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Tatil 
Terbiyesi 

--<>-

F al.ih Rıl kı AT AY 

D inlenmesini bi~iyor ~uyuz? 
Bizde de eksenya, tatıl, yor

gunluk değittinnekten ibaret ka 
Jıyor. Sizi dairenizde görüp .ra-

' hatça itini anlatamıyan ne ka-
dar dertli varıa, hep birer birer 
kapınızı vurur: Bir tavsiye mek
tubu, bir vait bir söz, hususi bir 
Şey vermeden kurtulamazsınız. 

Bayı-am, pazar, mezunluk, her
hangi bir tatil zamanınızı tam ra 
hat geçinnek isterseniz, hizmet
çinize bir yalan öğretmiye mec
bursunuz: "Efendi evde yok.,, 

Bir İngiliz diplomatı: "Her
kesin biribirine ayağa kalktığı 
Yer klüp değildir.,, diyordu. Ça
htan, beyni veya vücudü yoru
lan adam klüpte gündelik istira
hat saatini geçiriyor: Başı evin
den daha dinç kalmak için ora
Ya uğrar. Günde bir iki istirahat 
&aati, haftada bir iki istirahat gü 
:tıü, yılda bir iki istirahat ayı: 
Garp aleminin gençliğinin, ve 
AYni cehitle, bizim birkaç misli 
randıman vermesinin sebebi bu
dur. Onlar bizim gibi, ne işi isti
!"ahat, ne de istirahati işle karıf
lınyorlar. İstirahat bir tedavi
dir: Kafanın, sinirin, kalbin, ru
hun kuvvetlerini tazeliyen bir 
kür'd" ur. 

B ütün müesseseler gibi, tatil 
müessesesinin de ahlakı, 

edeb ve erkanı vardır. Kimsenin 
istirahat saatini, gününü veya 
haftasını işiniz, derdiniz, dava
llız, hülasa görününüzle bozmı
Yacaksınız. Eğer bir vekille ko
nufacağınız varsa, hususi kalem 
~iidüründen mülakat isteyip, ta 
Yın ettig'"'i za d .. t d''"'· man a ve gos er ıgı 

Ye:rde onu arıyacaksınız. "- A
llıan efendim, kiminle işin varsa 
akşaın .... ki b I ustu ü e uğra, görüt hal 
et., Yahut .... k ' pazar gunu apısını 

çal, bayram .. ' . . 1 • • 
takibet! 

gun erı zıyaret erım 

Türklerde say kudretini. ço
ğa tmak ve sayin. randımanını ar 1 
lınnak irin ·ı · . h :r , vı (ent ıstıra atini 
ve tatil usulünü tesis etmek doğ 
nı olur. Herkes tatilini kullan
lna.k ve herkesi / tatilinde rahat 
bırakmak! 

Arkası onuncuda 

Varşovada Y apı,lan Müzakereler 

Delbos ve Beck Müb:m 
Görüşmeler Yaptılar 
Varşova Gazeteleri iki Memleket 

İhtil "'f OlmadığınıY azıyor 

Lehistan Hariciye Nazırı 
B. Beck 

Varşova, 5 (A.A.) - lskra Ajan
sı, Lehistanm müst~ınlekata müteal 
lik metalibatı hakkında bir nota ne§
retmiş oldl!ğundan ve bunun üzerine 
de Leh gazeteleri, son gilnlcrde, bu 
hususta neşriyata başlamış bulundu 
ğundan Bay Delbos ile Bay Beclc'in 
dünkü görüşmeler esnasında bu mc 
seleye tem.as etmemiş olduklarını 
kaydetmek muvafık olur. 

Lehistanın bir istikraz talebinde 
bulunmuş olduğu haberi de tekzip O· 

lunmaktadır. 

Halihazırda iki memleket arasın 

da münaziünfih hiçbir mesele mev· 
cut değildir. Ve iktisadi münasebet· 
lcr de hususi müşkülat arzetmemek
tedir. 

iki devlet adamı, iki memleket ara 
sındaki fikri mukareneti derinleştir 
mek ve iki lisanın mütekabilen iki 
memlekette in~armı inkişaf ettir
mek zaruretinde ısrar etmişlerdir. 

(Arkası 10 uncuda) 

Dünkü Maçların Sürprizleri 

Fenerbahçe 'Güneşe 
karşı mağlôp oldu 
Beşiktaş - Beykoz Müsabakası ~a Tahminler 

Hilafına Olarak Beraberlikle Neticelendi 

e 

Son futbol lig maçlanndan canlt bir görünü' 
fDünkü maçların tafsilatı 10 uncu sayfamızdadrr.] 

JAPONLAR NANKINE Y AKLASTI 
lngilterenin Çin • Japon 

Meselesinde Aldığı Karar 
Amerikada i Karşllandı 
Tokyo, 5 (A.A.) - Son Ja -

pon tebliği : Nankin cephesinde, 
şimal mıntakasında Tanyang'ı ~
gal etmiş olan Japonlar, iki grupa 
ayrılmışlardır. Birinci grup, Chinki
ang istikametinde düşmanı takip et 
mekte ve Nankinin 65 kilometre şar
kında kain olan bu Çin mevziini iha 
ta etmt!kte olan müstahkem hatlara 
doğru ilerllemektediı". Nankinin 35 ki 
lometre şarkında kain Küyung üzer 
rine yürtimekte olan ikinci grup, 4 
Birincikanun tarihinde öğle vakti, 
bu şehrin varoşlarından birine vasıl 
olmuş ve derhal tarruz hazrrlık!anna 
başlamıştır. 

1 
Cenup mıntakasında Lishui üzeri

ne yürumekte olan Japon 'kolu, 4 bi 
rincikfınunda sabahleyin saat 11 de 
Lishui'nin 12 kilometre cenubu şar
kisinde kô.in paimtang mavkiine var 
mış ve hemen buradaki Çin m~vzile 
rine tMrruza başlamıştır. 

Nankindeki Çin ordularının Vuhu 
istikametinde ricate başlamak üzere , 

Sehr.imize 
Gelmiş· Olan 
Vekillerimiz 

Milli Müdafaa Vekilimiz 

General ôz.al.p 
Bayramdan evvel şehrimize gelmiş 

olan vekillerimizden Maliye Vekili 
Bay Fuat Ağralı, bayramertesi §eh
riınizde bazı tetkikler yapacak ve 
kuvvetli bir ihtimale göre çarşamba 
günü Ankaraya d5necktir. 

Milli Müdafaa Vekilimiz General 
Kazım Özalp te şehrimizde bulun -
maktadır. Haber aldığımıza göre 
Milli Müdafaa Vekilimiz perşembe 
günü Ankaraya dönmüş olacaktır. 

G. Ludendorf~n 

Sıhhi Vaziyeti 
Münih, 5 (A.A. - General Lu • 

dendorf'un sıhhi vaziyeti hakkında 
ki son bülten, son gün'erde hasta · 
nın vaziyetinde selah görüldüğünü 
bildirmektedir. . 

Hasta, akli melekô.tma tamamile 
sahiptir. Nabzı ve hararet derecesi 
mükemmeldir. Fakat hastanın kuv

olduklarım tahmin ettirecek bazı alô. 
im mevcutur. 

Şnnghay, 5 (A.A.) - Bir lngiliz 
kumpanyasına mensup olan Ping • 
Wo vapuru, Ouhou'da, Japon tayya
relerinden atılan bombalarla batırıl 

mıştır. 

Hankeou'dan gelip Nnnkin'e git -
mekte olan bu vapurda yüzlerce Çin
li yolcu vardı. 

Roma, 5 (A.A.) - ltalyan gaze
teleri, lngiliz gazetelerinin Çin ha .. 
diseleri hakkındaki şiddetli yazılan • 
nı, gittikçe faz1ala~n bir asabiyetle 

• ve bir hareket aczine atfetmekte 
müttefiktirler. 

Mr. Çörçil 

Londra, -5 (A.A.) - Liverpool'da 
200 kadar dok amelesi Kanadadan 
gelen düşes of Richmond gemisinde 
bulunan 200 ton Japon mamulatı eş
yayı tahliyeden imtina etmişlerdir. 
Vapur, bu eşyayı tahliye edemeden 
yeniden Kanadava dönmek mecbu -
riyetinde kalmıştır. 

(~rkası 3 üncüde) 

Madrit Müdafaa Hazırlığında 

Hükômetçi ispanya 
Zaferden çok emin 

.Madrit, 5 (A.A.} - Nafia nazırı 
B. Los Rios, gece Madrite gelmi§ ve 
bir nutuk söylemiştir. 

Mumaileyh, bu nutkunda nihai 
zafere olan imanından bahsetmiştir. 
Hatip, harbi kazanmağa ''Halkçılar 
cephe_şi vahdetinin .medar olacağını" 
beyan etmiş ve galip gelmek kara -
rının tahakkuk edcb"lmcsi için ''Bü
tün temayüllerin mezç ve tevhidi"' 
lüzumunu ileri sürmiiştür. 

M.adrit, 5 (A.A.) - !ngiltere mu-

---

halif Amele partisi lideri B. Attlee, 
beraberinde mebuslardan Mis Hellen 
Vilkinson ve Philip Noel Baker ol
duğu halde buraya gelmiştir. 

Bütün gazeteler, İngiliz Amele fır
kası liderini hoşamedi temennilerile 
karşılamışlardır. 

B. Attlee, bu s~bah payitahtın cep 
helerini ziyaret etmiştir. 

Paris, 5 (A.A.) - Eski lspanyol 
başvekili B. Largo Caballero, bu sa
bah Valencia'dan buraya ge1miştir. 

veti mütemadiyen düşmektedir. Ken Değerli öğretmenleri tarafından rnektcp1erfnde en küçük yu Jannda m
disine bakan iki doktor, hastanın sanlık ve ~efnkat hi lerhıe alı5hnln.n Kızılay Gen~Uk Kurumu, henüz beş 
vaziyetini vahiım addetmekte devam ya.'ma basım~ olmasına. rağmen iizasmm niikdarı (i0,000) e baliğ olmtı,-
cdiyorlar. ı tur. 



Kızılay ve ICızılhaç Birliği Neıriyatından : 

