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Hatay 
Davası 
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Falih Rıfkı ATAY 
Ilatay da' a ı, imdiye kadar, 

bertürlü bakımdan münakaşa 

edilrni tir: Fakat, gençlik ve 
halk yığınları içinde inkılfip ter 
biyesinin ne kadar kökleştfü'ini 
gösterdiğine pek dikkat edilme
mi tir. 

Daha ilk günl('rdenberi mem
lel\etin her tarafında herkes Ha 
tay me ele inin ne olduğunu 

izah edecek haldeydi. Heyecam 
tam, dü ünü tarzı olgundu. 
Her taraftan. bir parolanın a
kisleri dc;il. bilakis şuur ve ira
denin se i geliyordu. Bu sebeple 
Hatny ba langıc;ta bir politika 
meselesi olmaktan çıkarak. mi1-
li bir dava olmuştur. l\lillet. o
nun içinde. adeta kendi inkıla
bının ve hürriyetinin bir nevi 
imtihan geçirdiğini anlamıştır: 

zik ol n ve Frans1z me ullc
J"ine bır hirlu anlatamadığımız 

cihet bu idi. 
Onlar IIatay•ı harita üstünde 

bir nolcta görüyorlar. ısrar se
beplerimizin derinliğini bir tür
lü kavramıvorlardı. Ağızların

dan -bir Hatay için Fransız 

dostluğunu feda edebilir misi
niz- uali dcil<üJüyordu. Halbu
ki onlarca bir politika davası o
lan Hatay meselesi, bizim ic;in 
hnk 'e erer davası olan bütün 
Türkiye me elesi idi. Bizler. iki 
devletin menfaatlerinin uzak
tan yahut yakından aJakalandı
ğ1 üçuncü bir meseleyi münaka
P etmiyorduk. 

On be ya ına giren ihtilal, 
kendine, prensiplerine, sözüne 
inanılıp innmlmadığını tefüik e
diyordu. Manevi kuvvet ve iti
barın genç ve inşacı bir ihtilal 
için hayati ehemmiyeti söz gö
türmez. Onun için. ekseriya. şe
ref mc clelcri menfaat mesele
lerinin ii tünde yer alır. Genç 
bir ihtil<ll, hamlesi durmuş. soJ
ınu . donmu gibi teHik-"ki olun
ma~a ba ladığ~ zaman, zaten 
tabii'nin ii Hinde olan vazife ve 
tabW11in üst iinde olan vazife ,.c 
11ıesuli)ctlcrini başarmak kabi
liyetinden dii er. 

Millet, her tiirJü maddi kalkın 
ına hareketlerinin ferahı için 
Kuvayi MilliJJecilik şevkinden, 

heyecanından ve onun fedakar
lık nhl:lundan hiçbir şey kay
betmediğini llatny dava~ma a
l;ıka i1e i pat ctmi tir. Hakikat 
odur ki her ey ancak bu feda
karlık ahinin baki kalmak ~arti
le miidafan olunabilir; başarı
labiJir. Türkhcnin bue-iinkü bü
tün işll'rinde bu nhliık Hizım ol· 
duğu gibi. lcenclilcrinc en aşnğ1 
biz'm kadar iş devredecek oldu
ğumuz gelc('el< ne illere de en 
iyi mirn olarak yine bu ahlakı 
bırakacağız. 

(ATkuı 13 üncüde) 

l 
1 Francoga Göre 

Akdenizde Korsanlılc Har el< etini 
Yapıyormuş Hükfımetçiler 

T-erıAl harb.nden çok yal:ın bir hatıra: 
Geçen harpte cümhuriyefçiler Teruele girerken .•. 

Londra, 11 (AA) - "York hire İngiltere mcnnfiıne karşı gizli veya 
Post" gazetesi. f panyoJ meselesı et- açık tchdıtleri nıhayete ermedikçe 
rafında cereyan eden Eden - Grandı herhangı bir lngılız - İtalyan anlaş
görü~melerine hasreylediği bir ma- ması mevzuu hah lamaz Bu sebep-

k dı~or 
"İtalyanın Akdcnizde Fransa ve 

Romangadaki Son Bu1ıran 

Kral Karol Bir 
Beyanname Neşretti 

Goga Kabinesinin İstifası 
Heyecaıılı Akis.ıere Seb!!p Oldu 

Bükrcş, 11 (A.A.) - B. Goga. mat 
buata verdıği beyanatta Kralın iktı 
dar mevkılni milli bir hukumete ver 
mek istedığlni ve bu bukıimetin va 
zilesinln ezcumle memlekete ycnı 
bir kanunu esasi vermek olacağını 
kendisine bildirdiğini, partilerin da 
ğılacağını ve scçımin müdrlet tayin 
edilmek izin tehir edileceğini bildir-

miştir. 
B. Goga. bu f ormulu tavsiyeye liı-

yi.k bulmadıgını Krala bildirmiştir. 

Bukreş l 1 (A.A ) - Kral Karol 
patrık Mıronu bir temerkuz kabine
i te kılıne memur elmıştir. B. Mi

ron bu vazıfeyi kabul ederek derhal 
muhtelıf partı şc!Jcriyle gorüşmüş ve 
kabineye girmeyi reddeden B. Goga 
ve Mnniu hariç olmnk üzere "Milli 
Lemcrkiız'' ismi verilen yeni kabine
yi şu suretle teşkil etmiştir: 

Başvekıl: Ortodoks klisesi patriği 
MonsenJor Mıron Chric;ten, Başve

(Arkan 13 üncüde) 

Karadenizde Fırtına Diniyor 

Cumhuriyet Vapuru 
Bugün Buraya Geliyor 

Karadenizin coşkun fırtınalı günlerinden bir manzara 
[Son fırtınaya dair tahilat · 3 üncü aayf adadır] 

• 

İtalyada 
Yahudi 

Düşmanlığı 
Roma, 11 ( A.A.) - Ha

vas ajansının muhabiri bil
diriyor: 

ltaf yatla Y ahucli aleyhtar
lığı hareketi inkifal etmek
tedir. ilk nüshası dün çıkan 
il GiornaliH ·mo innincleki 
yeni haftalık gazete, Yahu
di aleyhtarlığı hareketinin 
organıdır. Bu hareket ua
•en gündelik Tevere ve Re
gime F acista gaz.etelerincle 
ele tezahür etmektedir. Bu 
gazeteler Büyük Fafi•t Mec
li11i az.asından Roberko Fa· 
rinacci'clen teşvik görmek
tedirler. 

Başvekilimiz 
B. Ceıaı Bayar 
An arada 

Ankar 11 <Kızılay) - Başvekil 

B. Celal Ba;) ar bugun Ankaraya var 
mıştır. Kendısıni istasyonda. vekiller, 
mebuslar ve vekaletler ileri gelenle 
ri merasimle karşılamışlardır. 

Amerika Ordusur:dll ~ 

26 General 
Vazifeden Ayrdıyor 
Nevyork, 11 (A.A.) - Nevyork Ti 

mes gazetesi, Amerikan ordusunda 
yüksek kumanda heyetine mensup 
birçok generallerin bu sene tekaiıde 
sevkedileccklerine daır bazı haberler 
vermektedir. 

Büyuk Erkanıharbiye reisi Craig 
doktorlara verdiği emirde yüksek rut 
beli butun subayların vazüelerini 
yapmıya Vücutça muktedir olup ol • 
madıklannın tespiti için muayenele
rini bildirmiştir. 

Bu sene içinde 26 general ordudan 
çekilecektir. Faal hizmette yüksek 

rütbeli sübaylar için tekaüt yaşı 61 
den 54 e indirilecektir. 

Bugün 
20 

Sayfa 

Fiyatı 5 Kum~ 

idaresi 
Bu bayramda 

TAN 
gazetesi matbaasındadır. 

Telefon: 24310 - 18 • 19 
Telgraf: isL TAN 

Posta kutusu: i t. 406 

Uzak Şarkta 
Çin Ordusu Yeni 
Bir Taarruz Yaptı 
15000 Çinli Henkeu Hattını 
Şiddetle Müdafaa Ediyor 

Bir Çin fehrinin istil&_ından sonra 

Şnnghay, 11 (A.A. - Reuter) - kilometre kadar cenubundaki Tsing
Çin kuvvctlcrı Hopei cenubunda mu feng' I geri aldıklarını bildırıyorlar. 

vaff kı) etlı bır mukabil taarruz yap Birkaç kilometre daha batıda us1eri 
mışlar ve bunun uzcrine Lunghai Çangteh'de bulunan Japon kıtaatı 

Demıryolu uzerindekı Japon tazyikı Pekin - Hankeu demiryolu üzennde 
azalmıştır. Çinll1er, Taning'in elli [Devamı 3 üncti.de] 

Almangada Son Vaziyet 

ı-: ariçteki Rivayetleri 
Berlin Tekzip Ediyor 
Berlin, l l (A.A.) - Bu sabah Al· 

manyaya gelen butun Fransız ve İn 
giliz gazeteleri polıs tarafından top
lattırılmıştır. Bunun sebebi Alman
yada vahım hadi eler cereyan ettiği 
hakkında ecnebi memleketlerde do
laşan şayiaların bu gazeteler tarafın 
dan neşrcdılmcsidır Bu haberler hü
kumetin idares le alakadar mahafil. 
lerde pek fena bir tesir bırakmıştır. 

Propaganda Nezareti bu haberleri 
kati bir şekilde tclczıp etmek içın AJ 
man ve ccnebı matbuat mumessille
rini bugun o leden sonra toplanmı
ya davet ctmiştır. 

Biıtün rivayetlere karşı aşağıdaki 

hususat tavzhian bildirilmektedir: • 
1 - Almanyanın hiçbir mıntaknsın 

da hüküm ve nızam hiçbir dakika bo 
zulmamıştır. 

2 - Hiçbir garnızon isyan etme ı-
miştir. : 

3 - Tekaude sevkedı1en herhangi 
bir zabit hududu geçerek ba ka mem 
lekcte gitmemı tır. Mareo:aJ Von 
Blomberg hariç, butun dıger yüksek 
zabitler vazifelerını gormektedır. 
Vazifelerin tevdii işi, bir kısmı 2 u-
batta, bir kısmı 21 martta yapılacak 
tır. General Von Frilsch. son zaman 
larda Mısıra sevnhat etmesıne sebep 

[Devamı 3 uncüde] 

Yeni Temizlik Tedbirleri 

\ 
___ o/ 

<Satıcı işini bitirip elini muslukta yıkadıktan sonra para i ile ugraşa• 
bilecektir.) - Gazetelerden -

Balık,, - Baylar- Sabırlı olun... T erlıoa kailmif 
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Beynelmilel Kızılay ve Kıızılhaç Neıriyatından: 

Şişmanhk 
Nakleden: Saim Umar 

E kserlya kendi ha talan yü
zünden husule gelen olgun 

yaştaki insanlara has şişmanlığın 
sebebiyet verdigi elemler hakkın

daki"deva ihmal edilmemelidir. Fil 
hakika, umumiyet itibariyle hasta
lıktan mütevellit mesu1iyeti hasta
ya tahmil pek müşkül ise de, bir 
nevi hastalık olan şişmanlığın ye
gane müsebbibi, bizzat basta oldu
ğu, buyuk mikyasta doğrudur. 

Şişmanlık hadisesi sön zaman
larda şu şekilde tasnü edilmekte
dir: Gıda, umumi)et itibarile meş
rubat ve bilh~ alkolün fazla isti
malinden mutevellit suihnzım ha
diseleri; bilhassa uthyroide,, gibi 
guddelerin vazüelerini fena şekil
de üa eylemeleri hadiseleri; vücu
dün sikletini kontrol eden dimağ

dakı bir uzvun hastalığı hadiseleri 
genç yaşta bu makanizma şu iki a
mil arasında muvazeneyi temin 
eder: Bır taraftan alınan gıda mik::
tarı, diğer taraftan vücudün hara
retini muhafaza zımrunda sarfedi
len enerji ve gudde ve adeliıtın fa
aliyeti 

pek az hfıdisat. şu üç ilk grup 
haricinde fakat son grupta 

verasetten başlıyarak "hydrate de 
carbon,, gibi bazı gıda1ann fazla is
timaJinden husule gelen hazım te
şevvüşatıdır. Birçok şişmanlık ha
diselerinin sebebi de budur. Buka
bil hastaların si.kletin nazımı me
kanızmasında küayetsi;lik vardır, 
hazım cihazları "hydrate de car
bon., cevherini kolaylıkla iç yağı
na tahvil ederler. Bugün maalesef, 
çok fakir kısım halk istisna edilir
se, herkes eski zamanlara nisbetle 
çok mugaddi gıdalar almaktadırlar. 
Bazı asri keşfiyat sayesinde en mü
tevazi vatar;ıdaşlar bile vaktile yüz 
lerce esirleri tarafından sofraları 
hazırlanan bin bir gece hikayelerin 
deki prensler derecesinde gıda al
maktP:iırlar, bundan dolayıdır ki 
ssnmızdaki insanların sıhhatleri 

pek yerinde değildir. 
Ya~ ve cinsiyet itibariyl evücut 

siklctlcri: 
1,000 şişmanlık hadisesi üzerin

de yapılan tetkikatta, Amerikalı 

bir alim :normal sikletlerinin akalli 
5 kilo fazlasına sahip olanlar hak
kında zirdeki istatistiği hazırlamış
tır. Tetkikinden anlaşılacağ veçhi
le sinni (30) yaşından dun olanlar
da şişmanlık arazına az tesadüf e
dilmektedır. Ancak bu yastan son
ra nisbet çok miktarda fazlalaşır. 

f'af 
Erkek 
Kadın 

Yekiın 

0-20 21-30 31-40 41-50 
1 11 53 85 
7 
8 

65 
76 

178 
231 

238 
323 

Şişmanlığın f enalklan nelerdir? 

şişmanlar böbrek taşlarından şika
yetçidir. Sayfalar hasredilse bitmi
yecek derecede çok ve muhtelif has
talıkların sebebi hep fazla gıda al
manın neticesidir ki bunların bir 
kısmı meş'um neticeler tevlit eder. 
Biz zeki şişmanlara halaskar ihta
ratta bulunacak kadar söz söyledi
ğimizi zannediyoruz. 

Şişmanlık tedavisinin muva!fa
kıyeti için hastanın doktordan is

tiane eylemesi lazımdır. Feniıi u

sul, tatbikatı biraz güç olmakla be

raber, en ciddi rejimdir. Birçok 

kimseler, güç olduğunu itiraf eyle

mek mecburiyetinde bulunduğu

muz bu tedaviden, çabukça bık

maktadtrlar. Binaenaleyh sikletten 

ayda 2 ila 3 kilo kaybetmek için 

yağlı ve hydro - carbone gıdalar

dan sakınılarak az yağ veren gıda-

1.a.ı-ı almak şayanı tercihtir. Kalori

si az lak~t doyurucu gtdalar alan 
bir şişman kendinde mevcut yağla 

tegaddi edebilb: 

Keza, mutlaka doktorun izni~ 
ni almak şartile "'thyroide,, 

guddesi hülasası alınmak suretile 
de kür yapılabilir ve bu usul da
ha radik::aldir. Olgun yaşta olanla
ra sert bedeni hareketler tavsiye 
edilemez. bu nevi hareketlerin za
yıilamıya olan tesiri muhakkak: 
ise de gençliğe has elastikiyet 
kalb<le azalmış olmasından yaslı 
şişmanlar bu kabil ekzersizlerden 
çekinmelidirler. 

İşin tuhaf ciheti de şişmanlığın 
bazı memleketlerde diğerlerinden 

fazla olmasıdır. Göbekli efendile

rin istihzaya maruz kaldığı mem

leketlerde şişmanlar daha çok az

dır. Bu da gösteriyor ki bediiyat 
sıhhatten fazla insanları bu man
zaradan kurtarmıya saik bir kuv
vettif. Dostlarının müstehzi na
zarlanndan duyduğu ıstırap bir 
insanı şişmanlık yüzünden hadis 
olacak ani bir ölüm ihtimalinden 
daha fazla korkutmaktadır. Ma
demki gülünç olmak korkusu bu 
kadar kuvvetli bir aksülamel yap 
maktadır, sişkoluğun tabii bir hal 
hatta refah ve gıdanın mesut bir 
remzi olarak telakki edilen diğer 
bazı rnemleket1erde de bu gayri 
bedii halin izafesine matuf müs
tehzi mukabelelerde ısrar etmek 
acaba mümkün olmaz mı? 

51-60 
68 

196 
264 

61-70 
18 
62 
80 

70 den fazla yekun 
8 244 

10 756 
10 1.000 

1 GELENLER. GİDENLER: 

KIZii.AY 

Kasa Hırsızlığı: 

İki Kasa Hırsızı 
Derhal Yakalandılar 

Ve Adliyeye Verildiler 
Bundan birkaç gün evvel, limon is 

kelesinde cüretkarane bir kasa hır
sızlığı vukua gelıniştL Hadise şu idi:: 

Haliçte Limon iskelesinde limoncu
lar sokağında 32 numaralı bir dük
kan vardır. Bu mağazada Vasil na -
mmda birisi un ticaretile iştigal et
mektedir. Bu mağazanın demir ke
penkleri muhkem olduğu gibi, dışan 
dan içeriye ne istorlardan ve ne de ar 
kadan girmek imkansız bir halde bu
lunuyordu. Mağazada Vasile ait stok 
unlar ve yazihane olarak ayrılmış 
olan kısımda da sağlam bir kasa bu
lunmaktadır. Birkaç gün evvel ber
mutat erkenden mağazasına gelen Va 
sil akşama kadar alış veriş yapmış, 
müteaddit yan toptancı tüccara ve 
İstanbulun birçok uncularına bir hay 
li un satmış akşam bava karardığı 

zaman kasasını kilitlemiş, anahtarla
nnı cebine koyarak mağazasının ka 
panınasını çırağına tenbih ederek ma 
ğazadan ayrılmış ve evine dönmüş -
tür. 

B. Vasil ertesi sabah mutadı veçhi 
le mağazasına dönmüş, mağazamn 

adamları tarafından açılmış, temizlen 
mlş bir halde bulunduğunu görerek 
yazihaneye geçmiştir. 

Nihayet beklediği ilk müşterisi 
gelmiş uzun bir pazarlıktan sonra bir 
miktar un fiyatında mutabtk kalına
rak satış muamelesi yapılmış, sıra 
para alınıp verilmesine ge -
lince Vasil, aldığı paralan 
kasasına koymak için elini 
kasa anahtarlarının bağlı olduğu ce-

bine götürmüş ve kasasını açmıştır. 

Suçlulardan Aleko 

bıtaya koşmuş, yana yakıla zabıtayı 
vakadan haberdar etmiştir. 

Vaka mahalline gelen zabıta me
murlarımız derhal hadisenin tetkik::i 
ne koyulmuşlar, saç istoru, ve kasa
yı muayene etmişlerdir. Gerek istor
larda ve gerek kasada hiç bir ezik, 
zede ve bere gibi bir esere rastla
mamışlardır. Zabıtanın daha ilk 
hamlede edindiği kanaat mağazaya 

Kasa içindeki gözlerin, muhtevi- hariçten birisinin girmediği ve bina
yatındaki kanşıkl1ğın anettiği peri- enaleyh hırsızlığın içerden yapıldığı 
şan manzara karşısında B. Vasil en- noktasında temerküz etmiştir. 
dişe ile irkilmiştir. Çünkü; esraren- Vasile kimlerden şüphesi olduğu 

giz bir şekilde açıldığı anlaşılan ka- sorulmuştur. Vasil Balatta oturan 
sanın içinde, daha dün akşam koy- ve magazasında çırakltk eden Aleko 
duğu altınların ve çok kıymetli iki ile hammal Mustafa oğlu Niyaziyi 
pırlanta yüzüğün yerinde yeller es- göstermiştir. Maznunlar zabıtaca ya
tiğini hayretle görmüştür. kalanmış ve haklarında tutulan za-

B. Vasil bu vaziyet karşısında ka- bıt varakasile Adliyeye teslim o1un
sasını tekrar kapamış ve hemen za- muşlardır. 

POLİSTE: 

Çok Çabuk 
Söndürülen 
Bir Yangın 
Dfın akşam, Harbiyede, Emlak cad 

desinde avukat Celal Dervişe aıt 12 
numaralı apartımanın yanındaki Gü 
ney apnrtımanının bacalarından ateş 
çıktığı gÖrülmüş ve derhal itfaiyeye 
haber verilmiştir. 

MÜZELERDE: 

İstanbul 
Müzelerini 
Gezenler 

Hayat sigortası kumpanyaları ta
raf mdan tutulan istatistikler şiş

manlığın haytı kısalttığım göster
mistir. Fakat hepsi bundan ibaret 
değildir. Şişmanlar yaşadıkları müd 
detçe hastalığa daha fazla maruz 
bulunmaktadırlar. Mesela şeker 

hastalığı için en iyi bir tiptirler. Al 
manyada Büyük Harp zamanında 
mevaddı gldaiye kahtı neticesi, şe-

Borsa Komiseri 
Buraya Döndü 

Beyoğlu itfaiyesi vaktinde yangına 
Borsanın Ankaraya nakli işi için yetişerek sondlırmüştür. Her iki bina 

hükumetle temaslarda bulunmak ü- 15 bin liraya sigortalı olduğu için tah 

Yapılan tetkiklere göre, son on se
ne içinde müzelere yapılan zıyaretler 
seneden seneye artmaktadır. Bundan 
on sene evveline nispetle müzelere ya 
pılan ziyaretler üç misli kadar art
mıştır. Bilhassa halk, müzelerdeki 
eserleri görmek, bu eserler hakkın.da 
tarihi malumat a.lma.k için müzeleri 
ziyaret etmektedir. 

ker hastalıklarile ölı.iınler hemen 
yarı yarıya azalmıştL 

Şekeroen sonra karaciğer ve 
böbrek ve mesane hastahk

lan gelmektedir. Mühim bir kısım 

zere Ankaraya J?itmiş olan Borsa ko
miseri Ihsan Rifat dun şehrimize 
dörunüştür. 

İhsan Rifat .nakil iş:i için tetkik ve 
hazırlıklarda bulunacaktır. * Ankara borsasının açılma hazır
lık.lan faaliyetle devam etmektedir. 
Borsa ittihaz edilen binada bazı ta-

kikat yaoılmakt.-ınır. 

Ba~ka Bir Yangın 
Dün saat 13 te Beşik::ta~ta Mühtarı 

evvel sokağında 5 numaralı mütekait 
İsmail Hakkının evinden yanğın çık· 
mış fakat itfaiye gelmeden mahalleli 
tarafından söndürülmüştür. Bina iki 
bin liraya sigortalı olduğu için tahki
kata başlanmıştır. 

Kalp Sektesinden ölüm 
Devlet Demriyolları Haydarpaşa 

hareket dairesi müfettişlerinden İs

Topkapı Müzesinde 
Oğrendiğimize göre, Topkapı mil_ 

zesinde yeni salonlar açılmak iizere
dir. Oamanlı tarih.inin b~ok safha
larını canlı eserler halinde aydtnla.
tan Topltapı sarayı müzesi hergün 
birçok meraklılar tarafından gezil. 
mektedir. 

Bilhassa şehrimize gelen ecnebi sey 
yalılar en ziyade bu müzeye rağbet 
göstermektedir. Eldeki i.Statistiklere 

Hariciye Vekilimizin 

Mısır Seyahati 

dilat yapılması muvafık görulmek
tedir. Bankalar caddesinde inşası ta
karrür eden Ankara Borsasuun yeni 
binasına ait projeler hazırlanmak ü
zeredir. 

Hariciye Vekilimiz B. Tevfik Rüş-
tü Arasın Mısıra bir seyahat yapaca Tarihi Evrak: 

mail Hakkı , dün dairede vazifesi ba- göre, Topkapı sa.rayını gezen !'ley
şında iken sektei kalpten vefat et- yalılar, seneden seneye artmaktadır. 
m.iştir. 

göre Hariciye Vekilimiz yanında Ha-

Kömürden Zehirlemnit 
Vesikaların Tasnifi Beşik.taşta Sinan Paşa mahallesin-

de Kırm1ı.ı handa sakin, amele Tokat 
riclye şube müdurlerinden bazılan D Ed• lı İbrahim oğlu Hurşidin odasına koy 
da olduğu halde gelecek ay içinde Ka evam tyor duğu mangaldan zehirlenmek üzere 

ğı evvelce yazılmıştı. Öğrendiğimize 

hireye gidecektir. Bu münasebetle Ka Başvekalet lstanbul Arşiv müdür olduğu anlaşılmış ve hastaneye kal-

Bir Zelzele Oldu 
!stanbul, 11 (A.A.) - 10 şubat 

perşembe günü saat 22 yi 31 dakika 
36 saniye geçe şiddetlice bir zelze
le kaydedilmiştir. 

BELEDIYEDE : 

Yolların 
Ve Caddelerin 
Tamiri İçin 
lstanbul belediyesi. şehir dahilin

de eski, bozuk ve pis yol bırakma

maya karar vermiştir. Yollar ve 
caddeler esaslı şekilde tetkik edile -
cek, tamire ihtiyaç gösterelcnleri tes 
pit edilecektir. Tamir işi için beledi
ye bü~çesine tahsisat konulmuş bu -
lunmaktadır. Oğrendiğimlıe göre bu 
tahsisat önümüzdeki sene bütçesin
de imkan nispetinde artırılacaktır, 

Belediye, tamir ihtiyacında bu -
lunan yol ve caddeleri, eldeki tahsi 
sata göre tamir ettirecektir. Bu su -

retle şehir dahilinde bozuk yol ve 

' cadde kalmıyacaktır. 
Diğer taraftan belediye, tahtezze

min tesisat dolayısile kaldırımları a

çanlan da çok sıkı bir şekilde takip 

edecektir. Bu arada tramvay hattı. 
hava gazı, elektrik boru ve kablolan 

nm tamiri için kaldırımlar söküldü 

ğü zaman, bu tamirat bittik::ten son

ra kaldırımların eskisi gibi mUkem 

mel bir şekilde yerleştirilmesine dik 
kat edilecektir. 

Gıda Maddeleri lçin 
Belediye zabıta memurları, bozuk 

gıda maddeleri satılmaması için kon 
trole dikkatle devam ediyorlar. Lo -
kanta ve aşçı dükkanlarının. pis bu -
lunmaması için de azami dikkat sar 
!edilmektedir. Kalaysız kapta ye -
mek pişirilen, kirli çatal ve tabak 
kullanan aşçı. dükkanlarile lokanta
lar şiddetle tecziye edilecektir. 

imar işleri: 

Şair Şeyh GaObin 
Mezarı için 

Yüksekkaldınmda tarih! bir btna 
olan şair Şeyh Galibin Mevlevi tek
kesinin bir kısmını halen bir ilkokul 
işgal etmektedir. Fakat, bina çok 
harap bir vaziyettedir. Bu binanın e
saslı bir şekilde tamiri kararlaştınl
mıştır. Üstat Şeyh Galibin bu bina
nın bahçesinde bulunan mezarı da ta 
mir edilecektir. Maltim olduğu üze
re, Şeyh Galip meşhur eseri olan 
Hüsün ve Aşk'ını bu tekkede 26 ya
şında iken yazmıştır. Binanın tari~ 

hi kıymet arzetmekten uzak olan kıs 
m.ırun tamamen y:ıktınlarak, tarihi 
ktsıınlannın eski güzelliği ile mcyda 
na çıkanlması ve tamiratın bu yol
da yapılması da tetkik: edilmektedir. 

--o-

Yüksek Ticaret Mezunları 
Bir Ziyafet Verecekler 

Yüksek İktısat ve Ticaret mektebi 

mezunlarının cemiyeti, bayramın dör 

düncü gününe tesadüf eden pazarte
si günü Tokatliyan otelinde saat beş 

ten dokuza kadar devam etmek üze
re bir çay ziyafeti vereceği haber a

lırumştır. 

Bu çaya mektebin hocalarile şiın

diye kadar mektepten mezun olan
lar davetlidir. Davetiyeleri alamı
yanlar otelden tedarik edebilecekler
db:. 
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Meteorolo ·i 
Teşkilatı 
Genişliyor 

Ankara, 11 (Kızılay) - Başveka
lete bağh meteoroloji umum müdur-
lüğü teşkilatının genişlctilmesı ka
rarlaştmlmıştır. Yurdumuzdaki ha
va istasyonlannın sayısı arttırılacak. 
istasyonlann noksanları tamamlana
caktır. Hava yolculuğu gittikçe e
hemmiyet kazanmaktadır. Havaya a

it raporların daha sahih ve tamam 
bir şekilde alınabilmesi için hükiımet, 
yeni birçok fedakarlıklar yapmakta
dır. Bu arada Yeşilköy hava rasat is 
tasyonununun genişletilmesi takar
rür etmiştir. Yeşilköye modern bir is 
tasyon binası yapılacak, yeni ve mü
him bazı makine ve aletler alınacak
tır. Evvelce sipariş edilen bir kısım 
aletler gelmiş ise de, şimdiki binanın 
mUsaadesizliği dolayısile, bunlar ku
rulamamıştır. Bundan başka, umum 
müdürlük, hava rasat işlcrlle uğraşan 
elemanlarm arttırılmasına ve bu yol
da mütehassıslar yetiştirilmesine e
hemmiyet vermeketdir. Umum mü
dürlük. kıymetli havacılardan beş 

genci ikmali tahsil ve staj için Al
manyaya göndermiye karar vermiş
tir. Alınanyaya gidecekler arasında 
umum müdürlük şeflerinden Radi, 
Nuri ve Yeşilköy hava rasat istasyo
nu müdürü Asım da vardır. Bu genç
ler Alınanyada en mütekamil hava 
rasat istasyonlannda kB..fi bir müd
det kalarak etütlerini tamamlıyacak
lardır. 

ihracat Kontrol 

Memurları 
Ankara, 11 - Ekonomi Bakanıı..: 

ğırun bir kanuna müsteniden ihracat 
işlerini kontrol etmek üzere vücuda 
getirmiş olduğu teşkilat faaliyetine 
devam etmektedir. Bakanlık, yüksek 
mektep mezunları arasından seçilen, 
ihtisas kursundan geçen kontrolörle 
rinin çalışmalarından memnun bulun 
maktadır. İhracat işleriyle uğraşan 
tüccarlarımız da yapılan mürakabe-
n.in şeklinden ve neticelerinden fayda 

lar gördüklerini söylemektedirler. 
Ekonomi Bakanlığı kanununun hü 

kümlerini tamamiyle yerine getir -
mek için bu teşkilatı büyütmek ve · 
yeni elemanlar almak karannı Vel'

mişti. Bu maksatla bundan bir müd -
det evvel gazetelerle vaki davet üze 
rine birçok gençler bakanlığa başvur 
muşlardL 

Bakanlık, isteklilerin yüksek iktı
sat ve ticaret, hukuk, mulkiye mek
tep veya fakülteleri mezunu olmala 
ruı1, askerliklerini yapm1ş bulunma
larını istiyordu. Aliikalı daire birçok 
talipler arasından ilan şartlarını haiz 
60 kişi ayırmıştı. Bu defa bunlar ara
sından sıhhi durumlıın kontrol ~!e-
rinde çalışrruya uygun olan, başka 
bakanlık ve devlet dairelerinde ha
len vazifeli bulunmıyan 18 genç 
hizmete kabul edilmişlerdir. Bu genç 
lerin lisan bilmeleri tercihlerine se • 
hep olmuştur. 

Bunlardan :14 ü yüksek iktısnt ve 
ticaret, ikisi hukuk, biri mülkiye 
mektebinden ve biri de yüksek ik
tısat ve ticarete ilaveten Loznn üni
versitesinden mezundur. 

