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idaresi 
Bu bayramda 

TAN 
g-azetesi mnthım~mdndır. 

Telefon: 243ıO · ıs· 19 
Telı-raf: lst. T A N 

Posta kutusu: lst. 406 

Ialitler ve 
Romanvada Yeni Kabine 

uşnig Görüştüler 
AVllSTURY ANIN VAZiYETi 

Miron Kabinesinin Yeni Bir 
Kanunuesasi Vücude 

Getireceği Haber Veriliyor 

Son Soz 
1 l Roman yanın Ittif akları 

Kabine Programı, ittifakların Tak
viye Edileceğini, Yeni Dostluklar 

Temin Olunacağını Bildiriyor 

Falih Rıfkı ATAY 

Kurban bayramı yazılarında 
ıon sözümüzü Kızılay'a hasre
dclim Cemiyet. iki bayram ara
&mda. altımş yaşına ıirdi. 60 
yaş bir Cemiyet için deitil. bir 
f crt için dahi çoi!'um~anncak 

birşey değildir. Fakat bizim ta
rihimizde altmış rakamı. Os-

Bükreş. 12 (A.A.) Rador: 
Hükumet memlekete hitaben bir 

beyanname neşrederek milli birlik 
kabinesinin programını bir hülasa ha 
linde bildirmiştir. Bu program şu 

noktalan ihtiva etmektedir. 
ınnnlı saltanatı tarihinin en · 1 - Romen milletinin yenilenme 
feci hatıralarını temsil eder. Is- temayüllerine daha uygun bir anaya 

• • sa tanzimi, 
tıpdnt.. anarşı. harpler. bozgun- sa tanzimi 2 Ad ı t · ı · • - a e prensıp erme 
lar. inkıraz. mütareke. hep onun 

içindedir. Kızılay işte böyle bir 

riayet olunmakla beraber devlet ha
yatının bütün sahalarında milliyet 
fikrinin teyidi. 3 - Ekseriyeti teşkil 

deV"rİn içinde alnı temiz. eli te- eden Romen unsuruna karşı ötcden-

miz. Türk milleti ahlakının l'ar
lı~ını tcmsll ederek reliyor. 

Altmış yıl içinde Cemiyete hiç 

Romanyanın yeni BQfueltili. 
Patrik Miron 

Dün Yapılan Görüşm 
Etrafında Rivayetler 

Bu Mühim Mülal<atı Bizzat Hitler istemiş, Diğer 
Bir Habere Göre de Bunu 

Viyana. 12 (A.A.) - B. Hitlcr ta
rafından davet edilmiş olan A vustur 
ya Başvekilı B. Schuschnıgg ve ha
riciye nazırı Guıdo Schmıdt. Alman 
yadaki Bcrchtsgaden'e gelmişlerdir. 

Viyana, 12 ı A.A.) - Hitler ile 
Schuchnigg arasındaki telaki saat 11 
de başlanııli ve uzun muddet devam 
etmiştir. 

Buradaki siyasi maha!il. bu müliı
katın B. M. ıssolini tarafından ihzar 
ve tertip edilmış olduğunu beyan 
etmektedir. Ayni mahafil, mevcut Al 
man - Avusturya itilafı yerine Ro
ma - Berlin mihverini ehemmiyetli 
.urette kuvvetlendirecek başka bır 

ıtilitf aktini tahmin etmektedirler. 
Viyana. 12 <AA.) - Salfıhıyettar 

mahafil. Schuschnigg - Bitler müla
katının yapılması hususunda Alman
ların önayak olmuş olduklarını be
yan ve bu hususta ısrar etmektedir

ler. B. Şüşnlg ile ö . Guido Sch
tnit'in seyahntlcrinın Avnsturyanın 
Almanyaya karşı takip etmekte ol
duğu siyasette bır güna tebeddülu ta

zammun etmediği tasrih edilmektetir B. Hit!er 

İtalya Hazırlamış 
B. Schuschnigg'in B. Hitler ile bll 

hassa nazil erin A vusturyadakı gayri 
kanuni faaliyetleri hakkında goruşe
ceği ve Avusturya Bnşvekilinin bu 
faaliyetlere katiyen müsamaha etme 
mıye azmetmiş bulunduğu soylC'n
mektedir. Mülakatın sonunda bır teb 
li~ neşredilerek Almanyanın Avus
turya işlenne müdahalede bulunma 
mıya azmetmiş olduğunun teyıt e
dilmesine intizar edilmektedir. 

Berlin. 12 tA.AI - Resmi Alman 
mahafili Bay Şuşnig ile Bay Guıdo 
Şmit'in Berchtesgaden'e muvasalet
leri hakkında mutlak bir ketumıyet 
ı?Östermektedirler. Bu mahafil bu 
mesele hakkında yalmz Viyanndan 
gelen malumatı kayıt ile ikt1fa eyle· 
mektedir. 

Alman hükumetinin Berçht<'sga
den'deki matbuat burolnrına teJcfon
lli vaki olan muracantı uzerınc bu 
bürolar bu muvasa1eti ne tekzıp ve 
ne de teyıt etmekte. yalnız boyle bir 
hal wkuu takdirinde derhal bır tebli" ne_şreclileceğinı beyaD etmekte
dirler. 

kimMe iftira etmiye bile klyma
mıştır. Ona mütareke rünle
rinde düşman tararından vatan 
pcrverliği kusur olarak bulun-

bert yapılagelmiş olan haksızlığın ta
miri. Bununla beraber. şimdiki Ro
men hudutlan dahilinde bulunan es
ki ekalliyetlere karşı hiçbir adaletsiz
lik yapılmıyacaktır. 4 - Umumi 
harpten sonra verilen Romen tabii
yeti haklannın yeniden tetkiki ve 
bunlardan gayrimuntazam olanlann 
feshi. Bu cihet Romen unsuruna ik
tısadi hayatta daha geniş bir faaliyet 

son 7.amanda yerleşen ve Romen ırkı- ,-----------------------------------------

111uştur. 
"'" vasıflarına ziyan getiren unsur
ların memlekett,..n çıkarılması. 

Kızılay, kunıluşundan beri, temin edecektir. 5 - Romanyada I Devamı 4 üncück1 

yalnız temiz elle çalışanın de

ğil. Garp knfasile metodik ça

hşmnnın da örneği olmuştur. 

Gerçi dnima müsbct ilim mü· 
nc,-verliı?"inin elinde bulunuşu-

11un büyük ehemmiyeti vardır. 

Fakat Kızılay vazifelerinin. yal 

111z mecbur emekler dışında. hiç 
bir maddi menfaat vermiyen 

hizmetler oldu~unu da düşün

mek lazımgelir. En başta Kızıl

ay olmak üzere. aksamakMızın 

işi iyen birtakım hayır ve yardım 

müesseselerimiz. eski umumi i

dare bozukl u~u ile ne garip bir 
tezat teşkil eder. 

1\1 İll<'tl<'rin riişcf ünü ölc;mckte 
Cemiyetler bilhassa miyarlar
dır. Amerika, hir Cemiyetler 
mcml<'k<'tidir. Demokrat parti!'i 
lid<'rl<'rindcn biri bana: (- A
merika ile ancak cemiyetleri i
çinde tanışahilirsiniz.) d<'mişti. 

l\ledeni seviyeler aşaj!ıladıkçn 

Cemiyet sayılarımn. Cemiyet i
çincf('ki aza adetlerinin ~<'yrrlip 
nzaldığım göriir~iinüz. tlcri Tür 
kiye iı;;tati tikleri kin Cemiyet 
ve c<'miyctlcr irinckki n7.a sayı-
81 bilhaı;;~a miihim<lir. Kı7.ılnyn 
uzaktan sc,•gi be lcmcl<. ona 511-

rn ı ırcldikçe yardım etmek \'a· 
zifcnizi ynpmıyn lc:lfi dci! ildir: 
l{ız1lay azalnrmm milyonlarla 

gfü;tcrilmesinc çalışmanız da ta
zımchr. 

II İzmct nhlfiktnl en iYi tCm!'if 

eden Kızılay, bu ahlakın, milli 

Türk faziletleri arasında yeri ne 

kadar g"eniş olduğunu da göste. 
ren bir timsal olmalıdır. 

lta?ya - İngiltere Görüşmeleri . 

lngiliz Kabinesinde ihti
laf Çıktığı Söyleniyor 

Londra, 12 (A.A.) - Daily Expres 
gazetesi "İngiliz kabinesinin İtalya ı
le mukarenet işlerine faaliyetle d~ 
vam ettiğini. fakat nazırlar arasında 
ihtilaf çıktığını yazmaktadır. Başve

kil Chamberlain. Mussolinı ile der -
hal uzlaş1lmasını istemektedir. 

Çünkü böyle bir mukarenet bütün 
dünya siyaset piyasalarında hemen 

kendini hisı-ıettirecektir. Haricive Na 

zın Eden ise istical gösterilmesine ka 
tiyen muarız bulunuyor. 

Edenin mutaleasına göre. ftalya 
Habeşi..<;tan ve İspanyada bütün ma
nasile saplanmış bulunuyor Maddi 
ve mali dehşetli bir sıkıntı içindedir 
Habeşistan ona pahalıya mal oluyor 
ve buna mukabil ticareti azalıyor f. 
talyan bankasının alhn ~oku cfa düş 

{Devamı 3 Üft(1ltÜ! J 

MıLi Bir Y ıldönümü 

Mert Maraşıtı Kurtuluş 
Y ıldönümü Kutlandı 

lUilli kurtuluş tarihimizde Gaziantep ve l\Jaraş bir bütünlük aneder. 
Resim, Gaziantebin kurtuluş mücadelesinden kahraman bir tarh yaprail 
,..nlandanvor. (Tafsilatı I üncü ımulndn okuuocakıunız) 

Balkan Antantı 
Konsey içtimaı 
25 Şubatta 

Dr. Rü,tü Ara.a 

Atina. 12 CA.A.) - Yeni Romanva 1 
Harıciye Nazırının seyahat edebilme I 
sini kolaylaştırmak için Balkan An
tantı konseyi mesaısini kısa bir müd 
det için tehir etmek lazım geldiğin . 
den. konseyin bu içtima devresi reisı 
Metaksas konseyi ayın 25 inde Anka 
rada toplanhva ca~mııstır. 

• • 
1 Maraşın Kurtuluşu 

Guiantebin .. ym mebun B. Ali 
Kdıc'ın Mara, kurtulutunu anlatan 
cüzel bir maka.lesi beıınci aayfamu 
dadır. 

20 

Avusturyada Askerlik 
Askerlik 

Müsait 
Müddetinin Temdidi 
Şekilde Karşılanmış 

Viyana, 12 CA.A.) - Gazeteler. as
keri hızmet müddetini uzatan kara
rı müsait surette karşılamaktadırlar 

Ncucs Viener Tagablatt diyor ki. 
" Avusturyanın coğrafi merkezle

rile yollara hakim olan merkezlerini 
eline kim geçirecek olursa merkezi 

h _ı..:.,~. ~ 

A vrupada hegemonyayı elde e>tmt~ O-: 
lur. Avusturya ordusu. bir emri viikl 
vapılmasına mani olmak ve A vustur 
yanın dostlanna kendisine yardım e
debilmelerine zaman ve imkan \'~ 
mek için kili derecede kuvvetli ol
malıdır. 

(;::M) 

~;;A 
~ 

- Açlığa dayanamadın... Lokantada yedin, iftin, kaçtın .•• 
Peki •••• Çatal bıçağı ne diye af1.rdın1 .. 

- Bay Komiser, ben hak yemem. .. Çatal ln~afı ıahp yemeğin 
parasım verecektim! •• 



1 ================================================ 13-2-938 
Beynelmilel lmlhat ve Kızllay Nqrlyahndan : 

Ankaradan 1 Difteri "Kuş Palazı,, Telefon ve Telgrafla 1 
-= 

Yeni Lokomotif 
ve VaCJon 

Satın Alıyoruz 

Hastalığına Karşı .. Poliste: FIRINLARDA : 

Nakleden: Saim Umar 
Bir Motosiklet Kazasın-Kırk 11enedenberl Diftsiye 

karşı çarpışmak vasıtala
rında IWdld bir inlallp ,apahnıf
tır. İçinbde elli YllflDl a-çmif o
lanlar bu hastalığın .neler Ozertn 
de yapbğı muthiş tethişi pek iyi 
derhatır ederler. Bu haatahk çok 
anı bir şekilde birçok ÇOCWUara 
b rden hucum ederdi buna tutulan 
çocu1dann boğazlar:ında beyu 
renkte "membranes" l1lr hiıa1 o
lur, bırkaç gunde, hatta birkaç .... 
atte zavallılar boğularak ölürlerdi. 
Doktor, kasaba firyaıum Deflerle 
açmak veya teneffüsü. kolayı.ş.tr
mak için hançereye bır tüp sok
maktan başka birşey yapamazdJ, 
bu suretle iki çocuktan ancak biri
ni kurtarabilirdi. Bu hutalı~ ne 
me~ ne de SW'eti intlşan ve 
bilhassa ne de ilacı bilinmezdi. 

1883 de Klebs düterinin basilinl 
k etti; 1884 Lofier onu üretti; 
1888 Roux kalbi ve adalAtı parali
ze eden (toxine) i gösterdi; ve ni
hayet 1894 de Behring ile Roux bu 
sehrln tesirini izale eden serumu 
buldular. 

T edavi noktasından mOcade-
le kazanılmıştı: Bir çocuk 

tftpheli Araz gösterrnfye baılar 
bqlamaz, hemen bopzm4n ster-
.Jb.e edılmi~ bir pamuk geçirilir ve 
o pamuk parçası laboratuvarda tah 
lil e tirilirdi. 24 saatlık bir kültü.r 
neticesi hastalığın dıfteri olup ol
madıtı anla§llır, serum yapılır w 
Yakit geçirılmediyM hasta kurta
nlırdL Bu suretle ölüm vakayll 
onda bire iruniftı bugün i8e Kızıl
dan ve boğmaca öksürülQnden da
ha dundur. 

Serum ayni zamanda bir nlsbet 

dahilinde, hastalığa mhi olmıya 
da yardım etmektedir; hastanın et 
rafında bulunanlara da yapılmak 
9W'etile sirayetin önüne geçilme~
ted·r l'akat ftıuafiyet devresi 

takriben bir aytlır. 

~buld butun haltı, tıpkı çl

cek hastalıtmda olduğu gibi, mu
hafaza eylemek lAzımdı. 

ı 913 de Schick, deri altına 
az mikdarda toxine) aerk 

eylemek suretile altı aylığa ka-
dar çocukların yüzde 80 nine mu
afiyet temini kabil oldulunu gös
terdi; oiıdan sonra bu hal zan • 
luyordu; ayni tecrübe 3 ili 10 yq 

arasında ;yüzde 50 bir muafiy.t 
pterdi; bu hal 10 ili 15 yq ara
anda yüzde 75 e çıktı, bu suretle 
en korkulacak sirayet Anının 10 

Japna kadar olduiu anlqıldı. Çc>
suk.lan bundan tabaffüz için C!Y• 

veli (toxine) n (antltoxine) den 
mürekkep bir mahlutla injebyon 
,..pılmaktadır. Pariste Pastör Ens 

titusunde Dr. Ramon ayni zaman
da (toxine) i zararsız ve 8f1 yapı

lacak bir hale koymıya muvaffak 
olmUJtur. BUC(in (Anoxine) ismile 

kulluıılmaktadJr. 

B u tanıda teşebbüsat çok !DM 

raflı olmakta ile de difteri
,. tutulmut bir çocujun tednl 
~ kıyasen ancak ybde 50 
dlr. Ayni aınanda ha~tı beşeri 
kurtarmak için masrafa bakılır 
mı? 

Kızılay ve KıDlhaç cemiyetıeri
ain ifa edeeekleri miıhlm bir va
zife vardır; o da Defrlyatla, kon
fenmalarla, ftlimlerle bunun fal
delerini halka anlatmak, poHJdt
ntklerinde, dojınn evlerinde, hasta 
hanelerde, prevutoryomlannda, 
tatil kamplannda bu af1 fikrini 
Gençlik Kızılaylan ve Kızıllıaçlarl 
le temin etmektir. 

Milletler Cemiyeti Hıfmsıhha 
tefldJAtı bir yaşındaki çocuklar ü
zerinde kabil olduğu derecede -. 
ri bir ~kilde bu aşının tatbikini, 
uzun bir tetkikten sonra sureti ka
tiyede tavsiye etmiştir. Binaena
leyh ortada bütun Kızılhaç heyet 
lerlnin ehenµniyetini takdir edece-
11 bir müataceliyet vardır. 

... Çay Ziyafeti 
Yiibet ticaret mektebi mnun1arı 

JanD BeJoilunda Tokatllyan alorı
larmda bir çay ziyafeti nncelder
dtr. Bu çaya mektebin bOt6n bocala 
n davet olunacaktır. 

• 
da iki Kişi Yaralandı, 

Ankara, 12 (KızJ.y) - Oğ 
renııliğimi:zc söre Devlet De
mieyollan yeniden 88 lohomo
til, 106 yolca uagonu, 816 
muhtelil yük vagonu, 12 oto
ray ve 1 dinamometre vagonu 
almıya kar.ar vermİftİr. Bu 

Suçlu da Firar Etti 

Vilayetlerin 
Bütçeleri için 

Bir Taksim 
Dahill79 VeW.ti, TllAyede

rfn 1938 maU aeDe8i bltçelerinln 
sflratle tasdik edilerek yerlerine 
7etiftirilmesi için bunlann ne te
kilde hazırlamak ka, ettitttu 
bildiren bir tamim claderml9tlr. 

Vilayet kadroları, kili halin
cle tetk.ik edlleeelf ~in unvan
larla, maaşlar ve dereceleri ara

u mutabakat ltaluaan memu, 
maallimlerin adetleri bir kalem 
olarak s&ıterileeek ve ltanlann 
derece, m•&f, aylık n Mnelik 
tahaisatlan seçen ..... De ma
DJ'9Hli bir smette t.bff edil• 
tektir • 

1 
Dün saat on altı buçukta, Kadıkö- miinaebetle bu münakaao a• 

yünde oturan bisikletçi Mustafa, be- çalm1ftlr. 

l lediye talimatına aykın olarak idare lzmir Fuarında Tethir 
sindeki motosiklete bindirdii üç ki- Ed"I k R d 1 
fi ile Suadiyede Yenlmahalleden geç 1 ece a yo ar 
mekte iken birdenbire önüne çıkan Ankara, 12 (Kızılay) - 2 7138 
bir otomobilden kendilerini kurtar.. numanıh kararnameye bağlı tarı e-
mak maksadile firen yaptığı sırada J'9 g6re, radyo .. ııcılanndan alın -
devrilmiş ve bu esnada müşterilerin- makta olan ücret miktannın İzmir 
den Kadıköyüııde Yeldejirmeninde Enternasyonal fuannda teşhır edil -
oturan Llınbo Ue Akaretlerde 13 nu- mek mabadile getirilecek radyo ma-
marada oturan Haydarpaşa lisesi dör Bilkömetlmlz, fstanbulda ekmek lrlneleri için fuann devamı muddetiD 
düncü sınıf talebesinden Muzaffer oğ fiyatının ucuzlatılması hakkında tet- ce lld buçuk liraya lndfrilm ştlr. 
lu Gültekin şiddetle asfalta çarparak kikat yapbrmalda mewuldür. Bq- Hariciye Tayinlerl 
bayılmıflardır. vekilimiz B. Celil Bayana dedikleri Ankara, 12 (Kızılay) - Vaflngton 

Zabıta hekimi tarafından ya.~ılan gibi, İstanbulun ekmek meselesi ya- Büyük Elçiliğimiz Başkltibı B Tah
muayenelerinde yaralılardan Gulte • kında, her cihetten halledilecektir. ıin Mayatepek maslahatguzarlık ıt
klnin hutan~e kaldınlıriasına lü- Ekmetfn kilo başında bir kurut b- !erini tedvir e~ek üzere Rıo d Ja
zum g&teri(mış ve yaralı nümun~ dar ucuzlıyabileceti tahmin edilmek neiro elçiliği başkitipliğine tayın o
hastanesine kaldırılmıştır. Suçlu fi- tedir. Bu münasebetle fU .resmi koy- lunmuştur. 
rar etmiştir. duk: Makine ile yuğurul.mUf olan ha- M h t s.~ı 1 i 

Bir Kaza Dalia mur, kiloluk kesiliyor. •I u "S ar ç n 
Ankara, 12 (Kızıla7) - Mefhut 

Kızıltoprakta oturan ve ayni yerde ZİRAAT : 111Çlann muhakeme usulüne dair o-
bakkallık yapan Mustafa ojlu Tmik lan 3005 numaralı kanunun tak.ip et-

• • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • ehllyeUlz ve p1Akatur idare ettili bir tlğl gayeye uygun bir surette mem-
---==-=-==-=====---=-=============~= araba u. 9610tli1Ç9fm• c•ddeSinden Kongre için leketin her tarafında tatbik edilmek 
llAARİFrE: BELEDİYEDE: geçerken dokuz yqında Yusufa çar- ıe olduJu yapılan teftişlerden ve nua 

parak yaralanmasma aebebiyet ver- Hazırlık haberelerden anlaşılmıştır. Bu --
Kıymetli Bir Bu Yıl ı·çı·nda miftir. Suçlu yakalanmıf, çocuk mu- susta gösterilen hassasiyet ve muv.ı-

ay_,. a6nderilmlftlr. yapılıyor fakıyetten dolayı Adliye Vekileti a-

HOC8MIZI Daha Fazla Canana v ara1am 1'kadar makamlara tefekkürlerial 
Penerde Haydar mahaUeslnde Ali Ankarada toplanacak olan bftyOk bildirmı,tir. 

