezidir 
ve ,Japcıll onhdan buraya yetnJİ 
kDometreye kadar yaklatmıtJardır. 

Ald dUIUıallleoek olan .... ,. 
poallna blll'UllU da sapt.ettlJdeD 
eoan ae JallıaClıldan k~. 

8Iİ" rhayet.e söre, laponlar il· 
mali Oinl. llançakoıa bemer bir 
idare alt.ada Çtnden ~ 
" banMu kendi lstmlerlne gift 
teMlk ettiktea eoma l8dl proı· 
ramtanam dlpr maddelerini tat.-°' etmlye koyaluaklardır. 

Ba vulfet kartmmda ...... 
n Amerika bealb kati mab.IJett~ 
ek IÖylemlt dellUerdlr. IUdleeler 
kal'flSIDda tıpkı bir &eyircl vaziye
tinde duruyorlar. 

Fakat aautmamu preld:lr kf. 
Uzak Şark. dünya lberlade bir U· 

mami harbe yol açacak noktalardan 
biridir. Eler Avrupamn ~ 
havası, buhranb olm888vch. tTzak 
Şarktaki ihtillf muha~ bey -
aelmil'I sly&Het dtlnyasıuda daha 
başka akisler tevlit ederdi. 

1n.gntere. Fransa va Amerika. 
Uzak Şarkta bllyUk menfaatlere 
Hhlptlrler. Eğer Japowıyan.oı al&

eafı vaziyet bu m"nfa.atlere pek 
aylan düşecek oluna .,ok muhte. 
meldir ki. bu llç devlet elblrlfCUe 
bur brarlar verecelderdlJ'. Bagttn 
için bttt1ln f.eee'bbllaler naa.rl sa • 
hada kalıyor. 

Boyacı Çocuğun 

Mertebesi 

Karasazda 
Sağhk Köyü 

Kuruluyor 
Konya Abarayı (Klsday) - mır.;. 
hılmuı pçealerde biten' ft m.eıublll 
le JnıthJJanan 8lkl Karuu bati~ 
fmm yerinde fimdi 8 bin hektar mu. 
bit arazi vardır. 4 bin hektarı d•lin .. 
• bin hektarı da IDlm 111 altmda 
lan bu bataktıtm kui'utuJma8ma .. 
de bqla.ntldıtma göre ameli3'9 d&t 
11ene stlrmiıfttlı'. BttyWr ana kaDa1a .. 
çılan ldlçttk altı kanal sulan botalblrJ 
mıetır. Kanallar Wr.ertnde dört '6-
yllk köprü yapdm.ıttll'. 

Bu 11h•4a vtıcude getirilmekte• 
lan "Sathkk6yUnde" 80 ev bitm19, 
raya muha.cirler taemmaya bat,..._ 
br. 

Şiiphel Bir Ölüm 
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~Mahkern.e·ıerde 
I ' ' • . . . 

Altmışllk Davacı Her Ş.uçt~ 
18 lik Suçluya On Uçer 

• • Sabıkası Var 
en a H 1 d de ti en m 1Ş1 Hırsızlıktan on üç, yankesicilikten 

• yine on Uç, fakat dolandıncıltktan 
da yine on üç sabıkası varmış. Sabı-

- On sekizime henüz bastım. Bir Bayram günü doğmu9um. kalanrun hep on Uç rakamı üzerinde 
Doğduğum gün bayram topları atılıyormuş. toplanmasını fırsat bilen maruf sabı 

- Hayır Bay reis ... Yalan söylüyor, yalan vallahi. kah karpuz Necati, şöyle müdafaa e-

- Sen suı bayan. Sana da sıra gelecek o zaman söylersin.' diyordu: 
Fakat ihtiyar davacı kadın, genç suçluyu yere vurmak için - Bu seferki hırsızlığı ben yapma-

dmı. İçinden eşya çalınan evin önün -
muttasıl söylemek, hep kendisi söylemek istiyordu. den geçiyordum. Polisler beni yak'.'t.· 
Dava basit bir hadise. Bayan Kev-ı tadı, buraya getirdi Vallahi, billahi 

eer altmışlrk bir kadın, fakat ken<ii- 1 /ı / ben çalmadım. 
si ellis!nden ileri geçmiyor. Bayan Q Y V Q n Q f l _ Fakat seni, evin mutbağmda ya 
Kevser bahçede çamaşır .asarken ken N kalamışlar. 
di i~diasma göre, komşu evde otu - l ç i n - o gece fazlaca kaçırmışım -ınzo 
ran genç Bayan Mehpare kendisine • • rotu. Kendi evim zannederek oraya 
laf atmış, ihtiyarlığmdan kinaye bir Uı kül m ·: ş girmişim. Karnım aç olduğu için mut 
takını sözler söylemis. !htiyar Bayan bağa girdim, tam yemek yerken be-
bunlan hazmedememiş ve mesele ha On beşinde henüz var, yok .. Hüse- ni yakaladılar. 
kim huzuruna kadar gelmiş. yin ism·nde bir çocukçağız ... Çok se _ Fakat çaldığın eşyalan bir çuva 

Bayan Kevser, evvela yaşı hakkın vimli bir yüzü, şeytan gi.bi, fıldır f:l- lın idne doldurmuşsun. Buna ne diye 
daki iddiayı redrlettıl: dır bakışları var. Yaramaz mı ya.!'a- ceks'n 

- Hiç te değil, ben daha ellisine maz. Polis elinden tutmuş. müddeiu- _ Bavtm SöylE'dim ya. Fazla sl!r 
yeni bastım. munu'1iğin önüne getirdi Fakat kü - boştum Kendi evimdeyim zannettim 

Samiin arasında tuhaf tebessüm - çük yaramaz, kurtulmak ümid'yle K"ndi esvalarımr alır g"ibi bunları 
ler davet eden bu sözden sonra da • hala yalvarıyor:. aldım M:ıksadım. bunları satacaktım. 
vacı kadın devam etti: - Ağabey· Beni mahkemeye vı>r- - Sarhos 11dam ge<'e vansr evine 

- Efendim .. Ben bekar çamasın me Bir daha yaramazlık yapmrya- vatm.ıya gelir O sııııtte hf'rkes evin 

yıkarım. Hani mahallemizde bekar cağım. · de uvu"or. Müşteriyi nereden bula -
ameleler oturun da .. T.şte onlann. - Peki Niçin ürküttün bakaynn caks·n? . 

Hakim haklı blr itirazla: hayvanları. - Dc.dim va Bavrm ~---'1r.ıc:lıık h,1 ! 
- Çocuktuk işte . Urker, i"r1{mez R11 meret şişede durduğu g"bi dur

diye arkadaslar aras nda iddhva gi- sa !. 
- Bayan, dedi, ben sana kimin ca· 

ms ~ırmı yıkadığını sormuyorum. Da
vanı anlat. 

- Sözii oraya getireceğim işte. 
- Çabuk getir, şunu. 
- lşte ef endinıe söyleyim, yine ~a 

tnaşır yıkamıştım üç gün evvel. Bun 
lan asıyordum Bu kız bana laf attt. 
Yok ben rastık, sürme züppesi imi
şim. Rüküşlük yaptyonrııuı:ıum .. Genç 
erkeklere göz atıyor, 18.f düşürüyor 

rişt;k. Ben ürker dedim ve eski b:r 1 VP rels, vPrile nlrnrarr frfl-ıim et
yoğurt tenekesi aldım. arabanın 2.r- ti. Sah·lrns· rla gözi'iniin<lf' t'1.1tu'11n 
kasından yavaı:ı yava~ atların yıın•-:ıa hr·~·z iki sene kadar hapiste yata -
gelerek tenekevi "nııt!. dive <;aldtm. cak. 
Hayvanlar derhal ürktüler ve araba-
yı kaçırdılar. 

Suçunu bülbUl <>4hi i•ir::ıf edı>n 1-1.ü
~ük yaramazı, polis müddeiumumili
ğe teslim etti. 

• 
e!i ut ue r 

Kanunu için 
H"her a1rl i!·mıza E!Öre. A<lliu(I Ve 

KIZILAY 

Kar abuk Büyüyor 

Belediye Teşkilatı 
Kurmak Lazım 

Karabükte yeni inşaat sahasının görünüşü .• 

Karabük, (TAN) - Daha dün de- On Uç kilometrelik yolu, krş kıya-
nilecek kadar yakın bir mazide 13 e- mette günde iki kere aşmanın ne sı
vi olan Karabük ve 15 evi o\an Oğ- ''·ntılı :şey olduğu meydandadır. 
!ebeli köylerinin yerinde ve arasında Gençler, Demir • Çelik klübU ısmin 
şimd. modern Karabük şehri fÜkse- de bir spor müessesesi vücude getir-
iyor. Daha şimdiden Karabük ge- nıiş1erdir. Klüp, sporla uğraştıktan 

celeri bol ziya altında ve sabaha k<t başka geceleri de münevver1eri top-
dar adeta uyan k bulunmaktadır. hyan bir mahfe} halini almıştır. 

Karabük, Zafranbolunun da ikttsa Fabrika dahilinde, bir kumandanın 
di hayatı üzerinde mühim değişiklik- idaresinde altı neferden mürekkep It
ler yaprrlıştır. Evvelce yalmz tren faiye teşkilatı vücude getirilmiştir. 
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Şu garip dünya 

En Az Ekmek 
Yiyen Millet 

Amerikalılardır 
Muhtelif milletler, hep ayni mik· 

tarda elonek yemezler. Mesela lsviç
rede şahıs başına senede 130 kilo
gram, Belçikada da senede adam ba
şına 273 kilo ekmek düşer. Amerika
lılar çok ekmek yemediklerinden ora
da nüfus b~rna senede ancak 72 kilo 
ekmek düşüyor. Dıuıimarkada halk, 
çok kahve içer. Orada yalnız bir kişi
nin senede içtiği kahve 7 ,5 kilodur. 

Rusyada çok ekmek yenir. Fakat 
kahve çok az içildiğ'nden Rusyada a· 
dam başına senede 0,01 kilo kahve 
düşer. 

• 
Sakatlar evlenebilirler? 

Yapılan tetkikler neticesinde dok-
1 torlar şu kanaate varmış ardır ki, 
kör, sağır, dilsiz veya peltek, keke
me çiftler, evlenmeleri neticesinde 
görmesi, duyması ve konuşması çok 
normal çocuklar doğurmuşlardır. Iş 
te bu gibileı;in veya normallarin ku
surlu ve sakat kimselerle evlenme
lerinin bazı meınleket1erde yasak e
dilmesinin lüzumsuz olduğu ileri SÜ· 

rülmektedir. 

• 
Gıda hapları 

Amerikalı 8.limler 1939 senesinde 
San Fransiskoda açılacak beynelıni· 

kalktığı günler bir, iki kamyon gidi.r: ====""===== 
gelirken şimdi Karabük - Zafranbo
lu yolundı h;<: durmıw::ın nakliyat gö 
·iilüyor. O kadar ki dört sene ev .. rı 

-=======- ıeı bir sergide, bir laboratuvar hay. 

yap11an şose. ihtiyacı ırnrşılayamıya· 
cak bir hale diicımi\ştür. 

Fakat k;ralar paha!ı 
Karabükte fabrikan:n m enn,im: 

olan binalar yapılırken, şahıslar ta
r~f ndan da birçok inşaata girişılmiş 1 
tır. Az zamanda bir hayli otel ve yüz 
\erce b"na yükselmiştir. Buna ra.ğmen , 
kiralar pahal dır. Sümer Bank, me-

Edison Abidesi 
vanı teşhir edecckler<lir. Bu hayvan, 
dcğuşundanberi kimyevi surette ya• 
ni gıda hap1ari1e beslenip büyütill • 
müştür. Bununla beraber, insanların 
da yüz sene sonra emek ve yemek 

yerine yalnız hap almakla karınları• 
nı doyuracaklan ispat edilecektir. 

• 
Şapka ile selam 

Erkekler, şapkalarını çıkarıp 
selamlaşmağa 16 ncr asırdan itiba • 
ren başlam1şlardır. 

rnuşum 

Bu velloz yok mu?. Ah .. da ile: kftleti. mı>c:hutsuclar kanumınaıın va murlannın ikameti için apartımaıılar 
yap~ırmıştır. Yedi memur apartrnııı- 1 

14 üncü asırdan 17 inci asrın bıışt• 
na kadar karsı'aşma esrı:ı.smda öpfi. 

ı ~ülü.vormuş. Erkekler. kad nlan va
n::ı k1 ı:ınndan. asilzade erkekler ise 

, ka<lınları a~:zlanndan iJ>üyorlarmış. 

- Bayan, bu sözleri bırak, şu da
vanı tamamla. 

- Aman Bay reis ftt"rnt düşmüş
ken şundan hmcunı .aJaymı. 

- Onu baı:ıka yerde al, burada da
vanı anlat. davanı. 

- tste davam bu kadar Bıı k•z ~a 
:na hakaret etti. Kısasa kısas iste -
rim. 

- Hayır. dooi hi<:bir =,· söv'e!"'e 
dim B"n cıok~l)tan ~e<>en r.ir arkf'da 
cıımla latife ed"vnr 'tım. Sövlrdiğim 

sözleri bu kadın n~tiine ahnmış. 
Hem benim terhivem böyle şeyler 

9öy1ememe mfü:ıaade etmez. 
İhtiyar davacı hemen atıldı ve ce

vabı vetiştirdi: 

p·lan 'stifarlr i\ıerne hu w:mlii e:erıiş
letecektir Bu mak~atlR. vr1{alet tPt
kikler vııntTrmRkhd,r. Bu tf'ldkler 

nı, dört müstakil ev, bir bekarlar a· 
partım.a.nJ ve !ngiliz'f're tahR•s edı-

1 len pavyonlar tamamlanmıştrr. neice~inde veni bir kamın lavihası 
hP:ı:·rl.,nrp M"llet Mc<>l:AİnE' verilel'ek 
tir. Fakat Javiranm. Millet Meclisinin 

Karabük büyüdüğü halde köymüş 1 
gibi bir muhtar tarafından ida~ e

bu devrt>siııd.ı> kanun halini alması bj dilmektedir. Yak nda belediye teşki-
raz şüphelidir. latı yapılacağı şüphesizdir. 

Kara bükte, şimdilik hiç olnııı zsa 

i Hakimler Arasında 

ı ·. Ad!~~:~:: ~:!!!:~lkim· 
Reis. ~enç kıza sordu: 
- Bak kızrm .. Bu havan ne sövlH

yor Sen böyle sözler söyledin mi bu 
havana? 

- Bu mu terbiyeli? Bunda terbi
yeyi bulsalar antika diye müzehane • 
ye koyarlar. 

Reis tekrar m\idnhale ederek ka
dmı yerne oturttu ve rnuhakemt-yi 
de, gelmiyen şahitlerin çağırılması i-

çin başka bir güne bıraktı. bir ilkmektebin hemen açılması la· 
Çıkarlarken ihtiyar davacı, yumru zrmdır. Çünkü, vazife itibarile bura· 

ğunu sıkarak: da bu'unanlar, çocnklarmr okutmak 
- Ben. diyordu, göstereceğim sa-

1 

için her gün Zafranboluya gidip ge1-

na Bozdoğanın armudunu!. mek mecburiyetinde kalıyorlar. 