Uyku Meselesi 
Ve istirahat 
~~~--i 

U yku bütün vt1cude mtınha
aır bir halet olmamakla be 

~r vücut uyku eenaamda is
l~at eder. Meaetl kllflar ayak 
tlstilnde uyurlar ve vUcutıamu ta 
eıyan ayak ve bacak adaleler1ni 
~lar - uykuda hazım mhazı v.a 
!siteeini itaya devam eder. Kalp ve 
ıt-effU. cıhazlannm faaliyetle -
1'hıi ualtmuı birçok adalltın hali 
fatJrahatte oldutuna allmeWr. 
Ber halde biz uyurken dimafm ve 
merkezi ıinirlerin uyuduğu mu • 
.. tkaktır. 

Binaenaleyh, bir kimse tlzerinde 
Mr aUtltlmel hwıule getirmek için 
IDataddaıı daha fazta. bir gayret 
-ptemılye ltlzmn vardır: Keeell, 
lılr münebbih saatin 'Çmgıralı ve 
)'ahut ta çok kuvvetli bir sanmtı. 
t!)bmpı en fal kıaımlannnı en 
ierln bir şekilde uyuduktan tecrl
hten anlaşlmıttır. tllhakika uyu 
yan bir eolak insanın bumu gıdık 
Jaaa sağ elile w sağ ellnl kulla
._ ise eoı elite mUdafaada bulun-
dvCıı görlllmUştUr. Uyanıklık es
*umda en çok faallyet gasteren 
ınerkes kdtmlann uyku esnumda 

fula yorgun ve t>n derin bir te 
Jdlde UJUduklan anlqılm~. 

E mzikteld bir nevzadm vf • 
yakl&m•amm bir anneyi, 

ınaJdneei g&Jl'i muttarid bir hal 
alan bir maklnlati vapurdaki b 
binesinde uyandırdlJr malo.mdor. 
Uyanık halde bir f&hlm hauaaiye 
ti. bur gilrültillerde .,ım.uma 
da aynidir. Uyuyan bir l&b81ll aı&
bm meeell vapurda aeyah&t eden 
bir insanm vapur derununda ılne
ma projeksiyonunu tema,a eder -
ken ftpUl' dlldilğünü duymaması 

- 1MI auretle pJaiWnlalilll ~ 
Oir Jbmtakadan ~~ ol· 

t.l\lıf..liıle V""'1UI ~ 
.. .aıiJb:'aruMDıu,._ '1t$ 

llfbalıdır,, uykuya qa.,I~ 
bir saat eonra azami kJvamml bu 
l\lr ve sabam kartı da~ 

dlmalt futa yorgun ve nev 
1k tnuntarda uyku baıan 

oyutqmak ve bazan bififtelDıek 
ıuretile mütevali bir tekilde tahav 
9WAt gösterir. Keza gece bayatm 
k faaliyeti fazla olan inaaıılıtda 
la keyfiyet aynidfT. Bu gM~r geç 
ft fena bir ,ekllde- ve sabahları 

fllJllıversiz) olarak uyurlar ve an 
~ aqama doğrudur ki. kendile
~çalışmak Jçin kudret bnlşbl-

U yku esnasmda istii'ahatiıı 
derecesi uyuy.an insanın-ha 

Mltma trôre alçalJp ytlbelen hu 
yataklards. tecrtlbe ed:tn·. •& 

tit bir lilindtr bllt11n ha.tekit! 
lıd ve teablt eder. 

lru ile husule getirilen dinlen 
ft istirahat uykunun derinlik 

4.,am mUddetlne tabidir. Na • 
.--'un uykusu çok derin faka~ 
-ldıett pek kısa idi Bir kmnı in 
•• da daha u derin fakat da· 

1UIUD bir müddet uyumakla &J-
.etioeyi elde edebilirler. 

t.Jyku makanizması lıaldmıclald 
bdlm ve dolnı tecrUbeler 

"yorgunluk aemler,, inin 
~MaDdilDU meydana koymu;tur. 

oJori8te) doktor KOl80 ııa
kaval tenim ve muttult ih 

De ölçer ( erıoıraplae) is· 
IDClm bir lletle ~.Dl 

m..W adale mMatliııln kucS. 
l uaıtmaktadJr. Bu IUNUi 

IH!IDlerl) kanda cereyan • 
ye bqlamakteclsr. Diler yal 

beler hu balrlfttl 4aha llatl 
tekilde g&ltermelrtecUr. Yonal
blr k6pellb. kam halt tainba.t 

olan bir UJMlle r.erkedUir edil· 
• hayvan hemen 'll)'lllD&ktlıd. 

da kanda ayku.yu eet'bedecek 
maddemn mevndi,.uaı ~ 

etmiş ve bunlardan elektrik cere
yanım geçirir geçirmez hayvanlar 
derhal uyumUflardır. Nitekim "uy 
ku butaltlmı tekik etmi4 olan Dr. 
Von Economo da ayni neticeye vl 
ad oJmu,tur: Bu merkezin iltihabı 
bu hutalığm kendine bu '9'Ulft&.. 
ki uykunnu tevlit etmektedir. 

Ht11ba, uyku hakkında malik ol 
duğumus kanaat ne oluna olewı 
ondan uıhyacağmuz teYler • 'yar -
gwıulk zehirleri", tahatrUıte kUŞJ 
tecrit, "debrayap,, ve uyku mer • 
kezidlr . 

Binaenaleyh blr plııa uyurken 
ve uyku emumda uyku merkesl 
tarafmdan idare edilen ve "uyku 
zehirleri,, nln mtınevvim tellirleri
le kolaJtalan taharrUee bl'fl bir 
tecrit kunetbün 1fft aldJimı far
zetmek mecbbrlyetlndeyls. Dima
ğın normal faaliyetinde böyle bir 
teYakkuf husule getirmek için uy 
ku merkezinin ne yaptığına gelin. 
ce, bu henUz meçhulUmUsdUr. 

lzmirli Vahap 
lstanbula mı 

Gelmek istiyor? 

Bir Noterlikte 

Gilmrukte 
Yapılan 
Terfiler 

TNilW•Y , .. , ı., .... 
~ ıece eaat on tacldelerlnd• 

Oaıattaı'&1 ile TUiıel &namda tram· 
vay teli kopm111 ve ba )llıcleıı yarım 
.. t bar "11-ftnel~ tf 
JemeaÜltU'. 

Lodosun Siddeti Ankarada 
Atatürk 
Gunu 

• 

Mapa· yem+ 
Arasındaki Otobiisler 

DUn ııemıetetimiıııüi Trakya ve 12 ad a:r Un= sı Kuım: 2i 
Ep mmtakalarlllda hava t•mnıen rabl: 1sso Rami: 1us 
kapalı, diler mmtaklarda kJamen : ı Jldıickılerln: n 
bulutlu pQ!DilUr• R.tbc&rJuım ear-... Güoet: 7,ld - Oile: IU4 

lallt Sektesl•clH Olcll orta ve cenubi Anadolu il•dllw 1fii =• 11$ = ::::;= ı::: 
gumbpıda ~ pmıoaunda lerde oenuptan kuvvetlice flıfJDekte 

çallfUl Bri1tO 1tm1n4e tJbial, paiGo olduiu ıörtllmillt1h"· Ege mmtakui· fif yağmurkı leCmifili'· Rtızclr ae
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nun kalp aekteeinden 6Jdtlitl anlatıla pnn tstanbulda hava öğleye kadar net 11,5 w en ylbe1ı auhwıet te 17,6 
rak dmUJmetfnt ml*ade edllmiettt. tamamen kapalı ve öileden eonra ha santigrat olai'ak kaycledllmittlr. 



Japon ar an 
Yaklaştı 

(Başı 1 incide) 

Londrada Yapllan Son Görüşmeler Almanya ve 
Müstemleke 

Vaahiıigton, :S (A.A.) - Londra
dan gelen ve lngilterenin Japonyaya 
karşı takip edeceğı hattı hareketin 
katil99mış olduğuna dair olan haber 
lea·, bahri mahatllde meınnunıyetle 

kllJ'lıl&nllll§tu'. Yalnız Garp devletle 
r•nin uzak prktaki menfaatlerinden 
'feragat etmJyecekJerim Japonyay" 
anlatmak için yapılacak b,r nümoyı 
te mtlzaheret etmiye efkan umumi· 
yenin ilısar edilmiş olduğunu teba 
ril.P ettiren d.pJomasi mahıı.fihnde b.ı 
haberler, biraz endişe tevlit 0tnı1ş

tir. 

ln9iltere ve Fransayı Yaklaştırmış 
Meselesi 

Üir Amerikan Gazetesi 
Böyle Bir Mütalea 
ileri Sürüyor 
Nevyork, 5 ( A.A.) - 8. W al ter Lippman, Nevyork Herald 

1'ribun gazetesinde yazıyor: "Londrada lngilizlerle Franıızlar 
ar&amda yapılmıt olan görütmeler, Franaa ile lngiltereyi yekdiie
l'İlae daha ziyade yaklqtırmıflır. 

B. Chautempı, Chamberla'n hükiimetinin Büyük Britanya lm
Paratorlujunun masuniyetini berri Avrupa devletleri zararına 
temin etmek niyetinde olmadığına kanaat hud etmittir. 

B. ~hamberlain ı.~ransadan şark 1 
t~kı dost ve mü•trfıklerıhi terketme 
ıını istemediği gibi lngiltereyi Al -
ınan tehdidinden kurtarmak için Av
nıpadakl devleti muazzama mevkÜn
d ı. feragat etmesını d~ talep etme-
m tır. I 

B L ppman, fasist devletlere umu 
ıni bir hal sureti elde etmenin im -
ki.nsızhğma kail bulunmaktadır. 
Çünk Totaliter diktatörlUkler için ha 
rici düşmanlann mevcudiyeti mutlak 
bır zarurettir. 

DuQe ile Führer'in pekala bildikle
l'i g bi umumi bir tesviye sureti. kuv 
l'et ve iktidarlarının eeaaıarmı tahrip 
ede~ktir. 

İngiltere ile Fransa da bunu bili • 
)orlar, onların hakikati halde ümit et 
6.1\ ri şey, harbi tehir etmek, önüne 
leçınektir. 

Müstemleke ifleri 
Varşova, 5(A.A.) - Lord Halifax 

bı leçnlerde Berlini ziyareti, Alman 

)'annı lllUsteınlekler hakkındaki me-
ibatı .neaeles ni beynelmilel meş 

r elerın bırinci plaruna vazetmiştir. 

• t LehlıltMm ·~ maha 
f1linde derin aldı:ller hl.su etmıttır. 
Bu ınah&f"ıl, 29 Ikincikanun 1936 ta 

tarihinde B. Beck'in ayan meclisi ha 
rtc ye encüıneninde söylediği gibi, 
.. müstemleke ıneselesi, beynelmilel 
Bahada ınevzuu babsolduğu zaman 

Lehıstan, alakadar olan diğer devlet 
lerle &Ytıi hukuka ve aynı tahakkuk 
imk&ıuarına sahip olacaktır." müta 
le asında.dırlar. 

Bu ınesele,, Leh nUfus f azlasmın 
harıce ınuhacereti ve iptidai madde· 
ler tedanki meselelerine çözülmiye 
~ •lirette merbuttur. Lehistan, faz 
tir llUfuaa sahip olan bir memleket -

• 195() senesinde nufusu 42 milyo
:~ Çıkacaktır. Zira her sene 400000 

ı.şi 8.rttnaktadır. 
Yahudi unsurunun iktisadi reka· 

beti, Lehistana tevessü için arazi a-
~- zaruretini tahmil etmektedir. 
;:--&.&11, tatmin edilmif olan devlet 
ler meyanında tasnif edilemez. 
le Leh iler, birçok defalar, beynelmi· 

1 l&lıada şimdiki vaziyetin mllstem 
lekelerin tevzii bakımından gayri a-

ltalyan 
Yugoslav 

Görüsmeleri 
Belgrat. 5 (A.A) - Başvekil ve 

har1eıye nazın B. Stoyadinovıç~ res
mi bir ziyarette buJunınak için Ro
maya gitmek üzere dUrı akc;a.m Bel . 
grattan hareket etmiştir. 

Venedik, 5 (A.A.) -- B. Stoyadi -
noviç, saat 13,30 da Venedik'e gel . 
miş ve Romaya doğru seyahatine de
vam etmiştir. 

ltalyan - Yugoslsv hududunda B. 
Stoyadinoviç'i İtalyan hUkfımeti ·ıe 
ltaıyan ordusu mürtıes&illeri karşı'a
nıı,tır. 

Yugoslav Başvekilinin treninin geç 
tiği yoldaki bütiln istasyonlar: [tal -
yan ve Yugoslav bayraklarile do -
natılmJŞtı. 

Roma, ~ (AA) - Yugoslavya Boş 
vekili Stoyadinoviçin Romaya yap • 
mUta oldufu ziyaretten, bahaeden 
Grornale d'ltalia Romada görUştıle
cek meselelerin bilhassa üçe aynldığı 
nı yazmaktadır: 

1 - Avrupa sulhunun muhafazası 
nı ve Avrupada yeni siyasf teşekkUlil 
ali.kadar eden umumi meseleler. Bit
tabi bu meseler arasında her türlü 
karanlık kuvvetlerin suiniyetlerine 
karşı Avrupa nizammm her bakım -
dan müdafaası keyfiyeti vardır. 

2 - Italya ve Yugoslavyanın orta 
Avrupa ve Balkanlar ile otan mUnnse 
_bt!tlen. Bu hususta Geornate d'Itatia 
diyor ki: 

Yugoslavya Bulgaristanla geçen 
Şubatta yaptığı ebedi dosluk muahe
desile Balkan kadroSUDun tavaz1Jlllıu 
na çok kıymetli bir surette hizmet et 
mittlr.,, 

3 - Italya ile Yugoslavya arasın. 
daki ekonomik ve ~litik mtlnaaebet. 
ler. Bu münasebetler geçen mayıs .i
çinde tayin edilmişti. Şimdi bu yeni 
eeaalarm mtl&bet bir tekilde halli q: 
hyor. ttalya Avrupada ne toprak il· 

1 Harv ve Çin Kadını arı 1 
Berlin, 15 (A.A.) - Alınan müstem 

leke hareketi şefi B. Heinrich Scb
nee, Danziger Vorpoeten gazetesınde 
yazdığı bir yazıda şöyle yazmakta-

(.'inılf' yuksek so~}·rteye mm4'11p kadrn'ar. Jaron lsti'n hıırPkı•tt k.\r
şrsında Çhı!ıı muzaffer olmıısı M;in bu,vuk fedakarhktıır ~ı;..ırrcreı. çah
şıyorror. ('ın kadrnlıı;, ln•;:.\ın hnrbf!diynr, hastahanelenle varablara hu 
ta.ba~ı~ıbk )'UPQ or n l!eplle) e t_'ephan.- taşıyorlar. 8uraıla \vrup8lla 
tah.•dl 2önnüş m~e\-ver Çin kul•nh•r~•'811 bb kaçmı ~or.iyoruz. 

Hindistandaki Son 

isyanın Neticesi ı 
Nev Delhi, 4 (A.A.) - Veziristan 

da vaziyet iyileşmiştir. Bazı lngiliz · 
Hintli kıtalan Veziristanı terkede -
rek eski garnizon mahallerine dön
müşlerdir. 

Yugoslavyadaki 
Harp Anneleri 

Belgrat, 5 (A.A.) - Va'de kra
liçe Mari, harp anne!eri cemiyetinin 
bayramma ait merasimde hazır bu· 
lunmuştur. Kraliçe, müteakiben oe
miyetin dispanserini ziyaret etmiş ve 
cemiyetin orada sarf etmekte olduğu 
faaliyete karşı büyük bir alaka ~ 
termiştir. 

bakını ve ne de bir Monopol veya he 
gp.monya tesisini istemiyor. ltalya, 
her devletin iatikliline hUrme_t eden 
ve sağlam bir esasa müstenit teşriki 
mesai münasebetleri ister. 

1 

Brmd sı, 5(A.A.) - Muntazam 
lngil z hava hattma mensup bir 
denı%' tayyaresi, Marsilyaya git
mek üzere havalanırken kapaklan
~tır. lkı kili ölmüş, hır k şi yara 
lanı:nıştlr. 

Tanca, 5 (A.A.) - Cebelittarık 

radyoeunwı bildirdiğ ne gore, bir de
niz tayyaresi ankazı 36 derece arzı 
şimal! ve 6 derece tuıu garbide sular 
tıstUnde görillmüştUr. 

----o- ' 

Orman Mektebi için 
Ankara 15, ( Kızılay ) Istanbul-

dan gelen yüksek orman mühen
dis mektebi dekanı B. Mazhar ile 
profesör Mayer Veln'in de iltiraki 
ile orman rene! dırektörlllğünde bir 
k~pı.syon toplanın.ıştır. Komisyon 
genel direktör B. Fahr,.ttin başkan
lık etmiştir. Koınisyon orman mekte 
bine ait muhtelif mevzular Uz.erinde 
çalışmıştır. 

dır: 

"Alman müstemlekeleri meselesi, 
ancak bu müstemleke erin ~lmanya 
ya iadesi suretile halledilebilir. Ecne 
biler tarafından Almanyayı iptidai 
madeler tedarik=nde kolayl klar gös 
termek maksadile ileri sUrUlen tek -
lifler. döviz'er meselesindeki başlıca 
müşkU atı tamamen ihmal etmekte 
Vf' A lmanvan.yı müstemlekAta nlan ih 
tivacatmı hesaba katmamaktadır
lar." 

Amerikada 
Yenı bir 
Hadıse 
Nevyork, 5 (A.A.) - Asaociated 

Press, Saint • Domaıngue de kiıın 

Truj llo'dan istihbar ecJıyor: 
Domaingue hUümeti, 30 kadar 

Haitı koyıillerinden mürekkep bir 
çetenm Haiti ve Saint-Domaıngue hu 
duduna yakın bır noktada kain Carp 
tillo kasabasına taarruz etmiş oıduk 
aran b ldınnektedir. Domaingue hil· 
kfımetinin tebliği Haitililerin bir c;ok 
Doma ngue'iliyi öldürmüş ve yarala
mış olduklarım ili.ve etmektedir. 

Nevyork, 5 <A,A.l - Haiti ile Sa 
int Domaingue arasındaki vazıyete 

müteallik telgraftan bahseden Nev -
york Times gazetesi, Ha:ti mılleti 
nın ıkı devlet arasındakı htUifta re 
is cilmhur B. Vıncent ın ittihi% edece 

ğı hattı hareketin aJey~ buluna 
Çll.l!~U!ll"' .... azmakta 

Bu gazete, dıyor k: 
"Haıti milletı Reısictlmhuru bir 

mutavaat sıyasetı takip etmekte ol
makla muahaze eylemkte ve b&JI 
kımseler de m~riiniley:hi S&:nt Do 
maingue reısicUnıhuru ile elb rllfi et 
mıt olmakla ıtıham etmektedirler. 

Ha ti'nin birçok eyaletlennde ntı 
maylfler yapılmış, grevler iliD e
dilm ıtır. Haıti kongreıı, vazıyeti 
tanzım etmek için alec:ldevam ıçtima 
halinde bulunmaktadır. 

Lehistanda Komünistlik 
Varşova, 5 (A.A.) - Volvovskidt: 

16 kôylU komünist partisine mensup 
olmak suçundan sekiz seneye kadar 
muhtelif hapse mahktun olınutl&rdır 

lnglltereye bir ılyaret 
Oatende, 5 (A.A.) - Belçika kra 

ımın bıraderi Prens Charles, lngilte 
reye gitmek üzere vapura binmlft,ir 

dUlne olduğunu ilin etmiflerdir. 
. Lehiata1'., yer yüzünde işgal edece 
~~li iatemekte, kendisi için mUs • 
"""'lllekeıer talep etmektedir. 

B·ulgariscanda lç Politika Bahisleri 
Malt Kanunları 

T •+kik Komisyonu 
~ ~. ( Km ay muhabirinden) 

&ırl kanunlarının tetkik ve ha-
&!Unası için tetkil olunan komla· !:U: ihtiaulDa binaen Kayseri mebu

rıün · Faik Bayaalm da iştirak etti • 
eat Başbakanlıkça kararlaştırrı • 

~~::,.karar Finans BakanlıJına 
.., .. ır. 
---0-

Erzlncancla Yeni 

Şeker Fabrikası 
Erz· da mcaıı, 5 (Kızı ay) - Erzincan· 

t kurulması kararl&ftınıan teker 
~umm Kirlevik ,eli.lesi civarın 
tJ )'apılacağı 8Öyleniyor. DördUnctı 
rnunıı MUfettltllk E'liııcanda h~-

111 te ait arazinin lllikdannı teebit et 
tinnektedır. 

S ofyada ÇJkaa Mir guetesra. 
de eski nazatardan Atuaaa 

Barott, "Yeal Yol" baflığl ile y.,. 
cbtı bir m_.ede devlet mmafllal 
ook kötü bir durama IDdlrmlt bulQ 
nan partbanblda demagetJlden net 
ret etmlyen ve bu trmata birle, 
meym tek bir Bulpr mevcut ol
madlpu ll@aydettlldell IOllr& ıun
lan yaayor: "Asıl münthıema 
timdi bir noktada blrletlYor: Bu, 
Balprlet.Mua tutuajl yeni yol
~111'. 

Pevletlmldn ldanı eeJdlDdekl es 
ki ve maayyeın MASian mahafaa 
edecek mlyld Bbdm kWUlr iti
barile daha ytUmek mlllet · 
lerila uoianlanberi ,....... • 
lan tecrtlbelerl ....,. ltlba 
ra alaealı llU)'ISf Yolma ıelltl gtt. 
sel ve dik ... lıblda tatacaiJnm bir 
yolla keadlmld meofmllyetlere mi 
blre'm...Pf 

itte bagiba mHaebı• edDen ve 
edllmMI genimi nokta badur." 

lfnharrlr. hundM llO_... sJyual 

partilerin Ugaaiyle memlektte par 
tbaabjlll ve demagoJlala bertaraf 
edllecetine inananlar bulunduğa .. 
au ve fakat böyle bir k1M1tlll 

dotra olamıYaeaiuu ve oünktl; par 
tbaabjl ve demagojiyi tlopna 
Bulgar egolanhıln yana styual par 
tllerln ~.mail ettlklerf lc,.ifmai ...-. 
llyet deaDen freadea kartalmat ol 
mua hueblyle amuml meull 1-
çla çok daha maslr olabUeeettai: 
bir bafkalanmn ise daha ktiltlrll 
memleketlerin idare '91dDerfadell 
istifade edllec* yerde Balgarbia 
bAa, ~ realltesfae ve rahUM 
ayg:an orijinal bir idare teldl 1nD' 
maıua deha faydth otaeapu Deri 
allrdtllderlnl ve fakat banlal'lll da 
aldandddanm ve blyle bir ~ 
tla 1UW getirecek bdar IJlb'll' 
bir mcllDlk olchaiuJI• ~ 
dır. 

M Uharrin göre demokratik i
dareler &l'Ulllda mevcut 

farklara rağmen bu idarelerin esM 

lannı tetkll eden möoterek ba11 
noktalar vardır ve banlar, blli 19 
tMea tanlardır: Halkın ldJDa4ma 
mazhar olan bir :ıtlkfimetla bir me 
sal progrum \vdır. RllldUnet bu 
na Z&m•mda ve aoık bir &arette 

itimat aldıjı meellııle anedflr ve tu 
dOlı ettirir. lleclla ha prograau lise 
rinde aleni bir ınırett.e ftkrlnl llÖJ 
lemek sal&lliyetlndedlr. Der bll
kimet, efk&n amamlyenlD ldmadı 
na IDUhar olmalı mrandadır. Ba, 
htUdbnette mlllet ~daıld tanlı 
rabrtamn ta keadlsldr. Serbflllt bir 
ıurette aecDen puliment.o, bllk6· 
metl lku, kontrol ve tefvlk eder. 
tllarftyat 1$1erlncle ulUılyet ve ka 
J'U' sahibidir 

M aharrlr, aruubn&kts ol• ye 
ni idare 181dlnde bu eaaa

lann bertaraf edfleeetlae ..,_..,.. 
istemediğini; aksi halde yeni lda 
renin de mWetin eberlyetlae daya 
•• bir idare olaımyaejıaı ve yu 
kankJ •"'•ra Bulgar reallteıdae 
1ıygun bazı teferrüat solmlmıı•m 
mllınkttn olduianu ve f1all.t yeni 
teeröbelere atılmamalı 1Amnıflkllıt 
nl ısrarla 1ıDlattıktan sonra yaaM· 

Dl IU cümlelerle bitirmektedir: 
Kendi t.opraguu b1aat llÜreD Bul 

g&nn kmcli politik bayatiyle de biz 
at Uglll olması baklrwclalrl •ew 
dotrudar ve bu Batpr devledatll 
menatU lktkum.....-. Fakat. ... 
•utmamalı •knnda. ld Balpr, tar 
lumı daha verimi bir hale llOk 
maık için elindeki ..,....,... ata 
rak yerine pallata almM 90l'1lllda 
kalnut ve ha .....,.. .,.... mDlet-
lertn yaptddan teerlbeleıte kellc1I 
teerilbelert arumda ~ bir fark 
wnevcut balunmacbflllı ~nnlM&r. 

Milp.hitler, şark devletlerinm ga
zetelerinde lntipr etmiş oıaıı bazı ma 
ka.lelere rağmen inf rat sıyat: •tının 

Amerikalıların ekseriyetinin lmiline 
ruuvaftk olmakta l"erdevanı olduiU 
mUtaıeuında bulunmakt..adırlar. Ni
hayet parlamento mahafili. imtiyuh 
mmtakada Jap:mlann askeri geçıt 
r-..'lt .. yapmaJan ve Japon .•e Amt?ri 
kan askerleri arasınja zuhur eden 
f'İW&S('ler yüzünden Amerika guete
lerinde hlsıl olmUlf olan gayri mtisa· 
it aksWlmele rağr.ıen .\menkanın 
uzak şarktaki tnena(ıinin Japonya 
ile bir ibtillfm muhtemel zararlarmı 
.,,ı.a•lı göstermemen• 01'tt1ğu kanaa 

tnttedir. 
Yalnız Çin - Japon ihtili.fının bat 

langıcmdanberi, hattl büyük Oyka 
nuswı ab.uka edilmesinde ileri gidil 
mek suretile şiddetli icraatta bulun 
mağı i tisam et.mil olan bahriye ma. 
haf li, Londramn azimkarlığuıa dai 
ı.>ı&n baberlerden menun görUnmelrt 
clir. 

OipJomaai mahafili, Alman sefirin" 
Nankin ve Toykodaki mesut maha 