Kaybettik Seyyah Gelecek oııu fOf6r Ahmet Sönmezin idaresin ziraat kongresi hazırlıklarma devam MEMLEKE'ITE· 
deki IJ4S8 numaralı otomobil Perapa- edilmektedir. Kongreye İzmir ve 1s- • 

Ka)'Ml'I u.e.bıin eski rı.,n1,. ho- Belediye turizm bürosmıun tmplt lal oWl ark.atmdan aeçmekte iken tanbul ticaret odalariyle ziraat daire- lskl lir imtiyaz 
CiMi ve ÇaJ>9 Kız Muallim mektebi e++;M maltlmata _re bu wıe latan- Talrllmde Tilrk linemuı karpııida- leri, ziraat miltahassıılan, mücadele . 
muallimlerlndma B Cafer özaıp, per ·~ go ' ld Wwıtada ça1ıpn pnon tıyu oğ- istuyonlan, kendi brantlan dahilin Eskişehir, 12 (Kızıla~) - 8al'l9a, 
fmlbe .__. nıfat ~. bula geçen lellelere nazaran çok ela- lu lfulfe çarparak Od kol " ayağın de raporlar ha.zırlamıya baflımıı • Marga, Sepetçi v~. Ke~. köylerin-

• 8911edenberl muhtelif ~ ha fula aeyyah gelecektir. Geçen da Mtifçe yualamıftır. Suçlu IO- lardır. de bulunan ve Lül~~p Türk Ano -
..... ._, '* ••"* tntm' krlllııln- -..ye kadar Jncillz turist~ .,.,,..,,.awMttn KOngfe4e lnemlekete atf Uınümt nim şirketine ait lulet.ap lmüyaza 

lifte milnen• ~ ba Jb7 • ~ proframlarınm ~ '" Aa~' T~ fdan ~en maat me5ie1elert ~ ~. 1!t • • · • 
metli bocanın tald11Wt.. Çllpa Kız. lstanbulu ilive etmekte idller. Fa.. 8 k raat Vekaletine ba~lı daireler, zirai Sıllfkede lkı Maç lr eclde Kemal Bey sineması kar 6 

Muallim mektebinde öğlederl sonra kat memnunen öğrenildi M ... e ıırn- d Ahmet Be tb d meselelerle zirai lktısadt ve ticari ba- Silifke, 12 (Kızılay) - Menin .,. 
saat 14 te bir toplantı ak b- a.w e-- şısm a Y ma aasm ama- SWfk 1-a-1 takı lan aruında 
.....:;ır 1_ _ batı yap~ı u- bilhassa son zamanlarda iki memle- kinist otuz sekiz Y8flllda Ahmet oğlu kımlardan alakalı i§leri tetkike me • .ı.,...ıı.: ~:: .. :" . mbak k he 
3 ..-. o unun rasını anacaa. ardır. İhsan dün ak Sar h b d .1 • u ... - y...,.- muaa a ço Y• 

Bu toplantıya bütün tahsil pnçli- ket arasında gitükçe ilerliyen ve p- şam aç ane 8fUl a mur edı mıperdir. canlı olmUf ve Silifke takımı 26 ya 
ıw .ıı.. ... ı--ı.tadır. nlfllyen çok l8Dllm1 dostluk dola)'l- tramvaya atlamak isterk~n .~ere dü. lktısat VeUleti dıf tep:flltı, Tar- ı. .. - 34 sa ile ali et-~-M-. 
.. ça.-..-.- terek bapndan ve vücudunun muhte ~ııa yı g P g .0.U"9H .. 

Kızılay gazetesi, JMrhmnun aile- siyle, Ingiltereden Türkiyeyi zl7a- lif erlerinden hafif aralanmı _ kiye toprak ma.haullerinJn hariçte• Futbol maçında ise iki febr1n ta. 
sin~ ve talebelerine taziyetlerini bil· J rete ıelmek lstiyenlerln adedi mil- tır. 1 

çe y 
1 tıflan bakımından ayn ayn raporlar kımlan !·1 berabere kalmıflardu'. 

dirir. him miktarda artmıftır. Bunu .az 8 • Da-L ldd• hazırlıyacaklardır. Bilhaaa mahsul- Bır Müzemiz isin 
Talebe Kunplan önünde tutan Iııgillz turizm kumpan il' ~- IU1 lerimizin maruz kaldığı rekabete kar Ankara, 12 (Kızılay) - Ankara 

Bu yaz açılacak ilkmektep taleOO. yaları Akdeniz limanlarını gezecek Kalyoncu Balık sokağında 1 numa- §1 alınacak tedbirler 6u raporlarda te Meteoroloji miizeli mildarlillü. ~ 
lerine mahsus çocuk kamplarının sa- batan npurlannuı programlannı, rah dütlrAnın üstündeki odada otu- menni mahiyetinde ga.terllecek .,. • binasını esaslı surette tamire t. 
yısı altıdan ona çıkanlacaktır. Bu nn Ayvalıklı yal tüecan Mustafa ol rar vermiftir. Bu munuebetle bir 
""'len aar:fedilmek - 11a t b-• ilk ilkele olarak ı.tanbuldan Mfla- raporlar ıubat sonuna kadar İktisat münakasa 8,..1_ ....... 
-w uzere v .ye u..- lu Huldsi karakola müracaatla oda- - y~-6· 
çesinden altı bin Ura aynlmıftır. Ay- mat 6-re tertip etmi19 befl••ıf1ar Vekiletine gonderilmif oı.caktır. lak11•tayda lılahat 
nca biri Kandilli Kaz lileeinde erkek- dır. Bu cilmleden olmak bere bu ay llDda uyumakta bulundutu bir sıra Ziraat kongresine gönderilecek r.- Ankara, 12 (Kwlay) _ Nafıa V• 
lere, diğeri Erenkoy m ııs.tnde m IODunda, Dd bGJ(lk -nah npunı da brdep Mustafa ile Ferdi adında porlann, birinci Ziraat kongresinde kA1ett, Bergamada, Bakırçay ovum
ıalebeye mahsus olmak üzere iki 0~ ~ ıooo kadar Amerikalı ve diler bir arbd8fl sarhOf olarak oda- olduğu gibi matbu olarak gönderil - da bftyilk Jllahat yapmıya karar 
tamektep kampı daha açılacaktır. ın,w. M17ahı ,.ur.c.ktlı: ya gelip kendlslnf dCSvdillderinl ve mest istenmiştir. Bu suretle mevzu - vermiftir. Burada su yollan.,. ... 

--~!)----· baf!ndan yaraladıklannı iddia et • 1ann daha etraflı bir plrUde tetklld rtıı mecra11 ....ıı .urette tubila ol .. 

MÜZELERDE: 

Yenicami 
Mahfelinde 
Tetkikler 

LİMAND • mfştJr. mümkün olacaktır. nacaktır. 
----~-· S lulardan :Ferdi -1r.1 .... _._.._ Raporlar doğrudan dotruya Zira- Bu it~ bir buçuk mllyon Ura-

Ak V 
uç J-.-..,...a · at kongresi kitibi umwnllilfne &6n- dan fala sarfolunacütır Ba 

SU apUrllDUD Mustafa annınaktadır. derilecektir. m.u.taki =yete ba~ bq 

K 1 Kumar (}ynabmf Fidan Sabflan l•nmıı olaCaktır. 
Urt8ft Ma5JDa D0n aat on birde Beflktafta Dıla- Vlllyet ziraat idaresi Büyilkder. ----o---

Çal 1 
mur bayram yerinde Unkapanmda de meyva fidanı satı§laruıa devam et Bir MMkGıldıt 1Coo'W:114elaı•ıil;,.,...~-

IŞI ıyor oturan Mehmet imılnde bir phu fı- mektedir. Kayısı, ayva ve erik fidan- Maarif Vekaleti .at maarif mm-

8 a madde ~ m"--..t- nldakla kumar nvnatırken •ıbe --- lan bitmiştir. Ankara ve diler vll!- mt milfettlflerinden Bq Ahmet Tw-
., .. 3... &A,....,.... Y~ yıkılmaması etrafında ~ Sinop clftruıda karaya oturan Ak -.,- r- ......- •ı- de b ..1-- fld lan 

bu,wı bakt.eryolojl enstitü· murlan tarafınduı g9rillerek yaka- ye.-r urauau çam an sa- bidin tarih! meskdklt kollebl:yona-
lertnde hazırlanmaktadır. Bu ~ ~ dedikodular yapılan YenicamJ su vapurunun imdadına koştuju için lanmıı ve adliyeye kedi1m1ftir. tm almak~dırlar. Bu arada kıt ve na atın a1nuya karar 'V91'mlftl. Ba-
ftlndan ilk doz sırtta clerl altına Kwuun tarihi ve mlmarl kıymetini 24 aaat rötar yapan Karadeniz ft- . leV • yaz, yaprağını dökmlyen ağaçlar da m için mfbeler umma m6d0rl6-

teı...--"'- -....ı-ı... 1,.._ u--...a• w-1-a paru dün aat 13 te Hmenım1u -L Dünldi Y---'-- ilk defa olarak atı- ıka-1-...... -~ 22 gün sonra Odnei ve utma ...... n_ ~ ~ YCAll- ·-- ..... ._. ro ç .. ~--· IOncle tıefekkill ... hUIUI Jromt. 
11 lb IOara da üçilncilsü yapıl- Jeti, müteba- ve mimarlardan mil ~-..1- BeJolbmda KGçlk Bayram 80b - Ziraat idareli 'rillyet mmtabun- :yon tetldkatmı bltinlüf .,. raporum 
maktadır. Qacak1at fllJaDI hayret feflkldl bir koml.,.an tepn etmlt- -.-... Yapana brtmmat lvla landa 20 numaralı evde IJgor otlu dald yollara ve resmi mfleae191er el- ftnllittir. Vekalet koJleblycma .. 
bir IUrette iM 8'l1ua ta)ammiil et tir Komisyon Bayramdan top Slnoba tiden Bon adla tablhd19 ... Altındlf ollunwı IObuı tutufmut l8e vanna yapralmı d6kmiyea ataçlar ıftnlerde twllibn edecektir. 
mektedirler. ~ Yermell pet · 8Dma mı.& dlll ADI ftPUl1IDUD yanma de J9Ufa ttfa1Je tarafmdan m v-. dikdrmektedir. Bu anda lstanbul - 1 

dir m )'tdendlr; tıtDte ı.n.r.ıı: faaliyete bqbyacaktar. .. bordMUUi medell 8Öllcffirtllmottar. Edirne utaıt yoıu berindeki ~e- TAKVI" ~ H~ V 1 ııa :. ' ft eli- KamiaJıoa Yenlceml Kwına mc.. V8l'IDlf yanapillftlr. ~ ı..a... ...__ .a-...ı. idi. - .... etrafı da •-'· edllrmk mNWe IVI ve A ~ pr lru nadir ft 81ÇW!r. Ba- Buraya plen haberJerclen anlapL •• - w.y• ...-- ....... ...,.._ • • 
tün dünyada bu suNtJe W. .a. den mee,. tetkik edeeek, tarihi kir· dı nm ......,. tabidir edllmeldecUr. ~. Bu it için me-
ll'ODdd fa.ıla afi yapıhmft;lr. 1D1!1U ulrlnnda mfttaleumı mutu.l lam ,r.. Ban talüWJw a-nlll * DGa -t dcakm -.. Omwıı murlar ı&ader'lmtptr. Dtı- taraf- 13 Jubat 1938 

Plzr'll.Jeyh eltmiwde iyi, wt,.. bir raporla VMAJet.e verecektir. Bu cl6nden itibaren Aba ftpunlllUD ala meh.elJeelDde bekçi mblJnda OD tan~ onnan buJunan bala- P A Z A R 
emha '* IU4h mevcuttur, bu ll1Ma ~ mbelerden ele birkaç kala enaamda alcfılı .ulan 'boplt- bir Dmnaralı ftde otuna lnuıbuı rmda da ziraat memadanma ....._ 
dJfterlrl -.ı6 hattA bü.sbütiba mow..... lftlrak edecektlw. ~ '-l'••apr. Su •""'"*' ı;.. ~ -.ı memuna Murtnm erin ı-. altmda 80nık aylan ta1lp edil-

p, pltıldıktan IOnra oldulu yerde a-- de .._ ı..,.. lnlnun1an atef .mu. mektecllr. 
izale etm1ftlr. 1:a qt ve radikal ça Tarihi Bir Silbm mmm ,......._ bpanmuma bet • da l&fal1e plmedım .-.taı;ıımo,. Ziraat mac.dele mmnar]afl da 
re bu aşı11 tıpb çiçek apı gibi Mab11111tpapda Tarakçı1arda mp- Janeeütır. Bu 11 te bttUkten IObl'a tür. . pmlara ana olan an tutaıımm top 

butun dünyada mecburi kılmaktır. at esnamnda topraJm albndaD kı.7· Abu, Horanm ,-.llnde olarak ı.- K•-•• y.,.ı.,., lattumakta ft buDlul Jmba etmek-

1 lııııd • QQıa: • 
Arabi: 1151 : 1"4 
Zllhleee: 12 brtncDPJııun: !U 
GGnls 1,11 - 0.- 12,21 
İkindi: 11.- - Akfam: 17,38 
Yatm: 11,11 - tmdıc ' 18 

Bu tedbire iatizaren, propagan- metli w nnkl1 bir .atma bqlıb ~- ıuaı.1a pdrillrılk tamir ..,..,._ ....,." t tıldirl.r • 
.. yapılmahcbr. Belçika K lh _ • ..._ lM .a-..tu tir >de Jıhbwn NCldemde UI *Sinop, ıu.. 8enwwua: Bu ay~ YUR1TA HA VA v AZIYETI 

ıa •Ç'l ~-· - ~ alt oldulu • DUIMl'Ü ftd9 otunD Bedia ftiDin ele IUwlıa partabUuda bqcle!M J&-
IWtalık propa~"!;* 1"a ite hu tahmin edilen, tef ftd& ltlbulyle ~ &&- Mm 'ftpW'U- matt.la ~- men.. ayalı kaya pıhmfbr. ..:.. ı::. ~da ~··=b ~ 
;t"~..:z!: 750 000 ~ ,.oDek bir bjmetl buluzıdulu anla nwı ,..ıan ala' clelfldir. Kaza, ma rak dlfmGt ft blçemaden ap m- SlDop .,. S..mnncia lnfhklvm du mle. clolada hafif br clnam etmifdr, 
llllf, zaten lel11D1 lle çok fazla te- filan bu eaerin mdzeler idaresi tara- JdnesfDde de ~~ bir bUar hUIUle retti ~. rmmı IJldir. ltardqluma iJi fl.l't- Din ı.t.nbalda lıan kmmea açık •• b 
w:zQl eden vefiyat hAdbelerl ba fmdaD uln atika moıeetne kaJdınl.. getlrmlf deilJ--. Yarala ~ imdadı llhhl ofomo.. 1ar içinde ~. Ala9 dtktmtne =7~ ~~: _a:~e1ıa..::;~.: 
_. 6-iDI 6ctıt Wre .....,..,, L - .. _..,....., t• ~ m...;.~=:= tekrar ....... bOO. .,...._ •esten '• kaJdml. ~"!'.!:~~~ ti- nnt •tok (1) .. • • <•> t4cnt • ,....._ -~_.---- ....... . 
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; Günün Siyaseti 
ı .............................. I 
....... . ..... 

Yine Romanya 
l<abinesi için 
R omanyada Goga kabinesi ik-

tidar mc\•kiine hayli hnra
retle geçmişti. R. Goga ve arkadaş 
Jnn iktidar me\'kiini henüz ele alır 
almaz, ayni saatte kati ve şiddetli 
icraata boşladılar. Bu icraat çok 
mühimdi. Bilhassa ırk meselesi en 
ön safhada gcli~·ordu. Bu seheple 
A\TUpn cf'knrıumumiyesi Roman· 
yada yeni Goga kabinesini hayli 
derin bir alfıka ile karşılamıştı. Fa 
kat aradan çok az lıir zaman geçti 
veya geçmedi, Goga knhinesi. ikti
dar me\'kiindcn U1:aklaşmak ilıti
yacını duymu oldu. 

Bugiin Roınnnyada fırkalar hari
cinde yeni bir kahine, iktidarı ele 
almış huhınuyor. Patrik ... Kahine
ainin nckadar öıniir süreceğini tah
min etmek meselesini şimdilik bir 
tarafa bırakalım. fakat hu yeni ka
binenin takip etmek istediği siya
setin muvaffak olup olamıyacağ'ı
nı biraz tetkik edelim. 

Yeni kabinede yedi tane eski Baş 
vekil vardır ki. bunlann her biri 
:ı.nman zaman hu dost memlekette 
miilıim icraat iimili ve sahihi ol
muşlardır. İçlerinde hakikaten çok 
değerli diplomatlar vardır. Böyle 
bir kabineyi, diplomasi lisanile bir 
~ kabinesi olarak tavsif etmek, 
:znıınımızca daha doğru ve daha 
mantıkidir. 

Çünkü yeni hükiimetin, resmen 
ilan ettiği programının en esaslı 
maddelerinden birisi de (Kanunu 
Esasi) nin değiştirilmesidir. Öyle 
:r.ıınnediyoruz ki. yeni Romanya ka 
binesi mehıısan intihahatını ça • 
buklaştıracak ve yeni Kanunu E
sasinin tedvini için bir müessesan 
meclisi toplnnncnkhr. 

Bize kalırsa, Romanyanın istik
balini hu miicssesan medi!d tayin 
edecektir. \'ahııt. ha~ka bir tabir 
ile Romanyanın mukadderatı bu 
müessesan meclisinin hıucketine 
bağlıdır. 

lf ütalealar ı 
~---, 

Ş imd i hirnz da di~c-r mcmle. 
ketlerde ~·eni Romanya ka

binesi için yiiriitiilen miitalealan 
ve verilen hükümleri tetkik ede
lim: 

Belgratta çıkan yan r~mi Vre
me gazetesi, yeni Romanya kabi
nesi hnkkıncla miitalea yürütürken 
bilhassa şöyle diyor: 

De\'let mnknnizmaınnı iyi bir 
halde ve işler bir surette tutmak 
için l\Iiron kabinesinin hüyiik bir 
enerji snrfctıncsi lazımdır. Yuı;os
la\ ~ a hu gnvrctlerin çetinliğini ta
mam ile takdir eder. 

Ajans haberlerine göre diinkU 
Alınan gazeteleri Goga kahinesl • 
nin diişmcsi sebeplerini tahlil edi
yorlar: 

Derliner Tngelılatt diyor ki: 
Goga hiiki'ırncti, bir milletin isti

nat edebileceği teşkilat esasından 
mahrum hulunuyordu. Goga tocrU 
be i bir kere daha ispat etnıi~tir 
ki: 

Hakiki bir halk hiikiim"ti nef!lin· 
de milletin saf kuvvetlerini topla
mdnıkca feyizli bir iş ~örcme:ı. 

Völkisrher Bcsha<"hterin kana
atine göre, Romanyanın dahili si
yasetteki mm·arrnkı~·eti kralın Go 
ga tarafından açılan milli kalkın
ma hareketinden istifade etmesini 
bilip hilcrniyeccğ'İne bağlıdır. 