E'eklrik ampulüni\ icat etmiş olan ler ve müddeiumumiler arasında ya
(Edison) un hatırası olarak Ameri- pılan yeni tavin, nakil ve terfiler teb 
kada (Yeni Jersey) de yapılan ıru· e- liğ edilmiştir~ Yerleri değiştirilen ad
nih tepesine konacak en büyük elek- tiye mensupları derhal yeni vazifele 

Genç kız doğruldu ve kırıtan bir e-

1914 yılı sonbaharında bir gündü. Sefirin odasına 
girdiğim zaman o!ıun ~yakta, elleri cebinde, geniş 
adımlarla odayı bir baştan diğer başa arşmldığını 
gördüm. Masasının üzerinde kümelenmiş dört köşe
lerile ortalarından, krrmızı balmumu üzerine, iri red
rni mühilrlerle milhürlenmiş bezli dört büyük zarfı 
göstererek, bugün öğleden sonra Pıreden h:ıreket e
decek vapurla derhal Kavalaya gitmem lazım gcldi
ğıni ve Istanbuldan oraya gelecek olan hususi kuı~
yeye teslim edilecek olan bu zarfların fevkalade e
hemmiyetine binaen - hayatım pahasına da olsa -
muhafaza ve yerine teslim mecburiyetinde 01duğ1Amı.ı 
sert ve amirane bir lisanla anlattı .. Büyük harbin lıaş 
layıp şiddetle devam ettiği böyle anormal bır zaman 
da, etrafı binbir çeşit casus şebekesinin sardığı bir 
devirde bu işin zorluğu' ve hatta tehlikesi, münakaşa 
kabul etmez, bir hakikatti ... 

Yeniden eski nazik tavrını alan sefir, elimi tuttu, 
ve hayırlı ve muvaffakıyetli seyahatler temenpi ede. 
rek uzun uzun elimi sıktı; hürmetle karşısında eğile 
rek odadan çıktım ve arkadaşlara veda ederek ve c-
01anetleri alarak hemen yola düzüldüm .. Rıhtıma ge
lip bavullarımı taşıyıan hamalın işaret ett"ği vapuru 
görür görmez keyfim fena halde kaçtı .. Kıçtan kaıa 
ya bağlanmış olan bu vapur, Balkan harbinden eı.rvel 
Marmara limanlarımız arasında işliyen Hacı<lııvut 
Rum kumpanyasının azami 500tonu geçmiyen kliı;ük 
vapurlarından birisi idi, ve içerisine g rebilmek için 
binmek mecburiyetinde kaldrğım kayığın sahibi de 
bu vapurun birçok Yunan liman ve adalarına uğra
mak suretiyle an(;ak bir haftada Kavalaya varabile
ceği hakkındaki ihbaratı endişelerimi büsbütün ·art
tırdı ... 

Bu sonbahar gününün saat beşte batan giinl"~i. 
ancak tepe camlariyle, kamara kapılarından ziya a
lan bu salonu şimdiden karartmıştı .. Kamarotun ~1e
laletile buWuğum kamara, mat buzlu cam kapısı ay
ni salona açılan ve en kadim bir s'stemde iki asma 
yataklı ve galvanizli saçtan lavabolu köhne bir yer· 
di, ve gtıya vapurun en lüks kamaralarmdaa biri.si 
idi.. !ık işim bvullanmı ve evrak çantasını mün9ı;ip 
köşelere yerleştirdikten sonra. kamaranın yalnız ba
na hasri için .Y'anrmdaki kamarotu bol bahşişle itmR 
ederek odayı kitleyip anahtarı alarak güneşli ve ha
valı güverteye fırlamak oldu .. Saıat dördü geçtiği 

. · ntanın teminatı hilafına vapurda daha ha 

trik ampulü. ri ba.şma hareket edeceklerdir. 

HATIRA 
................................... ~ ......................................................... . 
! Cç SJlYıınıOltiılk roman 1 VA~AN: UMMA<CO i : .......... ~ .............................................................................. . 
rekete dair en küçük bir ata.met bile yoktu .. Vapurun 
baş ve kıç tarafları birçok müsellah askerler, jandar 
malar ve köylU kıyafetinde kadın erkek l-irçok ıol
cularla dolu idi, küçücük güvertenin bir köşesine çe
kilerek limanı ve denizi seyre daldım ... 
Altıdan çok sonra karanlık ve çok bulutlu bir ge. 

cede limanı terkederken aşağıdan da yemeğe dav~t 
çıngırağı ötmiye başladı; heni.iz elektrik tenviraım
dan mahrum otan vapurun. bir az evvel bahesttiğim 
sulonuna indiğim zaman ayni zamanda yemek od.ısı 
olan bu yerdeki uzun ve biricik masa~ın on beş kışi 
lik bir yolcu kafilesiyle dopdolu oldugunu gördüm; 
tavanın ortasındaki tepe camınm hasıl ettiği çukor
luğ,a asılmak suretiyle yerleştirilmiş olan koskoca ba 
kır bir petrol lambasını11 zoraki aydınlattığı sofrada 
gözüme ilişen bos iskemleye ilerlerken kaptana ve 
hazuruna toptan bir selam savurdum .. Rum adeti ü
zere hazırlanmış sofrada önlerimizde, çenelerimize 
kadar yükselecek şekilde üstüste yığılmış tabak pi
ramitleri içinde daha ilk yemekleri bitirmek üzere 
idik ki, ilk ve şiddetli bir sarsıntı ile vapurun sağ -
dan sola geniş bir meyille sallanmıya başladığım, 
sofradaki tabak piramitlerinin ve diğer teferrüatın 
da buna peyrev olduğunu ve tepemizdeki lambanın 
da istinad zincirleri arasında bu harekete derhal ış
tirak ederek geniş zaviyeler resme ba$.ladığını ve bun 
dan mütee~sir olan koskoca fitilin tütüp lamba şi
sesini isletmive başladığını dehşetle gördük ... Herke 
~in gözleri, bUtün bu önüne geçilmez belanın yegane 
müsebbibi, ve ayni zamanda çaresizi o imiş gibi, ya
rı serzeniş ve yan istirhamla, kaptanın üzerine di
kildL.. Limandan açık denize çıktığımrz.ı ve bir az 
deniz olduğun:dan hafifçe sallanmaklığrn tabii oldu
ğu hakkında, deniz a.damalrma mahsus bir lakaydi 
ve tebessümle kaptan tarafmdan verilen izahat hi<; te 
tesliyet verici bir şekilde değildi.. Bu sallanmalar art 
tıkça artıyordu; a~zlar, o esnada dağrtılmıya baş1ı
}.".an ikinci emeğe karşı kitlendi, iştihalar birden e-

mir almış gibi kesildi, renkler geniş ve marazi esne
meler arasında sararmıya ve tüten lambadan çıkan 
yanık petrol kokusu ile bir kat daha ağırla.şan hava 
göğüsleri trka.nııya başladı ... Metanetini muhafaza et 
tiğini gCıya ispat için konuşmak istiyen bir Yunan 
yüzbaşısının, Adalardenizinde sonbahar mevsiminin 
fırtınaları çok maruf olduğu hakkındaki nutku gayri 
ihtiyari ağzına tıktığı havlusu altında gayri tabii 
bir şekilde kısılarak" dinleyicileri bu kara haberleri 
işitmekten kurtardığı için, adeta hepimizi sevindfrdi. 
Adına deniz tutması denilen ve ne hakiki sebebi ve 
ne de, bilhassa, tedavi çareleri, insanların denizler 
üzerinde gezinmeyi keşfettikleri gündenberi bir tür
lü bulunamryan ve yalnız uzun ünsiyetlcrle kısmım 
ve denize yaklaşmamak se:-etiyle tamamen zail olan 
bu bela. çok sari ve müstevli bir sekilde bütün sofra 
halktnı sarmak alaiminj göstermfye başladı .. Yalnız 
bundan muaf gibi görünen, altmı~lık, kıranta bir de
niz kurdu olan kaptanla, şayanı hayret bir intizam 
ve sükünetle işleri görmekte devam eden iki garson 
dan ibaretti .. , Sofradan birden bire fırlayarak, ka
çar gibi ortadan kaybolan ve bu suretle ilk ricat nı
şanesini gösteren sağımda oturan kara kuru kırk 
beşlik bir Rum Madamı oldu ... Ber:nutat mukavemet 
sizlik rekoru bir cinsi latiften baıogöstermi~ti. Bum.:; 
yemeğin bidayeVnden beri çok iştahalı ve keyifli ol
duğunu bembeyaz ve muntazam dişlerini göstere 
göstere savurduğu bol kahkahalarla anlatmak :sti
yen ve iki genç jandarma zabitinin a.rıasmda fıktr
dayan otuzluk, güzel bir Rum kadını takip etti. 
"Ah ... Panayamu, Miterami..." avazeleriyle birden 
yemyeşil olan pembe yüzünü güzel elleriyle kapaya
rak yerinden f ırlamasr ve kamaralardan birinin i
çinde kaybolması bir olmuştu. Buzlu bir sokakta 
kayıp düşenlerle, deniz tutup hastalananlara gül
mek, nedense, en terbiyeli ve munsif insanların da 
vazgeçemedikleri bir ilettir; nitekim bu ikinci ricat, 
vaziyeti hepimizi azçok güldürdü. Iki kadının bi.ribi-

----rini müteakıp sahneden çekilmesi sofrada bala bir 
üçüncüsünün bulunmasına rağmen erkekleri kadm 
mukavemetsizliği hakkında iiısafsızca tenkidata sev 
ketmekten menedemerniş buna dair ileri geri bir 
çok mütıalealar yürütülmüştü ... 

Her geçen yeni bir dakika, bütUn eşyaya, vücut
larımız da dahil olduğu halde, gittikçe artan, mmı
tazam ve yekna.sak bir hareket vermekte idi .. Ustü
mtizde, güvertede iyice yerleştirilen bağlanmamış eş 
yanın ayni hareket kanununa ittibaen tebdili mevki 
etmelerinden mütevellit tarrakalar ve güverte üzeri
ne kadar srçıradıkları anlaşılan dalgaların uğultusu 
işin vahametini bir kat daha arttırıyordu. Henüz 
ekseriyetin el bile sürmediği ikinci yemek kaptanın 
bir işaretile önlerirnizden olduğu gibi toplanarak 
Uçüncünün tevzi.ine başlandı.. Ben hiç birşey yeme
mek suretiyle azami mukavemet rekoru yapmak is
tiyordum .. Kaptana mütenazır köşede oturan ve al
nından fındık iriliğinde ter damlaları yuvarlanan ve 
çok esmer tombul <;ehresini kara bir sardık kaplıyım 
ve yemek için verdiği parayı mutlak hak etmek :ster 
gibi, üzerine kapandığı tabağından mütemadiyen a
tıştıran şişman bir levazım yüzbaşısı sanki birden 
kurşunal vurulmuş gibi, kafası, yere bflğlı iskemle
sinin arkasına sarktı, ve o vaziyette bir müddet ha
reketsiz kaldıktan sonra, ensesinden kemali itina ile 

bağladığı peçetesinin göbeğine doğru sarkan uçları
nı dertop bir şekilde iri ve karanlık bir huniye hc'!l.· 

z.iyen ağzına tıkarak, keza zemine çok sağlam bir şe

kilde bağlı koskoca meşe masayı bir uçtan diğerine 
kadar sarsacak bir şekilde yerinden sıçıryarak y:rn

daki kamaralardan birine dal<lı .. 

lşin en feci tarafı bütün birinci smıf yolcu kama
ralarının kapılan bu dar salona açılması ve ince t.ah 
talardan yapılmış kapı ve bölmelerin içerde gcc; ... n 
bütün hayali drşa.rı: aksettirmesi idi Göz görmemekle 
beraber kulak bu suretle mide, karaciğer ve safra 
kesesinin ağızlardan fışkıran isyanlarını duyuyor ve 
bu hal bu marazın en öniine geçilmez bir sirayet 

_ vasıtası oluyordu .. lri yan levazım yüzbaşısm.n, 

salhanada boğazlanan azgın bir boğanın feryat ve 
hırıltılarına çok benziyen iniltileri burgulanan mıde
lerde, sararan beniz.lerde, takallüs eden çehrel~rde 
en zayıf mukavemet hislerini de baltaladı .. On altı 

(Arkası var} 
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Modern Cemiyetin 
Şian Nedir? 

Dokt.or A..luls <arnl'ln besleykıl 
hJr mayi ~de tutwp bil' tavuk 
kalbi, bllyorm ki, yirmi bet &ene

dmbert çarpıp durmaktadır. Sov-
7et Basyada öleli bir ... t olmut 
köpeklerin dirlJtlldllıleri bir 911' de
ğildir. Paristeld Putear eastitö • 
9Üllde Doktor Metalnlkov bmalara 
benzer tecrübelerle metguldür ve 
l&boratuvarlarda lmbDder, ecza.iv, 
mikroplar ve türlü Uetterle bu teo
rilbelerl yapmakta olu , &Umlerln 
mUşterek gayesi hayat ........., .... 
Dl halletmek, bayat.ı antınü lm
kAnlannı arayıp bulmaktır. Onla
ra göre u yaşıyorm, çabuk öltlyo
rm. balbutd bundan IM'Jben, yta 
8elle evvel vasati ömllr bugtiDldl • 
DÜD döıtt.e llçü alsbetlnde bile de-

IDdl-
imdi, Avrapum bir aemada ve 
~ bir a.pa acanda ttlfelr. 
~ top, tanue tıMlk ve 
IEba blQr daha bucl ~ VUI• 

talan &attrlerl ..ıtdmak ....... 
,... blalereeelnl lltlmlıla mı-ı ile 
dumwhn bJomektedlr. 

Doktor Anel Mutlle'a göre, ba 
uemae her teyia b8flaa11e1 "" ... 
• lllmdtlr: .. - hman olur ki, di
rim. elme Jflld bir dlb al&r* mu
Dff81'1M~ bbu •ua, 
pllp - ....__geriler. Fa-

kat .. -- lhuet dejlldlr. s.. 
ftf aitim le dlıtm arumda .... 
.... bir m......_tn imla• Be• 
~ DOktuma adar ta.dm e
dJlmlttlr. 

Bir salpa, bir -.., veya bir 
harp gibi ıe.dtlte ._... herbaa~ 
bir &ebeple bu mavuene nerede 
boallaeak oluna mtlteyalı:lm ta
biat terubıla kefele..._. bir bbaya 
getirmek ve yok olul&IWI yerine 
yeni dopalarl geçirmek loln 'hemen 
işe koyulur_. Hayatı veren ilttm 
ve hayatı geri alan yine öltlıncNr. 

Cemiyetin bayat hakkındaki -.. 
naatbd bu il~ misal ile teshlt ec'e • 
mez miyiz! Hayatı uzatmak lstfytıa 
hha: bayatı tahrip f!dNt lhttıu. 0-

0 '1a, balla da kaİtal eden tevelddU.. 
...... 1! .., ............. 

dlsbd~bna...her IEiV• 
vete karşı mllt'Melededlr; bu 
kuvvetler ar&11111da lllm de, bizzat 
eemlyett.e, kaza ve kader de bulu
nsbllb'. Pabt hepsinin ratnuna 
kelldlmbl ve beozerlerlmbl kora
yaaabz, bmıu da kifl gönnlyerek 
hayatın nlınet1erlnden daba çok la
tlfade etmenin yollanır anyaea • 
P. Modern cemiyetin patı işte bu
lur. Aaeak, -....mm. eemly,tln bu 
.-mu letkllitlanarak tahakkuk et 
tlnıblllr. TepQMJanmada tewıllt 
batbea VUJtalanmmlandır. Yalılm 
lıeadlmb.e cleğll, blrlblrlmbe, yaal 
...,.,,..., ..... olu cemiyete cttve
...... Şüali aervetlmis, uhahtl
mlz bir anda en bttytlk unmtıya 
ulnYahlUr; en kollwnç feliketler 
.......... köytlmtbe, b• ......... 
........... ID1lllAllat olablllr. 
fayet ldncle yafUllakt& olduğamm 
eemiyet mllteMnlt ille, .,_. söre. 
teekHAffM•" 1ı19 w.e bolgla ba
ludap koram& ........ elbet
te yapMaidır. 

BWeld Miri §elli -~ .... ...... 
ntler-.IJet .......... .. 
tenbhöm bllelnln lflMleel ldler. 
Garplı Tll'ldJede mlDI teudt, Kı
alay gibi, baJV mtlf'Me9elerlnl ya 
ratmıttır. Ona verdJtf, - bir 
las su veya aça bir parça fodla de-
ğil. Diç, ylyectık, yakaoak veya pa 
ra De, ymııl b1töa eeldllerlle ceml
fetln yardmudır. 