Aşağıya isimleri yazılan bu ge:n~ 
ler, 1 marttan itibaren Ankarada a
çılacak hububat kursuna iştirake
decekler ve diğer ihracat maddeleri 
üzerinde de çalıştıktan sonra muh -
telif yerlere tayin edileceklerdir. 

Namzetlere kurs bitince 100 lira 
ücret verilecektir. Kursu muvaffakı 

1 
yetle bitirenler, kadro maaşı olan 

T AKVIM ve HAVA 200 liranın ıso tirasiy1e vazife aıa
caklar ve sonra çalışdarına göre 

, _______ _ 
zam göreceklerdir. 

12 Şubat 1938 Yeni kontrol namzetlerinin isim • 
C U M A R T E S 1 lerini yazıyoruz: 

2 nci a1 Giin: 28 Kasım: 97 
Arabi: 1356 Roma; 13~4 

Zilhicce: 11 Ildncikirıun: 30 
Güneş: 7 ,00 - Of le: 12,28 
lkindi: 15,16 - Akşam: 17,37 
Yattı: 19,09 - lmsik: S,20 

Abdullah Aksu, Abdülmennan Yl 
ğiter, A. Nedim Ayzan, Saldhattin 
Aydın, Şemsi Baysal. Muhlis Pekiç
ten, Sabri Pozan, Mehmet Süley -
m.an, Sadi Fuat Çavuşoğlu, Vedat 
Komuşoğlu, Ekrem Çopkil, Fikret hirede Türkiye - Mısır dostluk mua- lüğü teşkilatı üç koldan İstanbulda- dırılmıştır. 

Lrih Halatmı Koparmı~ Merkez üssünün Istanbuldan me-hedesi teati olunacak ve Mısır Kra- ki 1.a • i vesikalan tasnüe devam et- T YURTIA HAVA VAZJYETI Saynur, Izzet Baştuğ, Emh;ı Ali To
lan, Ihsan Kamil Uner, Muhtar Er
tan, Muammer Oktem, Hayrettin 
Güleryüz. 

mektedir. Tasnif komisyonu şimcü- Şirketi Hayriyenın Beşiktaş iske- sa.fesi 920 kilometre tahmin edilmek 
lı .M:aJeste Faruğun ilkbaharda Tür- bul 55 ye kadar, iki kol halinde Arşiv mer- lesinde bağlı unan numaralı va tedir. 
kiyeye yapacağı seyahatinin progra
ını ha:ı:ırlanacaktır. 

Doktor Tevfik Rüştü Aras, Kahire
den sonra Sadabat paktını irnzalıyan 
dort devlet Hariciye nazırlarınlll Ka
bilde yapacak.lan kanseY toplantısın 
da bulunınak üzere Efganistana gi-
decektir. 

kezile 'l'opkapı sarayında çalışıyor- puru dün gece halatını kopararak ka ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
du.. Şinıdi üçüncü bir kol da Sultan- raya düşmüş ve bu esnada ik::i san -
ahmette medresede faaliyete geçmiş- dal parçalamıştır. 55 numaralı vapur 
tir. Yeni tasnif Macar mütehassısı bilahara idarenin 47 numaralı vapu
Bay Fekete'.nin gösterdiği esas dahi~ ru tarafından kurtanlmıştır. üfusça 
linde devam etmektedir. Tasnü bit- zayjat olmamıştır. 
tikten sonra vesikalar cinslerine gi>- Basın Kurumu Balosu 
re branjlraa ayrılacaktır. Baaın Kurumu haln.•m bu ak.şam sa 

at 21,30 da Mak:sim salonlarında ve
rilecektir. Balonun her seneki gibi 
çok güzel olması için bütün hazır

lıklar bitirilmiştir. Baloda bütün ga
zeteciler ve onların yazılarını her za
man okuyan davetliler çok eğlenceli 
bir 2ece ieçireceklerdir. 

Yurdun Trakya, Ege mıntakalarile 
cenubi Anadolunun garp tarafların 
da hava bulutlu diğer yerlerde kapa 
lı ve yer yer karlı geçmiştir. 

Dün Istanbulda hava az bulutlu 
geçmiş, rüzgar isti.kameti mütehav -
vil olarak saniyede 4-6 metre hızla 
esmiştir. Saat 14 te barometre 765 
milimetre idi. Hararet en çok 7 ve 
en az 3 santigrat olarak kaydedil -
mi§tir. 

Ziraat Toplantısı 
Ankara, 11 (Hususi) - Ankarada 

toplanacak olan büyük ziraat kon • 
gresinin hazırlıklan bıtmiş gıbidir. 

Kongre ruznamesi bugünlerde belli 
olacaktır. 
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f =~fi~-SiY~~~!!~] 
Romanyadaki Yeni 

s·yasi Buhran 
omanyada yeni bir siyasi 
huhran kendini gösterdi. 

Go<Ya kabinesi teşekkiilü dakika
sından itibaren şiddetli icraata geç 
ti. fnkat ömrü çok kısa sürdü. Kırk 
sekiz saatten beridir ki B. Goga 
ve arkadaşları iktidar mevkiinden 
çekilmiş bulunuyorlar. Gerçi eski 
kabineden yeni kurulan kabineye 
birçok nazırlar aynen geçmişler
dir. Bununla beraber yeni kabine• 
nin de önırüniin pek uzun olabile
ceğini anlatan alametler henüz or· 
tada mevcut değildir. 

Diger taraftan Romanyada yeni
den mebus intihabata mücadelesi 
biitiin şiddetiyle başlamıştır. Şim
diye kadar ancak profesör Yorga- ' 
nm riyaseti altında bulunan milli 
demokrat partisiyle bir intihabat 
anlaşması yapan Go~a. muhalifle
re karşı kati bir galibiyet temin 
etmek üzere teşriki mesaide bu· 
lunacak yeni gruplar aramakta
dır. I\lacar partisiyle devam et
mekte olan miizakerclcr henüz ka
ti bir neticeye varmamıştır. 

J\luhalifler de, kati bir darbe 
vurmak üzere aralarında bir koa· 
lis) on yapmıya gayret etmektedir
ler. 

M illi köylil partisinde, evvel
ce ayrılanlardan maada ye

ni karar hadiseleri olmamıştır. Mu 
kaddcma l\lilli köylü partisine 
mensup olup Goga kabinesine da· 
bil olan şahı~ların, bu parti aza· 
ları arasında karnr hadiselerini tez 
yit etmek üzere vaki teşebbüsleri 
de matlup netiçeyi vermiştir. 

Geçen umumi intihabatta ikti· 
dar mevkiinde bulunan milli libe
rallerden sonra, en fazla rey alan 
bu parti, mi11i hıristiyao fırkası· 

nın iş başına getirilmesine asla ta· 
hammül edememektedir. Başfaktö 
rün bu hareketinden son derecede 
muğber olan !\filli köylü partisi, 
Goga kabinesini önümüzdeki inti· 
h batta devirmek üzere sollan bir 
araya toplamıya bütün kuvvetiyle 
çalışmakta idi. 

Sabık Başvekil Vayda'nın baş

kanlığı altında bulunan Rumen 
cephesinde. kati bir hareket yok
tur. Bu partiden ayrılıp sabık Go
ga kabinesine Ziraat Nazırı olarak 
dahil olan Doanitescu da Milli llJ. 
ristiyan partisine beklenilen yardı 
mı temin edememiştir. Çünkü ken 
disine yalnız Vlaşca sancağından 

Rumen cephesine mensup ancak 
birkaı; kişi iltihak etmiştir. 

P nrti şeflerinden bazılannın, 
muhalefete mensup kuvvet 

lerin miiştcrekcn hareket etmele· 
rine dair olup siyasi mahafilde 
hiisnü niyetle karşılanan teklifle
ri. bii) ük bir ehemmiyetle tetkik 
edilmiye başlanmıştır. 

Fakat Milli Liberal partisi bu 
grupa dahil olmak istemediğinden 
bu, miiştcrek kati bir hareket ola· 
rak telftkki edilemi,'or. Zira Milli 
Liberal partisi. menfaatinin emret 
tiği sekilde her daim kendi nam ve 
he ahına müstakil bir siyaset takip 
etmiştir. 

l\laamafih partiler arasında ce· 
re) an etmekte olan bu müzakere
lerin neticeleri, henüz kati olarak 
nıalum olmamakla beraber, sola 
nıensup partilcrni şimdiden takın
dıkları sert vaziyetlerden, Mart a
yı iptidalarmda yapılacak intiha· 
hatta çetin mticadelcler karşısın
da kalınacağı anlno;;ılıyor. 

FRANSA~ 

Pa~rcnlar ve 

S~n. f Mücadeiesi 
Paris, 11 (A.A.) - Fransız patron 

ları umumi konfederasyonunun heye 
t umumıyesi ittifakla bir karar sure 
tı k bul ederek ''Avla:r:danberi mem 
lek tte gorülen sınıf mücadeleleri re 
Jırnınin tehlikesi karşısında hissetti
gı l'ndise vi tebarüz ettirmektedir. 

Heyet ::İktısadı ve içtimai sahalar 
da tanzim edilecek olan meslek .. u
ğurunda biıtiin sınıfların teşriki me 
sai etmelerıni ve iş ihtiliıflarının halli 
ıçın hususi kanun yapılmasını teklif 
etmektedir. 

KIZILAY -- 3 

YUNANIST AN: 

Eski Politikacılardan 
İki Şahsiyet Daha 

Atinadan U Zaklaştırıldı 
Atina, 11 (A.A.) - Atina Ajansı 

• bildiriyor: 
.......................... j 

Amerıkada Matbuat müsteşarı B. Nikoludis ya 

13 M•ı bancı gazetecilere aşağıdaki beyanat 
1 yon ta bulunmuştur: 

• • Son günlerde hükumet tarafından. 
lşsız Var fesat tahrikatı yapmak ve iftiraları 

Vaşington, ıı (A.A.) _ fktısa- ihtiva eden kağıtlar dağıtmak sure-

d• · t h'' kfı t hf'll · · tiyle memleket sükununu bozmak ve ı vaı;ıye , u me ma ı erını 

"dd ti l"L d t kt d' A Yunanistarun mali itibarını ve harici 
şı e e a aKa ar c me e ır. • . . 

'k d • d' 13 ·ı siyasetini torpillemek ıstıyen bazı 
merı a a şım ı mı yona ya- . . 
k · · b l d ~ t h · d'l kimselere karşı alınan tedbırlerın ne-m ışsız u un ugu a mm e ı . . . .. . 

kt d • Ik. t d" b ' k Ik tıcesı olarak dun B. Jan Teotokıs ve me e ır. ısa ı ır a ınma . . 
bugün de B. Mıhalakopulos Atına -

olacağına dair ortada hiçbir ala- t 
met yoktur. İşsizliğin gittikçe art t 
ması, işlerin tekrar başlaması esa t 
sına müsteniden hazırlanmış o
lan 1938 • 39 bütçesi tahminleri
ni altüst etmek tehlikesini gös
termektedir. 

ŞiMAL KUTBU: 

Rus Heyeti 
Macera 
Yaşıyor 
Moskova, 11 (A.A.) =.. Papanln-

den aşağıdaki telsiz .riınmıştır: 

8 şubat gecesi fırtına ikamet çadı-

dan uzaklaştırlmışlardır. B. Mihala
kopulos. tıpkı birkaç gün evvel uzak 
laştırılmış olan B. Kafandaris gibi. 
eski Atina polis direktörü B. Jan 
Polikronopulos ile sıkı temasta bu
lunuyordu. 

zaklaştırılan politikacıların adedj 
bu suretle 12 yi bulmuştur. 

Bütün Yunanistanda tam bir sü. 
ktın ve asayiş hüküm sürmektedir. 

~-11SIR: 

Seçim Müccdılesi 

Şiddetli Olacak 
Kahire, 11 (A.A.) - Seçim dairele 

rinin yeniden tayini işi 17 kubata te
hir edilmiştir. Veft partisi, namzet

n ile telsiz çadırını yırtmış ve yüklü lerini şimdiden göstermiştir. Fakat 

kızakları devirmiştir. Kardan bir ev 

cik yaptık ve oldukça iyi blr şekilde 

intihap mücadelesine daireler tes -
pit edildikten sonra başlanacaktır. 

Hükumet grupları bir seçim karteli 
tekrar yerleştik. Ayni gün, ilk defa tesisi şa\-tlarını müzakere etmekte
olarak Groenland kıyılarını gördük. dirler. 

Uç ayı öldürdük. Veft partisine mensup gazeteler, 

9 şubatta telsizi yeni bir nokta . Üniversitenin bütün fakülteleri tale 
üzerinde tesis ettik. Yüzüyonız ve besinin, seçim.in netices.ine kadar. bi

taraf bir hükumet teşkıli için miıra
sahili görüyoruz. Her şey yolunda • caatta bulunduklarını yazıyorlar. 

dır, selam. Kralın Doğum Günü 
10 şubatta saat 18,30 da, Taim~ 

vapuru ikinci defa olarak telsiz te
lefon vasıtasile Krenkel ile görüş -

müştür. Krenkel, bir insan sesi duy 

duğundan dolayı çok memnun oldu 
ğunu söylemiş ve dostlarına selam 

göndermiştir. 

Kahire, 11 (A.A.) - Bütün Mısır 
bugün kralın doğum yıldönümünü 

kutlamıştır. Bu münasebetle birkaç 
resepsiyon yapılmıştır. Talebe ve 
gençlik teşekkülleri fener alayları ter 
tip etmişlerdir. Gece büyük şenlikler 
yapılmaktadır. 

İngilterede siyast hadiseler haricinde giiniin en heyecanlı münakaşası 
şu meşhur ve an'anevi Oksfort Kembriç kayık yarışı üzerinde cereyan 
ediyor. Oksfortlular bu seneki yanşta Kemhriçi mutlaka mağlup etmek 
istemektedir. Resimde geçen seneki yanşı görüyoruz. 

FIKRA: 

Söylemek ve Yapmak 

!RUSYA: 
1--

Bir ht'rn<;eri. fstanhulu hnştan haşa 
yıkıp veniden yapmnk. bir başkası 
bugiinkii halini hiç hozmaınak. bir Ü· 

çiincüsii abideleri yıkmak. bir dör-

Lehistanda Mareşal PiMidski'nin 
halefi olan ve istişare komitesine se
çilmesi, istenilen Mareşal Rits Smigli 

LEHiSTAN: 

Bir istişare 
Komitesi 
• 

isteniyor 

Kayb oıan diincüsii bi!Rldsı hiitiin planı abide
leri esas tutarak yapmak rikrinde o-

D 1 lahilir. Gavrct edersek sadece istan-
j İp omat bul için hdki de yarım milyon hirİ· 

birine benzemez miitnlca toplıyahi· ve Moskova liriz. Herkesi SÖ)lenıektc serbest bı· 
A
• T A' rakmalıdır. Hiç kimseyi bizim l?'ibi 

Moskova, 11 IA. .) - ass 1an- d .. . . b 1 · h 
. . . . . . . _. 

1

. u'?unmıyc ce re< crnl'YIZ ve her an-
sı bıldırıyor: Vıyanadan bıldırıldıgı- . h" "dd' h' , b' .. · . . • . . gı ır ı ıayı ne ır gurur. ne ae ır 
ne gore. Sovyetler bırlıgının Roman- r d ı · ı k' ı· · 

şerc avnsı le a < ı etmeme ıyız. 
ya maslahatgüzarı B Butenkonun or F k 1 b··ı·· b 1 'h ,· ··t .. a a u un un nr nı ayc mu a-
tadan kaybolmasından beri üç gun 1 1 d 
geçmesine rağmen Romanya ma-
kam lan tarafından baslanan tahkı
kat hiç bir netice vermemiştir. Ro-

manya matbuatının tahkikatı zorlaş
tırmak ve izleri kaybetmek için mum 
kün olan herşeyı yaptığı gozonune 
alınırsa. bu neticeye hayret edilme
mek icap eder. Matbuat. aynı mak
satla, B. Butenko'nun yerme scfare-

en nr ır. 

İş icra safhao;;ına girdiği zaman. hü 
kiim ihtisa:sındır. İste biz hurada şa• 
şırıyoru-ı. A~rıvan di imizi kendimiz 
çekmc:-.·iz: boğazımızın şişini kendi· 
mİ7 tedavi etme)·iz: hozulatı cll'ktrik 
tcsisatımızın herhangi hir noktasına 
dokunnıakt:.-n korkarız. Fakat. her 
nedense. birini belediye l'cisi ~·aptı· 

nız mı, Hthut. birine hina yaptırahİ· 
tin diğer erkanının resımleriru neş- lec<•k kadar para \'erdiniz mi. o. hir
retrnektedir. dcnhirc şehirci \'C~ a mimar kesili. 

Bütün bu tahrikfıtın, cinayete ka- · 
.. . . . yor. ihtisas derycn şe;ri. artık. kendi 

rışan tecrubelı bır el tarafından ıda- k r· . . h 'ı 1 . kı dd t 
CY ı cnırının a<;ı ıır ) nn sı a e 

re edildiği ve bir taraftan da Roman k 1 • ı· . . me ıoşuna g1< ıyor. 
ya resmı makama tının tamamen atıl 1 
kaldığı ,.·· u··1·· o· l Bu meseleden buı::-iinlerde sık c;ık .,or uyor ıp oması ve ga- . . . . . . 
zete mahfilleri, cinayetin "demir mu hahscdışımızın sebehı, bır zamanlar 

hafaza" teskilatı veyahut mızraklı-) ,e bir miiddct için. hiirmet edi1e~e
lar yani hükümetin azasından bµlu- l<.'n lıir esastan. :rnvnş ravaş ayTılın· 
nan B. Kuzaya mensup ''muharebe l dığını görmekli:!iıni7~den. ve hu a:vrı· 
teşkilatı" tarafından ve ecnebi fa., !ışın da bircok maddi manevi zi:vnn· 
şistlcrin ilham ve yardımlarıyle ya- lnra mal oldui!tımı \'eya olacairmı hil 
pıldığından şüphe etmemektedirler. mckJ'o-iınizrfcndir İstanbul planı ve 

Uzak Şarkta 
(Başı 1 incide) 

ki Tangyin'e hücum etmişlerdir. Bu 
Varşova, 11 <A.A.) - General Ze demiryolunu 15.000 Çinli mıidafaa et 

imarı da, ao;;ı ilt' birlikte. plfıncılık ve 
inıarcılık prensiplerinin de veniden 
tanzim edilmesi 15-ıınıdır. Biitc;<' me
sulh eti ne is<'. pl·ın mcsuliYeti de o 
olmalıdır Şarklılık itiyatlraına al:'ır 

gelen hu sadakat. Kemalist Tiirkİ)'e 
imnrcılığı icin hiFıki<; şerefli birşey• 

dir. FATAl' (Ulustnn) 
ligowski, Diyet meclisine verdiği mektedir. Demiryolunun Sarı nehir 
bir takrirle, Cümhur başkanı nez • üzerinde Çengçeu'nun batı şımalın

dinde bir istişare komitesinin teşki- de bulunan köprüsü dünkü Japon 

f' ahraman Maraşın 

D" r.nrtu'u' Günü 

ören~e l(uHandı 

lini teklü etmiştir. Bu komiteye ma 
reşal Smigly Ridz. mareşal Sossi -
kowski. Bayan Pilsudska. albay Sla
wek, Diyet ve Senato mareşalleri ve 

müfrit sol cenahlar hariç olmak ü
zere bütün parti şefleri dahil buluna 
caktır. 

General. her türlü totaliter fikir 
ve ruh aleyhinde bulunmuş ve böy 
le bir komite ihdasının Leh milleti -
nin tarsinine hadim olacağını bildir
miştir. 

Beck Romaya Gidecek 
Varşova, 11 (A.A.) - Krakovi'de 

çıkan Illustrowany Kurjer Cod -

zienny gazetesi. hariciye nazırı B. 

Beck'in yakında Italyaya gideceğini 

ve fakat ziyaret tarihinin h enüz ka

ti olarak tespit edilmemiş olduğunu 

yazıyor. 

BELÇİKA: 

Almanya Hududunda 

~akliyat işi 
Brüksel. 11 ( A.A.) - Belçika a • 

jansı, B. Brendt'in Berlindeki beya

natını verirken, Belçika - Almanya 
0

hududunda kamyon nakliyatında ya 

pılan tahdidat hakkında şu notu ila

ve etmektedir: 

bombardımanından hasara uğramıs 
ve münakalat kesilmiştir. 

Kankeu, 11 (AA) - Japon tayya

releri Suuang şehri üzerine bır bas 
kın yapmışlardır Askeri akademinın 
bombardımanı on kişinin ölmesine ve 
birçok kimselerin yaralanmasına se- Ankara, 11 (Kızılay) - Ankara 
bebiyet vermiştir. Halkcvınde bu ak~am J\faraşın kur-

Japonyanın cevabı tuluşunun 18 inci yıldonümü törenle 
kutlu landı. 

Tokyo, 11 ıA.A.) -Domei ajansı- Maraş saylavı Profesör Hasan Re--
nın istih?arına göre. B Hirota yarın şit T nkuvvet, açış nutkunda. Mara· 
Fransa. Ingiltere ve Amerıka büyük 1 s n Turk ıhtılciJ hareketınin en şeref 
elçilerine deniz inşaatı hakkındaki ce l li sayfolarından birıni teskil eden 
vabını verecektir Ayni zamanda. ha mı.ic'adelesini ve bu harbin Sivas kon 
rıcıye bakanlığı deniz silahları tah- : gr si zamanına rastlıyan tarihi de -
didatı ve deniz inşaatı hakkındakı Ja gerını tcbaruz ettırdi. 
pon görüşmelerini tasrih eden bır Profesör. İzmır snylaV1 Mahmut 
tebliğ neşre<lecektir. Esat Bozkurt, l\ araş kalesine Türk 

Bu tebliğ Japon hattı harekatını 
"haklı ve hakkaniyctli hattı hareket .. 
olarak tavsif edecektir. 

Bu cevaplar dün hazırlanmıştır Ka 
bine yarın Diyet meclisi bınasında va 
pacağı fevkaliıde bir toplantıda kati 
metni tespit edecektir. 

----~---o~----~-

Af mangada 
Son Vaziyet 

(Başı 1 incıdeJ 

olan hastalığı dolayısile her gün da

iresine gelmemekle beraber, hala va 

züesini devir ile meşguldi.ir. 

4 - Kronpriny kacmış değildir. 

bayra ının çekilişi hadisesini çok he 
yccanlı ve uzun bir hitabe halinde 
anlattı. 

İshak Refetin kurtuluş menk1bele 
rini anlatan konuşmasından sonra 
M raşlı geneler şiırler okudular. mil 
li havı:ılar oynasJılar Ve bilhassa a
s k Mehmedin Maraş türküleri bil· 
yük bır zevkle dinlendi. 
Mnraşlı gençlerin milli kıya!etlerle 

oyni:idıkları oyunlar buyuk bu tak
dır kazandı. 

Diniyor 
<Ba~t 1 incide) 

Beyanatın bu fıkrasının tersine o- Esasen kendisi bunu tekzip etmiştir. 
larak, cereyan eden müzakerelerin 5 - Ordu dahilınde hiç bir muh- İçinde 136 yolcu oldugu halde sa-

lı gunti Karadenizc gitmek üzere U
dün dönen şayialarla hiçbir alakası telü komite yoktur ve kurulması da ınanımızdnn ayrılan !Aksuı vapuru-

yoktur. Bu müzakerelerin mevzuu düşünülmemektedir. nun Sınop civarında karaya oturdu

münhasıran iki memleket arasında 6 - B. Hitler katiyeo hasta de - gu yazılmıştı. Kazazede vapurun yol 

kamyonla nakliyat rejimidir. Esasen, ğildir, bilakis sıhhati çok iyidir. cuları. istanbula gelmek üzere o ci-

halen Alman kamyonları Belçikaya 7 - B. Hitler. Berlıne gelmiş de- vardan geçmekte olan Karadeniz va-
. k b · ğildir ve halen Bcrchtesgaden dedır puru tarafından alınmış ve yolcular gırme te erdevamdır Zıra karşılık . 

· 8 B ff 1 B 1 1 2 
Sınop l manına çıkarılmıstır Denız-

lı kamyon nakliyatı statüsü 1 marta! - · ıt er, er ıne ya nız O l yolları idaresi kaznzedc vapurun yol 
kadar mer'idir. ş~batta toplanacak ~~an Reischtag iç 1 culnrını istedikleri ~skelelere gotur -

tımaında bulunmak uzeri!tdonmek nı mek ti.zere Cumhurıyet vapurunu Si 

AVUSTURYA: 

Heyecanh Bir 

Toplantı Oldu 
' Viyana, 11 ( A.A.) - Lejitırnıst 

gençlik ilk toplantısını dün yapmış
tır. Salon hıncahınc dolu idi. Hatip
ler. monarşik şekilde sosyal ve müs 
ta.kil bir Avusturya lehinde heyecan 
lı m.ıtuklar söylemişlerdir. 

yetinde değildir. Zira. 15 şubatta dıp noba yollamıştır. 

lomatJara bir ziyafet verilecektir ve Tarife mucibince dün limanımızda 

bunun için davetnamelcr çoktan yol gelmcsı ıcap eden Karadenız vapuru, 
Aksu vapurunun ımdadına koştuğu 

lanmış bulunmaktadır. Pek muhte· 
ıcıl" 24 saatlık bir rotar vapmı~ır. 

mel olarak hudutlar kapalı değil - Karadeniz vapuru ~ugiın öğle üzeri 

dir. İstnnbula gelmiş olacaktır. 

Bu haberleri veren yabancı gaze- Birkaç gündenberi devam etmekte 
teler. bu yalanları tam bır stikün ı- otan fırtına dun akşama doğru nır 

çinde bulunan Alman halkı arasın · 

da heyecan uyandırmaması ıçın bıt

tabi polis tarafından toplattırıl.m..1§ -
tır. 

haylı yatışmıştır Fırtınadan dolayı 

bogazdan dışan çıkamı' nrak Bııvuk 

d rede beklıven vapurlar dun oğle -
den sonra seferlerıne devam etmek 
üzere vola cıkmıslardır. 

' 



KJZILAY 

~ahkemelerde 

Kurbanlık Bir Koyun 
Bir Açıkgöz Elinde 

Hayli Macera Geçirmiş 
Meflıut 11J,Çlar MüddelumnmUiği bir sahtekArlılıc ve dolandıncılık su

lwı bir gasp davasını tetkik etti. Ko çundan yakalanan ve uç sene hapse 
eamustapapda babkçılık yapan Re- mahk<tm olan Mahmut Saimin bq
eep, sokakta bir koyun geçrien Bay ka bir dolandıncılık suçiyle muha
nm jsmlnde bir çocujwı onüne geç- temestne devam edildi. İddia fU idi: 
miş ve: Mahmut Saim (Galatasaray - Fener-

- Bu kO)'UJlu nereden çaldmız, de bahçe) ilimli bir ticarethane ve risa
mif, sonra da suratına üç pınar vu- le müsaadesi alım t- Bankuına da 
nrak elinden almlfbr. Recep koyu- f. "'9 
mı bir dükklna Jdlltleditten IODra bir sirküler vermlf. Bundan IODra 

da oradan kaybolmUJtur. Bundan da tamimler butırarak bütiln Ana
..,. Bayram poliae mt\racaat etmif doluya yaymlf ve ticarethanesi na
n vaziyeti anlatmı§tır. Recep yaka- mma 50 Ura maaJ}ı ve aynca bol ko 
Janmıı, koyun aahibine veri1mit. misyonlu mümeailler aradıtmı da 
.-ra da MüddeiwnUJDiiie ptiril- söylemiftlr( Bu arada vizeden Cevat ==Suçlu kendiıiD imüdafaa e- Jsminde birisi de kendisine müracaat 

.............................. 
Bir Kaçak 
Ankarada 
Tutuldu 

Geçenlerde Elkltlp hanınm ka 

pıamdald tilttincü dükkinından 1 
pee milhhn mıkdarda tütün ve 
stıara çalınmıştı. Polis bu hıraız
lıtuı Ltıor ve Mustafa adlı W ki
p tarafmdan yapıldı nı tesbit : 
etmlf ve Llıoru da yakabyarak 
M&ddelumumllli• vermişti. Mild 
deiamumllik Liıor hakkında tev
kif karan almıt ve Mustafanın 
araştırılması için polise ve jan
darmaya emir vermişti. Musta
fanua Anbraya b~tıiı anlapl
dıiı için Ankara MUddJiumuml
Uiine tevkif milsekkeresl ıön

derilmltti. Mustafa Ankarada ya 
kalaDDUf ve dün İltanbula ıeti
rilmiştir. Mtlddelumumtlik Mus
tafayı tevkifhaneye ıöndermlt

tir. _ Ben koyunu çalmadım. Baynm ederek mQmeatJJlk tstemiştlr. Mah

w Ekadap koyunu bana getirdiler. mut Sahn mümessillik muamelesini • • • • • • • • • ••• ••• • • ••• • • • ..... 
Amca fU koyun biru fU1'8da baih ikmal ettirl)let için Cevattan elli 
dunun da biz tekrar ge1ri alırız, de- Ura istemiş, o da ~ ile gönder- ALACAK: 
diler ve gittiler. Ben de İbrahhnin mfftlr. H • • 
blıvellne gltmlftlm. Sonra geldiler, DÜn mahkemede Mahmut Salın azın enın 
Jlne koyunu alıp glttller. Ben çalma A " 
dun, çocutu da tokatlamadım diyor bunun hukuki mahiyette birşey oldu çlıgı 
du. ' tunu ileri sürerek lrenc:Hsini miida-

Şahltler flklyetçhıhı fdd•M!DJ ımv fu eıtt. Müddeiumumt Feridun Davalar 
wtlendireceJı: tekilde i!ade verdiler. lddlamnı 16yledl ve Mahmut 
Müddelumumllik auçun iflendlifne Saimin Galatasaray - Fenerbahçe 
bnaat getrklill için Recebi Aaliye ruhsatiyesiııi ve bankaya verdiği sir 
Ceza mahkemeıdne verdi. Mahkeme killeri saf kimielerl tuzaia düşürmek 
1Mılün kararım verecektir. malrudile yaptıluu ileri sürerek ce-

Dolanclmcık Saça za verilmesini iatedi. Muhakeme ka-
A.ıt19 üçü.Dcil ceza mahkerne81nde rar için bqka bir güne bırakıldı. 

BİR DAVA Kİ: TAHKİKAT: 

Kadıncağızın 

Istanbul muhakemat müdürlüğü 

Umumi Harptenberi ~enin "111-
dan bundan bütun alaeaftlarmı tes
pit etmiş ve dosyalarını hazine avu
katlanna vermiştir. 