Berliner Lokal Anzeeiger şöyle 
yazıyor: 

Dir milleti uynndırahilmt-k kin 

o milletin i~inde imanlı bir kütle· 
nin mevcut bulunması şarttır. Ye· 

ni hiiki'ımetin icraatını r.asıl başara 
cağını bize zaman gösterecektir. O 
hükümet ki milletin biitün faal 
kuvvetlerini tek bir irade altında 
toplamıya tevessül etmiş bulunu· 
lOf. 

FRANSA: 

ICrall k Nüm~yişi 
Paris, 12 (A.A.) - On dör

düncü Lui'nin doğumunun üç 
yüzüncü yıldönümü ve büyük 
asrın başlangıcı önümüzdeki 
yaz ınevsiminde birtakım nü
mayişlerle tesit edilecektir. 

Uzak Şark: • 

30.000 kadar Çin askeri 
Japonlar Tarafından 
Dün Esir Edilmişler 

Tokyo, 12 (A.A.) - Pekin - Han /hükumetle Seşuan vilayeti arasında 
kow demiryolu boyunca cenuba doğ vahim bir ihtila.I çıkmıştır. Buna se
ru ilerlemekte olan Japon kuvvetle bep mezkur vilayete yeni bir vali 
rinin Changteh cenubuna 30 kilomet 1 tayin edilmiş olmasıdır. Vilayet ma· 
re kadar bir mesafede kain bir nok- kamatı hükumete bir ültimatom ve • 
tada Çin ordusunun piştarlarından rerek yeni valinin işe başlamasına 
30,000 kişiyi esir etmiye muvaffak silahla muhalefet edeceklerini bll-
oldukları haber verilmektedir. dirmişlerdir. 

Ayni zamanda, Japon kuvvetleri- Amerika - Japonya 
nin Hopel'den ilerliyerek Uyang'ı Tokyo, 12 (A.A.) _ Amerikalılar 
zaptetm.i§ oldukları da bildirilmekte tarafından Amerikan tebaasının ma
dir. 

Çin tayyareleri 
Şanghay, 12 (A.A) - Bir Japon 

membaından gelen haberlerde altı 
Çin tayyaresinin Pengpu yakininde 
11 bOmba atmış oldukları bildiril
mektedir. Bombalardan bazıları, ka
tolik misyonerlerinin bulunduğu bi
naya isabet ederek bir çok ltalyan 
rahibinin ölümüne sebebiyet vermiş 
Ur. 

Deni.den bir hücum 
Hongkong, 12 CA.A) - Hongkong 

polisinin bir kano otomobilinden alı
nan bir telsize göre, bir Japon gemi
si. lng\liz sularında Tungku ve Lung 
ku adalan arasında dört Çin mavna 
sını mitralyöz ateşine tutarak yak· 
mıştır. 

Polis kano otomobili vaka mahal
line geldiği zaman tayfası. f elaketze 
deleri almıştır. Japon gemisi. diğer 
ikJ mavnaya daha taarruz etmiştir. 
Bu mavnaların Japonlar tarafından 
zaptedilmiş olmasından korkulmak
tadır. Çünkü ortadan kaybolmuşlar· 
du'. 

Çintle bir ihtilal mi? • 
Londra, 12 (A.A.) - Röyter ajan

sının istihbanna göre Çinde merkezi 

ITALYA: 

Filistin için 

r ahrikcit mı? 
LOndra, 12 (A.A.) - Manchester 

Guardian gazetesinin iyi bir mem

badan aldığı kaydile verdiği bir ha

bere göre, İtalyanlar Libya halkı a

rasında Filistin Araptan lehine ola

rak bir hareket uyandınnıya ve Fi

listine geçirmek üzere gönüllü kıta

atı toplamıya çalışıyorlar. Bu gayret 

ler büyük bir muvaffakıyet temin e

dememişlerdir. Sebebi ise Arapların 

bir yandan İngilizlerin takibinden 
kurtulamıyacaklan endişesi, diğer ta 
raftan da İtalyanlara itimat etmeme
leridir. 

Filistinin yerine İspanyaya gönde
rilmekten korkuyorlar. 

Harpte Tayyare: 

ruz kaldıklan muameleyi protesto 
etmek üzere verilmiş olan notaya Ja
ponya tarafından verilen cevapta bu 
şayanı teessüf hadisenin teessürle 
karşılanmakta olduğu bildirilmekte
dir. 

Bu notada, bu bapta bütün alaka -
darlarla ve icap edenlere kati talima 
tın verilmiş ve kendilerine Çindeki 
üçüncü devletlerin menafiine imkan 
dahilinde riayet edilmesinin ihtar e
dilmiş bulunduğu beyan olunmakta-
dı~ 4 

Notada, vukua gelen bütün hasar 
ve zararlann mahallinde derhal tela 
fi edilmiş olduğu ilave olunmakta -
dır. 

Silah yan" meselm 
Tokyo, 12 CA.A.) - Hariciye müs

teşan B. Horinouchi, İngiliz sefiri 
sir Robert Craigie'ye, bugün fngilte
renin saffıharp gemilerinin tonajı 

hakkındaki İngiliz notasına karşı Ja
ponya tarafından verilmiş olan ceva
bı tevdi etmiştir. 

Japonyaya boykot 
Londra, 12 <A.A.) - "Çine yardım 

ve Japon mahsulatına karşı boyko
taj konferansı,. bu sabah B. Noel Ba
kcrin riyaseti altında lngillZ sanayi 
erbabı yurdunda açılmıştır. 

BELÇiKA: 

Habeş istilasını 

Tanıyacak mı? 
Brüksel, 12 CA .. A) - Kabine bu

gün toplanarak Italyan imparator
luğunun tanınması meselesini tetkik 
etmiştir. Neşrolunan tebliğde hüku
metin bu imparatorluğu fillen tanı
mayı esas itibarile kabul ettiği ve ra 
kat tatbikatı, cereyan etmekte olan 
lng\liz - ltalyan müzakerelerinin 
neticesine kadar tehir eylediği bildi· 
rilmektedir. 

Kış Yüzünden 
Sinop, 12 (A.A.) - Sinop ile Boya

bat arasındaki şosenin Dıranaz da -
ğından geçen kısmı yağan fazla kar
dan kapanmıştır. Nakliyat durmuş
tur. 

İtalyanın Habeş istilasında Olduğu gibi, ispanya dahili muha
rebesi de iıbat etmiştir ki tayyare müstakbel harpte çok mühim 
bir taarruz ve müdafaa silahıdır. Resimde gördüğünüz tayyare, 
lıpanyada Franco cephesinde hizmet eden Alman mamulab 
bir uçaktır. 

iSPANYADAN GELEN HABERLER 

T eruel önünde bir ileri harakolu 
Madrid. 1 ! (A.A.) - Frankistlcrio bataryaları, dün akşam l\fadrid'i 

bombardıman etmiştir. 

··············-·········· AMERiKA • Şimal Kutbunun 1 · 
Yeni Kaşifleri Bir. Fırt_ı~ada 

Ne Vaziyette? Sekız ·Kışı 
Moıkova, 12 ( A.A.) -

Ta ajann tebliğ ecliyor: 
Dün saat 18 de Papanin 

grupu, 71 derece 48 dakika 
anı ,imalide ve 19 derece 
52 dakika tulü garbide bu
lunmakta idi. Rüzgar, fİ· 
mal - fimaligarbi iıtikam~ 

tinde amekte iJi. Hararet 
derecesi, nlır altında 20 idi.: 

Taymir buzkıranı, 72 J~ t 
rece 41 dakiha anı fimali- ı 
de ve 10 derece 23 dakika 
tulü garbide bulunmakta 
ül' 

: ... ~·-················~··· 
RUSYA: 

Romanya ya 
Hücumlar 
Devam Ediyor 
Moskova. 12 (A.A.) - Sovyetlerin 

Bükreş maslahatgüzan B. Boutenko
nun gaybubeti. Pravda gazetesinin. 
Romanyada yapılan bir çok toplantı
larda, söylenen nutuklarda ve mat
buatta Sovyetlere karşı yapılan faali· 
yeti teşci etmekle itham eylediğı 

Goga hükumetine karşı. şiddetli hü
cumlannı davet eylemektedir. 

Pravda bilhassa diyor ki: "Romen 
zimamdaranı mesuliyetlerinin hesa
bına vermiye mecburdurlar. Sovyet 
efkan umumiyesi. her ölçüyü unutan 
ve bir maslahatgüzara el uzatmaya 
cüret eden muharriklere karşı şiddet 
1i zecri tedbirler alınmasında israr 
eylemektedir.,. 

AVUSTURYA: 

17 Komün;st 

Tevkif Edildi 
Viyana, 12 (A.A.) - Zabıta Karinti 

ada gizli bir komünist fırkasının te
şekkül ettiğini haber almış olduğun 

dan, bu teşkilatın reisi ile propagan 
da ajanlannı tevkif etmiştir. Mev -
kuflann adedi 17 ye baliğdir. 

YUGOSLAVYA: 

Kilisenin Af Kararı 

Tebliğ Edildi 
Belgra , 12 (A.A.) - Bütün gaze

teler, başpiskoposluk meclisinin bir 
tebliğini neşretmektedir. Bu tebliğ
de konkordato lehine karar vermiş o
lan eşhas hakkındakJ cezaların ip
taline karar verilmiş olduğu beyan 
edilmektedir. 

Gazeteler, bu karan Stoyadinovfç 
hüklımeti ile ortodoks kiJ.Uesi arasın
da tam bir itilM hbıJ oldurunun bir 

Telef Oldu 
San Fransisko, 12 (A.A) - Büyük 

Okyonustan gelen bir fırtına 16 gun
denberi sel gibi yağmurlarla devam 
etmetkedir. Fırtına, 320 kilometre 
imtidadındaki sahillerde tahribat 
yapmıştır. 8 kişi ölmüş. birçok kişi 

yaralanmıştır. Hasaral. milyonlarca 
dolar tahmin edilmektedir. 

Sacra. ~1cnto vadisinde feyezanlar 
vukuundan korkulmaktadır. 

Rusyada Bir Mevkuf 
Vaşington. 12 lA.Al - Amerika

mn Moskovadaki lşguderi t.arafın

dan gönderilen rapor bu zatın Mos· 
kovada mevkuf bulunan Rubcsin ha 
kikatte Roobenson olduğunu kati tes 
pit etmektedir. 

Bu mevkuf Amerikalının sıhhati 

yerindedir ve hiçbir yardıma ihtıya
cı olmndığını söylemiştir Ancak res
mi tahkikat safhası henüz bitmedi
ğinden işgüder mevkulu isticv.o"' e
dememiştir. 

YUNANIST AN: 

Tekzip Ed11en 
Dir Rivayef 

Atina, 12 (A.A.) - Bir ecnebi a-
1ansı , Atinadaki muhabirinin Baş

vekil Metaksas ile güya yaptağt bir 
mülakatı neşretmektedir. Başvekilin 

son on beş giin içinde bir alans mü
messilini kabul etmediğini Atina a
jansı beyana mezundur. 

Prens Nikolanın Cenazesi 
Merasimle Defnedildi 

Atina, 12 <A.A.) - Prens Nikola
nın cenaze merasimi bugün çok ka
labalık bir halk kütlesinin iştirakile 
yapılmıştır. 

Prens Tatöi'deki krallara mahsus 
kabre konulacaktır. 

Merasimde kral ile müteveffanın 
zevcesi prenses Helena. kızlan Yu
goslavya prensesi Olga. Törring kon
tesi ve Kent düşesı ve bunların zev
celeri, başvekil ve hükümet erkiını 
da hazır bulunmuştur. 

INGILTERE: 

Bir Hava Kazasında 
Üç Kişi Öldü 

Londra, 12 (A.A.) - Royal Air For 
ces'un tayyarelerinden biri, bir kar 
fırtınası yüzünden Oulton civannda 
yere düşmüş, içindeki üç kişi ölmüş 
tür. 

Bu kaza', Royal Air Forces tayyare
lerinin 1 Sonkanun 1937 tarihınden
beri uğramış olduklan 17 inci kaza
dır. Bu kazalarda 25 kişi telef olmuş 
tur. 

nişanesi telflk.ki etmektedirler 

Eski Ayan Reisi öldü 
Belgrat, 12 (A.A.) - Ayan azasın

dan ve eski Ayan reisi B. Ante Pave
litch'in dün Zagrepte vefat etmiş ol
duru bildirilmektedir 

Vatanseverlik 
[Yazan: 8. Felehl 

Bir bo<'nk, iki aene oluyor. Balka

nın giizel payitahtlarından birinde 

b ir hükumet adamile görüşüyordum. 

Sohbetimiz. şehrin mamurluğu üz.eri

ne inıikal etmişti. Görüştüğüm zat 
bnna dedi ki: 

- Biz çok vatansever hir mille. 
tiz. Gerçi ~oğumuLda cenga,·erlik hu 
lctlcri yoktur amma hu ı:ördii~linil:a 
şehrin mamurluğunu, haıııaneleri· 

ni ,.e hayratını daha ziyade' hcmşe
rilerimiz.in \'akırtnrına. tchcrriilerine, 
mil) onlarla bıraktıklara paralara 
medyunuz. Belediyenin ve hiikiıme. 
tin hissesi o kadar çok de{:'ildir. Ve 
lnı. söziinii tc)' İt için hana kilometre. 
lcrle asralt caddeler. en modern has
taneler. mt-ktepler falan ~österdiy

di. Bu siizleri işitince kıskanmadım 

dersem yalan söylemiş olurum. 
Ben. hatta hepiıni1 başka hir )•er

de gördil{:'iimiiz. iyi ha!ilctlcri he. 
men kendimizde aramak \'e )'oksa va 
ratmrık noktasında hareke1 ctnıiye 
ın<'<"huruz. \'oksa mcdeni)·et ve insa
niyet mabedinin son cemaat yerinde 
kalınz. 

Gerçi eskiden bizde de hakil<atca 
şaşılacak ve ha) ran olunauk ka
dar bliyiik. muazzam ve zenıin va• 
kıflar varmış. llnla hunların eııerle. 

ridir ki şehirlerimizi hezemektedir
ler. (Amma bu paralar naı;ıl ka7.anıl
mış) diye araştırmaya mahal \·ok! 

' Parayı nasıl kazanıl'!la kazansın. hay-
rnt yapmak için isıemiyen hir ada
mı kimse bu yola gitsin diye icbar 
edeınc:r.. 

Bu J?lizcJ hu~· gitgide. belki df" fı

kuralık çöktiiğii i<:in ic;irnizdcn c;eki
lip gitmiş ve şimdi ha~kalarının hns
leti olmuştur. Fıkaralık. l(öni.il S?nni· 
liğim~ mani dl'ğildir Verm<'k istiye11 
kimse a7.a ~o{:'a hakrnaz. Lnkin en zi
yade göziimiizc batması lazımS?<'lea 

şey az çok diin~·alıf:ı o1nnların mem• 
leket ümranına ve milletin hayrına 
yardım etmeyi. a:r. veya çok Ceberril· 
de huhınma:n diişünmcmesidir. 

Biz cimri bir millet değiliz. Husu
si hayatımızda hasis o1madıf:1mı7.1 ıra. ' 
terccek binlerce misnl vardır. Adımıs 
mis8'irpcrver çıkmı tır. Lakin atala
rımızın hayırpcn·crlik husmmndakl 
huyunu hh tiirlü te\'arfi" t'demcml
şiz. Gönül istiyor ki: hizde de: 

- Falan -zenginin yaptırdı~ udde 
- Falan kalantorun a~tığı mckf"P 
- Filan 7.alin kurduğu hastane 
Di~·e yerler gösh•rilsin ve her ıı:CS. 

ren onlar gibi ufok bliyiik i~·ilikler 

yapma:n diişiinsiinler. Umalım ki. 
her sahada mtı<"izt>ler ı:östert-n mille. 
Cimiı hu volda da kendini göstersin. 

ltaJya - lngiltere 
Görüşmeleri 

(Başı 1 incide) " 
müştür. İtalya derhal istikraz zarure 
tindedir ve ilk rakam olarak 25 mil
yon sterlinden bahsediliyor. Bu para 
mukabi1inde İtalya lngıltereye Tsana 
gölü civarında şerit halinde bir top
rak teklif ediyor QU sayede lngilt.. 
re Nil'in kaynağı olan bu gölü kon
trol edebilecektir. 

Bu istikraz meselesi de na7.lrlar a
rasında itilafı mucip olmuştur Bir 
kısmı bunun verilerek meselenin hal 
ledilmesini diğer bir kısmı ise bu pa
raların yeni bir ltalya silahlanma· 
sın ı temin edebileceğini ileri sürmek 
tedir. 

Maama!ih lspanyol meselesi sü
ratle halledilirse Edenin diğer mese
leler hakkında Italya ile müzakere 
lere girişilmesine muhalefet etmiye
ceği söyleniyor. 

Londra, 12 (A.A.) - Havas ajansı 
muhabirinden: İyi malumat almakta 
olan mahafil, halyanın yakında Lon
drada bir istikraz aktedeceğine dair 
olan haberlerin tamamen asılsız ol
duğu fikrindedir. Bu mahafil. uzun 
müddettenberi bir çok İtalyan ricali
nin ve tfühassa Kont Volpi ile mali
yecilerden Gianini'nin bazı halvan 
sanayii müesseselerine ıstikraz temi· 
ni ıçin Londrada iskandiller yapmlf 
ve bu istikrazlara karşı ne olduğu 
tasrih edilmemiş olan birtakım ga
rantiler göstermiş olduklarını hatır
lamaktadır. Ancak bu teklifler iyi ka 
bul görmemitir İş mahafili bir istik
raz akti imkanının Londra ile Roma 

arasındaki bütün muallak meselele
rin hallinden evvel tetkik edilmiye
ee#ti mütaleasmdadır 
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[ GUNON flKRASI 
1 

Marasın 
1 

' Kurtulusu 
• • • 

Terbiye Hakkında 

Münakaşalar 

Ya%4n; Nua.Jti BAYDAR 
Gn1.,•Lder, aoıı chnlt•rde. talf'hf' a· 

rn"ncla mlişaht'dC' nlundntund11n ha· 
lıi"llf' haıu rlinı hiadiıı.rler dnla-..ıaile 

'r-rhİ)'" da val11" Ü7.rrend• naOnak•~· 
da huluııdulnr Hırtllkım cendt'r. ~,.. 
l..ı·.,Ji~ı f\~rrt111e11IC'r1ne ailıih (eke
cek karlar llc-rı ı:ctrnrmi•~lcıdlr. 

nen hasis ve 
' [Yazan: Ali Kılıç] 

G&l.l•O~ ::>ayla"t'l 

Garlantep mftndel~inin yıldönil

münde oldutu ribı Maraş kurtulUf 
mucadel~ınin yıldooümü müoa!>ebe
tiJe de Mara~ eençleri benden o mü
udele ıünleri.nio ba.ı.ı bat.ualaruıa 
aoruyorlıu. 