fil ile ya.pnııı olduğu mtıaakerele 

bUYuk bir ehemmiyet atfetmek 
Amerika hariciye nezareti, do 
devlet ~1ahedenamesini imza ebn 
olan devleUerin muvaffa.k oılaDl&Cl~ 
lan bir mesele4e A manyanm mu 
fak olm8.81 yüzllnden dahi oı.a ihti 
lifm halli mümkün gör11Jıdilkçe m 
dahalede bulunmamap umetmi§t' 

Mr. Çörpl 
ı..ondra, 5 (Huausl) - Muhafaz 

k~ partinin Ueri plenlerind~ 
bahriye nazın Curçil'in, Uzak 
ihtili.fı işini yakından tetkik etm 
ve lıiğiltere .ile a.,.,. &l'B8llHk 
ul&flll•ya semin b...ı.maJr ti 
yakında Tokyoya. gldecetf 
mektedir. 

Kliring 
Hasapları 

lktıaat Vekaletinden alman 
mata göre, T. C. Merkez Q&l&atlll 

daki hesap hWi.salan, 27-11 
tar;hindeki kliring hesaplan bski 
lerini ve kredili mUbayaata ait 
hütler yekfınlarmı ıu suretle b 
mektedir: 

CETVEL-1 
Türk'ye CUmhuriyet Merkez 

kaamdaki blokajlar: 
Memleket 
Avusturya 
Belçika 
Bulgaristan 
Çelroelovakya 
Flnllndlya 
Fransa 
Holanda 
Intltere 
ispanya 
Isveç 
lsvlçre 
ltalya 
MaCariatan 
Norveç 
Romanya 
Rusya ' 
Yugoslavya 
Yunaniatan 

CETVEL-! 
Muhtelif memleketlerin 

Bqkalarmdakl blokajlar: 
Reichsbank - Berbndeki 

blokaj yek6nu 

a heeabı T. L. 12.•ıs.soo 
b heabr T. L. 2.948.700 
c heeabı T. L. 8.882.400 
Almanyadaırt umumi blobf 

DU T. L. 19.24.600 
Estonyadakl blokaj ,eJdlma 

16.000 
Lehlatandaki blokaj yekOnu 

8.GOQ. 
Umuud blokaj yekt\nu 19 



~~ahkemelerde 

Karmakarışık Bir 
Dövüşme ve 
Sövüşme Davası 
Me"1ut Suçlar Müddeiumumiliii dün damat, kayınpeder, ka-

71nbirader ve ıelin arumda ıeçen kantık bir dövütme ve IÖVÜf

me iddiasını tetkik etti. Hidiee Küçükpazarda geçmit ve fÖyle 
olmuttur: 
Kunduracı Ali, kansı Emine Ue -------------

4argııımış. Emine babumm evine 1 
kaçrmı. Epeydenberi ayrı yqıyorlar 
mış. Evvelki gece Ali, ustası Musta· 
fa ile beraber kafalan tUt8111em1'1er 
ve Alinin kayinpederi Ali Osmanm e-

Bes liraya 
Mahkum Olan 

Zabıtaya 
Karsı Gelen 

1 

Baba, Oğul 

R aay·.o. 
ı • ·ıro!!ram: 

OGLE NEŞRiYATI: 
Saat 12,30 Plakla Türk musik!ıi, 12,50 

Havadis, 13,0S Plikla Türk musikisi, 
13,30 Muhtelif plak neşriyatı, 14,00 Son. 
AKSAM NEŞRiYATI: 

Saat 18,30 Plakla dans musikisi, ıt,00 
Cocuk tiyatrosu (Falaka). 19,30 Konfe
rans: Ali Kimi Akyilz: Çocuk terbiye· 
si, 19,SS BorJ haberleri. 20,00 Rifat ve 
arkadaııları tarafından Ttirk musikisi, ve 
halk prkıları, 20,30 Hava raporu, 20,33 
Omer Rıza tarafmdan arapça ıö~cv, 
20,45 Belma ve arkadaşları tarafından 

Tiırk musikisi, ve halk ıarkıları, Saat 
ayarı), 21 ,15 Radyo fonik opera (Fauet) 
ııtiıdyo orkestrası, refakatile, 22,lS ajans 
haberleri, 22,30 Plakla sololar, opera ve 
operet parçaları 22,50 Son haberler ··
ertesi ııunun programı 23,00 Son 

• 
Günün Program ()zü 

SENFONiLER 

Wıe gitmişler. Mustafa aşğtda bek
Jemiş, Ali yukanya çıkın!§ ve ~ayin
pederine: 

- Ver babacığım ellerini öpeyim. 
Bayramdır, barıtalım, demif. Sonra 
da bağırmış: 

Bir Sarhos 
~wtanahmet Sulh Birinci Ceza hl 

kimi Reıit, dün bir sarhoşluk suçlu· 
l!lunu mahkQın etti. Hasip isminde bir 
delikanlı dün aabah kafayı çektikteıi 
sonra Bakll'köyUnde Servetin kahve 
hanesine gitmif, orada guel oku-

Kimil ve Ahmet adlı iki delikanlı 
diln sabah Fatihte bir şakayı ileı i gö 
türmilşler, kavga etmişlerdir. HAdise 
yerine gelen polis memuru Kamili 
yaklamış, karakola göttlrmek iste
miştir.Ki.mil gitmek istememiş, baba 
sı Mahmut ta oğlunun karako'a git
memesine yardım etmiı, polisin kol
larını amıaıkı tutmuştur. J{lmU bu 
vaziyette babumm yardımile kaçmı. 
ya muvaffak olm111tur. Polıs, dlln 
Mahmudu, cebril ıiddet kullanmak 
suretile zabıta vazifesine mlnı oldu
ğu iddiuile meşhut suçlar mUddel
umumtı\ğine vermiştir. MUddelumu
nıttik tahkikatını yaptıktan eonra 
suçluyu Aaliye Uçtlnctl Ceza mahke 
meeine verdJ. Mahkeme kararını bu 
gtıa bildirecektir. 

Geçende Ingilte,rede balıkçılar arasında bir "çok balık tutma müsaba 
kası" tertip edilmişt!r. Müsabakaya pek çok balıkçı iştirak etmiş, şu re. 
simde gördUğUnUz balıkçılar gnıpu, bir glinde beş ton balık tutmak su
retile birinciliği kazanmışlardır. 

20 Bükreş: Senfonik danslar (Plakla) 
20.2S Viyana: Viyana filhannon;sı (Bru 
no Valter idaresnide), 21,05 Layp.ıig: Sen 
fonik orkestra (Jean Sibeluis), 23 Varşo 
va: Senfonik musiki pheserleri (Fitel
berı idare&nide), 

HAFiF KONSERLE1' 

- Beıı kanım istiyorum. Bugilıı 
fedallerimi getirdim. Senin ve onun 
itini bitireceğiz. Son dakikalrmızı ya
IIYOl'IUDUZ. 

Miiddelumumlnln Bir Aylık 
Dahil~ye Hususf 

Kalem Müdürlüğü 

OLU M 

6:5 yqmı &f&D Ali Osman Müddei
amum!liğe hf.diaeyi anlatırken: 

' - Beni böyle korkutu. Ben, karm 
Usldldardadır. Gelirle ben evine ge
tiririm, dedim. Ali apğıya inmişti, 

Burada bir gUrUltil daha oldu. oııum 
Ziyaettine çabnl§lar. Mustafa bıçak 
çekmlt, Uatilne hücum etmi§, fakat 
ben görmedim, diyordu. 

mak istemiş, bağırıp çaiırml§, bir de 
nara attıktan sonra masaya bir yum 
ruk indirmiş ve masanın mermerini 
paramparça etmiştir. 

Mezuniyeti Tamamlandı 
MUddeiumumt Hikmet Onatın ay

lık mezuniyeti bitmiştir. Yanndan 
itibaren vazifesine bqhyacaktır. 

BULMACA 
Ankara,4(Kızılaıy)- Hariciye me 

murlanndan on birinci derecden Sa
di, Veki.let emrinde iken dereces:yle 
hizmete alınmıştır. 

lnhisarlar Istanbul deposu eksper· 
lerinden Haşim Sadık Ogenin pederi 
eski Edirne hapisanei umumi mü· 
::lürü ve Istanbul gümrükçülerinden 
Bay Sadık Oge kıaa bir hastalıktan 
sonra dün Bakırköyündeki evinde ve
fat etmiştir. Cenacesi bugün Bakır· 
köy Yenima.halledeki 112 numaralı 
eVinden kald·rılarak namazı saat 12 
1e Kartaltepe camiinde kılındıktan 
'30nra Bakırköy mezarlığına defnedi· 
lecektir. 

6,4S Paris Kolonyal: Plik konseri, 7,10 
Bcrlin kısa dalgası: Kilçiık musiki par 
çalan (8,15: Devamı) 9,20 Paris Kolon· 
7al: Plik konseri, 10 .. erlin kısa dalga 
ıı: Operetlerden havaalr, 10,30 Pariı Ko 
lonayl: Plak konseri, 11,50 Keza, 13 : 
Keza,, 13 Berlin krsa dalgası: Eilencell 
musiki (14,lS: Devamı) 13,10 Bükreı ı 

Staneaco orkestrası (14,25: Devamı) 14, 

30 Pariı Kolonyal: Konser n•'·li, 15: Ke 
aa, 17,4S Berlin kısa dalgası: Hafif m11 

siki, 18,02 Bükreş: Karışık parçalar ve 
danslar (19,15: Devamı) 18,15: Varşova: 

Hasip suçunu inki.r ediyordu. Fa

kat Dr. raporundan ve dinlenen 18· 
bitlerin aözl~inden sarhOf}uğu sa
bit oluyordu. Hasip bet lira para ce 
zuma mahkilln olmuştur. 

1 ..... ...-------~~~~~· 
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Ariften açılan dahiliye husus! ka
lem mildilrlUğUne deniz binbaşılığm· 
dan miltekait Mustafa Nejat Sanerin 
tayini kararlaşmıştır. 

Finlandiya musil·'·' 18,30 Peşte: Pllk koı 
ıeri, ıs.şn ... ,rlin kısa dalgası: Hafif ma 
ıiki, 19,15 Llyp.ıig: Şarkılı konıc 21 

Varşova: •• 'if mu'5iki, earkı, 21,30 Ber 
lin kıaa dalıaaı: Amatörlerin 11marladts 

Suçlular mtıddelumumtliğfn kapISJ 
~nünde ba1'JllDJl}ardı. MilddelumumI 
ye de banfbktarmı söylediler .Mtlddei 
umumi k&nllk davanın fen.gatle dü- Tramvay Şirketinin 

' G 
6 
1 
8 
9 

Franıada Gazeteler için Bir 
Kanun Çıkarıhyor 

Paris,4 (Hususi)- Parllmento ka 
\ 

nunlar encUmenl, Fransada basılan 

Snvenlere ve aileye sabır temenni 
ederiz. 

rı pa ardaı. -ser, 21,30 ~ ,.. 1 
h enstrür · rl:: ııerenadlar, 22,1~ Pıik 
reı: Motzoi orkestrası, ~.ıs Tokyo kısa 
dalııası: Japan askeri bandosu, 22,15 
Praıı, ·üno: Orlr•-tra. 23,30 Kolon•·aı 
Eilenceli gece konseri, 23,45 'Peşte: Çi. 
gan musikisi, 

eebilecek kısnnlanm dtlttlrdU. Yal
nız Alinin sarhoelufu, Mustafanm da 
hem sarhoşluğu ve hem bıçak çekme 

Ügüncii Dosyası 
bazı gazete veya mecmualann harice 
çıkmamıı ve ecnebi gazetelerinden 
-bazılarının memlekete girmesini ha
riciye nazınnm mUtaleasını almak su 
retiyle altı ay müddetle yasak et • 
mek salahiyetini hUk1'.imete veren ka 
nun layihasını kabul etmiştir. 

ÖLÜM 
ili dÜ§Dlediği için her iıldal de Sultan
ahmet birinci ceza mahkemesine ve
rildiler. 

Nafia Veki.letl mUfettişleri Tram- Sabık Bağdat Telgraf, Posta bq 
müdürü Ethem Beyin kızı, Ferik Ali 
Berri' Pqa gelini, Erkinıha.rp mira
layı Ibrahim Ethem, eti, Su.a.t Ahit 
Sarıcanın annesi ve Nimet Dervi§in, 
J&le, ltagıp Sarıcanın büyük anneei 
Bayan Saffet kısa bir hastalıktan 

somarbayra.mın ikinci gUntı vefat et
miştir. 

20,30: Peıte: Opera heyetinin gala si 

Jakas Yolsuzluğu 

Mullakeınesl 

vay Şirketi hakkında U~Uncil bir ------------

ÖLÜM 
Danimarka Krah ve Krali· 
çesl ln9llhreye Gidecek 

Londra 4 (Hususi)- Oğrenildiğine 

varesi, 2 ı • S Bükreı: Operet kili, 

ODA MUSJKISI 
22,25 Viyana: Hlvayan triryo (arla ro

fakatile), 

RESiTALLER 

Otuz altı auçluau bulunan Takas 
8Uiistimali muhakemeaine yum Alr 
llye UçUncU Ceaa mahkemesinde de
vam edilecektir. 

tahkikat daha ya~i~ ve dosyası 
nı müddeiwnumtliğe vermişlerdi. Bu 
dooyada tmkettıı .ıAMdo'u yakasmda 
kullanılmak \17.ere gU.mrOksUz getir
dlfl malzemeden bir lmnruıu hurda
cılara sattığı iddiası tetkik edilmiş
tir. Müddeiumumtlik bu d"sya hak-

kındaki tetkikatmı da bitirıni§tir. 
Yakmda bu UçUncU dosya da mahke 
me~ verilecektir. 

Belediye hesap ifleri müdüril Ke
mal Tulgar ,ile Selediye müfettişle
rinden Hayri Tulg&Mn anneleri Bin· 
naz i>JmilJtlir. Cena.ıesi bugijp 11 de 
Maçkapalaa • UncU kaprdan kaldın· 
lara.k namazı Beşikt&f Sinanpqa ca
miinde kılındıktan sonra Karacaah
mede römillecektir. Allah rahmet 
eyleye. 

gôre Dan.imarlm Kral ve Kraliçe$! 
8 veya 9 klnunuevvelde Ingiltereye 
gelecekler ve on gün kadar sürecek 
olan bu hususi ikametleri esnasında 
lngiliz Kral hanedanından birçoğunu 
ziyaret eyliyeceklerdir. 

Cenazesi, 6 birinciklnun bugUn sa
at 11 de, Bomonti, Dere sokak Suat 
Abit Sanca apartımanından kaldın· 
lacaktır. Allah rahmet eylesin. 

lf,40 Pııag, Brhol Fin!aa•Iya halk pi' 

&AArı, lSl.lP. Y.ffif6Va: Lolo ve düo zcncl 
prluları (Plakla), 20.30 Berlın kısa dal 
ııası: Zimbal solo, 21,40 Viyana, Graıt 
Piyano ile halk musikisi, 

DANS HUSIKISI 
12: Berlin kısa dalgası, ıs.ıs: Berli• 

k11a dalgası, 

- s-
kmı gölpler halini aldL.. Vapurumuz bir kumanda 
ile yerinde mıhlanıp kaldı.. Kaptan yalnız yolundan 
alıkonulmak ve hürriyetine tecavüz edilmekten mtite 
ıvellit hiddetle mütemadiyen küfürler savuruyordu; 
kilçtlk flamalarla yaptığı mtlkileme neticesini yolcu
lara tebliğ etti.. Vapur derhal duracak, bütün yolcu
lar amıf 8ll'a8l birinci mevki güvertesinde, karşılıklı 
iki sıra halinde dizilecek, ve ellerinde pasaport ve yol 
tezkeresi gibi evrak açık olarak hazır bulunacak, bu 
kontrolden hasta ve çocuklar bile ... yalnız kaptanın 
mesuliyetl altında olarak vapur mürettebatı mUstea-
11a bu kontrolden istisna edilmiyeceklerdi .. Başta ka 
dınlar olmak t1zere birtakmı yolcular, böyle yakmdan 
bir lngiliz gemisine temu fırsatından dolayı Adeta 
BeVinir gibi idiler .. Zabitler memleketlerinin kara ıu· 
larmda, hiç bir icap yokken hUriyetleine yapılan bu 
küstah tecavüzden gayri memnun mınldanıyor; ya
bancı bir kumandanın böyle bir emrini tanıyacaklan 
JU, aralarında söyleşiyorlardı, Fakat hayatta çok tec 
rUbeler görmüş bir insan olan kaptan,genç zabitlerin 
bu asabiyetine bıyık altından gülümsüyordu. ikinci 
kaptanla vapurun komiserini kıç ve bq yolcularına 
göndererek ayni tebligatı onlara da yaptırttı .. Bu it 
de en müşkül vaziyete düten ben olmuştum; ihtimal 
ki Atinadaki caausları ile işl öğrenen lngilizler aırf 
beni ve elimdeki evrakı yakalamak için bu tedbiri al 
ınışlardı .. Birden solan ytızUm ve dönen bafım, &&K

lanamıyacak dereceye varan telaşım, etrafımın göz
lerinden kaçmamaya baolamııtı. Kamaradaki evrakı 
ııe yapmalıydım ?.imha etmeli idim; fakat n&l!lıl ? .. Sa.k 
lamalı mı idim, nerede?.. Donanmadan ayrılan iki 
torpito olanca süratile üzerimde geliyordu.. Biz de 
deniz ortasında el ve kollarımız bağlı, i.lubetinıize 
intizaren bocalayıp duruyorduk ... Herkesin orta gU· 
vertede sıralanmak için kaptan köprüsünden teli§la 
inıniye baflamalarmdan bilistifade kendimi kamara· 
ma attım ;zarfları hUIUSf çantasından çıkardım, lom
buza koştum .. Denbe atm&Jc bitiyordum; fakat bu ka 
im au geçmez zarflar ialanıp batması işin saatlerce 
J>eklemiye lüzum va.rdı; bu durgun BU Uz.erinde yUı 
dügil görülecek ve it meydana çıkacak, rezalet ola· 
caktı .•• Yakmak; bu kadar kAfıdı bir anda yakabil· 
ınek için vapunın ocağı Cibi çok kuvveW bir ate,e 
ihtiyaç vardı ... Bu kadar kısa bir zamanda vapur 
ateşçilerini kendime bendedlp bu iti seuizoe yapabil-
111eklife hiç lmkln göremiyordum. Torpitolar lu 
esnada yUz metreye kadar vapura yaklapııtlardı. 
U•tilmdeki güvertede uralanan balkuı ayak gürültü 
leri, kaptanın sert emirleri, eksik yolculara davete 
T"'""~n9 ean M"tderf duyuluvordıı .. KAiıtlaı yatağı-

BiR HATIRA 
ı······································ .. ········································• 
i. .. ~.4?..~.~~.·.~~ .. ~~.~~.~ .. 1 ... :.~~~.: ... !:'.~~.~~! . .J 
mın altına yerleştirerek ifl kadere bırakarak derhal düzgün bir tilrkçe ile birgeyler konuştuğunu duy· 
güvetedeki yerimi ifgal suretiyle etrafımda hiaıl olan dum; nihayet aıra bana gelmMjti, kalbim parçalana· 
şüphelerin daha fazla bUy\1.meaine mani olmaktan cak derecede &iddetli çarpıyordu; kartıma dikildi ... 
başka yapacak bir İl kalmam19tı ... Alnımdan fındık Hafif istihzaya çalan bir lisanla "Merhaba. KolUIOlo& 
bUyüklilğilnde terler akarak yatağı kaldırmaya uğra Efendi!" dedi; ve o esnada yanımıza sokulan ve mü· 
şırken, kilitııiz bıraktığım kamara kapıamm yavl,fç& temadiyen beni süzen kumandana· manidar bir ıuret 
açılır gibi olduğunu hisaettim... Kamarot Yorgi 1&· te baktı; hakkımda verilecek karar anının yaklaştı-
rarınış yilziyle ban& ve o eaııada göğsüme bastırdı· ğuu hsisettim ..• Bütün yolcuların g<>jleri de hemen 
ğım zarflara bakıyordu... Sırrımm bu kadar liüb&· hem.en benim Uzerime toplanıyordu... Kumandanın 
liceaine ketfedilmesinden fena halde hiddetlenerek, mınltı kadar hafif emirleri arumda ~818 ıu cüm 
herifi kovmaya hazırlanırken, çok mfiliyim bir tavır leyi pek vazıh bir surette işitir gibi olduııı: "Let bim 
ve hafif bir sesle, gQya bu derdimi derhal keşfetmiş go ... " Bu kadan bana kafi idi; bırak gitsin demekle, 
ve illcını da bulmuş bir dost gibi içeri girdi ve boy- halasım tebşir edilmiş oluyordu ... Fakal: çok fazla 
nundan çıkardığı iş önlüğUntl ~İl bir torba §eklin- ümide dlişmek te doğru değildi ... Aşağıda acaba ne· 
de önüme açarak ifaretlerle elln göğatimde ba- ler oluyordu? .. Eşyam arasında, şilpheyi calip bafka 
ıdı duran zarflan içine atmaklıfımı ve hiçbir şeyden evrak kalmamı, mıydı? .. Yorgi, acaba e~kanı cid· 
korkmamaklığımı anlattı .. Bir saniyede karanmı ver den bulunamıyacak bir yere saklayabilmiş miydi? .. 
dim. Yüzde bir ümitte olsa bundan bq.ka yapılacak Hem, bu •dama tam bir ithnat caiz miydi? .. Ingillz-
bir9ey kalmamıştı ... Zarflan önlüğün içine attım, yıl- !erden kuvvetıı bir ikramiye koparabilmek için evrakı 
dınm silratiyle kamaradan, salondan geçip merdiven bizzat teıliın etmek emeline kapılınıf olmaz mıydı?• 
leri .tırmanarak güvertedeki yerimi işgal ettim. Zaten sanati hilafına benden bahşiş almak hususun· 
Beş metreye kadar yaklaşan torpitolar sancak ve is· daki mUtemadi istiğnası biraz da bu ihtimali akla ge-
kele taraflanndan vapura )'l.naşmak iç1n manevra tirememiş miydi?. BUttln bu şilpheler kızgın birer 
yapıyorlardı ... iskele tarafmdald torpıto y&n&fll' yn· burgu halinde beynimi oyup durmakta idi. 
naşmaz; güverte üzerinde selAm vaziyeti almı, olan Bu esnada muayene, baş ve kıç yolcuları sıra.tına. 
kaotanlar ve mtlrettebatın Ortalına aerbal blribiri intikal etnıiş bulunuyordu. Zaten çoğu Yunan zabiti 
ark881 üç kara ve iki deniz İngiliz zabiti atladı .. On· olan ve muayeneleri çok sathi geçen bizim grubun işi 
Jarı milsellih ve ıtıngülU on bahriye neferi takip et· pek çabuk bitmişti .. Bu esnada yUksek aeslerle görü· 
ti: endişeli gözlerimiz altında IOD bir zabit daha ev· ştlldiiğtınU, o saflardan uzun ve kır sakallı ve partal 
velkilere iltihak etti. •• Binbaşı rütbesini taşıyan ve cUbbeU, yeşil B&Mklı bir hoca efendi ile yine abani sa. 
işaretlerine nazaran erklnıharp olduğu anlqılan za- rıklı poturlu bir mUslUmanla, sonradan Ermeni ol· 
bit herble ayn ayn bakmak suretiyle aathi bir tef· duğunu işittiğim genç ve çok solgun }jenizli bir ada 
ti9 yaJJta Ve arkalmda hilnnetklr vaziyette ~lyien mm yakalarından çekilmek suretiyle güvertenin boş 
lere dödlrek gayet hafif bir aeale birşeyler aöyledi; bir yerine sUrliklendiklerini ve derhal ikişer taraflan 
derhal Uç zabitle altı lilngülü nefer bulunduklan sa- na birer sUngUIU nefer dikildiğini kemali dehşetle 
tı terkederek güvertenin ortuına dofru ytırüdtller gördüm. Demek ki bu alellde bir kontrol değil, ev-
ve kaporta kapwnm içinde gözden kayboldular ... O velden haber alınmıe bir işin gelip bastrnlmasına ait 
esnada kaptan tarafından alelioele hazırlanmıt olan bir mesele idi. •. Ttırk konsolOflU s•fatiyle. bu zavallı-
yolcu li8tesi binbatının elinde .belirdi; bunu yanında larrn bu şekilde tevkiflerine müdahale etmekliğim ve 
son kalan zabite vererek birinci mevki yolcu safla- icap ederse kendimi de feda etmek1lğim şUl1hesiz ki. • 
nnı işaret ettiğini ve yanımıza relen bu zabitin bat· 1Azımdı .. Ve nitekim o esna.da genç ve cidden lihe-
tan bqlamak suretiyle yolcuların ey:rakını muayene ral Yunan zabitlerinin mtısirrane bana bakarak bu 
ederken onlarla çok fasih bir rumca ve yine o kadar hareketi benden beklediklerini görliyor ve hissediyor 

dum. .. Bu Da.Zarlar altında fena halde ezilmiye baş· 
ladığıından lnt bir hareketime ramak kalmıştı ... Fa 
kat birden diltUndUm; bana hU.kfunetimin, hayatım 
babasın• tevdi ettiği diğer vazifeden dolayı, netice
si mefk~k böyle bir müdahale avantürüne girnıelc 
suretiyle diğer işi de tehlikeye sokmıya acaba hak• 
kım var mıydı? .. işin içyUztlnU bilmiyen Yunan zabit 
leri için bu hareketim korkaklık ve alçaklıkla tavsif 
edilecekti. Fakat ''Kuriye diplomatik" sıfatiyle yap
tığım vazife ne olacaktı .. O evrak kimler elinde ka• 
tacaktI? .. Yuka.rda kontrol bittiği gibi aşağıda ~ya 
muayenesine memur edilen zabit ve neferler de elle 