Mahkamelere alacaklılar aleyhine 
davalar açılmışhr. Bu arada (2'10) 
bin liralık bir sahtekarlık davası da 
Istanbul ağır ceza mahkemesine in
tikal etmiştir Muhakemat mudurlü
ğünün tespit ettığine gore bu sahte
karlık suçlularının sayısı kırkı bul
maktadır. Bunlardan ikisi vefat et
tiği için haklarındaki amme hukuku 
d üftiır Otuz ikisi de münıru za 

Köpeğini 
Zehirlemişler! 
"t;ttyar bir kadmcafız, dihı elinde Emtn6nünde bir numarab dtıkkln Şimdi mahkemeye veril 

Eski ikinci 
Noterliğin 
Dosy-... 

bir arzuhal ile adliyenin önünde meş da fekercilik yapan Yani kendisini bı sı altıdır. 
llat suçlar mahkemesinin nerede oldu ratıp Ywıanistaııa giden refikası a- Vefat eden suçlular arasında Ye
pu aeJeıW aeçene 10nJYordu. dına senet uydurduğu iddıasile geçen nişehirli Etem Paşa ile madenci Meh 

Dndeld arzuhale gore kadın fU ld- lerde tevkif edilmiş ve birinci sorğu met Arifte vardır. Şımdi m hkeme-
dlada idi: hikimliği tahkikata başlamıştı. Seçi de suçlu olarak bulunanlar fllnlar -

Bu kMınm bir ke5pell, bir de kedi- len ehlivukuf heyeti senetteki imza- dır: Hacı Cemal, Ihsan, lsrail bin 
91 vanD1f. Smelenlenberl bu Od mah mn Madam Yaniye ait olduğu netle. Susam, Hılmi, Halim. 
16k bdmın yanında bwunu,oımUf. sine vardılı için Yaniyi serbest bırak Bunların hepsine tebliğat yapıl -
Btrlblrlertnl o laıdar .-vtyorlarmıf mıftı. Sorgu h4ldmllll1 bu senedin mıştır. Yalnız asıl sahtekarlığın ele
Jd, biç kavga etmlyorlamuf. tanzim edlldill Mülga Istanbul İkin- bapsı olan Hacı Omer zade Mustafa 

Fakat ihtiyar kadımn koınfu1arm el noterlilindetl kayıtlar Gzerindeld hakkında tevkif muzekkeresi de ke-
dan bir genç bdm, bu k6pek ve k&- tahrifleri tetkik etmektedir. Yakında hal k b 
111 1evglsinl çekememlf, lmkanmıı dava mahkemeye intikal edecektir. sılmiş old'tl'1 de açmış ve e • 
w aeçenJerde köpele bJr sıehir at. nuz yakalanamamıştır. 
nk, kadıncalıma 1ev,W köı>ellnl öl- ÖL'OM: Sahtekarlığın tekli tudur: 
dürmOf. Bunlar mülga tekMifi harbiye ko-
Köpelbı aıamı berine de bdl. Doktorun misyonuna ait defterlerde sahte ka-

deriaden hutalammf, IÜJl}el'Ce ye- yıtlU' ihdas etmişler ve bu kayıtlara 

meızvelçmezolmQftur. Ve aradan bir Hı•ç Kabahatı• dayanarak ta tanzim ettikleri maz-
bç ,on daha aeçtikten IODl'a kedi batalan borç ilmuhaberlerlne çevire 

... ldzlen omür, bfa11 yen vur- Go·· ru" lmedı· rek hazineden 210 bin lirayı çekmiş 
mu,. lerdir. Alır ceza mahkemesi bu da-

tpe bu ihtiyar bdmcalız, RYgill Gedlkpapda Dlvanıall caddesin - vaya bafladı. 
k6peltle tecHmıtn matemhıl tutarak de 72 numaralı evde oturad Alek - Fakat iddianın bazı cihetlerini tet 
fbndi imala ima istemek için mah- sandrm kızı Bayan Aznif kinwıusa- kike muhta~ g6rdüğü için dosyayı 
Jremeye hapurmak ~rdu. nhdn sekizinci gtlnO mide hutalıgm muddeiumumili iade etmeye ka -

Yolculardan bir:lsl kadma mrdu: 
0

dan muztarip olduğu için Yedikule rar v rdi. Şımdi dosya sorgu hlkim
- Bayan Senin köpeiiıılıı kOIDfU hastanesine gitmif ve tedavi altına lillndedlr. Yakında tekrar al1r ceza 

adın tarafmduı öldOıii1ciQClne da- abm:mfbr. Birkaç gün sonra da ya- mahkemesine intikal edecektir 

lr phld1n, delilin var mı? • p11an bir ameliyattan ölmilf w Ştfli -----------
İhtiyar W1ncıiız bu sual brp - Ermen1 mewıtılma gömülmilftOr. AYDINDA: 

mnda kanı beynbıe aıçraDUf olacak Amifln akrabamnd•n birisi müddei.-
ki, lufunla batırdı: umumiUp müracaat ederek Amiftn Avclıncla Zeytinci&k 

- Şahide tabata ne hacet!. Bu at- doktor Manolyan tarafından usulsiiz ı 
.-çımdan, bu J8flmd• wıra yalan yapılan bir ameliyatla oldujünü lle-
107liYecek delilim ya!_ r1 aftrm.(lftilr. Tahkikata müddelu .. Kursu Açılıyor 

Yemin ederim ki, lnafJl Wpekceii mumt muavinlerinden Bay Orhan el Aydın (Kızılay) _ ı:; Şubatta 
lılmi o boynu altında kalMJıCa Jellos koymuf ve g6mQldülünden bir haf- Halkevlnde zeytincilik kursu açıla
bdm aelürlenUftir. ta IODr& ceaedl mezardan çlkıırtarak caktıt. Zeytin mütebasSısı Ferruh 

v. 7olcular u:rakl•prkm lhtlJar morp kaldırtmlftır. Mora evvelki 
bdm b4li M>yleniyordu: 8'ba raporunu müddelumumilile sön Barlas tarafuıdan idare edilecek o-

- İnpUah o yellozu da t6pekler dermlft1r Tıbbıaclll müealllesl ra _ lan kursa burada en b6yiik zeytlnci 
drür! · ..1-L&- Ma olm vakıflar idaresi m mur ve müs 

- porunu ftrmedeıı evvel uva.ı.ur - tahdemlerlle zeytin müatebsillerl lf-
nolyanı da davet ederek müdafaam- Urak edecekteı:dir. 
m dtnfe,mfttr. Verilen rapora g5re, 
Amit W&vlld kabil o1mıyan flddet- Kursu bitirenler, imtihan oluna--

KALPAZANLIK : 

Bakkal Mehmet it 1* mide tewllOOnden 6lmüftÜI'. cak ve muvaffakıyet gösterenlere 
Tedavl edıım doktor Manolyanın bun zeytin budama ve iman için vesika 

Beraat Etti da 111e11et1 bir ihmali aoriilmemit • verilecektir. 
ijr. MüddehımumWt bu rapor uze- Aydm BOrç ~cak 

Aallye Oç(lnctl caa mabkemellnde rtne doktor hak1rmda takibat yapım Aydın, (Kızılay) - Viliyetimlz t-
bir kalp para sürme davası nedce1m ya lüzum gönnemifUr. çlnd kl mühim ve lldısadt yollann 
dirildi. Suçlu l'enerde bak .. lnp11nı tamamlamak için yüzbtn li-
bllık yapan Mehmetti. Bir yo1!u. Miidc:lelunıum! Feridun ra1ılıc latikru akdme aalihiyet itası 
IÜD tranwayda biletçiye kal: :e-medtn bu para:JI bilerek kul- hakkında Kamutayca evvelld yıl ka 
Jirml bet kurufluk verirken cf1rm JPNıchlı neticeslne vardıla için hak bul olunan kanundan lltifade edil
aetb•t ballnde yakalemmfbr. Suç- landa~ karan verDmeslnt tst.-

WI> 21 llwaflup bllml,_. ı. dl. M;Mrttı talep dahıeslnde qıu met aw.dlr Umumi Meclisimiz bu 
,............. ı.m...u. ~ ...... 'ftl'IDlltlr. 

Bayram Neşesi içinde 

Bayram ~undur, •Özü hiçte yanllf JeğilJir. Ve bayramın 
tatil uolrini en iyi ~lılar çıkarırlar. Hele onlann maaum dilek
leri yerlerine getirildifi talulirJe Jolnınmayan lreyline arhlıl .. 

Fen Alemi: 

1250 Ha
mu:ıiktırt. 13,30 

SON. 

Enerji Ekonomisi 
Tahavvül Geçiriyor 

ÖÖLE NEJRIVATI: 
1uo-1uo: Muhtelif pWı: wb•t:a. 

12.50-12.15. PWc TQrk mualldsl ve halk 
prkılan. 13 15-13.30: D 11 ve 
haberler. 15.30 dan itibaren MOzlk 
retmen ıneldebinden naklen ar 
Başkanlığı Filarmonik Or ema 1w7.u .. 
Din ko erL Şef PraeteriUL 

D ünya nüfusunun artman ve 
teknik icatların ilerlemesi 

yuzünden muharrik kuvvetlere o
lan ihüyaç oldukça çoğalmıştır. 

Bundan dolayı muharrik ınadde 
sarfıyatında tasarruf yollannı ara
mak mecburiyeti hasıl olın111 ve ne 
ticede ayni enerji istihsali için sar
fedıl n maddelerin miktarmda har
bi wnumtye kadar olan devreye na
zaran 20 nisbetmde bir tasarruf 
elde ed imiştir. Binaenaleyh 1913 
ten 1936 ya kadar muharrik mad. 
d~lerin sarfıyatı yalnız ?< 33 nisbe
tinde arttığı halde dunya sanayi is
tihsali b 61 fazlalaşmıştır. 

H rbi umumi yüzünden, memle
ketlerm malt vazıyetinde hasıl o
lan ticaret muvazenesizliği, müs
takil bir tarzda dahilde Ji tih 

buriyetini doğurmuşutr. Enerji 
maddelerinin şekli de deği ti, har
bi umumiye kadar mad n komürü 
bu sah da yeglne muharrik madde 
vaziyetinde iken petrol, su kuvve
ti, yeraltı gazı gibi maddeler mey
dana çıktı. 1913 senesinde muhar-
rik madd leriıı hiaesi 79, 1929 
da 75 ve 1936 da 70 e inmit-
tir. 

1 913 senesinde dünya muhar
rik mevad istihsali 1394 mil

yon ton maden kömürune musavi
dir. Vasati olarak beher kg. maden 
kömuru 7000, linyıt 2500 petrolün 
kilosu 10 OQO, yer gazı 9600 kalori 
ve 1 kw - 1 kg. maden kömuni e
sası üzerinden hesap edılmiştir. Bu 
hesaba ıore dunya enerji istihsali 
1929 da 1889 milyon tona çıkJnJI ve 
1932 de yine 1447 milyon tona in
IQiştir 1936 aenesi için bu rakam 
18 9 milyon ton tahmin edilmekte 
ve harbi umıımtye kadar olan mik
tarın 133 ünü bulmaktadır. Fa
kat maden kömtlrU linyit iBtihsall 
ile beraber ayni devrede 1262 den 
1419 milyon tona çıkmıf ve 1932 
de 1019 milyon tona indikten 10n

ra 1936 da yine 1303 milyon tona 
yiikselmlftir: yani komiır lstlhsaU 
harbi umumiden evvele nazaran 
yalnız 3 nisbetinde bir tezayut 
gösterm ktedir Buna mukabil bat 
ka enerji hamillerinin tatihaall 
(Petrol, yer gaza IU kuVveti) art
mqµr. Odunla 'ttourbe • dan sarfı 
nazar edilmlşUr Çünkü bunlar için 
tam malılmat yoktur. Bu b8fka 
madd lerin mahruJd deleri, harbi 
um.umt eır IODl'a, maden k&nftril 
hesabı ile 132 milyon tondan 470 
milyon tona yükselıniştir. 1938 se
nesi i in bu raklram 556 milyon to.. 

nu bulmaktadır Binaenaleyh harbi 
umwntye kadar olan mfk1ara n.18-
beten 32 niabetinde bir tuayilt 
kaydedilmektedir. 

M aden k&n6rüne rekabet edm 
eliler madenler arasında bi

rinci İırada linyit gelmektedir. 1913 
aeneemden 1936 RD.ın. kadar 
yani 2S aene sarfmda maden ~ 
mtlrll istihsali 1216 dan 1280 mil· 
yon tona çıkarak 14 milyon 
tem kadar teay(lt g&rterdiğt haL 
de ayni zaman zarfında linyit is
tihsali 'r1 milyon ton kadar bir art 
ma kaydederek 128 milyondan 
• ıııilYon ıcma ClkJmstu. orahm 

Çekoslovakyada linyit lstibsall 7 
milyon ton tenakus etmiştir.) Ka· 
lorl bakımından bu 205 milyon 
t. linyit 73 mılyon t. komüre mua
dildir. Bundan dolayı başka ener
ji hamıllerı komurle daha fazla re
kabet etmektedirler. 

AKfAM NEŞRiYAT!: 
18.30-18.35: PlAk ~ta. 18.Jll 11. 

10: Çocuklara Kara öz (K AU) 
19.10-19.85 TOrk musikl.ı ve 
laları. (Makbule C ar ve arluıdqlan) 
lt.35-19 ıso· Saat Ayan ve ar pça n-.rl-
;,at. lUO 20 ııs TQ(k m ve baJk 
prlaları. (Cemal Klmf1 ve ar ) 
20.15-20.IO: Hukuk! konupna: Hukuk 
İlmini Y yma Kurumu llO. 
30-21 00 Türk muauuııı 
lan (Sal hattin ve ar·kad:Bf]aıl'l) 
21.15 Ajans haberleri 21 15-21 5 staa 
~ Sal orıce.tr 1 Keler Bela De-
cllcace de TempJe. 2 - V Re-
tour du Ptultemps. 1 - t V te 
Caucaslenne. 21 5 -22 00: Yaruıkl Jl'Ô&-o 
ram ve t ükl 1 m rşı. 

* GUniln Propam Ozftı 

1 913 ili 1936 senelerinde d6n
ya petrol ıstihsali 54 milyon 

tondan 246 milyon tona yükselmiş
tir. Bu miktar komür kalorisile he 
sap edilecek olursa 77 den 351 mil 
yon tona çıkarak 274 milyon ton 
komure muadil bir tezayüt kaydet 
mektedir Yeraltı gaz istihsall 1913 
te 23 mılyon ton komtire müsavi 
iken 1936 da 85 milyon ton taş ko
mur değerini bulınuştur. Demek 
ki " 270 nisbetinde bir artma gö
rülmektedir İstifade edilen teWe 

-'----~ li, 1913 senesinde 32 milyon ton 2010 V Y na Senfonik konser. 
iken 1929 da 97 milyon ton olmuş HAFİF KONSERLER 
ve 1936 da 120 milyon tona ... ,,... '1.lO Bedin lma m)IMI: ...,_ 

....... konaert 8.15 • Kaı1aa 
rak 1913 e nisbeten dort ıntsli art- ~ 1.1 n ıma dalpaı: M-
llU§tır. Bu sahada İlkancHnavya ar IDU8lldsl. ıo o Parla Kolon)'al: Nk 
mepılekeileri, Rusya, Almanya, A- 13 Berlln kısa daJ.caaı: 11111111-
vusturya, İsviçre, İtalya, İspanya ki (14.15. Keza) 1310 B PWt Jtcıa 
ve Japonya büyük muvaffakıyet- ıert. 14 15 Paris Kol ıtomer aak• 

u (15 Keza) 15 115 Berlln ..... 
1 r elde etmişlerdir. lleaOetler ve atee daDllan. ı Al S.-

E nerji hamıllerinin umum tk- Un ıma da1pa: ualkl ı .a Ptıt-
tısadiyatta aldıği mevki te: Clıan 18 o Bet' ıma 

noktal nazarından memleketleri dalpa: Ba.flf bnflk komw 18 Pras 
Saime 21 l'm mu-

dört gruba taksim etmek kabildir: 8ild. 21.aa BOkt'et= s~ orbltrMı. 
1 - Kömur itıbarile hlkim bir 22 45 B - H f m nakli. ti~ 

vaziyette olan memleketler: Çekos Vb'ana Muht Uf kısa dalph poltalal'-

lovakyada istihsal edilen enerjiden. dan nakiller. 24 Pelte Asker handem_ 
95 i maden komurunden, yalnız OPERALAR, OPBRETLEI& 

% 3 petrolden ve % 2 si su kuvve- 1815 Beri nDma dalp8I: ..._. 
tind n Jstiluıal edilmektedir. Al- ıakee. 21 Pelte: cDie Braut Vma .... 
manyada enerjinin% 92 si tömOr, burs- labnli ope'& 
% 4 5 i petrol ve 3 5 i su Jtuvvetle- &ESITAI.ı.ER 
rliıden elde edilir. Terkibi petrol 11.45 BerllD kıla da1oıll: Cenabl Aı-
dolayııile yakın bir atide bu % 4,5 JIWı7a pi7aDo _.l.n. 11 Vl7aDa: Ballı 
nlsbetindekl kısmın da kömürden =~ ~ ~ = 
elde edilecell umulmaktadır. fn- dan mQrekkep kıh skeç. 
gilterede enerji ihtiyacının % 91 i DANS MUSbdsl 
kömur ve 9 u petrolden elde e- ıuo BerUn ima daJıa& ıtr BtDıne. 
dilmektedir. Bu memleketlerde kö 21.30: Berlln kıla c1aJcaa. Ali ....., 
müriin ehemmiyeti ilerde daha yük- •23-.so:_Praı. ________ _ 

selecet ve terkibi petrolibı tnldpfı 
ile petrol ithalAt kısmı ualacattır. 

2 - K&niirle beraber su kuvve
ti de enerji membaı olarak aplıda
ki memleketlerde ehemmiyetli rol 
oynamaktadır· Av.usturya enerji ih 

tiyacmm " 30 unu su kuvvetlerin 
den 84 ilnü kömürden ft % 8 
1UU petrolden tamu, etmektedir. Su 
kuvvetlerinden daha fazla tatifade
yl goz önGnde tutmaktadr Fransa 
enerji tiyacuıın " '18 ini k&iıür
den " 9 unu su ~- ve 

13 ünu ithal edilen petrolden te-
min eder Su kuvvetlerinin daha zl. 
yacle tnk•pfım gaye ittihu etmlf
Ur. 

3 - Buı memleketlerde m 
kuvveti enerji membaı ola

rak hAk1m bir vaziyet almaktadır 
Bilbam k mflr zuhuratı itibarile 
fakir olan ve dallan akar eu bakı
mmclan zengin bulunan memleket
ler su kuvvetinden lsltfade yolunu 
takip etmektedirler. Meeetl İsviç
re, enerji ihtlyacmm " 60 mı su 
kuvvetlerinden ve yalnız % 35 ini 
komür, % 5 lnl petrolden temin et
-qıektedir NorvJ!Ç ayni vaziyettedir. 
J'a.kat ltalya, laveç Flnlandiy& '" 
Kanada au kuvvetlertndeD ....U 

ih'.tiyaçlannuı ancak " 50 atnl te
min etmetkedirler. K.ömiirle su O. 
vetlerl arasında'lri ni&bet JaponJa 
için '-13 tefkil etmeJdedir. 

4 - Am.ertka Birlefik Devletleri 
enerji tedarikinde hususi bir mev
ki tutmaktadır. Burada butiin eneı
ji membalan Wı derecede mw
cuttur. 1986 ekonellPlnde m 
enerji ihtiyacı k en, % 2'1 
petrol ve % 10 veiıüb 
kuvvetlerinden edll~Jtir. 

Y ukardakl m.üllhtııiil4\111il 
rupada bilhassa AV'JIJIPllDI1I 

cenubu yarkt dlrıtaıasıncıam 
tedarikinin gayri millait bir vazl-=pa ~'!et.. rehberlik 
fesini kay'Detml8 
rikaya bır 
sanayi saıııası:naa 
rekorlar kannmakta ve eski Avru
paya rehberlik ye bqlamakta
dır Avrupanuı cenubu 
Çekoslovakya müstesna, k 
fakirdir ,Petrol da y 
ya topraklannda kAfi 
mevcuttur Bundan dolayı b 
leketlerde ferd bqlna teuıdtlf 
enerji aarflyatı m.tkt 

<At'1cul J 
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GONON FIKRASI 

Çocuklar ve 
iyi Duygular 

l Yazan: N aauhi 
Sokakta avuç açan ve)a k.ıpı 

lllıu çalıp bir dilim ekmek ist ' 
1oksulun acısı onu dilenmiye s ., -
Is.edecek kadar büyükse ba. ka Ca 
kat bu yoksul dilendliği sanat ıtli .ız 
etmişse ona yapat"ağınuı i) i 1' k c -
.. iyetin sırhndan geçinen 
~ tufeyli sanalin ancak 
lemine yarar. 

Ne yapmalı? Sokaktaki dilen<"ı ı 

lnünden yürüyüp ıeçmek ve 'hır 
tlilim ekmek .•• diye inlıycnın ) uzlıı 
bpımıaı kapamak mı lazımdır? 

Cemiyetin bugünkü halinde bu 
.. alin cevabını wr verchiliriı: T( k 
ıare merhameti de teşkiliıtluıı lır 

.. aktır, ti ki, inııanıyet ve şt•f at 
laislerimizden faydalananlar o hıslc-
11 iatiaman ahşmış bulunanlar olına
lla. lnıubatlJ cemiyetlerde valaııcln 
lana aatırabam hafiflctrnıye taalluk 
eden prensip bu değil mıdir? 

Pakat. bu preruıipi çocuklarımıza 

llaal etmekle işe başlamalıyı:r.: Genç
lik Kazala1 Kurumunun yaptığı gı ı . 

Bu ku.rumwı memleketimızde l t O 
pabe&i " 70 bin azası bulundu unu 
•iliyor muydunuz? Halbuki bu Ku 
ltma 1133 seneai mayuundanberı mev 
ftttar. Ve bu 70 bin azanın biı) k 
lıklerl)red ele mekteplerdedir. Kuru-
1nu rayelerinJ ikiye ayırabılıriz: 
keacliae 1anl.ım. başkalıırına yar
tlam: 

- fjln kaidelerine &öre yaşama-
11 ltrelmek; 

- Gençleri beraberlik n toplu
lak bayatana alqtırmakt 

- Açıll bava kamplan kurmak; 
- Mektepler arumda mektup. re 

lba. alb6m. hediye vesamı alıp gc n 
"-rmü auretile tanışmak ve ya n 
ea memleketlerdeki mumessil gen 
ilk &efekküllerile muhabere cdıp do 
lak teaia etmek; 

Bunlan kurumun birinci nevi ga 
re.luinden sayabiliri:L. 

- Kasaya uğrıyanlan kurtarma 

balan 6alemek çueleruu du~ u-
-.ell; • 

- Yansın. zelzele, n baskını gıl 

ilkeller karşıs111Ja arkacıaiı lar ı 
1udunma kuımak; 

- Yuluul ve kimsesiz çoc• k 
llyeeelL. yiyecek tedarik etmek o 
... malzemesi hazırlamak; 

- Bava tehlikcıtine karsı azan ı 

Mlsilerin! artırmak ve oğr.etnwnl 
rln qezareti altmda hava tcJ ık 
lae karşı talimler yapmak. 

Bunlar da kaırwnun ikinci nevi g 

1elerindendir. 
Kızılay gençlik teşkitata. ded" :" inı l 

llbi. mekteplerde çah§ır. çoc 11 k r 
kuruma yaptıkları para yar ı ı ı 
lbn 1ansı kendi mekteplcrind k' 
kir arkadaşlann ihtiyaçlarına ta 
•laaur, ıarw da merkeze gon .... 

Şimdi ba pyeleri tetkik ed<"t"ck o-
hıraaı sörürüz ki, gençlik Kı 1 
kurwnu iyi duyguların le kil t n 
41vılmuı prensipini en doğru şc ı 
tahakkuk ettinniye mu\8Cfak ol n 

tt.r. lnaan ilkönce kendini, s nra 
latannı düşünmelidir. Anrnk k n 
4baf Ye başkalarım bir arada du 
... le ahıtmak tıı rcmiyeti toı ta ı 
tlbımek demektir; 

ÇoeuJdarmu:ı<.1aki İ)·I <ln~ırı lar 
llbi eemiyetler kurarak tcnm·, 
lbeU)ia. Bu cemiyetlerin iyılık ' 
ille dair azasma vereceği konf r 
.... ba mevzular üzerine yap 
ed•~iyat ve yurt bilgisi va ifelc · c 
lbiyet azuı. gençlere l-emi:refn 
illi Yardımlarına dair sınıf! rd 
lanalıp verilecek maliımat onl 
teaanut hjalerini geliştirip - e 
•1r1e tabiata saniye - , iti;ı. at ha 
Setlrecek vesilel J ffir. 

kıaalay gençlik kurumunun b 
.. 71 bin azası yarm ~ ed ı vii 
l"Oara yedi milyon olankt r. F 

'-ılnlba fO<"nkları ~arının h"" 
rl o)duklan zaman Kmlay gi 
•IYfllerla, iyi itiyatları dola 
llkı lduya bağh yüz binlerce. 
ronıarea vatandaş ferde ve C<"n '' -
ıe baz olabilecek fcliikctlcr k 
llllda tnuavenete hazır ve mut 
•1111111acaktır. 

Dtink& uaulle1'1e hareket etm 
lltak lınkAnatzdır Merhamet. ~cf 
--l)'et l(ibi duygular halı e k 
t..tu Q.man da medeni chinvan n 
'- hulmaş olduju usullere t.., 
Wr Z8rıuettir. 
..._ kmtay cençlik kurumu i e bu i 
llQl tesahtlrlerinden birid11. 

' 

r. /ki yanda yeni doğan yavrular, 
bLT bakı 

Günü 
Gelen 
ız 

~----:----1 . ~ 

. - Arifc . . bayram kar. kış dlnl• . 

.mıyen meçhul yolculanıru karp

larn~yı pek severun Geçen bayn 

m.ın bitıncı ~nu tam bir düzine Çl 

cuk aldım Bir gün bayram nam• 
zına. gitmi~1:im Bir el._ namazda & 

teg .mden çek.tı Rekata yande bı
raktım Sır medrese odasında ağn 
çeken fak tr bir kadının ÇQCuğunu 
aldım Bakalım bu bayram nasıl 

• 

:~ __ J 

' 

r 

· eçec·ek.. Şımdı Besime isminde 
bir kadını doğurttum Adını Arüe 
Kamir ko)dum Biraz sonra .Viya
'noş ı m nde b.ir kadını doğurtac .. 
ğım Do um ıçın en müsait yaş 

on s kı le 20 arasıdır Madamın ya 
.şı b raz ılei'\Jed ıği için doğumun· 

ır ı c; ol cağını tahmin ederim. . 
B kı df kepçe ıle al,acağım. 

K ızılayın .Viyanada iht~as 
yapan oğretmen hemşıre

sı Basan Hayriye talebesinden 
M hm r Melek Zeynep ve Ru
zı e ıl çalışıyor Doğum şefi dok
tor Fuatle ·A tan Naci doğumlar 
da mı vebe ile başhekimin ame-
1 r'ı r ınC' r<'f kat ~iyorlar Ba~ 
yan Hay e yeni. doğan Y,avruıa: 
nn gob k rim kesıyor, taleb~ 
k d klannı yapıyorlar. Hemşi

r ocuklan kendileri doğu.r
bı bağırlanna basıyorlar, 

r-e g rkediyorlar Kşdıkö1 . 
Y ld ırmeni Ayrılıkçeşme soka .. 

52 r;ıumarada oturan Nef~·Mah 
mut adlı kuzguni siyal) bir bayan 

klar na. 

karı 
• . ç resı 

· Salebidir.· . . 
darim 15 Gramlık paket!eri 

Yerde 5 Kuruştur. 

Hisar Faciası : 

Haatanenil'ı çok laal Baflİekimi 
B. Eyüp Sabri 

bembeyaz bir çocuk dqğuritu. Heıt 
şire Melek siyah kabuğun bu be
yaz sedefini kundakladı. 

Bu şirin yavruyu bütün hasta
ne elden ele dolaştırdı. sevdi. Kız
dı. Adını Eme) Dursun koydular .. 
Annesi kız oluş~dan memnun d• 
ğildi: 

- Kızım vardı. Allahım bir oğ
lan · versen fı:ninenden ne eksilir
di. Diyor · az babadan 0181). 

. bu beyaz ya vı u bay.ram aa.bahı ol
mıy• başlıyan bir z~ytin tanesi ~ 
bi harelenerek çikolata rengine boo 
yanmaya başlamıştı. 

A rüe gecesini bayram saba
hına bağlıyan gecenin yur 

da kazandırdığı körpe yavruların 
bir listesini yaptım: 

. Us~üdarda Solak Sinan mahalle
sinde 67 numarada oturan Emine 
Ahmet Güngor adli bir erkek ço
cuk, Osküdarda Se18.msız cadd• 
sinde· 206 numarada Meliha Ha
lli Işık adlı bir kız. Beylerbeyi Ha
~am sokak 1 numarada Güzide 
Rı~ Erdoğan adli bir erkek, Ka
dıköy Acıbadem. ·Şemi .Efendi so
kak . 1 O numarada Feride Hasan 
Sevim adlı bir kız, Üsküdar Pa
zarbaşı \\fantar 11<>kajt 1 numarada 

. Madam Anastasiye; Katma adlı 

bir kiz. Kadıköy Kuşdili çayın 

·Kuşdili apartİmanında 5 numara
i:ia Melek Yakup Ren~ Sinay'adh . ' 
bir. kız, Yayalar köyüı:ıde 37 numa-
ralı evde oturan Servet Tahir Fik
ret Hüseyin adlı bir erkek çocuk 
doğurmuşlardı. ·M inarelerde bayramın ilk e-

zanı okuhurkeri Bayan Mı,.. 
zaff er Bayram Şendoğan ve Ba
yan Besime de Ali adlı yurda iki 
yavru verdiler. İmdadı İıhhf oto
mobill~ri arife günü çocuklannı 
düşüren, birlCaÇ ta bedbaht hasta 
ana getirdi. Başhekim ve yardımcı
lan b.unl'1'ın da kürtajlanni yap
tı lar. Doktor ,Eyüp Sabri· şef A
si!!tanı ve sekiz hemşire ile 

· tehlikeli .bir· sıkit ameliyesini de . 
yaptı. Beıf odamdan ameliyat oda-
sının pencerelerde~i gölgelerde bu 
ameliyenin. faaliyetini seyrettiın. 

Baş_. ~c:>ktor dışanya çıktığı zaman 
alnından terler ofui:lanıyor. beyaz 
elbiselerinin üsttfüde ter buhai'la
n dalgahınıyoTciu. bana: . 

- Doğuran analar değil hiz dok 
torlanz.. Her -dojl,ımda ömrümüz-

. Vaziyeti, Vilayet 

ld~re Heyeti 

Kararı Ayd.nlatacak 
Hisar vapuru facıasına aıt mud -

deiupmmilik tahkıkatı net esınde, 

bu eskı vapurun iş emes ne m saa -
de eden resmi ma.kamlar h kkında 
kanuni . takibat yapılacağı ve bu
mııı için evrakın vıl yet ıdare heye
tine veriJdığı yevmi gazeteler tara • 
fınaan yazılmıştL 

Malum olduğu üzere vapurlar, mu 
ayyen zamenlarda .Oenız Ticaret mü 
dürlilğü fen heyeti tarafından mua
yene edilir ve işlemeğe m ·saatle e
dilenlere bır seyru efer ş hadetna -
mesi verilir Bu usule gore Hısar va 
puronun da muayenesı bundan bir 
müddet evvel yapılmış ve eskısi gibi 
i.,lemesine mılsaade ed lmıştir ve 

':r 

bu müddet henüz dolmadıgı ıçin ge-
minin yeniden muayene ıne luzum 
görülmemiştir. 

Deniz ticaret müdürlüğünün nok
tainazarına göre, genunin 1918 de 
yalnız dört sene lçın yapılmış olması, 
burada daha fazla bır muddet çalıt" 
masına mani değildir. Aıberikalıla • 
rm biıyük denızler için hesaplıyarak 
yaptığı bir gemınin, burada çok da
ha fazla bir zaman çal bilmesi mut 
laka mahzurlu olmak icap etmeı 
denilmektedir. Esasen ayni ekılde o 
lan Izmir isimli d·ğer bir tahta şilep 
te bugün seyruseiere devam etmek.. 
tedir . 