- K """' kimclrdir? 
Dnn Odcnda.rdaid ~ 

la.rmm a.d.la..nru ..._.,.. 

yan (Zeynep KiuniJ) bAll't.a.no-
- Tt•rlıi.rt' •İı.lt"ınrndl'fflr: 

'"" nııuımelt' ~•rarla. ııertli .. ve hat- aini gezerken fşt&nbula rüzıeıl 
ta da' uk liiıumhırfur. bir9 hutaneden b~ fiındi 

- T-.•rhiy~ uı.tıllc•rtnht hu kadar Fen F akülte.i olan aqhUr ko-
hıki,al l"t ıııiş olcluğu uıru11ın11mada B&ğı terkedeo Ye bunlar tç:İn 

fıılnkn~ ı ıfıya l"dt>rnc.-ylı. Kabahati a· de birçok aJ<a.rlar bırak.an ba 
Ut· O('fU~·ınıl• •rfUllıthyta. 

cömert çift.ı hürmdl~ &nmaJ1 
- Öylr d.- deiil: Tah,.fl• ,.fht"t 

ço~alıu~ •ı .. luık (CN"tıttı narktt'ht- rtr· bir borç N.yıyoru.m. Zeynep 
au~ nktilC' Mtkakta olan ukala.r bu Hanım faziletli Ye yük.adi bir 
ciin mf'ktchC' intikal f'tmlşelr. kadındı. Koe&&ı Yur.ul KiıniJ 

müsrif 
~dınları 

- ............. YAZAN:---
• MOnaknşa. •şatı yukan. ha (""~ Pa..ta da yalnız hayırtıeYen bir 

n l~lnde cereyan ederken 18kaC'tlıfl Sadri.zam değildi. O, ayni za.. 
I' '"nınmı• hir arkıufa~ ltat cctiii ku tJ 
OU tabirle işi tathya hailadı: Oaya-

manda vve j bir bilgin " 
lbrahim Hakkı Konyalı 

lu.-.ı ve autıd•) 11&ki.a1 kelimelerini be- edipti de... F eneJoo 'un T elo-
fenmn ml•lnls? ma.Jc'ııu dilimize muvaff ab-

- Şab bertaraf, hakf\at Dered• retle çevirm~. birçok ına.D-
41r? zum pa.rça.la.r da YALIIllflı. cD adlartl.- anıl.an dotunwvının bab 

Tla.Jd\at. ha mftnnka~da Oert aft. Şt·m~ttın S"mı mnhum p~ çestnd~kl tiır~y• gomtılmfişlerdlr. 
rlllcn Cikirlerin, biraa. hl'P'lndf"dir. ıun eşile beraber ı.tanbul Bu turbede ıkı.:nnın de flmdıye 
Zira. fOC'Ulı P.'iknloji,.ln• u,-cunlııtu Gureba hastanesındekı hu.'N&i mak kadar netredılmemlf 
m0tf'hauL"ilatta teshlt edilmt, olan 

rcsımıertnı 

ht'rhangi htr terhiv• •il'trnalnl ild ...1 ! 1 
bTla fÜrfltmrit' ln~k6n yolıtur. ve ya H •t 1 1 M k 1 
lllU~lı muamelf' aUUClmlU eD CDÜ· a r 1 a a r a a a e 
•ft 11lanıdaR. 11 

AnC'nk. yumu,akhtı k•y1t1'12lıkla ~---- • ..,_~~--
bl r t u tmaına .. . hürriyet in di"8il'Un i at Miin:-;;:;-;;-::::.;-::::;;=:=::;=;::===::::==..:==:;;:::::::;::::;::=:r:;:=;::;;~~: 
aamnıun f"triğini hilert'k nna l'Ctrt' ha
ttket etmek tartile._ Ôl:retmt'nin va. 
&if~I dt'n "" ln1ılhnnhırda tal.-hl'!nin 
ttYabrna ı:ön numara vertttf'k1f' bi
ter mi! Öğrrlmrn. t'ft aa 1•n 1anya 
etitmenJir de. SAhAhleyln e\·tnl er
kt-ndcn lr-rkt"dlp ak!>Dfn anC'alı ders· 
len ni hA7ırlı)· arak uyuyan ıalt•h-.•nin 

bayatı daha ~k mt•ktl'ptf' l'~tiı?ine 
bnkılına (t'M'Up. mc-ktt"p t•tından 1-
tiharen tcrhiyf' Vf'ren . hl~ olıııa7.1111 

ailt•"i kn•far · ntr.-tm•nidir Tnlc-hf.sl· 
nin ıJ'ııruplarile \•alun<fıtn aliıknlnnan 
6i?rl'lmı•11lcr 11nl11nn k•rıtktrrini lf'

aİo;fr una ve halıalaraudan ziyade mü
e. .. ı. ır ol 11hi1 i rlcr. 

Pt•daı:ojidr SpenC'er "" W. Jamesln 
fikirlerini biliriz: (.'nc-utl'u so.'yal dis
•İt>lint" haı.ırl•m"kla IM.'raher ond11ki 
ferdi ~ııcrjiler1n ıı.erb~tçe bıki~(mı 
oa"ıl tf'nıin edt'hiliriz? 

Bu te:r.. liberal terhi) e ıd~ıcn,ne sos 
7111 terhiyC' sbtcıninin scntC'd olan bir 
(faal Rll'ktep doktrini) mC'ydan• re• 
tirmi~tir. Öğn·&mrnlt•rlfl 11e~111reU al· 
bnda bizzat tnlcbe taraftndan idare 
ofun•n bu nıt•ktep toeuı:a ıeniş bir 
hiirrlyC'I vernıt"kl• hcrıahcr ona. hil· 
tfln y11&ptıtı lşleria nıcauli,yctiıı.I de 
rük lt'nlt'ktedir. 

Görliyoru7. ki talt"heye. St"lf Gnver· 
Dt'rnt•nı dt"dikleri. kendi bndinl lda· 
re .crbestisl verttelı kadar ileri gi· 
den bu Anglo • Sakson mekıehinıle 
dahi öğretmenin daimi ne:&arcli ih
mal edilmiş defildir. 

Bu ıhtf'mln tahtikı Hıtttnt' P'ransıs 
Cemiyetinin ic•plnnna aydurulmuş 
elan L'E(·ule dea RO<'hes'u elC' alahm. 
Bu mf'kt•bi &lyaret eden bir ıerhlye 
1nUteha~ıu11 rnrdilklt'rinf fÖJlf' htili
N etmt'ktedir. ••uu mektepte, der.ıle

rine olrlutu kadlır oyunl.rına da ha
nretlf' baıHı bir cen'°lik: talebe ara
sında Aitelcrile birliktf' taşıyan ve 
krndilcrinl dcruhde etmit oldııklan 
pc-d~ujl vazift·~lne verehllmel& için 

1ılın on ayında hariçle olan mUna
-.. ı .... tlerlni kı-~cn ••ıl'retmC'nlcr: iyi hir 
ldare rorddk .•. Muhakkak ki burada 
tt1ıdin fUCUk Uzcrindt'kl &aruri oto
rit~lnc- karŞ1 hilrhlC!'ti lenıin edecek 
bir wıul .. ycslnd• vücuı. ukA. bürri· 
Jet · "'" insan tuptuluRnnun yaşam•· 
•ına lüzunılu-diuiplin arasanda me
•ut bb müvaxC"ne tesis edilmiştL,. 

Fakat. çocuktaki karakterin te-
.tekkülündr ö4°rC'tmen • eğitmen ka· 
dar da aile,onin rolü olduğu unutul· 
monıaluhr. Ailr terhly~i bfitfin ter
biyenin esa."itdır lyi itiyatlar edin· 
dikıen ~oııra mt•kte~ "iden n aile
•inin daimi nf'Z&rf'tİ allında yf'ti$en 
ço<·uğun 11fıliıklı bir Jrl'n(. ahtnkh bir 
koc-a afıliıklı bir h:ıhn . hıll!ı-c" ıyl hlr 
vntımıla~ olııraıl"ı ri.)· aıi bir katiyetl• 
ldrlin olunnlıilir. 

Ail~ . nwkıc·p rf'mlvt't .. hunl11nn 
birihirinı ıkınal rfınniletlir kl. ıuht-

7.- sl~tf'nılt"ri •)'•lda durur, " v• 
rirnll olurlar. 

Siı11.-1111C'ri tttrlm• ft e!'kl7e avde
te kalluşmıyahm: 1apılmuı istenile

cek olan te1 aile. mektep •• ccmi-
7et uuında el blrlitldh. 

ALMANYi'' 
~ ""~MLfHl'V 
Tl.8Ae; ~AQ\ ... A 
M-'K ''t l'İVOA. , 

tTALYA 
'v M&ML:_El(n 
lır&P.&.GAf.L .. AH 
MAK. ı:,TtYOR. 

Pi 

F RAN51!\ 
ŞU Ml!r'IL~l.r..ET 
LESlE f>A.GLA.tııf 
~4\<. İSTİYOR... 

sml 
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Avrupa, f6pht'l9iıı: ld fe>lı: n~ cilnler ıeçinnelı:.tedlr. Her devlet, lr:encü
••ne birtalnm mftttdlrflu ~mia edel'Ck dhnrele:r vilcade setirm.lye rayret 
urletm"ktedir. Ba maksatla muhtelif deYlet merkC1lerine •ık aık a11ul 
aeyahatler nku bnhnaktadu. Bir Amerikan ıautes.l, Almanya.. ttal,.. 
ve Frannnm teşkil etmf'k lııtedikleridevll'tler dlnıreainJ f1I haritalarla 
tablt etmektedir. Haritalara dikkat ettiğimb. takdirde. U%11D bir ma.ka.le 

-.nuu olan bu kanııJr. aiyul meaele d.hnlmlz.de kolayca tebellilr edebilir. 

buldum Zeynep ban.uru.nkl renkü
d.lr Muh~ btr Tun .ed lrtnde 

Ootu elbtseril• ~kllmiştlr Ön~ 
de lıedel kakmalı bir Tud. ıalu:m

lesı var 
Şenıaetttb Samı Bey ~um. 

Papnın 1292 H yıhnd• 6lduğunQ 

yazıyor M~nndak.J manzum btr 
kil.ebede. PaşMrun olum tarthl l 294 
ı>lanı.lr. göstertlnuşur Oogrwau.oUD 

da bu olmuı Lb.ım setir 

H .,.,~ bu TQrll aneyt 
Lelk.ilı. ederken LslAm tari

hinde ıaral edilen servetler go~ 
mün önünde canlandı. 

Türlı. ukbl ve hamaset.! "" ku
rulan Abbaa oğullan devletJ şup • 
besiı lslam t.arihı.nln m r.engin blr 
devrini yaşam~ı.r Halift' hazin• 
le.rine • dünyanın dör1 koşesin

den · oluklarla altın akıyordu Bu 
terVet bolluğu halifeleri olçwsu.z 
bir l:ıırafa scvkediyordu. 
Hükümdarların anaları n ta-

nlan et. ı.srafu balıfelen gol~ede 

bırakıyorlardı. 

Ahbasl hanPdımının en bilyük hO 
kümdan saytlan Harunurreşıdin ita 

rısı Hayzeran halıfe Elmehdi ve Elha 
dl zamanlanında devletın yuları.ru 

eline almt~ bütün gelir membalarını 

hususi hazmeye çevtnnl.f ~apkm 

blr ltadındı Hay-ıeramn blr ylllık 

gelın '1601 milyon dirhemdl Ta
rihçi Mesudl, bu kadının ııenelik 

varidatının o vakitkı devlet bu~ 
ainin yarısına muadil olduğunu ya
zıyor Yirmıncı asnn en buyuk J:en 

~nlerini~ ~nelik ~eltrl bu aerve- 1 
tin lkı auıu.,unil bLle geçemiyor 
AmerlkalJ RokreJlcnn aenelilı. ge
liri 10.500.000 lngiliz lirası tahmin 
edilıyordu Halbuki Hayzeranın ge 
liri on milyun beş y\u bin altını a

flyordu. 
Hayzeran oğ!u halife ~hadlntıı 

kendi para ı.opla.ma hırsına mini 

olamıyacağuu zannettiği gün 
eariyelenne blr kedi yavrusu 

boğdurarak oldiırtm~il. 

onu 
ıibı 

T •rih. bu mnyoner kadının 
tek bir hayu müessesesi ltw 

duğunu bi7.e aöylemlyor Abbas ~ 

fuHan devletinin en parlak zama
nında bir kadının bu kadar zengin 

olmua belki boş görülebilir Fa

k.at on OçüncO Abba.sf balifest M~ 

tezin r.amamnda beytülmaJ denilen 

millet haz.inesi ıa.mtalur du.n.ırkem 

halifen.in anası K.abilıarun saray 

bodrwnlannda 2 milyon altını çık 
mıştı. 

Muhamm.inler, bu muhterta ~6-
nQıı sarayında bulunan kıymetli ve 

nadir eşyaya baha biçmekte iz • 

~ aczetmişlerdl Mücevheratı 
ıaymıya lmkin yoktu. Bunlan tu
la ölçtüler. Mirası tesblt eden h&

yet sarayda bir w dolusu kıymet. 

il zümrüt., yanm tu lrl inci, bir 

tasın üçte biri kadar da lwmız:ı ya. 
kut bulunmuştu 

Mobilyan.uı. halıların. Jaymetl.

rtm milyon kelimeai çerçeveliye -
sniyordlı. 

1 ftıe ltablha, Myle altından 
blr den.izde yüzerken halk 

açlık ve astırap lçinde kıvnmıyol'. 
Saray ~relerinin önünde ~ • 
hktan ellen lnaan l.Aşelert kokuyor
du. Bu lr.adm, oğlu Mulezden 50 bin 

dinarlık bir J'ard.unı estrgeditt lçiA 

lldftrlllmestne ~ ohn~ Ta
rih. bu kadının cb insanlık lç-tn o--
1acık bir hayrını ltaydetmemlştir. 

Dokuzuncu Abbu halifesi Va

llldn k.an.aı K.aratbdn de •tmelik 

nridatı 10 milyon altındı. Bu ka

dm cb RJVetlnJ erkek kıyaletine 

80ktuğu carlyelertne sarfetmişti . O 

-.rayına doldurduğu yüzlerce ca -
~mı ağır kuma.şiardan elbise 

)'aptuv, bellerine mücevheratla 

.o.aıo lt~la.r bağlar Saray bah

çelerinde dolafmalarıru seyrederdi 

Lıtiklal savaşımızda başhba~a bir 
d~lan, bir fedakarlık ve kahraman
lı.lr. Larihi te~kil eden ve fakat her na

aaba şimdiye kadar liıyik olduğu d• 
recede tebllrilı ettirilcmi.)·cn bu kur
Cul u~ nıtıcadclcı.ınio oaı.ıl Jıakikı kah
ramanlığa yalu~acak bir mahviyet ve 
teva.ıu ill' lıa~rıltlığını anlatmıık be
nim ıçin pek lt\JÇ olacaktll'. 

Eğor ının:inin hatlıı.eleri lti için; 
bir den ve ıbreı levhaı.ı olmak lt'ap 
edene Mara~ mücadclcı.inde Türk va 
tanseverlığinin meydana getirdiği ta
rihi vakulan tc.,bit eCmc.mıck onlan 

Bu müsrif kadın Bağdadın bir mo- karanlıkta bırakmak bizzat tarih ha
da kraliçesi olmuştu. Yüksek aJ- kımından bir kusUJ'. biz)cr içiıı de bil

yük bir haksızlık olur. leler ve devlet erkiru da bu kadı

un çılgınlığıru la.!t.lil ederek. carl

reJeriııe erkek db.ı.seai giyd.inyOl'
lard&. 

H allfe Mulrtedlrt BillAhın ana
aı Şab'ıo para toplamak 

buswıundakj Lhtirası da bu deje
nett ailenin lçtimal yardımdan 
ne kadar uu.lt kaldıklaruıı gos~ 
rir Bu cmırı kadın altınlarını küp 
len doldurur " toprağın altına 
gömerdi Devletin mutt'da vU .er
ınayeınntn muhım blr kısmını boy
lece muattal bırakarak iktı.sad1 va 
dyetı sıkardı Olduğt.ı zaman sa~ 
lı~ında yapttrdığı türbesının ıçin

den ı 600 ı bın altın çıkarılmışu. 

Halbuki oğlu Hahfe Elmukted.U1 
Bılla.hm ve mıllet tıazwesuun maU 
va.zıyeU pek fena ıdi 

Yalnıı kend.ilen ıc;ln ya~yan ft 

halkı isttsmar eden bu aile hak· 
lundakJ kötu mısaller' isteruldiği 
kadar 4,""0~altılabilir. 

Bu hisset ve i:ıra.f k~nda 

Türk crimertliğ1nln bıraktı~ tarih 
yadil'?lırlarını ve lı.ayLr müessese-
lenni aayuuya imkan yoktur. 

* Hastane mfidurü Bay Eyi\p SaJ>. 
rlden dınledim: 

Ywıul Kamil P~ Bayram gftn 
leri tıa.stanerun önune torbalarla 
altın ve gtimüş para getırere.k yok· 
ırullara avuç avuç da~ıttnnı~ Bu 
da tarihte Türk comertlik u.mma
nından bir kat.ra... 

l.şte bu mülahaza iledir ki, Maraı 
kurtulu~unun yıldöoilınü mün~ebe

til~ balıralarıuu istİ)'Cn Mara~ cenç
lcrlnin bu anularıru memnuniyet ve 
şükzaııla yerLDe getiriyorum. 

* Osmanlı imparatorluğunun çfildtn-
tüsi.ı üzerinde tatmin vesileleri ara
yan emperyalist ihtiraslardan biri 
de. Anadolunun c:enubuodaki birk•f 
vilayetimize röz dikmiş, orada yu
leşmiye çalııııyorlardı. 

Maraş da bu hedeflerden bin tdL 
Asıl goğı.ünü aı,ıağı ovanın uzaklarda 
ki uluklanna kadar gererek Ahırda
ğına yaslanmış olan Maraş, her evin
den bir ~dırvan, her sokağından bb 
dere akıın yeşilliklere gömülü b• 

Türk beldesi ıurtlao ruhlu empery• 
li.ıı:n.in istila programına bir fasıl ba

şı. sömürge yolunda bir merhal• idi. 
Mı.iste\.· li kuvvet. daha doğ'rusu U.. 

tilaya yellenen devlet kendisini ko
laylıkla yapıp hazmedebilec:eği bir 
fetih karı,ı~ında &annederken 1920 
ikincikitnunun aon haftasında alet 
yağdıran hir muhit ile ka~ala~arak 
derhal ıaneı gfrzlcri açıldı. Empe~ 

yalizm rtl~· ası bir an içinde boğu~a 
bir k.ah~a çevrildi. llir ufer yürö
yüşü yapmak üzere yola çıktıklarma 
ıı:anoedf'nler na~ıl çetin bir kayaya 
{arptıklar101 anlamakta eecikmecü
ler. 

Maraş.. l~gal olanacak böl~enm 

Suriyey" en u:ı:ak olan şimal kısmına 
da idi. İ~gal kuvveti ilk A~r darbeJi 

(Devamı l 7 inci~) 

Soğuk af gınhklarına 

karşı 

en iyi korunma çaresi 

ÇAPAMARKA Salebidir. 
Bu nefia pdanm 15 Grambk paketleri 

Her Yerde 5 Kuruştur. 
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Baynunınızı 

Sinemumda kutlaymrz. 
Zevk. Eğlence· Scrgüzetl Kahkaha F11mi 

TÜRKÇE SÖZLÜ TÜRKÇE MUSJKILf 

ALI BABA 
1-IİNDİSTANDA 

Muazzam Mizanıenli Şark filmi 
Ayrıca programa ilave olarak ı 

IST AN BUL SENF ONISI 
Mem,eketlmizde Türk !anatkA.r ve kıymetli 

mu~ikişinaslarmın hazırladı~ı buyük film Bayraı • 

gunlerı her sabnh saat 11 de tenzilatl ı mat ıne 

~---------------------------mmmacr.mmı....,..a--=--~ 

i 

B U G O N CHARLES tarafından harikuJi.de 

M 
[ L [ K bir ıurette yarablan . [. [. BOYER aenenin en güzel 

filmi 
sinemasında 

PfOJ'21Il3 ll8ıe Dlara~ iST ANBUL SEN ONISI· 
BuJ{Ün saat l t de tenzllnth mat\ne 

Sinema tarihin!! bir zafer daha ya.z1lıyoT.

Franaa edcbiyalında devir yaratan bir e-aer.

Amerika. filim aana.yiine zafer tacı giydiren bi:r filim: 

T Ü R K C E 

OÇ SILA ş LAR 
Bugün SAKARYA Sinemasında 

Bu9ün Saat 11 de TenzUôth Matine 

Yarm Akşam SAKARYA Sinemasında 

Şehirlerin en sftzelincle çıeTrilmİ4 en jüzel fUmi 

·· 'lAKAN .·PUSE.LER 
Kahramanı TINO ROSSI, Size 

HAKiKi EC.LENCE 

N OV O TN l 'de 
ber alqanı 

BAKEA 
Yunan Opera tenoru 

AGNES BREE 

1 Hulya çeTçevesi içinde atqin .esinin bütün akislerini 

.... taıııtacaktır. Yerlerinizi evvelden aldırana. Tel 41341 --

Meıhur Berlin müganniy .... i 
Ye aevim'i tenor 

Y U N K A 
M~hur Bay KEMAL 
orkcstra.aı i~tira.kile 

DAiRE - TEPEBAŞI 
.... sugün SARAY Sinemasında tPNM!j 

--m<w:wı:cuııs cm 
Senenin en komi1' ve en büyük ACIKLJ BiR öLOM 

TURKÇE SöZLO 

3 AHBAB 
ÇAVUŞLAR 

lzınu eşrafındun Salcpçı wde to 
ı-unu merhum Bay Osman ı:ade Yu 
sul Zıyanın eşı lpekış fabrikaşı ının 

lat şcfı Rahmi Aksoy, Ölçüler milşH 
vlri Lemı Aksoy, Meliha Sidnlın va 
lidelen lpckiş şirkeU Müdürü Kamll 

ı 
Sidulın kainvaldesi Bayan Acer Al 
ına11yaclıt tedavi ed.ılmck~ olduğu aı. 

nat.oryumda Zatı..irre<..'<len vefat e1 

1 mtştir Ve lstanbula naklt:dilmıştlı 
Filmini görünce LOREL - HARDY'yi unutacakımıı.. Cenazt' namazı Teşvikıye camlsindı 

13 şubat Puur oğlcyin kılınarak Zin 
Clrlik uyuchık ı mL-<l fenı mah!'usuna 
ll'v<li cdılt.."<:ckLır Alluh rııhmct cylı 

Salon her aeanımda seyircilerin kahkaha tuf anlarile çınlıyor. 