ri boş olarak dönmüşler ve bu suretle o tehlikenin 
de benim için atlatılmış olduğunu anlatmışlardı .• 
Kendi hesabıma çok memnundum. Kaptanı yanına 
çağıran kumandan mevkuflan işaret ederek uzun 
uzad~ya birşeyler söyledikten sonra, yanındaki zabi· 
te verdiği ifa.ret üzerine mevkufların torpitoya nak· 
!edilerek güverteye açılan bir delikten kayboldukla
nnı gördüm. Bunları, kaptanın ihzar ettirdiği viski 
ve bisküileri reddeden zabitler ve diğer neferler ta. 
kip etti. Şiddetli bi düdük ve kumanda sağ ve solu• 
muzdaki iki torpitoyu bir anda vapurumuzdan aytT
dı ve kaptan ve mürettebatın selam vaziyeti önünde 
bir anda gözden uzakl~tılar... Hemen kaptanın et· 
rafını alan zabitler uzaklaşan ve gözden kaybolmaya 
başlıyan lngiliz gemilerine doğru donki§otcasına yum 
ruk sallıyarak tevkif hadisesi hakkında musirrane 
malftmat sorarken kaybettiği f zamanını kazanmak 
lçln vapuruna hareket emri vermiye ko,an kaptan 
lAkayt bir tavurla omuzlarını silkerek, vapura girdi
ğimiz zamandan beri ilk defa yüzlerini görebildiğim 
bu zavallı vatand&flarım için ''Stratika Türka" diye 
söylendi ... Acaba doğru mu idi, hakikaten bu insan· 
lar tebdili kıyafet etmie Türk zabitleri miydi? .. Bu· 
rası bence meçruldtl. .. Vapurumu, mutat kaplumba· 
fi stlratiyle Sellniie doğru yol almıya başlan11ştı ... 

Dk işim kamarama koşmak ve hissettirmeden Yor 
giyt aramak oldu .•. Bu namuskar insanı, kamaramda 
biraz evvel lngilia!erin hallaç pamuğu gibi attıklarını 
yeniden bavullanma yerleştirir bir vaziyette buldum, 
hail önlüğünde sarılı bir halde bulunan evrakım da 
lavabonun ttzerinde duruyordu; gözlerimiz biribirile 
tellkl ettiği zaman onun gQya hiçbir şey olmamış gi 
bi sakin ve mütevazi ve yaptığı işin büyüklUğündeD 
g(tya bthaber imiş gibi bana baktığını gl:SrdUm ... He
men Uzerine atıldım, kuvvetli kollanmla kucakltya• 
rak çömeldiği yerden kaldırdım, yUzünU gözlerini, 
saçlarmı, mtıtemadiyen lSptUm; gözyaslanmız b'ri
birlne karıştı ... Bu sım bUtUn vapurda benden ve on 
dan başka kimse H~nememişti. 
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1938, Nasll Bir 

Yll Olacak? 
Seneniıı soa ayındayız; yeni bir 

1Jla girmek üzereyiz; kapısdWI eşi
tinde bulmıduğumuz 1938 de mubd 
des ldtaplann tarif ettikleri glhl ~l
cekler, renkler ve kokular itinde cen MUZE 
nete benzlycn bir dünya mı, yoksa. ------
71ae onlann Ullattıklan gibi zebani-
ler, ateşler, korkularla dolu ceh~ 
mJn eti bir iıem mi bulacağa f 1938 
aenesl bize saadet mi, sefalet mi ge
tlreeek f 
· Bu nıüthiş suallerin cevabmı, &JO ESERLERi 
l\inlerde elime geçen bir risalede bili -------
dum. Da m.ıe (Aatrologle)nin de-
dlklerlne ıölt tertip edilmiş bir rba
le idi ve ona, '°k lnMWDM kabil ol-' 
aaydl ! 1938 den 2000 em•lne kadar 
iatlmtbdekl 82 yılda olup bitecekleri ICINDE llaber vena bu ldlçtldlk kitaba giiz 
pscUrlrkm lçtllderl bllvealn flnaa- --
llW ten kapsyarak blrlblrlnlııı lltlk-
Wlnl telvedekl helesonlardıa k~e 
DaJıpn, yahut yalım blmm, 21 ta-
lam kkamhW yanya.na dizerek, bir 
lmmmı atıp tekrar sıraladıktan IOD 
1a pr1 kalan k&ğltlard& bqlarma 
pleoeldert okamıya ağNfUl kadm
lannm aklıma geldi ve klta.pçığı bi-

-. ' 

••• •• , 

na cla.ba alika De okudmn. 
ı Aman 1999 senesine kadar yaşa
-.m yolaau bulunuz; slra o Mile 
1U1 ftya siyah ırktan olanlar, bir 
laJ'hn dalpm clbl. önttne seçilmez 
lllr htlenmıa. Avrupayı kasıp kavura
mkludır. Kitap, san veya ılyala ırk 
lardm olMl&r, eliyor. 81,JabDere pek 
aklDa maedf ile de bugttnktl hAdfse. 
lere büarak anJardaa korkalablle

AMBER . T11plıapc Scırcqa miizelincldi tariM toblolanlan Wri 

KADEHTEN SARAP 
~ğlnl tahmin ederim. ICEN SARHOSLAR 
ırme ba 1889 ......_ clotnı. de- T opkapı sarayı (200) l>i-

nblere baimıl latalar yüze çıkarken ni &fan tarihi veaikalari-
dünya yUzttnde balaun kıta pa~ 
lan da denizlere ba~. Bu facl- le ve aayııız dede ,.diılrla-
aya lnanuılıann tek dftetı torunlan- rile bir Tarihi Oımanidir. Sa
DJD sulara gömWeeek kıtalar tizerln- ray müzeıi dünyanın en zen
de bulunmamalan olabilir. gin bir müzesid ir. Ana yurttan 

Fa.kat yine 1988 tea bahsedelim. bir ıünet ıibi dolan ve açıl-
19::18 de fevkalade neler olacak! Bl- dıkça hızmı, kuvvetini artıra
slın ris:ıleye balulırsa gelecek eylu- rak ıayı::ız devlet· er çıkaran 
ilin 28 ncü günü tehlikelerle doludur; T" ld n ~.11 ·ı 
c\imkü o guiI giWef btll'eu, terul bar ur er.- ,.,amNJ01Sı~YVI e; ıı-
canun iç' e g'rme!ttedir ve b11 iki nırlan Avrupa, Asya ve Afrl
baruma ~ &ellll....,....-"' ;·ıluınm..•ri•·belrt ........ 
16nulur. bir devlet kurdular. 

Fala inanan k:ıdmlıar korksunlar: Yavua Umm-ild-dUnya denilen 
l 938 senesinde kadin ö.ümleri vasa- ~ırdan Yuautun hazlııelerini ge
t:..ıtn tlst" ka.e::.ldır Harbe gel'n- trcli. Irandan Şah lamaflin, Şark
ce: Barpwıı:.J~elerl atlatacağız, fa- ta ım:ğlftp ettiği küçük, bil~k dev 
kat ..__ obmyacaktır. letlenn . hazinelerinden aldıgı en 

- ıa kıymetlı tarih ve sanat eserleri 

Ber ydm arlf:lııde, Avrapada, Osm~ payitahtına. getirildi. O 
llletbar kihbalerfm hu gfl>l risalelerin devriri en ~gin haztneleri Kahn 
den _ bahlettlğlm r:.ale fraınantt ve ~endenyedekl m~~luk hazine 
dır bbal Uaha buıiır ek· lerile Iran •raylan ıdı. &,er:n 

- ~ G v~ çok eski devir~erdenberi tevarils 
mek, peynir glül satıhr, slra A-uupa- ett'ği en krymetli tarih ber ·zar-
blar huraf.tere berkeaten ~ itikat la.rt bu hazinelerde topl~ 
ederler. ~vrupa gazeteler:ı:ıl tetkik ı. 
edlnls; hemen bergüa Hin stttunlarm
da sanldı ~ IDntll fakirin veya 
el falma bakan blrbç bd•m reslın-:., 
n reld&mla.rı ve ilk ayf&lu'da da ga.
seteıdn tarllı!ıııl taşıyan günde dol
mut olMl luıdın ve erkek, esmer ve 
anşmlann istikbaline dair yıldızla.. 
rm fezadaki seyrinden istimzaç edil
miş zaiçelerl görtlnünUz. Makul A ,._ 
l'Upada, Dmln ve telmlğla biklm ol
dpğu ~ vrupada höyük bir ekseriyet 
aa.lptea haber bekliyerek aVUILf.ıak

tadır. 
Telveye, lskambUe, ~ldızlara de

lil, .ıol ve lanmma mUncaat ede
rek istikbalin ne olacağ..m tahmine 
s:ahimalıya. Y akuı mazi geleceğin ne 
•lacalı h•idnnda bbe bir f.ldr vere
IDea mlf 

lnglllz devl2t adanu V'nston Clıur-

T opkam sarayı müzesinde 
ve kiltUphane!eriııde, ee

neleree ilmin ve tarihin her sa
hasında geniş kB;drolu ilim heyet-
1'!rinl uğra~tiracak, eşsiz eserler 
vardır. 

Hazinenin dördüncü salonunda 
(66) numaralı dolapta gör.e car _ 
pan lTr kUrk ile onun arkU!n1a
ki baqka bir dola,.,ta te0 h!r ed'len 
iı::ılemeli k9 d'fe h;l'at TUrk derir.i
l'k, kumaqçılık ve n-ı.k Rctlrk sanati 
nin erişilmez iki $aheseridlr. 

Bir bohc; da eıkan bu iki eserjn 
üs•ler'nd3ki • ken.di devirlerinde 
yaZ?Jmış - f'tfketıerlnden bunlann 
H 991 tarih"n1e Timur Hand2n 
u~uncü Mumda arma!hn olarak 
ge1di<?i anlı"ı!1ma'•tarbr Fak:ıt bu 
tarihlerde f'ark hükümdarları ara 

ehll, nıtı&arekealn ydclöaömü dolayı- = az - -zx:= z a z 
•ile yaııdığl bir m:ıkalede "on dokuz len lıa;>erıere gore, bütün piyuaiar-
•eaedenberl bir mütareke devresi ya da bir fıyat dUtküaJtiğa c&ıe çarp-
11yonız, halbuki Avrupanın istediği ı maktadır. &.oaomlk b1r babruı b8f" 
•ulhtör,, diyordu. lç'tıde bulu..'Uluğu- l lan~cuada .mırıh Dülıl>evranl bir b~
ınuz zammılar, dün3 nam heyeti utnu 1 raıı mı geli)'od Y'Ullll ba YUıye 
llllyesi itibarlle, h"ç te sulh zamanıa.-1 t:ııde btyle bir buhnuun •etleeel ne 
nna beazemcmeıd:edlt Dünyuım -olabllirf 
payla§ddıiı &tinlere ) et!şmemlş be:zJ 1038 sa:Mlne muh•Lirak ki, 1931 
lnilletter a.yifma t3&1'1'U ederek seaeslne ııntjlmlsdea daha nıe.ut o
keadiler'.ııe eömtırlileeek ~r a- laıak glnnlyecells- Kay11dannuz bl-

3'11'mak teşebbüsliade-J:rıer. Tnhrip nz daha fulala::·tıml 
kudretıeri gllnder.ı ~ne artan sl!ah- Teaelllmls, m 9--ıdn 1931 
far, beriıesln e!'-de tlra~ <' .... h-a -çoğal • yıb lılt§Jmgrcın~en kuvvetli ve 
d ~ ~ dlter ban mll1et!er bu az-1 bazırbkb olduğaehlr• istikbale emnl
~ söz d:r.!eteylm derken ateşin yetle beıkıyoras ve kendlmlr.e glive-

YAZAN: 

/hrahim Hakkı Konyalı 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

aında bir Timur Han butamıyorus. 
Eğer bu etiket vaktinde yanlıf ya 
srımamıe ise bu Timur Hanm kim 
olduğunu kestirmek zor oluyol'. Ben 
bu Timur Hanpı buradl\ bir aile 
adı olarak zlJaıecHltnl9 olmM~ th 
ttnıaı veriyorum. Bu Tlmur Hap ~ 
aıtm orti bUla!mm !bk&~utı' « 

§ubesinden bir htlkOmdar .e ya• 
but ıarkt Bulgaryada egemenlik 
iddia eden bir beydir. 

KUrk; gök renkli kıvırcık kuzu 
derlainden yapıllDJltır. Derinin tily 
ıu taraf1an içine get1riJmit. dıt ta 
rafa da kahverenginde bir bodlllit 
aokulmuftgr. Deriler btribirleıine 
beyaz deri' erden zırh yapılmak ıu· 
retile iliştirilmiftir. Hil'at ta öylıa

dir, kadife Uzerine 'kabartma flJle
meler vardır. Hil'atin tam ımtın
ds.ki süsler arasında nasıl g\yf le • 
cegini gösteren giyinmiı bir TUrk 

kabartma resmi vardır ki, yağlı bo 
ya ile yapılmıt g!bi nefıstir. lnaan 
bu reanıln iğneden çıktıfma zor 
inanır. O kadar muvaffakıyetli .• 

E bulgu) &hadır Han da 
dahil olduğu halde biiçok 

tUilQtter C~J\•JkneJllJ1.i ~ 
ederlerken bliııun ıön ve- deri an -
lamına ıet4ilhıl ve Bulgar TUrkle 
rlnin derileri me3hur olduğu için 
bu adla amldıklarını söylerler. Yi
ne Arap tarihçileri Bulgar Tilrkle 
rinin tehirlerin etrafına çevirdik • 
leri tahtadan kalelere sirkeye batı
nlmıl deriler örtttuderini .ayıer • 
ıer. himılerini çok mUvaffak 
uııat eserlerinden alın TQrk Bul
garların, derj aeptcillğinde neka -
dar ileri gittQderinl ı~ bu kilrk 
te peklli. giSateriyor. Şaheeer hil'a 
t:ıı kadifesi de BulprlanD derici-

keettllerlne de sirayet ede!>Ueceğinl nlyoru. ' 
dU Uaerek lı3.dlse!erl örtbas etmeyi istikbal iyi niyet 11ahlplerlnln, kea- Genç mektepWerlmls "Kmlay" iti 1l. hafçhkhrmdan ~ •Ql'etlle 
akıllı iti aa)'IDB!itadıl-Iar. 1008 tene- dl varlddanm itimat ederek ona gö- yardım yapmaktllll b~ ıerl kalmu:Ja r. Olnmdfibnlse pre mekteplerde 
al de mtitafekc devres"nln ytrmlnel re darmatb.'ll çalışaalardandır. Bla "Kİzda)"' a Jardma ı.lifetl l-'lle 1Delıte41f. Banda ~ ı dalma 
Benealal ~ edeeektlr. Türkler bwılardan& ilk ..ıta c1ill'iaea im ft erkek mek tepmerhn..,_ birer ladlle IÖl'i)'o-

Amapa ve Amerlbdm IClll p- N. Bqltır :na. 

liklertııin kumqçıllkla atbaşı he
rabet yürlldUğilııtt göstermekte -
dir. Geçenlerde mtıseyi gezen A vru 
pah bir deri mUtehau:ıBI illın bu 
~UrkU. gGrUace hayretinden do -
nup ka1ımf ve müze direktörüne: 

- Biz ba deseiıi IOJl senelerin 
1?lr icadı amyorduk. Dedeleriniz 
dlSrt 88!1' evvel bunu bulmqlar ve 
bisden daha iyi bir deHD yapmıe
ıar, demiftir. 

B u aaloDda tethir edilen en -
teresan eserler araamda 

.amber eşyanm da büyük bir yeri 
vardır. Dalına misk ile beraber a
nılan amber çok eski zamanlardan 
beri mUnebblhi bah olarak kulla
nılan ve bili. da kıymetini kaybl'': 
miyen luymeUi ve gilsel kokulu 
bir ma-ddedir. Amber çok eskiden 
beri hil~lık. .bpin~lerin\Jlf 
dar girmitti Orhon abideleriı:ide 
Giil~~~~ meııWmi için 
kOlllfU ve doıt devletler tarafın
dan amber de gönderildiji görW -
mektedir. 

Abur, Sanık ve Yıbar Miile eı. 

ki Tilrk eserlerinde de yer almış
tır. Amberin kahveli IU renginde 
olanlan ve karalan da vardır. Pit 
mı. bir kiremit mukavemet.indedir. 
Yıpranan kocıyan erkeklik kuvve
tini tuetedi#l w kamc;ıla.dığı ic;in 
muayyen niabette Ulç olarll'k a
lmdığı gibi kokulu bir ıüs eşyası 
olarak ta kUtlanıtmlı. Uç dört se • 
ne evveline kadar amber:n dir)ıe
mi lsta.nbulda 25 liraya kadar 
satılırdı. 

Amber eskiden bükUmdar
lar arasında hediye olarak alınıp 
ftrilirdi. Mütereddi OllD&D oğulla 
nnm saraymda bir kudret ve şeh
vet ekılrl ol&rak kull~ılırdJ. Sal
yalı .,ehvetlerini dUnvanın dört kö 
~nden getirilen çeşit çefit kadın 
ıar, Ur.erinde israf eden. tükenen 
padişahlar amberden ~aat umar
lal", ku.vv~t ararlardı. TefteffUa e
dilen amberli havanın da ciğerlere 
ve damarlara kadar bir tehvet a
'181 gtbl tesir etti~ne fnenırlardı. 
Bunun iQln padiı}ah sırtına amber
li gömlek giyer, eUnde amber 
teeblh oynar, pencerelerine yine 
amber tanelerinden 6r01mUş 
perde asat ve amberden ya
pılmıı kadehlerden pra.p ve 
su içerdi. Keskin far&ptaim 
amber kaplardan kalıldıklan er • 
keklik kudretini yudum J'Mlum 
mldeelne lnd!riı'dl. Bnlnenin dör-
dUncU kOğu\"lDUD 1tattı dUftnll

da tefbih taneleri ")dinde delin • 
~ve mun~zam "killerle örül -
müş bir amber göm~k yahut per
de asıbdtr. 

Burada anıberôela yapdmıı daha 
birQOk ltıymetll e&(erler vardır ki, 
bunlarm sanat 1uymeüerini bir ta
rata bnkahm. Fakat kantara vu
nalcluğu uman getireeeği paranın 
ölçtıstı herhalde milyon kelimesi -
ntn oerç~~4en taşar gtbt gen -
yor. 

H azbıenin dördUnoil koğuıu
nun upı1111dan ghillce kar 

f!daki duvarda uçları lnoe karıp 
gibi uzun bet teY göııe c;arpar. 1ri 

(Arkası 12 incide) 

SACLIKı 

bu mevsimde nezle olda& 
vakit, yahut grip butUp,..n 
rddık duydağuaua vakit: 

- 8oğulı almııım da ondıaa.. 
DerWua. Halbuki aoğuıit 

ç:.. iyi blrfeydlr. Soğuk ......... 
Ju ahalisi sıcak meaı;eketler 
lisiıllden vöcutçe daha u.ğ am 
lal'. Soğuk ohm) aa memJeketl 
balkı blle IOJuk yerlere g1 
\18kit daha az bıastaluurlar. 
hur aeyyah Namen kutüp Jo1 
gıttiğl zaman ne kendisi, ne de 
d.sl gibi meşhur Fl'am ge 
ki yol arkadaşlanadan hiç biri. 
yabatlerhıln devam ett'ğl 
çlnde, bizim lkllm!erlmbde o 
bol oll8n nezle ve oefes bo 
butalıklarmdan b · ç blrin9 
mamışlardı. Daha iyisi, her 
gayet soğuk bir iklimde 1 
Eskimolar arasında dlfterl 
ğı hiç bll:Oml) ea blrteydlr. 

O halde bizim ikllmJ~ 
pak neden fena tesir ediyor. 
bina iittiYünoe türlü ttlrftl 
bldaıdu birine tutuluyorf 
an neden: 

Sotak almak ae dem'* 
1 DU iyice ulamak lç:a blr 

ıllbnlnizde • muvakkaten • 
lak farzedinb. Bu ••m . 
lak olank • il derecede bir 
oldupaa tal&vvar edlnls. Be 
c.ae bir yer ~ sıcak oıq.ı 
adam cfMlnln nı blith vlllı!llllll• 
tabi ............ mabataa 
ram burun terUyeretı uatta 
lmlörl çıkanr.. bndl ayıli 
-dalma ıdlınlnlzde. ı4 Clel.,.llJ. 
ka bir oda)' blrden bire 
11llz, bu kadar sıeaıklık ta, 
dam lc;in bHe, haylice \'U
~y~makla beraber o..,_• 
bedceği kalörl bir saatte dll't 
olur ... 

işte sofuk .lm8ll budar: 
sek hararetli bir yerdca 
hararette bir yere birdenbire. 
madaıı ~ıkmak. böyle 
muhit 'iaararetl del"ttlrmelı 
mevsimde bUe olsa tnua 
jıdl alır. insanın vücudiinüa 

rlllt •ise olmaaa eoiak 
~olinal değil, blWı:s 
rinde terle tebahhttr etmes'at 
..W~-lile.de~ 
~ ..... , .. 

Soluk almamak lc!n 
eeyl bWrslalz: Sıcak blT Y 
luk bir yere geçeceğ'niı vakit 
V1MJ yayq, vücudti abşbrank 
lllek. Ahfmak •e kaclal' • 
olaoağı haldmda y~ 
tecrllbeler aetlceslne '6re. 
mtiddet lo düDwlll'. Fabt 
yalım cUdln allŞIDUI içladlrı 
tün vUeudüa .ı..,.. ......... 
re değişir: On dülk•a 
aaate kadar ... 

lnsua mahitfndekl naı~• 
aslnl deılftlrlrken clUdlllt 
ce hfll'ke&te mlkroplara ._.. 
olarak bulunan makaveme& 
• azahr. &ğuk ........ 
bassa _,em!He keadllerlle 
~dilmlz. bm sarar1an 
vücudtlmtizde sadeoe tufeJll 
yaş&)'M mikroplar blıdea 
gm olUrlar. Bld lauta eae1111 
dilflllala butablm birfok 
d bayledlr. Mikroplarla • 
bot ~ balde, ... 
u.. onlar udalar. 

PMtear'llD metbu lllall 
hilllyealai bir kere daha 
tun: 'ft\'Uk ... tarboe 
m. bit hltuhn•dtlı Ulde 
re sap babnlank soİak 
ftklar o basW.p tat1111D11f1 
~taftkelneladeıa 
taltpaa ..... tabii oluü 
makavemet b•••• eolü 
- toftlımttı. 

Soluk ararb delil, 
mak l&l'&rbdır. 

Bel 

SERVO 
clir, Tatra)'a poata 

kanata ıiitıderilir. 
Marka: eenneM AH 



ı--~~~ b =-=-=-=-=-============================================================== KIZILAY 6-12-937 

1 
' ~. ençliğimdc çok, çok fakir
"" dım. Esl{i bı.r cvın çatı ara
n_a yam.z başıma k.ra ile otu-

~ 

AYE 1 

1 

--~~~-------------~.-----.--------------~ 
Bugün I PEK 

Şeker ~a'1'ıramo 
Sineması· da 
fOCmU 

EN BÜYÜK SERGUZEŞTLER - EN HEYECANLI MACERALAR ve EN 
MUTH1Ş HAiaKATLER FILMI 

rurdum. Altımdaki katta orta yaş
lı bır doktor vardı. Fakat doktor
luk etmiyordu. Onun altında dur
ma .:ın öksüren bir kıı acı, dnlıa nlt 
ta cıa çok güzel ve çok neşeli bir 

n" kadın ya~yordu. Ev sahibi 
k d n :·er katını kendine ay.rmı tı. 
B Jrı.:ı"Il k:ıtı.ı:!a Mod rd:r.d:ı~i u

:ığı yatıp kalkı)Ordu. Evm her 
t "'lü işilc u~aşm::.k bu adama. a
ı i. 

!ı Baş rollerde: 

~ "BUFFALOBIL.. filminin unutulmaz kahramanı 

ı ........... ..___.~-ı-0:· _a_aR_Y •• Cu_ıo_PE_R_-M_a.d_e_e .. ne .. c_ar_oll_-~Ak~m-T_am_a.ro.,.f 

Sabahları saat seı·izd~ b'lr:ı l~l'h 

v ·mı H"d get·ı;rdi. - E~cr bu
na kahvaltı d<>mek c i"se - y rım 

t s::::nra yarı ac: yan t k ı"e rr't 
1

\ iç'n knranH, n•<'rc'v ıı'f"~G. n 
cele acele inerdim. Do1·4-0 "ın !·a-

l'' ı açık o!ursa s:.-lamı .. ~d·m. O. 
c c hos, c:ok iyi yüre1 ı; b!r ad"m
d·. OksürüMü kiracrn•n önii.n"e>t 
lı'ç b:ıkmad n g""cip • g"derd'm. 
C nç, gazel kadın sa bahlnn or•l}-
d rrörUnmczdi. Ev S" 'ıib;m İS" l:i-
1" kg yatağında oturup, h r sabah 

lnr. ~ektuplannı ben postaya ve- ' 
ririm. Kadından da ara sıra cevap 
gelir. 

A dam akı" lı içerlemiştim: 

- Bari şu kadına yaı.ın da 
'll s"ı.tte sucul~la 
!l'.'P··n· yer, ya-

pısını da mutla
ka açık tut rdı. T U B 

biraz daha sık 

U mektup yolla

sın, dedim. 

azı akşamlar doktorun oda
sma ~derdim. Bana ~"pirto 

'""'lbas•"'da bılmo pLcıir:r, sobanın 
ti'nde sucuk kızart·p ikram eder 
lk'si de pek ho~uma g·,:ı0r~i. 

Çünkü be:ı:m ne sobam, nf' de ak-
mlan yiyecek bir şcy:m bulunur

du. 
r·nnu~rken bazan durun ac:ıağ-- • 

! 'ci k;racının sürekli ökciiriiı'!lhıü 
"rı'erdik. Bir akı::tım mrrak edip 

~ I I """' .1 I I .# I' I I I / 

J ·ı· d . ~ ~ ngı ızce en çevıren: ~ 

- -~ t.Jeyyir K. • 
~ i 
/ ............ ,,..~-
karıs1.1a yolluyor, 

- Kansı niye ge·ip zavaıı ya 
b:ıkmıvcr. Hasta ol:luğunu bilmi -
yor mu? 

ttora snrdum: "Eu a:lamı iyileş 
1 rmek için bir rey yapanuyormu
ı unuz?,, 

- Hastalığı pek ilerlemiş d ğil.. 
Yn.::d ğı kitabı b;tirince Isviçreye gi 
dip tedavi olunacak. 

• ' -Telaş etmeyin, dedi, ölecek ka Ben doktorun kayitsizl°ğine si -
nirlendim. 

• 

!ar hasta değil. Yavnş yavaş iyi
c:ıir. E'•s~ri gün1er onun odasına 

ridiyorum. Konuşuyoruz. Hemen 
emen arkadaş oMuk. B;r kitnp ynz 

1 Ehnı söylüyor. Biraz dn parası 