J Narlyet vilAyet tdare heyetinin kı L.ile tavazzuh edecektır. 

nm. isterseniz, doğumu kenarda 
bir doktOr gibi seyredersıniz. di
yordu. Çeyrek saat sonra hem§ire 
Melek beni çağırdı: _. 

- Sizi baş doktor istiyor. 1 
Dışanda temız ve beyaz bir gi5m 

lek gıydim. Amelıyat odasına ~ 
dim. Doğum masasının üstunde 
bir gebe yatıyordu. Askı ile yuka
nya kaJdınlan bacaklanna - dizle
rine kadar - beyaz bir şey geçiril
mişti. Hastanın kamı masanın üs
tünde bir deve fıorgücu gıbi kab~ 
mıştı. Avazı çıktığı kadar bağm
yor ve bağırıyor. Baş hemşıre ontt 
şefkatle kucaklamış. kendı elleri
ni çengel yaparak. Kızım ellerime 
sanl ağzını kapa ve 1.kın diyo1"4~ 
Eyüp Sabri ve asıstaru Naci işba
pnda. Bir bemşıre de dezenfekte 
edilmış aletleri muntazaman değif 
tiri:yordu. 

B ence bütün emekler boş gi
biydi. Çocuk çıkmamakta 

inat ediyordu. Başhekim (lavta) 
denilen °kepçeleri istedi ayarladı. 
Ve iÇeriye sokaral bunlan yavaş, 
yavaş açtı, yukaı-ıd k"ni kendisi al 
dı, aşagıdakini asıstanına verdi. 
Asılıyorlardı .. Derı butun elastiki
yetinı sarfet.tiği halde açılmıyordu. 
Yalnız kan pıhtılan arasında ve 
derinde, sıyah ve j:ıulanık bir şey 
görünüyordu. Başhckım bir aralık 
asistana: 

· -· İlmiği hazırla .. Ded.L -H asta ile beraber ben de do-
ğunha s~ncılan. kıvranç

lan çektim Demir kıskaçların ara
sında çocuğun başının bır limon 
gibi .ezildiginı, boyJ1unun koptu
ğunu sanıyordum Kep eye verilen 
son bir genışleme hızı ç cugun ba
şını çıkardı Bıraz sonra rahırn bÜ· 
twı govdeyı dışarıya fırlattı Baş

hekim kahraman A ılın vaftiz edili 
§i gibı çocuğun ayaklanndan kav
radı, baş aşağı lladı Kôrpe bir 
viyak duydum. Od ma dondum. 
Bir liemşıre bana eterli su içırıyor
du. Biraz sonra hasta ara bası Ma
damı yata~ına getırdi. Önundeki 
süslü beşığe de tam dort kıloluk 
Selma adlı bir kız çocuğu kondu. • 

S abahley~ yine beyaz bir 

. den muhakkak bir feY eltsil9'or.
Tıbbın, fennin kabul ettiği her ça 
reye ve. vasıtaya ba§vurduk. diyor
dl,l. Filhakika. biraz sonra tehf'ıke
ll hastanın binde bir kurtul-

gomlekle ve doktor Aksoy
la beraber butı.in hastalan zıyaret 
etıiın Madam odasında şarkı soy
lüyordu Doktora teşekkur etti. 

- Bir de oglan doğuracağım 

Başka istemem d yordu. Tombul 
. yavrusu ona akpmkı ıztırabıru pek 
çabuk unutturmu~u. 

Saat dokuz buçuk. Son dokuı. 
ay içinde yurda beş ym yavru ve
ren ve bir bu kadar da hasta ~ 
davi eden muesseseden aynlıyo
rum. Kıymetli doktorun elıni sı
karken o 'bana yalnız bır .şeyden şl 

. ma ihtimalile hayata kavuştuğunu 
bq hempri!den dinl~im. · 

H Utabakıc:ıl~ başhekimin te 
rintrkuruttular. Çayını içi

yordu. Asistani haber getii-d.i: 
- Bajrmı Madam <-> in atrm 

var.-
Dolrtor çayını bıraktı. Biljrük bul 

tttizlik~e beyaz eldivenl~rini geçir
di .K:apıdan ·çıkarken: 

- Bay, M uharrtr!.. Eğer. tahmi
nim gibi aletle a1ıriam sıq çağın-. . . . . 

• k&yet etti ~ramvaY,dan ... 
- Doğum yurdunun onünde hat 

yok. Nakil vasıtamız yok Tram
vay idaresınd n arkam zda Zey
ıieP. Kiımıl adlı bır du ak ya m -
sını nca et'1k . .Fak t · a madı. d 
)'Ordu. 
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Bugün 

TURK sinemasında · 
1 - Senelerdenberl ddnya erur 

wnwniyesini me§gul eden met
hur Inglllz polis hafiyesi 

SHERLOCK 
HOLMES 

in en meraklı. heyecanlı, mflt
biş maceralarla dolu film. 

Baş rollerde: 
DANS AftBERS • RENiZ RUH· 

MANN • RANS1 KNOTCEK 
2 - Dlveten: 

ARZU ile KAMBER 
Türkçe f&J'kılı. sözlü $ark filmi 

Bugiln aat 11 de tenzllltlı matine 

Şen ve Neı'•li Olmak.... GUlmek, -----• 
Hem de Candan Gülmek •••• Sıhhattir. 

Bugün SOMER Sinemas1nan 

17 Şubat Perşembe gfinDnden itibaren 

Tepebası: G A Ri> EN' inde 
DClayanın en btlytlk eflencetıl Amerfkanm en meşhur zenci caza bodU 

bir ,Uselllte malik ve dinamik artöt 

M 1 S BYRON 
tarahndan idare olunan 

BENNY PEYTON 
Cazı seanslarında bqlıyacak.tu. Bu münasebetle her akşam saat ZO den 

itibaren 

AJLELERE DANSLI YEMEKLER 
Tabldot: 4 kap yemek 150 KURUŞ 

Senli lhdm edlJmlfdr. Propamda yeni eileaceln ---

A 5R1 Sinema 
Ba,,.... ellUllllalzbü 

mtlauebetile prop-am hu.uladı. 

Ciciden emsalsiz 2 büyük film birden : 

MAUBİCE CBEV ALİER'nha 
MARİ GLORY 

De beraber ~vlrdlll 

Maeen filmlerinin pheserl 

Halk Düsmanları 

N ESE 1 LE 15 kısımlık kuvvetti bir dram 
Ganpterlere karşı muzaffer olan 

f ZABITA Kuvvetleri 
etlencell, nllktell ve komik ft1m. TCBKÇE SÖZLC FİLM 

Bisikletin 
Resimli Tarihi 

Sıra ile birbiri arkasına dizilmiş 1 

vuiyette duTan şu resimlere dikkat 
ediniz: Bunlar, siu şa bildiğimiz bi· 1 
slkletln, 1887 yıhndanberi ceçlrmiş ----------·------------•lloldutu muhtelif ~killeri canb bir 

•
------- tanda tespit etmektedir. 

Saat 12 den itibaren matine'er 

ı Bu Pazarte.I akfamı 

SAKARYA SINEMASI 
Senenin en güzel qk ve ihtifam filmi 

TINO ROSSI 'nin 

YAKAN PUSELER 

Zavallı Güzelin 
Başına Gelen 
Müthiş FelCiket ! · 
Her eene oldutu gibi 1938 sene

sinde de yapılan pzelllk müsabaka-
11nda Arian lsmlnde bir Rus güze
li blrincilili ka~ır. 

Pariai bet.Dip orada yerlqmeyi 
• kafasına koyan pnç kız bir de genç 

Şah.eri takdim edecektir. Biletler enelden almabilir. • ve zengin bir lfıkla karşılaşmıı bir 

lfA••••••••••--• - ' müddet 10nra niklhları kıyılmıştı. 
Dana it' - t:-.-.: s· -·d--' h Karı koca yirmi bir gün süren ev-

---~ ınema ~~ :gıanDm en met una ı Wlk hayatlarında blribirinden fikl-

E L E A N O R R O B E R T 1 yet etmemişler, blWcls herkes onla-

, O W 1 L L 
nn sevtştilderinl zannetmişti. 

T A Y L O R ı' Blr gım evtn mll&tirle dolu oldu-

B r od w ay Melodie 1938 .!:' ..... Arian'uakaeamkan· 
- MQsaade eder mistD sevpllm. 

Blras dıfan çıkıp geleeeilJn, demif 
ve çıkıt o çıkıt olmuştur. Geçen se
nenin U tep"tnlanisindenberi baya 

1 tından la, eser vermiyen firari ke> 

.. ----------------------· canın nihayet Kan'da aevk ve safa ile megu1 oldutu ölrenilmif. Bu • 
nun Ozerhıe kadın mahkeme)'e bat
vurmuştur. 

Atk - MuMld ·Gençlik - Dana ve llnema ban"IWar pheeerincle 

Pek Yakında M E L E K Sinemasında 

AZAK SINEMASI 
8aJram milnalebetile iki mükemmel ve senem film birden: 

1 •• FAKIR TALEBE 
BBBKBSt BAYSAN m>BCEK F & AN S 1 Z C A FILal 

2 •• COŞKUN SUVARI 
BOB ALLEN T. ARAFINDAN 

Şimdi mahkemeleri g6r6Hlyor 
amma vasiyet Rus güzelinin aley
hinedir CQ.nkü diler taraftan koca
sının annesi plinlnln otluyla evle • 
nlrken aileden biç kimsenin haber-

Gelecek hafta Od ltlrlnei vbyon film bink-ı · 
l - M 0 C B 1 M Plene Bluchard tanfındar 
• - ~ vn•K nA'IWt ARJWY\A hflvff• pffvft tn .. 

dar edllmedlliJü. 1e1'Vet1n doğrudan 
doğruya kendine alt olduğunu. ve 
gelinin fuzulen işgal ettiği aparb • 

__ .. manınm hemen tahliye edilmeıUA' 
istiyerek dava etmıftir . 
içesi IOkakta kamalı tıehltJreet için • 

ISTANBUL BELEDiYESi ŞEHiR TIY ATROLARI 

SURTU 

GÜN 

M LEK 
CHARLES 
BOYER 

Bayramınızı İPEK 
Sinemasında kutlaymız. 

Zevk Eğlence · Sergüzefl Kahkaha Filaıı 
TÜRKÇE SÖZLÜ TÜRKÇE MUSIKIU 

ALI BABA 
HİNDİSTANDA 

Muazzam Mizansenli Şark filmi 
Ayrıca programa ili.ve olarak : 

IST ANBUL SENFONiSi 
Memleketimizde Türk sanatkar ve kıymetli 
musikişinaslarının hazırladığı buyük filin Bayra 
gıinleri her sabah saat 11 de tenzilatı matıne 

tarafından harikulade B o 
bir surette yaratılan 

aenenin en ıüzel 
filmi 

Pronırma ilave Olara~ IST AN BUL SENFONiSi 

Bugün 

FiLiM SANA YllNtN HARiKALAR DlZlSINDEN BiRi : 
Ôll'\leZ kahramanların.. Y'it'iftU f&va\ye erfıi. Aftrl&rdan uırtanL 

Nesillerden neslllere.. gelen flLllh zafer teraneleri-

ALEXANDRE DUMAS 'nm taheaeri 

OÇ SILAH$0RLA 
TÜRKÇE 

SA K A R YA Sinemasında 
Yerlerin evvelden kapatılması tavsiye olunur. Telefon: 41341 

._ _____ _.. Bugün Saat 11 de Tenzll4tb Matine ·------• 

ÖL OM \-•Bugün 
UskOdar Paşaltmanında Nernliza· 

de Mit.atın yeni yapt&Tdığı tütün de- Senenin en komik Ye en biiyilk 

SARAY Sinemasında 

posu ustabatılarından Aram Avak· 
yan perşembe günO vazife ba'ında 
kalp sektesinden vefat etrruştir. 

Cenazesi bugün saat c 14.30 ı da &! 
fiklaf Ermeni kilisesinden kaldırıla 
rak Şi,li Ermeni mezarlığına gomü· 
lecektir. 

ÖLÜM 

TORKÇE SOZLO 

3 AHBAB 
ÇAVUŞLAR 
Filmim ıörünce LOREL - HARDY'yi anutacakanus. 

Salon her seansında seyircilerin kahkaha tufanlarile çınlıyor. MQtekaidini askeriyeden Karade
r.ız boğazı muhafızı general CemaJ 1 
bir kaç zamandanberi müpteli oldu -
lu hastalıktan kurtulamıyarak dün 

Bugün saat 11 de tenzilcitlt matine 

saat l&.30 da vefat etmiştir 
Kendlli uzun müddet topçu ve 

mühendis mektepleri riyaziye mual 
llmlili ve müdürlüğünde bulunarak 
memlekete blr çok kıymetli adam 
yetiftimıifUr . 

Cenazesi bugQn Şehzadebaşında 
Veznecilerde Zeynep Klmil sokağın 
da lhAn apartımanmdan uat l 1 de 
ka1clın1arak öğle namazında Fatih ca 
münde cenaze namazı lnlındıktan 
10nra ICdlrnekapıda aile kabristanı-
na defııedilecekUr. Allah rahmet 91-
lesln. 

de- bulunuyor. Kocasından da birkaç 
aylık nafakadan başka bir '8Y kur· 
tarabilecejjne ihtımal venlmiyor. 

Bu vaziyet karşısında güzellik kra 

OLUM 
Bucak kaymakamı. Petilrge ep"B· 

fmdan Yusuf Beyın otlu ve Beyoğlu 
44 ilncll okul bqölJ'etmeni Zihninin 
bacanağl Bay Rüstem Ozmen vefat 
etmiştir 

Cenazesi bugtlnkö cumartesi gü 
nO saat on birde CerrahP8'11 basta· 

nesinden almacak w namam 
köy camıuıde- lulındı&tan 90Dl'8 

rtköy kabrtstanmdaki meıl'k&tsmtl 
turülecektir Uzun vtlla1' kayll'Wl 
lık etmiş olan bu zate Allah ratıl 
~ylesin. 
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Hadiseler Aras1nda: 

'' ızılay,, ın Yara tığı 

Hcutabahıcı hem,ire... Bu i.im her •öylendiği zaman, acı
larımızı, ıatıraplarmızı felkatle ve inaani himmetle d ndirmi
ye uğrCZfan ve bu uğurda gece gündüz iatirahat ve uyku hahra 
getirmeden çalıfQn kızkarde,lerimizi hatırlarız. "Kızılay,, ın 

ldto muhabiri evvelki gün "Kızılay,, ın Hcutabakıcı Hemşi

reler Okuluna gitti, bir muharrir arkadaf, Okula ait intıbala
nnı yazı ile tesbit ederken loto muhabirimiz de Okulun muh
telif varlıklarını fotoğraf objektif ile tesbiı etti. işte •İze kısa, 
lakat çok cömert bir /Um: 

Kainatın 

En Büyü 
Yıl ZI 

asta bakıcı 
kulumllzda .. 

K ın layın en modem ve fay
dalı müesseselerınden biri 

de MK.Jzılay Hastabakıcı Hemşi

reler Okulu,. dur Ak.sarayda Ha
sekı hastanesıne giden yol üzerin
de büyük bir konak görürsünüz. 
İşte burası hastabakıcı hemşireler 

okuludur. 
Evvelce mtlstakiJ bir bina satm 

alınarak mektep ittihaz edilmiştL 

Şımdi, yenı. bır yurt binası da in
p edilmiştır Ayrıca mektep dl -
rekt.Orü lçin de bir daıre vardır. 

Bu inşaat lçın bu cıvarda bırçok 

arsalar tstiml&k edilmiş, ldeta. 
kuçiilı. bir ltızılay mahallesi VÜCU

de getirilmiştir. 
Hastabakıcı hemşireler okulu f1k 

defa olarak 1925 yılında doktor Ö
mer LCıtfı tarafındna tetıi8 edilmi~ 
tir. Oemer Lfttfi ayni zamanda 
Gureba ha8tanea aerta.bibi idi 

B a bQyQk m0esse9eyt ge> 
mek.. görmek için aradığım 

fırsat çıkmıştı Mektepte direktör
lük yapan Bayan Hu.el A. Goff 
bır buçuk eenedenbefi bu müeaa&-
9ellln başında buhınuyor. Kendisi 
Kolonbiya fln.iversitesindeıı me. 
cundur. 1924 tenberi bu me.sle 

ğe kendisini vermif bulunuyor. A
merika Kızrl Haç RokfelJer ve 

Cemiyeti Akvamın birçok miie1 
1e5elerlnde çalışmıftır. 

Bayan Gof1, beni bQyiik bir te
nzu ve nezaketle karşıladı. Temiz, 
muntazam direktörlük odasında o
turuyoruz. Müessesede derin bir 
leSSizlik ve bir kannca ruvası gi. 
bi, ahenkle çahpn umumi bir ,me.. 
lranlzın.a var. 

D trektc5r, fl5yle anlatıyor: 
- Evvelce mektebe talebe 

alınırken, yalnu okumak., yazmak 
bilmesi ki.fi görülüyordu. Bugün 
orta mektep mezunu olan kızlan 

alıyoruz.. Taliplerin 18 yaşım da 
doldurmuş olmalan lhımdır. Şim
diye kadar müessese 252 mezun 
.-ermiştir. 

Müessese gittikçe tekAmill et -
mekted.lr. Kurslar evvelce bir bu
çuk sene devam ediyordu. Ştmdl 

6ç tenedir. Mektepte tatbild. na
sarl olmak ilzere Ud tilrlü tedrl -
sat yapılıyor. Tatbikat için talebe
ler Haseki, Gureba., Zeynep K.&
mil. Darülaceze, Edirnekapı sıhhat 
merkezi dispanserine gidiyorlar. 

Sıhhat merkezi bilhassa mühlm
d.lr Bir de Ankarada Etimesut kö
Jfuıde bir sıhhat merkezi vardır. 
Halbuki çok 18.zımdır. Atatürk, bu 
sıhhat merkezinde iki saat kalmı~ 
lar, çok büyük alaka göstermişler, 
bu hayıilı merkezlerin çoğaltıl· -
masını. Tüi'kiyenin her tarafında a
pimasını arzu ve emir buyu.nn1ll" 
1ardır.. 

M ektebfmfz., Oç senelik bir 
tahsil verir. Burada na.za

rt den gören da.ima bir smıf var. 
dır Diğer lld sınıf, tatbikat için 
hastanelere dağılmışlardır. 

Bir program vardır. Bir sınıf tat 
bfkat lçin hastanelere gidince, öt. 
ld smıl, nazari ders &örmek 1çiD 
mektebe gelir. 

Bayan direktör, mektebin umıı.
mJ tedrisatı hakkında uzun boylu 
izahat veriyor. Bu mektepten me
zun olduktan sonra, İngiltere ve 
Amerikada tahsillerini ikmal eden 
lki geııç Türk kızı, şimdi bu mek-
tepte hocalık yapmaktadırlar. Lon 
drada okuyan Fatma Enöreıı ve 
Amerikada okuyan Esma Deniz, 
mektebin kıymetli lld hocasıdır. 
Bayan Goff ta birkaç denı vermek· 
tedir. Aynca, yine bu mektepten 
çıkmış beş klymetlf talebe, müe&
sesede kalarak tedn"' heyetinin yar 
dımc1sı olarak çalışıyorlar. Geçen 
ıene mezun olan iki talebe de, şirn 
dı muessesede staj J?örüyorlar. Staj 

~ .#'~ _,, , ~.1'.I"" ~ ,, 

' Yurtta Faaliyet ~ ( 4 

Hemfire namzetleri çok tema 
oe dikkatli olarak yetİfiyorlar 

lannı bitirince, onlar da buraya 
haca olacak~.. Nazari ders veren 

daha birkaç doktor ve fakülte de>

çeııti var. 

8 ayan dlrekte5r, hastabalnel 
bemfireler mektebinden 

mezun olanlann çok iyi vaziyette 
it aldıldannı söylüyor. Hükumet, 
mezunlan muhtelif hastanelere 
b.utabakıcı olarak tayin ediyor. 
Bugün 75 talebe vardır. Fakat, ay 
Dl kadro ile 150 talebeyi okutmak, 
yedirmek, yatırmak mümkündür. 
Burası leyll ve meccanidir. Kızla
rımız bu mektebe daha çok rağbet 
etmelidir. Mektep binası yanında, 
talebenin yatıp kalktığı yurt bina-
11 barikulAde rahat, temiz bir yer

dir. 
Mezun olan talebe 5 sene hizme

ti mecburiyeye tibi tutuluyor Ken 
dilerine bu bismetleri mtıddetince 
ce 50 lira maq veriliyor. 

Hastabakıcı hemşirelerin lstı1':
ball de lhmal edilmif de-
lildir. lstiyenler maaşların -
dan yüzde 5 bırakıyor ve 

bu para mektepte toplanıyor. bı
tiyarlığında bir bastaba.kıcı bu 
mektepten bir tekaüt maaşı alabi
lecektir. Keza, mektebin kapıla -
n. bu suretle ihtiyarlamış olan has
tabakıcılara açıktır. Yemek, içmek, 
yatıp kalkmak her teY mektep ta
rafından temin olunacaktır. Bun
dan eüzel tekaüdiye olur mu? Şiın 
eli dahi, yazın, diğer Anadolu vila
yetlerinden mezunen İstanbula ge
len hastabakıcılar, mektepte yedi
rilip yatırılıyor. 

M ektep binasının ve yurdun 
içi çok sıhhi ve temi2. bir 

Alemdir. Bir bahçe var. Burada har 
talebe, çiçek yetiştiriyor, büyütü
yor, çiçeklere bakıyor. Güzel bir 
kütüphanesi var. Kütüphaneye ha
:rırsever zenginlerimiz kitap teber
ru etseler, talebelerin okuma ih
tiyacı daha iyi tatmin edilmi.f o
lacak.. 

Talebeler, mektebin temh " 
muntazam tutulmasına alaka gö. 
terirler. Temizlik işlerini hademe
ler yapmakla beraber, talebeler, 
onlara nezaret ederler. 

Hastabakıcı Hemşireler mekte -
bintn en orijinal taraflarından bi
ri de kütüphanede, dershaneler
de asılı vecizelerdir. Bu vecizeler 

hem talebey~ iyi. ahlaki ve terbi 
yevi fikirler telkin etmekte, hem 
de bir yazı vazifesı örneğı olmak
tadır lşte bu vecızelerden birka
çı: • EvvelA vazifelerinizi, sonra hak
larınızı duf(ı nün üz. 

Bnskasınm sozünden %iyade, ken 
di gözüne 'nan.. • 1 

Kendi yumurtamı, elin tavuğun- B 
da.ndaha çok severim.. 

M ektepte, bir de h•"'8haloo- ı • 
lık tatbıkat odası var Bu 

oda mukemmel bir hastanenin ktl- a 
çük bir koşesi halindedir. Karyola, 
iskemle mnsa, hasta her şey ta -
marn. Burada gorülen derslerde, B 
hasta rolünü talebeler gorüyor. 

Hoca ders verıyor Talebeler tat • 
bik eclıyor Kauçuktan yapılmış. 
manken hastalar da var Bazı ıec-. 

rube ve tatbikatı bunlar uzerinde • 
yapıyorlar Bu odada her alet ve 
vasıta 5 tanedır Bınaenaleyh be§ • 
talebe ayni zamanda tatbikat gö
rebıhyor. 

Bir de mutfak var Bu mutfak- 11 
ta, perh z yapan hastalara mahsus 

yemekler pişiriliyor. Yemek kurs- • 
lan çok enteresan.. Bir hastanın 
neler ve nasıl yemekler yıyeceği 
mühim değil midir? Mutfal: bir ev • 
mutfağının aynidir. Lüzumsuz, ı. 
lüks, şatafata kaçan tarafları yok-

• • tur. 1 

Mektebin alt kah tarafı hasta.- ,• 
bakıcılarm eğlenme.sıne ya.. 

nya.cak şek~de yapılmaktadır. ,. 
Hastalıllkıcı, ha.stasmıı. nasıl va-

kit geçirtecek? Bunlar da öğret.ili- • 
yor. 

Mektep dlrektörOnQ.n verdilt ı. 

rahata göre, bir hastanede 5 hu- • 
taya bir hastabakıcı lhımdır. Bun 
dan ba~ka şehirlerde her 6 bin nü- • 
fusa, 11hhatı umumiyeden iyi ~ 
1ar bir ı.iyaret.çi hemşire lazımdır. 

Fakat, henüz birçok memleketler- • 
de bu teşkilat yoktur. Bu ideal 
budur. 

Mektebi ve talebe yurdunu ge- • 
zlp dolaştıktan sonra, Kızılayın bu 
kadar mükemmel ve modem bir • 
müesseseye sahip olduğunu hay -
ranlık ve takdirle karşıladım. • 

Müessesenin daha fazla rağbet 
bulmasını en eamimf hlslerfle arzu 
ederiz. Bu işte küçük bir de haleti • 
ruhuye notaama temaa etmemiz 
li.zm:ıdır. lemanmdır. llzmıdxr. • 

- Mektepten mezun olınıyan 

hastabalocılar da vazife görliyor -
lar. Fakat, bunların ne halleri. ne • 
de istikballeri parlak değildir. Bir 
çok hastabakıcılar var ki. bade - • 
melikten bu vazifeye gelmişlerdir. 
Halbuki bastabak1cılık muntazam 
ve iyi bir tahsil görmüş bir fen e- • 
Jemanmdır. Bunu genç kızlarıınma 
anlatmak lizlmdır Anadolu bele- • 
diyelert ve vilAyetlert de mektebe 
okutma.k üzere talebe gönderme]j,. • 
dir. 

Kızılay, Rastabakıeı Hemşireler 

mektebi, genç kızlar için açılmq 
sıcak bir kucaktır. 

AYVACIKTA: 

GençlerbirDği 

• 
• 
• 

Ayvacık, (Kı.zılay) - Kazamız • 

gençler birlllf fevkalAde kongresini 1 
yaparak birliğin ilerlemesi yolunda • 

mühim kararlar vermiı ve yapılan 1 

~" so~unda başkanlığa Mustafa • 
Kok uyeliklere de Galip Ozkan, Ali-

ettin Ozerdem, Şaban Gürel Ismall • 

Tunca, Rüştü Arıkan aeçilmi§lerdir. 

Fazla Kar Yüzünden • 
• Sivas (K.lzılay) - Fazla kar yağ

dığı lçtn Zara - Suşehri arasında mü 

nakalAt kesilmiştir. 
• Balıkesir, (Kızılay) - 250 bin lira • 
sarfiyle Çata.Jdağdan bw aya boJ iç-
me suyu getirtilmesi ka.rarlaştinl.. • 
mıştır. 

• Bilecik, (Kızılay)) - KOpUl nah! 
yesinde şimendifer ışçilerinden Mwı- • 
tafanm 12 ya.ş!anndaki ~ Hayriye, 
Sorgun deresine düşerek ölmüşttlr. • 

• • • 

Hastaba.Jncı yelifmelı utiyen kızlarımız bur~a okuyorlaT 

Bu müılik kız.lar ha modern binada yatıyorlar 

Okulun ba •eneki talebui, muallanlerüe birarada 

Amerikadaki Şikago , rasathanesi, 

geçen hafta, bütun kainatın en bü

yük yıldlZlnt keşfetmıştir. Kaşın 

Dr. Otto Struve'nın dedigıne gore, 

bu meteor yıldız şımdikı halde a~ 

nomının bildiği en buyük yıldızdır • 

il Bunun mevcudıyetini Şikago astro
nomlarından Edvın Forst ta 1899 se-

11 nesınde soylcmişti ve buna "esral'-

engız seyyare" ısmıni vermiştl Fa

kat o zamanlan astronomı alat ve e

devatının mükemmel olmaması ~ 

zünden bizzat Forst ta bunu göre
ınemıştir. 

Bilahtıra teleskopların tekemmül et 

tirılmesile onun vansı olan Otto St

ruve uzun yıllardan sonra bu yıldızı 

g gorerek keşf etnuye muvaffa kolmU1" 

• 
il 

tur. 

Dr Stnıve,. asistanlarfle yaptığı 

bır hesaba gore yıldızın kutru gü-

neşınkınden 3000 defa buyüktür Yıl 
dııın asıl kendi ıse guneşten 27 mil
yon defa buyuktur. 

Epsilon A vrıga yıldız grupundan 

olan bu yeni buyük yıldıza fimdl 

(Yıldız I) denmiştir Yıldız., bize ka
dar gelmıyen ve teleskopla da tutu-

lnmıyan İrıfra kızıl şuaatı ne§ret
mektedır. 

Bu yıldızın kfısifi, Epsilon Avrlı

ga namındakı yıldız grupunun biıi

bırı uzerıne bınmı ıkı buyük yıldız. 
dan murekkcp olduğunu fillınlere ka 
bul ettınmştır 

Dr Struv nın iddia ettiğine gore, 
Epsılon Avrıga grupundan olan ba 
(Yıldız 1) kaınatta mevcıılt olan ,U. 
dızlann en buytigudür Onun hara
retı 1200 - 1400 derece arasındadır. 
Halbuki seyyaresi olan (Yıldız F) nia 
suhunet dereccsı ise 70 O derecedir. 

(Yıldız 1) anımızdan 3000 ~ ~ 

bır uzaklıkta bulwımaktadır. 

Koca Öküz 

Şiş Kebabı 

Almanyadn Frankfurtta Asarl~tt : 
il kadan olan e .. ki bir çeşmenın bulun

d uğu meydanlıkta mıllı bir halk zi
yafeti verilmistir. Bu zıyafette bat-

• cılar, bu eski çeşmeyi ağzına kadar 
yüzlerce litre şarapla doldurmuşlar 

B dır. Sürek hayvanlan olan zengin 
çiftlik sahipleri de halkın bu milll 
sofrada bedavadan yiyıp içmesi için 
birkaç oküz vermişlerdir. Bu öküz
ler, yüzülüp içlen temizlendikten 

• sonra hiç parçalanmadan butunce 
birer demir şişlere geçirilerek şehrin 
büyük meydanlığmda yakılan korlu 

• koca ateşte şiş kebabı yapılmışlardır. 
j Bundan sonra halk, birer birer dizi

• !erek kızartılan okuzlerden alabildi-

'

. ğine birer parça kesmişler, doyunca 
ya kadar yemişler ve şarap dolu çet-

• meye de giderek kana, kana ıçmişleı 
dir. Bundan sonra bedavadan sarh<>1 

• olan halk, şehir meydanlığında gece. 
gündüz dansederek eğlenınışlerdir. 

il Daktilo Aranıyor!. 

• Böyle bir füın bugtinlerde Am~ 
kan gazete ve mecmunlannda goZI 

• çarpmaktadır. Bir Amerikalı mılyo • 

1 

ner, içinde büyük yazıhaneleri ola-

• 
cak iki büyuk tayyare ısmarlamış

tır Bu tayyarelerle Amerikalı mali
yeciler ve tacirler çok suratli yolCll 

• luklar yapacaklardır. 
Bu zengınlerin tayyarelerde test. 