Bugün scat 11 de tcnzi!dth matine _ 
'ye. 

HER YERDE ARA YINfZ 

Kabahat aramayınız. Kuilandı

lum boya ve cilalara dikkat 
edini2... Bütün dünyada meşhur 

NUGGET 
POLİSll Co. Ldl. LONl>ON 

Fabrikasının BOY ALJ cilalannı 

kuJJandtğ'ını:ı takdirde çuhu~ 

koluy YE' eh ven .;urettc ııyuk kap 

lanmzı boycıyunık µarl.ıhtc-ak.. 

ıu re(inniyecek ve wuhafıw1 

cd~cbin.iz. 

1 

ÇAGLIY AN'da 
1 I-IIK.AYE 

~T BA = --Bayram münasebetile 1 

Büyüle Sürprizler 

~ ... c;. T. : Yeni ve zengin provam 

AMIRA CEMAL Nakleden: --
• urrrrnnnnnnrnt • • 

f 

Ye 

ZEYNEP ELSUDANİ 
tarafından yeni danalar "' 
yeni prkılar. Aynca : 

MUALLA 
Ye arkad~la.n 

DOKTOR HAFIZ CEMAL 

Lokman Hekim 

Oahlllye Mütehassısa 

lst.anbul Divanyolu No 104 

C EM 1 L 
, Çikol;iı ve Ka.nuneli.larım 1 
L.- be1 yerJe arayuuz.. 

Pw1üessif B:r irtihal 

Yüksek Oc:tl58t ft ııcare1 Mek~ 

bı mudernsJiRinde.rı mutekalt Prole

!'IÖr K KömOrcanın ~ Bayan Agav

nl ahıren mfıptell olduı?u baıiıalı.k 

neticesinde vefat etmiftir. 

Cenaze mera.alml yarınki Pazar.. 
tesi 14 Şubat 1938 de. Beyoglu S. 

lıkpaıaruıdald !nnerU kl1lıednde 

sa.al 11,t de len edUecektlr. 

r\uıu.a O=naı4 Levazimab 

G alibiıı evmde dort arkadaş 
oturmuş briç oynuyorduk. 

Oyunun çok hararetli bir zama -
nuıda h~pimiz bir tabanca teSile 
irkildik. tçerki odada kapalı pen
çerelerden dışan sızamadığı için • 
vin içini şiddet ve dehşetle çıpla
tan bu ses, dört arkadaŞl da derin 

bir uykudan yeni t)ir heyt-can A
lemıne uyandıran bı.r had.tM· ol-

ın~tu 

- Ne oluyor ne var dcmlyc- vr 
ldt kahundan kapı açıJd.ı İçen G.
Ubın kansı gırdi 

Yüzü elim bi.r maceradan kur
tulan betbaht blr sarılıkla aarat • 
m.1f ve dehşet içinde idi 

- Kocamı öld ürd fım1. 

B u söz hepimizin beynine. • 
parlıyan bir ıHeşın alevi& 

rlnl doldurmuş gibi bir tesır yap 
b HepunJ.3 Gulil>I severdık BtJ 
gtileryüzlü şen 1,'0<:uğun iter akşam 
mısaCırlcrle dolup boşalan evnıdf' 
h.içblr yerde- bulamadığunn. rahat 
bü neşe bulunJuk. 

Karısı Cemile kendi.si kadar 
kaygusuz. deryadil - rnut.t-h~ 

dm göriınurdü Bu luln lmcan.w 
arasına bnngışeyı.an girerek ludı

nın kulağına bu meşu.m cin.ayeti 
bıJJ Jdanu.ştL 

M ısafirlerden doktor Rayrl De 
muallim Failı tçerki odaya kort&1-
lar Avukat Mithatla ben Cemil• 
,ı teskin için uldık.. !saaeD ben 

. arJuld&fUD d.a ol.la bir ölü Ue kar-

Bugün 

TÜRK sinemasında 
1 - Senelerdenber1 dünya efitlıı 

umumiyesinJ meşgul eden met
hur ln~IJı poll.a naflvesf 

SHERlOCK 
HOLMES 

hı en meraklı. heyecanlı. mOt
biş maceralarla dolu film. 

Baş rollerde: 

RAN'S ALBERS • HENİZ RUH· 
l\tANN HANSt K.NOT<.:EK 

Z - OAvPten: 

ARZU ile KAMBER 
Türk~ ~rkıh !IC)zJü Sark filmi 

Bubrün saat l 1 de · tenzitlıtlı matint' 

---lllBütün Viyana 'yı konu~unt.n Operet filmı ---• 

AŞK MANEVRALARI 
Hakiki bir zafer: ROBERT STOLZ'un musikisi 

B~ rollerde ı 

t.EO SLEZAK - IDA WOS - HANS SÖNKER 
Onümüzdeki ÇARŞAMBA ak~nda.n itibnreıı 

S Ü· M E R Sinemasında 
Cazip ve nefis programı te~kil edecektir. 

............ sm ............. .ı 

~ Şen ve Neş'eli Olmak.~-- Gülmek ve 
Hem de Candan Gülmek •••. Sıhhattir. 

Bugün SÜ ER Sinemasının 

Takdim Et1iği Senenin En Gülünçlü Filmi 

FERNANDEL - RAJ/11/U'nun 

~F> · C>~ 
Krctllt3ri 

hd saatlik kahkaha filmlerini görmekle cidden candan 

~lecek ve bütün kederlerinizi unutaca.kamız. 

--- Bu9ün Saat 11 de Ten:ı:ilôth Matine _19 _______ ... 
' ı 

Sinema ytldızlannın en m~huru 

ELEANOR 
POWELL 

Brodway 

ROBERT 

TAY LOR 

Melodie 1938 
Atk - MuMJd - Gençlik - Dam Ye sinema harikalar pheserinde 

Pek Yakında M E L E K Sinemasında 

1 

4 rnn 11n'"""111111 f 
şılaşmak ısll:1rıc:utıın lçerld uaa
da kan içinde yerle.re aerilml.4 bir 
cesedin can çekişme manzara.411 ~öz 
lerim.in önüne geldikçe cinnet ge-

tirecek kadar teessür duyuyordum. 
Bu e:snnda bir koltuğun üzerine 

yıkılarak hıçkırıklarla boğulan Ce
mile. yine uzun bır muddct mut
wu ağladı 

- Amun ~~ratıbı nt v-aptığınu 

hAla ıdrak ctnuı;. Llcgıluıı Kocarnın 

aşağ ı k:ıtwkı pıyanu hocwıı bn ln
gifü. kı.ıayla arasırıda Lır :,eyler g~ 
tiğinı sezmıştun Şimdı bu yiı.zden 
aramızda münakaşa çıktı Gözle • 
rim karard.1, undan sonras.m.a bil
miyorum. 

G ozJt•rırnn:ın onunde clnay• 
t.uı büyükluğü butlUl fce8-

atlle duruyordu Bır l..Qhzada ara
mızdan ek.ulmiş ola.n Galibin ba 
b.azin z.iy&L Cemilenin cinayet eü.Jı. 

mile baftıa. gelecek ~kWn.lyet 
felAketi, blztm bu elemli dramda 
CJTnJyacağuru.z arıu edilma roller., 
kanun me:1uliyeU. dostJu.k lleVıf;sl 

n bir sürü hissıyat ltafalanmıs • 
elan blr tıruna sürat ve günlltfisl 
ile geçerken. Cemilenin ellerini • 
tuşturuyor, ba~na Kolonyalar 111!1"' 

perek beyec.:aıuru &esk.ıne pym .. 
dlyunJuk. 

s~ bu, masum cantyt adalethl 
pençeslne hangimıztn teslim ed~ 
ğinJ t.a.sürlnrken ıçerkı odadan it.a
lın k.alın k..ahk.a!uı seslef'I gelıyoz-. 

du Sesler 11.ondonı çıktı " bG • 
yük bir gurullü ı..le oldutwnua • 
dadaan lÇerl gti-d1 

GaJlp. doktorla . ratğtn uuında 
en müstehzS çehresın.ı takınm'f bir 

halde .ıellyurdu.. 

81.r çeyrek aut içinde muhıeltf 
tekillerde gergınl~ '8abunı.a 

benJ garip blr fekilde aldatm.ıf ı»
duğunu r.annediyordum Tabanca 
teSi. cinayet ltiralı. ölüme gönde

rilmiş bir dostun ceaetleşı:niş bat> 
rası karama biribırtru takiben ~ 
diklen baldtt fimdı hepsıntn sili 
nerek yerine bunlnnn blr hayal. 
bir yulan olduğunu anJat.mak iaU

yen ten bir kahkaha mlı~tetu.ı bir 
yU.z görmemı ney• atfedeceatm' 
bilmiyordum. 

G alıp bu ge<>f' vansı clna.J&
un.ı şöyle ızah etti . 

- Karımı öy lt" sakln gorQp ;. 
~urunlJ.§ıC ld:mrrıayıntı l.şte iapa 
tı. B ni oldur<.~:cktı yahu_ Eter 
bc!n çıkgoı Ht\i ranıp t.a bu lılt. 

ullannıasu)dın. K..&rırnm asabıU... 

ı:,tını hen hır hııylı Utman ~vvel hb 

settım Hde: kısk~rıc;lığı gozumu 
korkuttu Kuçülı münakaşalanmıı 
da da beni ölümle tc dit ettiği oldu 
Bu mcşum fiilı şu her zaman oda

mız.da bulun.aıı tabanca Utt lrtikap 
edeceğinı nederuw sezd lm V • m • 
Wıtaki kartuşlann hepsuıden lt~ 
şunlanru çıkararak öyle btraktım.' 

Şirndikı ses ku.rşunsuı blr ko : 
vandan çıkmıştır ıst~ o kad ~ 

lçım1ldt!n avukat M ıthat rıordu: 
- Ya ,ımdıkı vazıvetınu ne o

lacak bu (enıı hiıdı!w anuıı.u. tııç 

..:>~ k 1 uk !l(>kmı y .ıtcak rru ! 
Gııhp luırısının ~vın1,•t.en bOJ • 

nuıu. sarılarak kolları arllSında 

- Hayır uizım hayır Bu da
n çıkararak sana yenı bll müşte
ri kazandınnıya hJç niyetimiz yok. 

Ne gelmi~ oyunumurun başı
na gelmişti. Brlçlmiz berbat ol-
muştu. O akpmki llaytbı.ma mu
kabil yeni bir den öğ"rt!nmiştim. 

Olftrnstb. q&lann tatswıtı. 
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Ke 

l;J - z; - 1'JU 

• • 
u1ıze acamıvor musunuz ? 

Dir tek kaşe 

OZI 
Al c l yerde b 
ıstıraba katlan • 
mak ne demek? 

Baı ağrısı 

Diı ağr1sı 

Kırıklık 

Nezle, Adu!e 
Ağralari 

Bütün bunları en 
seri ve en kat'i 
Şekilde 

Kaıelerile geçer. 
lcahrnde .Ond• 3 lca_. almalı.ilir • 

NERViN 
Sinir ağrılan. asabi öksürükler: uyku

suzluk, baş ve yanm baı ağrısı, baı dön
mesi; bay91nlak. çarpıntı ve sinirden Deri 
gelen bütün rahatslZlddan giderir. 

SÜT MAKINALARI 
VE YA YllCLAR 

VlKING 
SVECIA 

BALT1C 
LJLIPUT . 

CLOCK 
\ 

SYLVIA 
M llrb.larlle maruf laveı;; mab 

rtJWilYK UMUM ACENTF..UGl n 

KIZILAY 

e 
Mel{teplerde Jimnastik Aletlelerinin 
T amamlanmas na Önem Veri~ecek 

Yapılan tetkikler g&term!ştır ltl gına bir ,ekle konulmasını temfıı ede 
mekteplerimizde beden terbiyesi., e.- ceklerdir. Bilhıaa Jimnastik aletleri 
ltJ .enelere nl.spetle çok faydah blr te ebik ola.n mekteplerde bunlann ta
kilde ileridedir. Ali.kadarlar, beden mamlanmasın.a ehemmiyet verilecek
terbiyeslnln rı.Jdr terbiyesini de tak- Ur. Bu münasebetle beden terbtyesl 
vtye ettiğinJ nazan dikkate alarak hareketi 1apaıı genç mektepli kızlan 
mekteplerimizde Jimnastiğin daha oı mız.ın bir resmini koyuyoruz. 

\ . 
Yurt lçinde llava Vaziyeti 

,Geçen Bir Ay Zarfında 
,Nekadar Yağmur Yağdı 

Bu yılın lldndklnun aY' ~ yı l lerlnde bariz. blr §ekilde göze çup
lm aynJ ayına nazaran daha mu~ maktadır. 
dU geçmiştlr. Orta Anadolu ile Trak Geçen .eneye nazaran Muğlada 
yada Edirne barlc; olmak '1zere ya- 195, Nazillide 39, Alaçatıda 58, Ala
A daha fazla olmuştur. Bu bal yurt şehirde 38, Turgutluda 36 mnı. ya
ta (bul dal sa.bala.ela urta Anadolu ğJ4 fulahğı vardır. Bu bölgede ya
ve doğu Anadolu.su barlç) Uşhk • • A umumiyetle yağmur şeklinde ol
kJm lşlednJn tamamlanmuın.a '"' D· muştur. 

., rünün lr.uvveUenm.,ıuoe -ebep olınLq Orta Ana.dolu Bölgesi 
tur. Bu bOlged~ geçen ıenerun ayni a-

Yalna dotu Anadohısu ne orta A- yına nazaran müsavi denecek kadar 
n.doluda A.nkan. Çorum. Men.ıfun u lark göstermektedir. Yağış umu
hartç olmak üz.ere loprak kari. 6r- nuy~tle kar şeklinde ol.mu~ ve top
tülü olduğwıdan t.acun 1.§lerl du.tmll,f riill yüzü ayın son üç haftası içinde 
tur. karla örtülü geçmiştir. Karla örtülü 

Bu b<'\ylel~rde toprağın karla ~ günler Boluda 20, Eskişehlrde 21, Kü 
tulü ~mest lı.ışlıll urunu donların tahyada 19. Afyonda 21, Niğdede 21 
mUZJJ' t.eaırlenn<len mu.tıalua el.Wif - gündfır Ay içinde en yüksek kar ir
Ur. tifalan Boluda aym 9 uncu günü 17. 

UERKEZ bEl'OSU l I 
Jııi1ff!urup a :ıJ.su. 

Bub6lgelerde toprağın br\a ~ Eskişehirde ayın 25. inci günü 16. 
y llart. Egıe. cenup ve cenup doğusU Klitahyada ayın 25 inci günü 25, AJ.. 

bölgelerinde ağaç dikım.I lşlerlne de- yonda ayın 9 ve 25 lnct günleri 16. 
vam edllmıştır Bu bölgelerde kuzu Niğdt..>de ayın 20 inci günü 15 aan
lama başlamı.ştır. lı.mir. Mania.. Ak tim olarak ıesblt edilmi§tir. 

tsTANBUL. Galata Perşembepazan No. 57- 61 
Telgraf Adresi: ZİRAT lsTANBUL, Telefon 41106 

hlsar, Balıkt!'Slr. ,,.. ha vallstnde O?Y
Un toplama lşleruona ermiş. bağla· 
rın umar tşlcnnf' ba~lanmıştll. 

Muğl&., Adan. v. ÇanakkaJede fu 
ı. yağışların lı.ışlı.k urun uzer\ne fe
na tesir yapmuı ihtımatı vardll'. 

G<>çen senenin ayni ayında Niğ
dede 29. Boluda 24 ve diğer yerler
de 10-19 santimetre aruında bir lr 
tı.fa kespetmiştL 

Cenup ve Cenubun Doğu Kısmı 

1 

A vrupanın bayat. kurtlu çocuk gıdalarından 

sakınınız! Yavrularınızın midesini abur 

cuburla doldurmayınız! Tabii, saf, lezzet& 

na çocuklar bayılıyor. Çok ittihalı ve teYerek büyürler. Bu uJ 
özlü unlar vitamini bol, gıdası çok ve kalorisi yüksektir. Bü
tün çocuk doktorları buna ,ehadet eder. Avnıpada daima dip
lomalarla musaddak birinciliği kazanmıftır. Bu kadar yüksek 
evsafa malik tabü gıda ancak H A S A N ö Z L O U N -
LARIDIR. 

Pirine, Yulaf, Mercimek, Buğday, irmik, 
Patates. Mısır, Türf ü, Bezelye, Badem, 

Çavdar özü unlarJnı çocuklarınıza yediriniz 

P A T 1 
iç Ye dı• basur memelerinde, basur memelerinin her tUrlü 

ıltihaplarında, cerahatlenmi' fiıtüllerde., kana.yan basur me
m .. t .. rin;n t~rl,.v;ı;ndf' daima muvaffalovetle •ifaYl temin eder. 

Ay lçınde yurdun heT tarafında 

muzır hayv&Ul mu.cuddcnn~ devanı 

~ilmiştir. 

Bu bolgl"de bu ytl geçen Rn~n 
ayni ayından daha fazla yağı~lt geç
mı~ur Cenup kısmında yağış um':' 
mlyelle yağmur ?f?klinde vukua gel 
ml~-tır En bariz yağış fazlalığı Ada· 
na. Dörtyol. Diyarbakır, Urfa ve çev 

relt'nnde<lir Bu (azlalık Adanada 

ge,.-en seneden 73. Dörtyo1da 123, Di
yarbakırda 68, Urfada 191 mm. dir. 

........................................... 

\fuhtr.flf ~lctı ve r..n1derdfı '" yeınl modf'n 

ÇELh\ KARYOLA, SOMYA ve bilha,"8 KÜBİK ÇELİK 
MAI>ENİ MÖUL MEŞllER ve FABlÜKAMIZI 
Ziya.reUe gormel~nnı muhterem aıü.ş\d'tlerurıdcn Jıl~im. 
lıltanbu.l. Sa.lku:zı Söğüt, Demarkapı No. 7. Tel 21632 

-- --zy· - a 

~·~ ... 1111 A O E M I 1 K T 1 D AR ___ ...,. 

ve BELGEVŞEKLl~INE KARŞI 

ORMOBIN 
Tabletleri tler eczanede ara)'fnrs 

( Post• kutuı.u • 1255 Hormobin Gal"'ta lstanhul --il 
R Müshil Şeker· 

y esiri kat'I içimi kolay 
en iyi mllshn ıelierldtr. 

--BilBmum eczanelerde bulunur. Po.ta kutum 1255 

YACIŞı 

Bu yılın ya~IJı ~ .-rıf'nln l!lyna 

aym• nı&.ıuran orta Anadolu ill' <Ü· 

~er bôlş<l'lt•rdckl t>a&ı dar sahalar 
nauın itihan! alınmadığı ı.ahdirde a.z 
blr !ark la fuhıchr. 

Bu y11ğı~ farla d<th dyade c-e • 
nup Anadulu.su ll F.ge bôl..,1..~uı<!e ve 
Karnd• nu k.ıyı.lannda goı.c ~mak 
tadır Bu ayın yağı 1 do~ n orta 
Arwdulu bi>lgelennd daha ı11yade 

kar ,eklin<.1., olmuştur En fada ya· 
~il Trakya ~lgesınde aytn son l(iin · 
lennde, Kocneli ~ F.l(l" bölgelennde 
ayın 3 üncü . orta Anadoluda 5 ıncı 
günlerinde vukua gelm.ıştir, 

Trakya Bölgesinde 
Bu bölgede Hayrabolu ve Tektrd• 

tı çevTelertnde geçen 1enenln ayni 
ay&J\8 müsavi. Gelibolu ve Kırklare-
U çe~lennde de geçen 1eneniD ay
ru ayından fAda, Edirne ft çevre • 
sinde daha az yağış olmuştur. 