ar. Kend·si ordudan çckilmi~ bir 
ubay ( m;ralay). Adı Jim'lli, her 

- Niye daha evvel gitmesini 
söylemiyorsun ? 

- Faydasız .. Söylesem de git
mez. 

Ya kansı .... 

•uma, bankadan biraz para alıyor. 
• çte birüe geçiniyor. Kalanını da 

- Kansı Devonshire'de. Biraz 
zayıf oldı.:ğu icin Londranm hnva
her gün mutlaka bir mektup yol • 

aı 

m: 
o 

\ •·--liılll• 8 Birinci Kanun Çarşamba akşamı 

~ O M rE R Sinemasın~a 
ainemacılığın ,aheseri olup 

VIKTOR FRANSEN - GABY MORLAY 
ve JORJ R1GAUD gibi büyük dehakar Fransız artistleri 

nin muhteşem temsil.eri 

ATE G CESi 
Muazzam, ,zengin, göz kamaştırıcı ve dramatik 

•-•filmin ilk iraesi şerefine B O Y O K G A L A -••ıii 
..................................... , .. 
IP©ılUID©ı Wes~~D~y 

•• •• 

BillUK ·~l~GINLIKtAR 
------... IF'no m n liil~ ~•Dm----·· 

~i-~ ~-A~ M-1 N--i-~ i-~ -~ K., 
(Fransızca sözlü) 

WILLIAM POWELL - MYRNA LOY 
Pek yakında MEL EK sinemasında ,,. 

_. Günden güne daha kuvvetli ve daha dehakar, sevimli .. 41--• 
SHIRLEY TEMPLE 

ROBERT YOUNG ve Al.JCE 1'"AYE ile hem.her oynadığı 

ÇiN-Çi N 
( Şanghay'ın Yetimi) 

son fiLminde Çinçe konuşuyor ve şarkı söylüyor, 
Ynnnki matinelerden itibaren 

SA/( AR YA Sinemas111drt 
--- Büyük ve kUçUklcri memnun edecek bir film. ••••ııl 

• MUHASEBECi ARANIYOR • 
Ereğ:i Kömür havzasında Kozlu madenleri için Fransızca bilir ve 
esleğinde tecrübe görmüş bir muhasebeci aranı! makta.dır. 
isteklilerin Galata.' da Ovagimya n Hanmda Türk Kömür Madenleri 
ketine mUracaatlnn. 

~ ........................................ ... 

Doktor bana· bakıp gülümsedi. 
Ayağa kalktım. Onu da kakaomu 
da bıraktım. Odaıma çıktım ve ora
da ağladım. Bilmem niye? Zavallı 
hasta adama mı, içemediğim kakao 
ya mı acımıştım? Yoksa doktora 
karşı manasız yere gösterdiğim ka 
balıktan mı uta.nmıştım? 
Ayni geceyarısı kapım hafif hafif vu 
ruldu. Soğuktan titriye titriye mu 
şambaların üstüne basarak gidip 
açtım. Gecenin ve bu eski evin i
çimde uyandırdığı bir ürkeklik i
liklerimi donduruyor gibiydi. 

Gelen doktordu. Tatlı fakat te
lnşlı bir sesle: "Çabuk bir §ey gi
yin·p aşağı ininiz. Albay çok has
ta. Kan kaybediyor. Kendi.sine yar 
dım etmeliyiz,, dedi. 

- Yoksa ... 
- Hayır. hayır! Bu geceyi ge-

çirebilir. Belki de daha birkaç gün 
yeşar. Çabuk olunuz. 

Acele giyindiım. Hastanın odası
na indim. 

Bu odayı evvelce görmemiştim. 
Ortada yanan bir gaz soba

sı etrafı şöyle böyle ısıtıyordu. 

Duvara dayalı geniş bir karyola, 
birkaç mahun sandalya, yatağın ö
nünde yıpranmış bir seccade, b142u 
cunda da büyük bir koltuk vardı. 
Hastaya yakl142tmı ve bUtün gece 
sabaha kadar doktorun dediklerini 
yaptun. 

Ertesi gece Y8.rısına kadar yine 
ayni şekilde bekledim ve ona bak
ton. Hasta, ne parası ne de taham 
mülü oJımadığını söyliyerek hasta 
bakıcı getirmemize razı olmuyordu. 
E.rtcsi gün cumartesi idi. O giin 
öğleden sonra doktora o gece de 
hastaya bakmak istediğiımi söyle -
dim. Yüzüıne dikkaUi dikaktli bak
tı: 

- Kaç yaşındasınız, diye sordu: 
- Yi.rnli üç Yaşında. 
_Bu yaşta bir genç kızın hssta 

başında işi ne? Gidip akranlarınız 
gibi eğleniniz, daha iyi. 
Ağlamamak için kendimi zor 

tuttum. Istcdiğimi yapmakta ısrar 
ettim ve yaptım. 

o gece albay yatağın içinde yas
tıklara dayanarak oturuyordu. O
nunla utana utana biraz konuştum. 
!{ırk beş yaşlarında vardı. Çok, pek 
çok zayıftı. Bakişları tıpkı bir ço 
cuk gibi temiz ve taUı idi: 

_ Bana siz de, doktor da çok bil 
yük iy;Iik ettiniz, nasd teşekkür e
deceğimi bilemiyorum, diyordu. 

Sözünü kestim: 
_ Keşki elimde daha başka bir 

yardım gelebilseydi, dedim. 
Yastığının altından çıkardığı bir 

mektup kağıdını ikiye kat1adı. tat
lı bir sesle rica etti: 

- O halde lutfen bir mektup ya 
zar mısınız? 

Kalemi, kağıdı aldmı. Bekledim. 
YüzUme bakmadan: 

- Bu, çok hususi ve mühim bir 
mektuptur, dedi. Kanma yazıla • 
cak. 

Sonra, yanındaki masanın Us • 
tünde duran bir fotoğrafa dönjü : 

- l§te, dedi, fotoğrafı da. 
Göz:ucile baktım. Çerçevenin !· 

çinde büyük bir itina ile ppz alr.ış 
çok gUzel denebilecek bir kadın g~z 
Ierime güliimsedi. Yapmacıklı du
rusunu. önce fotoirafcmm aoemi-

Bugün ve bu aktam SON TEMSİLLER 

Scı.kc.ry~ Sinemasının 
Tamamen renkli, baş dördürcn bir aşk romanı otan ve 

MARLEt;a E DIETRICH ile CHARLES BOYER nin 
oynadıkları 

ALL AHIN BAH~ELERI 
filmile kazandığı muvaffakıyet alcla de bir muvaffakıyet değil ezici 

bir muzafferi yettir; 
naveten: Fevkalade renkli bir S!LLY SENSO:l\11. Bugün saat 11 de tenzilatlı matine. ... ...... -................. -............................. ______ _. 

Bayram münasebetile S A R A Y s·neması 
HAR RV BAUR0

lUI Korsan Sait Ali rolü ~de 
Sergüzeıt, macera, kin, ihtiras ve a§k sahnele rile dolu 

Kızıl Denizin Esrarı 
Iki saatlik heyecan. rareekt, entrika, ihtiras süper filminde takdim ediyor 

Bayramın en güzel filmi, Bugün ii lbJJ R K SlNEM.A.sINDA 

TÜ R KÇE SÖZLÜ Büyük filmlefüı 
en büyüğü 

Cennet Perisi 1 Rinlerce fiJrliranla Havavan l)da1annda yapılan aşk, zevk ve heyecan= 

liğine vermek istedim. fi'~kat yü
zünde manadan eser yoktu. 

M ektup şöyle başladı: 
"Sevgilim, ben sana hiçbir 

zaman layik o'acak kadar yüksek 
değildim. Buna rağmen birlikte ya 
§arken nasıl mesuttuk. Sen uzak
lara gider gitmez bu saadet te yı
kılıp gitti. Hatırlar anısın, bani se 
ni kollarımda uyuttuğum zaman -
ları... O günlerin üstünden neka
dar zaman geçti. Nekadar uzun 1.a 
manlartr nazlı b1421nı göğsilme da 
yayıp dınlendirmekten mahrumum 
sevgili. 

Seni son defa görmiye geldiğim 
zaıman hemen hiç yalnız kalama
dık. Biltün gün bir yığın insan i
çinde sana ne doydum, ne de öz
lediğim. muhtaç olduğum kadar 
konuşabildim. Ha1buki, eğer baş
başa kalabilsek ne güzel anlaşa
caktık .. .,. 

Böylece bın_:ok sayfalar yazdık. 

GRiP - NEZLE 
BAŞ - OiŞ 
ROMATiZMA 

ve 

BÜTÜN AGRILARI 

Güzel DOLORES DEL RIO 

ve JOE .MAC CROE 

... .. ... . "' . 

1 

1 

Sevdiği kansmt çağırmak için 

birçok sebepler gösteriyordu. Bel
li onu bütün bütün kaybetmiş ol -
maktan korkuyor. bu korkuyu onu 
incitmeden anlatmıya çabalıyor-. 
du. 

Bu, sade bir mektuptu. Olüm ka 
dar sa.de ve acı, doğuş kadar güç 
ve umud dolu bir mektup ... Söyler 
ken alnından ter boşanıyorfüı. 
Onu durdurmıya kıyamadım. Bir 
kere başlamıştı. nasıl olsa sonuna 
kadar gidecekti. Ka~dı kalemi kal 
dırsam o, bu mektubu kanile yas

derhal 
Mc§lika~ g~lb>ü 

t czar e 'erce 
f lik ve 12 lik 

tığına yazacaktı. 

"Çok hasta olduğunuzu yazma • 
dınız ki. .. dedim. Sert bir sesle: 
"Bu kadarı kafidir . ., dedi. Sonra 
sesi tatlılaştı. "Kancığnn zaten 
mektubu başkasına yazdırdığımı 
görlince heyecan içinde kalacak .. , 

Mektubun yazılışı tam üç saat 
sürdü. Bittiği vakit Albay da bit
kin bir halde arkaüstü düştü.lcimi 
korku ve pişmanlrk aldı. Hem~ gi 

dip doktora haber vermek iste _ 
diın. Hasta işaret etti: "Bu gece 
postaya verebilirseniz salı günü e
line geçer. Hemen o gün veya er
tesi gün yola çıkar. Yahutta gele. 
mezse mutlaka uzun bir mektup 
yollar. Beyhude doktoru rahatsız 
etmeyiniz. Ben şimdi uyuyacağım.,, 

(Arkası 10 uncuda) 1 

Amh lajları nı 
arayınız. 

Taklitlerinden sakmınıı 

Sel alin 
1 . ... 

~ "'-.. 
~'> :. ?::: ·!\ 
~ ' .-.ı. 
~s· '.ı.t 
\'ı'>o ..... 
~,. 
1 

. . 
ısm ne 
dikkat 
ediniz. 

• .,. ( • • . • '• • J. ~ 

.. 
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Bu9ün bütün dünya silcihla nıyor. Ve bütün devletler endüstri faaliyetint müstak 

bel bir harbin ihtiyaçların a göre tensik etmiye büyük bir önem veriyorlar. Su 

sütunlardaki Y.aıı, iıte bu mevzuu ele almıshr • 

• • 
seferberli • • 

anayı 

Ve haıp 
Sanayii 

- ----...._ 
f., ı. . . 

--. .. . , . 

--

sis edilen bir (gölge sanayii) nin satı ise 12 milyon Türk lirasına ba-
vilcude getirilmi§ olmasıdır.,, liğ olacuktrr. Fabrikanın inşaatı i-

lngiliz Hava Nezareti tarafından ki sene sürecektir. .. 
bildirildiğine nazaran altı bUyük rn R usyada da teslihat sanayii-
giliz müessesesine yalnız tesJıhat nin hif11ayesi için bazı ted-
programın.a ait imnlatı yapmakla birler almnuşlır. Bir Rus .S'azetesi-
mükellef olacak sekiz fabrikanın nin y.azdığına göre, Rusya, ordu 
inşası vazife.si verilmi§tir. MP-zkur malzemesi imal eden bütün fabri

beş müessese maruf otomobil fab

rikalarile Bristol tayyare şirketi
dir. 

Fabrikaların in§aatnın muktezi 

kaları, harp vulruunda bunlann tay 
yare taarruzlarmdan masun' bu
lundurulmalarını temin için, kami
len memleket dahiline nakletmekte 
dir. Mevzuubahis olan fabrikalar 
Rusyanm garp hududunda bulu -
nanlardrr. Rus sanayii ekseriyeti 
itibarile harp malzemesi imal ede

,.....~ .. 
1 
-~ bilecek şekilde tertip ve teçhiz e-
~,.. _ dilmiştir. Tayyare ve silah fab-

.... 

--"':"'.:::::'.:..-::.:.:::..._~.:_ -... rikaları mütemadiyen tevsi edil -

.. 
_ mekte ve milstakbel harbin muaz

zam ihtiyaçlarını tamamen karşı 
laya.bilecek bir hale getirilmekte. 

• dir. 
Fransa sanayiine gelince, Fransız 

ı··ıün acı, ağrı, 

sızı ve ıstıraplar· 
da yegane 

c n urtaran: 

~----

~ i N ı 
~ 

Hakkı var! 
Soğuk al9ınhğından müte
vellid nezle, CJrİp ve bron• 
§İti hem önler, hem t davi 
eder. Baş, diş, mafsal, 
adale ve sinir ağrdarını 

9 çirir. 
Günde l kaşeye kadar al nabilir. 

rcih ediniz. • 
D 

• 1 

B UyUk muharebe başladıktan 
birkaç hafta sonı:a harp 

malzemesi mevcutlarının kafi gel
ıniyeceği derhal anlaşılmıştı. Gittik
çe artan ihtiyacın sevkile Alman
yada. cvvelemirde mevcut devlet 
fabrikala.n ehemmiyetli surette bü

yültWmUş ve gece gündüz çalışa -
bilmek iç.in fabrikalarda Uçer ta
kını amele çalıştmlmıya başlan
mıştı. Bundan maada yeni fabrika
lar inşasına ve av tüfek ve cepa
nesi imal eden hususi fabrikaların 
ordu malzemesi imal edebilecek bir 
hale tahviline lilzum hasıl olmug
tu. B.u ~ii~um üzerine harbiye ne. 
ıar~ti sıvil fabriknlarm derhal icap 
eden değişiklikleri yaparak ordu 
m~Iz_emesi imuı. etmelerini talep et 
mışti. Bu talebın ifası büyük müş
küller doğurmuştu. Çünkü sefer • 
~rlik ilan edilir edilmez sanayi a .. 
meleelle müstahdemleri orduya il
tihak etmişti. Büyük fabrikaların 
bir qJk aksamı ancak kısmen işle
tilebiliyordu. Bu fabrikaların mU. 
hendis. usta, demirciğ tornacı gibi 
rnUtehassısları seferberlik emrine 
icabetle kıtnlarma gitmiş ve fabri
kalarda yaşlı ve hnrbe yaramıy.an 
nmele kalmıştı. Diğer taraftan se
berUk ilfı.nile mutat s 'parielerinden 
mahrum kalan ve m aisini zor 
idame edebilen fabrikalar harp mnl 
z mesi sipar1 ri hnca bittU.b. ge
niş bir nefes almışlardı. Harp mal
zemesi imali için sivil fabrikaların 

makine vaziyetleri nazarı itibara a
lınmakta ve her fabrika kendi ma
k ne vaziyetine en uygun olr.n ak
samın imalini deruhte etmekte idi. 

hUkfuneti tarafından buna müte -
ma.diyen yeni siparişler verilmek
te ve bu suretle fabrika sahipleri
ne. fabrika tesisatını bUyUtmek, ye 
nileştirmek ve seferberliğe hazır bu 
ıundurmak imkanı bahşolunmak -
tadır. 

Taklitlerinden sakınınız ~e her yerde ısrarla ''CRIP1N,, isteyiniz. 

A lro.!ı.nyada top imalatı için 
altı bUyük fabrika seçllmi§ 

\•e bunların makineleri icabı 
Veçhile ikmal tadil olun
anuştu. Muhtelif cinsten mer
mi imalatı ıçın de küçük 
Ve büyük birçok fabrikalar seçilmiş 
ve ince makine ieleri yapan büyük 
bazı fabrikalar tapa imalatı için bü 
Yiik miky.asta işe başlamışlardı. M.a 
k neli tüfek imalatı daha fazla müş 
kUJat ika etmişti. 

ÇilnkU bunlar yalnız devlet mü
es eselerinde yapılmakta ve bu i
malatın derhnl ehemmiyetli mik -
tarda artırılmasına imkan görül -
rnemekte idi. Hususi f.aôrikalarm 
bazı aksamının kendileri için tama 
mile yeni olan bu imalata göre ter 
tip ve tanzimi zaruri olmuştu. Bun
dan maada cepheye gitmiş olan 
mütehassıs amelenin de derhal f.ab 
:rikalarına iade edilmeleri elzem bir 
hale gelmişti. Amelenin memleketin 
dört tarafındaki ordu aksamına da 
ğılmış olması ve bir çoklarının kı
taları mal\ım bulunmaması dolayı
sile bunların fnbriknlnnna iadesi 
b~yUk mUşkülatı mucip olmakta 
idı. imalata başlandıktan sonra 
mevcut işlere kifayet edecek mik
tarda erkek amele bulunmamakla 
~a~ine işlerinde kadınlar da ye -
tiştırilmiş ve istihdam edilmişti. 
1 K ısmen yeni yetiştirilmiş olnn 

amele mamulün kıymetini 
rLzaltıY'ordu. Bilhassa tapa imalft.
tmdn top efradının emniyeti ba -
kımmdan son derece bilylı1< imalat 
sıhhatine ihtiyaç olduğundan bida.
Yellerde bu hususta epeyce mah
zurlar görWınUgtU. 

Alman istatistiklerine nazaran 
1~15 senesinde be§ ilfı altı binde 
bır mennı namlu dahilinde infilA.k 
ettiği halde 1917 - 18 senesinde 30 
il~ 4? binde bir mermi infilak et • 
llll§ttr. I 

Harbin bidayetlerlnde birçok 

Buraya kadar muhtelif memle • 
ketler hakkında vermiş olduğumuz 
kısa malumat bunlann şu veya bu 
şekilde şimd'den harp imalatına 
hazırlanmak Jüzumum. hissettikle· 
rini tebarllz ettirmektedir. Askeri 
s'lnayi imalatı da teknik ihtisas ve 
dolayıs:Ie az veya çok bir zaman i-

-
mUşkülata maruz ka!mmtş olması
na rağmen sivil fabrikalar 1914 se 
:n nihayetlerine do~ imalfıt ve 
teslihata başlıynbilmişler ve bunu 
her ay .nrtırmxyn muvaffak olmuş
lardır. 

Diğer memleketlerdeki fabrika
lar da ayni vaziyette idiler. Hatttı 
amelesi cepheye gitmemiş bulu - • 
nan Amerikan fabrikaları bile bi
dnyette cepane teslimatı için beş 

ila dokuz .aya ihtiyaç göstermiş -
!erdi. Top imalfitında ise bu müd
det daha fazla idi ve bu imalatla 
milkellef kılınan fabrikalar bir se
ne kadar hazırlık zamanına ihtiyaç 
göstermişlerdi. Makineli tüfek i
malatı muhtelif aksamın ince ma
kine işleri y.apan muhtelif fabrika
lara tevz·i suretile oldukça tesri e
dUebilmi§tir. 

Yuknrdaki izahattan anln§ıldtğı· 
na nazaran harp malzemesi imalfi
tı ancak sivil fabrikalardan da is
tifade olunması, memlekette bulu 
nan bUttin teknik vesa'tin seferber 
edilmesi ve :Labrikalarda muhtelif 
işlerde kadın kullanılması sayesin. 
de Alman ordusunun ihtiyacına ki 
fayet edebilecek ~ir dereceye çı _ 
karıla.bilmiş ve bu sayede dtişmıuı 
orduları Alman hudutları haricin
de tutularak Alınan vata.nı düşman 
tahribatından ve harp f acialarm
dan masun kalmıştır. 

B iraz da diğer memleketlerin 
sanaYi seferberliği hakkın

daki bazı ha%Irlıklannı gözden ge
çirelim: 

Muhtelif memleketlerde bu va. 
dide yapılan haı.ırlıkla.r başlıca tes 
lihat sanayii vilcude getirnıekten f 
baret bulunmakta ve bu, harp ha
linde harp malzemesi imalatının 
çekirdeğini teşkil etmektedir. ln
giltere (gölge sanayii) denilen sa
nayii vücude getirmekte ve bu, 
mevcut ihtiyacın tatminine kadar 
çalıştırılmakta ve ikmali arzu edi
len ihtiyaç nisbetinde ima.18.t yapıl
dıktan sonra sanayii teşkil eden 
fabrikalar müstakbel bir seferber
lik zamanına kadar kapalı tutul
maktadır. Bir Alman gazetesi ln
giliz teslihatı hakkında gunlan yaz 
mıştı: "lngiliz teslihat programı
nın ikmali lngiliz hUkftmetince kıs 
mi bir sanayi seferberliği ile tesri 
edilmektedir. Teslihat tedbirleri 
zincirinin en son halkası tayyare 
ve tayyare motöri\ imalltına tah-

Entlü•tri planımız muciblnce yapılan yeni labrikalanmıdaki 
faaliyeti tesbit eden iki intıba 

para devlet tarafından temin c>dil
mektedir.lnşaatın ikmalinden sonra 
bunlar imalata başlıy.acnklar ve 
harp zamam iç.in icap euen amale 
ve müstahdemleri yetiştirecekier -

dir. lngiliz hava kuvvetlerinin ıh
tiyaçları taı'namlanır tamamlan -
maz bunlar tekrar kapatılacaklar 
sa da bir harp vukuunda derhal i
mnlatn baş.hyabilecek şekilde do.i
mi hazırlık vaziyetinde bulunduru 
lacaklardır. 

lngiliz hükumetinin diğer bir tee 
biri de devlet cepane fabrikaları· 
nm emin yerlere nakli ve bunların 
tevsiidir. Devlete ait cepane fabrı 
kalnrile cepane depolarmm bUyıi l< 
bir kısmı Londra civarından Ingil
terenin garbinde bulunan dört ye· 

cap ettirdiğinden buna. harp içinde 
başlanması her memleket için mfun 
kün değildir. Buna. nazaran harp 

imalatının muayyen bir progr.am 
dahilinde mutlaka hazardan ilızan 
ve alakadar kimselerin sefer vuku-

undan ~vveı yetiştirilmesi memle
ket müdafaasının icap ettirdiği çok 
önemli zaruretlerdendir. 

• 1 
e-·----- ------.~ 

re nakledilmektedir. Bu nakle se· 

bep olarak Londranın hava tnar· ;*ii!i~==~~~iiii ruzlarma çok fazla maruz bulun· 1 
makta olması gösterilmektedir. 

Londra civarındaki teslihat tn mu 
hafaza cdilm~kte ise de burada fı 
mabat infilak eden maddeler imal e 
dilmeyip sair harp malzemesi iroaı 
edilecektir. Bir lngiliz guetcsinı.n 
verdiği malo.mata nazaran Ingiliz ı 11!.11 .... liiılı 
hUkfunetl Shorley'de bir silah fab
fikasınm inşasını da ihale etmiştir. 
Burada şimdiye kadar mevcut ıner 
mi fabrikalarmm en büyUğll inşa 
edilecektir. Yalnız bina inşaatı 24 
milyon Türk lirası ve makine tesl-

• 
·'°UJ>i.~· ·~~-~\ ' ' 1 

\REVUE eaatıarı terakkıyaı. fennlyenln en 
son ıcadlarlle mUc hhezdlr. -

R EV.U E 
rsaatının bugUnkU tekamül hali' 

eo enellk t crObe neticesidir. 
Modeller en son ve zarif şekildedir. 

REVUE saatıarı tanınmış eantcııarda 
satılmaktadır., 

U111u111I depos11 ı lıtanbul, Bahçekapı, Tatı han, Birinci kat 22J ı Tel f'on 21854 

E E 

Tuvalet için,, 

Bulaşık için .... ~ 

Ufa'k Çamaşır için. 

Luzumu Or•n 

en ucuz sıcak 

suvu ttavagazı 

solbenf verıı. 

a- azı

şol1te11ı 

-ANDIGI 
Kuruluşu: 1868 

Vadeh, vadesiz tevdiat kabul eder. 

Emlak, mücevher, altın, gümÜt ve tahvilat karşılığı 

ÖDÜNÇ PARA VERi R 
Ehven şeraiHe kasalar icar eder. 

_,.... Adres; lstanbul, Cağaloğlu ~ 
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IZEHIRLI GAZ BAHiSLERi: 

Gaz Tehlikesi Karşısında 
,. ... , ' 1 

Hasta'.ıt, ö üm ve pısli~ getiren fareierı 

Herkesin Derhal ' . 

AlacaCjı Tedbir~er 

' r• '-ozeıtn 

Bak er 
[ .1ahkemede 

Burada resrtı.i~i gördilğüııüz, kadm 
Parisin ikinci sınıf tiyatrolarında. 

varyete artistliği. yap:yordu. Asıl is

mi Rejina Klod'dur. Fa'kat seyirci· 

ler ona Raheli lakabını takmışlar
dı. 

B ir insan muhtelif vaziyetler 
de zehirli gaz tehlikesi ile 

karşılaş.a. bilir. 
Sokakta ıken alarm işareti veri

lince: 
1 - Hemen gölge tarda kaçma 

h. Çünkü tayyareler gölge tarafın 
da olan insanları görmez Halbuki 
.güneş taraf md~k.i inse.nları görür 