• 
edecekleri bürolar için memurlara 
ve daktilo kızlara ihtıyaç his.sediJ,. 

miştir • 

• ZavaUı Yddız 

• Manıf slnama artisti .Klodet Ko~ 
• ber, üç sene evvel evlendiği halde 

arzu ettıği balayı seyahati için hiV 
bir zaman boş zaman bulamamış • 

• tır. Bir sinema filmını bıtirmedeıı 
evvel başkasına angaje edilmekte ol-

• duğu için hıç bır gun bile boş zama 
nı voktur Klodet kocasıle Kalif r-

v al 
L _ b~L..... niyada alelade bir çadırda çol gıbJi 

e t e~, tat Üuu otlcsınJa ~ı, balnrm dersinde... • bir yerde yaşamaktadır. 
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Tayyare Piyangosu Çekildi 
~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Bu Keşidede Kazanan 
Numaraların Tam Listesi 

Tayyare piyangosunun 24 ün- 50 Lira Kazanan No.lar 6599 6605 6649 6744 '1073 7369 

tii tertip dördüncü keşidesi dün 70 124 294 620 1026 1377 7430 7511 7681 7928 8052 8073 

EGEDE: 

Zeytinyağ 
Piyasasında 
Hararet 

Izmirden: 
Ticaret ve zahlre borsas~~ ge

çen hafta görülen durgunluk bu haf
ta kısmen izale -edilmiş, bilhassa haf 
ta ortalarına doğru zeytinyağı ve za
hire satl§ları hararetlenmiştir 

Pamuk 
't 8183 8173 8596 8688 8972 9099 
epebaşında Asri sinemada çe- 1503 1696 2065 2326 2890 3839 

9141 9754 993910232 10347 10457 
Iyi fiyatla satılmakta, talep her 

kiımiştir. Dünkü çekilişte 4247 4230 4617 4648 4791 5116 5119 10556106921070810712 10944 11353 gün artmaktadır. Palamut satışlan 
llumaralı bilete 10 bin lira ve 5420 5580 5674 5895 5921 6241 1137111414 11514 11625 11909 12164 :.müsait surette inkişaf e:mekte-
1058~ numaralı bilete de bin lira 6288 6387 6964 6987 7116 7448 

12430 12510 12622 1266112884 12948 ~ştır. Bu keşidenin en bü- 7486 7697 7876 7922 8110 8942 Hafta1'1ın en mühim hareketi, zey 
riik ikramiyesi olan 50 bin lira, 13203 13618 13847 13858 13878 14334 Ge"' oe Nflimli lıucaiu, rıfarlu eliyle talihlileri, 7eni ~eri, tinyağı üzerinedir. Aylardanberi pi-
d.. .. • •• 8951 9063 9131 9228 10158 10220 1453114568 14675 14710 14738 14782 Jolaptan teker teker ~yor yasaya Arız olan d\ırgunluğu, birkaç 
un çıkma~ıgı içın b~gune kal- 11546 12124 121591219512775 12850 

15198 15349 153691541715716 15802 
hafta evvel başlıyan cüz'i satışlar ta-

hlıftır. Keşıdeye bugun de de- 12866 13017 1335113435 13939 13780 15898 15952 16049 16129 16130 16733 kip eylemi§, geçen hafta piyasa bir-

fam •• oluna~tır. 138101383913906139241401914186 168311712617299176411769517782 İZMİRDE: IBALIKESİRDE: :a~::6:::::;:u:a~ğ o:ı;,r: 
Dun çekilen ve kazanan ?uma 14435 1448714835 149271508915274 18087l82011s280184541845618513 Bir Genç Kaynar Bir Kızcağız yatlar da yükselmiştir. 

~an sıraya konulmuş bır te- 15347 16008 16065 16088 16316 16319 18625 18631 18662 18756 18786 18827 ı Uzüm ve incir üzerinde kuvvetli 
kilde aşağıya ~azı~oruz: 167491101e 17230113a81195618024 192061926119463194741952019680 Su ile Haılandı Yanarak Öldü satıflar oJ.mamıttır. 

10 Bin Lll'& 1809118148 18313 1868118703 19913 
19948 20119 20383 20769 20779 21131 Vmm 

4247 20093 20335 20359 20702 20731 21124 İzmir, (Kızılay) - Şehitlerde M~ Balıkesir, (Kızılay) - Akıncılar 
21139 21244 21527 21560 21585 21606 yankökü fabrikasında bir facia ol _ mahallesinde oturan Kiremitçi Şaha Piyasa hararetinl kaybetmiş vazl-

Bin Lira 
10586 

21867 22196 22411 22624 22746 22871 21681 21808 21893 21904 22152 22753 muştur. Ameleden Veli oğlu Hasan nm bet yquıdaki kız\ Mükerrem, so yettedir. Fiyatlarda geçen haftaya 
23107 23152 23246 23252 2350123056 22772 22914 22010 2315128667 24002 iaminde bir genç, 80 hararet derece- kakta oynatrken bir kapının önün- nisbetle fark olmamış, yalnız son ild 
23754 23808 23893 24328 24365 24379 24139 24192 24366 24392 2407124817 sinde kaynar su dolu beş metre de- dM1 mangal ilzeline düşerek tutuf- gün zarfında 11 numarada 50 san -

500 Lira Kazanan No.lar 24395 24818 24987 25076 25309 25432 
7 25086 25128 25352 25 

rinliğinde bir fıçının içine düşmüı, m\lftUr. Mükemun, kaldınldılı bu- tim düşüklük kaydedilmiştir. Bir 
2999 3017 3905 4607 25763 25813 25955 26ip4 26048.26049 24946 2SOl 

6 53 
363 kaldınldığı hastanede ölmüştür. tahanede ölmiiftür. haftalık satl§ 3462 çuvaldır. Mevsim 

26241 27078 27088 27403 27411 27513 258l8 25868 2595 26 7 26660 26687 • • •• bidayetindenberi vaki satıs ise 
6153 19332 24771 2"f105 28216 28327 28818 28953 29083 29283 26715 26733 26808 26817 26928 27134 Betı Bırden öldurdü • 222195 çuvalı bulmU§tur. 

28480 36084 29512 296oq 29918 30484 30649 31066 27224 27233 27243 27445 27527 27622 İzmir, <Kızılay) - Kupdasının Halasını mı Zehlrlemlı 7 . 
200 Lira K N .1ar 316213169.5 31852 31948 32166 32465 27649 27675 27740 28145 28155 28267 Burgazköyü yanındaki Gümüı dağın Sındırgı - Aslandede köyünde lnca 

aza.nan ° 32475 32875 329813306433086 33398 28355 28464 29055 29250 29338 29420 da bir cinayet olmuştur. Sökenin Sa- 80 yaşlannda Ay,e, keneli evinde pi _B_ir_bafta __ zarfında satılan 950 çu-
548 1550 4366 5232 6058 8309 33418 33500 33569 33607 33833 34522 29545 29553 29639 29837 29929 29990 vaca köyü mıntakasmda Arpalı aşt- §lrdiği yemekten zehirlenmlftir. A7- val muhtelif nevi incir 4,5 • 10 ku-

1233 10098 11470 16145 18896 16928 34655 34820 35101 35245 35451 35764 
8 30496 30765 30826 31041 31113 

retinden Zeynun, kansı Ay§e ve o- şenin evine gizlice giren kardefi Hak ruştan muamele görmüştür. Piyasa 
1809519933 2061122405 23052 24113 35745 36687 36899 36966 373413740-2 3o

45 ğul1arı Ahmet, Derviş, Hacı, Uf&ğı 1 M--~-•- fından eme durgundur. 
...... 37423 37428 37507 37574 37869 38000 31189 31387 31405 31521 31703 32145 Hasan birle ......... ,, Karatekell .. od-tin kının oğ u wn.auı tara 1 z·-ı..! ... -..-1 
-..ıo3 26108 27739 28650 29186 30678 ~~. ...,..... A- hir katıld ıı.. - lenmektedlr C1111re -.,.~ ac, 38593 38656 38991 39229 39251 39375 32361 32526 32698 32920 33025 33443 den Mehmet oğlu Mustafayı öldür- 6 e ze · 16

'" say . Haftanın muhtelif zahire satışları 
773 31363 333o7 35880 36953 39499 39613 39932 15474 33585 33618 33734 33783 34212 3~386 müşlerdir. Suçlular yakalanmıştır. Hakkı halrlnnda tıPhkikata' başla- ve vasatı fiyatlan toplu olarak fÖY-
-100 Lira Kazanan No.lu 30 Lira Kazanan No.lar 34490 34496 34725 34795 34861 '34921 Cinayet, kan gütme davumdaı:ı ile- nı.lmıştır. Aytenin bayatı tehlikede ledir: 

194 1037 1226 1916 3152 3282 66 291 359 553 577 678 35045 35217 35225 35335 35402 35534 ri gı;ılmiştir. ~örülüyor. Dört kuruftan 115 çuval burçak. 

3817 4649 4962 7732 8028 8761 711 709 713 742 79J· 821 35696 35964 36185 36284 36394 36437 • - 4 kuruftan 144 çuval arpa. 4.625 -
867 923 1200 1385 1537 1795 Bır Muhtar Mahk6m Oldu A•amarcla llr Yangın 4, 75 kuruftan 509 çuval bakla, 

L01691133913154139041488815211 1829 1832 1944 1993 2121 2484 3690P 37005 37150 37186 37609 37770 Aydın, (Kmlay) _ Karacuu)'Ull Aneıaur _Saray mıbaJJesinde o- 15,75 kuruftan 200 çuval susam, 4175 
1$934 1648118038 20184 22588 23312 2584 2601 2q,_63 3251 3284 3499 37880 380158 38250 38262 28377 38465 Çiftlik köyü muhtan ~uhal'rem, turan amele Alinin ~ yrmgın kuruftan 1415 çuval Mısırdan, 4 kU-
2367126508 27752 28173 29036 30418 3603 388.0 39)3 4132 4146 4164 38735 38879 38892 39035 39134 39160 köy parasından 1'1 lira '17 ~ ihti- çıkmıf. yanındaki Selmanm evtne de ruftan 170 çuval yulaf, 6 kuruştan 
ao45s 30571 30978 31359 32280 33808 4211 4249 4350 4486 4969 5082 39243 39492 39524 39679 39717 399H ıa.s etmek suçundan b.tr yıl 10 ay sirayet etmiftir. tkl ev de kıamen yan 182 fuval nohut, 3,25 kuru§tan 240 
14965 38Ş80 389~ &'1000 5268 5273 15358 5691 6779 8214 39933 ağır. hapse ~ olmuftUr. mıfbr. çuval K. kepek. • 

Umum Türkiye 

VE 

Balkan Hlilllmetlerl 

iÇiN 
Toptan Sahı Yeri: 

özf.ş 
Ef Z 1 DEPOSU 
ISTANBUL 

. 

BiZ, YENi NESİL SAGLIGIMIZI, SIHHATIMIZI, TARAVETIMIZI ve NEŞEMiZi 
11 FEMIL 11 ve BAGLARINA SiGORTA ETTiK. 

Şu insafm tablatin yalnız biz kadınlann narin vücu\ları üzerine yüklediği ve hayatta yapcbiumz her otuz eünfin Makal dlrdünfl öldiireıı (Adet r.aman)ı dediiimiz &züntülü vakit
lerimiı (FEMİL) sayesinde rahat ve emniyete kavuştu. 

ADahım! Hakikaten tatihsiz annelerimiz neler çektiler ... Onlar için Adet 7.amanı engizisyon mlmü kadar bir be1A idi. Bayat arkadaştan olan babalarmmdan bile gizli, o kirli bezleri 
b.ranıık ve havasız yerlerde sanki bir cinayet eseri imiş gibi saklayıp gizlice yıkamak, kurutmak, ütülemek ve tekrar az çok mikroplu bir §ekilde kullanmak. Bu yüzden ömürlerinin niha
Jetine kadar birçok hastalıklarla mücadele etmek .. Ah! çekmek, inlemek! .• 

Nihayet bizlere modem bir şekil diye pamuk tampon kullanmayı öğrettiler~ Halbuki tababet bunun da iptidat 1ekil olan hederden daha korkunç olduiuno meydana koydu. Öyle ya; 
lranm harice akmaması, içenle havasız hapsolup kalması, vasatın sıcaklığı dolayısile derhal kokmıya, yani dakikada milyarlarca mikrobun üremesine ve bunların uzviyetimizin her tara
fına yayılıp nescimizin ve cildimizin taravetini bozmasına yüzümüzü, yanaklammzı solgun ve renksiz bir şekilde göstermesine en birinci. sebep teşkil etmez mi? Bu defa bizler hakikati 
b~erek zahiri şeklimizi kurtarmak için bil' alay kremler, pudralar ve rujlar lrullanmıya başladık. Fakat bugün oh!. Binlerce lfikürler olsun.-

fite biz, yeni nesil sağlığumzı, sıhhatimizi, taravetimizi ve neşemizi (FEMİL) ve BAGLARINA sigorta ettik. (FEMİL} ne ideal bir icat! Ayda ufak bir para mukabili alacağımız bir 
kqtU (FEMİL) bizi her zahmetten kurtaracağı gibi evde, işte, mektepte, vazifede, seyahatte, baloda ve sporda vticudümma bütün rahat ve serbesti verecek ve ömrümüz oldJiik hiçbir 
zatom rahim ve sinir hastalığı görmiyeceğiz ve evlit saadetin den de mahrum kalmıyacağız. Her AIDan ı~, dinç ve neşeli kalacaiı& / 

Sevgili Bayanlar; (FEMİL) ve Bağı bizlerin ebedi biridk hayat ve hilkat dostudur. Bunu ~§eyin.izden daha layınetli tutun ve daiım( Adet ramanlannızda bütün dünYJ.uun evver 
Baıanı8rı gibi candan gelen bir sevgi ile kuJJanımz. -f 

Ber eczaae, parfümöri ve tuhafiye mağazalaruıda, kadın berberlerinde ve alelıimum büyük tieaıethane18rde hizmefinize Jmmhr. \ 

ilLAYET ve KAZA MERKEZLERiNDE UMUMi SATIŞIMIZI YAPMAK ARZU EDEN TOCCARLARIN 

'STANBUL, öZIŞ ECZA DEPOSU ve iSMET E~ZANESI . ADRESiNE MÜRACAATLAR 
iSMET ECZANE VE LABORATUVARI, lstanbUI • Galata, Tel : 49297 . ~ 
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Sigori-alı!.. Hakkmm korunacağından em·n Olmak istiyorsan sigorta 
amelen.i sigortacılığı kendine iş edinenle yap! Aldanmamak 
tacıdan, sigortam vermeden evvel, birliğimizin hüviyet 
taşımadığım sor ve bu varakayı taşımıyarılarla katiyen muame e yapma! 

mu· 
• • 
ıçın 

varakasın1 

• 
sıgor· 

taşıyıp 

Türkiye Sigorta Prodüktörleri Birliği 
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Dün Yapılan Müsabaka 

Yugoslav Takımı 

Şişli Takımına Karşı 
1 - O Galip Gelebildi 

Kaç gündenbcri şehrimizde bulun- -

1 
makta olan Yugoslavya takımı, dün 
Taksim stadyomunda üçüncü maçı -
nı, Şişli takımile yaptı. Yugoslav ta-
kımı daha evvel iki maç yapmış, bun 

·ıardan ilk maçını Pera ile oynamış, 
ve bu maçı kazanmıştı. 

Yugoslav takımı ikinci maçını yap 
tığı Galatasaray ile berabere kalmış
tı. Nihayet dun üçüncü maçını Şişli 
takımile yaptı. 

Şışli takım nda İzmirin meşhur Va 
babı da oynuyordu. Ayrıca Vefadan 
Şi.ıkrü de Şışli takımında yer alınış
tı. 

Stadyom çok kalabalıktı. Çünkü 
Yugoslav takımının Galatasarayla 
berabere kalmasından sonra bu üçün 
cü maçının nasıl bir netice ile bite
ceğini merak edenler stadyomu hay 
lıca doldurmuşlardı. 

Oyuna saat tam üçte Saminin ha
kemliği altında başlandı. İlk dakika 
larda iki tarafın da can alıcı akınlar 
ve kale önü hücumları yaptıkları gö 
ri.ılüyordu. Şişlinin Eağ tarafı daha 
güzel işler gıbi görülüyordu. Fakat 
Yugoslav takımı, heyeti umumiyesi 
le daha ahenkli yürüyordu. Bununla 
beraber m safirlerimizin akınları mü 
essir olamıyordu. 

Devrenin ortalarına doğru Yugos 
lav takımı Şişli kalesine doğru ciddi 
inişler yapmıya başladı. Top bu takı
mın merkezinden etrafa doğru daha 
iyı işliyordu. Takımda top kontrolü 
ve faaliyet arttı. Bir gol bekliyenler 
dikk tlerini ••*o,eeanlarmı Şişli ka 
Jcs ne t m ' ~ ctJ;,irdiler. 

N tC'k·m r_ Boşa çıkmad,ı 

Birinci d vrenın ortalarına doğru Yu 
gos av merkez mühacimi uzaklardan 
kaptığı topu, şahsi gayretile ileri sür
miye ba !adı. Merkez mühacim. önü
ne gel ni calıınlarla geçiyor ve topu 
muvaffakıyetle ileri götürüyordu. Bi 
raz sonra kalenin yakmlanna geldi 
ve sıkıca bır şiitlc topu Şişli kalesi
nin ağlarına taktı. 

i Sinema ve Soor 
~ Spor, muhak~ ki sinemanm 

i 
başlıca yardımcısıdır. Bugün 
sporcu olmıyan yıldız yoktur. E
sasen sporla alak,ası olmıyan kim 
se, bugün stüdyodan içeriye gi
remez. Yeni Alman yıldızları a
rasında şu güzel kız, Marika 
Kök, yüzde yüz sporcudur. Bu
gün sekiz spor şampiyonluğunu 
muhafaza etmektedir. \ 

Bu ilk golden sonra oyun hararet 
lenir gibi oldu. Şişli takımında da 
gayret ve faal"yet artmıya başladı. 

Vahapta, mutlaka bir gol çıkarmak 
azmi göri.ılüyordu. Fakat bu gayret
ler biraz sonra gevşedi. İki tarafta 
da yorulmuş bir hal sezillyordu. Ve 
ovun devrenin sonuna kadar bu sekil 

l1.ui.ka Rö!:, en son çevirm"I olduğ' "Gasparone,, lil11ıtnde 
, "Çıldırtan dansöz,, rolünde •• 

dE: devam etti, birinci devre bu su-
retle 1-0 Yugoslavyanın galebesile 
nPticelerıcii. 

ikinci devre 

Finland;ya 
JimnastJc 

İkinci devreye başlandıktan bir- Bayramı 
kaç dakika sonra vaziyet ve netice F" 1A d" büyük J"imnastik 
k d. . . t . .b. ld ç·· k"" ın an ıyanın en mı gos eı ır gı ı o u. un u o- . 

h kik• • ·1 · b bayramı gelecek 16-19hazıranda ya-yun a ı manası e gevşemıve as-
lamıştı ve devrenin nihayetine ka- pılacak ve bu bayramdan sonra, 20 -
dar da bu ~evseklik devam etti. 127 haziranda, Helsinkiden 2,5 saat-
Arada sırada karşılıklı gayretler gö lik trenyolu mesafesinde bulunan 

rülüyor, fakat bu gayretler çabuk sö Viermöelledeki Finlandiya spor ens 
nuvordu. ' .. b" k k l p bu k . . titüsunde ır amp uru u , am 

Bu devrede oyun ıkı tak1m arasın-
da mtitevazin devam etti. Top ta bile 
bir isteksizlik vardı. 

Ve maç devrenin sonuna kadar bu 
vaziyette golsüz devam etti. Misafir 
Yugoslav takımı bu üciincü macını 
ancak 1 gol gibi çok cılız bir galibi

pa şimal memleketlerinin en iyi jim

nastlar iştirak edeceklerdir. Finlan
diya ve diğer şimal memleketlerinin 

jimnastik çalışm~larını daha yakın -
dan tetkik etmek istiyen. erkek ka -
dın, bütün memleketlerin sporcuları 

Klüplerde: 

Barutgücü 

Ço!< iyi Çal:şıyor 
B::ıkırköyündeki Barutgücünün, 

cok faydalı ve semereli faaliyette bu 
lunduğu görülmektedir. 

Barutgücü sahasında herhafta he
yecanlı müsabakalar yapılmakta ve 
bu müsabakalar birkaç bin meraklı 
tarafından seyredilmektedir. 
Kadıkoy Halkevi, Kızıltoprak spor 

kolu başkanlığının davetini kabul e
den Barutgücü Bayramın dördüncü 
günü Fener stadında Barutgücü - Kı
zltoprak A takımlan saat 15 te, Barut 
gücü - Kızıltoprak B takımları saat 
13 te karşılaşacaklardır. 

---0-

Klüplere Y ard:m 

Milli Küme 
Maçları 

Yarın Başl yor 
Futbol Federasyonu tarafından ter 

tip edilen Milli küme Maçları yann 
ki Pazar günü Ankara, İzmir ve İs
tanbulda başlıyacaktır. Fikstür muci 
bince şehrimizde yapılacak olan maç 
lar Galatasaray ile Beişktaşı, Fener
bahçe ile Güneşi karşılaştırmaktadır. 

Milli kümeye ayrılma müsabaka
larında Güneşe 4-2 gibi oldukça bü
yük bir farkla mağllıp olan Fenerli
ler bu defa kıymetli oyunculan Ya
şarla takviye edilerek sahaya çıka -
~aklar. 

Birinci karşılaşma Galatasaray -
Beşiktaş arasında saat 14 te ikinci 
maç Güneş - Fenerbahçe arasında 
saat 15,45 te yapılacaktır. 

Bugünkü Maç 1 ar 
Bugün Taksim stadyomunda Top

kapı - Galatasaray B takımları, Be -
şiktaşda Karagümrük - Beylerbeyi 
A takınılan ile Galata gençler - Or
taköy A takımları, Davutpaşa - Ana
doluhisan A takınılan ve Fener Yıl
maz - Kasımpaşa A takımları karşı
laşacaklardır. 

Dasketbol: 

Balkanblar Arasır:d:1 

Basketbol Maçları 
Sofya, 11 (Hususi) - Bulgar milli 

spor federasyonu, Balkan memleket 
leri arasında bir Balkan basketbol 
turnuvası teşkil edilmesi hakkında 

Romen teklifini tetkik etmiştir. 

Prensip olarak Bulgaristan, bu tur 
nuvaya girecektir. Diğer Balkan dev 
letleri de iştirak edeceklerdir. Şim

di halledilecek, turnuvanın proğra
mı, yapılacağı tarihi, mali şeraiti kal 
mıştır. 

Bulgarlar. Balkan basketbol turnu 
vası hazırlığına ve idmanalnna ya -
kında başlıyacaklardır. 

Kayak Hareketleri 
Lehistan kayak şampiyonasına 18 

kilometrelik mukavemet koşusu ile 
başlanmı~tır. Koşuyu Lehli Karpiel 
1 sa. 14 da. 58 saniyede bitirmiştir. 

Müsabakaya istirak etmiş olan A
vusturyalılarla Macarlar ellinci gel
mişlerdir. 

İsveç kayak şampiyonasına 30 kilo 
metrelik dev.amlı koşu ile başlanmış
tır. İngiliz Nils bu mesafeyi 2 saat 10 
dakika 55 saniyede katederek birin
ciliği almıştır. 2 saat 11 dakikada ko
şuyu bitiren Olimpiyat şampiyonu 

Erika Larsson ikinciliği almıştır. 
Alman, Avusturya ve Yugoslavya 

sporcuları arasında yapılan kayakla 
atlama müsabakaları çok heyecanlı ol 
muştur. 

Alman Klopfer ile Loiel 948,2 pu
an, Avusturyalılar 942,2 puan, Yu
goslavyalılar 941,9 puan almışlardır. 
Bu, enternasyonal karşılaşmayı Av
rupa şampiyonları değil de, Japonya 
lı lguro kazanmıştır. 

Hakem Kursunda 

12 - 2 - 938 === - - - - --

Kaşelerinin Tesirini Öğrenenler 
Baş, Diş, Adale Ağrılarını Unuturlar. 

NEZLE, KIRIKLIK, 
H~STALIKLARA 

ROMA TlZMA, GRlP VE EMSAL: 
KARŞI BiLHASSA MOESSIRDIR. 

Terkibi ve tesirindeki süZ:at itibarile emsalsiz olan GRlPlNin 
. 10 tanelik yeni ambalajlarını tercih ediniz. Geceleri tutacak 

olan ağrılara karşı ihtiyatlı buJunmuf :>lununuz 

icabında günde 3 kaşe allnabilir 
Takl"tlerinden sa~ınınz ve her yerde ısrarla Gripin isteyiniz. 

mi .. .. .. .. .. .. 

11 Adeta Bir Harika .. 
diye Bayan Jale itiraf etti 

BİR HAFTA ZARFINDA 
H~kikaten GENÇLEŞTiM 

Bayan JAT~E'ni.n blP. haftahk gU· 

zeUik tedavisini tatbik etmezden 
evvelki ha.kiki fotoğrafı 

Bayan Jale yazıyor: ''Benim için 
bu, bir harikadır .. bir hafta zarfın. 
da bu derece cazip bir şekil alat'a. 
ğımı h:ç ümit etmiyordum. Arka· 
daşlarım, daha genç ve daha seh
har göründüğümü söylüyorlar Cıd 
den şayanı hayret olan böyle bir 
teni tem·ne muvaffak olduğumu 

gıpta nazarlarile süzüyorlar. 

Evveıa, her akş!m yatmazdan 
evvel pembe Tengındeki Tokalon 
kremini kullanınız. Bu kremin 
terkibinde. Vıyana Universitesi 
profesörü Doktor StejskaJ tara. 
fından keşfedilen ve "Biocel., 
tab;r edilen gençlik cevherı mec
cuttur. S;z uyurken, cildinizi bes. 

Tamamen deği,tiği içİD 

daha cazib görünüyordu. 

Arkadatları, pyanı hay
ret tenine gıpta edi

yorlardı. 

Bayan JALE'nin bir hafta sonraki 
retu.'} görmemiş hakiki fotoğrafı 

ler ve gençıeştirir ve yüzdeki çizgi 
ve buruşuklukları izale eder. Sa. 
bahleyin kalktığınızda daha geDG 
görünürsünüz. 

Gündüz ıçaı beyaz rengindeki 
(yağsız> TokaJon kremmı kullanı
nız. En sert ve esmer b•r cildı yu. 
muşatıp beyazlatır. Sivah benleri 
eritir ve açık mesameleri kapatır. 
Yalnız Tokalon kreminin temin et. 

• tiği bu caz•p, sehha.r ve güz.el ~e 
malik olunur. 

yetle kazanmıştı. 

Çe!tos~ova!<yada 

bu kampa davetlidir. 
Çalışmalar bilhassa Finlandiyalı 

muallimler idaresinde yapılacak olan 
fiili idmanlardan ibaret olup, ayni 
zamanda muhtelif gösterişler vs. ya

pılacak ve terbiyei bedeniye hakkın 

İstanbul mn~takası şehrimizdeki 
spor klüplerine muhtelif miktarlarda 
yardım yapmıya karar vermiş ve 
kliiplere para tevziine başlanmıştır. 

Kliiplere yapılan bu yardım, futbol 
den gayri spor şubelerine sarfedil -
mek üzere yapılmaktadır. Klüpler bu 
parayı futbol işlerine sarfedemiye -
ceklerdir. 

Futbol Ajanlığı tarafından hakem 

yetiştirmek ve spor muharrirlerinin 

futbol maçlarını tenkitlerinde bir a-
henk temini maksadile verilecek ,. Urolog • Operatör , 

derslere birkaç gün evvel başlanacak 1 l Dr • REŞiD SAMI BERKER 
Prag muhtelitlerinin biri BerJinde 

4 1 maglUp olduğu ayni gün, ikin
ci l;ıır muhtelit Slavia sahasında 
Strasburg muhteliti ile karşılaşmış
tır. 

Çckoc::lovaklar, teknik bakımından 
daha gl.ızel bir oyun çıkarmışlarsa 

da, Alsaslıl::ır daha seri ve enerjik 
oynamışlardır. 10 bin seyirci önün
de yapılan bu maç, birinci haftaym
da 2-0 Alsashların lehine neticelen 
mış, ikinci haftaymda her iki takım 
ancak birer sayı çıkarahilmişlerdir. 
K ılaşma Strasburg muhtelitinin 
3-1 galibiyetiyle neticelenmiştir. 

da filimler gösterilecektir. 
Bundan maada, güzel göl manzara

ları ile d9lu merkezi finlandiyada. 
tenezzühler tertip olunacak ve misa

firler "Saint - Jean,, Finlandiya ana
nevi şenliklerinde hazır bulunacak -
lardır. 

Bulgaristanda Futbol 
Sofya. 11 (Hususi) - Dünya futl\ol 

birincililZi icin Bulgarlar, ilk karşılaş-

malarında Çekoslovaklarla hemen be 
rabere kalmışlardi. İkinci maç Çekos 
lovaklarla Prağda yapılacağından bu 
na bir hazırlık ve idman maksadile 
Bulıtar milli futbol takımı. bir hafta
ya kadar cenubi Fransada turne.Ye çı 
kacaktır. İlk karşılaşma "cenubi 
Fransa.. futbol takımile Marsilyada 
yapılacaktır. 

tı. Fakat araya bazı mazeretler ve 1 tdr 11 1 ar yo an hastalıkları mütehassısı 
ıyhzurlar girdiği için bu derslere _ B. O. lstiklil caddesi Mis sokağı No. ı Telefon: 41443 ~.,; 

bayramdan sonra başlanması takar- _::- ·----------------------------~; ,. 
rür etmiştir. Bu hususta Ajanlık ta

rafından aynca bir tebliğ yapılacak
tır. Neticede hocanın bir mazereti 
çıktığı, dersin muavini tarafından ve 

rilmesini istediğine dair bir mektup 

yazdığı anlaşılmış, muavinin de bun
dan haberdar olamaması üzerine 

müptedi hakemlerle spor muharrir
lerine verilecek futbol dersi bayram 
ertesiye bırakılmıştır. 

• 

, Emnfyet Sandığı ilanları · 
18/6/1933 tarihine kadar emlak mukabilinde borç para alıp 

da henüz ~rcunu ödeyemiyenlere : 
Az faiz almak ve uzun vSdeye bağlamak gibi bü

yük kolayhklar gösterilmektedir. 
Şimdo/e kadar müracaat etmemi• olanların .bu kolaylıklardan 

istifade etmek üzere vakit kaybetmeden Sandığa batvurmaları. 
(700) 
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fUNCELIMIZDE: SIVASTA: 

• 
Doğu ilinin Bu Güzel Çimento 

Fabrikası 
Hazırlığı 

Parçası Her Geçen Gün 
Bayındırlık Kazanıyor 

Sivas, (Kızılay) - Yakında inşası

na başlanılacak olan çimento fabri
kası için hazırlıklnrda bulunmak ü
zere Sümer Bank şeflerinden mühen 
dis Celil Günalp, inşaat şefi Nazır 

ve havai hattı yapacak olan fabrika 
nın mühendisi Metrel Jehrirnize gel 
mişlerdir. Havai hattın güzergaru 
tayin edilmek üzeredir. Fabrika 939 
yazında kurulmuş ve işe başlamış 

olacaktır. 

Elazığ, (Kızılay) - Avrupanın 

en guzel yollarile mükayese edile
bilecek kndar muntazam bir şose
Otomobilin sürati yetmişi de bul
du. Adım başında, yüklü kamyon
larla, otomobillerle karşılaşıyoruz. 
Geleni de, gideni de Tuncelinin i
çerlerine bayındırlığın ışıklannı 

scrpmiye memur. Taşıdıkları, san 
ki malzeme değil, kucak kucak me 
deniyet. Daha doğrusu: milletin 
her ferdini hakka kavuşturmak, 

her vatan köşesine hakkını ver
mek istiyen şefakatli cümhuriyet 
Tunçeli içerlerine doğru uzanıyor. 
Bu topraklar, Tiırk toprağı değil 
mi? ... Bu yerler, Türkün kanından 
doğmadı mı? .. Üç çapulcu yaşadı, 
beş asi çıktı diye bu güzel yerleri, 
hak dostu bir baba evlatlıktan red 
dcdecek değildi ya! .. Sultanlar fe
lakete sürüklemiş, cümhuriyet sa
adete ulaştırıyor. 