Ancak cemiyetin fMtle Zllnlli bir 
mukavelesi vardır: Siz cemiyete 
rnına edeceksiniz ki, cemiyet te 
ıme yardım edf'bUıılln. Modera ce
lllfyetia pan bu sayede tahakkuk 
edeblllr. 

Yine Kmlay mlullnı ele alahm: 
Kudreti olan her 1'lirk Kızrlaya • 
ca olarak eeaede v~ maayy• 
para ile mUşterdı fellketler karp 
ımda mu.terek bir ı· ıorta vulfe
•I görmelı değil midir!' 

Cemiyete güvenimiz ona dtlşlbl
mekle lııalmdlr. 

Ba fikri, hep bOcllllmJs bir am
le De t.eylt edelim: "Bepbnb biri
.ıs. blrlmls beplmls ... _ 
O~erle ve aalarla dola Mr ........ ,............. ...... ,....... 

N Baydar 

1Dı dediğine göre bu (Halilrah
man)da Davut peygamber de yedi 
sene krallık et.miftl. Demek olu -
yor ki, Ibrahim peygamberden Da
vut peygambere kadar ve daha on
dan sonralan bu havali Eti Tllrk
lertnın ellerinde bulunuyordu ve 
bu Tllrkler dil ve yam huawnmda 
btltilıı ora halklanmn lberinde bir 

, tesir icra ettiler ve Finikelilere, 

Yunanlılara, Romalılara nümune 
o\an yuılarmı verdiler. 

Profesör Sayce, bu hususta pek 

haklı olarak fUD}an aöyler: 

"Biz lngilizler de Yunanlılann 

ll'inikel'lerden aldıkları elifbayı 

kullanıyoruz. Şu halde §imdi biz de 
Ingilterede her gl1n blribirlmlzle 

1Don111urken ağmmzdan çıkardığı -
mıs mözler ve eeeler Etlli1erin elif. 

buma kadar uzanmıyor mu!" 

Antd;ya lıaluine ait oıı. "1fJ• )'Gpdmıı ıaimlcrJan 

Bu taphlerde buralara gelen bu 
halklar bir daha bu bavaliyt terk· 
etmediler. Yine Sayce•ııtn bUdirdi
tt gibi Millttan 700 - 1200 1ene 

evvel, bu Eti Tllrlderf Antakya o-

A ntalcya Ye lalcendenmun 
hangi milliyete ait oldu

iu dütünceai kartJ11Dda tari
hin •Jfalannı, arkeolojinin 
ton ketiflerini ıözönüncle cam
laııdmnak lazımdır. Herbanıi 
noktadan tetkik ediline edil
IİD, arkeolojik, dini Ye tarihi 
tetkikler, bu ü8'elerin, Ye ~ 
nunla beraber daha cenup 
mmtakaların bize Türldtikten 
bqka bir feJ 16yliyemiyorlar. 

Arkeolojik tetkiklere bak•lnn.: 
Antakya körfezinin ılmal tara

fmdald Zincirlide doktor Von Lu
ıan'ın yaptığı hafriyat neticeeiııde 
ortaya bir Etl sarayını çrkardıjı 
bu tşlerle uğraşanlann mal\imu bir 
hakikattir. Bu hafriyatı ameU bir 
surette tetkik eden lngiliz profe
tıöıil A. H. Sayce, bu buna hak· 
kında aynen ıu aözleri söylemek· 
tedir: 

"Bu şeh'rde bulunan endUatri ve 
aanat eserleri, bu eski Ett şehrinin 
Arami-Sami kavimlere ~eçmeein
den epeyce zaman sonraya aittir. 
Ancak bu eserlerin yaprldt.fı vkit· 

1 

e tehrln U1l bft,Ü lıaır.&a-

~ e 
~. Onun için gt1r.e1 a.natler 
de Eü olarak kalm11tır. Kitabeler 
bile gllya Finike alfabesi denen e
lifba ile yazılmq se de daha eski 
vakitlerin Eti kitabeleri gibi ka • 
bartma halinde yapılmıştır. Eti sa
rayının duvarlanndan çıkanlan oy
ma eserleri bugün BE:rlin müze • 
sinde görebilirB niz. Berlin ınuze. 
sindeki bu dııvar taşlarmda göril
lm tekfller ve giylnil tarzlan, ~ 
cllrdikleri mitoloji Jibl. baetanb .. 
şa Etilftere ait olup. üslO.p ve ınev
zu ta.mamile Kappadakia'daki Eti 
eeerlerine bemer.,, 

E tiflerin TUrk olduklan ıne
selesini burada münakaşa 

etmiye bile lti&um yoktur. Bu ar
tık o kadar fazla lsbat edilmiş bir 
hakikattir ki, en kttçtlk bir Tllrk 

T ARIH ONUNDE 
TURK HATAY 

valarmda hikimi
yetlerini idame et-

tirmek için kuv

fttll sevldllcen 
noktalan vflcude 
ptirmitlerdi. Bu 
aevJdllcen nokta
l&mıa Balepte, 
Bam•da ela teea
dOf ediliyordu. 

me'kteptiıl bile bu hamsa ait tam 
ve doğru bil' maıamata sahiptir. 
Y almz bizi daha siyac:le hayrete 
dlltUrecek nokta, Antakya ve Ia
kenderunun ve hatti daha cenup
larmm kablettarlb devirlerde de, 
tarihten sonraki devirlerde oldu
ğu gibi, tamamUe Türk olduğunu 
Çin tarihlerinin de göstermesi, A· 
raplarm daha ziyade iman ve iti
kat etmesi 1f.mll pleıt Tevratın da 
ayni ifadeleri kabul ve tudikidir. 

Kablelmilat ik;nci asırda Yazd • 
mış olan Se-Ma-Ssian'aı tarihini 
ltma.ni eden, Ma-Tu-An-Lin, ~ 
imparatorluğunu Kablelmilat 3600 
seneaiııde tlmali garbiden gelen 
halkların yani Türklerin kurdu -
funu ~e buralara ilk defa din ve 
elifbahliı t.rorkler taralmdaD ge. 
tirUdlğinJ açık bir 'Burette'Ulam. 

Yadf ÇinJ!ter iJW' 8in te h!ıımlannw. 
yakınlarda yaeryan ve herkesin bil 
miyerek ''Tatar,, dedıkleri TUrk -
lerden almışlardı ve sonra. da bu 
akideleri kendi nıh ve mizaçlan

na göre değlftirdiler. Tftrlder ta
rafından bundan 5600 sene evvel 
Çine getirilen bu elifba ile Antak
yada butunan yazılar ve hatta Gi
ritte Faestus'ta çıkan tabletler &• 

rasmda tam ve hakiki bir mfloa • 
belıet görlllllr. 

B urada yalnız Eti Türkleri 
değil, bunlarla beraber Nill 

Türkleri de bulunmU§tur. Çin ta
rihlerinde Nili ül~esi ve halklan 
kadar fula malumat verilmit bir 
ülke, b;r halk mevcut değildir. lş
te bu Türk balkı, bu tarihlerin .ri
vayetine g'tire, takriben Milittan 

3500 - 4000 &e11e evvel veyahut 
ta daha eski gmanlarda hicret.. 
lerbıe b&flaıqlar, bllyllk yolu ta
kip ederek tlç yolun tellki ettiii la 
kendenma geJmiller, buradan A
dalara ve Giride ıeçmftıer, oradan 
da Mısıra giderek Mısırdaki Nil 
nehrine, kenc1i isimleri olan (NW) 
lsllQini verm'tlerdl Pauthiernln 
ortaya attıtı bu tetkikatı Stanla
lis Jullen gibi büyük bir Çin mtl
dekkikl m1lvel'rih te kabul ve tas
dik eder. 

Kuvvetli Ana.dolu tmparatorlu • 
ğunu Vilcude getirmlf olan Eti 
Tllrkleri, yalms Anaooluda otur
makla kalmamlllar, Halep ve Şa
mı geçere P'Wstlne, KudQse ka
dar 11\Uvasilat etmitJ~r ve Kudll
eUJı bmasmda onun ~ v&Rfe-
8lni a&:mt1f1erdf. Daha ~ık bir ta
bir 'ile (Kudils) tehrlnln Eti Tllrk
leri tarafından kurulduğu Musa
nm ',l'evrktı pek gilzel gösterir. 

Tevratm K1tabtlttekvin'iıı onun
cu babmda fUD}ar okunur: 

"Kenan ilk oğlu Sidanı (S!da 
,.ıırtnl>, ve Heth'yi (Eti) yt do
jurdu.,. 

Yine Yahudilerin peygamberle

rinden Eaeldel de Tevrata owı
lan .ayıet: 

•'JDldll8b babuı bir Amurl, 
(yani yerli) anasıda Eti idi •• , 

Daha Ibrahim' peygamberin 
zamanında, Hebran'da (ya 

ni ~ Halilralımaııda) btlyük 
bir Eti halkı Y&fryordu ve bu Eti 
TQrkleri Ibrahw peygambere bir 
matara satınışlardı. Yine Tevra-

D in tarih1erlni de tetkik etti
ğimiz zaman tam bir T8rt 

lUk göıilıilz. Antakyada çıkan e
serler, buradaki dinin de )'llksek 
Asyadald TUrk dlal oldalun11 ve 
bu dinin blJAhare l'ln•ke1llere inti
kal ettflini pek ıfl2lel bir surette 
gösterir. Finikelilerin din ve iman
larında da bUytlk bir 'l'Urkltlk ko
kar, ~nikelilerin cUnlerlle Anadolu 
ve yüksek Asya dinleri arasındaki 
beD7.eyifler pek çoktur. 

Coğrafi isimler arasında da ya
pacağmıız kilçtlk bir tetkik yine, 

Hatay topraklarmm ilk defa TOrk 
ler tarafından iaki.n edildiğini, ve 

yine bunlarm vttcude gettrdilderi 
bu mamurelere ybıe bu TUrkler ta 
rafından i8iin verildiğini açık bir 

YAKALAR - ŞAHISLAR • iÇYÜZLERi 
-ıı 

surette gösterir Roma!ılarm K~ 
magen dedikleri Kumuh gibi isim
lere s;blryada ve Orta Asyada ve 
bilhaaaa (Nili) TUrklerlnin tevat
tun ettikleri Baykal şimalinde pek 
çok tesadüf edilir. Yani Ankara 
ve Smir isimlerine tesadot emJdiği 
gibi ... Bu havalilerde bu isim Ku
muk şeklindedir ki,blr kabile ismi
d•r. Yiıte bu havalllerde, (Antak) 
isminde bir çok yer lalmlerl de 
mevcuttur ve btıttln bu isimler 
Antakya ile havallsindeld yer lsim
lerile açık bir allka ve münasebet 
gösterir. Türkler hicret ettikleri 
ilk vatandan yeni vatana geldık
leri zaman, ana vatanın hatırasmı 
yap.tmak için yeni vatandaki top 
rağa, eski vatandaki yerlerin isim· 
Jıerbıi Verirlerdl Ankara, lzmir 
gibi, Antak, yani Antakya da es
ki vatanın hatıraamı ya.p.tmak i· 
çiıı yeni yerleştikleri bu eehre i
ple edildl 

H erhangi noktadan bakarsak 
baka•1111 arkeolojik, tarihi, 

etini cotraft tetkikler. bUl daima 
Kablelmlll.t devtrlerde, tarihin bt
lbımediği, efsanenın dojmadıjı za
manlarda Antakya ve Iakenderu -
nun Türk oldupnu, bu topraklara 
ilk defa Ttlrkün pJd'ğiDi. :ntrk me 
deniyetinin, yazısmm, dininin gir· 

cftğfni ve Tttrktın yapdığmı gös 
termektedir. Dk defa TUrktl g6ren 
b•t topraklar. tarihten sonra ay~ı 
ıuretle TtlrklüğünU muhaf ua et
aıit midir? 

Uğursuzluk Getiren Bir Hint Elması 
H ... ~ DekkaD yaylila. 

nnda jtblerce yıl aace ye
ri kaall lffller mavi bir tat par
~ 1Mdm1lflar ve ba t8'I dlılldls
taaqa ..,. nrk ....... torlvm
..... biri. oa yedinci •rrda Taver
aler adb bir Avrupab)t& hediye et
mişti. "Hope elmas., adını taşıyan 
~ ıa., rivayete, yahut boraf eye 
~re, kimin eline g~ baflll8 fe-
11.ket getirmiştir. Taşın. ilk ...... 
-. Tawmler, lmılrlllll bir um.e
te uğradıktan eoan. taşı parça • 
lanmJt ve 87 kıratlık en bttyttk pv 
ÇUi Parlat.e 1' öneli Loal9 t;vafııı
dan 1&tm abnmıştr. 
Satın eeameti bPh••• bu ırra

larda töbret Malda. Çbldi bu taP 
baldan aldığlm möyllyen bir UID' 
lunızl*la ltJaam edilerek slndana 
atllmıt ve Butllde ölmCştö. Daha 
IOlll'alan bu tat Marl Antuanet'e 
dttgtln hedly•I olanak verllmlt ve 
blrkao )'d 80IU"&t bu krallçe giyotin 
altında oımttşttt. Ara ..... ba • 
~- alarak lmllauD PreDHll 
........................ t&rafnUlu 
~. 

FrMalhtlllll ...... lliıdıo 
rtl taçlar ve mücevherlerle blrltk
t.e çalman bu tq taıanuruyacıak bir 
l..ae getlrllmek tçlrl ~ 
ve bil' ~ Françols 8eMı1lea 
t&ralmdan satın alounq, fakat bu 
adam da günün birinde ~tan öl 
müşttt. 

Daıba eoora lak Oolot ...-oda 
bir Parlsll b8ııker, a.yal t&şi sa.tin 
alnut ve koUekalyoauna koymµş, 

o da çok pçmeden lflAa etmı. ve 
kendi ecell1e ilmtlltl. Jl'abt tallB 
meşum mazfsı. Preu Kanitonkl'· 
•in onu atm almMIM mAnt ol -
m&ınq, fakat Prtınl te aDılltatler 

taraıma. lldtlrtllmtlttll. 
.,.... clalıa •arald sahibi bala

..,. aailyoner 8lmoa Mootbaridee'· 
dl. l'akat bir stiD bu milyoner de, 
kansı Ye .. ~tu Ue blrllkte bir 
11ÇDronıa dllflDÜŞ ve ölm~tö. 

Derken bu taş ikinci AbdWhaml
clln eline dtlşmlş. o b b1I taıp b
nlanndan birine hediye etmiş, f• 
kat AbdlHhMDldln kendisi bu tc. 
cimi vunnut. kendisi de tok geo
meclea laal'edll'mlt. 

• daha IOlll'a Wr lrMlme e
Une geçti ve ba ır..b boğularak 
öJdU. Bundan IOU& t.f, Lonl 
p; .............. .,,. 
da ba t&§ı kanm llay Yobe'ye he
diye etmlttl Çok g~en kan 
koca a.ynlddar ve lagillz Lordu ser 
ve&Wa büyük lnpngn ~bettL 

O.. batta. ba tatm kııwtıla
IJDdan birine sahip om 8tefaa 
Bolagot, vapurdan denbe dlltmüt 
ve bolulmuştur. 

Bali hamda ..... .,.. btlytlk par 
ÇUi Amerikalı Bayan Evelyn 
Valsh'la ellndedlr. Fakat ba kadr
DDI batmd111 da bir çok maeera -
lar leemit bulmGJOr. opJlarm • 
du biri otomobU altında blaralı 
ölmtlt, ve koeuı tıeadlalndea a.y
nlnuştır. Bana raimm Amerikalı 
..,_ llle$um elnluı kuDammya 
18r&r etm1'. fakat 10D PmMlvda 
birçok tehdit mektuolan ald•P.. 
ela mfŞUm elmuı V8$1ndonc1alıl 
pllkopos Rreeman•m kilise baa
Slllda mahafua etniek lllteml,. ta 
at piskopos, ..,..... ba roldald 
rleunu recldetmlltlr. 