ve bir yerde toplu insan görürse o
raya bomoasmı atar. 

2 - Teliş etmemli, koşmamalı. 
Çünkü koşan adam daha fazla ve 
daha derin nefes alır ve daha faz.. 
la gaz yutar. 

3 - Hiç bir yere el sürmemeli. 
Uperit tehlikesi) 

4 - Düğmeleri ilikler.leli. Gaz. 
lar elbiseden güçlükle geçerler. 

5 - Evi yakınsa evine, yakın 
değilse en yakın gaz sı~ağma. bu 
da yoksa en yakın kapalı bir yere 
g'rme1i :ve Itat'ıyyen sokakta kal
mamalı. 

6 :- Yanında maske varsa he
men maskesini yiü.üfıe ·geÇ!rmeu: 

7 - Maskesi yoksa aşağıdaki Ça 
relerden bir· ile kendini korumalı: 

a) Bir mendil ıslatıp yUZüne ört 
mek, 

b) Bn~a ısl&k tarha '\teya çuval 
geçirmek, 

c) Ağıza ıslak pamuk, saman, ta 
ze ot, mendil veı:;aire t11tmak. 

8 - Kapalı bir yere Yeya bir eve 
gelince: imkanı varsa evveli. iyi
ce yı~anmalt, çaınr.sır ve elbiseyi 
deği,tirmeidir. 

Evde: 

E vde iken gaz tehliltesi ~§al'e-
ti Y olursa: 

ünceleri, Y•ıl•llW!iiiwı-...~1~.t.elfJfMI~ pe!ıc~I~ sıkı 
~k güzeldi ~.· .. ~'(~ 
de birinci s v~· ~-~ive 
te art·st iği ~1yordu. Sonra bir o. buna~ yerlerı örtmeli. 
tomobil kazası. netieesinde Vtıcudti • S - tirklan hemen söndürmeli. 
nün ve yüzünün gUzellfği ·bozulduİu 4: - Fazla Oksijen sarfeden 

· mempe.Ian • ate§ vesa:re gibi • sön 
için ikinci sınıf sahnelerde çalışmaya dürmeli veya azaltmalı. 
mecbur oldu. . . 5 - lmklnı varsa evin içinde 

Rejina Kf od son zaımanla~a ·bir d'.!ima bir vantilatör işleterk içer 
akıl has~'.l..lığma uğra.m ştır. Ve den dışa!'Ya nisbetle daha fazla 

bunun neticesi olarak sahne haya- tazyik yapmalı. 
6 - Derhal maskeleri takmalı. 

tı.1dan büsbütün çekilmek mecburi-
7 - Maske ıoksa: (A ·sokakta 

yetile karşılaşmrştır. bahsin;n 7 numarasmda göster·ıen 
Bir müddet hastanede tedavi al- tarzda kendini korumaya çalışma

tmda kalmış o'an bu kadın son ıa- lı.) Evde s'odalı ı:lU ile mlatılmış iki 
manlarda hastaneden çıkmış, fakat kat tülbent iç'ne konulan kahve 

telvesi d~ bir dereceye kadar tül
çıkar çıkmaz da ilk iş olarak .mah- bent vazüesini görür. Oturulacak 
kemeye mUra~ ederek, şu meşhur odanın kapı ve pencerelerine sodalı 
ze 1ci dansöz Jo?.ef"uı Bakeı;. aleyhine 6 u ;le, soda bulun~nadığı takdirde 
bir dava açmlJ~ır. su ile ıslatılmış perdeler asmah. 
Aklından hasta. olan bu sabık va:r- '1:t .-.Eyin gaza ve yakıcı bomba 

yete artisti, J~zef.in Bakerin, kendi lara karşı koruyacağına itimat ede 
dans figürlerini takTt ettiğini ileri miyorsak evden çıkarak s1ğ:nakla 
sürmüş ve altnrş bin frank tuminat r:a veya daha emin evlere k~mah. 

Bunlar hemen tehlike işareti veri
fstemiştir. Bu ;iddiaya karşı Jozefin lince yamlmalıdrr. 
Baker, davacınm bir akıl hastası ol- 9 _ (Tehlike b:tti) işareti veri-
duğunu ileri Sürerek davasının red- linceye kadar pencerelere yaklaş· 
dedilmesi laz~ geldiğini bildirmiştir. mamalıdır. 

Bu meraklr muha,kemeye yakında 
Pariste başlanacaktır. Trende: 

Dr. A. K. KUTI .. L 
Karaköy Topçular cad. 39 

H areket halinde olan tirenler, 
sdn sUrat:Je gazlı mıntaka

dan geçerler. O zaman yolcular 
ya maskelerini takarlar veyahut 

Burada gösterilen~~ 
. . -bırler koruyucu çare· ı 

lerdir. Bunları dikkat· 

le olcumalıyıı. 
..... ~ ... ~""""' 

Ltliı!l."""'<!!t .·~ 

Bir gaz maı'•u:nin tcihı-'ma ını 

göıteren üç reıim 
maskeleri Yı:>ksa, yüzlerine ıslak 
mendil sararlar. Tren ;:ıüratıe gaz 
lı mıntakayı geçebileceğinden bu
radan geçerken nefes tutmak im
kanı bile vardır. lstasyonda duran 
trenler kalkmalanna çok az bir za
man kalmışs~. derhal hareket e
derler. Kalkmalarına daha vakit 
varsa boşaltılırlar. Trenden çıkan 
halk kendisini sokakta gibi korur. 

Şehir içindeki taşıma vasıtaları 

_ ııııııııııııınııııııııııım ~ KARAM ü R s EL :r ıııııııııııııııııııııııııııııt 1 - -- -~ Mensucat ve Ticaret T. A. Şirketi Fabrikası ~ -- -- -a K11-rm..,.ş ve battanDyelerlnl tercih ecHınaz :: 
~ Şık, ucuz ve sağlam olmakla beraber renkleri asla solmaz ~ 
ğ flflllllflff Satıt mağazaıı: Sultanhamam, ikinci Vakıf Hanı altında. Telefon: 20157 lllflllllllftS 

TAL YA 
UMUMl NAKLIY AT TÜRK ANONiM ŞiRKETi 

Eıyayi zatiye ve ticariyenizi kemali. sür'at . ~~ 

uçak tehlikesi işa,retini duyar duy· 
maz derhiı.l dururlar. Halk bu vası 
talan süratle boşaltır ve evlerine . 
..sığınaklara ve.sair yerlere kaçar
lar. 

Şehir haricindeki otomobiller, 
.rüzgar istikametine d'kkat etmek 
veya Y,anlara veya rüzgar istika
~eti aksine kaçmak şartile hareket 
lerine devam edebilirler. 

Sığınaklarda: 

S oka.k a ıken gaz işareti veri 
lince sığınaklara kaçanlar 

aşağıdaki noktalara dikkat etmeli 
dirler: · 

1 - Sigaralın söndiirmeli . 
CÇUnkü sigara dumanı, sığınağın 
esasen çpk.-az olan havasını bozar) 

2 - Sığınağa girerken üzerine 
gaz bulaşmış elbise ve ayakkabı be 
men kapının önünde çıkarılarak bu 
maksat · çin hazırlanmış torbalara 
'konmalıdır. 

3 - Sığmak içine girince büyük 
bir sükilnet göstermeli, korkanları 
teskin etmeli. 

4 .....!. Yavaş sesle konuşmalı. (yUk • 
sek sesle konuşmak insanı yorar 
ve teneffüs ihtiyacını artırır.) 
5-Hava körüklerinin veya van 

tilitörlerinin işlemesine yardım et 
meli. 

6 - Sığmak başmda bulunanla· 
nn sözlel'ini d:nıemeli. Lüzumsuz 
yere asabilik ve hırçınlık gösterme 
meli. 

7 - (Tehlike bitti) işareti veri
linceye kadar dışarı çıkmamalıdır. 

Diğer yerlerde: 

"• ağaza, sinema, okul, ,hasta 
IYi ne, ve fabrikalarda: 
1 - Büyük mağazalarda: mağa 

zaya girer girmez evveli bir mağa 
zanın kapısına takılacak olan (gaz 
tehlikesi olunca ne yapmalı?) lev 
hasmı dikkatle okumalı. 

2 - Mağazanın sığınağı varsa 
alarm işareti verilince hemen ora 
ya saklanmalı. 

3 - Mağv;. sahi~erini böyle 
bir maiiiı ~lamı)"i mecbıır et
ınek için uçak te'bli1'esine kaı'ŞJ 
kof1lnına tertibatı okmyan mağa
zalara girmemeli. 

4 - Uçaklara karşı koruma ter 
tibatı olmıyan bir yere girilmişse u 
~ak tehlikesinde sokağa çıkmak· 

ta.nsa mağaza içinde kalmak hayır
lıdır. 

5 - Sinemalarda ve otellerdt:: 
ayni suretle harekte olunur. Halk 
savaş zamanında uçağa karşı Pm 
niyet tertibatı olmıyan sinemalara 
kat'iyyen gitmemelid!r. 

öldürünüz 
Macun ve buğday ıeklinde olup büyük ve 

küçük her nevi fareleri, sıçanları derhal öldü-. 
rür. Tesiri kat'idir. Fareler kokmaz. 
Buğday nevilerini serpmelidir. Macun olan. 

~rını yağll bir ekmeğe ve herhangi bir gıda. 

ya sürerek farelerin bulunduğu yerlere koy. 

malrdJr. Kutusu 25, ikisi bir arada 30 kuruştur. 

Bayram 

Son:. 
qJco~ 

~ 
~ 

münasebet·ıe 
muhterem halkımıza yeni plaklarını takdim eder. 

6 - Okul, hastane ve fabrika· 
larda: Bunlar uçak tehlikesine kar 
şı muhakkak emniyet tertibatı alır 
lar. Buralarda bulunanlar böyle 
bir tehlike olunca ne yapacklanrıı 
evvelden bilmelidir. Bu gibi yerler- lia~-----------------------

SAFiYE MÜŞERREF • 
de 1ş bölümü müessee direktörleri 
tarafından tertip olunur. Herkes ta- • 
rafından götiilecek tarzda muhte -AX • 

ŞAHANE Gj:)ZLER 
2025 KOŞKUM VAR AX 

-
NE OLUR BlR GUN • 

2024 YANDIM SANA ii lif yerlere asılır. Herkesin Uzerint> --JUşen vazifeyi yapıp yapmadığı bir .------------;------~-----
çok yalancı alarmlarla kontrol edil 

DERYAYA KARŞI Neva gazel 

GiRESUNLU AYNI ELAZIZLI OSMAN • 
melidir. Bu gibi yerlerde koruma 
keyfiyetinin muntazıfm işlemesi i
çin herkesin kendisine düşen işi 

muntazaman yapması ve başkası
nın işine karışmarnMı lizundrr. 

Tehlike bittikten aonra: 

T ehlike bittikten sonra yapı
lacak en mühim ı§ler eun

Jardır: 

Evde: 

-• =AX 

• • 
NINAY ARSLANIM 

2028 GENE BAHAR OLDU 

MUKADDER 

KAŞLARIN KARASI- • 
AX 2021 NA-UYNEDEM,DAG-

LAR DAGLADI BENi • 

SEYYAN • - o KtJÇUCUK GELMEZ OLDU IDÇ 
.AX 2027 GELiN OLDUN AX 2022 SESIN, O GOZLERIN~ 
- NE KADAR KARA -
·--------------------.:.._------~--~---~· 

RiZELi SADIK URFALI CEMiL 
RlZE OYUN HAVAS! 1 - Evvela maskeleri kurutma • 

lı, temizlemeli ve çantalarına koy 
malıdır. 

=Ax 2023 ATEŞ1M VAR AX 
• KULUM YOK 

BAHÇELER MENEK. 
2026 ŞE, AMANIN AKŞAM. 

OLDU= 
2 - Süzgeçleri her ihtimale kar 

şı bir kere muayenden geçirterek 
bozulup bozulmadıklarını anlamalı 
ve bozulmuşlarsa derhal değiştir
melidr. 

3 - Yiyecek ve içeceklerde gaz 
kokusu varsa ya muayene ettirme
li veyahut atmalıdır. 

4 - Kullanılmış korunma mal
zemesini temizlemelidir. 

5 - Evin önünde veya baş\t3. ta 
raflarda kalıcı gaz damlaları v~ya 
birikintileri varsa bunlan kireç 
kaymağı ile temizletmel'dir. 

6 - Evde gazlanmış insan ve
ya eşya vesaire varsa derhlll hüktı 
metin sıhhiye ve gaz temizlty~n 
gruplarma haber vermelidir. 

1 - Gaz tehlikesinin devamı ee 
nasmda üzerinde bulunan elbise ve . \ 

••ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ııııi 

p'~llF~"~~~~' 

iç ye dıt baıur memelerinde, baıur memelerinin her türlü 
ilt:baplarında, cerahatlenmit fistüllerde, kanayan baıur me 
mel erinin tedaviıinde daime muvaff ak1yetle tif ayı temin eder 
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Sigort lı ! .. tlakkımn korunacağından emin olmak istiyorsan · sigorta mu· 
ameleni sigortacılığı kendine iş edinenle yap! Aldanmamak için ·sigor- ..... ,T .... ._. 

+acıda , igortanı vermeden evvel, birliğimizin hüviyet varakasını taşıyıp 
taşım ığını sor ve bu varakayı . taşımıyanlarla katiyen muamele yapma! 

1 Türkiye Sigorta Prodüktörleri Birliği 



Dünkü Maçların Sürprizleri 
Dün Şeref stadında yapılan lig 

11ıaçları, bütün tahminleri altüst e
den neticeler verdi. ' Bütün tahminler hilafına olarak 
Beykozun Beşiktaşla berabere kal • 
ması ve Güneş ilerin Fenerbahçe kar 
.fISında su götürmez galibiyeti, spor 
efkan umumiyesini gaşırttı. 

Fenerbahçeliler son günlerde, fut· 
bol sahasında arka arkaya mağlflbi
yetlere uğraması, taraftarlannı ile
risi için ümitsizliğe aevketmekte • 
dir. 

Ş"rmdi maçların tafsili.tına geçe • 
!im: flk karşılaşmayı Beykoz - Be
tiktaş yaptı. Her iki tak m her za -
manki kadrolarını muhafaza ediyor
du. Daha ilk dakikada oyunda bir 
hakimiyet tesisine muvaffak olan Be 
tiktaşlılar bir türlü netice ii7.erinde 
ınUess;r 01 acak golU kaydedemedi • 
ler. Devre ortalarına doğru bir hü
cumda Besiktaşlılar Hayatinin aya -
file bir gol kavdettiler. Bundan son
ra devre golsüz geçerek bitti. 

ikinci devcrede Beykozlular çok 

Taksim stadında oynanan maçlarda 
lstanbulsporlular Eyüplüleri 6-0 
yendiler. 

Vefa ve Galatasaray arasındaki 

maçta da Galatasaraylılar 4-1 ka -
zandılar. 

Trikolör - Pera maçı da 2-0 Pe
ranın galebesi' e neticelendi. 

Bugün Be,ikta, • F enerbahçe 
karfılQflYOT 

Fenerbahçe ve Beşiktaş takımları 
bugün Kadıköy Fenerbahçe stad·nda 
saat 14,30 da bir karşılaşma yapa -
caklardır. DUnkil neticelerden son -
ra, bu maç hiç şüphe yok ki, futbol 
meraklıları tarafından merakla bek
lenmektedir. 

Sarı Lnr:ivert warın cıkarak 
San • Lacivert ıpor mecmuası 

bayram maçlarını okuyuculan
na tam olarak verebilmek kin 
blr gün teahhurla yarın, çıka. 
caktır. 

eanlı basledılar ve bu canlıNrm se • V 
nıeresini görerek beraberli~i temin arşovada 
ettiler. Mac ta bu suretle beraberlik- Mu··zakere'er 
le netiN'lendi. 

lkinci kars•1aşma Fenerbahre -. (Başı ı incide) 
G' ne~ arasında oldu. Hakem Nuri tki memleket, killtilre müteallik 
JJ<-aut. bir itilaf akdi için müzakerelerde bu 

ikinci devretle Bevkoztular ovuna lunacaklardrr. 
~o_k canlı bastadıtar ve bu canlılığın se Lehistan Hariciye Nazın B. Beck, 
da tonu yalrnlıvan Fikret, Gilneş ka- bilhasaa B. Delh:>sun Londra mUza
leciaini gnfil ~vlıvıırak u7~ktan s•kı kereleri hakkında vermiş olduğu iza 
bir ~Utle köııeden ilk ~oli\ kazandı. hata ve Alman Hariciye Nazırı B. 
Hucuma !!'ecen Gilnesı;ıer Fenerbah- Von Neurath'm Berlln istasyonunda 
çe mü<'lafaasr için daimi tehlike ol • B. Delbosu aellmlamq olmasına bU
nı ifa ba~ladılar. HUsamettinin bazı yük bir alaka göstermiştir. 
111zumsuz çıkı~lan ve sinirli hare]set B. Beck, B. Von Neµrath'nl bu ha 
Jeti az daha birkaç go1e mal o'acak- reketinin sulh ve BtikQn lehinde fiil 
tı. Dı>vrenin bit?Msine bir dakika ka· hareketlere bir mukaddime olacağı 
la rnudafaanın hatası ve HUsamet- mUtaleasındadır. 
tinin de Jiizumsuz bir çıkm bir gole Rhin m·sakının 'bUtUn ahkamı ile 
mal olaral• beraberlik vaziyeti ken • alakadar bulunan Lehistan, bu me
dirıi gösterdi. sele hakkında yeniden mUzakerlere 

lkinci devreve Gllneftliler çok can gtrşildiği takdirde likayd kalamıya.
lı ba.,lad•lar. Fenerbahçe muavin hat caktır. 
tmm. müdaf aasrnın bozuk oyunu va- iki devlet adamı, A vnıpada1d ger 
ziveti dahR. evvelden gösterivordu. ginliğin zevale yUz tutmuı olduğu
Nitekim ~!tinci golU de bu arada kav· nu memnuniyetle müşahede etmiıler 
dettiler. Çok geçmeden soldıın bir dir. Lehistan Hariciye Nazıri Bay 
hücum vapan Feneı-bahçeliler Taci • Beck, Lehistanm ihtiliflı meseleler=n 
Din ayai>ile beraberli~i temin etti1er. hal suretini evvelden tesbit etmek ve 
!m bera'F'lik çolr. \!1\tf ~l ~ painıa prestij ~Qui Q~a at 

et~in uzaktan .-ten bir t1ittt- bl~ mak tehlikeeini arzeden anlqmamH 
ede~i ve lleUh .. m ~k GU. lıkluaı önUne ~mek için ~mı,u 

neş hesabına ii"üncil ıroıtt· ae"'kaydet- devletlerle olan bU.fUn mUnüilliıfih 
ti. Bunu dördüncü Gtlneş goHl ta • meaelelerl evvelden derpif etmektP.n 
kin etti ve mac: ta OUnefin bukıaı ibaret bulunan pratik bir ul\11 takip 

da 4-2 GUnetlllerin galibiyeti etmekte olduğunu beyan etmiıtir. 
neticelendi. Bay Beck, devletler arumda doğ-

Fenerbahçe takınır dUnkU oyunu rudan dofruya müzakereler icrasına 
ile mağlfıbivrti haketınişti. :Qilhaa taraftar ve bu usulün mürevvici ol
HUsa.mettin Güneşlilerin ga1ibiyetine duğunu gizlememiftir. 
yard• mf"'iecek kadar fena bir ovun Mumaileyh, Çekoslovakya ile Leh 
ovnadr. F,n nazik bir noktada hu ka· ekalllyeti hakkında mevcut olan ihti 
t!ar asah;v(.t heı- ~aman fc:in Fener- liflarm eski ve bunların derhal hal· 
lbabeevi böyle mağl~biyetlere stlrUk· ledilmesinin müıkUl görünmekte ol 
leyebilir. duğunu UA.ve etmittir. 

TURKIYE 

iMAR BANKASI 
TÜRK ANONiM ŞiRKETi 

Sermayesi tamamen tediye edllmlı 

1. o o o .o o o Türk lirası 
Yeni Postahane arkaıı, Atır Efendi caddeıi 

iMAR HAN 
Telgraf adresi: htanbul • lmar. Telefon: 24527-8 

Yol, mebani Yel&İr mühim İDfUt taahhüdü 

Miıalt Şeraiti• Tevdiat Kabali 
Emtia, e.ham •e müce•herat mukabilinde ikruat ile 

aigorta Ye bilcümle banka muamelatı 

ANKARA 
ANONiM TÜRK SIGORT A ŞiRKETi 

Sigorta teniiinin modern esaılen üzerine kurulmut en ku•
yetli finansal ıruplara iatnad eden milll bir ıigorta tirketidir. 
Siıortaya aid her miifkülünilz hakkında gitelerinden mec 

canen mala.at alablliniab. 
Adres: lstaiıhul, Yeni Poıtahane kartııında Erzurum Hanı 

albnda. Telefon: 23883 

1 

BAŞMAKALEDEN JılABAA'l 

Tatil 
Terbiyesi 

(Başı 1 incide) 

Ve ,vvela çocuklarımızı terbi
ye etmekten bathyalnn: Eski
den cuma günü batını kitaptan 
ayırmıyan çocuk, örnek evlat mi 
1&1i idi. Şimdi örnek çocuk, pa· 
zannı ve bütün tatillerini en iyi 
kullanabilen, onlan en fazla ve 
eğlenceli kılabilendir. 

Falih Rıfkı ATAY 

(Hikayeden mabaat) 

SON MEKTUBU 
(Başı 6 ncıda) 

Gözlerini kapadı. Yüzünde to • 
haf bir memnuniyet vardı 

Salı sa babı ağzından yine kq.n 
geldi. Fakat uzun sürmedi. Bütün 
ısrarlanmıza rağmen kansına tel 
graf çekmemizi istemedi. Yalnız 
doktorun mektup yazmasına razı 
oldu. ' 

O gün hiçbir mektup gelme· 
di. Çarşamba sabahı iki 

mektup aldı. Hiçbiri kansından 
deflldi. Saat ilçe doğru işimin ba
!Jllldan doktora telefon ettiın. tkin· 
ci postada hastaya mektup gelip 
gelmeclipl sordlilD. Doktor: "H~ 
yır, dedi, hayır hiçbir ,ey geJmedı. 
Za.ten artık faydası da yok. Za.val 
1ı bir ıaat önce öldü.,, 

O gUn trenle Londradan p;en 
bir arkadBJJımla bulUfBcak, iki sa 
atUk bekleme zamanını birlikte ge 
çirecektik. Yazüıaneden çıkar çık· 
maz sözte,tiğimiz yerde onu but • 
dum. Bu, bana o kadar bUyUk bir 
ne,e verdi ki, utanmasam eokak· 
ta boynuna sanlacak, yahutta f&r 
kı söyleyip dabe edecektim. Savin 
cimi görünce: 

- Gel, dedi, iyi bir yerde hem 
çay içelim, hem eğlenelim. 

Dediği puta.neye gittik. Hakika 
ten tık, tuka bir yerdi. Oturıur o .. 
turmaz il'k U,im eski ayakkapla .. 
rım görünmesin diye ayaklamnı 

masanm altma saklamak oldu. Et· 
rafrmızdakileı- hep 11k ıık iD8aD • 
lardı. Hele yakQUmr-11Md maaacl& 
oturan iki genç kadın kürkler içine 
gömülüydUler. Masanıızıp. UtııtUlh. 

deki genİf vazo Jwnmpatıarne do 
lu idi. Onlara baktrlrça neeem ar
tıyor, hayatı her vakitten güzel 
buluyordum. 

B jr ara ya.km muadald Hd 
kaclmclan biri arJrad•f'"•: 

"Tohaf değil mi dedi sanki ı.ter • 
mişim gibi Jimminin mektubunu 
bana tl buraya kadar yolll.DlUJl&r. 
Halbuki bu kadar zahmete girmi • 
ye biç te ltlzum yoktu.,, 

Çantasmdan bir mektup çıkar • 
dı. "Acaba bir haftadır Londrada 
olduğumU bilee ne derdi? Herhal
de oturup, kalemini klğıdını hazır 
ıamaım illerdi. Kaç amandır ki
tap ya.zıyor. Kimbillr ne acayip bir 
kitap .... 

Bu eözler içimi acı bir .Uphe ile 
yaktı. Kadmm etindeki mektuba 
baktım. Benim yaabğım zarf DU 

mektuptu. Gtllınekten katıla katı 
la okumıya ba.tt&ch. 

"Sevgilim, aana hiçbir saman ıa
yik olac&k kadar yUbek dejildim 
Buna rağmen birlikte nuıl meeut 

ki . tuk. Sen ua ara gider gitmez .. ,, 
Bir tereddüt ~irdi. Okuma • 

dan çantuma koyacak sandım. 
Fakat, bir kahkaha da.ha attı, o • 
kumrya devam etti. Onuıı kahka • 
halanna ark~ da gtltUtlerl 
kanşıyor, acı bir feryada benziyen 
mektUP yer yer keailiyordu. 

0 J{ol1arrmda uyuttuğum... Hani 
sevgilim Benim biricik atkım, ya
nımda olsan hemen iyileşirdim . ., 

_Bak. bak, bak! Mektubu ken 
disi yazmamış. Bir kıza yazdır • 
mrş. Kimbilir yazdırırken de na
sıl tenkten renge girerek kıza kur 
yapm141tır. görmeliydi. Dinle, din
le .. Amma da uzun 9ey bu. Daha 
kaç 1&yfa var. Hepsini okumıya 
değmez. Yalnız !JW'&yı okuyayım 

da dinle .. ,. 

GözUm önümdeki kasnnpatılara 
ilişti. Hani az evvel içime o güzel · 
yaşamak zevkini veren 9enlik. Ne 
çiçekler, ne lflk, ne de etrafımı • 
ran lllktrten hiç, hiç bir eey ekstl
memil}, değitmemt.,ti. Değifen yal 
ruz benim içimdi. "Hasta.yun!,, di 
ye hemen kalktım. Kendimi dışa
rıya attnn. Kalabalığa kanft.Im. 

YUstlm, gözlerimden 181 cibi bo