Her yanda gülümsiyen bir eda 
var. 

Bahar geçti amma, yüzlerde bir 
saadetin baharının izleri parlıyor. 
Sağda faaliyet. Solda faaliyet. Dağ 
da faaliyet. Bağda faaliye~ 

Sanki herkes durmakU>.n, otur
maktan ve uyumaktan bezmiş, u
sanmış, kaybolan vak;t'cri teliı.fi e
debilmek için nnd içmiş. 

O rada amele gruptan, burada 
işçi kümeleri. Kiminin elin

de kazma, yol kazıyor. Kiminin e
linde çzapa, tarlasını hazırlıyor. 

O da memnun, bu da. O ~inde

liğini aldıça, alınteri ile para ka

zanmanın düne kadar tanıyamadı

ğı zevkini tatıyor. Bu, daha bir iki 

yıl önce, ancak çapulculara yatak 

olabileceğini sandığı tarlasının ar
tık namuskar bır ziraat kaynağı 111 
duğunu anlıyor ve hepsinin yüzü 
gülüyor. 

Çocuklarının d.a, kitap yüzü ne

dir bilmezken bugün, kolutğun

daki kitaptan su gibi okumaya baş 

lıyan o masum yavruların da. 

Bütün bunlan gördükçe insan, 

Dersimin halkı ezmek, ona esaret

ten başka birşey tanıtmak istemi

yen kara vicdanlı derebeylerinin 

haris siyasetlerini bir kere daha 
lanetle anıyor. 

Daha dün bu yerler, bir müca

dele meydanı idi. Abbas uşağı,Kur 

ganlılan bu yerde pusuya düşürdü. 

Yahut Kureşanlılann bilmem han 

gi desisesi bu yerlerde yine bil

mem kaç kişinin kanını akıtb. O
nun odununu bu mal edindi; bu
nun tütiğini o çaldı. Bir davadır 
giderdi. Sen benim canıma kıy

dın, ben senin kanına susadım. Ne 
~ardı? .. Ne oluyordu? Kim kimin 
malını alıyordu? .. Kimindi bu top 
raklar? .. Bilen, düşünen nerede?·
Aşiretlerin eb~i bri gürültüsü de
vam eder, dururdu!. 
Şimdi bu çalışan kitle, bu iş sa 

hibi insanlar arasında bu davala
nn basit saflıalannı bile anan yok. 

O otomobil hazan duruyor. Ça 
lışmalan yakından takip e-

derken soruyoruz: 
- Nerelisin, hemşeri?. 
- Ttirk işçisiyim. 
- Hangi aşirettensin?. 
- Kureşhandan idim! •. 
Öbürüne soruyoruz. Cevap veri 

10r: 

Avdan Dönerken Kaza 
Sivas, (Kızılay) Kavilhisann Göl

cük köyünden İbrahim, Dursun ve 
Ahmet avdan dönrlerken bir kaza 

. oltnuştur. Ahmedin tüfWi nasılsa 

patlamış, Ibrahim uyluğundan yara
lanmıştır. 

SAMSUNDA: 

VilCiyet Meclisi 
Çahşmıya Başladı 

Samsun, (Kızılay) - Vilayet umu
mi Kolçak, katipliklere Mustafa 

Tuncelinde artık tarihe kan~mak üzere olan manzaralardan .•• Bunların 
yerine yakın bir istikbalde modern kasabalar göreceğiz. 

kanlığı altında ilk toplantısını yap
mıştır. İkinci reis~ğe Hüseyin Feh
mi Kolçak, katipliklere Mustafa Ca
(LAdik), Salih Genç (Köprü), en-dileri de biliyorlar. Biliyorlar ki 

bugün Türk camiası içinde bir aşi 
üzerinde yalnız bir Türklük var
dır. 

Yolun kenarındaki çukurlan dü 
zelten beyaz şalvarlı delikanlı, 

belki daha düne kadar, reisinin 
bir emri üzerine betbaht bir yol
cuyu yere serebilecek kadar mu
hakemeden mahrumdu. 

Beride taş kıran yağız çehreli ih 
tiyar, belki mektep adı anılınca tit
rer, karakol bahsi geçince tüfen
gine fifeğini aürerdL 

Ötede bizi masum ve mesut bir 
eda ile karşılayan Tunçeli kadını
nın çocuğunu; muallim eline tes
lim etmemek için daha dün, dağ
dan dağa kaçacak kadar vahşi bir 
kültür düşmanlığı taşımadığı ne 
mallım?-

B ugün ise o kadın yavrusu
nu kendi eliyle mektebe gö 

türüyor. Yer yok'deseler, belki de 
gücenecek. Beyaz şalvarlı deliknn 
lı veya yağız çehreli ihtiyar, tüfe
ğinin hayalini bile görmek istemi
yor. 

Ne güzel şey. Ne mesut bir dev
rim. 

Katırların güçlükle geçtiği pa

tikalann yerinde bugün bir saadet 

kordelası gibi uzanan muntazam 
şoseler, okumanın zevkini almış 
yavrularla dolu. Belli : 2884 nu
maralı kanun anarşi içinde kıvra
nan bir toprakta asayişin en mü
kemmelini kurdu. Cümhuriyet 
derebeyliklerin ankazı üzerinde sa 
dece mamur bir belde yaratmıyor, 
faideli bir unsur, yeni bir nesil de 
yetiştiriyor. 

''Mamiki"ye doğru ilerliyoruz. 
Her kilometre: bayındırlı~ın yeni 
bir zafer abidesini daha bize tanı
tıyor. 

D ersim topraklarında bütün 
idare mesuliyetlerini yük

lenen Tunçeli vilayetinin merke
zi henüz Elazığdır. Bu vilayeti ku
ran kanun meriyete girdiğindenbe 
ri idi. Tunçeli saadet ve refah yu
kalmamıştır. Dersim, serkeşlik ye 
ri jdi. Tunçeli saadet ve refah yu
vasıdır. 

Bu mühim vı1ayetin bürolarının 

Elıizığda kalmasını gayet tabii, gör 

melidir. Çünkü devlet, Tunçeliyi 

kurduğu gün Dersim, bütün bir 

vilayet te§kilitım barındırabile

cek yapılara malik büyük bir şe
hirden mahrum bulunuyordu. En 
büyük kazası bile buna müsait de
ğildi. 

Bugün mesele hallolunmuştur. 

la mücehhez. bir merkeze kavuşa
cağın günün arifesindedir denile
bilir. Rivayetler ve tasavvurlar 
doğru ise bu şerefle tanışacak şe
hir, daha dün bir kulübe ankazın
dan ibaretken bugün şirin ve mü
kemmel bir kasaba olarak pırılda
yan "Mamiki'' dir. 

E lazığdan Pertek suyuna ka
dar mesafe 26 kilometre

dir. Bunun yine hayli yukarıların
da Harçik suyu -ile Munzur suyu
nun birleştiği bir yer vardır. Her 
yanda billfır sular, dağlara, ovala-

ra yeşil birer tül serpmiş gibidir 

Ağaçsız yer bulmak güç iştir. Ma. 

rniki adı verilen kasaba işte bura

sıdır. Şimale doğru hafü meyim. 

ve şark ile garbe hayli dik yük

selen topraklann eteklerinde Ma

miki, istikbalinin mesut günlerine 

sevinen güzel bir kıza benzer. 

Şehre varır varmaz ~ze çarpan 

manzara, her insanın ruhunda bu

günkü devrime karşı takdirkar 

saygılar uyandıracak kadar muh

teşemdir. Çok güzel bir yerde ku

rulan şehir, tabü güzelliklerinin 

yanında bir de medeniyetin en ca

zip abidelerine kavuşmaktadır 

Her yanda yükselen büyük bina·· 

lar, yarının birer müjdecisi, boy 

boy kübik evler bu şehire karşı 

gösterilen büyük aliı.kanm birer 

belgesidir. Daha düne kadar yıkık 

kulübelerden başka birşey tanımı
yan bir köyde en kısa bir 
zamanda kurulan en muhteşem 
abideler, Cümhuriyet bayındırcı
lığının parlak zaferlerinden bi
risidir. 

(Arkası 14 üncüde) 

cümenlerden bütçeye Ayşe Beğen, 

Hüseyin Cahit Berk, Yakup Cemal 
Ertan, Salih Zeki Aker ve İsmail Ar
sal; Nafia encümenine Nafiz Kozmal 
Ramiz Parlar, Abdullah Ertüzün ve 
Agah Gürbüz; ziraat, sıhhat ve vete 
riner encümenine Ismail Fuat, Hay
ri Akal ve Ibrahim Güler; Kültür en 
cümeni~e Pakize,Nurettin Semizoğlu 
Kamil Çuhacı ve Hüsnü Törel; müte 
ferrik encümenine Nafiz Kaynar, 
Mehmet Ural, Celfil ittifakla seçil -
mifUn'dir. 

ESKİŞEHİRDE: 

Şiddetli Bir Kış 

Hüküm Sürüyor 
Eskişehir, (Kızılay) - Bir aydan 

beri vilayetimizin hemen her tara
fında havalar kapalı ve k~rlı geçmek 
tedir. Bu yüzden zirai faaliyet tama 
mile durmuştur. Ovalarda bile kann 
kalınlığı 30 santimi bulmuştur. Bu 
yıl vilayetimizin birçok yerlerinde 
zeriyat erken yapılmış olduğu için, 
yağışlann fazlalığı çütçileri mem
nun etmiştir. 

Bir Katil Hapse 
Mahkum Oldu 

Aydın, {Kızılay) - Ağır ceza mah
kemesi, Çinenin Bedirler köyünden 
Havranoğlu 19 yaşında Ahm~din mu 
hakcmesini bitirmiştir. Ahmedin, es
ki nişanlısı Gülltiye babasının koca 
seçtiği Orhaniye köyünden Osmanı 

öldürdüğü sabit olmuş, 30 sene hap
sine, yaşı yirmiden küçük olduğu i
çin bu cezanın üçte bir indirilmesine 
karar verilmiştir. 

,-Alaylarımızda Şanlı Sancağımız: 
- .. 
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Yurtta Düğünler: 

Bıçkı Başında 

Sevişenlerin 

Şen Düğünleri 
, 

Ayvacık, (Kızılay) - Köylerin en 
hususi güzelliği hiç şüphesiz düğün
leridir. Hele Türkmen düğünleri ga
rip adetlerile çok meraklı safhalar 
arzeder. Bu düğünleri yakından gö
rüp yazmak istiyordum... Şeydan 

Türkmen köyündeki düğüne gönderi 
len bir külah şekerle davet edildi
ğim zaman bu fırsatı elde ettiğim i
çin sevindim.-

Soğuk bir gün benimle birlikte 
düğüne giden sıhhiye memurile hay 
vanlarımızın taşlık bozuk yolda çı

kardığı sese dalmış yavaş, yavaş ile
riliyoruz ... Kaz dağının karlı tepesin 
den gelen soğuk bir rüzgar yüzümü
zü kamçılıyor.-

Derin boğazlarla uzayan tepelerin 
arasından mütemadiyen ayni tonda 
bir davul sesi sanki her adımda bize 

yaklaşıyor. 

Etrafı geniş çam ormanlarile kap
lı tepelerle çevrili' bir düzlükte ku
ru~uş ufak bir ev.. Renk, renk 
elbisclerile köy meydanını dolduran 
köylüler orasını bir çiçek bahçesine 
benzetmişler ... 

Davul ve klemetfn oynak nağme
lerine ayak uydurmuş delikanlılar 

alay havası oynuyorlar. Meydanın 

etrafındaki damların üstü uzak n 
yakın köylerden gelen köy kadınla
rile toplanmış, hele Türkmen kadın
lannın allı yeşilli salta ve şalvarla- • 
n ve başlarını süsleyen yüzlerce gü
müş paralar ve boncukların tefkil et
tiği garip manzara gözleri tızerine çe 
kiyor. 

Türkmen düğünlerini başından so
nuna kadar takip edelim. 

Dağların saf havasını teneffüs e

derek olgunlaşan Türkmen kızlarile 

delikanlılar bıçkı başında tahta bi-

çerken biribirlerlni beğenirler.. Bu 

gönül macerası ekseriya kızın deli-

kanlıya kaçmasile neticelendL 
Nişan: 

Bütün köy balkı nişan günü köy mey 
danında toplanırlar, muhtelif eğlen
celer tertip ederek eglentrler .. Uzak 
bir yere dikilen bir hedefe köy deli
kanlıları silahla nişan atarlar, vuran 
lara hediyeler verilir .. Bir taraftan 

da söz kesme denilen nişan merasimi 

yapılarak şerbetler içilir .• 

Okuma: Bu düğüne davettir. Dü

ğünden bir hafta evvel davet edile

ceklere birer külah şeker gönderi

lir. 

Pazartesi gününden itibaren dü
ğün başlamıştır. Her taraftan akın, 
akın davetliler gelmiye başlar. Top
lu olarak gelen davetli köyler yakla
şınca silah atmak suretile geldikleri
ni haber verirler. Davullarla düğün 
sahibi giderek bunlan karşılar. Ön
de getirilen dürüler olduğu halde ya 