Bunu da tarih ac:ık bir surette 
,a.termektedtr. Etilerin sevalin -
den 10nra, bu halklar, kWttlrlertm 
ve b'lhusa nıilllyetlerlni muhafa
za ederek. zaman zaman lskenderı 
Kebirin, Romalıların, Blzansblarm 
ellerine dütttı w Blzana impara -
toru HerakllyUsUn lranlılarla yap 
tığı yirmi sene muharebesinden 
eonra zayıf dt1fmesi ytlzllnden A
raplarm eline geçti. (Mllldf 833). 

Fakat Antakya bu Arap letilisı 
altında kalmadı. Btz pek çabuk bu 
rasmm hlldmiyetfnJ yine 'l'Urlde
rin eline geçtiihü ve ebediytın 

Tlrk olarak bldıfnu görilrilz. 

R. C-4arlı 
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Fll<IA 

Sosyal Yardım 
Sosyal yardım i§leri iyı orgaıı 

edilmiş memleketler; hiç işkilsiz 
deniyet i.leminin en tanılmıı budua
landır. 

Buralarda Sosyal yardım ı.,terlle 
yalnız devlet değil; mahalli veya Si 
zel idareler, belediyeler, hU8Usf cemi
yetler de uğraw. Bu makamla.na 
kuruluş mekanizması; biribirinin ıp.. 
nl kolaylaştırmak, tamamlamak ve 
bitirmek\en ibarettir. 

Dikkat edilmişse medeniyette ook 
ileri gitmig illenn tehirlerinde ge. 
çarpan şeylerden biri de, sokaklU'
da, mabed kapılarmda gUnUn bel' 
saatinde dilencilere tesa.dUf ' )me

mesidir. 
Bunun mi.nası oralarda yokBııılfuk 

yoktur demek değildir. 
Birçok iktısadl sebeplerden dola11 

dtınyanm en ileri g"tmiş sayılan ve 
tanhan illerinde milyonlarca 

lktlaat buhranından dolayı " 
yor, hayatıarmı kendi alın terile .. 
zanamıyor; yahut ta kazançtan <>S
tarın bütün ihtiyaçlarını giderecek 
dereceyi bulmuyor. 

lhtiyaç içinde çırpman milyonları. 
ca insanı; hilkftmeUer, belediyeler. 
hususi cemiyetler, gayet iyi dt1f 
n\llmU. ve kurulmuş yollarla. 
rar hayatlarını kazandıracak bir ı.. 
le getirmiye çallflYOI', 
Unutmamalıdır ld insanlarm sat: 

lam olUfU bilgili bulunuşu. hayatml 
çalıtarak kazanacak kadar enerjtk 
oımuı ve daha bu gH>i matların -
dllerinde mevcudiyeti onların ~ 
oldu klan memleketin; çok değr.ll 
sermayesinin en mühim bir kıs:IDlllli 
teıkil eder. 

kuvvetin kaynağı nedir. 
insanlarda bir ıpefkat duygula 

vardır. Bu duygu alınan terbiye~ 

göre inkipf eder. Fikrimizi daha 

ifade edebilmil olmamız için bir 
sal alalım. 

Medeniyette çok ileri gitm~ llleN' 
de sokaldarCia rast gelinen " 88.d•ır.. 
•tlyene para vermezler Sa kın bu h• 
rekette o memleketteki insanlai'lll 
tefkatsızlığine htikmetmeyin. Ken6 

sinden sadaka istiyene bet para 
venniyen; öbür tarafta aldığı terbiıt 
yenin icabı olarak her hangı blr 
yır cemiyetine bınlerce lira vermeiiı 
ten çekinmez. 
Sağ iken değil ötdUklerl vakit bf1e 

vasiyetnamelerinde yoksullara 
dun edilmek tu.ere paralar brrakıı 
ıh. akarlar vakfed ldlğl görilHlr 
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ŞEKER BAYRAMI FiLMi 

Bugün i E K Sinemasında 
EN BUYUK SE RGUZEŞTLER . EN HEYECANLI 

MACERALAR ve EN MUTHIŞ HAKIKA TLER FILMI 

Asi e ral'n o Enır' 
Baş rollerde: 

TÜRKÇE SÖZLÜ 

"BUFFALOBIL .. filminin 
unutulmaz kahramanı 

Gari Cnooer_ ~~elRine Camii- ~i 
--~~zs=D!Zl!~mıl!!E!JI~ 

Saı Ell Sinemasında 
BÜYÜK FiLM •••• BÜYÜK GÜNDE •••• 

Tamamen renkli Fransızca sözlti 

ALLAHIN BAHÇELERi 
Berlin Olimpiyatlarına iştirak eden Amerikalı yüksek aflaytetlar Oyniyanlar: Dlinyanın en bilyük iki artisti 

• 

1 1 AD 1
, 1 MARLENE DIETRICH • CHARLES BOYER 

Şarkın çekici esra.n ... Sahranın sihi rli güzelliği ... Kıvrak ve insanı meste 

den şark rnkısları ... ve ... bUyilk bir · a.şk mevzuu ... 
tenzilatlı matine. 

' D a $i e 
·---------.----•-- 1 lliveten: Fevkalade renkli bir SILLY SENFONt. Bugün saat ıı de 

ı •• SHIRLEY TEMPLE •• ı 
·~~~lil Genç mesleğinin / 

Bugün .M~l~k. s!::::-:· 
Ço üh. Bir 

• ese 1e u 
Y irmtnci asırdayız. Zaman ve mesafe mefhumları. . . Bu asnn 

• •nmUkemnıel eseri 

(Şangay'm yetimi 
Filmi pek yakında 

SAKARYA'da 

BIR SINEMA HARIKASI 
EN NEFIS - E N ŞEN - E N EGLENCELI BlR 
MEVZU IÇINDE ŞAHANE BIR lHTlŞAM-EMSAl 

SIZ B1R LUKS 

AŞK TERZIHANESJ 
193 ı yılının en son keşfi üzerine yapılan birinci V( 

m\!kemmel tabii renkli. 

katlan karşısında, daha doğrusu hergün insan kafasının doğur- im•••••••••••• 
duğu yeni makine ha!"ikaları önünde bu iki mefhum inkar edilen,! ---- -------
iflas eden b1rer zavallı hakikat olmu, tur. Bu sobepledir ki 1940 
Olimpiyadını şimdiden bir m~ele halinde ele almak garip ERYiN 

Baş rollerde: JOAN BENETT - WARNER BAKSTE 
~anslar: Hergiln saat 2 - 4.15 - 6,30 ve 9 da. 

gelmesin. 
1936 olimpiyadı Berlinde yapıldı ve veceklerdir. Bu va1iyet. olimni"" ' 

aşağı yukan beynelmilel muvaffakı· sabakalarmın zayıflamasını intaç edf 
~ ·--· ·-

Bayram münasebetile $ a r a J1 Sineması 
yetler silsilesi halinde tezahürler göc: oektir. 
terdi. Berlin olimpiyatlarında kırııan Bununla beraber, nklı selim herhr 
r ekorlar, 1932 Los Angelos olimpiyat de en muvafık yolu bulmakta gecii 
la-mdaki rekorln.ra nisbetle daha yük miyecektir. ÇUnkU sporculuk, mill 
sek ve daha enerjiktir. şerefi, milli kudreti temsil etmeklı 

Her ne ise .. Bu olimpiyatlar daha beraber, spor beynelmilel mahiyet 
b::ı~lamazdan önce, dört. sene so.u ~-- hniz bir tezahürdür. 
yani 1940 olimpiat milsabakalarınm Diğer taraftan son alman haberle 
t~:t;p ve icra mahalli münakaşa mev ı re göre, F~an~a ve İngiltere spor k 
kıme konuldu ve, ıtalyarun bütün rumlan, olımpıyatlaı zayıflatacak he 
arzulanna rağmen 1940 olimpiyat mü hangi bir hareketin meydan almam 
sabakalannın Japonyarun hükumt. sr için teşebbUs'erde buluna<"aklard•• 
merkezi olan Tokyoda yapılmasına 

karar verildi. 
Fakat siyasi hadiseler günden gil· 

ne ve 11ldan yıla yeni inkişaflar gös
t erdikçe, sporculuk aleminde de ye· 
n i inki.~ar belirdi. 

J aponyanm Uzak Şarkta Çin ülke
sinde ilanı harpsiz bir harp idame et 
mesi ve Çin topraklanndan bir kıs
mını eline geçirmesi. A \•rupa ve Amc 
r ikada bazı aksülii.mellere yol açtı. 

Bir kısım devletler 1940 olimpiya· 
dmm Tokyoda yapılmasından vazge
çilmesi fikrini ileri sUrUyorlar. Hat
ta bu devletlerden bazdan kendi spor 

MEVLÜT 
Mülga Ayan Meclisi azasından Mr 

nastırlı lsmail Hakkı merhumun ru
huna ithaf edilmek Uzere irtihalinin 
yirmi beşinci yıldönlimU olan 5 Birin 
cikfınun 1937 Pnuı..r gilnU öğleden 
sonra Fatih camisinde ailesi tarafm
dan mevlCıd okutturulacaktır. 

Kendisini tanımış ve sevmiş olan 
dostlan ve talebesile diğer yurddP.Ş· 

lann hazır bulunmalar! rica olunur. 

NOVOTNi 
cularmı Tokyo olimpiyatlanna gön· Lokanta ve Birahanesi 
dermiyeceklerini de alenen söylüyor
lar. Sahipleri 

muhterem müşterilerinin 

bayramını kutlular. 

Ortada henüz müşterek bir resrnt 
karar mevcut olmamakla beraber, • 
1940 olimpiyat müsabakalarının Tok 1 
yoda yapilması çok şüpheli bir duru- 1 ;.•••••••••••mi 
ma girmiştir. Halbuki Japon hUkume .. 
t i, bu hususta bir .senedenberi büyUk Ş E K E R C l 
hazırlıklarla meşguldür. Tokyo civa· HAFIZ MUSTAFA 
nnda muazazm bir olimpiyat şehri VE MAHDUMU 
yapılmaktadır. Futbol meydanla.Jile, Sayın yurddashı rmın bayramını 
h;podromlarla, yüzme havuzlarile ve kuthılar 
s porculara mahsus köylerle mUkem- ._ __________ _ 

mel bir olimpiy ... t şehri vUcude getiı •••il .. Diş hekimi 4 •••• 

mek için Japonya milyonlar harca- F E R 1 T R A M 1 Z 
maktadır. 

Bu vaziyet karşısında, müşterek 

bir karar i!e 1940 olimpiyatlarının 

Tokyoda yapılması karan geri alma- I 
cak olursa beynelmilel çok mlihim bir 
spor hadisesi meydana cıkacağına hiç 
Riirhe etmemek lazımdır.• 

Tünel. istiklal Caddesi. Rüştü 

Paşa apt. Tel: 43413 --

Hoş bir vakit geçirmek için 

N OV OT N l' de 
Müntehap bir orkestra refaka.. 
tinde Budapeşte Operet ŞantözU 

HARRY BAUR 'u KORSAN SAiD ALI rolünde 
Sergüzeşt, macera, kin, ihtiras ve atk aahnelerile dolı. 

Ko~oo 
iki saatlik heyecan, hareket, entrika, atk ve ihtiraı ıüperfilminde takdim ediyor. 

Bugün saat 11 de tenzilatlı matine. 

Bayramın en güzel filmi, ~ Bugu··n T n .. n R K SINEMASll\TDA 

TÜRKÇE SÖZLÜ =~u~~mlerin 

Cennet Perisi . 

Güzel DOLORES DEL RIO 

ve JOE MAC CROE 

Binlerce fi~ranla Havayan adalannda .vamlan aşk, zevk ve hevecan filmi 

Piyango bayilerinin kraliçesi 
,, ' - Bayram mUnasebctile SÜ_MER sineması 

2 büyük filmden mürekkep fevk alade bir p rogram takdim ediyor; 
NiMET GiŞESi SAHiBi 

NiMET ABLA 
Muhterem müfterilerinin, ehibba ve akrabaaınm Bayramları
nı tebrik ve yeni sene için iyi tali temenni eder. 

latanbul - Eminönü No. 16 

Galata.' da - Karaköy' de 1.
E l<selSJIOr 

Büyük elbise fabrikası 
sahibi, muhterem mü,terilerinin bayramlarını kutlular. 

• 

UHASEBECI ARANIYOR • . 

Sinemanın en güzel filıni dün

ya muvaff a.kıyetini kazanan 

l Mo~ern Kız 
Fransızca sözlü 

Baş rolde: Yeni artist 

DEAI NA DURBIN 
L5 yaşla.nnda genç kızların filini 

SergUzeşt ve macera sahnelcrih 

dolu pek mUkeınmeı bir film. 

Baş rolde : 

JAK HOL T 
Seanslar: 3 Modern Kız~ 11 - 2 - 4,30 - 7 ve 9,30 da Yılmaz 

Kaptan : 12.30 - 3.30 - 6 ve ,30 

u ı.·_.. 
HASAN 1 

HASAN. DEPO 

Sahibi Eczacı 
Çünlrll Japonya herhalde bütün 1 

beynelmilel mUsabakalardan kendini 
hariç sayacak ve Japon sporcuları 

beynelm:~eı mUsab:ıka sahalarında gf 
RU D OLFFY 

ile sevimli tenor Ereğli Kömür havzasında Kozlu madenleri için Fransızca bilir ve 
y u rt K A mesleğinde tec.ıilbe görmüş bir mu hasebeei ara.rul 1Jlakta.dır. Muhterem müt terilerinin, ahbaplarmm ve bütün din 

kardeşlerinin Bayramını kutlar. 
riikmez olacaktır. 

Diğer taraftan Japonya ile siyas: 
yakmlıkJa.rı "-ıılunnn devletler de. J? 
ponyanın tarafını iltizam edecek spor 
cu':ırmı gele<'ek olimpiyada göndermi 

nm şarkılarını dinleyiniz. 
1 

Isteklilerin Galata'da Ovagimyan H a.nmda Tilrk Kömür Madenleri 

(Fiyatlarda zam yoktur.) ı ı ~irketine mUracaatları. 
1 

~---- Tepebaşı - Daire ~~~ ı~•-••••-•••ı•••------------.. 
Son çıkan son derece müessir SKİ A $ E LE R i üşütme, grip, nezleye ve ağrılara bire birdir. Bahçel<apı 

S A Li H NECATI 
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Hil<AVE 1 
K ontess Fiyora, San Fausto 

kilisesini hiç ziyaret et -
diniz mi? diye sordu. 

Hemen Arturo Andolgi ''Evet! 
evet, hatta dereyi lırmanırken yu
varlandım. Ayağını fena incindi. 
rr'uhaf bir doktora rastla.dun •.• 
Amma öyle bir doktor ki .... ,, diye 
tutturarak hız aldı. Iki saat dur-
mamacasına çene çaldı. " 
Kadın kiliseye çık&n yolda bir 

dereye rastgelmemiş olduğunu ha
tırlıyordu, fakat olabi ir ya, oruı
nı görmiyeli iki sene geçmU]ti. Bel
ki o zamandanberi oradan bil' d&
renin geçnıif olmaaı m.UmkUndU. 
Onun için Arturo'n1Dl allandır&n 
ballandıran çançanma kulak vv
medi. 