Kocaeli Muma.ra HaY'ZUJ 
Bu ay lçınde bu bölgede vukua p

len ya~~ar geçen .enenin ayni •Y'" 
na müuvt denecek kadar u bir fark 
la tuladır. Yalnm ÇaMkkale ft çeT 

t'ftrlnde pçen eene,.. nuataJl ta.da 
Pili olmuftur. 

Ego Böl cesinde 
Bu bölgede 1·~ reçen IJl!'nef\tn 

ayni ayuıdan f.u.ladır. Bu faı.lah~ 
bllha.ssa Mutia. Nazılll, Alaçatı.. Ala. 
,ehir, TurguUu. Mania n çevre -

Adana ve çevresinde yağı~ fazla
lığından ötürü kışlık iirünün bozul

ınA.Sından korkulmaktadır. 

Doğu Anadolusu 
Bu ayın yağııı bu bölgede ~n 

yılların ayni ayt gibi tamamen kar 
teklınde vukua gelmiştir. Bu bölge

nin Y•A tutan geçen senenin ayni 

ayından pek u bir farkla fazlalık 

göstermiştir. Bu tazlalık 43 mm. yt 
geçmemek üzere Şarkikarahlaar, Gü 

müpne, Sarıkamış, ElAzığ, Siirt n 
Van çevrelerindedlr. Kan 'f'e Erm -
rum çevrelennde bu fark ancak 3 
Te 5 mm. arasındadır. 

Doğu Anadolu bölgesinde yer bü

tün ay lçlnde karla örtülü geçmlf • 
tir K.ar en fazla Erzurumda 43 san 
timtik bir Lrtifa kespetmiftir. 

Bu bölgede Giresun, Ordu, Sinop 

" Ql!'VTelertnde yalıf geçen 9e!le)'e 

nuaran ınrasile 48, 20, 48 mm. llk 

ful.alık lfÖStermlf, ,..ın.u Zonguldak 

Ç9V?"eSlnde yatıf geçen ~eden 73 

mm. llk btr nokanlık ,astermiftlr. i 
1 

Bu bölgedeki yağıflar u.mumiyet-1 
le J*&ınu.r ,.allnde olmuftur. 

E iP BE 
MAMULATINDAN 

Sa it esanslar, kolonyalar, kremler, pudrafar, ruf· 
lar, sürmeler, sabun,ar, diı macunu, tuvalet 

ta.kımlan, zarif titelerde losyonlar ve bilcümle yerli ve Avrupa 
mamulatı gayet uc:;uz fiatlarla satılıyor. 

Deposu : Eminönü, Necip Bey, No. 47 

Grip, Baı ve Diı ACjrllan. 

Nevraqi, Artritizm, Romatizma 

-

ıuşrnn 
Uzun q ~erinde biJıe rahat uyku veren yutık, 

lilte "9 yorpnla.rile • l)'t bir doetumwıdur. lıle.. 

nt\D', W berke. yalnız bir lira De hır yastık edine-
bilir ft J'Ol gun c!hnatmı dinlend.lrlT. Fabrtb. ve depoıru: lstaırbul Çak. 

makÇJ]ar, Sanclaİyacııar .-okağı Omer BaJloğlu. Tel : 28021 

8atr.ııı ;n'lrterf : Beyo!tn " Al'tkanl v .. 111 """ar Pıtmrtft.ndrr. 
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Amerika Tetkikleri: 

Reis Roosevelt 
Nasıl alışir? 

A mcrika Cümhurrelsi R~ 
veltın huıswsi hayatı mustes 

na şerait i~indt- gt."\~r O dığer ış a· 
damlan gibı sal>ah erkenden kalkıp 
akşam geç vakıtle~ kudar kendınJ 
işle helak etmez Bil~kıs ge<,· ketlkar 
Ye akşamın altısı oldu mu artık ~ 
nu işbaşında goremezsınız Esasen 

8Jhhatı de başka turlu yapmasına 
musait dcğildır Bır aralık bar felç 
tehJikcsı g~ırmıştı O vakıt Bah-

riye Ncıö)retinde must~r ıdı Hiç 
kımse ıyile~"('cğıne ıhtımal verml 
)'ordu. O zamandıınt~n ııhhntine 
karşı biraz. Ulu davranmasa üu.ım 
ıclıyordu . 

Roosevell. sabah sekizde uyanır, 
dokuza kadar bulun l(aıt•tt•lt-rı go• 
den geçırir . dokuzu on Jel."Ç't' biraz 
D'll.'yve ve bıraz da yumurta ıle ha 
z-rlanmış Jımıbond:.ın ıbun•t olan 
kahvaltısını yatağında yapar Ayni 
&amanda katıplcrının .. muhımdır" 
lşıırctını koyduklan mektuplan ~ 
kur Bu aralık üç hususı kalıbı Y• 
nında bulunurlar Gunun programı 
bir arada tanzım cdıldıkten 90nra 

birıncı uuaJu yuzıhancaıne ç&JLu. 

A mcrika RPL~tt'rımhunınun ~ 
turduğu BcyaZMrayın alk 

katında bırçok rcsmı kabul salonla 
n. holler ve dıureler vardır Yar
dımcı bi.ırolar binanın bir tarnfın-

da diğer tarafında ase bar muz.e bu 
lunur. 

Reis bir kf'n- tsr knvuMıı mu ,.~ 
tık rasıla vermez Oğleo yemek le--
rini masasının başında yM Yemek 
bır mikdnr meyveden ibarettir Ve 
o esnada ikı üç nazır Reısı zty• 
n>te gelmı$ bulunuyorlarsa. onlar 
da bu nıutevazı ziy:ırc•tin da\•etl\. 
ıidirler Harici m~t·lelerin ht•pst 
Rei!I Roo!W'vt.tltı ,. lnknrl;,r Ni<"r On
lan uzun hovlü lf'tkiktrn yonı1-

ırutz.. Akşam altıda RooM~veltin 

ph!lında işten hunnlmıs hrrh,.nıö 

bir ad"m yerine. işin«" hiklın bir 
Amerikalı görürsünüz.. 

·~i!!!!!!!~---~~----iliiiiiiiiiiiiiiııiıııioıllılloiiııı----ıııiiiiiiiiiiiiiliiiiii&i5~!!!!!!!!!~~ 

1 Roosevelt'in Hususi Hayahndan ' 
• • 

8. Roosevelt tatil 11ü11unJf! lwtrado 

Ban~·nsunu alır ve yedı buçukta 
• yenecek yemek ıçın hazırlık olma1' 

üzen· smokininı giyer Çalışmcıktu 
yonılan gözlerını dınlendırnıck ı('in 

onları bir müddet kapamak Roos. 

Yellin garip bir adetidir 
Güldüğ"iı vakıt bulun kalblyl• 

güler ağzını ve gözlPrıni •(arak 
ellerini dizlerıne vurarak güler. 

R •>Sevelt mtsann- bayılır " 
her akı:;am U( ıı ... on kifı • 

rasınc1a ziyan>l('tSı vardır 

Rcisıctimhurun senelik tahsisa
tı iki milyon dolardır Amenkada 
G Kooper gibı bir sinema artı.. 

tinin senede 11 mılyon dolar k• 
ıandıtı düşiıniilii~ bu pua Roo
eevelt ıçin muhun bir yekun adde 
dilf"mn 

Rouaev~lt ma!'ITaf olarak yalnıa 
elhiM' bir mıkdar da yıy.-cell para

m harcar Dı~r her türlu masraf 
lan C'fpvletçe Odenır 19:1!; ~nesi 
arrında yapılan bir ~ıttll Rc-v111 

evan ı;aınatu yıkatma ma~r1 ol

ma) uu-n- oo ~ ban dolar od~ 
m~ oldug" goruhnuştur Hız,.,. 

~ilc•rin aylıldannı hükıinw-t vt.'"rtr 
Rt•i1'u·umhur ~ ZC!Vl"eSI L"lc'Clik lert 
kadar h11""•tc,"1 kullan1tbıltrler Bun 
tarın adtodı tahdit edilnwmı$llr 

ŞınıJılık Bcyaı.A.•vd• ''"'" .ekla 
blZTnPl('t 12 ,ufnr v• A otomnhil bu 
lurınutktMlır Runherın tlt'rwlik ı.ah 

dslıtı ytiJ vtrmı hın tlolar tutar 
Sıhhi ""~rvuı ~ mıık .. mrn.-1 ~ 

it l('ırıdt> çalısır V.- n•ııon ctı~ı .. nn. 
bltk mak uun: ~ ıyı bu ~ı kW. 
lanılır. 

R Pi" R°"""'''"" ~yAhatt.-n pelk 
h0$lanır l ler M'neo hu ~~· 

hatlt-r l('tn hüklıntet tarafın<111n lto 
nulan tnh~ıgt sc.•luen btn dolar rad 
d8ındc"<lir 

incit~ ut.ellı-rde krnd~tnden pe 
ra 11lmnk . t"flki bir lttfptf' ın~ .. • 
yıptır Tnanle scyahatlı•rtnd.- huaı> 

st hlr vaeon11 hin~ Klıth> «1711 net 

dört bu(uk altın lira gibi blr kıymette ıkt.-n şımdı pek 
ft'rt:fll'nmış ırnı~.. Butun bunlan zıy•rt.•tc:ının benım 
malım hakkında bır bır ihtıyatla verdığl maliımaı 

nctıccsı dl·rhutır t.'<h~bıldım Bu havadısın kar~ısmda 

• il GARiP 

ba. ,._... muhab&n urdWIU p.-flA 

tko eey•tu.l ...ı.-rt., Bunıann ücret GÜNÜN HADlSELERlNDEN RESlMLER 
&arıfeaı 1uaıte altrnıt t.-ru:llathdır j 

IW• Rou.-velt nJa aık lekrar & Ilı!-----• e 4 -!"'!!"!"!"!"~'11'!!'!!!!!1 
lltt wyahatlen !(an . 

- ~ gt-zmıy• m«burum. der 
"-'' hayatla 1akından ~ .. ee.. 
llW'k '<'in Beya:r.qraydan uzakla .. 

D'Nllıyım ... Koylunun. denıu-ının • 
Unu sıkan ıemıı eli gonhime aükün 
ft ıatırahat v~ 

PoltJmK asmırıcffokt ratında 11'9 
9M>f0ft dınler. tskamhU uynaı ba
lık avlar "' bunlann he,.aru blr çıo 
cuk urfctile yapar 
Kal~ 8ef'Ytınnı her fere her. 

her gotiınır Ye bunlar vuıt.uıle 
Vafington U. kendı aruında da
&m.I bir len* muh•fau eder 

Pusıa ve Telefon 1'1~nnı ıdano • 
den blr erkinı harbıyest vanhı 

Bunlar arumd• hwaust telrfon me

nturesı Mtı9 tla«>k Mt•ı•ter dehtııt•th 
btr kadındır 19:t2 ll'fK"Si ıntlh• 

biti mıic•ıufrlrl.-nnd .. nher1 "1ndftt 

hl( ayırmadıtı bu len< kıı kuvv.!t 
b hAfızasıyle ve ht-rkt.•ın M!ftını 

mlkrufonda tanımaktaki thtasaıul• 
Lemayuı etmaştsr OM Lelefon • 
denlenn ıaımJertnl eoylt.-rnelerırw 

lhUyaçlan ynktur O krndılı~ .. ~ 
dt'n kım nldutunu 11eunclen tanar 

KAtırlHınin en faallcn Mr Gar-

eent-llk t"ftM-k•ardu Ru 11111 atae eJ
ı.dı ~yaıuna .cınnı• 1C1hıchr 

KA•ırlc-nnın "' faftllrn Mr Lar 
ly 11• Mr M11wtn M.. lntyn!'dlr
&er Buut aıyut ırtlbat aJanL cü
~cn rcasln yanına ıın.·bılf'l"ek kın. 

ael4:Mll mulakatlanm tayua ve lala 

&im eden memu.n.hu. 

R ~ Rnow~lttft htr..ust ta. 
1ateru tamamlamak &\'in eti 

l.Adyden dfo batuetn~k "zamdır 

A~rıkalıların bırancı vatandq 
dedikten bu bayan udeltkten few 
kal6d• ~!anan blruudır $4.-yaha• 
t.rınd• daıma bay•*• halk ~nlt•n 
nl tc.arc.-th eder .,. yol devam ettıgt 
muddt-t('" ,.Un orer 

l 9:W buhranında hl( ktmsr d• 
muhtelıf hayır t"emıy .. tlPnrw \811r

b bir yardımd11 bulunmıya nwral 
kalmamı'1ı Bızzat Latly Rtıuıwvelt 
dahı reı1'1itinı kabul ettit1 et.•mıyet 
len mmtvPnetLP bulunamıyurdu 

N~rıyat memuru Bay Lıu&ker 
btı ,;in 

- Madam. ct.fnıttı Hayır cıem._ 

y.f 1m namına yapat"atınıı klktil 
konf Pnnl'larda IÖ7.1PrimiZI' bir 
~olatanm. btr tçktnın bir !ltıara-

fllto,..•mı 17 lnrhlf't 
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• 
• 
• 
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• 
il 
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BiR TiP 

Çindc Şanıhaydo Amerikan mıntakasıntla Amerika.. 
rnulwl&U.O lntcuuulan bil 6eçİI rami 

ICuJU.te bu ı.oluıA bapntla lngilu mitralyd~ 

l•panyaJo T t!ruel t0kuklarnda harp! 

Mı•rr ordu•urıufl ye{t• ıeJarilı ettiği lanklı.a 

1 

• 

1 

• 

1 

. sevıncimdcn sıc:rayıp hoplayacak yerde pşkın se~ 
sem bır vazıyet ahnuıııı wrt'ddut ve ımtınaıma ha~ 
leden ış adamı. yola n11.ama ~n!fiyt•ye v• c1uha hı'

ml'm neye aynldıkt.an sonra anC'Bk dort donum k• 
dar kalat·ak olan bu bc..aş kusur dorıumluk tarlaya. 
kcndırıce yaptığı hır tnkım h~plar ~t.ıedl wm • 
tu:r yeorlı bin lıra t<>klıf etti 

4 Günlük Roman No. 3 Yazan: Ummacı 

dutu muhakkak\L. Ku~uk ve ltınk demir k.aryot. 
aın kosı)l'll"nm~ pamuklu fllleS'I ~nndt.' o kadıa, 

evet VeJelUl, aedın ~etıne kuruAmu..e bU ~ 

prt:nsesı gıbL yetıyor ve sa.kın. mtı.'ilenb ııyuy~ 

du.. Ben we, nıuuJ ve ne gıbı bır lı.uvvet ve \elSU U. 
tında oldugunu anhunedlgım bar aun!'tte. yerde &.ar 

yulanuı dıbmd• lllı buklum ~ bat.:fım &.aryolalllll ar 
,.u "c:una dayannU4 bır haldt' uyuy• iı.alm1.fım. B9 

bahmle. bu "-il gunu tur~ k11pısında tıayu tahlJ>
lerının aadakalarını beklerken ıu.ıa kaim... am.i ~ 

Hayrelım şaşkınlık ml'rlebc..'SlnJ de ~mlş tam blr 

budı.lalık ~klın& almıştı.. Kul.Jul makamında bır 

bat e~ın('klığım. aJaıncağııa must.ağnı bir mal u
hibımn lıiıfu rnuvı.fakutı "ıbı gclmıt olmalı kl. me
lon JOJ>ka.sına, luıur ı.mlloı>una. pırll pırıl rugan a. 
karpınli muht.c~m kıyul..-tırw yakıştıranwdıgıru bu 
Jauboılılill ve &U""&Ut>lukla uzcrıme atılarak. yumuk 

1umulı. ve elmaa yu;uıklerle dolu loml.Jul ellen tle 
elll!rımı yakaluyıp u.tun uzaJıya aıktıku.n M>nra. 
adeta aünikll!r gibı, kolurııdan 1,""ekerek bcnı od11dım. 
mcrdivcnlercJen ınJırcJıkıen ve mektep kapısından 

(ı.kardıklan sonra bılmem ne kadar bcygır kuvve
tin&ie w kaç aılın~hrlJ el~ bır anp ~ygırı .ııbı. 

kuzguni. ııı~ıyah bır lımuzent!' bın~ek yut. duzul
duk.. Uc; dctkıka ııonn Gıslutunın marul nuterleru~ 
den lnruun ıd<&rehant .. 'tiınde ıdık lt adumının h<."lıia

bına hemen seferber hale konan. mut.'llM.-:.cnın bu

'ün ~murlarınm gayreu aayt.-sınde. phıU4:r bu: 

lunmuş, f'erag senedı yazılıp tcllenıp pulhuımırt. em
re amade bır hale getırıln~ ve bır ı.-eyrek ıc;ınde bi
len bu ıtler uzcnne Larafımd•n ımza edılerck ıt • 
damının ahın markalı cuzcJanına gırmıt ve onun ta
rafından me~hw bır bank<&ya hıtaben namıma dol
durulan otuz yedı btn hralık ı.-ek ı.e. ne zamandır 
para yuzu gorrnet.lıgınden sudan mahrum kabak çi
çeği gibı buzulrnuş olan. bcnım peJmurde cUzdanı.m
da lütfen ah~ mevkı eylemıştL. 

O akşam odamda uykusuz g<-çen bir ~nln mQ. 
llhaza ve duşuncelen arasında. badelveiat tatbik • 
dılmek şartıyle. bu paradan ikı bın lirasına. bena ~ 
Jumden kurtaran Amerıkan hastJtnesıne. on beş bin 

lirasıru da Turk haıstanelerıne VL"ıyet ederek parayı 
hemen raıu murekk~bıle bll bankaya &evdte karar 
verdım Ertesı abah vasıyetımı yazarak kapalı zarf 
la bar Notere tevdJ eyledım Bankada hesabı cari • 
larak. yırnu bın lir•nı kalmışt.ı.. Ha."talt~ımda buna 
çok hızmet ~t.mı, olAn n bili da ar asır• bir dok tor 
gtbı r.ıyaretlcrımde bulunarak hakkımda en men
faat.sız bır alaka g05ten:n hutabak>eı ~ı,..ye Y• 
pacagım ıy1liği duşunuyurdum... Bu hidisenın be• 
den ba$ka. e1varımdııı . hı( bar .. hıdı yoktu Bırdell 

bire zengin oldutwna deWet edecek hiç bir bar. 

kette d• butunmanı!fo. hatlA nelaıruc '»&r mend.11 bd• 
alnwm~tım. .. l!:vınMt. mutat ~kaide 1•1• utana 
cıdıJ> , ... ııyurdum. ~ ıtdamı da &al.en bar c141~ ,..rUD
mcmıştı Hal buflf! ı.keu bu ıun h1111t.abMlucı ku ~ 
k• -'t"ldı. bu da pek ıahıl ıda Z.~ıı buyle bu u1• 
rew munuu.u oldugurndan. yarım kılo fondan çiko
latası alnı1'tım ye"arw (evkaladehk bu ldı Anda 

olu.ı kuıtw bın dolıu veya allı kusw bua a&erluı m..
adılJ bu ~rvew wıh.ıJ> ulan bu •dam da bu k~ar 

bu tulu ya.,-bıhrdı Kw. mutal aukunct.ı. kabul 
euım. nava.ı bu kaç curnlt.'t.len 1o1.>nra ecı çayla a,e,... 
ber loııdaıı kutwunu onum- surdum Uu fa&la ıkra_. 
dan mutduayyar ııbı goruntlu Çok bozuk berbaı blf 
turkc,"t.'Sı vardl. ben de an.cılızce ve •livca blln~ 

tunden mukalemelenmız kaanıt..an ..-rutltc-re ınhısar • 
dıyurdu ~uııJıy.: katlar huvyae\anı wyleuıegı ihmal 
ettığım v~ elyevm nayatım UJ>A•nndt> muhım roller 
oynıyım bu ku ulen L..ııvanyalı ımı, Lıtvanyalıl• 

rın U'kan. ıanhın 1,"Uk eskı ıaınunJarında turk olduk· 
larını bır ncrdt> okumuştum halbu.Ju bu &avalh. ~ 
tün henı~rıJen gıbı. aÜ\' kesafc.alı ıçı~ tamamcD 
Slevla~mışh. &at.en Mo:okovada ıkarnct t.oderken bıa 
dokuı yüz on dokuz ihtılihnde. bır çok Beyaz Ru. 
larla kaçarak lıtunhula ıltıca etmı• ve ıngıhzce bi.1-
meaııntlen Amerikan hwst.aneaıne ~ırmıt ve muke,. 
mel btr hasıabakıcı olarak yetışmi'1l .... lamı VeJena 
ldi.... Kcndisıne loptan iJU bin lira vererek eükran 
borcumu odemek tsttyordum O bu lflerden bitı.

bcr bır safiyetle ve mutat kadın tecessüsü ile. ıri ma
vi Şllhane gozlerıru etrafla gezdiriyor. oda içinde • 
fak telek işteruru görüyordu Bir kaç sabah evvel 
çlla yerine :\Obada yaktığım eski karıman tek iaka,.. 
pinı ileo konbınezonunu yerinde gtiremcmq 1f8n.-tle 
nerede olduklarını sormuştu Aynı suretle ben de 
işaretle sobayı gO..tererek yanma taklıdı yaptım.. Bu 

habertm onda hayrt.ttımı mucıp olaC'ak de"-"l"C.'de . .. 
vinç ha.•tl etmışti. rakıbesınden kurtulmuş llt'ven bir 
kadtn halını almıştı. Bu nt' demek oluyordu. Ben 
eözu dcj?iştırerelc hastan<."den blıhseunek ıatedım. 

iliçı.n bıkm1' bll' hula ıknlhh~ıyle. suratını bul'Uf 
'turaralı. o bahsı ka~Nlmamı yalvardL.. Kı' •k$8mla-

nna mahsua bu .Uratle. ~ birden odaya baıkm 
vernı"tı Sobanın kuçulı kapuundan rışkU'aft &iye. 
dan bqka haç blr aydınhk yoktu Odanan buıll a. • 
n.rundan sarkan apajunuz kuçdk ampüHi yakmak 

için dü1Jne1i çevirirken, pürüzlü bir eeale '"bırak • 

temn.. dedt " elımden çekereta Ç'C>k yaJunana olurt.