.,. __ . 
\ 

~~~~::s 

L Şirin Tokat ,_J 

Tokat gUnden gfine güzcncşmck· 
tedlr. Şehir yeni caddeler, yeni gfu:el 
binalar kazanıyor. Bu münasebetle 
Tokatın tarihi binalanndan saat ku
lesinin bir resmini koyuyoruz. 

vaş, yavaş köy meydanına gidilir .. 
Bu dürüler çok muhtelü olmakla be
raber samimiyet derecesine göre sı
ğır, koyun, kuzu, basma, çörek vesa
iredir. 

Meydana gelen gençler hep bir • 
ğızdan düğün sahibine hitaben; 

Bahçelerde gül var mı? 
Geçecek yolu var mı? 
Düğün stıhibi geliyoruz 
Yayacak yazgın var mı? 
Bayırlarınız bayır olsun 
C ayırlarınız çayır olsun 
Düğün sahibi düğününe geliyol 
Vak ti şeriflerin hayır olsun 

Ve içlerinden birisi çalgıcılara 
dönerek: 

Menemenin orası 
Sakarların yuvası 
Çal davulcu bizlere 
Bir alay havası 

Bunun üzerine alay havası çalınır; 
bütün gençler oynadıktan sonra mey 
danın bir kenarına yerleşirler .. Gece 
köy meydanı büyük çıra kütükleri 
yakılarak aydınlatılır, sabaha kadar 
oyunlar oynanarak vakit geçirilir .. 
Bir taraftan da kadınlar c:\liğün evin
de toplanarak gelin ve ,ağdıçlara 
kına yakarlar .. 

Gelin perşembe günü hazırlnndık
tan sonra sağdıçlarla beraber atlara 
binecekleri sırada güveyin hıSlm ve 
akrabası kız tarafına ellerindek' so
palarla hücum ederler. Onlıır da mu
kabele ederek üç defa biribir lerine 
saldırırlar. Bu kavga taklidının so
nunda nihayet kız tarafı kaçar ve 
güveyin akrabaları gelini ata bındıre 
rek önde davullar olduğu halde kö
yü dolaştırarak gı.ivey evine getirir
ler. Güvey gelini attan kucaklıyarak 
indirir, içeride hısun akrabanın el
leri öpülür, onlar da nasihatlerde bu 
lunurlar. 

- Bahtiyar aŞ,iretinden idim!_ 
Onun yanıbaşındaki de belki 

Abbu uşaklarındandı. 
Fakat, cevaplarda hep bir idim 

.,.._ Mazide övle ;diler. Bunu ken 

Kısacık bir zaman, Tunçeli top
raklarında büyük bir Jehrin doğ
masım sağlamlamıştır. Tunçeli vi
liaveti modem her türlü vasıtalar-

Ordu komutanlanmızdan Orgeneral İzzettin Çalışlar geçen haftalnr içinde emri altındaki alaylanmıza şan
lı sancağımµ.ı coşkun ve milli merasimle verdi. Resimde Aydındaki alaylarunıza sancak verilmesi merasimini 
ırÖrüYOru7 

Gece güvey gerdeğe Wn>rken sır

tına yumruklar vurarak ıçerı so • 
karlar. 

B. Cdlaı 
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Romanyadaki Son Buhran 

al Karol Bir 
ranname Neşretti 

Goga I(abinesinin İstifası 

I eyecaıı ı Akis!ere Sebep Oldu 

lngiltere 
Italya 

(Başı 1 incide) 

ha ziyade karışan şüpheler gideril
medikçe esas İngiliz - İtalyan me
selesi ele alınamaz. Bununla beraber, 
Eden ve Grandi, İspanya meselesin
deki güçlükleri kaydetmekten hali 
kalmamışlardır. Yabancı gönüllüle
rin geri çekilmesi geniş bir reklam 
mahiyeti almamalıdır. Maamafih rek 

(Başı l incide) 1 meti zamanında kapatılmış olan Ya- lfunlann, muharipleri nakletmek üze 
kü mu ''ni ve Hariciye Nazın vekili: hudi gazeteleri, tekrar çıkmıya ha- re tertibat alabilmesi için, alakadar 
B. T t . co, En~üstri ve Ticaret: B.

1 
zırlanmaktadırlar. makamlara bildirilmesi bittabi icap 

Ar to nu, Dahılıye: B. Armand Hariçteki Ak"sler eyliyecektir. Muharip hukukunun ta 
Galın sco, Ziraat: İcnesco, İş: B. Tit- Berlin, 11 (A.A.) - Romanyada nınmasından evvel her iki taraftan 
ıe co Ordu Nazırı ve Hava ve Balı- Goga kabinesinin istifası ve Miron ka çekilecek yabancı muhariplerin as-
ri~ e N :ı.zırı vekili: General An ton es- l binesinin teşekküliı matbuatta hiçbir gari yüzdesini Londra komitesinin 
co. 

B knnlıksız Bakanlar: .. Devlet 
b kanları" B. Yorga.- B. Angelesco -
B Vaıdo Voivod - General Vaitaianu 
- B. ~ hronc co. 

l'-ralın beyannamesi 

tefsire yer vermemektedir. Gazete - tayin etmesi şüphelidir. Bu husus i
ler, yalnız Biihreş telgraflarını neş- çin İspanyaya gönderilecek komis
retmekte ve buhranın harici, dahili yonlara tam bir itimatla bağlanmak 
politika ve ekonomik sebeplerden icap eyliyecektir. Bunların cepheler 
doğduğunu bildirmektedirler. Bu se de hiç bir yabancı göniıllü kalma
bepler şunlardır. Hükumetin proğra dığını, geri çekmenin devam eylediği 

Bukre 11 (A.A.) _ Krla Karol, mına göre bütçenin tevzinine imkan ni ve bunun şayanı memnuniyet bir 
bulunmaması ve muhalefet partileri nisbet buM•ı~nnu bildirmesi kifavet 

R man)a milletine hitaben neşretti- nin memlekette sükunün temini için etmelidir. Silah ithaliıtı hakkındaki 
gı b ) ann mcde ezcümle diyor ki: kral nezdinde yaptı.klan mutemadi ambargonun da bu esnada tam bir 

Muhtelıf seçimler dolayısile yapı- tazyik. surette tatbik edilmekte devam eyle 
lan propaganda, milletimizin hayat Muhabirler ayni zamanda. yeni hü mesi lazımdır. Bütün bu meseleler
ve ruhunda karışıklık ve endişeler kumct azasından bulunan eski Baş- de esas, bütün alakadar devletlerin 
hasıl etmı tir. Bundan çok zararlı ve vekil B. Mirenesco'nun Fransız siya- hakiki nivetleri hususunna tam bir 

1 

· hf'll · k · • ·· emniyeti~ yenidCJ'l tesisidir. mılletın bızzat mevcudiyetini baltalı sı ma ı erme ço samımı munase-
yan bir haleti ruhiye doğmuştur. tbedt~elrde bulunduğunu da kaydetmek G. Franco'ya göre 
Y d d . • f tl . . k e ır er. ur un aıını men aa erını oru- Londra, 11 (A.A.) - General Fran 
m:ık lilzımdır. Bunun içindir ki, me- Lehistanda co, Reuter, muhabirine verdiği bir 

sul adamlardan murekkep bir hü- Varsova, 11 (A.A.) - "Havas ajan- beyanatta ezcümle diyor ki: 
kümet teşkil ettim. Tam bir vatan- sı bildiriyor:,, Filhakika Akdenizde korsanlar 

perverl"k hissi ile muttasıf ve her Gaganın istifası siyasi mahfilleri mevcuttur. Fakat bunu Nasyonalist
ti.ırlu partı faaliyetinden kurtulmuş hayrette bırakmıştır. Bu mahfiller, ler cephesinde aramamalıdır. Fransız 

1 

ve Ingiliz hükumetleri tarafından alı 
ol n bu mesul adamlar, kendilerine yeni kabinenin kimlerden teşekkül 

h 
nan tedbirlerin müessirliği hemen he 

mun a ıran memleketin iyiliği için tt•"'' · l d 1 • t h k 
1ı k 

. k" e ı6ını an ama an evve vazıye a men yok telakki olunabilir. Bolse, _ 
ça m ım anını verecek bir müh-

kında tefsirlerde bulunmaktan içti- vik İspanya veya Sovyet denizaltı ge 
Jet bulacaklardır. Bu hükumet, dev- t kt a· l mı'lerı·, her zaman üslerini terk ede-l t d · . . • . nap e me e ır er. 
e ı arcsını sıyaSl tesırlerden kurta- rek bitaraf gemilere hücum eyliyebi-

racak ve kanunu esaside yeni ihtiyaç Çekoı'ovakyada leceklerdir. Deniz, geniştir ve haya-

ları ka ılıyan ve milletin isteklerini Prağ, 11 {A.A.) - Goga kabinesi- letleri aramıya çıkacak olan filolar 
tatmin cd\!11 dcğ1Şiklikler yapacak. nin istifası haberi geç gelmiştir. Bu- çabuk yorulacaktır. Bolşevik İspan-
tır. nun için gazete tefsirleri de nisbeten yanın propaganda için l50 milyon al 

Bu yeni yola enerji ve yurdun seHi tın pezeta sarf etmiş olduğunu unut-
azdır. Gazeteler, bu istüanın yan ya-

m 1i bunda olduğuna kani buluna- mamalıyız. Bir Sovyet denizaltı ge-
rak girh orum. rıya hayret hasıl ettiğini. yazıyorlar misi herhangi bir vapuru batırır ba-

Libcraller :n karan ve diyorlar ki, "çünkü, bu tırmaz, bunların propaganda maka-
Dukre 11 (A.A.) _ Liberal par- tı.,, nizması derhal harekete geçmektedir. 

tisı yeni huklımete zorluklar çıkar- Narrodni Listy gazetesi: Bir İngiliz gemisinin batması üzerine 
mak nıyetınde olmadığını bildirmek- "Goga kabinesinin Kral tarafın- 1ngi1tC'renPki akc:i.iliımel anlu:; h:.her 
te ve f kat k.,b" · t" dan kendisine verilen vazifeyi yapa- ler alan bir millet için çok tabiidir. 

·... meye gıren par ı aza- İngiltere ile, rasyonalist İspanya ara 
sının bunu munhasıran Kralın müşa- mıyacağı iışikar idi." diyor. 

sındaki münasebata gelince, İngilte-
virı sıfotıyle yapmış bulunduklarını lyı' malümat alan mahfiller, Goga- re. muhakkak surette bir gün hakiki 
tnsrıh etmektedir. nın istifasının Çekoslovakyada mü- İspanyaya varacak yolu bulacaktır. 

Yeni Başvekilin hayatı 
Bukre . 11 (A.A.) - Yeni Başve

kil B Mıron 1868 de Transilvanya
da do !'mu tur. Tahsilini Sisiu ve Bu 

d pe de yapmış ve Romanya milli 
h r k t ne o zaman Avusturya -

M c rı tan idaresinde bulunan ken 
dı do u ru vılayette faal bir surette 
i tirnk ctmistır. 1925 te Patrik seçil 

m ve bu sıfatla 1927 den 1930 a 

yani Karol un kral ilanına kadar ni

yab~ t m clisine dahil bulunmuştur. 

Yeni kabinenin ilk işi 
Bukrcş, 11 (A.A.) - Yeni hüku -

m tin ilk i lerinden biri, 1933 kanu

nu vvelindc Başvekil Duc~'nın kat

li uz rine yalnız Bükreş ve diğer ba 

zı buv k hırler için ilan edilmiş o
lan orfı ıd renin bütün memlekete 

te mıli olmuştur. 

sait bir surette karşılanacağını 

nediyorlar. 

ltalyadaki akis!er 

zan-

Roma, 11 CA.A.) - Sabah gazete

leri, Goga kabinesinin istifası hak

kında, ayni ilhamdan geldiği gözü

ken, fakat bazısı tarafındna (Viya

na), bazısı tarafından da (Bükreş) 

mahreciyle kaydedilen bir not neşre 

diyorlar. Bu notta, bir darbeden, 
dilmektedir. Bu notda. bir darbeden, 

kanşık vaziyetten bahsedilmektedir. 

Gazeteler bilhassa bu ani buhranın 

sebebi hakkında ihtiyatlı davranı

yorlar. Fakat Romanya mesul mahfil 

!erinin ekonomik zayıflamasını tes

lim ediyorlar. Ve: "Yahudi unsur, ne 

ticeyi çabuklaştırmak için manevra 
yaparak bu istikameti kolaylaştırdı.,, 

Nıznm ve a:myişin muhafazası için diyorlar. 
kanun ve nızamnamclerh1 verdiği Diğer taraftan. gazeteler. Goganın 
b tun salahiyet askeri makamların ve Maniu'nun yeni hükumete işti
el ne ge mektedir. Her vilayetin as- raki reddettiklerini ve "her şey va
k rı kum ndanı vali vazüe~i ile mü tan için,. partisi azasının haberdar 

kellcftir. Matbuat sansürü kuvvetlen bile edilmediklerini ve "geçen her 

dırilmı tır. Bununla beraber. polis dakikanın kendisi lehinde bulundu-

ve umumi emniyet hizmeti dahiliye 

nezar t ne bağlı kalmaktadır. 

Kabine ve Parlamento 
BL.krc , 11 (A.A.) - Havas Ajan

sı bıld ırıyor: 

ğuna kani olan,, demir muhafız teş

kilatının hattı hareketinin henüz 
meçhul bulunduğunu kaydetmekte

dirler. 

/ngilterede aküler 

Sokakların Temizliği 
Istanbul belediyesi, sokakların te

mizliği işine de ehemmiyet vermek
tedir. Şehrin anayollarını teşkil e-

den büyük caddelerin, günün her sa
atinde tertemiz bir halde bulunma-

sı hususunda lüzım gelen tedbirler 

alınmış bulunmaktadır. 

Temizlik amelesi, iç sokakların 

temizliğine de dikkat edeceklerdir. 

ga kabinesini düşürmüştür. Yeni ka
binenin en mühim vazifesi, Gaganın 
hükmü altında geçen ve çok şükür 
kısa suren müddet zarfında Yahudi
lerden alınan hukuku iade etmek ola
oaktır. 

Yugoslavyada 
Belgrat, 11 (A.A.) - Goga kabi

nesinin düşmesi Belgratta şiddetli 

bir heyecan doğurmuştur. Bununla 

beraber, salahiyettar mahfiller, tef -

sirntlarında ihtiyatlı davranıyorlar. 
Dış işlerini eline alan B. Tatares

cu'nun da Yugoslav siyasi mahfille
rinde büyük bir hürmete mazhar ol
duğu bildirilmekte ve Romanya da
hili değişikliklerinin dış siyaset üze
rinde hiç bir surette müessir olmıya 
cağı ilave edilmektedir. 

BAŞMAKALEDEN l\IABAAT 

Hatay 
Dav asa 

(Başı 1 incide) 

Milletin Hatay münakaşası 
sürdüğü kadar ve süreceği ka
dar, gösterdiği ve göstereceği, 
titiz ve kıskanç aUika, miJii da
vamızın ba hca korunuş inan
casıdır. Türkiyeden söz alıp o
na söz vermek, onunla herhangi 
bir teahhüdü münakaşa etmelt 
istiyen herkes, hareket tarzını 
bu alllka hakkında verilen hü
küm ne jı;:e. ona göre ölçecektir. 

ATATÜRK kendi milletine 
bos yere inanıp ba~lanmış de
ğildir. O, miJlctle birlikte n"i!'r 
yapmıya kadir olduğunu, mil
letle beraber hilivor. 

Falih Rıfkı ATAY 

lsviçren:n Ankara 

Elçisi Dün A yrddı 
Ankara. 11 (A.A.) - İsviçrenin An 

kara orta elçisi B. Martin bu sabah 
Sofyııya hareket etmiştir. Orada Bul
garhük(ımetine veda mektubunu ve
recektir. 1926 danberl Sofya ve An
kara elçiliklerini büvük bir liyakatle 
idare etmiş olan B. Martin ahiren 
Varsovaya elçi tavin edilmistir. 

B. Martin, bügün Basvekil B. Ce
lal Bayar ve Hariciye Vekili Dr. Rüş 
tü Aras tarafından kabul edilmiş ve 
Hariciye Vekili ile uzun müddet gö
rfü:m ii st ii r. 

Yeni Varsova orta elcisi. 1stanbul
da C'Ok kalabahk olan fsvicre koloni
sine de veda ettikten sonra İstanbul
dan ayrılacaktır. 

BULMACA 
DUNI\:U BULMACAMIZIN HALLI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ı olAI• IAlvlEIRl~lcltl 
2 EIBI ETr.'OIMIElcl t '"' 

M\EI" Z\EI 1rll it 
4 l ISIEıDIE mı•l1''1•ıA 
s Rllll•lolRITriıiı .-}J 
6 YiUIFIGIAT•ı ŞI i Rl.A 
7 olNIAIP •'el t iL IA 1 
8 Ll•IKIAIFl•IK EIKIE 
9 ulı l.A MI~ a Al~ı•ıe 
ıo, I-' iTi IJ liTflll»IE 

BUCHJNKU BtJLl\IACA 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1'11-n ı , ı ı 
2111 111111-
3 ı-m:ı-ı -f-Tı-=-_-:=ı :;:....I ~, =.1:-
4 ___ ı~ı ~' =!-ı --!-ı ım nı ı 
5 ı ırı ım ı ı ı 

--J....-..;-;..I ...ı...1 _ı_.;I 1111 t ı 

--------' -"'•=ı=•ı_ 1 1 1 

6 

7 

8 1 1 1 1 ı•ı 1 1 
9 ını ı ı ı ıil-ı 

10,,=-_.:.-I -!-1 _I 1 1 ile 
* Yl'KARl>AN AŞACI: 
1 - Istanbulda bir semt 
2 - Mobilya, 
3 - Şikar - Bir nevi kürk der:sı 
4 - Kadın adı - Su (Carisi) 
5 - Valde - Meydan 
6 - Oteki dünyada toplanılacak yer -

Hatıra 

7 - Nehiy ıigası - Gemi bağı 
8 - En az - Evvelden verilen para 
9 - Emir sigası - Tccssur - Yan katı 

10 - Kokular 

* SOLUAN SA(:A: 
1 - Bir nevi şeker 
2 - Evin üst katı 
3 - Genişlik - Uzenği 
4 - Kol adalesi - Tatlı gıda 
5 - Oldukça - Başkaldıran 
6 - Başa giyilir - Bir Balkan mcmle 

keti parası 

7 - Nota 
8 - Işık - Kusur 
9 - Atırlaşmak 

10 - Cesur adam 

Antivirüsle 

Tedavi 

Ycnı Romanya hükumeti, devlet iş

lerını parlamentonun müzahereti ol

ın d n orecek bir milli temerküz hü 

kümctı olarak gozükmektedir. Parti 

1 ın sıyasi faaliyeti kalkacak ve se

çim muayyen olmıyan bir müddet i
ç n tehir edılecektir. 

llukumct Liberal parti ile muhte
lif cenah partileri unsurlarından 

Londra, 11 (A.A.) - Goga kabine

sinin istifası ve yerine bir milli bir
lik hükümetinin geçmesi umumiyet 
itibariyle ve bilhassa sol cenah ga

zeteleri tarafından iyi karşılanmıştır. 
Yalnız Manchester Guardian, baş 

makalesini Romanyadaki kabine de
ği~ikliğine tahsis eylemekte ve bu
nun sebeplerini şöyle izah eylemek
tedir: 

Kan çıbanları, el ve ayak parmaklarının arasındaki ka~nnhlar, 
dolama, meme iltihabı ve çatlaklar, yanıklar, tıraf 

yaraları, ergenlik'er. koltuk altı çıbanları. 

mır kkcptir. Ve içinde yedi tane es
ki Ba v kıl bulunmaktadır. 

Yahudi ga:r.ete!eri 
Bükres. 11 (A.A.) - Go~a hükU-

Bu değişme, birtakım yabancı 

memleket tesirleri altında ve hassa
tan Sovyetlerin tesiri ile yapılmış
tır. Moskovanın şiddetli notası, Go-

Tedavisini en erken ve en emin bir surette temin eder. 

• Şark ispençiyari Laboratuarı IST AN BUL -
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Hastalık, ör·m ve p·s · 

I 
H4JAN\i 

TARL ZEHİR/& 

• 
1 e 

• • 

~ . 
\\ 

•• 
... 

e ·ren fare~eri 

•• •• 

Macun ve buğday şeklim'?? olup büyük ve l<ücük her nevi fa
releri, sıçanları derhal öldürür. Te 'ri kat'idir. Fareler kokmaz. 
Buğday nevilerini serpmelidir. Macun olanlarını yağlı bir ek

meğe ve her hangi bir gıdaya sürerek fareler n bulunduğu yerle
,1e koymalıdır. Kutusu 1 O, büyük 25, ikisi b'r arada 30 kuruştur. 

Cuostovakya4.~o .. dnıc•· d.e u,n 
Pulluk fabrikası ve . W Çelik Dökümhane.si 

AluHh ~ t•nıw 

... .uutt <.; •l uıu. .ıuı il r l~\ı: 1.~Uı.UA. 

Inr, Tınml.I r, ('ap ' :r, l\iı'tiivnförler, 

l\tcrclıırıcler, Di l rolnr traktör pul
lukları \ c airc .... 

TÜUKJYE lÇJN UlUUl\Iİ ACENTI LİGİ \C n:;RICEZ DEPOSU 

rr;:;_w·· ~v __ -il r10 J w ·79~ fll I ı.t<l. Şii 

İSTANBUL, Gnlata, Per~('mhcoanııı N'o. 57-61 
Telgraf Adresi: ZİRAAT İSTANil1:L, Telefon: 41106 , 

Ejl 'llllllllilJlll I 1111 1111 1111 1111 

BM. i !{i~G • • 
1111 il 11 

• 
1111 

tı: • 
li3 

Dünyanın en mcc;hur bir eseridir S h erlerin yıldızıdır Askın l!I 
=destanıdır. H icbır kitap askı bu kadar kuvv le t , ır etmemiş hi<'· _ 
• bir roman askın zcvkinı. nesec;ı i. el m \e kederını bu kadar açık • 
= gostermemistır. Her gene bu kıtabı 'ki<' hC'yecanla merakla oku 
= mustur. Türkçeye cevrilmis ni..ısha 1 f 'knl de tatlı bır iısllıola ya-
• zılmıstır. Gayet dof!ru tercüme edılm tir. Hatta bu c eri okuyan • 

tiirkce yazılmış bir kitap diyecek k. d r mukeMmeldir. Kusursuz-
• d.ur. TürkcC've ceviren Bav Sararedd n'dır T b'ı son derece nefis- • 
= tır, her sahifesi resimli olmak uzcrC" 153 r m 14 1 'ha ile süsliı-
,_ dür. Kitabın basında Guv de Ma• p an ın p k d rlı: mukadde-
_ .. _ mesi İbrnhlm Hılmi tarafından kıt hın mıı il f r h o Prcıvost ve • 
=Manon hakkında bir mütalea vardır. &za fıatı 80, cıltlisi 100 kr. tur.= m -= Senfo • • • • -

"Kır Senfonisi .. dedi~imiz bu c>ser fel efi dcırin bir düsünccvi ih
- tiva eden yuksek ruhlu bır h kfn ed r Ya ılı ı u lubu saıranedir 
=Zamanımızda eserleri hemen butun Avr p d en cok okunan meş-

hur Andrc Gıd'in sec;ılmıs bır eserinın t ve v lmısıdir Çevi-
= ren Bny Avni fnsel'd r Kitabın b. c;md mu llıfın r<' mı le fransızca 
• mektuplan, Reşat Nurı Dra~on'un mukaddem ı vardır Fiyat 50 kr 

Anderse • "' il 
• 

erı 
• Av:u.pa ve Amerikada Danimarkalı Kr'c;tian And rscn'in hika
= velerını. masnllnrını tanımıyan yoktur B tun d il re tercume edil· 
= mistir. Gavet derin dusiıncelcrle. t • 1ı hır ifade ıle '.ızı lmıs ma 
111 sallar. yalnız kucuklerin degıl, buvuklerın de m<'rakla okudukları 

ve uzun zaman hatıra'"'nnda tuttuklan bu guzel v zılar türkcemi-
• ze de cevrilmiş. resimli olarak b, sılmı tır Kıtabın ba ınrla Anderse-

1 
= nin havatı ve escr~eri hakkında İbra hım Bılmin n bır mütaleası var 
• dır. Turkceye cevırcn Bav Nazım fc el'dir But n aı l<'rc. bütün 
=gençlere, hattiı bütün cocuklara tavsıve M<'rız Fıatı 50 kuruştur. 

Pol • 
1 • ve 

• 
• 
• 
• 
• 
" • 
• 
• 

• Dünya edebiyatının ve klasik kitapların secilmis bir incisidir Her • 
=dile ccvrılmis. milvonlarca insan okumu tur Aıle icinde ı?encler a· 
• rasında en cok sevılen bu kitap bu defo türkceve eavct sadt> gayet a 
- tatl_ı bir üslupla ccvrilmistir Hilmı I<ıtabevı dt> bu kıtabı son dereC'e 
• ~~f!~ basmıstır .. Hemen her. sahır si rC':c;ım,1 dir Avr C'n tablnlnrla süs • 
= ludur Kitabı turkceve cevıren Alı KrıMı Akvımiur Kit. bın basın 
=da Bernarden do Sen P er haklönda I1 r hür Hılmı tarafından va 
B ~•lmıc hir mııkaddt-me vardır Fıatı O kuru tur • 

llll•llllBllllll ( Hilmi Kitabevi ) nde bulunur. 1111•1111111111 
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T aklitlerden sakın 

1 - 12 lik amb 

SÜTÜN TÜRKiYE 
Elyafı ncsciye - İp k · r, 
Kumaşlar - Kauçuk \ <-' 

rit vasıtalarile - n 
çelik ve diğer/ made 
Buğday ve bütün hı l 
muayenelerinde ku 
lan hassas filctJcrin m 
kası 

SCHOPPER 'dir. 
Türkiye Genel 

er iı T lstnnbul 

Sulta nhamnm, lkincl 

Vakıf h a n 11 
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Fantezi şarkJ H 
Fantezı şarşı lÇ 
Samsun halk 
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G nel 
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Turkıye umum vckıl 

Ga lata İstanbul An 

maktadır Tel fon 4 

• • 

-.. 

AT: 

sul 

1 K 

• 

n nvm z"raat va
t dılmı tır. 

r bolu Istanbul: 
lan klŞlıklann 

rne böl esınde 
n kış ık buğd..ıy 

D nl rın kı hklar 
t 

rd n kışlık !inin 
Ya, tarın devamı 

ı sına sebep olacak 
rın genci durumu iyı de--

k ırde zeytinlcnn 
1 nmıştır Manısa· 

k d<> baglar budan
rdn tutun fıdclerin 

te ekkul etmıştır 

o 

Yeni Merinos I abrikamı:z.ın ifind en bir örü 

Endüstri : 

Sümer Bank, Bursa Merinos 
fabrikasının kuruluşunda tif 

tik imalatı meselesını de ehemmıyet
le goz onundc bulundurmuş ve bu 
sıstemin ıcabettırdiğı makinelerle 
fnbı'ikaya tıftik k~unı pave etmış
tir. 

Memleketimizde yüksek numara -
da saf tırtık ıp{ıği yapılması Meri
nos fabrikasile bırlikte başlamıştır 
Merınos fabrıkası, dıger ımalfıtı ha
rıç, senede 50 000) kılo 'kadar tıftik 
ıplıği verecektır Tütıge muhım bır 

mahr<'ç olan kadife endustrısı memle 
ketımızde henuz kurulamadığı içın. 
fabnka kendı tıftık ımalôtını stan
dardize cdılmış tıpler hnlınde degıl, 
pıya anın bugunku ihtıyacı olan 
muhtelıf çc ıtlere gore t.2.nzım ede
cektır Fabnka. zamanla· yapacağl 
varyasyonlara, tıftı n saf veya ka· 
rışık bır h ld sarf yat sahasını ge
nışletmeğe çnlış cak ve bu suretle 
ımalatma bır kaç mıslı kuvvet vere
cektır Tıftıklerım12ın ışlcnmesı yo
lunda Bursn M<'nnos fabrıkasından 
dcgerh neticeler bckliyccegımız mu-
hakkaktır. mekt dır Pıy n 

1 

sek fiyat1 b zan o t 

D okuma endüstrisinde tiftik. zan da Y k k k ıt 
dunya pıynsasında yennı dol- Tıftik elyafının b yu 

duracak ıkıncı bır cmsı olmadığın -11200 300 m e 
dan. dcğcrlı bır saha ışgal etınıştır. Tüt k er pı ı t h 
Turkler t.arafındnn bundan <2400) yerın nd yl 
sene evvel yetıştırılm~sıne başlanan tıftı ana ve o 
Ankara tıftık keçıleri zamanla orta m ktadır • 

r 
lli Muğln: Kış

Asyaya ve oradan Cıne kadar yayıl
mıştır Şuphe goturmez bır hakıkat
tir kı TUrkler, bugun bıle dunyanın 

buyuk koyun yetıştirme merkezle-

nnde. · UJ'('mlenne cıddi bir emek sar 

kdılen tıftık kcçılennın yununiı de 

u ıy dır Nazılhdc faz cskıdenben aynı zamnn~~ gıyım en 
n UZC'r nde aksı te- dustnsınde ham madde olarak kul

n korkulmaktadır. lanmışlar ve tıitıği yun.endustrısıne 
n ıhzarına başlan - hedıyc etmekle ınsanlığa buyük bır 

yul f ekimi iyi şart-
etm ktedır Bağlar 

brelenmektedir. 
ın n sonu alınmış -
n muc delesıne d·~ 

monu, Araç· Bu b >1 
rl ortulu olduğundan 

hızmette bulunmuşlardır. 

A\'TUpada giyim endüstrisi ner
ledıkçe tıftıklenn ehemrru

yctı artmış.· kendıl nnden yapılan 
hususi cıns malların sarfıyat1 ve bu
na karşılık endustrıyel memleketle-

rın tiftıği hançtcn alması bır tıca

ret polıtıkası meselesi olmuş. başta 

lngıltere bulunmak uzcrc (1864) 

scnesınde tiftik keçilerı Ankaradan 
getırılen damızlıklarıle Afr.ıkanın 
Kap eyalctınde uretılmiye başlnn

mıştll'. Cl894l sene ınde de şimali 
Amerıkada yctl~tırılmelerının ilk a
dımı ntıJmı tır Iklım yuzundcn Kap 
ta yetışcn tiftikler, k lıte ıtıbarıle 

oldukça ı) ıleşı'nış ve Türk tıftıklen
·nın evsafına ynl laşmıştır Buna kar 
şılık Şımali Amerıkada son zaman
larda buyuk mikya ta iStıhsal edılen 
tıftikler, bızımkılere gore nncak uç
te bır kıymctınde kalmıştır. 

Türk tiftiklerinin kaliteleri ol
dukça muhtelıftır, Van taraf

lannda zamanla adi keçilerle yapı
lan aşılamalar yuzunden karakterle
n deği~mektedır. Memleketımızdc 

cıns ve kalıtcyı ele alırsak. en ıyi o
larak, ıncelik bakımından Afyon ve I 
Kutnh'.'!r a, parlaklık bakımından Kas 

İHRACAT: 

Çe o ova 

ç 
a 
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u ay 
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A KU AHVECi 
Daima Kahvenin En iyisini. En Nefisini Halisiyetini Temin Ederek En Ucuz Sc~ar. 

Satış Yeri Yalnız : 

lstanbul, Tahmis Sokak, Kurukahveci Ham Altmda 

Şu Garip Dünya: 

Tayyareden Yeryüzüne 
Düşerken de 
Uyanmamış 

I• nsan rilyasında ekseriyetle 
hava üzerinde. bulutlar a

rasında uçar. Fakat aşağıda ve her 
kesin hayretini mucip olacak ha
dise biç kimsenin başından geçme
miştir. 

Jon Teylor, Amerika bava mo
runun Hamilton Fild alayında on
başıdır. Geçenlerde Jon. bir arka· 
daşile bir tayyareye,binmiştir. Fa
kat daha yerde iken çok yorgun 
olduğundan tayyarede uçarken ar
kadaşının haberi olmaksızın oldu
ğu yerde uyumuştur. Pilot olan ar· 
kadaşı tam 2 bin metre yüksekliğe 

çıktığı zaman tayyaresini tepet~k· 
lak yaparak. hokkabazlık numara
lan yaptığı bir sırada her nasılsa 
uyuyan Jon. tayyareden dışan fır

lıyarak yere düşmiye başlamış. fa. 
kat pilot yine bundan bihaberdir. 
Tam yere yaklaştığı bir anda · bir 
sevkitabü neticesi olarak bir eliy
le paraşütünü dürtmesi neticesin
de paraşütü açılmış ve Jon da sa~ 
ve salim olarak bir çayır üzerıne 
inmiştir. 

f akat tndiği ~ayır. çok otlu 
olduğundan hiç uyanmıya

rak uyumasına devam etmiştir 
Neden sonra havada uçmakta <r 

lan arkadaşı pilotun aklı başına 

gelmiş ve arkadaşının yerınde ol-

madığını gorünce düştip ôldiığunü 

zannetmiştir Derhal telsizile civar 

daki tayyare hangarlanndaki ar -

kadaşlarmı ayağa kaldırmı,. böy

lelikle bırkaç tayyare Jon'u ara

mıya çıkmışlar ve neticede Jon'u 

mışıl mışıl uyuduğu çayırda bul • 

muşlardır 

Jon. uyandıtn zaman onlara hiç 

bir şey bilmediğını ve beraber uç
makta iken yere nasıl olup ta in

diğini de hatırlamadığmı söyle

mı tır Adeta, bu hiıdıseyı bu ru
ya sanmıştır. 

Allah iftiradan Saklasın 

D unyada hiç kimsenın başı
na gC"lmiyen gnrip bir hadi-

se Varşova dvarındaki sayfiyesin

d e oturan bır Leh zenginin başına 

gc lmıştır Mışel Viyevoski ismin

dekı bu adam geçen akşam kapısı

na vurulan şiddetli darbelerle u

yanmış kar~ısında üç jandarma

nın : 

- Sizi arkadaşınız Jersi Çam'ın 

katili curmıle tevkif ediyoruz:, de

diğinı gormüştür. 

MışeJ Viyevoski, gözlerin) uyut

turmuş Henüz sabahı gelmemiş 

bu uzun kış gecesinin alacakaran
lığı nda rüya gördüğünü zannede -
rek bir hayli şaşalamıştır. Aman 
zaman para etmemiş, jandarmalar 
katıl maznununu yakalayıp kara-
kola gotunnuşlerdir. 

[~~~~l ~~ ~s 

Bu köı><•klt•r o kaılar nıesuıt ıı rlar 
ki... Niçin, diyeceksiniz lkisi de bir 
lngiliz lordunun varisleridir. Lor
dun haşkn hicbir varisi \•oktur l,orC 

cenapları hiiliirı "ent•tini hir vasi
yt'tnamf' ile hıı köp!'klı•rr hır:ıkmıor 

hr. İnanılını~ acak bir garihe dl.'ğil . ., 
nu ••. 

M aktul Jcrsi Çam ~'lişcl Viye
voskınin eskı bir dostudur. 

Hadiseden bir gün evveJ aralann
da şiddetli bir münakasa olmuş -
tur. Münkaşa Jersi Çam'ın evinde 

yemek yenildikten sonra bir sıyasi 

meseleden çıkmış. iki dost biribiri· 

ne bir hayli atıp tutmuşlardır Ni

hayet ev sahibı ateşlenen hıddctin1 

yenememiş misafirıne· 

- Defol. buradan git' Seru gö

züm görmesin' diye tahkir etmiş, 

üstelik bir de tüfek getırerek arka· 

daşını: 

- Israr edersen işini bitirırim. 

diye tehdıt te etınıştrr. 

B u tehdit üzerine Mişel Vive
voski. bu evde fazla durmamış 

hiddetli başının alcvinı geçırmek 

üzere orada. burada vakıt gec;ınnış 

nihayet evine gidip yatmıştır. 

Mevkuf. zengin bu teferrüatı ka

fasından geçirerek düşünüyordu. 

Arkadaşını kendi öldürmemişti 

Civarda Çam'ın katili olabilecek 

kimseleri tanımıyordu Eğer Jersi 

Çam. hakikaten ölmüşse, onu kim 

öldürmüştür? 

Bütün zevahir aleyhine şahadet 

ediyordu Münakaşayı yapan, na

karet görüp hiddetli hiddetli ev • 
den çıkan. nihayet ölüm tehdidinin 
de geçtiği bir hadisede bulunan 
kendisi idi. 

Mahkeme de hiçbir şeyi mama-

nun lehine olabilecek mahiyette 
görmemişti Heyeti hakime ıengin 
Lehliyi müebbet küreğe mahklım 

•etti 
Zindanın karanlığı betbaht mah· 

pusun zekasına ziya verdi diyebı
liriz. Çünkü bütün hatıralarını top
lamıya vakıt bulabildi Malümatıru 
sıkıştırdı ve bu esrarlı kat.tin ma· 
hiyetini keşfetti 

F lzikt~ adeselerin rlyayı ve 
hararetJ nasıl teksif ettik· 

leriıU biliriz Güneş zıyasıru bir a
deseden geçırerek teksif edınce vü 
cude gelen küçük noktanın muh
telif eşyay1 nasıJ yaktığı malum -
dur 

Burada da böyle olmuş. maktul 
Jersinin arkadaşını tehdit ettik
ten sonra bir masanın ı.izerıne bı · 
raktığı tüfeğe pencereden müte
kasif bır şekilde gıren zıya hara

ret doğurara.k eski sıstem tüfeğin 
ateş almasına sebep olmuş 

M ışel Vıyevoskının avukatı. ' 

hadıseyı mahkeme huzu • 
runda tspat edinciye kadar akla 
karayı seçmış jün onünde muh· 
telif tecrübeler yapılmış . nihayet 
ayni vazıyette bırakılan bir tüfe
ğin namlusundan çıkan kurşun 

tecrübe için maktuli.ın henüz ye

ri değışmemış olan kanapesıne o
turtulan bir mankenın kafasını par 
çalamıştır 

Bu tecrübe t.izerıne MişeJ Viye-
voskı serbest bırakılmıştır. 

Talih Cilvesi 

s •ın haftanın Fransız gazct<'
lerı bir kazadan bahsc-ttı 

ler. Bır adam arkadaşile konuşarak 
merdivenden inerken ayağı kay · 
mış ve öyle bir düşüş düşmüş kı 
kafası merdiven kenarına çarparak 
ölmüş .. 

Bu adamın maceralarını bilrnJ • · 

yenler. bu kazayı pek tabü bulur

lar Fakat mesele oyle değildir 

Ölen adam. bin bir tehlikeden at

lamış eskı bir tayyarecidir Umu

mi harpte bütün cephelerde çalış

mış. ondan sonra da İ1?$İZ kalma . 

mıştır Cenubi Amerikada Şako mu 

harebesınde. Habeşıstanda Çinde. 
lspanyada ücretli tayyareci 

n!atile tehlikeden tehlikeye 

atlamış. bir defasında üç bin 

metreden kendını paraşütle sark.ıt

mıya mecbur olmuştur. 

Bir defasında da bır duşman tay 

yaresile mücadele ederken ınmiye 

mecbur olmuş. tayyaresinı bıra • 

karak bir ormanda saklanmış. güç 

bela kendi kararg8.hına avdet e
debilmiştir. 

Çinde, düşman eline düşmüş, i

dam edileceği sırada mucize kabi· 

linden bir tesadüfle nayatıru kur

tarmıştır. Maceralan başlı başına 

kocaman bir roman teşkil edecPlt -olan bu bedbaht adam · kaderu. 
garip bir cilvesi olmak üzere • bü
tün bu tehlikeleri bir merdiven ha 
samağından düşüp kafasını kırmak 

için mi atlattı. dersiniz. 

. s o N s o· . z u Bütün Tıp kıtaplan katranı aıüzmııı · T 1 B B 1 N 1 L K ve bronşitler. öksürilklere ve göğüs nez· 
lelerine karşı en mUessır bir ilfi.c; ol. 

ma k üzere tavsiye ediyor. Kinin nasıl srtmanm ilıiet ıse katran da öksüril klenn ispesifik rı~cıdır. KATRAN 
HAK.Kl EKREMde katranın bUtiln şife.lı hassalan buJunduğundan ökaUrUklere ve müzmm bron"ıtlere ve 
röğtis nezlelerine ka.reı en müesaır ve en ehemmıyetli bir ilAçtır. Balg&mlan aöker ve yeni ıen olm.asma ml.ni 

olur. 

,. MODERN 
1 

1 

MECMU ASI 1 MARTTA ÇIKIYOR 
Her sa~ısında görcccğini1 imzalardan hirkaçı: ·MUHARREM SEY· 
Fİ. HÜSEYİN CAIIİT . PEYA'.\1i SAFA. M TURHAN TAN SA· 
LİH MURAT, ABİDiN OAVER. FAİK SABRİ, SUAT DERVİŞ 

AKA GÜNDÜZ 

Mu"'sr baka• Modern Tiirkiye mecmuasının ilk saylSanda 300 
( · liralı.k hediye verilecektir. Bunun için: Yanda-

ki resimdt" gördü~t."iu lla!tın kimin başı olduğunu bilerek 'Yen\ 
Posta arkasmda Basiret hanında 28 numarada Modern Türkiye 
Mecmua~ı: adresine biJdirmeni:z kafidir. Bu yeni mecmuanın J 
\1artta çıkat"ak ilk nüshasında kazananlar ilan olunacaktır. 

RA YRAMTN RİRİNCl CUMA GÜNÜ AKŞAMINDı\N tTİHAREN 

HATAY iÇKiLi LOKANTA ve BİRAHANESi 
BEYOGI.UNDA. İSTİKLAL CADDESİ, İPEK SİNEMASI KARŞISINDA 

Büyük fedakarlıklarla teşkiline muvaffak olduITT.ımuz yüksek SAZ HEYETT~1İZ 

Solıst Bayan A Yf.JİHA YAT İNCİSER Bestekar Bİ~ EN ŞE 
Kcmnn: l\'UBAR TEKYAY Bayan okuyucular 

KPmen<'P: ALEKO İstaıılıuJ Radyosu Artistlerinden 
PİYANİST: YORGO tAHMlTRR HANDAN 

Klarnet: ŞEREF İstanbul Rackosu ArtiStlcrinden 
C'iimhüs ve hcst~kfır İzmirli Kikfık NF.7İ1TE 
ZEKi Ol:-YGlJl ,U Kü('iik SAFİYE 
Kamın iSMAİl . Hanende iBRAHİM Yeni bir yıldız: HAYRİYE 

ERKFrr OKPYJTrHT ;\R· H/\1\ITT ntu~FS ''P l\fTT~'f\Fı:\ r"i'!l..AR 

1 rı "•"•• •"m' rlr~"'.:~::~:~ .: .. ~ ::~,:,r:.~.~~~:~ =~~• ~:~:.~~aıoç~le<I ~n, NURi do 
ÖZİPEK PALAS 

:\1iidiirivcti : Mııhtpn•m misafirlerinin hayramlarmı 
kutlular Vf' kı•nrfliPrirw 'lmu1Pt1er rfiln. 

Hakikaten; ne güzel ve ne beyaz 
dişlere malik bulunuyorsunuz!_ 

"Jale,, KOL Y N O S diş macunu dişle
rinizi ne çabuk beyazlatmış ve parlatmış 
olduğuna hayran oluyorum. Bu tecrübeyi 
gördükten sonra birçok mtistahzarat ara. 

mıda da donuk ve sararmış dişleri 

NO 
kadar beyazlatan ve parlatan bir eşine da
ha rasgelmediın Sanki öz terkibinde bir 

genGlik ka.ynağJ var! .. 
Kullanması çok ıdareli ve herkesin sevdiğl ve i>:>Şlandığı Amerikan 

K O L Y S O S diş macunu kullanınız! 
KOL YNOS tamamen teksif edilmiş olduğu cihetle kuru fırça üzerine 

bır santimetre koymak kafidir. Kullanışı pek noş, idareli ve elverişli
dir Büyük tübü 42 kuruştur. 

,~~~~~~~~~~~~~ 

1 

ZEISS 
PUNKTAL. 

11 Gözlük Deposu .. 
Fenni Gözlükçü 

G. Anestidis 
lstanhul, Havuzlu Han No. 5 (Tel. %3987) 

Yurdumuzun bütün göz doktorları ta. 
rafından tanılmas1 şerefinde bulunan mü
essesemiz<lc son sistem makinelerle mua.. 
yene edilmiş ve tem.inallı her cins fenni 
gözlük yapılır. 

Gözlük kullananlar ve ihtiyacım gören- 1 
ıı ler bizzat dükkanımızı ziyaretle her husm 

1 !, 
ta muntazam ve fen şeraiti dahilinde bir 

ı gözltlk bulabilir. Taşra.dan sipariş verenlere evveli izahatlı mektup 

1 
yazılır ve sorgularım.ıza alınan cevaptan sonra gözlük gönderilir. Çer
çeve ve cam çeşıdimiz çok zengin olduğun.dan siparişler çok çabuk 

yapılır. 
Adresım.iz.e yazmıı ve izahaUı mektubumuzu isteyiniz. Taşn. sipa

rişlerin bedeli evvelinden alınmaz ancak tesliminde tahsil edilir. 

Ba.)iaııların her sabahk.ı duıaun

cesı nedir? 

Kabızlık onun için her 

hah üzuntü ile kalkıyor Fakat b 

bir çare olduğunu Ünutuyor Akşa 

yatar~en şampanya gibi gazozlu 

nef"ıs kokulu bir şişe 

PÜRGOLIN -İçse idi. barsaklan derhal temizlen 
sıhhatı yerme gelırdi. 

CELAL ERGUN 

Tıhbf mü~tahzarat laboratuvarı 

••• 
GÜL ve ÇAM 
'Merakhlarına : 

110 çeşit bodur. yüksek.. sar 
maşık parasol yediveren gu 
ler. envaı çamlar süs ağaçlar 
... ı:ıJon veşillikleri v s .. 

Gül c;evcnlere katalojtumuıı 

aonderiyoruz. Ortakôy G ÜLCi 
v ı\!Sll. 
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Yakın 1 arihten Sayfalar 
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dirne. Muhasarasında 
'' I·lililiah 

A Tiah. sanki bOtihı gazabını, 

bıze çevırmışti. 

Harp tarihının ender kaydettiği 
cebri bır yürüyüşle, - galiba. 83 
kılometrelik bir meşıyyet Ue
(Handnplı 1 ya geldiğimiz zaman, 
fiddetlı bır yağmur ile karşılaşmıt 
tık 

mer,, 
IDJlJ anlamadım. 

- Eh .. Potmlerln tçtnde Ume U
me olan şu çorapları çıkarsak. onu 
44 anlarsın. 

* 
O yle z:annediyorum ki: Edime 

m uhnsnrasında, (lliliı.lıahnıer) e 

P. A T 1 
iç ve dış basur memelerinde, basur memelerinin her türlü 

iltihaplarında, cerahatlenmit fistül lerde, kanayan basur me
melerinin tedavisinde daima muvaffakıyetle ~ifayı temin eder. 

SAATL 

1938 MO 

e 
Saatçilcrde arayınız. 

(Revue) fabrikasının satış deposu: 

Butün efrat, yollarda dökülüp 
kalmıştı. Konak yerme gelenler de 

ilk defa olarak: 

- Allah razı olsun. 

İstanbul, Bahçckapı, Taşhan No. 22, Telefon: 21:l54 

'~~~~~~---------------------~' 
çadırlnn mckkarelcrden çözüp kur 
mıya bile vakit bulamadan, yerle
re uzanarak dcrm birer uykuya 
dalmıştı. 

İlk defa olarak burada emniyet 
• tertıbatı almıştık Ve bırkaç gün is 
tirahnt ederek. topuklarımızın sızı· 
lannı unutacağımı21 sanmıştık. Fa 
kat ne çare kı, burada da. yirmi 
dört snatten fazla kalamamıştık. 

Ertesı gün, yine cebri yürüyüşle 

(Edirne) ye gırmck için emir alrnıt 
tık. 

Şoseye çıkabilmek için tarlalar
dan geçmek lazımdı. Yağmur, bü
tim şiddetıyle yağıyordu Yol, yok
tu Bın muşküliıt ile ilerliyorduk. 
Ve her adımı attıktan sonra, aynk
lanmıza yapışan okkalarca çnmu
n.ı duşurebılmek ıçın ayaklarımızı 

eiddetle silkmıye mecbur oluyor. 
duk 

Berl'.'ket versin kt. bu çileli yürü
yüşumuz ikı satten fazla sunnedi. 
Şo <'YC ayak attığımız zaman, ağır 
bır yukten kurtulmuş gibi; 

- Çok şukür .. ayağımız, sert bir 
yere bast1. 
Dıye bağırdık. Ve artık serbest

çe yurumıye başladık. 

fakat yağmur, gittikçe şidde-
tını artırıyordu. Şosenin ke

nanndakı hendeklerden taşan su
lar yolun her tarafına dağılıyordu .. 
Bmız evvelkı çamura bedel. şimdi 
dr adeta su ıçinde yurüyorduk. 1-
liklcrlmız(' kadar ıslnnmıştık. 

Derınden top st'slcri geliyordu. 
V kıt v kıt le sosenin ust tarafm
d kı ormanın arkasından -yani, sol 
cenahımızdnn- bazan şiddetlenen, 
ba an da hafıfliyen tufek ateşleri 

işitıl ıyord u 
Yorgunduk Açtık Uykusuzduk .. 

Fakat bu top ve tüfek seslerini 
duydukça içimizde artan garip bir 
aşkın heyecanlarile kuvvetlenerek 
yürüyorduk. 

Her taraf. kararmıştı. Yağmur, 

adeta bir tufan halini almıştı. Va
kit vakit, uzaktan, Edirnenin ışık· 
lan parlıyordu. Bu kıvılcımlanan 

ışıklar; bize, sevgililerin gözlerinin 
nurundan daha cazip geliyordu ... 
Bitap vücudumuzun sızım sız:ım sız 
lamasına rağmen, adımlarımıu sık-

laştınyorduk Kabalaklarımızdan 

•17.an yağmurun. gozlerimizi cayır 
cnyır yakmasına rağmen, o ışıklara 
doğru koşuyorduk. 

* Alayımız. doğnıca (Sultan Se-
lim) camisine gidecekti. Ve 

orayı karargiıh ittihaz edecektl 
{Karaağaç) a geldiğimiz zaman bö
lük kumandanımız, Rasim Bey, be
kiır ve, benim gibi gönüllü olarak 

harbe iştirak eden, Darülfünun ta· 

lebesinden, kardeşim (Kazım Şa

kir) e izın vermişti: 

- Siz. buradaki otelJerden birin 

de kalınız Yarın erkenden tabura 

lştırak edersıniz. 

Demişti. 

Bu ızın, o gün ve o saat için ne 

büyuk bır nımetti. 
Gilc;; hal ıle bır otel bulabilmiştik. 

Türk askerinden hoşlanmıyan bir 
otelciye, tüfek dipçiği ile kapıyı 
açtırabilmiştik. Ve, o gecenin otel 
parasını peşinen tesviye ettikten 
sonra bir odaya girebilmiştik. 

ilk ışimız, çırçıplak soyunarak 
yatağa gırmek .. ve - kaputsuz ol
duğumuz içın- ceketimizden, ço
rabımıza kadar. sırtımızdan çıkan 
şeyleri, korutmak için bir fırına 
'ondermek olmuştu. 

Diyen, biz olduk ... Çünkü: (rah

metlil Bahacttın Şakir, kendi eliy
le yaptığı dikkatli bir pansıman· 

dan sonra potınlcrimızin üstlerini· 

yararak bızı -askerlık hayatımızıı 

ilk muşkül vazıyctınden halas et

miş-- ve tam vaktınde. Sultan Se

lim camisine gelerek, bôluk kuman 

danımı:ı: Rasım Beye: 
- Geldik efendim. 
Dememizi temin eylcml~L 

* Türk mimarlığının emsalsiz şe 
rcfını taşıyan bu buyuk iıbi

dC' ıçınde kırk sekiz saat ıstirahat, 
vucudumuz gıbı. ayaklarımızın da 
Ç<'lıklcnmc>sıne kfıfı gelmıştı. Ert.e
sı gunu du'iman k rsısında idik 

(Kayapa) koyun ün on tinde, dilş. 

Sinir ağrdarı, asa i öksürü~ er; uy • 

suzluk, baş ve yarım baş a ... rısı, b ş dön-

mesi; baygınhk, çarpıntl ve s·ni en 
elen b ··tün rahatsızhkları • 

erır. 

Müdü.rü : Anna Peçaropulo 
Selçuk Biçki Okulundan dıplom.nlı 'e ti! e mezunu 

lUnruifçc mu-ıaddaJı: di(llom.a Hr'lir. 

Mektebe par.ardan başka ht'rgün saat 9 dan 17 ye k dar k vrt muame
lC'SJ yapı r Adres: B yo ~ u, BostanC'ı ı No 23. 

mnnın pusuc;una tutulduk Burad ı 
taburumuz üçuncu bolliğunu, -he
men hemen kaınlırn feda edert'k
(Kuştcpe) ye çekılmıyc mecbur ol
du. 

·~------- • Mürup Bey apart. Daıre 8 • --------...ı 

Edirnemizin canlı tarih abidelerinden Selimiye camii 

Ben, VI'.' kardeşim.. (okur. yazar 
ve açık gozl cfrattan olduğumuz 

için hususi hizmetler ifa edıyor

duk Kardesım, b<lliık kumnndnnı
na yavcrhk ve emırberlik ediyor
du Ben de. alay kumandanımız Se
lim Beyin maıyetinde ayni vazüe
yi ıfn ediyordum O gun. harbin en 
buhranlı bır devresinde. alay lm
mandanım bir vazife vermişti Bu 
vazife. ertesi gun beni tekrar CHi
liıliahmer hastanC'si) ne kadar sü
rükl,..dı Bir kur<;un tam bcvnlmin 
OstUnU sıyırıp geçmişti AYni za. 

Ayaklanmızm ıstırabmdan. u

yumak mtimkun değildi O meşhur 
Handaph yüruyuşunden sonra. ev
vela çamurlu tnrlalarda ve sonra, 
dizlere kadar sular ıçinde yuru
mek, tabanlarımızın derilerini soy
muş, tırnaklarımızı tersine çevir
mişti. 

Kardeşim Ktızım (m<'rhum) bnşı
ru kaldırdı, sordu: 

- Ağabey! .. Yarın, nasıl yürüye
ceğiz? .. 

Canımın ııcısından aksi bir ce
vap verdim: 

- Nasıl? .. B\lbıalinin önünde, e
lindeki bayrağı sallıyarak, (Harp f.5.. 
teriz! .. ) diye bağırmak kolay mı?. 
İşte böyle, Allahın emrini çeker
sin ... 

Fakat ben, ondan daha çok muz
tariptlm. Yorgunluktan ve uyku
suzluktan bitap olduğum halde, ca· 
nımın acısından sabaha kadar uy
kuya hasret çektim 

* Sabahl<'yln kurumuş çamasırla-
nmız geldi Herşeyımizi giydik 
Fakat. Bcykcr mağn7.asının malı o
lan potinl('rimizi cılk yara haline 
grlmiş olan ayaklarımıza geçire

medik. 
Kahvalhmız:ı getiren Musevi bir 

garson, halimize acıdı. 

- Şurada bir hastane var Oraya 

gidiniz. Belki bir çaresini bulurlar. 

Dedi. 
Kapıya. tek atlı bir talika getirt

tik. İhtiyar arabacıya: 
- Baba!.. Şurada bir hastane 

rarmış, bizl oraya götür. 

Dedik. 

Arknm1zdan bir es geldi: 
- Hey . Hcmşcrılcr .. Ne istiyor

~muz? .. 
Başımı ~virdim Heyecanla içim

den kopan sndayı zaptedemcdım. 

- A Bshacttrn Şakır Bey ... Siz, 
buradasınız hn? •. 

O da, hayretler içinde mukabele 

etti: 
- A Ziya Şnkfr Hay Allah fyi

liğinı v<:"rsın Bu ne hal.. burada, 
ne ışınız vnr? _ 

- Burndnkl lc;fmizin ne olduğu
ııu, kıyafetimizden anlarsın. 

- Evet. onu anladım amma.. 
Böyle yalınayak gezmenitln mana 

ı-

manda ıkı muhtelif yerimden de. 
derim blroz delinmişti Fakat bu 
uırarsız ynrnlnr, dost eliyle sanl
dığı için. çarcabuk iyileşti Hiliıli

ahmC'r bayra~ının altında beni dört 
gunden fazla misafir ctmedL 

[Arkası oar] 

r- PARK OTELl.NDE 
Her nkşam baştan başa dolan salonunda (BEYAZ ÇIGAN) 

, 
namile 

anılan 14 yasında 

l<ARMENPADY 
tarafından idare olunan meşhur 

TAPIA COL AN 
KUBA ORKS1'RAS1, Büyük muvaffakıyetler kazanm::ıkt::ıdır ş. . 
diye kadar Istnnbulun görmediği böyle orijinal ve emsalsiz musiki 

.• - Bugün saat 17 1/2 da matfne so fralannızı evvelden aldırınız. ~ • 
1 

heyeti herkes dinlemelidir. 

a-----~---~~---i!i"----~~ ........ -------~ 
PLASYE ARANIYOR 

Bir komisyon fdarhanesl için ciddi ve maden branşında tecrübelJ ve 
tercihan almnncaya vakıf bir plasye aranıyor. isteklilerin Istanbulda 

Cermanya hanında 34 numaraya m iira.caatları. 

·----~~ ....... ------------~~---------iiiiiiiiiö~--~---
'''''~ıııı•ıııı•ı•ıııı•ıııımıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııımıııımıııı 

= BEYOGLUNDA B E L E R OTELiNDE 
Bavram mfina.-;ehetile: Arap dansları yıldızı 

1 
= 

Şn gördlii:riinilıı iki arkadaşın 

!etikleri nedir? 

Bili~ or musunuz! 

Şnmpnnyn kadar leziz 

PÜRGOLİN 
Gazozlu mfishı1 flacıdır. Siz de bar

saklannızı temizlemek için tercddut 

etmeden PÜRGOLİN içiniz. 

CELAL ERGUN 
Tıbbt müstahzarlar liıboratuvan 

:: ::::::: :· ::: : : :: : :::: :::: ·: :: ::::::·:::::::::::::::::: 1 ................................. ············ ....... . ........................................................ 

Arabacı, giderken izahat verdi. 

1 

I! BAY AN A C E R TARAFINDAN 1 --~~~~~~~~~---
- Hastane, yeni açıldı. Küçtik 

zabit mektebi idi. Şimdi, (Hiliıliah
mer hastanesi) oldu. Galiba, bu has
tanenin siftahını siz ediyorsunuz, 
Dedi. 

Hastanenin kapısında arabadan 
lndik. Potinlerimiz elimizde 

olarak. kapıdan içeri girdik. Her
tarafta bir telaş. Henüz işe alışma
mış hastane hademeleri, karyola
lar. küçük sandıklar taşıyorlar .. 
Yepyeni gömlekler giymiş olan, bir 
iki doktor. bunlara iş tarif ediyor
lar: ve emirler verivorlardı. 

= 
1 Arap danslan ve rakslan. Aynca 1 

Saz Heyeti : Bayan LEYLA ve arkadaılan j 
tarafından Azeri rakular. : 

1 Azerbaycan 

1 
YENi SAZ HEYETi: 1 

• = Keman: Kilçük Sall •

1 

SOL t S TL ER: 
1 Ud : Mısırlı İbrahim Bayan MAHMURE HANDAN 

Kanun : İsmail Şen Çalaı i Bayan KÜÇÜK SAFİYE I 
~ Klarnet: Hamdi Tokay • · Bayan IF AKET 1 
I Okuyanlar: TAHSiN KARAKUŞ - NUMAN 1ÇLfSES 1 

1 
= 

'1•ıııı•ıııı•ıııım11 • Fiatlarda zam volrtur. • ııı•ıııı•ıııı•ıııı•r. 

Taklid hiçbir zaman 

ayni olamaz. 

Taklid benzeri 

demektir • 

KREM PERTEV 
Bu itibarla en üstün 

kremdir. 

Gargaralar ekseri insanlan 
sıkar. Baznn da Toksik ilaç
lan yutmak t hlikesi var
dır. Buna kar en emin ça
re PASTİL MİDAT f'keri-
nı kullanmaktır Tesırı kuti-

idir. Bo az ağrılanru geçi
rir. Nezle ve gr pe karşı 

koyar. 

CELAL ERGUN 
Tıbbi Mustahzarat Uıboratuvan 

,- Annelere müjde -

S. M. A. ge'di 
karşısında pıyasad 

lroıyan buyuk ku u 

---~- s. 1\1. A. 
net - n t 450 G 

torl rımız ana 
tunun eşı olan v 

\ ve D vit mın erıni muhtcVl 
ulunan S M A yı nnn J r 
hemmıyC'tlc tavsıye etmeltt 
lirler Her eczanede bulunur 
Tafsiliıt için: 
lnt:ı P K 



FENNiN BiR HARIKASI : K E S K 1 N K A Ş E L E R 1 üşütme, grip, nezleye ve ağrılara bire birdir. 1 lik ve 1 O luk 
kutuları vardır. 

''SAZMAS •• 11' 

Sanayi ve Ziraat 
ISTANBUL: . 

Makinaları T. A. Ş. 

ANKARA: 
Bahçekapı. T~han 5 nci kat 
Telefon : 24420 

Yrntşehfr. Atatürk Uranı 

Telefon : 2628 
Telgraf : MUIIA \'YER Telgraf: MUllAYYER 

Elektn'k tesisatı . lokomobiller, buhar kazanlan ve makinaJan. disel motörlerl, su Ye buhar tnrbfnleri. 

şeker, kiı.ğrt. çimento ve.c;air fahri kalar tesisatı, traktör. pulluk, mibzer vesair tekmil ziraat aletlen 

hububat temızleme tesisatı, lokomotif, vagon, dar ve normal bat malzemesi, ekskavatörler, vinçler. 

buhar ve diseJ yol siJindirleri, vesaire._, vesaire.._ 
.; ~. ,~... .. • • ...... • • • ' I:"' • • • ' . • - • ; f • • • 

...................... ································ ili ..................... ································ :::: :::: ::::::::::::1 :: ::: : ::::.:::::::::::::::::::::: 

Bojaz 
a!Jrtlarmdan 

R urlu fa ın ryor·!. 

~avallı, boğazından o ıtaaar çoıt lStı

rap çekiyor ki, bir an olsun çaresini 
düşünemiyor. Halbukı bir kutu 

PASTiL 
MiDAT 
Alsa hem ağnlardan kurtulacak, 
hem de kısılan sPSı acıl aı-ak. 

Celal Ergun 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
fzmir Fuanndaki İnhisarlar pavvonunun vaziyetin icabına göre her iki . . 

veya üç senede bir. yenilerunt!Si Lekarrur etmıştir. Bunun 1çın bu sene bir 
müsabaka açılacaktır. 

Müsabaka şartları: 

1 - Müsabakaya iştirak edenler ynpacnklan plAnı muhtevi kapalı zarfı 
ikinc; bir zarf içerisine isim ve adreslerını muhtevı bır kartla koyup niha 
yet 1 Mart 1938 tarihine kadar neşri yat şubesine vermiş olacaklardır. 

2 - Planlar isimleri bilihara bild.ı.rıfocek bu Jurı heyetı atrafından Leı. 
kik edilecektir. 
Müsabakayı kazananlardan birinC'lye 300 llra 
Müsabakayı kazananlardan ikincıye 100 lira 

mükafat verilecektir. 
3 - Yapılacak pavyonun azami h<?dell 15.000 f1radır. 
4 - Pavyon, cephesi 18,40 olan 24 X 18,40 m. eb 0aWııdakJ arsa (lzerlne 

kurulacaktır. 

5 - Verilecek planın mikyası t 1100 olat'11ktır. 
Gönderilecek olanlar: Zemin. mak t.alar, dahlll !asat etQdü .. renkli ola· 

cak .. cepheleri muhtevi olacaktır. 
A - Pav.,·on dahili: 

1 - Hem içerde hem de dışardan satış yapılabi1E"Cek tarzda bir satış ~ 
ri "Burada tütün . tuz ve kapalı şişe içki satılacaktır .•. işbu satış yerinin 
tozdan topraktan mahfuz ve mamulatın çalınma tehlikesine karşı masun 
olmasına itina edilecektir. 

2 - Bu satış yerıne yakın ve elverişli bir yerde mamulatın stok edilmesı 
için bir depo yapılacaktır. 

3 - Munasip yerlere westiyer ve blr kaç tuvalet yapılacaktır 
4 - Çatının üzerine veya münasıp bir yerde katı derecede masa konabi-

lecek ve ayakta içilecek bir içki ban yapılacaktr. 

5 - 5X6 m eb'adında bir sıgara unaliıt.hanes1 kurulacaktır. 
8 . - Tezyinat: 
1 - Bır Atatürk köşesi. 
2 - 6 vitrin yapılacaktır. 
A - Yaprak lütun. 
B - Sigara. 
C - Tuz. 
D - içki, 
E - Barut 
F - Mağn7.a vitrini numunesi 
C - Grafikler: 
1 - l~ki satışı. 
2 - Tütün satışı. 
3 - Tuz satışı. 

4 - İnhisarların kövlüye vardıml ''Tütün. tndr ve üzüm mübayaası 
noktasınrlnn köylüye yapılan yardııru gosterir grafiktır ... 

D - Panolar: 

BEYKOZ 
HER MEVSİME 

AYAKKABIDIR. 
UYGUN 

ERLi 
MALLAQ PAZARLlRI 

~ 1111111111:~ Ev. Otel, Hastahane; Gazino ve Yazıhane ~IUllJll.~ 
Sahiplerinin nazarı dikkatine : -

1 - Tiirklve harita~ "4X1 t>h'11<11"'b harfb ha7.lrchr .. 
2 - .Barut satışını gösterir bir panonun enquisse'i yapılacaktır. 

Tıbbt müstahzarlar laboratuvan 

mı:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: -..................... ································ ..................................................... 

DiKKAT ! 
-Bu panolar kin k111lanıl11c-ak malzf"menin intihabı mimann ta krlfrlnt> = 

bırakılmışt1r. Ancak bunlarda endirek J§ık, niyon müteharrik levha ve = 
~fyalar tercih olunur. S 

APIKOGLU 
SUCUKLARINI 
Tercih Ediniz 

Halis koyun ve sıgır etınden ma
muldür. Bütün bakkallarda sa· 
tılır. 

E - Maket: 
1 ,5 X 2 X 25 eh'adıncfaki rihı\ll Fahrfka~ mnk.-tl har.ırdır. 
F - Otomatik şarap fıskıyesı "Fontaıne lumıneuse. 

bu fı skıyı 
Fazla tafsilat için Neşriyat Şubesine müracaat edilmesi .. 813 .. 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
l - idare ihtiyacı ıçin 14 kalemde muhtelli perlik kurşunlu kablo 

1 '<apalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
• • Taklitlerinden sakınını7. 4 ı - Muhammen bedel 30500. muvakkat teminat 2287.50 lira olup ek-

! ;;iltmesi 2 mart 938 çarşamba günü saat 15 te Ankarada P. T. T. U. Müd 
------------

1 binasındaki Satınalma komisyonunda yapılacaktır. SAÇ BAKiMi 3 - istekliler. muvakkat teminat makbuz veya banka mektubunu. Ti· 
caret odası vesikasından başka müteahhitlik vesikasını ve teklif mektu· 
bunu muhtevı kapalı zarflarıru o gün saat 14 e kadar mezkür komisyo
na vereceklerdir. 

Güzelliğin en binnci şartıdır. 

4 - Şartnameler. Ankanıda P T . T Levazım . fstanbul Beyoğlu P. T. 
T. Ayniyat şube müdürlüğünden 153 kuruş bedelle verilecektir. 

(109J (233) 

P. T. T. Levazım Müdürlü(jünden: 
ı - idare ıhtiyacı ıçın 6 t.ane yüzlük, 4 tane ellilik maa paratöner te

lefon santralı kapalı zarfta eksiltmiye konmuştur. 
2 _ Muhammen bedel "9600,. muvakkat teminat .. 720 .. lira olup ~ 

namesi 8 mart 938 sah günü saat 15 le Ankarada P. T. T. U. Müd. bina
sındaki satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

----------::; ---------------------------------------------------------= ------------

En aon moda YEMEK, YAT AK ve SALON takımlarını, YAZIHANE, SANDALlYE Ye 

KARYOLALARIN! her yerden ucuz fiyatlarla almak için 

lstanbulda Riza Paşa A H M E T F E Y Z 1 mağazasını ziyaret edinD. 
yokutunda 66 No. lu A S R f M O B 1 L Y E Tel. 23043 

Mağazamız: VAROL FABRIKASININ 

-::: -= -= = -s = 
~ --= -----PETROL NiZAM 

3 - lstekJiJer, muvakkat teminat makbuz veya banka mektubunu, 
Ticaret odası vesikasından başka müteahhitlik vesikasıru ve teklif mek
tubunu muhtevi kapalı za.rflanru o gün saat 14 e kadar mezkür komisyo-

§ lstanbul satıı na vereceklerdir. -
Kepekle~ ve 

8
.aç döktıl~e~i~: teda- 4 _ Şartnameler. Ankarada P. T. T . levazım, fstanbulda Beyoğlu P. 5 merkezi olduğundan KARYOLALAR FABRİKA FIYATIN'~ -----•Tf •ed-en-tes•ı•n •mü-ce-rre•b •bır•ı 1-•ct:.. T. T . Ayniyat fUbe müdürlüğünden parasız verilir. (1361 1341) • 1 fili.!!!! 1111IJ!!!ll1111111111u1!!1111111111il111il111il111il111il111111111111111111ITI11111111111il11111111111111111111 • 