A rturo'yu avucumun içi gibi 
tanırdmı. Anlattıkları baş

tan aşağıya U)'durmaydı. Neden 
yalan söyIU;rorda Belki herkesin 
••evet" diyecefi ~ ~a.J'll''' de
mek, ve bir dhme ..-aı söyle
m.İl bulunmak sevlft ~ Yalan 
denince itte bu adam onun erba.
bı, 1U1tuı idL Ya.
lan ve do1anJll bil 
ttın incelilderbıl 
bilirdi. Bir tehin 
böyle oldufunu bl 
lirken öylece ol· 

SANATl(AR 
dufuna elllemi bndıraıı geçici te
bessümden tutunu da, btltiln te
ferrilatı moaym gibıl ,..u yerle
rine yerleştfrt.lmll ne.. muaıa
ılek, bilmdil ııı.utaftl Yoktu. 
Hele dJnliyeüı ~ bir 
,Upbenin UC111111 .... C.g Oracık
ta yok edivereeıtk alaMl hazır.. 
~- Bir hidisellln Wltlıa -haldJrathıl 
bir çelmede alt edecek tambrakh 
yalanı birden gerçekleyl'ftll'ecet ıu 
hep dilinin ucunda idi. 

Koca gözltl, uzun kirpikli utan
gaç ve pmmk halli bu adama inan
mamak eldetı geı.mezdi. GUltlmee
yişinin çekingenliğinde, ıize mğı
nan cana ya.km yalva.ntmda öyle 
sıcak kanlılık öyle cazibe vardı ki 
eeve seve yalanına tnarurdımz. 

• Yazan: 

Adrlano Zuccol 
• Çeviren: 

C. Kabaağaçh 

tiğbıi aamrııttmı- Fakat ba ftJai 
terketttm. ÇUnld1 her anlattığmJ 
ka1detaeydi, beraberinde defter 
değil ldlttlpane t;apnuı )Aznndy, 

Bazen mpıttıiı vaki olurdu. Fakat 
sapıtma.aile hacıyatmaz gibi dbel
mesi bir olurdu. Blribiri UstUne ö)' 
le yalanlar dtlller, öyle dolambao
lar uydururdu ki itin içbidea çı .. 
kılma.le: imklm kalmuxh. Bunca 
yıldır kanllle yqamıştı. 'Za:nlli 

T am otuz llfJDe hiç falsosuz kadm keııdilile delil kendi aalat-

'*Ydunu, ... tam .... isabetle._~"!ı:t.'tıklarildi ~ 1'11~ da fa.rkmda de-
yalıtın 4 ...... -:= 
da aşka mbt..ıtu. 

der, harekete getirir, aylarca ev-· 
wl ile koyulurdu. Bugihı llt a.ra.. 
lm& .geçlei bir ima )EaTlftd'ır. Ya

nn bir1cik bir W katar. On bet 
gOn sonra bir cWnle IC>kiıfturur, ~ 
gayeye erffecek UrbeJe mtıaaıt 
zemin, aman yaratır. ~udun 
iyice ı>lttiilni görtln•• dala bir 
fiske vurur• pilmlt &l'.lbUt aizma 

• lftpedek 4U.Uveıirdi. 
Bir vakitler, kendilfndeiJ çok 

kıüanen tammı evde bın.iıp 
P&riate var p&tlum Çll1 OYllUJ11l 
eifenmeyl akJma ~ Btlttın uy,. 
duıduklaımı aıra.n. _.nı,tınak u
zam alur. Şöylece httlAA edivere
lim:-

A ıturo m ftl'mC& resim ve 
tablo ttıccan Carlo Roasi 

ne tamfbimı aöyiAlOI'· BUrıu mtı
teakip adamı beı gOiı anmaz. Bir 
gUn eve girer girmez karısına 

heyecanla~ '-Biliyor musun buglln 
kime ,,,_,,i!m? RolBi'ye. Ne ka-

Cl!b ~~~ 
Bekiz ~tık * ,Uk6t ~ ..... • ...... ~~ 
dokuzuncu gUn; ''BugUn Roal ile tnae liDlP ROllll ne bidit· 

aMJIMl'otı .... ~ M:'.flf 
görllltftm. Resimden ~k ~- _, ... .. .:,~·~':;:'! te ~ dMllltmce, 'bU. 
mı iddia ediyor. Son defa g6rllft11- lefii' ~~ ~ Rosai'ye 
ğUmtta saman ulem1f. ~ -:k llltet". 1tocaaı -. 
çok bymet1( imfl. Kendisine çok ~ ub•ti: ed&yla. (Bay ha.y!) 
y&.rdmıan do~ 16yle- W ~&.: Uç ~ aonra liossi 
di ... Adam 11e11 det Bu çorba limon- b. ... 411#· ~ gQn doktorlar 

-~--------------.:,_ _ _......:....._...:_ suz" - dJye bir kaç llf yine ou hetitiJl ttia~ bir ttlrll 

alandaki en bUyi1k kozu, hiç 
ıqmıyan hafızamyd.J. Ayni va.ka
yı yirmi kiılye ayn ayn tarzda 
anlatır. Ve araclan aeneler geçse 
de hangi ya1tm kime anlattığını 
hiç wıutmazdr. Onu cUrmU meşhut 
üzerinde yakalaınak imk&naızdı. 
Ben bidayette kime ne yalan söy
IUyol'B& rizliee bir deftere kaydet-

Bum hmnlamamak, 
ntetk etmek tbıere fllttbı.. 

körtl bir ya.tanı& dilini bDerill. () 
zaman deham belli olmudL Pabt 
hedefi belli bir A'8)'9 ~ak 

için ,.ıaa söyli:yeoelaıe, lltW. ııe. 
yecanı, dehbı o ~ t.ya.klanir, 
yalanm en ll& eamaw.ım. yUkie. 
lirdi. BütUn kuvvetleri aeftrber e-

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

Elektrik Makbuzunuı ' 
ÇOK MU PAHALl7 

AMPULLARINI 
K U L L A N 1 N 1 Z. 

AZAMI TENViRAT 

on bet gl&n tnlld4etle ı.:toiıdden ha- k~•ı I"•· D6nllacfl gtbıtı. 
hia yok~._.,.. bir cbmle - ~ iht8lt J&lllDll 1* 
"'Biliyor mU8UJl 1toeııd' Paristeki re- 4ppenc1Wt.e meydana çdtar. Bir-
sim aergiline pliycr.~, Sekiz gün ~ gUn IODI'& da Roai ameliyat 

çıt yok - Bir aece tiyatroda, ti. mı•• ..... de ceıı verir. 
ötede'kl &ı ld'&larda oturanm biri- ı,te tam bu llln.lardaqı. Artu
lle ayala lralbıü e1Jıe seJ1m "ve to',a lib' jtlll aoJra.kt.a l'lılltpldbıı. 
tebelsilmler. Kana .,seı&m verdi- "Bıı ,_.. böyle nenden" diye~ 
lin kim?" diye sorunca hemen dum. 
"Rosai! Gideyiin Nırayım mı!" ~~ cenu.e alaymdan" de-
- Bittabi k&nlmm "A! deli mi- di. Jlellıden. bir teyi gizleaıezdi. &-
ahı?'' dJyecefiıil biliyordur. - Uç na adlattl. Karumıı ROllli ile JÖ-
dört gUn IOlll'& - "Biliyor mll#wı nıemeı l&temeai pek ciddi bir teh· 

Roeat bu& çok tuhaf bir t.eklifte like,.... Biç mevcut olmıyaıt bir in· 

~cıu? Beni beraberinde P&riae ae.o. unma D88ll takdim eder· 
atlrWdeJip Nil~ haklrınd& fOı:. dJm. 

rimden illtifade etmek lltiyar.., -
lki • llktt - "A, Y&Habl 1la 
aoıiiil'den bıktım artık. Her rut-• 
~ Puile beraber lf.,.. .. 
miat IÖ,ıemfe. Onilme .ıen bana 
~ P:leoettmden baluledlyor,, 
- Silldkt - ''Galiba Paıise git
mezsem herkes benimle alay ede
cek. Fa.kat durup dururken or&)W.ı 
kadar gidilir mi?,, - Yine dkftt -
"Yallah galiba. Parlae gitmek mec-
buriyetinde ka.Iacağmı. Şu Roui 
8felinin. yedili haltı görüyor mu
sun?,, - yine bahis yok - "Eğer 
Pariae- lidenem, bu angaryayı bir-

ik! gün içinde bafmıclaıı ıilvup ge
lirim.,, - ~ - Onu mtltealdp 
t.e IOll darbe; "Bele g6rdUn. mtl ha
fllll& pleni, camm öyle llllahyor 
ki, herif ~ gidiyoıı di,. cijye 
beni ıılha,et Pvfa •:vahatine kat

lanıiıat mecburiyetinde bıraktı. 
Amnıa ne yapar vapar bir iki gq:n 

A S G A R l S A R F f y A T ~ ıçmcte heJHncecik dönerim. Ben 

•i!l!!!!!!!!!!l!!!!!!ll!l!!,!!!!!!!!ii!!!!!!!!!!!l!!!i!!lii!!~!!iiiii!iiiiiiiiiliiiiilİİliiimliiii .. liillii._liiili!iiliİli!!i!!!!!!~ kancığmıdan IJipeıca.cık evc~deıı uzwıboylu uzak dura.biJir mi-
,_ ,. f - Parlate bdmı• mı di-

• 

SiRKECi ORHANlYE 

CADDESi No. 7 

TeL 24394 

GRiPiN 
Nezle, grip. kolqitle telunl ağrı~ 

yecjlile ve en kllYYitll B~ . 

Harareti ılr'atle dlı&rir, 
lıitmecl• llerl gel•• ra .. 
hatsıdıklan önler, mideyi 

bozmaz, kalbi yorma. 
böbreklere •hmet 

vermez. 

Grip in 
Romatizma ve mafsal 

alrtlannı durdunnota 

k•t'1 tesiri hafzcllr. · 

icabında günde is Kaıe alınabi&r 
Taklitlerinden sakınınız ve her yerde ıırarla "GRIPIN,, iıteyinls. 
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• Dan•eı Dareux sinirlerini atgor 
ta ettirm;stir. llğer. kumpanyanm 
bütUn tedbirlerine rağmen sinir has 
talığma ufnvıaaa.k olurıs& 80 biıa ~ 

Bir Hücumu 

• 
Küçük Bir De•anllnan 

Küsük Ni§Clnlası 
Seviııl!i Shirley Templ yeni bir 

film oynıyacaıttır. Film:eaJuu'"Kll ·• 
çllk Delikanluıuı kilçllk . • dır. 

lar ~t.. 818~· Geçmtle ilı!z tlofaran güzel 
• ~eııde;ltten Cin ffarlov'un çok yılda Ramona Hirı 

Sevimli Sbirley ile birlikte bu filmde 
kendisi gibi kUçtlk bir erkek yıldız 
daha rol alacaktır. 

~t! ~~ kollekstvanunu 
.blr.' milyoa:doJaRf r. banker atın aJ ı-..------·----------------
~ştır. ,.~!!!!!!!!~!i!i!!!!!!!!!!!!!i!!!iı!!!!!!ıi!!i!lill!ili!ii!!!!i!!l!!!İ!!!!!i!!!!!!i!i!İ!!!!!!!!!!!!l!!!!!!l!!!!i!i!! 

M u1JAmba JM'r'detıUl@r ve man

• Gary Cooper hiç patates sev , 
mez. BugUne kadar ağzına• bir lok -
ma bile koymamıştır. Ronald Col
man da yumurtanm sarısından hoş
lanmaz. Hatta yumurta ile yapılmış 
yemekleri bile yemez. 

• Komik Harold Ltoyd bugllnt' 

bdar yirmi beş otomobil alıp sat • 
llUftır. Çünkü kahkahalar kralı Holly 

• wood•un en örde gelen bir otomobil 
meraklısıdır. Adeta otomobil basta 
aıdır. 

• Güzel yıldızlardan Ramona 
Hire henüz yirmi bir yaşındadır. Bir 
aene evvel ev'enmişti. Birkaç gün evelrke1t suda 1111ab1an bez 

Jt"rle temi,;1f'Tltrler veya bu ~t vel de ikiz c;ocuk doğurmuştur. 
ta ytkanırlar. • Anna Sten ''Fellket hastalığı" 

Evlerin boyab ~leri, biraz admda bir fılın çevirmektedir. Fil • 
petrol döldllmllf su ile yıkanır. Son mhı mevzuu, feliketten hoşlanan bir 

ANKARA 
ANONiM TÜRK SIGORT A ŞiRKETi 

Sigorta teniiinin modern etUlen Üzerine kuruhnut en Jmy • 

etli finanaaJ (1'11plara istnad eden milli bir sigorta tirketidir. 

Sigortaya aid her mütkülünüz haJdcında sitelerinden mec 

:anen mal6mat alabilirsiniz. 

Adres: lıtanbul, Yeni Postahane kartıımda Erzurum Hanı 

albnda. Telefon: 23883 

PATATİS ÖZÜ 

Setf1' 

'Oünya mevaddı gıdalyesl arasında en büyük 
11ikGfatla zafer niıanını, clipfom donör ve 
11fln · madalyaJI kazanan ve bu suretle 

birinciliği bihakkın tasclfk olunan 

HASAN 
özlü unları 

Vitamfn, Kalori, Gıda, Sıhhat 
?irlnç. Yulaf, Merciınek. Buğdayi lrmiki 
Patates. Mısır, Türlü. Bezelye; Badem; Çav
dar ÖZi Unlanm Çoculdannaa Yedjriniz. 

AJlahm yarattJIJ uf hububattan alman vitamini ve kalorisi. kuv 
vel gıdaıy881 çok o'an Huan OzlU Unlarına dc*torunuz şehadet e
der ld bayatın ve tab;atm en uıagaddl ve en mUkemmel gıdasıdır. 
RuaD OzlU Unlan çocuk•arnıua tam afiyet temiO eder. Neş\·üne
ııalarma yardım eder. Onlan c:a\>1'k bilytltilr. Neş'eli, tombul, basta
bız yapar. Hasan Ozltl wılart1e çok leziz muhallebi ve çorba ve ye
· 01r V1lt>t111"' Mutlaka H A 8 A N markasına dikkat. 

GRiP - NEZLE 
BAŞ - DiŞ 
ROMATiZMA 

ve 

BÜTÜN AGRILARI 
derhal 

Makas gibi 
keser 

·· Eczarıe'erde 
1 lik ve 12 lik 

Amhlijlannı 
arayınız. 

Taklitlerinden aalımımll 

ism·ne 
elli< kat 
ediniz. 



Büyük Karıştırandaki 
Hana Ait Kıymeti 
Bir Kitabe Ele Geçdi 

Ayni Köyde Mimar Sinanın Bir Eseri 

Yeni Baştan Tamir Ediliyor 

Büyükkarıftırrandaki hana ait tarihi kitabe •• 
Çorlu, (Kızılay ı - Mesınli köyünde -nası bil yük bir memn uniyetıe karsı

eeki bır koprünün tamiri esnasında anmıştır. Kitabe Edirne müzesıne 

teillel ta ları arasında bir kitabe bu- kaldırılmıştır. 

lunmu tur. Bu kitabenin işgal yılla- Büyükkarıştrranda Sinanın 

Antalya 
Notersiz 
Kaldı 

Antalya, (Kızılay)- Adliye müfet 
tişi Zahir Sencer, ikinci noterlik mua 
melatrnı tefti~ etmiş, birçok evrakır 
asıllarına harç pulları yapıştırılmıya. 
rak parasının zimmete geçirildiğinı 
görmüştür. lkinci Noter tevkif olun 
muş ve muhakemesine b~lanılmış 
tır. 

Birinci Noter daha evvel öldüğü 
birinci ve ikinci noter katipleri de 
nevkuf bulunduğu için Antalya noter 
siz kalmıştır. 

Yeni bir noter tayini bir ay sürecek 
kanuni merasime tabidir. Bankalar, 
·uccar vesair iş sahipleri, notersizlik 
ten sıkıntı çekmektedirler. 

Bigada Kültür Tayinleri 
Biga, (Kızılay)- Dumlupınar okulu 
-ığretmenlerinden Zekiye Onur 1mroz 
okulu öğretmenliğine, 1mrozdan Ala 
ttin Selçuk Biga Dumlupınar öğret
menliğine, Çanakkale Burgaz okulun 
dan Hürrem de Biga yeni çiftlik oku 
lu öğretmenliğine, yeni çütlikten E 
/Üp te Biga Sakarya okulu öğretmen 
liğine, Balıkesirden Hacer de Biga 
Sakarya okulu öğretmenliğine naklc
dilmislerdir. 