&u ilk del• ularak tNuua mufn."Ciı muhalap ıı.ııunle tu. 
&aJ' .ııyunJu ve volan bu kad1&1 ııt!\!ıkm~ulC nal" 
mt."D.. hala tııtmeal nıyetande buJunmuyunJu... Hah~ 
de bu levkaladclık vardL. K.aJ'fl apartımanm ça\I 
ut.uada barden Jllll•n lamba perM."er-=mn penl~U>

deD IU&ulup açen ll~rdL. arkadan unun sarı ~la
nıu aJdlnlallnı.f\I. salık bu -suerhJr.te ııorunen .an -.w bU'dea. &en luapalllıwf bu all1D &u .rıtN.. ... 
nldauaaı• baflanuflL ... 

Artık • buyuk muJde)'1 11.enchsıne ve~ra 9e'Vt& 

cürn..ma11 tam ııruı ıetdıgıru &.u!uaruım. w ban lira 

beıdıycıun ya.,..cagı aurpn~ dufUner·ek. \lodan .,,... 

ftl. bu (UCUk tı•b&. tM=A a.:vuuyunıua liu 1aaı • 

&IDda bağırdım. 
- VeJena. azız muhibbem!.... Ben sana!-
Halia Amerıkaıa kulonyaa1 kuluuı beyaz ve bir u 

ine. elını apınMı ka.,.ada. 
- &A bıhyurum!. d«=dı. ben de aenL 
Bu da ne demekti!. Yoksa. kadın da. ani surette 

•rv.:t lahıbı uırn"'- &a hut.~u~nbcn wlaıc:ı tuty• 
ıuıu eore '°"' bana ka.1'1• kalbındt' koklet;en bir 
merhamet nctscesı. parıunnan bu kaamını bana ta
udduk mu etmcit &atıyordu!. Bu flt' garıp bir aşti?. 
Yalnsa ben ona ·•una .. d~ığim halde. o bana ··seni" 
demıf&ı... Fakat.. t.iırkc,-esınan bu la.adar kıt olması, 

böyle bır kusurun aUine kafı değil mıydi?.. Ağzım 
bala o rayihalı beyaz elın t.azyiki altında idi Şey
taıu bile sersemletecek ve yalnız evet yalnız kadın
lan hu. taklidi tmkins&a müzikal bar ahenkle. oda· 
ll1D bu sece loşluju ıçınde bırer allan başak gibi pt
nldıyan ~ bukleJeruu JiızU.me yaklaştırarak. ku
latıma mınldandı: 

- Ya lüblu, .. Ya lOblQ! .. Ben de Rnl seviyorum. 
Sait.. Hem de ~k seviyorum .... 

Ah. acaha kadın kendısıne teb'1r etmek istedi
ltm bu pııra mukilatını bu ılanı aşk mukaddımeıd 
mı ıannetmışti ! .. "Sena _.V1yorum... manasına ge
lea bu garıp oldu.ıu kadaı ahf'nktar cumle bt-nim 

bugun l(inct. bulundu«um bal• '°" bıraı da ı~ 
mm ıue mezaı uı.crtndt' arapça 1UD telkın ifadem 

olan maeli .. Yi lbnı Abdullah!_ ma benzemiyor 
muydu .. -

Sotuk ft mu blr kq gQnünQn. benim bu ~~ 
ft fakır çatı aruı odama. bu ubab açılan çıpil gO. 
lıeri. ble a.lısmadıtl blr manzara ile kanılamua ol-

leıK.'IY• t>eıaıyunıwn Goı.lerımı açtıgım UUJl&ll ıı.eo
dun.ı buldugum h&I bu ıdı... Kar,ımda ywıaguı baf 
ucundaJu komuduo uzerındek.ı Leneke saat ubahaa 

doku.ı buçugunu goatenyordu.. Akpmdan. pmdl • 
ye kadar muıal olan. munebblh.ı ayu edılmemış o&
dugundan. bınabl vazafesın.ı yapanwm14 " ~ 
yaJnınd• uyarKlıranıamlflı Mekteptdu den aaU• 
nnu kaçırnuııtım... Soba ı.-okıan llOndugunden ll> 

.. ıs~ soguk t>enı boyle yarı çıplu bır bald• yua
lıyaraa dondurmuftu. Butun vucudum ağrılar ı~ 
de ıdı.. Neden IUIU'a yakılan ııobıl µlflrılJp 11.otan
Lan ~ay kartısınch gozlerıru açan kadın yalnız Sla• 
llıadınl1trına haa bu t.evekkul w likaydı ıçan<k- ft ea 
ku\'Uk bır yadırg•ma bıl.: gostermeden güya 11e09oo 

lerdenberı y•tıtlttn• payl~tıgı qıkının koynunda 
im~ gıbı mevzun ~ıpla.A kollarını altın saçları uze. 
nnd• çorekhyerek guzeı go~unu !Labart.aru uzua 

uzun gcrırup ~nıyurdu .. -
<_:uy unaı ıçıp kutu ı1ıbınde akşamdan kalm14 fo. 

dan karuılUlll'lru gevelerken nala •c;ıuııAuıgıw ~ 

yuk muJcleyı. oru. ndu. bu fUTUP ıçırıt gıbı katn 
katre tanırdım... Bu naoor. yaru yll'rru buı urıliık 

bu ıııervctın muştcreken :ıillhıbı oıdu m~ tıav•~ 

ıını de, beru nayrellere du~uren. bır !&kaydı lle kal'

fılıtdı. "Ya lublü. Suıt .... 'ia lul>lü ... " dJyurdu Ve ~ 

nı para ıçın ıııevmt...odıgını tstavruzlar çı.k.arara.A ı.ernm 
ediyordu .... Eh. rıca edenm dostum uısal et!. l>W>

yanın en zekl. en kurnaı ve en pasıkolog geçmen han 

gi b-.r erkegı vardu kl. guzel bır lı.adırun bu kadar esil 
bir (eragall kaJ'\iısmda ~pıa o~urmasın.. Evet duo
yanın bulun nımetlerı bcUo reddcdılebılı.r takat., 
genı; ve guzeı bır kadının bu kadar garezsıı vt- ıva. 

su bır şekıldc onunuw :;erdıgı aşkı tt."km~ll'Jlt:ıncz.. 

eli .. Buna ımkan yoktu .... 

O !68bahUto tllban:n hayatlarımızı birlcştırdıll.. 

Kavıc.·ı vasıtı..ıııı.. mekll'~ "onderdıgm bu pw.ıa 

ile bu kac; guı. ızın u.tt-dını. Kı..N bu muua11.~rec1ea 

eonn ıalikbalimu hakkındakı proJt-nın 9'&a n.ıatlar-... 

nı haz.ırladılL Kadın yenı refahımıza rağmen no
eaJıgınıı terkelmcmemı şart koşuyor cıddi tm ınee

lek sahibı olmıyan ull kocayı sevemı:te«•gını kati· 
Jelle ifade ediyordu. Bu da makul idi Fakoı, 
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Salonları Güzel Çiçeklerle' 
Ne Şekilde 
Süslemeli? 

n dzerlnde mesamat denilen ~ 
küçük delikler vardır. Yapraklar 
bu mesamat ile teneffüs ederler. 
Salonlann havuı temiz olmazsa ve 
hele toz ve toprak zerreleri ha
vaya kanf1Dlf ise bu zerreler yap
raklann mesamatını tıkar, nebat ie 
neffüa edemiyerek l>oğulmıya ya-

T ahlat kut Nt:l nebatlan .. 
Jan1arda yapmak için y .. 

'.....,.""F· Nebatlarm daiml ,._ 
:ıl .... bayır, dere. tepe. ovadır. 
Bml•n ancak oralarda kendi ken
dlM ,...r ,ertırb. Fakat lnlan
lu aman w bu nebatlarla .. 
Mbdar olmuflar " her bhiDin m 
.ı J8llldılını tetkik etıntııer ve yi-

• - birine birer ilim ko,.mut
lmtar. IJ67lelikle dbyada mevcut 
blrbt 7la bin nebatı dal 'ft ova
laıdm b1dınp 'bahçelere, parkla
za ,.elr•ek cim w nevllerlnl ço-

~- Aaarlaroa IOren. bu 
tecrlbüıır netlceıdndm ahııan ma-
16mat iberlne çiçek mnıfıne giren 
Debatlaruı nuıl ve nerelerde ,..... 
~leri teabit olunmut ve bu 
llUl'et1e çJOek1er clmlere ayrıbnıf
tlr. :e. ilime de •:vrı a:vrı vUlf1ar 
~ ÇlçeklertD kaffeel de 
..ıoalarda Ja11.1amect1aı için ka
pah ,..lerde ,..yabilecek olan
lara "..ıcm ~klert" veya "'fidan 
Jan• tmni 'ftrilmiştlr. Kendi ken
dine clal1arda. ovalarda terbeat o
-- 7&fl1aD bir fldaa alonlarm 
~ dallM .alır ... fkhnJar 
tuna n. büıhl'R la1on içinde 87-
farca ft eenel~1iDialmadan ya
prlar, fakat itina ecm,.... bava
•dalma boznlan, u SVa C6ren btr 
muhitte hutalamiııya mabk6m
durlar. Bir fldan De kadar daya
nıklı olursa olsun yine bir çocuk 
gibidir. Vaktinde suyunu vermek, 
aydmlılmı. bavasuu. tamiıı etmek 
lizımcbr. 

S alonlan stıslemek için ftdan 
tntibap edileceği zaman lld 

esası &özönünde tutmalıdır: 
1 - F1damıı n.eviDin dayanıklı 

olmua. 
2 - Kuvvetli blytlyebD.ecek 

1* M'9i oJme11 . 

Sa'kM>wnn, odalarm. tıpn sıcak 
_,. quk bulunduiuna nazaraA 

tlıtibap oluwak fidanların da ona 
._ -.çtlm-1 icap eder. Salon fl.. 
-..ı.rmm eberisi sıcak mm>l• 
kıetJ.de 78tifeıı nebatlardan oldu
lu. .... bunlar kıftaD çabuk bozu.. 
1- ft donarlar. Bunun içindir ki 
~ malOm olmıyan ve,.. ba
l'aıau daima delilen yerlerda P.. 
tekıt WT• çiçeksiz fidanlar bozul
~ ınahkdmdurlar. Çok mcak 
la1oir.ıar clahl fidanlara zararbdlr. 
~le 7Wlerde fidanları pencereJe 
=~il olarak bulundurmalıdır. 
~ vuıflanna ıöre tefrik .. 

1 - Tapraklarmm rengi, ara
r.ti ft ftd•mn mamaruı Jc;iD _. 
:tlla fidanlar. 

1 - Çiçekli nebatla. 
1 - ııe,.. De eOeJene ....... .... 
:-11ac1a Jlıll)a& nebatlar. ee,:- 8uıhcl " .mıt _.,... 

"9 ..... tıar. 

~.., y OfGtmalı 1. 

tclltlertn de çoeuk1ar kadar 

6ya ·~hava, hararet, su ft il 
ıt ihtiyaç lan 'ftldU'. Bu bet tar 
• "**'==" ~ temin ecttımes 

~_...,..._.ıı::ııı: IOlar, fidanlar IUV'll" 

ft nihayet kururlar. Bu bet t6rltl 
•ti71ıauı •Jn •Jn tembl .StlmMI 

-- Japılac11Jt .. tok bMlttlr. v .. 
ftClelbab GliltJed tamam.en takip 
:.. tMblk -...ı. bunu :rapablld-

Zb'A - Her •batm a,dınhJD. 
ta 1'lfalmJa ih~ Tal'dlr. l'abt 
.._.. ..... tııa.,_ ........ 

Yazan: 
Liıt/i Arif 

ni arannıya başlar. Bunun için o
dalar, salonlar süprülürken, temiz 
lenirken fidanlan temiz havalı bir 
yere çıkarmak lizımdır. Bundan 
maada yaprakların üzerini kuru 
bir fanill parçasile silmek veya 
tozlanmıı yapraklardan tüy fırça
larla tozlan kaldırmak icap eder. 
Bu işi Od günde bir defa yapmalı
dır. İnce ve narin yapraklann Ü· 
zeri behemahal tüy fırçalarla te
mizlenmelidir. Herhangi bir fidan 
olursa olsun yapraklannı ıslak bez 
ile silmemelidir. 

E ğer yaprağın (lzerfnde toc 
zerreleri varsa ıslak bez: 

bu zerreleri çamurlaştırarak yap· 
_. rağm mesamatmı tıkayabilir. To ~ 

lan fırça ile tamamen kaldırdıktan 
sonra ıslak bez ile yapraklar sili· 
nebilirse de bunu ihtimam ile yap· 
mak llzımdır. Havasızlık kadar 
fazla hava, yani hava cereyanlaiı 
da bllhaaia klflD nebatat üzerinde 

duıhkta bulund\ltmak ta muvafık 
değildir. Bir kısmı nebatlar gdnet
ten, diğer bir iısm.ı az güneşteli, 
bir~~ .... ~1-
pliy.rlen:lefrlllltliiMrMtiell~ 
mlye denilen ve hurma •taçlan 
nnıfına giren, yapraklarmııı gUze1 
llli için salonlarda bulundurulan 
11cak .iklimlere mahsua ftdanlarJa. 
~largonlum dmilen ıtır ve ıtır 
,Aıl, uJm urdunyası nevileri çok 
aydınlıktan hOfluurlar. Yani bu 
llbilert ıanetU .,_leıd• bulundur 
mahdır. M...ıA pencere ye balkoa 
1ar en muvafık bir yerdir. J'ujer • 
nıfına giren ince ve nadk yaprak 
h nebatlar, gQmilf Begonluı, ma
ranta, ldipeler gölgeli yeri .vv
ler. 

Ş 11 halde hurma ctnalerlnl 
pencere ile perde arasına 

myananıa fujerleri maaa veya seh 
pa1ar üzerinde ve g61gede bulun
durmah11nur.. Aydınlıktan uıak bu 
lunan nebatlar aydınlıla dolnl u
zanırlar; dal ve yapraklan ziya 
aôrmek için pencerelere doğru d6-
nerler, bwıdall dolayı bu gibl n• 
batlann l8kil " biçimi bozulur. 
Buna mini olmak için karanlıkta 
~ıl•nlan aruıra pencere kenarın
da birkaç ... ı tutarak dyanlan
dırmahdır. Kıpn böyle kapalı -
Jonlarda Jralmıı fklanlan ilkbahar 
da dlfUl çıJrannanız bu fidını.r 
sOMf8 marm bhnca birdenbire 
ful& zl7&Jll tah•mmil edemty. 
tek derhal bomlurlar. BQıua lçla 
fldlDlarmua DJrbllharda l61geJ1 
bir 79ftle oa ,an kadar tuttuktan 
90DI'&" IOntıfe pbrmalmmL Pena 
.... kmlnDda bulllllduruJan a. 
daDlan da J - " ... 1:dr ..,. 
~ki .-u Hozul!DMI& 

XlJtlr:onmaz, Aspanı6sler, Aapldll 
trla, Arokar,a, PandanO., J'llod-.. 
dron, Draçena, Pôtollar, aiJaell 
yerlerden bOflanan fidaDlard& 

Bt11JtJ il nelal: 

N ebatlar da hayvanlar gibi fe 
neffQa ederler. Yapraklan 

temiz baftJ'I emer '" plenmit ha 
ft)'l pbm. Bu tanda teDeffOa 
SOndils ...... •Jft •Jft '91ktdtr. 
Yatak odalarında ~ 'ft fidan 

balUDCiuralmamumm •betıl budur. 
ÇQnktl nebatlann teıneffOa De p. 
ludıJdarı brbon ... TlcadGmO.. 
• ~ IWıetJa,. ,.... ..... 

fena tesirler gösterir. Fidan hem 
Oşüyebtllr, hem de sıcaktan so-
ğuğa çıkan bir vücut gibi Ant ola
rak hastalanabilir. Hava yalım: 
yapraklara değil köklere de pek 
lilzmnludur. Kökler dahi hava sa 
yesinde topraktan alacaklan gıda
yı daha kolaylıkla alarak istifade 
ederler. Bunun için uk11l• dilmE 
topraktaJi yapıliDft oJttlalittiY. tçt 
sırlı saksılar, vazolar ly1 delfidlt. 
Boyanmlf saksılar, tenekeler salon 
fidanları için makbul tutulmama
lıdır. Kqpo denilen uJmlar dahi 
havanın köklere aerbestçe .... 
ne mbl oldulundan fldanlari .,. 
ma tqpolardan çıkarıp blrbç • 
at havalandırmalıdır. Aksi hald• 
ıtaknnm dibindeki delikten .ozll
len IU1arm teıdrlle bu delUdell eh. 
pnya pkan k6k~ çGıilyebt.;. 
Ur. Çi9ekll ftdınlar uuında en 
çok ha.aya lhttyaq g(Jlteren nebat 
1ar. saı .. karanfildir. Salonlarda 
ngara ft IObadan tftten dumanlar 
bütan abatlara çok zarar verir. 

Barard: 

H araret salonlarda yaşatıla
cak flc:lanlann en hayat! lh

ttyaçlanndan biridir. Bazı nebat
lar kışın hiç harareti olmıyan sa
lonlarda yaşayabilirler, fakat fU. 
prtla ki )>u salonlarda açık pen
cere ve kapı bırakmamalı ve dıpn 
nm 10juk havası salonlara 'girme 
melidir. Yaptığımıs tecrabelerm 
neticelerine &öre ~ mtıJmımq 
bir odada; bu nebatlar bozulmaduı 
kıp geçirmlflerdlr: Abnto., Xo
koe. Aust.ra111, KameUa, l'enlb 
Kanar,emla, Alpldlmia, Kamar
poe, ArobrJa lpterlıl, 1tortta, Kar 
TOta. Bibi. l'lcQa, Glutlb, Dnce-

na, Anıta. - l'abt baDJarda 
1-fka ~ fldnl• 'budlr ki 
mut1ü ...... qm ..ıonlarcla 10-
u-... ....... .-...~ 
eewllll'. Blnıme'le,tl laJon fkl..,,._ 
a lcla dalma 10-11 •ıeıl ı.ra
Nt 9.-11* .... olank bbal 
edilmeli .,. .. aerıe fidan mtftılıp 
etmelldlr. v-1•· Bl1berjla, ıı.

nnta. KenttJa, ~ 'lkrnM, 
Saba!, X-. Ved.ellana • bel de-

recel hanNt ·- 'bmllmiar. 
Buı ftdanıer -. 11 - il clılncel 
laararette ... ~- .. 
nebatlar mcak IMID'elrılt W tkJba 
fldanlan oJdalu ttla ba dıseoet • 
nnt1 olmıyan ..ıonlarcla lxıllUlar 
Jar. Me1ell: Krotoll, Kaladlum, Al 
lamanda. Agl..,....•, Vrlala, ft.. 
Jodmdroa, Pot.. DlJ".tanbüla, 
Su ınm. All&v:rjam ıtW. SaJaD. 