şanan y&flarta sırsıklam eve dön
dtlm. Zavallı, zavallı Jimml. 

FAZLA DO--

YERLi MALLAR 
PA:ZARLARI HDA 

llUl.AC.AK61M 

B R KAŞE • 
1 

NEOKALMiNA 
GRiP e BAŞ ve 

ARTRiTiZM e 
BÜTÜN 

• 

DıŞ AGRıLARI 9 NEVRALJİ 
ROMA TiZMA e KIRIKLIK ve 
AGRILARI DiNOiRiR 
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Bazı insanlcr vardır ki, vücutlarında ufal< ve 
ehemmiyetsiz sivilce görseler, derhal ıeker ve ıe· 
kelirli maddeleri yemek+ en içtinap ederler. Halbu· 
ki, bu hiç doğru değildir. 
Şeker, sadere halk arasında "kan çibanı.. diye 

andan 'cilt hastahğına dokunur. Geri kalan her tür.lü 
cilt hastahklarında hast anin hiç çekinmeden 

SEKER • Ve 

Sekerli maddeler 

8 
Hakiki 

LAM BALI 

Pil OT 
RADYO .... 

Fiya+. 

1 i ~ 
LiRA 

iH O R N i F O N 
ı l R A D Y O L A R 1 

Voyvoda caddesi No. 55 
Galata - lıtanbul 

yemesi mazarrat değil fayda doğurur. 

~::::::::====~::·:~·::::::::::::::::::::::::~~~~~!!!!!!!~~~!!!!!!!~~~· 

i 1-:arici Jekillerinin zarafc ti ve cinsinin mükemmeJi. 

I 
yeti itibarile emsalsizdirl er. 
Satıı yeri: Galata, Mitall idis Elektrik Evi 
Taıra safı§ yerleri: 

1 
Ankara - Adana - Balıkesir _ Afyonkarahisar - Edremit - De
nizli - Izmir - Samsun - Trabz on - Lüleburgaz - Alpullu -
Kars - E laziz - Kütahya. 

;;;~~;,;~~;;;~~~;~~;~~.;~~~;~~;, 1 

ı = Siz de bu kremden şaşmayınız = ,. . 
-
~ ---• --• 

8ALSAl\1iN KREMi iii 
Bütün cihanda elli enedir daima • 

üstün \'e eşsiz kalmu;hr. 

KREM BALSAMIN • 

YALNIZ 

NAUMANN iDEAL 
ve 

Portatif E R I K A 
Yazı makinalarım kullanınız. Çünkü; bu makinalar, ekseri 
devairi resmiye ve hususiye taraf mdan kullanılan garantili 
maki nal ardır. 

Siz de küçük taksitlerle böyle bir makinanm ahibi olabi
lirsiniz. 

Ekser teliirlerde tube ve acentaları bulunup bazı vilayetler
de de acentalık aranmaktadır. 

NAUMANN makinaları salıf Türk Limited Şirketi 
Rüylik bir bilg i \'e uzun bir tee- • 1 

rübe mahsulli olarak vücude ge- • 
tirilmiş yegane sıhhi kremlerllir. = 
l<REM DALSAMIN • I Merkez: Galata, :=:.a caddesi No. 132 - 134, Tel. 41085 

Şöhretini söz \'e ı::arlatanlıkl:ı • . 
değil, sıhhi C\'Snfının Lcındra. = 
Paris, Berlin, Nev-York Güzellik= 
Enst:tülerinclen yüzlerce krem il 
ırasında blrinclrk mükiıfatını = 

9'~ ser~ı~zntle 
PO ER 

a'ahi 

PLAY 
frdf /Jıç"Jınaan kaz:ı.nmış olma!dn isbnt etmiştir = 

Gündüz için yağsız, gece için yağlı= 
ve halis acıbadvm kremleri olarak -

= I = tf[?"! 1 C LSAMIN Otcdenberi tanınmış hususi vazola· = m ~ ... ~ . . .. :;;.· • . rmda satıldığı gibi son defa suret 

r/dhd eyisiitive ddhd ucu,1unu 
- t - 24 J!lııil.... -

= :nahsusada ımal etLr?. bımız g ... yet §Ik ve beraber taşımağa elveriş· 
113:i hususi t üp!er dcnınunde dahi satılmalttadır. Fi<:.tça daha ehven ol-

... 

=1u~ kadar rek kul! nışlı ve zarif olan = ,,. 

m ( 'U1~ ~ D.'lr-..~ tı.~~N tüp'eri biitün nevilerne tanınmış. ec-E ~~·;'''" 
- M za ı triyat ve tuhaf:ye mn_::ı.zclarmdu 

...,,.~ .... , lıultımtl?ınıi 

~ 

ı:-:oıuz KANZU[{ ECZANESi = · ~~~§~~~~ ... ~i~~!!~~~~~~~~§ ~ BEVOGLU - tST." NBUL J"1° = 
'I lllll~llll""" liil~illlrlilli!Clfilllllllllllll'1111111J llllL!llll~llll lllll tJ -· ---~-
, ~. ıı ı ı• ııı 1aıı 11 1tJı ııı mı ııı lill liıı ııiiılıı ı ımı ı ı i . , , ıı• • mımiilı•ıı ıı•ıııı•ı 111 • 11 ıı ııııaıııı•ıııımııı :' ! 

C" ACAR 2iEtAAT M KİN EL~ i FA D ASI 1 

( ıofherr - Schrantz - Clayi·on - Shu~tlew or:h A~onim Şirketi 1 

I T 0 R it 1 y ı: M E R K E z Ş U B E S 1 j 
§ Istıınbul S:t!:eci Anlrn.ra Caddesı No. 154, Telefon : 23577, Telgraf adresi : Hofherton - Şube Adana 
~ 1 

j 

1 

'i 

1937 Modelleri 

25, qo ve 50 beygir kuvvet;erinde 

tekerlekli veya tank sisteminde 

1 

1 

1 
: ı 

1 

------~~~~~__J ı ~ 

ASCS ÇELİK 
MAZUi ı 

-.:..~LUZ!~llill;~llllii!L ~ = . 
1 

1 
O~er~1 ~r 
[!ıı T ÖZPAY 

., il Emsa1siz derecede mükemmel, sağlam ve sadedirler. i 

.. eynep Kamil Hattanesi itlemeleri en ucuz ve en emindir. § 
o~um ve Kadın hastalıkları 1 Çelik pu'l t':far, ori'k ve harman mi\kineleri, motar ve lokomobiller, değirmenler, yem kırma ve~ 

mütehass1&ı l l ı ' "k -l ·k ezme makineleri, ekremöz er ve yayıklar, santrifüj tulumbalar, e ve motör e müteharrik çe.tı -1- · 
~!f taş-Tramvay caddesi 1 l · .. ..., soyma makineleri, her türlü ziraat makine erı ~ 

,. ..... .. t ..... S\.nı T,.t. "-9366 il . 
,.·------~~;;~ ... ,llll•JJllNllll ... llllMlllll-11!1Jll!Jll!L~l-llllJllllllll11•9'11llllll•llll•ll l l•llll•llll•llll•llll•llll• 

T )~. KTÖ LERi: 
SlYlcuklaıronı 

Tercih Ediniz 
Halis koyun ve sığır etinden ma
muldür. Bütiln bakkallarda sa-
tıhr . 

•- Taklitlerinden sakınınız. - • 

ANNELER 
Biliniz ki çocuk yalnız· 

meme için ağlamaz. Çok iyi 
biliriiniz ki: Çocuğu hırçm
latan sebeplerden biriıi de 
apıf aralarının ter vesaire• 
den pi,erek kızararak çocu• 
iu ~ahauız etmeıidir. Bu 
iti~arla günde iki defa ~ 
cugu 

PERTEV 
ÇOCUK PUDRASI , 
ile pudralaymız. Ne adi tu..; 
valet pudraları ve ne de çol( 
itina ile hazırlanmıf pahalı 
pudralar 

PERTEV 
ÇOCUK PUDRASI 

' yerini tutamaz. Bu pudra1 

bilhaua yavrulaJ'\11 ciltlerini 
ve ifrazatı nazan itibare 
alınarak yapılını,tır. ~ 

ZAY) : Istanbul Liıman dairesin

den aldığım 11/ 1629 sicil numaralı 

liman şahadetnamemi zayi ettim. 

Yenisini alacağımdan eskisinin hük

mü yoktur. Ateşçi Hasal) Bayr am 

Me•'ul Müdür : 
Ali Haydar KERMEN 

TAN MATBAASI 
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em itte Yen ·çalışmalar 

~öy Birlikleri Ku oldu~ 
ol inşaatı 1 erryor 

Havranda kurulan clel.trik santralı 

Edremit, (Kızılay) - Burada 
kö:, lerde semereli imar ve. kalkın
ma hareket)cri görtilüyor. ~yma -
kam Omer Bedrettin Gökbeten bu ha 
reketlerle yakından alakadar olmak
tadır. Son aylarda vücuda getirilen 
eserleri şöylece sıralamak mümkün
dür: 

Burada asri bir ilkmektep binası -
nm temeli atılmış, merasimde Balıke 
sir valisi Ethem Aykut ta bulunmuş 
tur. 

Zeytinli köyQnde, tiunam~n köy 
bütçcsintlen sarfedilmek §artile 13 
bin liraya. iki katlı güzel bir mektep 
binası yapılmış ve derslere başlanıl
mıştır. 

Çıkrıkçı köyünde asri bir heyet o
dası yapılmıştır. Bostancı köyünde 
Ayvalık §Öseanızeflnde güzel bir 
köy odası yapılmakta olup inşaatı bit 
mek Uzeredir. 

Köy yollcn tamamlanıyor 
Zeytinli, K1zilkeçili, Güre köyleri 

blribirine ep losa yo11 ıı.rla oağlanmış 

rasuda 
Bele iye Bütçesi 

Çok Dar 
Izmit (Kwla.yl - Karasu beledi

yesi, ancak bin lira varidatı bulun -
duğu için beklenen şekilde çalışamı
yor. Parasız yapılabilecek iş· erin de 
ihmal edildiği görülüyor. Maamafih 
kaymakamın da çnlışmalarile Kara
suda güzel bir cadde açılmış ve gece 
Ieri burasının lüks lnmbalarile aydın 
lnblması temin olunmuştur. llilku -
met konağının önüne AtatUrkUn büs 
tU konulmuş, küçUk bir bahçede ya
pılm'iştır. 

Ksrasuda, Giresun fındıkları aya-
nnda fındık yetiştirilmektedir. Mısır 
da meşhurdur. Havyar istihsaliı.tı bir 
haylidir. Karasunun pek bol olan nr
manlanna iyi bakılmadığı görillmek· 
tcd'.:r. 

Düzce Tütüncü!erine 

Yard.m Yapıbyor 
Düzce, (Kı.zılay) - Ziraat Ban

kasının tütUn terhini mukabilinde vu 
kubulan ikrazat pek mahdut oldu -
ğundan zllrra sıkıntıya düşmüş, mü
teaddit mUracaatleri semere verme
miştir. Bunun üzerine inhisarlar ida 
resi, Düzce merkezile UskUbi ve Çim 
1i mıntakalannda, tütüncUleri tatmin 
edecek şekilde ikrazata başlamıştır. 

Da çe ve Osman:-

yede Fısh!< ... ~Hi 
Bahçe (Kızılay) - Osmaniye ve 

B ahçe kazala.n içinde bu sene gayet 
fazla yetişen yer fıstıklannın toplan 
ınnsı tamamen bitmiştir. Satış devam 
e.:ryor. tzmirden gelen tacirler kilo· 
munu 15 kuruştan almaktadırlar. 

Çiftçi bu fiyatı iyi bulmakta ve 
mahsulilnUn yllzde UçUnU hava kuru 
muna teberrU eylemektedir. 

t..Jr Güre - Tnhtaköy ar'\smda 1:? m~n 
f ez ve köprU yapılmış, dört kilom et 
re uzunluğundaki mağara yolu yeni
den açılmış, kum ve çakıl taşile döşen 
miştir. Bu suretle de Edremit ve Ay 
valık halklna bilhassa ikt'sadi saha
da büyük bir yardımda bulunulmuş
tur. 

Köyler arasında birlikler 
Vilayet köy bı.l•mn~nmesi -

ne istinaden 8 köy arasında bir birlik 
tesis etrniŞ, bu h ırlik marifctı!e, 
kazaya iki kilometre mesafedeki Ros 
tnncıköyü kaplıcasında yeni inşaata 
başlanılmıştır. Suyu ve çamuru itiba 
rile emsalsizliği f '7Jyoterapi mUtehas 
sısı profesör Nüzhet Şakir tarafın -
dan tespit edilen bu kaplicada mimar 
Ihsanm idare ettiği in'}aata şimdiye 
'Kadar oöin ra sanwllm1§tir. Her 
tUrlü modem ihtiyaçları karşılıyacak 
olan lnşaatt~i bem"kaplıcadan 
şifa bulanlar ı.;oğ:ıl~calt, hem de birli 
ğe dahil olrın köyler iyi bir varidat 
kaynağı kazanmış olacaklardır. 

t 
Yerli 

Antalya (Kızılay) - 12 Kfınun'l.l
evvelde bacılıyacak olan tasarruf ve 
yerli malı haftam için burada ~zel 
hazırlıklar yapılmı!ltrr. Bil(ımum da 
ireler ve bankn mlidllrleri, fabrika -
tör ve borsa a.zas·ıe ticaret odası aza 
sından mürekkep altmış !Cşilik b!r 
heyet vali Sah:p Oz.genin Başkanlığı 
altında toplanmr~tır. Ulusal Ekono
mi ve arttırma kurumu Antalya şube 
si idare heyeti azalığına borsa komi 
seri Nazım Iıtereağ, nüfus mUdiirü 
Durmuş Türkmenoğlu, doktor Emin. 
Elektrik komi.seri Süreyya ve fabri
katör Mehmet Ucur seçilmi§lerdir. 

Vali. yerli mallar haftası için ala
kadnrlarla birçok müzakerede bulun
muştur. Yanılan programa göre Hal 
kevi gösterit kolu azası hafta içinde 
birçok müsamereler verecektir. 

mı a 
rik 

Ha.vran nahiyesinde 40 bin lira sar 
file elelttrik tesisatı yapılması bitmiş 
ve ilk elektrik ışığı valinin bulundu
ğu meras1mle bu nnhiyeye verilmiş-
tir. 

Havrana baffelı Kalabak köyUnde, 
rr.Unha.s1ran köyJUnıln t-~1>erri1lerile 
güzel bir ilkmektep b1nası yapılmı§
tır. Şckviran köyünde de asri blr he
yPt odası, ha.vuzlupa.rk vücuda. gcti 
ritmhtir. 

Her taroft:ı. calışmalnra devam 
olunmaktadır. 

Görfez Halin Memnun 
Izmit (Kızılay) - Kocaeli vapuru 

nun bUTiaya işletilmesi memnuniyet 
uyandırmıştır. Biitiin körfez halkı, 
bu vapurun daima lzmit hattmda :.e
leUlmesint Denieyollan idaresinden 
rica ediyor. 

KIZILAY 

Kahveler 
Çocuklara 
Yasaktır! 

Izmir, (Kızılay) - Keçeciler için
deki kahvehanelerde birtakım genç 
çocukların ve mektep talebelerinin sa 
bahtan akşama kadar kağıt, tavla ve 
saire gibi oyun oynadıkları görülmUş 
tUr. Bu halin gençlerin ahHikı üze
rinde fena bir tesir bırakcağını na
zarı d '. kkate alan zabıta memurları, 
bütün k:ıhvehane sahip!erine teb.ligat 1' 
ta bulunarak kahvelerine on sekız ya ı 
şmda.:n küçUk Q.:>Ctıklan alan ve oyun 1 
oynatanlar hakkında tak'batta bulu
nulacağı ve kendilerinin mahkemeye 
verileceği bildirilm;_ştir. 

urt aniyede Zey~:n 

ve Ze~'İnyaijları 

Vana İyi Su 
. Ge iriliyor 

Van Valisi Süheyp 
Karafakoğlu 

Van, (Kızılay) - Yeni valimiz Sü 
heyp Karafakoğlu ve belediye rei::ıi 
Şıı ban Baysal, on kilometre uzakta-

Burhan'ye, (Kızılay) - nugün 27 ki Zernabat suyunu şehrimize getirt 
fabrika, kendili6rinden dökülen ve dip miye karar vermişleı- ve derhal fa;ı
zeytini tabir edilen mahsulden zeytin liyete geçmişlerdir. Bu su tahlil edil 
yağı çıkarmakla meşguldür. Dalları miş, içmiye çok muvafık olduğu an-

zedelememek için sırıkla zeytin silki! laşılmıştır. 
mesine yakında başlanacaktır. Şehrin tam ortasında güzel bir seb 

ze ve et hali yapılmıştır. 
Zeytin ve zeytinyağı satışları bir .. .. . . . . ken Halkevi filmer getirterek haftada 

ay evvel buyuk bır Umıt \:artn~ iki gece halka sinema göstermiye 
şimdi görülen fiyat tenezzülü alaka. ' başlamıştır 
darlan end'şeye düşürmüştür. Maa- Bir mUddet şehrimizin başka tara 
mafih, bu vazfyetin geçici olduğunu fa nakledeceği şayiası çıkmış ve bu 
ileriye sUrtip bedbinliği yersiz bulan yüzden de onarma işleri tamamen 
lar da vardır. durmuşsa da Vanm olduğu yerde ka-

Zeytin ağaçlarının fenni bakım lacağı tahakkuk edince birçok saha 
şartlanna tabi tutulmadığı günler _ lnrda yeniliklere ve imar hareketleri 
den kalan ve zeytin mahsulüniin bir ne başlanılmıştır. 
yd bereketli, bir yıl kıt olduğunu zi- ~-----------~~ 
hinlerde yerleştiren itikadın yanlış
lığı gün geçtikçe anlaşılmaktadır. 

Zira iyi bakılan zeytin ağaçlarının 

lier sene böl ve ~zel mahsul verdiği 
gözle gcfı!tiımekteafr. 

l"mitte Yeni Bir Sinema 
I?.mit, (Kızılay) - Burada yeni 

bir s•nema açılacak, bununla Izmitin 
Uç sineması olacaktır. 

s 

Amber kadehten 
Şarap içen 
Sarhoşlar 

(Başı 5 ine-ide) 
elyaflı keten helvasını andıran bu 
beş maddeden birisinin üstünde a
rap harfleriıe (Nuh Aleyhisselam 
zamanında mevcut bir nevi balığın 
dişi) yazısı vardır. 

Bunlar belki de bugün nesilleri 
rntinkariz olan bir balığın dişleri
dir. Boyları 1,5 la 3 metre arasın-

dadır. Bunların Nuhu nebi zamanı· 
na: ait olduğunu teyit edecek vesi
kalardan mahrumuz. Fakat eski in 
sanlar bilgi ışrklannı işletmedik -
ıeri her eski şeyin devrini tayin 
ederken: 

- Adem Aleyhisselam 1.amanm 
dan. Nuhu nebi zamanından kalma 
derlerdi. 

I
• §te hayvanat tarihile me."? -

gul olanları ilgilendirmesi 
laz1mge!en beş kıymetli esere yal 
nız dişi 3 metre olan bu mahl\ıkun 
acaba kendisi nekadn.rdı. Telfik-Ul 
Ahbar sah'bi Bulgar Türklerinin 
ihraç maddelerini sayarken balık 
dişterlnl de ehemmiyetle kaydedi
yor. D1ğer tarihçiler de Osman o· 
ğullanna gönderilen hediye eşvası 
arasında balık dişlerinin de bulun 
duğıunu spylerler. 

Hazinenin sanat bakımından ve 
maddi kıymet itibarile en yük!ek 
eserlerinden birisi de Kabeye gön 
derilen ve umumf harp senelerin -
de tekrar getirtilen muazzam altın 
oluktur. Ustünde padi~h birinci 
Ahmedin a.dmı taşıy.;m bu oluk 
Türk tezyini sanatlerine güzel bir 
örnektir. Altından (Hncerl esvet) 
mahfazasının da sanat değeri yUk 
sektir. 

Zehirli Gaz 
Bah.sleri 

(B~ı 9 uncuda1 
çamaşırı • eğer o c.var gazlannıış
sa her ihtimale karşı değiştirrnelı 
ve vUcudü sıcak sabunlu su ile yı 
kamalıdır. Çıkanlan elbise birkaç 
gün güneş altında bırakılmalıdır. 

Sokakta: 
" 1 - (Gaz tehlikesi bitti işa 

reti de ver.ise yine (sokaklarda. i
perit birikintileri günlerce ~alabi
leceğinden), şüpheli su birikintile 
riııden kaçmalı. 

2 - Böyle bir birikintiye rast
gelince rüzgar bizjm üzerimizden 
birkintiye esmek şartile bunun et 
rafmdan dolaşmalı. 

3 - Şüpheli bir eşyaya el ısürme 
meli. 

4 - Böylece şüpheli birkiotile
re bir eşyamız - saat. anahtar, ka 
lem. çakı, vesaire - düşecek olursa 
bunlan el sürmeksizin bir demir 
parçasile almalı ve alkolle, benzin 
le temizlemeli. 

5 - Hüktımetin (burada !perit 
tehlikesi var) veyahut (bura.lan 
geçmeyiniz) diye levha taktığı yer 
lerden bir an evvel uzaklaşmalı ve 
bu gibi yerlere glrmiye kalkmam&.
lı. 

6 - Düşmanın bombalariyle yı
kılmış veya yakılmış yerlere merak 
ederk girmemeli. 

7 - Bir yerden şüpheli koku. du 
ınan vesaire C'Ikıyorsa, oradan he
men kaçmalıdır. 

---o---
Kaçarken Tutu!du 

Nurett:n isminde biri, Fatihte Yah 
ya isminde birisin n ekmekçi dükkanı 
na, kilidini kırmak suretile girerek 
para vesaire çalmış, fakat savuşur
ken tutulmuştur. 

Ema~et Eşyaları 

Ker:di esabina Satmaş 
Çorluda Mümin isminde biri Çorlu 

ya gidip gelen Salih isminde birine 
Çorluda Mehmet isminde bir tanıdığı 
na teslim edilmek üzere iki palto ile 
bir kadın mantosu, teslim etmiştir. 
Salih emnnetlC'Q Mehmede vereceği 
yerde satıp paralan cebine atmı§tır. 
Salih yakalnarak Adliyeye teslim e
dilmiştir. 
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Van, ((Kızılay) - 1889 tahririn -
de 50--60 bin kadar nüfusu bulunan 
şehrimiz, büyük harpten sonra keı1di 
sini bir türlU toplıyamamıştır. 1927 
de ancak yedi bine yakin bulunan 
Vanın nüfusu 1935 te 9400 e çıkmış
tır. BugUn bir miktar daha arttığı 
tahmin edilmektedir. 

Sayısız mahrumiyetler içinde -ı,u
lunan bugilnkü Van, elektriğin, de -
miryolunun, fabrikanın ve kuvvet
li kültür teşkilatının hasretini çek -
mektedir. 

Maamafih Van, gerek halkmin ve 
gerek topraklarının kabiliyeti !tiba • 
rilc seri bir terakkiye hem müsait, 
hem de namzettir. Vanlı fitren çok 
zekidir, çoğu şehirde ticaretle uğra
şır, Türkiyenin bütlln ticaret nıcrkez 
lerinde iş gUç sahibi Vanlılara sık sık 
rastlanır, diğer taraftan, vilayet top 
raklarının heyeti umumiye itibarile 
her türlü ziraate ve bol miktarda 
hayvan yetiştinniye müsait olduğu 
muhakkaktır. Fakat bugün b~rada 
her şey iptidai şekilde yetişmekte ve 
yetiştirilmektedir. Asri tekniğe uy -
gun olar.ak çalışan biricik miiessese, 
Başbakan Celal Bayarın Iktısat Ve
killiği zamanında ıslah edilmi~ ve in
kişafa başlamış bulun!ln Van gölU 
işletme idaresidir. 

50 milyon lira sarfile inşnsı ta
karrür eden Diyarbakır - Van demir 
yolu bitirildiği, doğu iiniversıtesi açıl 
dtğı ve tasarlanan birçok iktisadi te 
şebbilsler fiil sahasına geçtiği zaman, 
Vanın seri bir terakki göstereceği 

şupnesizd ir. 

Soda ~anayii kurulacak 
Van gölii fevkalade U'rıgm cama

şır sodasını ihtiva etmektedir. Bu so 
da, miktar itibarile bUtün meMleket 
ihtiyacını temin eyledikten ba.ka ih 

İzmir • Tire 
Yolunda Cinayet 

Izmir (Kızılay)-Izmir- Tire şosesi 
ijzerinde Taştepe mevkiinde şoförBul 
danlı Emin ve muavini Aliyi öldür1.?n
lerin tamamen yakalandıkları hak -
kında şehrimizdeki alakadar makam 
lara maltımat gelmiştir. Bunlar §o -
för Altındiş O~"tlan Günay ile Osma
na ait 99 numaralı kamyon §Oförü 
:Mehmet Demirba~ ve şoför muavini 

Refik Kırcı, Celal Taşır ve Alidir. 
Vakadan sonra hepsi de biribirinden 
aynlmış ve saklanmışlardı. Bun1ar, 
birer birer yakalanmışlardır. Yapı -

lan tahkikat neticesinde bunların, 
bu cinaıyeti işledikleri anlaşılmıştır. 
Maznunlar, cinayetteki alakalarmı 
inkar etmekte iseler de elde edilen 
suç delilleri cinayetin bun

1
ar tara -

fından vap•ldığ·nda şiiphe bırakma
mıı:ıtır. Hlltta ı:;oför muavini Ali. vi.iz. 

terine karşı ikrar ve itirafta bulun

muş: 

_ Niçin inkar ediyorsunuz, inkar 
etmf'kle elinize ne geçecek, ne ka:ı:a
naca.ks1mz demiı:ıtir. Maznunlarırı 
hensi de 11dliyeye verilmiş ve tevkif 
"dilmişlerdir. 

Cinavctin S<'belıi Tire tfüiinlerinin 
tzmire ·naklirıde Buldan kamvonlan-
rım ucuz nakil ücreti alma1arıdır. 

---O>---
lzmir Müzesinde 

Jzmir, (Kızılay) - Evvelki gün 
yazdığımız Uzere Karacasuya bağlı 