. ..-._ ' 

R B • 1 KAŞE 

NEOKALMiNA 
3RıP • t::)A!;> ve 

ARTRıTiZM e 
BÜTÜN 

.. -~··· 

U ı~ A~t-< a LAt-< t 9 Nt:. V t-<ALJ ı 

ROMA TiZMA e KIRIKLIK ve 
AGRILARI DiNDiRıR 

Kadınlık aleminde 
ikinci inkılap 

adet bezleri 
Evde, Tazifede, seyahatte, yazlıkta, kıflıkda, baloda, seve aeve 

kullanılan ve Beynelmilel Kadınlar Cemiyetinin takdirini kazanan 
ufak, Bıcak, yum'Uf&k, kam çekici ve muhafaza edici hususi bir 
pa.mukt.m ya pıhrıif aybqı bezl erini her eczaneden, parfümöri ve 
tuhafiye mağazalarından, kadm berberlerinden ist eyiniz. Kutusu 
65 kuruştur. 

rında Karı tıran kôyUnden getirtildi- eaeri tamir ediliyor su terazileri kısmen, han ve çeşme-

ğ-:ekopr\inlln a'-·aklarında temel . ler tamamen yıkılmıştır. Köy, yeni 11111 IBlll (ini ff'fJIRr, 
taşı o'arak kullanıldığı ve Karıştıran Edirne (Kızılay) - Yavıuz Sclım, de selstaUnzebruiınd-ekEidtairnn'ehiaksfô"aplrut'"s§iıO'setamsi ıu··r·zee--===== ~ JlllllllllllllllllllGllllllllllllllllllllull·I • 111111111vrrwumunnnE11BUllllll MI 1111( 1 ;t;; bası ikinci Beyazıdı tahtından iskat rinde bulunduğu için yeniden ehem· ~ daki Rü temp şa hanına ait bulundu yU 1 

için Edirneden kalkarak Istanbula miyet kazanmıştır. Köyün asfalt şer ğu anla ılmı tır. Bu han, Hicri 953 te 
rUdüğü esnada iki taraf askerlerinin 

Koca Mimar Sınan tarafından yapıl- i'I · k · d b" yUk l k 11 b' 1 arbettiği tarihi bir yer olan büyilk ı mış, oy c U · bir i ko u a 11 
mıştır. Vaktile Istanbuldan Viyana- \.tatUrk an d yap im şt r Yeniden 

ya kadar olan yollarda yapıhın büyUk Kanştıran köyünde Kanunf Süleyma ~öçmen ma~:lleler: d~ t~~is edilmiş· § TÜRK ANONiM SiGORTA SOSYETESi = 
kervansaraylardan biri olan Kanştr- nın vezirlerinden Rüstem Paşa tara· ir. Umumi müfettiş General Kazım § 
ran kervansarayı, elli sene kadar ev fından mimar Koca Sinana hicri 953 Dirik, Mimar Sinan tarafından vak- = _ 

yılında yaptırılan bir cami, bir köp- ile köye getirilmiş olan ve köyden 3 S .. B k E I" k ve Eytam Bankasının Kurumu 5_ vel tamamen uıkılmış, hanın kitabe- ;;;;ı: umer an m a 
J ü, bir han, su terazileri ve çeşme- '\ört kilometre uzakta bulunan suyun = 1 = 

=.,~: ::~:·.kt::;:~7~.:~::~: 0~~.;'!~i.:~~:ı;.~~~:~~:.k::;~: ··k~:~.~::.r:.;::1~~ ;~;~;:·::ı~~~~~: 2 • YANGIN • NAKLiYAT EE 
lan hanın tarihi birer vesika hükpıU:ı }'.i bir şekilde varlığını muhafaza e- 1e ihale edilerek tesisatın yapılması- S: HAYAT E: 
de olan kitabelerinden birinin bulun- fon yalnız bir köprü kalmıştır. Cami ıa ba.~'anmıı;;tır. § §§ 
-------------------------~------------~----------------------------ı------------------~ :: ve ::::::= 

1 = = 
ç A ö LA y An G Az in osu E?•1 ~11ı = HER J O R L O K Az _A a 

BAYRAM MONASEBETILE ~ M ~ 
Mısır film yıldızı • _ 

T AHiYE MUHAMMED'in 
En yeni programı. Aynca: 

- . Baqan M U A L L A 
Memleketin eh yüksek musiki 11.rka d~larının refakatlle. Tel. 40335 

'!!!-!~--! ...... ıoiıiıiii~ » Tamirat dolayisile büyük tenıilatli satıı 411 7 

Beyoglunda, Lstikliil caddesınde 332 No. Küçük Iskarıatos namile çok tanınmış 
., 

DIMITRI MÜTEVELLi MAGAZASINDA 
tekrar tamirat dolay11iyle 6-12- 937 Pazartesigününden itibaren 

FEVKALADE TEZILATLI SATIŞA BAŞLIY ACAKTIR. 

ıliıimiiiiiiiıılıiiııiı __ ....,.iiiıiiiııliı~-• BU FIRSATTAN iSTiFADE EDiNiZ. 4~~iiiiı!!!ı~~~~~ 

Manifatura 
Mağazası 

Muhterem müıterilerl· 

ıain bayramları nı kutlu· 

lar. 

ve bu münasebetle 15 gün 

sonra Fransız RODlYEV. 

ŞANEL) Fabr"kalarının son 

moda kumaflarını cıkata· 

Beyoğlu, I tiklal caddesi 
lş Bankası karŞısında 

No 238- 240 

,...~LETUAL L. HOVAGIMYAt• 
437 Beyoğlu Istiklal caddesi Tel. 43752 

Parisle A. KLAVERı'nin Lastikli 
Dantelden Lüks hakiki SKAl\TQAL GENLER ve 

SUTYENGORJLAR gelmiştir. 
Mütehassıs korseyer Bayan tarafından ısmarlama 

LASTEKS ve kumaştan son moda korsalar, sntven 
gorjlar ve sıhhi kemerler yapmr. 

BIR TECRUBE KAFIDIR. ---

Saata çok ehemmiyet veren FHCVUE aaatı alır. 

BlrREVUE 

' aaatı a lan ne a ldığını bili r ~ 
çQnkl ao •enellk tecrGbe gibi bir 

garantlY• m•llktlr. 
Modellel' en son ve zarif ••klldedlr . 

AEVUE saatları tanınmı' •aatcılarda 

aatıımaktadı r. 

u"'""'' 4._..11 1 l•tanbul. Bah<;ekapı, TaiJ han, Birinci kat 22 Telefon 21354 

• BAYRAM YE YILBAŞI ÇiÇEKLERi •-• 

Sabuncall<Ds 
ÇiÇEK TiCARETHANESi 

- _, 
&.._ 'liimer Bank binası - Galata, Tel 44966 ~ 
~ııtr1ııııır1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111J111111111111111111111111111111111r lllllllllllll" 

EMLAK VE EYTAM BANKASI 
MERKEZi: ANKARA 

ŞObeleri • lstanbul, lzmir, Bursa 

Y aDllacak ve yapısına baılanmıı meskenler için 

Yatandaılara mümkün olan kolaylıkla yardım eder. 

• 

MEVCUT GA YRIMENKULLER 

KARSILIGINDA IKRAZAT YAPAR 

I 

• 
Faiz senede o/o 9.1/ 2 dur. Ayrıca Komisyon almaz. 

Ekspertiz ücreti ( 1,000 ) liraya kadar 

istekler için I, fazlası ic;in 2 liradır. 

Gayrimenkul ipoteği ve Esham ve tahvilat rehni kar~ılıiında 

Meı'ul Müdür: 

Bayram ve Yılbafmda sizin ve dost larmızm memnuniyetini mucip ola- Banka muameleleri yapar. Vadeli ve Vadesiz mevduat ahr 
cak gayet gtlzel ve nadide çiçekler ve çiçek ağaçlannın müntehap çe-

A li Hayc:lar KERMEN 
TAN MATBAASI 

şitlerini hazD'ladığmı arzeyler. 

Adres: Beyoflu, lstiklll caddesi 304. Tel: 40167 
• • Ankara tubeai: Ankara Bankalar caddesi No. 34 • ..... _________ Iİlll ________________________ _ 
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ı ı 

Kızılay 
Nasıl 

Mask esil 
Takılır? 

''" ' "'"'-""' '-'~
( "Kızılay,, ın Ankarada mü· f 

çekilir. ızılay maskesi dünyanın en 
modern maskelerınden biri

dı . Bu maske dort katlı bir ku
muşta.n yapı ır. Maskenin dışa ge
len kısmı kalın çadır kumaşıdır. 

Ondan sonra altında bir ıastik ta
baka, lastik ta bakanın altı.uda ikin
cı bir kat sağlam kumaş (Balon 
kumaşı), ondan sonra bir taba
ka lastik daha bulunur. Bu ku
maş o kadar sağlamdır ki 5 san-

~ kemmel bir gaz maskesi ~ 
~ fabrikası vardır. Bu yazıda, ~ 
~ bu fabrikanın yaptığı mas- -
~ keler hakkında etraflı tal- ~ 
~ silat vardır. t 
"'' "'"- '-'""'"'"'~~t 

4 - üzerinde numara bulunan 
kol artık çekilmeeyecek bir hale 
gelince maskometrenin üzerinde 
basılmış olan okun gösterdiği nu
mara yüzü ölçülen kimsenin mas
ke tip numarasıdır. 

5 - Bu numara, ya 1 ya 2 veya 
3 tür. Numaralı kol üzerinde her 
bir numaradan birkaç tane yazılı
dır. Ayni cins olan numaralar ara
sında fark yoktur. 

~.3ô 1llodclL !lmL fücdfu.cı 
pek }.!.akında 9-öreeeksiniı 

timetre geniş iğinde, 35--40 san
timetre uzunluğunda bir kumaş 

parçası üzerine 100 kilo bir ağır
lık basılsa yine kopmaz. 

Maskenin camlan Aripleks de
nilen ve çatlasa da dağılmlyan 

camlardan yapılmıştır. Bu camlar 
kuvvetli bir çerçeve ile maske göz
lüklerine sıkıştırılmıştır. lç taraf
larında buğulanmaz levhalar var
dır. Bu levhalar camların buğu

lanmasına mani olur. 
Buğulanmaz levhalar maskenin 

içinde nbir yay va.arta.sile takıp çı· 
kanlabilirler. Gözltik camları ise 
a.ncak gözlük halkalarının hususi 
bir anahtar!a açılması sayesinde 
değiştirilirler. 

Bu, çok mühim bir meseledir. 

Zira camlar kolaylıkla açılacak o
lursa. herkes bunlarla. oynar, cam
lar gev§er, ve içeri gaz sızmaya 

başlar 

K ız~ay maskesinin göz'.ükle
rınin altında. hususi bır de

lik vardır. Buna (Soluk yeri) de
nir. Bu so1uk yeri sUzgeç vidala
maya mahsustur. Süzgeçler, içeri
sinde gazlı çisimlerl tutan madde· 
ler bulunan hususi kutulardır. Bun· 
tar doğnıdan doğruya bu soluk 
yerine vidalanırlar. 

Bir stizgeç vidalanmazdan ev· 
~·e': süzgecin Uzerindeki kapak ce
virip çıkarılır ve süzgecin alt•nda
ki yakıya benzeyen ve üzerinde 
türkçe (bunu çekip çıkarınız) diye 
yazılı bulunan tabaka çıkarıl·p a
tı ' ır. 

Maskevi yti?,e takmak iGin onu 
bağlarından resimde görüldüğü gi
bi tutmalı ve evvela çeneyi içeri 
sokarak maskeyi yüze çekip ge • 
çi.rnlelidir. Maskeyi taktıktan son
r a muhakka karka bağmı da çen
gellemeyi unutmamalıdır. 

Maskeyi çıkarırken evvela arka 
bağı çözülür ve baş bağları yuka· 
rıdan a.sağıya d<>ğru çekilir. 

Insanlann baş'arı biribirine ben
ıeroediğinden nıaskeJer üç boy üze
rine yapılır. Bunlardan 1 numara 
büyük maşlar. 2 numara orta baş 
tar, 3 numara kilçük baş'ar iç:n. 
dir. 

B ır ıns;ıuın ma~ırn numıtrn
sını ölçmek için Maskomet-

Maıenin iç göıünüşa 

(.6UGÜN·KUMBARANIZA·ATACAGINIM· KURU$ j 

---- - - ---J ---- -- --

YARIN·KURACAGINIZ • EVİN·TEMELİDİR . 

T.C. 
ZiRAAT BANKASI 

• 

B öylelikle herkes kendi yü
züne uyan maskeyi seç

miş o'ur. Maskpmetreler Kızılay 
merkezinde satılır. 25 kuruştur. 
Buna posta parası zammedilir. 

Bir Kızılay maskesi iyi bakılmak 
şartile beş sene dayanır. Süzgeç
leri bir insanın bir çok saatler 
gazli hava altında kalma.sına mü
saittir. Bütün savaş gazlarına bir 
tek süzgeç konur. 

Kızılay maskesi çok büyük dik
kat ve itina ile yapılır. Fabrikada 
her bir maske 20-30 koni;roldan 
geçer . Her bir kısmı, her bir vi
dası, her bir dikişi ayrı ayrı ınu

ayene edilir. Bütün kısımları bir
leşip esas maske meydana çıktık- ı 
tan son tekrar tam maske muaye
ne edilir ve maskenin tamai e bir 
insanı koruyacağı anlaşıldıktan ev- , 
vel bu aske fabrika.dan dıgarıya 

çıkaz. Ufak bir kusuru olan mas
ke derhal atılır. Maskelerde Kızı. 
ay çok büyük bil' titizlik göster
mektedir. Aşağıdaki resimlerde Kı
zılay fabrikasrnda maskelerin ve 
muhtelif kısımlarının yapıld·ğm· 
ve kontrol edildiğini görüyoruz. 

• 

l 
iH O R N • 

1 FON 
RADYOLAR' 

Haricf Jekillerlnin zarafe ti ve cinsinin mükemmeli 
yeti itibarile emsalslzdirl er. 
Satış yeri: Galata, Mltak idis Elektrik Evi 
raıra satı§ yerleri: 
~ara - Adana - Balıkesir - Afyonkarahisa.r - Edremit - De 
~ - Izmlr - Samsun - Trabz on - Lüleburgaz - Alpullu -

ara - Eıaziz - Kütahya. 
......................................................... 

1STANBUL, T URKEY:; Tel. 44654 

ŞiŞMAN YANKO 
EMNiYET MAGAZASI 

lstanbul, Yeni Postahane caddesi No. 39 

Mevsimlik son moda : Mantoluk ve roplulC yünlü 
kumaılar, ipekliler, pamuklular ve ketenlerin envaı. 

Her cins patiska ve çarıafhklar 
Tuhafiye dairesinde en zengin çefit hazır 11e ölçü üzerine 

gömlek, pijama, Ropdöşambr, laavlular. Her cinı sofra oe cİ· 
haz tcıkımlan. 

Nefaset • Metanet • Ucuzluk · 

Saç E~siri 

KOM OJEN 
Saçların k8klerln1 kuvvetlendı 
rir. Dökülmesin i keser. Kepeı. 

feri t amamen giderir ve bO 
yUme kabiliyet ini artırarak saç 

lara yeniden hayat verir. Koku 

su IA.tlf , kullanış ı kolay bir sa• 
eksir idir. 