~~~~~~~~~~~~~~~--;;;~.m;.;;..-;;..-;;..-;;~.;;-~ı.;;.;;.;;.;;.;;;.;;; ............... ____ .. ~ 

ıatr)ma.ktadrr. 

P. T. T. Fabrikası Satınalma Komisyonundan: N E c • p B E y BURSA PAZAR 1 1 5850 Kilo muhtelif ebadda demir saç " 1 
2150 Kilo muhıetü ebadda tama demin SiPAHi OGLU HASAN HOSNO . 
1350 Kilo muhtelif ebadda dört köşe dernirt M A M U l ı T 1 N O A N 

200 Kilo 30 "}h, ebadında T Demin /"\ 

Sabit esanslar, kolonyalar, kremler. pudr-alar, ruf· 
lar, sürmeler, sabunlar, dit macunu, tuvalet 

takımları, zarif titelerde losyonlar Ye bilcümle yerli ve Avrupa 

Yeni açtığı Dikim Evinde yatak •e ça· 
ma.fJT takımlan ile beya2 euaya aid 
her türlü siparişleri kabul etmektedir. 

latanbul, Sultan Hamam No. 24, Telefon: 20625 

lWktar ve nevileri yukarda yazılı dört kalem malzeme açık eksfltme 

De satın alınacaktır Tamamının muhammen bedeli L494 ve muvakkat 

teminatı 112 liradır Eksiltme 23. 2. 938 tarihine rastlıyan çarşamba gü
nü saat 16 da ycıpılacağından isteklilerin şartnameyi görmek için hergün 
eksiltmeye girmek için de tayin edilen gün ve saatte temınat makbuzlan 
Ue komisyona müracaatları (736) 

mamulatı gayet ucuz fiatlarla satılıyor. 

.. __ Deposu: Eminönü, Necip Bey, No. 47 --- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ -
Beyoğlu, İstiklal caddesi 376, Telefon: 40007 
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VENÜS Kremi VENÜS Pudrası VENÜS Alhaı VENÜS Ruiu VENÜS Sürmesi VENÜS Kolonyası 
Terkibindeki hususi mnddeyi Terkibi altın kremli 

.rıa3 atiye dolnyısiyle cildi besler, 24 snat havalandırılmış fevkal:t-

teravetini nrtınr. Yeni bir ten yn- de ince ve hafü Venüs pudrnsile 

ratır. Venüs Kremi asri kadın 'gü- tuvalet gören bir cilt dünyanın en 

telliğinln bir tılsımıdır. taravetli güzelliğini ifade eder. ,. 
Bir Da • • 

ı ı e 

Do o Di •• 
I • 

Şekeri ve bilhassa şekerli maddeleri her türlii hastaya 
tavsiye etmekten kat'iyyen içtinap edilemez. Şimdiki te

davi usulleri tamam ile değişmiştir. 

Ku,rvetli bir perhiz yerine hastaya be leyici gıdalar ver
mek lfızımgeliyor. Bunların en başında da süphesiz ki 

Ben, gerek hasta, gerek sağlam insana her zaman 

SEKER ve TATLI • 
Yemelerini tavsiye ederim. 

ller cildin rengine göre çeşitle- Son moda ve gayet cazip renk- Asla yayılmaz ve gözlere zarar Çam ve limon çiçeği kolonyalan 

lerile kullananları hayrete düşü- hususi bir tiptir. O kadar ki; en 
ri mevcuttur. Yüze sürüldüğünde vermez. Venfis sürmcsile tuvalet 

cilde fevknlUdc tabii bir renk ve-

rir; teni bozmaz; güzelleştirir. 

3 ~ü üzer·ne 
: enni Kasık bağlan 

Mıdc, barsak, 
bobrek duş

kUnlugünc 

FI~l\'Nİ 

Korsnlnr 
tiyenlere ölçG 

arifesi conderilir 

J~nılnönü 

lzmir sokağı 
Tel: 20219 

ZAHARYA 

Oreopulos 

r a klrtcilerden 
s~ kınmız 

z 

\..OKMAN HEKlM 
MECMUASI 

rür. Dudaklarda 24 saat sabit ka- büyük zc" k ehlini ve müşkülpe-

lır. Şık ve kibar familyalnnn kul- gören kirpikler büyilr ve güzelle· 
sent olmakla tanınmış kimseleri 

landıklan yegline rujdur. terek kalplere ok gibi saplanır. bile hayrette bınkır. 

11111111111111Jllll1111111111111111111111JllllllJllll1JIJllllllllllllJlllllll11111111111111111111111111111111111111 

MACAR ZiRAAT MAKiNELERİ 
Hofherr - Schrantz - Clayton - Shuttleworth Anonim Şirketi ----

TÜRKiYE MERKEZ ŞUBESi ------: lstnnbul Sirkeci Ankara Caddesi No. 154, Telefon: 23577, Telgraf adresi: Hoflıerton. Sube : Adnnn 

1938 modelleri 

25, 40 ve 50 beygir kuvvetlerinde 

tekerlekli veya tank sisteminde 

HSCS ÇELI 

_ MAZUT ---

----... ... ------------------------------------= ------------------a TRAKTo·· -Herkese. her eve lazımdır. Çok E E 
- -kıymetlidir. 18 inci sayısı çık- : : - -: İşlemeleri en ucuz ve en emindir. Emsalsiz derecede nıfikemmcl, sağlam ve sadedirler. E tı. Divanyolu 10'1 

: Çelik pulluklar, orak ve harman makineleri, motör ve lokomobillcr, değirmenler, yem kırma ve ezme ma- : 

ı•ıııı•ıııı•ıırımırııaıııımıııı91IE kineleri, ekrcmözler ve yayıklar, santrifüj tulumbalar, el ve motörle müteharrik çeltik soyma makine- E 
§ P E F E T ~,§teri, tohum ve pamuk Mibzerleri elve beygir çapalan her türlü ziraat makineleri § 
::: :: : 11111111111111111111ı11111111 ımnn11111ım nınu 1111111111uınınnınıı111111nnuın111111 nnm mnn 11111ru1111 ıE 

~ pıııı•ını•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııt•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı 1111 1111 il' 
ı= 

\ ..... B-UG_Ü.,....N-· K-UM_B_A_RAN-ll-A --ATı-A-GA-G-lN-tz-. S-· K-UR-U-,Ş 11~ i: G U V E : 
1 m TORK ANONiM SiGORTA SOSYETESi 

---;....:: ~== 

YARIN·KURACAG iNiZ • EVİN:.TEMELİDİR 

T.C. 
ZiRAAT BANKASI 

Muhtelif şekil ve renklerde ve yeni modellerde 

ÇELiK KARYOLA, SOMYA ve bilhassa KÜBiK ÇELiK 

-- MADENi MÖBL MEŞHER ve FABRIKAMIZI 
Ziyaretle görmelerini muhterem milşterilerim.dcn. dilerim. 

İstanbul, SalkımSöğüt, Demirkapı No. 7. Tel 21632 

1 =• •= =• PERFEKT rnnrknsı kullanışlı, ~ 
dayanıklı ve clvedşli olan ye- :: 
g:me süt makinesidir. 

- Satış yeri: :: • 
1 •= 

Sümer Bank, Emlak ve Eytam Bankasının Kurumu 

HAYAT • YANGIN· A LiYAT 
ve 

• 
• • 
• 
• 
• IGaW~.M~!:~:d~No.61!• HER TOR L O KAZA i Telgraf: Ca.mcan - İstanbul İ • • 

~•1111•1111•1111•1ırı•ıııı•ıııı•r: ii Sümer Bank· Binası - Galata, Tel. 44966 • 

------- 1111•1111111111111111•1111•1111•1111•1111•1111•1111•1111•1111•1111•1111•1111 1111 1111 1111 nı 1111 1111 1111 
Asri kadının severek, 

tercih cdarck kullandığı 

Kr.em Simon 
Kadın yüzüne, her kadının sıhhi ve 

mükemmel bir kremden beklemeye 
hakla olduğu neticeyi verir. Bu 
netice: 

Ciltte kadüe yumuşaklığı, renkte 
güneş pcmbeliğidir. 

K Si ON 
ve 

Emniyet Sandığmdan: 
Galatada Gümrük karşısında kıymetli bir irad 

LOIT HANI 
Yar·ım hissesi 

Seki% Taksitle a 
1 - Muhammen kıymeti (25,000) liradır. 

SABUNU 2 - Arttırma 21 - 2 - 938 tarihi ne düşen pazartesi günü saat 15 te yapılacak ve gayrimenkul en çok 
bedel verenin üzerinde kalacaktır. 

Her yerde satılır. 3 - Arttırmaya girmek için muhammen kıymetin yüzde onu nis'Qeti nde pey akçesi yatırmak lazımdır. 
4 - Arttırma bedelinin dörtte biri peşin, geri kalanı sekiz senede sekiz müsavı taksitte od nır. Taksıtler 

% 5 faize tabidir. 
5 - Taksitler ödeninciyc kadar gayrimenkul Sandığa birinci derecede ipotekli kalır. 

KANY AGI • LiKÖRÜ ' ('j) • • • _, 
ı ~ seryısınae 

OLiMPOS 
GAZOZU veya SODASI De KARIŞTIRIP iÇiNiZ 

NEFiS YE MÜKEMMEL BiR iÇKi 

Bayram Misafirlerinize de ikram Ediniz 
~~~-:-------iiiiiiiiiiiii~~~~~~~~~, 

SİGORTA PRODÜKTÖRLERİ BİRLİGİNDEN: 
29. 1. 1938 tarihindeki toplantımızda ekseriyet bulunamadığından 

esas nizamnamemizin 17 inci madd esine tevfikan sayın üyelerimizin 
15. 2. 1938 tarihine müsadü salı günü saat beş buçukta İstanbul Yeni 
postahane arkasında Türkiye hanındaki birlik lokalinde hazır bulunma
ları rica olunur. 

POKER PL 
frdf DıfaJından 

ddhd ucu,1unu 
= 

lıulamdp~nıf 

18 

Ku 
" ~ Uzun kış gecelerinde bize rahat uyku veren yastık 

~TUY şilte ve yorgı:ınlarilc en iyi bir dostumuzdur. Me- P. T. T. FabrikaSI Satınalma Komisyonundan : Y mur, işçi herkes yalnız bir fün ile bir yastık edine- 5000 kilo kiılçe kurşun açık eksiltme ile satın alınacaktır. Muhammen 
bilir ve yorgun dimağını dinlendirir. Fabrika ve deposu: İstanbul Çak. bedeli 1500 muvakkat teminatı 112,50 liradır. Eksiltme 23. 2. 938 tari· 

mn.kçıJar, Sandalyacılar sokağı ömer IlaJioğlu, Tel : 23027 hine rastlıyan çarşamba günü saat 15 te yapılacaktır. 
s t,., ::rf>rlrrl : n.-~o~ht ve AnJmm Y<'rl' MaTinr Paz rlandır. İsteklilerin şartnameyi görmek için her gün eksiltmlye girmek için de .-------·----------------liiJ teminat makbuzlarını hfımilen muayyen gün ve saatte komisyona gelmeleri (737) 
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