Geyvedeki Afrorisyas harabelerinde 
bu yıl yapılan kazıda. çıkarılan nadir 
ve çok kıymetli escrlerj nakletmek Ü· 

zere mUzeler direktörü B. Salfıhattfn 
Kantar bu sabah Nazilliye hareket e
decektir. Zaten zengin olan Izmir dev 
let müzesi .:!Ski Anadolunun yerli sa
natkarları tarafından yapılmış, bu o
riiinal ve mahalli zevki göstcrt'n P 

s~lsiz eserlerle çok daha zcnginleşe· 
cektir. 

Van belediye reisi Şaban Baysal 

racata da müsait olacak derecededir. 
Başbakan Celal Bayar, bu mmtııkada 
modern soda sanayii kurulması, ayni 
zamanda gölün havyar ve balık ser .. 
vctleti hakkında tetkikler yapılma • 
sını alakadarlara emretmiştir. 

Atatürkiln son nutuklarında, Van 
gölU sahillerinde tam teşekküllü bir 
Universite kurutması hakkınaa ver
dikleri yüksek direktif, burada son • 
suz sevinç uyandırmıştır. Bu ilim mil 
essiscsinin Ahlat veya \Tanda kuru .. 
lacağı da söylenmektedir. En galip 
ihtimal, Vandan 175 kilometre uzak
ta bulunan ve bugün bJr kaza olan 
Tatvandn teşkil edileceğidif: 

Çünkü tabii ve co{;'Tnfi vaziyet iti 
barile gösterdiği hususiyet, Tatva .. 
nın şark için değerli bir kUltür mer. 
kezi olabileceği fikrini vermektedir. 

• • 
lzmır 

Gaz De 
Mese 

rı 
• sr 

Izmir (Kızılay) - Turan mevki· 
indeki benzin ve petrol depolannııı 

şehir için bir tehlike teşkil ettiğinden 
şimdiki yerlerinden kaldırılarak Bay 
raklı civarmda dağ içinde yeni me· 
vaddı müşteile depoları inşası husu .. 
sunda belediyece teşebbüste bulu -

nulmuştur. Fakat Izmirdeki mevaddı 
müşteile §irketıeri bu meseleyi dev
let şlırasma aksettirmekle beraber 
Nafia Vekaletinden depoların şimdi· 

ki yerlerinde bırakılması hususunda 
müsaade almışlardı. l!"akat Nafia Ve· 
kfı.leti, bu depolarda bulunan yangın 
söndilrme tertibatının tevsi ve tak .. 
viye edilmesini muvafık görmüştü. 

Bilhassa bir harp vukuunda büyl.ik 
ı ir tehlike halini almasından korkul 
mııkta idi. Haber aldığımıza göre Tu
randaki mevaddı müşteile depo
larının etrafında, geniş hendel.:
ler açılacak ve yeraltı mahzenleri 
vücude getireceklerdir. Depoların bir 
kısmında zaten bu tesisat mevcuttur· 
Dün sıhhat ve içtimai muavenet ve
kaletinden de depolar hakkında ycnl 
bir emir gelmiştir. Her iki vckfi.let te 
Turanda.ki petrol ve benzin depola.: 
nnda yangına karşı mani olacak yen• 
ve esaslı tedbirler alınmasını b:ldir• 
mişlerdir. Bu meyanda depoların ci· 
varında bu'unan evlC'rin petro' ,.,, 
henzin depolarını ielcten kumpanVl' 
1ar tarafından istimlak ea:ı erelı;: yık .. 
'-rılması da emrolunmtı~tur. 

Foçada 
hırsızlık 

FoÇ?. kazasında Izmir caddt-cıl~~~ 
B. Dervjş Tirkişin deposundan ;') 

1
, 

kilo zeytin ;alınmıştır. Hırsız ar11
•
1 

yor. 
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12 Ay V eres iye S A H i B i N i N S E Si Beyoğfu istiklal ve Acentalarında 
caddesi rto. 302 

Ankara - Adana - Adapazarı - Antalya - Antep - Balıkesir - Bandırma - Bursa - Diyarbekir - Edime - El8.ziz - Ereğli - Eskişehir - Isparta - lzmir - Kayseri - Konya -
Lüleburgaz - Malatya -- Mersin - Samsun - Sıvas - Trabzon - Van - Zonguldak, 

\ 

Muhte!if şekil ve renklerde ve ycnı ınode.lerde 

ÇELiK KAL'{Vôl.A, SOMYA ve b!masso C<ÜOl'C Çt;LllC 

MADENf MÖOL MEŞHER ve E=ABRIC<AMIZI 
Ziyaretle görmelerini muhterem müşterilerimden diler'm. 

Istnnbul, Salkım Söğüt, Demirkapı No. 7. Tel 21632 

Anonim Türk Sigorta Şirketi 
Sermayesi ve ih~·iyot Ak; si 

1 .. COO.~CO ı:rc:do=W. {'azRcd:.t • 
SERMAYESi 

40 USTA NAMZEDi YETiŞTiRiLECEK 

Malatya Bez ve iplik fabrikaıı 

Türk Anonim Şirketi Müdürlüğünden: 

1 - Kurulmakta olan Malatya Bez ve !plik fabrikamız için Sümer 
fiank Kayseri Bez fabrikasındaki kursta usta namzetleri yetiştirilece

ğıııdcn aşağıda yazılı §eraiti haiz olanların müracaatları: 

a/ Sanat mektepleri mezunu olmak 
b/ Askerlik vazifesini ifa etmiş olmak 

. c/ llel ve marazdan salim olmak 
d/ Sinni otuz beşi gtçmemig bulunmak 
e/ Muteber kef:l gösterebilmek. 

2 - Kurstaki tahsil ve staj devresi sekiz ay devam edecek ve bu aev-
re zarfında nomzetlere iase ve ibate masrafları kendilerine a.t olmak Uze 
re yüz elli kuruş yevmi;e verilecektir. Kursu nıuvaffakıyetle ikmal eden. 
!t:r muvaffakıyetler ne ve işde gösterecekleri iktidara göre yevmiye iki 
lıradan az olma-mak şartlyle gilndelık veya aylıkla şirketimiz fabrikala
rn.da istihdam olunacaklcırdır. 

3 - Müra~aatlar, 15 Birincikfınun 1937 tarihine kadar Ankarnda glr. 
k(•t merkezine tahriren yap:Jmalı, müracaat tnektup1arma aşağıdaki ve

saik lef edilmeli ve gösterilecek kefi lin isim nıeslek ve nıuvazzah adresi 
. lşa ret edilmelidir. 

n/ Hüviyet cür.dam veya sureti 
b/ Askerlik terhis tezkeresi 
c/ Sıhhat raporu 
d/ Hüırmühal varakası 
el Mektep şehadetnamesi 
f / Cahııtığı yerlerden aldığı vesika suretleri 
g/ Dört vesika fotoğrafı. 

.......... 
Uzun kış gecelerinde bize rahat uyku veren yaa. 

Çünkü ASPİRİN senererdenb-er~ 

her türlü soğukalgınlıklarına ve \a~.., 

rılara karşı tesiri şaşmaz bir..& ilacı 

olduğunu isbat etmiştir., 

• • 
AS P 1 R 1 N in tesir.inden emin olmak"tçil} 
lütfen ffi markasına dikkat ediniz-ı 

tık, şilte ve yorganlarile en iyi bir dostumuıdur •••••• --••••••••••••••••• 
Memur. ~çl herkes yalmz bir Ura ile bir yastık edi . 11 Asri kadın güzelliği 

TOrr~CIYE iŞ 
VE ZiRAAT KuslüJü 

M
.. . 1 

Bankaları ~arafında:-a öcfe~m:§' öz Türk uessescsidir 
Sigortanın bütün branş!arile uğra,ır. 

YANGIN • NAKLlY AT . HAYAT • OTOMOBiL KAZA. 
LARI - FERDi KAZALAR . iŞ KAZALARI 

Sigorta husm:unda her tiirlii milşküller ıçın gişeleri meccanen 
izahcıt vermeğe daima hazırdır. \ 

Adres: lstanbul, Yeni Pnctahane karşısınd" Biiviik Krnacıvan 
.. reıefon : 242!l4 41 

ek eri 

nebilir ve yorgun dimağını dinlendirir. Fabrika ve deposu: tstanbul 

Çakmakçılar, Sandalyartl.u sokağı Omer Balloğlu. Tel: 23027 

Satış )'erleri: Beyoğlu ve An kara Yern Mallar Puarlandır -

Karyolalar. 
Fabrika Fiatına Satıhyor. 

Asri MobLya Mağazası A~~~ 
Istanbul, Rıza Paşa yokuau No. 66 Tel, 23407 

................... , 
• Diş hekimi • 

I~ti~l~l ~!~. IR!ştü 
Tesiri kat'i i~imi kolay 

en iyi müshil şekeridir. Taı~0:;1.~ ı!~~~t~OL_ 
Paşa apt. Tel: 43413 --

1 • 

Bilumum eczanelerde bulunur. Posta kutusu 1255 toğraflarile Gaziantepte Doktor 

JI•••••••••••••••.. ııin 0?.er Doğum Evine mU-• ...... racnatla.n. 

VENÜS 
VE ··s 
VENÜS 
VENÜS 
VENÜS 
VENÜS 
VENÜS 
VENÜS 

Kremi 

Ruju 

Pudraıı 

Allığı 

Eıan11 

Kirpik 

Asri kadın güzelliğinin tılsımı o1du. Bütün şık ve kibar familya! 
•imdi onu Jnıtıanıvorlnr. Deposu: Nureddin Evliya Zade , lstanh ... .................................... . 
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1 OT EL ve L O K A N TA S 1 · S i Z E: ::~. ';~:~:~: HAUS TER EY AGI ~:.;,~:::a~~r.0;:~~::~'.~;.: 1 
Adres: Sirkeci, Orhaniye · caddesi No. 7, Telefon 24394 

1 • 

1 1 
~ L ~---, ,1111111111111mn1111ıııuııııının111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111t1111111111111111' , 

- - ~ Jı:~ - ee ...... =•OTELLER 

KONTR-PLAK ve KAPLAMA ~ - G U V E I~ ~ 1 "~~T~:~~~~LER 1 TURK ANONiM SiGORTA SOSYETESİ - 1 EV~~~or~:rlerinde 
- _ APARTIMANLAR 

f 
Fabrikası Sahipleri 

Bayramınızı kutlular 
Büro: lstanbul, Katırcıoğlu Han 3 ncü kat No. 11 Tel. 23141 

Fabrika: Eyüp, Bahariye caddesi, No. 20, Tel. 20590 
Tel9raf adresi: KAZAZEKI 

i Sümer Bank, EmlGk ve Eytam Bankasının Kurumu ~ j soeA~~RıNoA 

~HAYAT· YANGIN • NAKLİYAT § 
Aşağıki alameti farikaya liltfen d~kkat: - -- -- --------------

ve -------TORLU KAZA HER ----
• • ••.11 o ff. •.ı._ ~f .. ~, .. ~ ~ •• V' .. • • • 

-- -
1 i...._ Sümer Banlc bl,.a!st - Goall"f-a. Tel 44966 _ı 

----------• ~·ııııııiııııııııııııınııııııııııııııııııııııın 111111111111111111111 ııııııııuııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~v 

- Piyasanın en büyük en ucuz ı .llll •1111 • l lll•ll il• 111181111• illi 11111 •il il• ili I • 1111111111111111111111111111111lllllBil11111111-11, -. 
en son moda eşyat}ın ı = la 

Y~rlİ ı • ·• · • 

MUTFAKLARINDA 

TÜRK 

Kullanmahdırlar. 

Çünkü: 

En iyi en idareli dumansız 

kömürdür. 

S.'1-tış merkezi : GILKRIS'J 
VOKER ve Ksi Ltll. Gala 
ta yolcu salonu l<arşısınd :ı 

Tahir ha.n 5 inci kat. ve Avupa çeşitlerini • TURK TıCARET BANKASI A S. m 
. A N C A tC ı • 1111 Tel~fon: 44915 
Bahçekapı - Meydancıkta 1 • • ı 

f· A ır A ı 1 • MERKEZf: ANKARA : r' -
ATABEK ~ '- : C 

il~iill1~l füi~;i·l;;~;;ı ~HER NEVi BANKA MUAMELATI:· Manifatura 
~-::-~--""MS'...- ~Jııtr1~~~ ı e Vik ediniz. ~ Her ay ff eı 0 ~o e ır 0 © ©1 ~ rr=u ~ n: - ! 1 Mağazası 

T E L E F O N : 1 ji •ı 
~~-~~~~~~~~~~~2~4~2~0~3~·~2~4~2~0~2~~ ~ ~· Muhterem müşterileri-

( ,-. ŞiŞMAN YANKO ·-
J EMNİYET MAGAZASI 

• 
• 
• 

K il p o N l il y A n E l 1 M f y n IJ A T i 1 

nin bayramlarını kutlu-
~ 

1 

ıar • 

t 
Ul 

• 

• 

lstanbul, Yeni Postahane caddesi No. 39 

Mevsimlik son moda: Mantoluk v~ roplu?< yünlü 
kumaşlar, ipekliler, pamuklular ve ketenle:-in envaı. 

Her c:ins patiska ve çarşafhklar 
Tuhafiye dairesinde en zengin çeşit hazır ve ölçü üzerine 

gömlek, pijama, Ropdöşambr, havlular. He~ cins sofra veci
haz taklmları. 

Nefaset • Metanet • Ucuzlu!t 

• 
• 

SURELER: 

ANKA R
. A 

1 

Adapazarı 

• Bandırma 
= ' 
• Bartln 
- Telefon: 2316 
l!I 

Solu 

Bozöyük 

Bursa 

DUzce 

Eskişehir 

Gemlik 

iz mit 

Safranbolu 

Tekirda~ 

ISTAıBUl 

=::: ve bu münasebetle l 5 gün 

! 1 sonra Fransız RODIYEV . 

1 ŞANEL) Fabrikalarının son -- ' :::: moda kuma~larım ~ıkara-

~- 1 .d 1 cağını müJ e er. 

• -----= Beyoğlu. Istiklal ca ddesi 

~ I 
lş Bankası karşısında Telefon : 22971 

N o 238 - 240 : ............................... ~~ :::::::::::.-_:::::::::~---------· .-.---._ ı: . Türkiyenin her tarafında mP H 1birleri vardır. 
............ 1m1mom11aMuwr• COLU.lVl.tliA 

PLAK Ş iRKETI 
BAYRAMINIZI KUTLULArF 

ve bu münasebetle son çı kardır 
....... _ plakları takdim eder. ·-

17408 
EHLI DlLJ...ER Bay Yesari Asım, Bayan Semiha 
SAYFIYEDE HAYAT Bay Necmettin Rıza 

HUNKAR SULARI Bayan Hamiyet 
1740,) 

ÇARE SAZI:\1 Bayan Hamiyet 

TAVLA ŞAMPIYONU Bayan Mahmure ve Beşiktaşlı Kema' 
17415 Ne Olur Kusura Bakma ,, ., 

17409 
Ayrılsam da O Yardan Bayan Suzan 
BlR YAŞ .GlBl Bayan Suzan 

• • - · TELGRAF ADRESi; • = a 
• Urrum Müdür'ük: TÜRKBANK - Şubeler: T~CARET • • = = • 
rı1111 ı•ııııı ıııı•ııııııııı•ııı ı•ıııı•ıııı•ıııı•ııı 111111111• ııııaııı ı•ııı ı11 ıııı•ıııı• ııııaııı ııııı ı• ııııl! 

/ . 

... - ~-· - · - •Tamirat dolayisile büyük tenzilatn satı~ 4 r Beyoğlunda, lstiklal caddesınde 332 No KüGük lskarıatos nam ile çok tanınmış 

DIMiTRI MÜTEVELLi MAGAZASINDA 
17396 

MUDI:-llŞ YALAN Bayan Neriman ve Beşiktaşlı Kem: tamirat dolayısiyle 6-12-937 Pazartesigününden itibaren 

Eğer Elime Bir Düşersen Bayan Neriman FEVKALADE TEZILATLI SATIŞA BAŞLIY ACAKTIR. 

SAÇ BAKIMI 

N 1 Z A, 
Kepekleri ve saç dökülmesini teda-

1 eden tesir i müceneb bır ıla<:dır. SEVDA DOLU GOZLERE Bayan A. A., ~ ..d 
7398 

OYAT,T YF:MENT ~!l v!:!n A A. . ~~~~~~ ---iiiiiıiii'"i~.........,i.iiiiiôii---. ---mmıımaıa-m::;m~::::::::J::!m 
..------------ ~ •BU FIRSATTAN iSTiFADE EDlNlZ. 

4 

derece müessir K E S K i N KAŞ ELE R i üşütme, grip, nezleye ve ağrılara bire birdir. Bahçekapı 

SALiH NECATI 
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Taks.tli Em.ak Satışı • 
Muhammen • 

kıymeti • 
Lira 

C I N S I 
SEM TI 

Kuzguncukta eski Kumbaoğ'u yeni Iki katta dört odah ahşap 
Bamyacı sokağında eski 6 yeni G bir evin tamamı. 

300 • 

No. lı. • Fatihte eski Mollaahaveyin yeni 
Muhtesipiskender mahallesinde eski 
Cevizci, yeni Balipaşa sokağında en 
eski 15 eski 17 yeni 148 No. lı. 

iki katta beş odalı kuyusu 2000 
ve elektrik tesisatı olan • 
kB.rgir bir evin tamamı. • 

Usküdarda Altunizade mahallesinde Uç katta yedi odalı bahçeli 
Hacıibrahimağa (Sırmaperde) soka- ve kuyulu ahşap bir köşkün 
ğında eski 5 yeni 11 (Kapı üzerinde tamamı. 

-200 • 

• 13) No. lı. 

Şehzadebaşmda Babahasanalemi ma 
hallesinde eski Mahmudefendimek
tebi yeni Serezli sokağında eski 9 

Uç buçuk katta on odalı 2500 • 
elektrik tesisatını havi ah- ~ 
şap bahçeli bir evin tamamı. • yeni 23 No. lı. 

Kumkapıda Muhsinehatun mahalle
sinde Molataşı caddesinde eski ve 
yeni 19 No. lı. 
Beşiktaşta eski Rumali yeni Tü.rka1i 
mahallesinde Uzuncaova caddesinde 

-Iki buçuk katta ~ odalı 1400 • 
elektrik tesisatını havi bah-
çeli k&.rgir bir evin tamamı. • 
Iki katta dö~ odalı ahşap 300 
bir evin tamamı • 

eski ve yeni 10 No. lt. 
Sultanselimde Çirağıhamza mahalle- Uç katta beş odalı ahp.p 650 • 
sinde eski Sakrzağacr yeni Tabakyu • bir evin tamamı, 
nus sokağında en eski 20 mUk. eski • 
68 yeni 65 No. lr. -

Beyoğlunda Şahkulu mahallesinde Dört buçuk katlı yirmi ~r 12000 
KUçUk ~endek sokağında Kuledibi- odalı altında bir gazino va 
meydanı karşısında eski 2, 4, 4, 4 bir mağazası olan, terkos ve 
mUk. 6, yeni 2, 4

1 
6, 8, ıo No. lı. elektrik tesi8atııu haVi klr-

gir Uç evin tamamı. 
Beyoğlunda Hüseyinağa mahallesin- Uçer katlı beter odalı al- 3500 

• = -• • 
• -de eski Arnavut yeni M.ıeırbuğdayı tında iki dükkanı olan klrgir 

sokağında eski 24, 24 mUk. 24 mük. iki ev ile ayrıca arka kıaım-
24 mük. 24 mük. yeni 20, 22, 24, 26, da on odadan mürekkep klr- ~ 
28 N o. h. gir bir evin tamamı. = 

1 - Arttırma 23-12-937 tarihine düşen Perşembe gUnU saat 15 te ~ 
yapılacak ve gayrimenkuller en çok bedel verenin Uatünde kalacaktır. -

2 - Arttırmaya girmek için muhammen kıymetin % 10 nu nisbetinde ~ 
pey ak~esi yatrrmak liznndır. • 

3 - Arttırma bedelinin dörtte biri peşin ve gert kalanı sekiz senede 
sekiz müsavi taksitte ödenir taksitler yüzde 5 faiuı tabidir. ii 

4 - Taksitler ödeninciye kadar gayrimenkul Sandığa birinci derecede -
ipotekli kalır. (8180) = 
--~~~~~~~~~---~~~~---~------~· 

l.~---E-M~N~IY_E_r __ s~A-N_D_•G_ı_ı_LA--N-L~A~R-• ___ ı~ 

SEMT! . CINSl 

Muhammen 
Kıymeti 

Lira 

BUyükadada eski Bahçrvanoğlu yeni Iki buçuk katta sekiz odalı 
Alpaslan sokağında eski 59 mille. ye- sarnıç'ı ve elektrik tesisatını 
ni 42 • 44, 46, 48 No. lı. havi bahçeli ahşap bir köş-

kün tamamı. (Aynca iki kat 
üzerinde üç oda bir mutfak· 
la. bir ke.t üzerinde ahır ve 
arabalığı vardır. 

5250 

Heybeliadada eski Bayır yeni Baha- Iki katta dört odalı bir so- 200 

• 
• -
• ---• --• -• --ii 

riyebaym sokağında eski 12 yeni 6 falı maabahçe ah§ap bir e-
No. lı. vin tamamı. ~ 
!Unalıadada Sahilhaneler sokağında lki katta dokuz odalı elek- 2900 ii 
Yeni 4 No. lı. trlk tesisatını hevi sarnıçlı = 
Fatihte Sofular mahallesinde Mol
lahUsrev sokağında eski 9 yeni 15 
numaralı. 

yarını kargir bir evin tamamı. -=· 
Uç buçuk katta on odalı iki 2000 
sofalı TerkOI ve elektrikte- ii 
sisatmı havi bahçeli alı§ap = 
bir evin tama.mı· 

ELEKTRiK 

SUPURGESI 
Her Ev Kadınına Lazım ideal Bir Alettir • 

s A T 1 E 
ele 

VERESiYE SATILIR. 

= i 
-• -• --• 
i = 1 • -ii 

• -• ----• --• sa • ---
i 
! • = ii ---• i 
i = i 
1 == ii -ii == ii -ii = 
ii 
i 
1 -
1 = = • = i 
i -i 
il 
·i = ii --
! 
ii --i 

'.Aksarayda Gurebahilseyinağa ma
hallesinde eski Mehmetefendi yeni 
GUmüşhane (Kakmacı) sokağında 
eski 14 yeni 2 No. lı. 

Beıiktaşta eski K5yiçi yeni Cihan -
ı:ıUma mahallesinde eaki Yıldız yeni 
'.Akdoğan caddesinde eski 34 yeni 38 
ll llnıara.Iı, 

Uç buçuk katta dört odalı 
iki BOfalı, kuyulu ahgap bir 
evin tamamı. 

Uc; katta on bir odalı elek
trik tesisatını havi samıçlı 
ve kuyulu ahşap bir evm 
ta.."Jla.mı. 

700 
• 
ii • 

:111111111111111111111111111111111111il1il11111111111 lllllllR ~· 111111il111111~111111111111111111111111llllllllllBlllllllll111111'..tl 
-ANADOLU 0 lauGüH·KUMBARANIZA·ATACAGıNız·5·KURU$1 

Beyoğlunda HUseyinağa mahalleein- ~ buçuk katta dört odalı 
de Gölbaşı sokağında eski M yeni klrgir bir evin tamamı. 
23 No.lı. 

:Kartaıaa Uslrildar caddesinde eski Kl gir bir dükkln 
3 ~ni 5 No. ıı. 

Kartalda Uskildar caddesinde eski Kargir bir dükkln 
4 Yeni 7 No. b. 

1750 

500 

400 

400 

ÇIMENTOLARI TORK ANONiM ŞiRKETi 
YapıhtllLl'mdald husuılyet doJayısfle kiuıaaıdıklan sarsıJma.z §&ili 

konıyabllmekt.e olan yapma P<>BTLAND nomıal çimentosu De çe
ki§ ve' buışa karşı yüksek, ilk da.ynıkh, yava§ donan ve çabuk taş 
olaın SUPER çlmentosmıu tavsiye eder· 

j Markaları: "YUNUS"· "SUPER YUNUS" 
l - Arttırma 9-12-937 tarihine düşen perşembe günU saat 15 te ya- 1 y 

Pılaca.k ve gayrimenkuller en çok bedel verenlerein üzerlerinde kala· 1 F abrikaaı: Kartal, unua durağında. 
C&ktır. 1 3 ~atış yazağı: Galata, Agopyan Han u:: kat, Tel: 44795-7 

t· 2 - Arttırmaya girmek için muh ammen kıymetin yiizde onu niabe- -
1 

ınde pey akçesi yatırmak lazımdır. 
3. - Arttırma bedelinin dörtte biri peşin ve geri kalanı sekiz senede 

lekız müsavi taksitte ödenir. Taksitler yüzde beş faize 18.bidir. 
4 - Taksitler ödeninceye kadar gayrimenkuJ Sandığa birinci derece

de ipotekli kalır. (7516) 

[ 

Dr. HORHORNi .. 1 
dergün hastalarını Eminönil 
'l1.uayenehanesinde kabul eder. , 
F.v adresi, Ağa Cami yanında 1 

Tel: 4315' j 

Dr. Juolll Şenses 
ldraryolla.rı hastalıkları mUte. 
hassısı, Beyoğlu Yıldız sinemam 
karşısı Leklergo apt. 

Telefon: 43924 ••• 

ISTANBUL BELEDiYESiNDEN : 

Sl/8/937 T. ve 321 sayılı yaymıa .ektir: 
Akşamlan saat 18 il&. 19.30 arasında Karaköy köprüsünden dolu veya 

00, yUk arabalarlle hayvanların geç meıneai hakkındaki kararın, görülen 

lüzum üzerine yaz mevsimine hasredilerek resmt dairelerde yaz saat.inin 

tı!tbikma kadar sözü gıeçen vesaitin köprUden 17 ile 18.30 arumda geç· 
memeleri Daim! Encümenin 2~.11.93 1 T. 1i içtimamda karar altına alın -

mıştır, ilan olunur. "8182,, 

YARIN· KURACAG l N iZ ·EVİN· TEMELİDİR 

T.C. 
ZiRAAT BANKASI 
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Kışın En Yakın Dostunuz Tabii KANYAK'tır. Sokaktan Üşümüş ve lslanmış Olarak Avdet Ettiijiniı 
Evinize Ge .. Zaman, Sıhhatinizi koruyacak Olan Tabii KANYAK'tır. Yağmurlu ve Soğuk Gecelerde 

lecek Misafirlerin Sıhhatini de Koruyacak Yine Tabii KANYAK'tır. Onun için Daima 
lunduracağınız En Mühim Şey Bir Şişe Tabii KANYAK'tır. 

Evinizde Bu-