INGILIZ IANZUI 
ECZANESi 

SiRKETi HA YRIY.EDEN: , 
Bayramm ikinci Pazar günü müıteana olmak 6zere adi gün

ler tarif esi tatb~k edilecek ve yalnız o gün Köprünün ton poı 
taları : 182 ve 184 numaralı seferleri 25 er ve 188 numaralı 
sefer de 15 dakika ıonra yapılacaktır . 
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Erzuı umun imarı için 

(\urulan B:rlik Müh:m 
T esf bbüslere G·risti 

..c> 
~ 

f 

hususi banyolar ve yeni otel 

Erzurum, (TAN) - Burada, :Mali 
yenin ve Muhasebei Husu.siye ile be
lediyenin para yardımlarile kurulınuş 
bir imar birliği vardır. Bu birlik ge

~en sene kısa bir tevakkuf devresi 
geçrimiş, fakat vali HAşinı lşcanm 

gösterdiği yakın alaka 1937 yı. ı ıçin 

verimli olmuştur. Birliğin anageiir 
kaynağı olan Erzurum fenni mezba
hasile Ilıca köyündeki meşhur ılıca

lara ehemmiyet verilmiş ve biı·çok 

inşaat ve tamirat yapılmıştır. Modern 
mezbaha binasına hayvan dinlendir
me ahırları, barsak ve deri işleme 

yerleri, laboratuvar ilave edilmiş, et 
Dakliyatı kapalı hususi kamyon arla 
yapılmaya başlamıştır. 

Ilıca binalar grupunda esaslı deği
fiklikler yapılmış, hususi ban-

yoların üstüne güzel bir otel ve ga
zino kurulmuştur. 

tahsisat koyacaktır. 

Halkevinde kış Faaliyeti 
Halkevimiz kış iaaııyet.ııe ~ngin 

programla girmiştir. Ev başkanı Ah
met Erverdinin çalışmalarile Ha!ke
vi dershanelerinde 60 talebe lisan der 
si görmektedir. Spor kolu toplantılar 
yaparak kış spor faaliyetini tesbit et 
mekted·r. 

Göstı>ri şubesi: vereceği beş temsil 
için çalışmalarını artırmışbr. 
Sosvaı vard·m kolu. voksul mektep 

çocuklanna kitap ve defter almakta. 
halktan yokRul olan1ara da maddi 
yardıml..,T'd~ bulunmakhd1r. 

Zirai faaliyet arttı 
Bu sene mevsim müsait gittiği icin 

çift<;i yaz ekimi için çok nadas yap
mıya muvaffak olmustur. Islah edil

miş buğday tecriibeleri; tohum te
mizleme evlerinde tohumlukların te
mizlenerek ve ilaçlanarak ekilmesi iş; Şehirde imar birliği namına üç kat 

b, 12 daireli bir apartıman.la altışar önümüzdeki sene buğdav mahsulünün 
odalı her türlü konforu haiz iki nü- kemiyet ve keyfiyet itibari1e çok v~ 

BLAUPUNKT 

~ADYOLARI 

1938 
Modeller 

1 Lômbah T. L, 350 
1 Lcimbah T. L, 240 
6 LCimbah T. L, 200 

BLAUPUNKT 
N. ve S. Nihad, lstanbul-Karaköy Palas t 6, Tel. 42023 

Taşra Satış Şubeleri: 

Edirne: Safa Ozgen, Türk n·ııur mağazası 
E:lremit: Fehmi ~I n~. Foto Mine 
Konya: Hakkı Kunt, Kunt pnarı 
lzmir: Hikmet Güven, 1 inci Belediye cad. 15 

Ordu: Mustafa Hamdi, Osman \'e kard. 
Tokat: Uysal kardeşler 
Trabzon: Abdullah S,<\zgin 
Sams1m: Ali Ak~a.n, Şık Terakki Tic. 

fPllllllllJllUllJllJlllH llUI = KARAMÜRSEL 2 1111111111111111111111111111111 -- ---
Mensucat ve Ticaret T. A. Şirketi Fabrikası ---------- &<t\Jm aş ve !Qla~'leaırııDyeDeırnnn tercDh edPnDz 

~ Şık, ucuz ve sağlam olmokla beraber renkleri asla solmaz S ! 
;fJJIJlllfllll Satış mağazası: Sultanhaınam, ikinci Vakıf Hanı altında. Telefon: 20157 llUllllll~ 

!!!im .................... .., .... __ .......................... .... 

ANTALYA 
mune evi ve bir çiçek yeri yaptırıl- iyi olmasına yardım edecektir. 1 Umumi Nakliyat 
mıştır. Fenni ziraat aletlerinin tamiri icin 1 

Imar Birliği, önümüzdeki sene ~e- J vilayet bütresinden vanıl~:n vardım- Saygı değer halkımızm Ramazan Bayramını 
Türk Anonim Şirketi 

kutlular 
hir parklarının ihyası için bütçesine lar yeni yılda genisretilecektir. -----------------------------~!""• .. ll!'~lll!lll••l!llll 

Alanya Köylerinde 

Yeniden Birçok 
Mektepler Y aplldı 

Dereköyiinlf e köylüler yeni mektep binasının 

inşaatında çalı,ıyarlar •• 

Alanya, (TAN) - Gazi Paşa na- yonludur ve beş sınıflı olması için yl 
hiyesinde, otuz beş köy halkı birle- ni hır paviyon inşasına başıanılm:ştıı 
.şerek, kümesi andıran eski mektep Bu suretle civardaki 15 kadar ko_ 
binasının yanında asri bir mektep bi çocuğu okumak imkanını bulacaktır 
nası inşasına girişmişlerdir. Antalya Buradaki birinci okulun 1000 e yakn 
Maarif Müdürü Kemal Kaya, bu bi· talebesi vardır. Bu sebeple çifte ted· 
nanın bir an evvel bitirilınesi için i- rısat usulü tatbik edilmektedir. ııcı. 
darei hususiyeden 500 lira yardım te tebin tevsii için yeni inşaata baş·an·I 
nıin edeceğini ve mektepte bir de pan mıgtır. Alanyalılar bu maksatla 2fJ7 
eiyon açılacağını bildirrn;ştir. lira teberril etmişlerdir. Maarif Mü· 

Dereköyü halkı da üç sınıflı ilk· dürlüğü de 100 lira kadar yardımda 
:mekteplerini beş smrflr yapmak için bulunacaktır. 
binayı büyUltmiye baş1amışlardır. o 

Mahmutseyitli köyü mektebi bu Bahkesirde Kömür 
tene tam dcvreliye <;evrilecektir Kö· 
yün bu yıl yap lan mektebine yeni 
bir muallim tayin edilmiştir. Porta-

Balıkesir. (TAN) - Belediye, sa
vaştepe nahiyr~c;inden iki vagon odun 
kömürii getirtmiş. bir kişiye elli kl· 
lodan faz'a vermemek suretile kilo
sunu 3.5 kuruştan satmıştır. Alına
cak kömilrün parası evvela belediye 
veznesine yatırılmakta ve mukabilin· 
deki makbuzla istasyondaki depoya 
gidilerek kömür oradan tedarik edil
mektedir. Çarşıda kömür 7 kuruşa sa 
hldığmdan birçok kimseler ihtiyaçla 

ilmi ................ ~ .................... ~ 

COLU NlBi.PL 
PLAK Ş IRKETI 

BAYRAMINIZI KUTLULAR. 
ve bu münasebetle son çı kardığı 

_ pl&kları takdim eder. 
.r.d.L! DlLLER Bay Yesari Asım, Bayan Semiha 

17408 SAYFIYEDE HAYAT Bay Necmettin Rıza 
HlJNKAR SULARI Bayan Hamiyet 

174.0S ÇARE SAZIM Bayan Hamiyet 
Tavla şampiyonu Baynn Mahmure ve Beşiktaşlı Kema 

17415 NE OLUR KUSURA BAR MA ,, ,, ,, 
AYRILSAM DA O YARDAN Bayan Suzan 

17409 BIR YAŞ GlBI Bayan Suzan 
BILMEM AŞKIMIN EN SON DEMl K1M "2ayan Nedime 

17'10S HlCAZ GAZEL, ARTIK O GUZEL GOZLERlNIN 

Ismail Hakkı 

17-102 0mTLDAK EMINE p .... ,,~,, Hı:ıvr;,.f'~vir J!=; 
ÇORLU KARŞILAMASI Bayan HayriyeDevir Iş 1 

......................................... ........... ~ .......... ~~----------~ 
Asri kadın güzelliği 1 

VENÜS 
VENÜS 
VENÜS 
VENÜS 
VENÜS 
VENÜS 
VENÜS 
VENÜS 

Kremi 

Ruju 

P~drası 

Allığı 

Briyantin 

Esansı 

Kirpik 
ıürmeıi 

Kolonyası 

90 derecf 

Asri kadın güzelliğinin tılsımı oldu. Bütün şık ve kibar familyala• 
iMıi; nnu lrnll:ınrvorl:;ı.r Df>nosu: Nnr<>ddin Evliva Zadf" tstanhıı ------------------= ------
CAFER MDshil Şekeri 

Tesiri kat't içimi kolay 

en iyi müshil şekeridir. 

Bilumum eczanelerde bulunur. Posta kutusu 1255 

··---·· ..... -... ____ ........ ------· Yüksek musiki heveskarlarının arzuları 

üzerine bu kere Bayramın birinci günün-

~:t~~~~en B i MEN ŞEN r;;:e 
ALATURKA SAZ HEYET NI 

Beyoğlunda İstiklal Caddesinde 

BELER OTELİ 
salonunda saat 18 den itibaren her gece dinliyeceksiniz. Düğün, 

'-T: • .., ~ ,.,,~ ., :r ziyafetler ic;in otelimizin lüks salonlan Alatur1's ve AlA-
frıı.nga musiki taknnları ile beraber kiralanır. 

Şu ç'.mento marka~annı kullgnr·ız -
" A S L A N ,, Zeytinburnu - "A S LA N,, DancG 

Normal yapma PORTLAND 

'SUPER A 51.AN,, Zeytinburnu"{ UP'" R A SLAN,,narıc 
Çekif ve batıta kartı yüksek ilk dayanıklı yavat donan 

ve ?huk laf olan yapma PORLAND Super çimentosu. 

Fabrikaları: Zeytinburnu - Darıca - Eskişehir. 

3atıış yazağı: Galata, Agopyan Han 3 ncü kat; Tel. 44795-7 

.............. - .... - ............. mmı .. ... 

JIALI< 
r<ONTR-PLAK ve KAPLAMt 

Fabrikası Sahipleri 

Bayram:nızı kutıuıar 
Büro: lstanbul, Katırcıoğlu Han 3 ncü kat No. 11 Tel. 2314 

Fabrika: Eyüp, Bahariye caddesi, No. 20, Tel. 20590 

Telgraf adresi: KAZAZEKI 

Aşağıki alameti farikaya lutfen dikkat: 

- ------ ------

kal bahre erile meı:ıhur Oba köyünde 
de ·en' bir mekteo vapt!mrştır. Mek
t o·n e rafı kendisine ait portakal 
bahcıesile çevrilidir ve,bu bahçeler 
mf"U:tebe o1dııkc;a mfthim bir varid:ü 
getirecektir. Bu kpyiin üç sınıflı mek 
tebini bitiren 50 ye yakın talebe A
lanvada ki ta.m devreli ilkmektepte o
ku~aktadır. Obaköyü mektebi pansi-

l'??lı bu şekilde temine başlamışlardır. ••••••••ım1•••••••••••------.. •-•-••.1•-.-------------------



Şapey'Jen kaçan bir ÇÇn muhacir kalileıi 

Uzak Şarktaki 
Kanh Savaşın 
Tuhaf Tarafları 
Uzak Şarkta Çin ve Japon ordula

rı hi.18. ça.rpl§ıyorıar. ljenır1er aıını-
1or, tayyareler bomba yağd..rıyorlar, 
ber gun kume kume ınsan ö üyor. 
Bunlar hep, harbın acıklı tarailan
dır. Fakat bir de garıp tarafı var ki, 
ınsanı, bu müthi§ dam karşıSında bi
le gayriihtiyari güldilrüyor. Bunlar 
öyle garip şeyler kı insanm hiç inan
mıyacağı geliyor. Bir kaçını buraya 
yazalnn: 

Şanghayın Japon tayyareleri taiiı.
fmdan bombar-Oımanı es.naaında bir 
bomba da çok eskiden yapılmış köh
ne bir binaya isabet etmı§tir. Bina • 
ııın sahibi Çang Fey adında ihtiyar 
bir Çinlidir. Bu adam çok fakirdir. 
endisi gibi ihtiyar b r karısi e iki ço
cuğu vardır. Hayat.arını bin müşkil
li.Ua temin ediyorlar. Fakat bir Ja
pon bombası bunları zengin etmiş
tiır Bomba bina.yr delmiş, bodrum ka
Uaa. kadar inmiş v.e orada patlamış-

Bu patl'lllllldl:\ia!I nde bir duvar 
yıkılmış ve içinden etekler dolusu al
tın para dökülmüştür. Bu para an 
bınanın en eski sahibinin o dura vara 
gömdüğü sonradan an aşılmıştır. 

Yine Şanghayda bir evde n~an me 
rasimi va.nn•ş. :Su sırada Japon tay 
ya.relerinin atbğı bombalardan biri 
de bu eve düşmüş, fakat tuhaf teaa
dilf .. Bomba patlamadığı için nişan 

. ' . , l ::a-a y.o 
Bugünkü proJ?r&m: 
OGLE NESRIYATI: 
Saat 13,3G-13,50 Muhtelif plik ne'

riyatı, 13,5G-14,15 Plip: Turk musikisi 
•e halle şarkılan 14,15-14,30 Dah.li ve 
•and haberler: 

AKSAM NESRlYATI: 
Saat 18,3G-18,35 Plilr neıriyatı, 18,35 

-19,10 Çocuklara karaı~z: Kuç11k Ali 
19,IG-19,35 Turk muaıkiıi ve halk pr
kılan (Hikmet Rıza Sesgor ve arkadq
ları) 19,35-19,50 Saat ayarı ve arapça 
ııeıriyat, 19,5G-20,15 Turk musikisi ve 
laalk şarkıları (Muzeyyen ve arkadaıları) 
20,15-21,00 S61o Viyolonael: Cumhur 
.Başkanlıit filormonik orke1trası ıoliıt
lerınden David Z rkin tarafından (Piya
noda Marsel Bi) : 

1 - Haydn: Conıerto, 

2 - Chopin - Glazunov Etude 
3 - Gra-nodos: Goyescos·lntermezzo 
4 - Tchaıkov:sky: Sur un theme Ro-

coco 

töreninde bulunanıilardan kimsenin 
burnu kanamamış ve eğlence daha 
fazla coşmuştur. 

Bir Çin siperinin önUnde dUşen a
ğır bir obüs mermisinin infilakı ne
ticesinde !iper yıkılmış ve bir manga 
Çin askeri yıkılan siperin içine diri 
diri gömillmilşlerd r . Fakat sonfa -
dan düşen bqka bir mermi ile yıkı
lan siperde bir menfez açılmış ve aa 
ker erin hepsi de kurtulmuştur. 
Şapeyin havadan bombardımanı es 

nasında bir evoo yangın çıkmış, fa
kat buraya tekrar dilgen bir bomba 
neticesinde yangm sönüvermiştir. 

Japonlar kalabalık bir Çin mUfre-
7.eeini Şapey harbinde esir etmiş1er

dir. Fakat bu esirler nakledilirlerken 
birdenbire isyan etmişler. muhafızla 
nnı yakal varak silahlarını almış1ar 

ve onları da yanlarMa alıp Çin mm
takasma kaçmış·~rdır. 

Uzak Şarp harbinin facialan ara
sında ~vıe gartp ~ ~n•nn~ dallrpek 
çok MdiRe kavdedilmektedir. 
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BULMACA 

•ı 
e SOLDAN SAGA; 

1 - Yün kumaş - Para konur 
2 - Yatar - Temizlik yeri 

Saat 21 00-21,15 Ajans haberleri 21,15 
-21,S5 Stildyo salon orkestrası 

1 - Bızet: Carrnen 

2 - Fetras: De scene en scine, 
3 - Maz Geııes: Ramania 

3 - Yeni sil ren asma - Erkek adı 
4 - Nüzül eden - Di~i uzaia.a, j 
5 - Bizi dünyaya getıren 

4 - Brahms: Ungarische Tanz 5,6 
5 - Strauss: Tausent und cıne Nacht 
Saat 21,5S-22,00 Yarınki proıram ve 

Is ıklil Marıı 
Ankara Radyosu 

OGLE NESRIYATI: 
Saat 12,30 Ptıkla Tıirk musikisi, 12.50 

l dıs, 13,05 Plakla Turk musikısi, 

ı O Son 
aat 18,30 Plakla danı muııkisl, 19,00 

6 ıye: Piyano ve keman refakatilc 19.30 
Konferans: Doktor lbrahim Zati (Ço
cuklarm bıfzı11ıhaııma dair), 19,55 Bor
aa aberlerl, 20,00 Sadi ve arkadasları 
tarafmdan Turk mu kiı ve alk şarkılan 
20,3'> Hava raporu, 20,3! Omcr Rıza ta
rafmdan arapça 071f.v, 20,45 Semahat 
Ozdenııes •• arkadatları tarafmdan Türk 
uıusikısi ve halk şarkıları (Saat ayarı) 
21,IS Orkestra: 

6 - Eski ti.kap 
7 - Çene kılı - Sesleniş 
8 - Muttasıl kaşınır - Güvey 
9 - Dahili bir uzuv - Kokulu ot 

10 - Namaza davet - Acele 

e YUKARDAN A.5AGI : 

1 - Halis - Rahat 
2 - Komşu meml~ket payitahtı-

Gece soğuğu 
3 - Aslanın ense tUyil - Mektep 
~ - Tanı, - Haddini tecavüz eden 

5 - Atlarda vardıt. 
6 - Yüksek arazi 
7 - Sağlam asker sığmağı - Tllre 
8 - Delil - Yapmak 
9 - Erkek adı - Cenubi Anadolu-

da bir şehrimiz 
10 - Kadın adı - Yakar 

! 

KIZILAY ===================================================-.:=-= 13 

~!t:MERiHOS iPLil(LERi 

YERLi 
PA?ARLARI NDA 
iLIR-/'iNiZ 

Raf ael Amram ve Biraderleri 
DEBiGIT ~ iRiM FABBillSI 

Kromlu videla, Rugan ve fcmlazi Deriler 
kromlu ve ~ebati kösele ve sanayide kulla

nllan her nevi deriler imal olunur. 

Yedil<ule Kazlıcesme, 
Kirishane Sokak 

1 
16MICiSI 

·~· DiKKATi ·~ 
APiKOGLU 
Sucuklarını 

Tercih Ediniz 
Halla koyun ve sığır etinden ma
muldür. Bütün bakkallarda sa
tılır. 

•- Taklitlerinden sakınınız. iiiiiii 
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Bir Ispanyol berberde tıraş olu
rdu. Berber: 

Hangı taraftansın, dedi, Fran
FIWdan mı, hUkfunetçilerden mi ? 

)(Uşt n yutkundu 
- Ben sızın t raf mızdanım ! d \' 

p ~ rdı. 

- Fakat ben m b ngı taraftan o 
Mnimmu bilmıyorsunuz ki? .. 

Farketmez! Bu ustura senine
oldukça senin taraf mdanım kar 

~,..... Hiç merak tme ! 

• 
ŞU MESELE! .. 

cılız adaım pehlivan gibi soyun· 
ba bre gür yorlardı. U~Uncü 

arka lan bunları görünce hay. 
eordu· 
Burada ne yapıyorsunuz?. 
Yarmkı güreşi re hazırlanıyo-

~ 

geleceğimin yerine de bir hafta kala 
ynn bari! 

Dedı ve tekrar içeriye glrcli. 

• TOVBE! 
Mahmutla Ibrahim söz birliği ile 

rakıya tovbe etmişlerdL Fakat uıaan 
lık h li hasta olurlarsa liltm olur dl 
ye de yanın kiloluk bir tlşe konyak 
lm lank 

Mahmut bir gUn aonra Ibrahime 
gitti: 

- Ferla halde bastaymn. Bitkin va 
,.iyetteyım. dedi. Şu konY&IJ çıkar da 
içeyim biraz. 

tbrahim masum bir .tavırla boynu· 
nu bUktU: 

- Ah b rader. dedi dün benim ha 
ım' l?OJ"'IPV<hn yataktan kalkacak va 
zıyette değildim. 

• 
MODA 

- Şsınkamı nasıl buldun MPZiwt• 
Vay. Siz de mı güreşeceksinız.. _ Mükemmel! Modası geçmedfii 
Y k canını. S del'e ön stralM' zaman arda benım de bundan bir ta 

y r tedarik etnllye çalışaca- Of' vardı 

• 
NASIL OLDU? 

- Kocaıımn zayıflama kUrO nasıl 
a Bayan' 

- Oönıeniz ~anımız doktor. Ha
kneamnı göğstlnde döıtme ola 
1&pılımf bir dritnot relDli vardı 

Evet vardı. 
Bu dritnnt ldlçllte lrtlÇille eala· 
va bemıedı. 
Oooooh ... Matallah ! 

• 
ŞARKININ iSMi 

leliğine üfUyerelr Mbtfon c:a
Gece yansına doinı artık 

.._llı!J son dereceyi b11lan kom-
n.n yumrukladı: 
edlr bu c:aldığinız canmı? dl 
ba~ca. üstat sa ksifonu 
~kardı. yüksek sesle: 
kurde1"'1 san' ~;ye bay· 

ça1mıya devam etti. 

• 
Jll&IOllPBT! 

- ? ! 

• SOZUN DOGRU~TT 

- Oğlum. ş'mdi sen bana d Mile 
ki: Baba, mektebe gitmeyi çok seviyo 
ru.m! Ben ss.na ne vapanm. 

- Yalan sövled ğim kin beni a
ia makTllı doversin babacığım. 

- ? ! .•. 

• 
SiNEMA MERAKLISI 

- Hollvutta pdiye kadar boşan
ma davr sı ac:man'ııt blr tek artist kal
dı . 

- O da kim" 
- ~irley Tempel ! 
- ?! 

• 
ZBRArET 

Yr.!"ktrk- memura ev.teki teıtiqtJ 
g62:den geçirmiye geldi Bayg.n IOfa
dan yukarı kata. bıametçiyl' ~lendi. 

- Haoer benim bllesilderi dolaba 
ltoy da ki'itle 

MAmur kıadı. MfNlll""iliitW1* 

~llttten ae<t•mrlW 
'1 - Sizin evıniz nerede Allah saklaam, evde hınız var pllba 

- Pe)t karmız nered('? 
- Evde beni bekliyor. 

• 
MUAYENE! 

• 
KiMDi' 

c;,.,..;._ndan gectiler. t1ri9i de ervJp, 
uygun bir ver anyortardı. Sevglllle
rin yaptıktan gibi biraz konupcak
lard1. Oturdular. Fakat Bay birdenbi
re akmnnaya b&.fladı. Bayanı rahat· 

treme ge1d fi zaman dl'1e1"'1- sız etmem,.,, :~: .. ){alktı, dıpn çıktı 
•&birine çarpıyor muT. '·"'V döndilğU zıt,... 

aJlahl tarlanda delilim dok- Bavan hllyretle aordu: 
e ..olur ne olmu di'ft Cllelerimi - Sen bit kadınla konqtuk, o kim 
~ bıraktım. dl? 

• - K'meeyle kODU81Dadmı. 
- J'lofnı 18vtf' KYndl o 1'adm' 

BARDA - Sorma eevsftlm. Klmdl cftye 
1reBlcl tonquwr· ..ma. Senin kim oldufunu nna -.ma-

e harfkullde bir yılaa fPe tiren blrlalydl. 

• 

ZDNG 

OTELLER 
HASTANELER 

"MEKTEPLER 
lalorlferlerlMe 

EVLER VE 
APARTIMANLAR 

SOIALAllNDA 
ve 

çUnkU: 

E•tylea.._. 
kömtb'dil'· ........ : ......... 
voa:a " M Ltl. cw.. 

--

P A R K E L E R 1 

F mnlunn'f " kurutulmuttur. 

R NElll BANk.A MUAMELAT/i -
1 

r av falzlerı ödanan: 1 
i -
1 IOPONLU VADELi MEVDUAT 
E 
il == SUBELER: 

.... bir bayanla daneetthn 'lteR,,. ,. .... bana alda karayı MÇ- _..;.... __ ~_...,.._, ____ siİ 

~, l
1
A_llAIA·.;;:· bana gaetertver. 

yaramu arilk! Şimdi be
.,..!Jtm4en llzmı ! 

thtfVRr Bavan merakla eordu: _ ...-.... 
- $oför adın ne? -

a.nllk 
malt 
Safranbolu 
Teklrclal 

ISTDIL: 

)toca araamda ktlçtlk bir kav· 
. Erkek, tatb bir bahıa a
ayı yatıştırmak için: 

il!IM!t.edıe okudum WJ. bu eene 
tolar uzun etekli o acak 

ıwıel&llllm aent b r eaat bekletti 
buna cle.yanamam. 

Qn &nrimlce bir erkek bekli 
• bt1' saat aişanlJMJ l>eklenıt 

Ben dayull'Ull ka:rdetin. 

• 
PIŞKINLIK 

kabak tadı vel'P.D nüaaftr m 
yordu. Bayan. 

gWe efendim l• Jah bb 

n der demez. m.ilatlr ı 

Allah ruı olsun, cledl. yoı 
datrımu. Bir daha ~! 

- Rahmi! 1 TelefGD: 2111 Bolu 
-~~~~t E 

1'elefaD; Z29'll 1 
- Var Rllvuı: Sevlmli! - İi 
-Aaaaab! = 1 ürkiyenin her tarafında muhabirleri vardır. 1 

1 • BINICl 
- Su at Usttlndeld reembn nud? 
- F-.t .ğrafet wıtaym11 dCJİIUU 

Sizi yıldınm sUratlle re.ne ~kmff. 
- Yıldmm silratile remne çekmtı 

., derne1r" 
- Oyle ya daha d6'menlze vakit 
mawuı reeminid Mkartabilmlf. 

• 
GIZLICE!. 

~ Ben !:kremle plice nlea~ ı 

Sahi mı• Ekremin db haberi va• 
mı bundan" 

• 
GULBE! 

Birlaf ellerini pantalonunun cebin 
eoknıq, pantalonu yuJranya bldn 
mıya çabalıyarak yUrllyordu. Y&IUJ' 
bir arkadqı sokuldu. 

Yahu dedi bu ne bal, bu ne aura 
bina git be! 

Oteld fena halde imdi: 
- DeU mhdn Allah qlıJD&. ala\ 

Aek için qlmnm kopmumı bekli
ftlıdu:n galiba' 

1837 SELANIK he,....ı,.nw 
.. pi tarafmdaa 

ALTIN MADALYA 
ne taltif edilmif olan 

AŞCIBAŞI marka 
LOKS ve IKSTIA 

MAIARllLAR 
r.ljl~. 

8tparielerln dojruca fallfib:va 

-· vernme.t rica ohnnlr -· 

Operatör 
• FUAT ÖZPAY 

~.,..... IClmil Ha•...ı 
ojam • • Kadm hutalddarı ............ 
~Tl'Ullft.Jcacl-.S 
· .... ,...."""""' T ... t .._,, 

-
ii 

TELGRAF ADRl!$1; i 
-

_ uınum Modortok: T0RKBANK - şubeler: TiCAREll 

1110111111•111 uu•u11•1111•111ı•1111•1111•1111 111• 1111•1111• 1111• 11111 1111111111111111 

... 

6 . T....,_ ..... Ue 115 

b.rufa a&aclerlUr. Sirkeci 
Merlr.es ecawl AH Rız, 

1---ADEMI iKTiDAR--• 
ve IELGEYŞEKLIGINE IAR$1 

HORMOBIN 
Tületlerl. Her .......ıe ara,.._ 

--<P.ta imbata> l2&5 Hormobin Galata lttanbul --· 

andalya ve Mo ilyanı 
Rem acmunu, bem sa-ıtnt almalı tçm ı.tanbWda Raa.,.a ,olnl
ısunda 88 No. ASRI MOBiLYA maiUUDıJ llJ&Nt edin1-

AHMeT Pl!YZI Tel: 24W07 ____ .. 
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Türkiyenin Her Tarafında 

KURUKAHVECI MEHMED EFENDi MAHDUMLARI 
Kahvesi Tercih Edilir. 

ISTANBUL, TAHMiS SOKAK 

AMA DOLU 
1
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- -• Anonim Türk Sigorta Şirketi 
Sermayesi ve ihtiyat Akçesi 

l .000.000 liradan fazladır. 

• 
• 
• 

ELEKTRiK 
• SERMAYESi 

TORKlYE iŞ 

VE ZiRAAT 

Bankaları tarafından ödenmiı öz Türk Müessesesidir 
Sigortanın bütün branşlarile uğr~ır. 

YANGIN - NAKLlY AT - HAY AT - OTOMOBiL KAZA
LARI - FERDi KAZALAR - iŞ KAZALARI 

'• 
• • 
• 

Sigorta hususunda her türlü müşküller için gişeleri meccanen • 
izahat vermeğe daima hazırdır. = 

l Adres: Lstanbul. Yeni Postahane karşısında. Büyük Kmacıya.n Han. • 
_ • Telefon : 24294 4 , . - • 

f TÜRKiYE • ---·,·; 
iMAR BA~KASI 

TÜRK ANONiM ŞiRKETi 
Sermayesi tamamen tediye edilmiı 

1 • o o o .o o o T ü r k 1 i r a s ı 
Yeni Postahane arkası, Atır Efendi caddesi 

iMAR HAN 
Telgraf adresi: İstanbul - İmar. Telefon: 24527-8 

Yol, mebani veaair mühi~ intaat taahhüdü 

Müsait Şeraitte Tevdiat Kabulü 

• • -
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Neden 
r A • • ? 
,...spırın ., 

Çünkü-ASPİRINseneler.;: 
denberi her türlü soğukal, 

gınlıklarına ve ağrılara karşı 
fesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 

isbat etmiştir. 

A S P İ R i N in tesirinden 

emin olmak için lütfen ffi markai 

sına dikkat ediniz., 

• 
~ -
~ --• --
! 
ii ----• --
~ 
~ 
~ 
~ ' 
ii = ii --• --• -= 
! 

"' • 

• 

SUPURGESI 
Her Ev Kadınına LCizım ideal Bir Alettir. 

s A T 1 E 
de 

VERESiYE SATILIR • 
= ' . 
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1 

1 111 11 Uzun kış gecelerinde bize rahat uyku • veren yas- • 1 
tık, filte ve yorganlarile en iyi bir dostumuzdur. us uyu Memur, işçi herke8 yalnız bir lira ile bir yastllı: edi· 

nebillr ve yorgun diriıağmı dinlendirir. Fabrika ve deposu: htanbul 

Çakma.kçılar, SandalyacJlar sokağı Omer Balioğlu. Tel: 23027 

Satıt yerleri: Beyoğlu " Aıl kara Yem Ha.Dar Puarlandır. -

Or. Suphl Şenses 
tdraryolları hastalıkları mUte- Dr. A. K. KUTIEL 
hl88ııı, Beyoğlu Yıldız siııema&I 

-EMNİYET SANDIGI 
Kunıhqu: 1868 

Vadell, vadesiz tevdiat kabul eder. 

Emlik, mücevher, altm, gümüt ve tahvilat kartılifı 

ÖDÜNÇ PARA VERiR 
Ehven ıeraitle kasalar icar eder. 
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iç ve dıt basur memeldrinde, basur memelerinin her tllrlU 
iltihaplarında, cerıahatlenmit fistüllerde, kanayan buur m• 
melerinin tedavisinde daima muvaffakıyetle •ifayı temin eder. karşısı Leklergo apt. Karaköy Topçular cad. 39 

Telefon: 43924 -- >- Adres ; lstanbul, Caqaloqlu ~ 