~ıs ....... 

"B. N. KAZANCIY AN il 

TARIM MAKINAL.:ARI EVi 
Köylülere Dağıtılmak Ozere Büyük Feclakarlddarla Bu Yıl 

ISTANBUL ZiRAAT ODASINA ve 

Muhtelif Ziraat Müdürlüklerine 
FRANSIZ MAROT TRIYÖRLERINDEN 

Ve Sair En Birinci Ziraat Makinalarından Vermiıtir. 

lıbu Makinalardan Bütün Resmi ve Hususi Ziraat 
Teıkilitlarına Yurdumuzun En Eski Ziraat Maki· 
naları Evi Sıfatile Ziraat Kalkınmasına Yardım 

Olmak Üzere Ayni Büyük FedakCirllklarla Temin 
Edeceğini Ale11~n Bildirir. 

Her nevi Ziraat ve Sınat maklnalan, Trlyörler, tınaz ve ta
rar maklnalan, balya maklnalan, yfm ve arpa k1r111a ve ezme ma
klnalan Biçer bağlar maldnalar. orak maklnası, manna ipi, motör
ler su tulumbaları. Jeneratörler, Basküler, hals Türk kahvesi de
ğlnnenlerl, hamur maklnalan, her ç"lt pululdar. ve bunlann ak· 
samı, beygir ve traktir puluklan, ziraat micacleleslne mahsus 
her çeılt pülverlzatörler. Her nevi ~k. anallk, süt~ülük, yağ.. 
cıhk. tavukculuk ala+ maklnalan vesaire .. 
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BuıtınOD eft rtJze1 nı mu• affnk yıllfız1anodan venvenJ 
bir şöhret: Vera Voo Lanıea 

Sinema Dünyasından Haber~er 

Gllzel Yıldızlar Yine 
Biribirlerine Düştüler 
Sinema yıldızlan anmnda dediko

du. kavga ve gurültü hiç eksik ol
ınaz. Zaman zaman. en akıllı sandığl-

auz şöhretler bile biribirleri aleyhine 
ateş püskürürler. Holivutta yine kar 
ın. kanşık bir dava ortaya çıkmıştır. 

6ebebini kıskançlık teşkil eden bu 
davanın mevzuu hayli meraklıdır. 

Anlatalım: 

Erkek yıldızlardan Klark Gabll ta
myorsunux. Bir zamanlar (güzel u
kekl rekorunu kıran Klark Gabl. vak 
tile hamallık bile etmişti En aon 
Tazifesi de bir petrol fabrikasında a
ıneleliktL 

İşte bu K1ark Gabl. son zamanlar
da elindeki güzel erkeklik rekorunu 
kaybetmiye başlamıştı. Bilhassa Vil
,.a.m Paul bir müsabakada uçuncü 
gelince. Klark Gabi. bunun aleyhin
de bazı ilen geri sözler söylemiş. Bu 
nun üzerine Vilyam Pauli gizliden 
gizliye seven güzel yıldızlardan birisi 
de araya kanşmış ve bunlar biribir
Jerine atıp tutrruya koyulmuşlardır. 

İşte bu suretle ortaya kanna ka
rışık bir dava doğmuştur. Holivut 

hakimi. şimdi bu davanın içinden çık 
makla meşguldür. Fakat. bunlan ba
nştırmak mümkün olamadığı için 
yakında Amerika, yine çok meraklı 
bir muhakeme dinliyecektir. 

Creta Carbonun çocuğa 
Greta Garba. Holıvutta. çok tuhaf 

ve haylı meraklı bır hadise karşısın

da kalmı~tı On beş yaşında bir kız 
çocuğu geçen gun ortaya §Oyle bır 
iddia atmıştır: 

"- Ben Greta Garbonun çncu~
yum. Vaktile bir erkekle sevi.,cmiş. 

nikahlanmadan bir müddet beraber 
yaşamışlar ve bu münasebetten ben 
domnusum.. Fakat ara verde nikAh 

olmadıtı lcfn annem Gretn G:ırbo, 

beni terketmiş. Ben, bu hakikate 
şimdi vakıf oluyorum.,, 

Bu çocuğun sözüne önce kimse e
hemmiyet vermemiş. fakat ara yere 
birtakım yalancı tellallar da kanşıp 
çocuğun sözlerini teyit etmiye kalJo.. 
şınca 1§ ciddiye binmiş ve Greta G~ 
bo mahkemeye müracaat etmek za
rureti karşısında kalmıştır. Bakalım 
mahkeme ne karar verecek ve bu ka
rar ne şekilde tecelli edecektir? 

Con Kravlordun Jüdüğü 
Con Kravfort. batıralanna çok sa

dıktır. Bilhassa bu hatıralar, onun 

hayatında birer merhale teşkil edi

yorsa, onlardan hiç aynlamaz Bu se

beple, Con K.ravfordun evi adeta bir 

müzedir. Bu müzede onun çocukluk 

oyuncaklanndan tutunuz da ilk aşk 

mektubuna, hayatta ilk de!a giymiş 

olduğu ipek çoraba kadar her şey 
vardır. Bunlar bir şey değildir. Con 
Kravfordun bu ev ve hatıralar müze
sinde en kıymetli şeyi bir düdüktür. 

Hayret ettiniz değil mi? Evet.. Bu. 
öyle bir düdüktür ki, Con K.rav!or
dun hayatında bir merhaledrl. Bu dü 
dük ona bir çocuk tarafından bun -
dan on beş sene evvel verilmiştir. 
On beş sene evvel Con Kravford bir 
otomobil kazası geçırmişti lkı aya• 
ğından bırden yaralanmıştı ve ılk te
davısı yapılmak üzere onu civarda 
bır koylunun evıne goturmüşlerdi. 

Con Kravford. burada ikı gün yattı. 
köylü kadından çok şefkat gordü ve 
iyileşti Köylünün çocuğu Con Krav· 
fordu çok sevmişti. Elindeki oyuncak 
düdüğü ona hediye etmişlerdi. İşte 

Con Kravford bu düd~ğii o sebepten 
büvük bir dikkatle muhafaza eder. 
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GÜZEL YILDIZLAR ARASINDA: , 

En Ziyade Korktukları 
ve Sevdikleri 

Sinema yıldızlan da tıpkı bizim 
gibi birer insandır Fakat biz 

onları, kendi alemimizden. bizim i
çinde ömür tükettiğimiz insanlık A
leminden daima uzak olarak tahay
yül ederiz. Bu telakkimiz yanlıştır, 
fakat blraz da haklıdır. 

Filhakika. sinema yıldızlan da 
bizden ayrı birer mahluk değillerdir. 
Ancak onlar ne de olsa birer şöhret
tir Her şöhret gibi onlar da insan· 
lık aleminin içinde değil. karşısında 
yer alırlar. İşte bu sebeptendir ki. 
biz sinema yıldızlannı daima merak 
Ue. hayretle. heyecan la ve biraz da 
hasetle görürüz. Bu güzel ve mukte
dir yıldızların her hareketlerini te

cessüsle takip etmekten nefsimizi hiç 
bir zaman kurtaramayız. 

Sinema yıldızlarının kortelerl. me
rak ları. eğlenceleri. hevesleri. sev
dikleri şeyler bizleri çok yakından a
lakadar eder ve itiraf etmek lazım
dır ki. yıldızlar. bizi hayrete düşüre
cek şeylerle uğraşırlar Bizim hiç 
ehemmiyet vermediğimiz şey. onla
nn indinde en mühim bir mesele, çok 
.. azip bir mevzudur. 

Şimdi gelelim. meşhur ve ma
ruf sinema yıldızlarının en 

~k korktuklan ve en ziyade sevdik
leri şeylere .. En başta Greta GarbO
dan bahsedelim. 

Greta Garbo. yıldızlar arasında hiç 
geveze olmıyanıdır Garba. belki de 
bugünkü şöhretini bu sükütuna borç 
ludur Güzel İsveçli yıldız diyor ki: 

.. _ Hayatta en çok sevdiğim şey 

sükuti olmaktır . Tabii hiç sevmedi
ğim şey de gevezeliktir Sükutu o 
kadar severim ki. bazan kalbimin 

darabanına bile tahammül edemem. 
Mesela otomobil klaksonlan beni zi
yadesile sinirlendirir. Bazan günde 
sekiz saat mütemadiyen otomobille 
gezdiğim halde bir kere bile klakson 
çalmadığım vakidir. Gevezelikten 
fena halde sinirleniyorum ve elmalı 
böreği ne kadar sevmiyorsam, geve
zelikten nefretim de o kadar derin 
ve geniştir. 

En çok korktuğum şeye gelince; 
bu yerine ve mevsimine göre deği· 
pr ltiraf edeyim ki. o kadar cesur 
bir kadın değilim Bununla beraber 
bazan en büyük tehlikeler karşısında 
bile metanetimi. soğuk kanlılığımı 

muhafaza ederim AmeriaCla ve hele 
Holivutta bulunduğum müddet zar
fında en çok korktuğum şey dediko
dudur Dedikodu ... Ah siz bunu bil
mezsiniz. Aleyhimde dedikodu çıka
cak diye- ödüm patlar Çünkü dediko
du. iftiraların en büyüğü, en müthi
şidir. 

Fakat umumi hayatta benim en 
çok korktuğum şey . sadece !erkek)
tir. Erkek bazan kadına karşı çok i~ 
aafsız oluyor. Öyle güzel kadınlar bi
lirim ki. hayatlarını bir erkek uğru
na mahvetmişlerdir Erkeğe inanmak 
uçurumdan aşağı yuvarlanmak gibi
dir .,. 

G reta Garbonun erkeklerden 
korkması, boş ve haksız de

ğildir Çünkü Greta, vaktile çok genç 
ken. lsveçte bir delikanlıyı sevmiş. 
delikanlı da onu sevmlı. Fakat atra

dan pek kısa bir z.arnan geçince bu 
delkianlı Gretaya yüz çevirmi tir İş 
te Garbo. bu ilk aşkını hala unutamı
yor ve hele bu ihaneti hiç af fedemi
yor Bu yüzden, çok svedi~ aile yu
vası kurmak saadetine de erememl.f 
tir. Bugün bütün şöhretine, bı.itün 

Yeni yıldrzlardart 
Süvia de Bettini 

servetine rağmen hayatı keder ve ıs--------------~ 

Alman stüdyolarında yeni filmler çevrilmektedir. Amerika 
filmleri kadar muvallak olmamakla beraber, Almanlar sinema.. 
cılıkta ilerlemek için hayli gayret •ar/ediyorlar. Bu re.imlerde 
ü .. tte Alman yıldızlanndan Brigit Horney ile Villi Bergeli yeni 
bir filmde yanyana görüyoruz. Altta da Kari Raddatulır. 

~rap içinde geçmektedir. ı 
Çocuk sahibi olmak arrusile hali 

çırpınmaktadır. Fakat erkeklere- olan 
itimatsızlığı yüzünden ikinci bir mM

ceraya atılmak istemiyor Bu sebep
le de evlenmek. aile yuvası kunnak 
saadetinden uzak yaşamaktadır. 

M arlen Ditrihe gelince: Bır za
manlar Holivutta Greta Gar

)Onun eşsiz rakibi olan bu güz~J yıl
dızın hayatta en çok korktuğu §t;Y 

nedir bilir misiniz? Ölmek. 
Evet, Maden Ditrih. ölümden ~k 

korkuyor. Bu yüzden falcılann çok 
devamlı ve sadık bir müşterisidir 

Marlen Ditrihin ölümden korkma 
lll pek o kadar sebepsiz değlidir Çün 
kü bu güzel şöhret. vaktile üç kf>re 
ölüm tehlikesi atlatmış. hatti üçiın 
eüsünde iki ay kadar bir akıl ha.-:ta
nesinde tedavi altına alınması zarure
ti hasıl olmuştur. 

Marlenin başından geçen ilk ölüm 
tehlik~i şöyle olmuştur : Henüz genç 
ti, Almanyada idi Bir gün kiliseye 
giderken. yolda önüne bir deli çıktı, 

elinde tab~ncası vardı Sokak tenha 
olduğu için delinin cesareti ve ciireti 
artmıştı ve tabancayı Marlen Ditrl
hin üzerine boşalttı , fakat herifin eli 
titrediği için kurşunlar hedefe isabet 
edemedi ve Marlen de muhakkak bir 
ölümden kurtuldu. M arlen Ditrihin hayatta en çak 

sevdiği şey de başkasına iyi
ik etmektir. Bu güzel yıldız. fakırle
:i sevindirmekten büyük bir ha~ du
rar Kaz:ındığı milyonların bir k·smı 
oı her sene hayu ccmıyctlcrıue VL"

rir. 
Diyor ki: 

" - Hayat f:ınidir ve biz ı?iiniin bi
rinde olu

0

p unutulacngız Ben bu~urı 
çok para kazanıyorum Bu raranın 

bir kısmını . hiç kazanamıyanlara ver 
mekle. çok lüzumlu bir içtimai vazi 
fe başarmış oluyorum İn<i1U1 hak•i 
saadete ermek içın felfıket içindE hu
lunanlann da kederlerini hafifletme
Udir ... 

Mişel Morgan 
Amerikaya mı 
Gidecek? 
Fransanın en yeni yıldızlanndan 

Mişel Morganın sinema llemındeki 

hayatı henüz pek yenidir. Fakat çok 
çabuk şöhret kazanmıştır. 

Güzel Mişel Morgan, bugün beya 
perdede adeta çok kıymetli bir töb
ret halinde bulunmaktadır. Amerl
kadaki sinema direktörleri AvruJ>9-
da yeni bir yıldız parlamakta oldu
ğunu haber alınca güzel Mişele çok 
ca:tip tekliflerde bulunmıya başlamJf 
lardır ve Mişeli bu tekliflerle kandl
np Amerikaya aparmak istemekte
dirler. 

Fakat. güzel yıldız bu cazip ve çok 
zengin teklıflerin hepsini bir çırpı
da reddetmiştir Bununla beraber, 
Amerikalı sinema bezırganlan bu 
güzel kızı ergeç Amerıkaya götürml
ye muvaffak olacaklanru söylemek
tedirler. 

Norma Şererin ıapkaları 
Meşhur yıldız NQ .. ma Şerer, bir 

zamanlar ayakkabı meraklısı idi. ().. 

nun gardrobunda zaman olmuştur ki. 
50 çift iskarpin bir arada bulunmu'9 
tur. Norma Şerer. şimdi de şapka me 

rakına düşmüştür. Hemen her llÜD 
şapka alıyor. Bir günde .sekiz şapka 
değiştirdiğı vakıdir G~enlerde Pa
rise yaptığı seyahat esnasında Pari
sin en meşhur şapkacılarından en 
nadide ve son moda şapkalardan o
tuı; beş şapka satın almış bunları A• 
mcrikaya götiırmtiştür Bu şapkalar 
ıçın de Pa ristc be bin dolar vermit" 
tır Burıl:ınn içlerınde iki yüz dolar 
kıvmetıııde şapkalar mevcuttur Hat 
ti bu yüzden Norma Şererın aleY" 
hinde bırtnkım dedikodular da çık

mıştır GCıya Norma Şerer Amerıka
da gizli şapka ticaretı yapıyormuş. 
Fakat bu şayianın bir dedikodudan i
baret olduğu çabuk anlasılmıstır. 
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Piyan g· o Keşidesi Dün Tamamland 
Tayyare Piyang-osunun 24 ün 8020 8052 8073 8159 8183 

CÜ tertip dördüncü kcşidesi mü- Bu Kes ·ı de 1 erde Kazanan Numara 1 ar = :~~~ :~:~ ::~~ ro:: 
n~ı8cbctilc dün ve C\'velki günkü 1 9056 9099 9123 9141 9143 
çekilişte kazanan numaralara sı 9287 9373 9412 9517 9661 

raya konmuş olarak ve tam li~- ı• kıO G •• d ç k•ı N 1 9709 9721 9751 9785 9787 
te halinde aşağıya yazıyoruz. un e e 1 en umara arın 9916 9939 9969 10232 10264 

ıi ~ı~!~t~~~il~r:~.~~~·;~ i~~~:: . !~!~ !~!!~ !~::~ ~~::~ ~~:~: 
10692 10712 10723 10767 10927 

ralı bilet kazanmıştır. Bundan T B • L • t • • v • l0944 l0950 11006 11010 11152 

başka 15 hin liralık müki\fatı am ır ıs esını erıyoruz 11330 11353 11371 11387 11414 
39819 ve 12 bin liralık mükafatı . 11461 11514 11625 11791 11909 
da 36172 numaralı biletler kazan 11942 11974 12039 12164 12169 

1 d S b. . • "k . 127105 28480 29528 29947 30077 34810 34965 35095 35352 36298 15089 15232 15245 15274 15347 33500 33569 33607 33686 33690 12430 12510 12601 12622 12661 
mış ar ır. onu, ırıncı 1 ·ramı- 30561 30909 31301 3l321 36380 36541 36908 37000 37912 15474 15698 15699 15742 15940 33759 33833 33903 34097 34132 
yeyi kazanan 26713 numaralı bi- ' 30128 12690 12868 12884 12902 12948 

1 t • "k" 1 • 13 ·ı 131729 31938 32298 33333 33523 38303 38662 38713 39483 39570 15947 15957 16000 16008 16065 34275 34522 34655 34826 34896 13051 13144 13203 13470 13478 
c ın son ı ı ra rnmı yanı ı el 33908 35623 35776 36084 37038 39771 16088 16120 16316 16391 16694 34915 35025 35083 35101 35245 13618 13847 13858 13878 13896 

15 bin liralık mükafatı ka7.anan I 50 lira kazanan numaralar 16749 16946 17016 17156 17165 35265 35416 35420 35438 35451 13992 14117 14133 14145 14191 
37864 38444 38462 39319 39529 398.S!> numaralı hiletin son iki ra I 70 124 179 294 303 17236 17338 17384 17956 17971 35550 35764 35945 36354 3.6468 14222 14282 14320 14334 14409 

kamı yani rn ile biten biletler dcı 200 lira kazanan numaralar 4 70 18024 18091 18148 18313 18516 36588 36596 36687 36713 36755 14477 14499 14527 14531 14548 
546 1436 1650 3006 4366 

594 620 6 7 3 1026 
18681 18703 18758 19174 19265 36899 36966 36973 37133 37275 14568 14710 14738 14782 ikişer lira amorti alaraklarclır. 1 

5232 5376 6058 6931 8309 
1118 1120 1143 1329 1376 14675 

1696 1739 2019 19406 19663 19760 19913 19926 37349 37402 37423 37428 37483115060 10126 15198 15349 15369 
Kazanan numaralar şunlar-! 8503 8840 7170 9233 10098 

1377 1503 
19!'152 19958 20003 20012 20093 37507 37574 37869 38000 38187 

154
n 15571 15650 15680 

dır: 10301 11470 11594 14217 15762 ~~~~ ~~!: ~!~~ !~:~ ~~~! 20097 20335 20359 20366 20489 38326 38517 38581 38593 386561 15716 !~:~~ 15898 15952 16049 
50 hin lira 15766 16145 16896 16998 17731 3663 3839 3882 3941 4230 20664 20702 20731 21006 21028 38991 38229 39251 39334 39375 16104 16129 16130 16385 16400 

26713 18095 18096 19933 20611 20704 4296 4455 4515 4536 4617 21032 21124 21222 21230 21316 39425 39499 39613 39932 39963 16763 16773 16788 16831 17030 
15 hin lira 21141 21645 21771 21954 22405 4648 4791 4835 5116 5119 21357 21857 21867 22196 22215 30 lira kazanan numaralar 17031 17126 17206 17299 17320 

39819 23052 23374 24583 24709 24870 5148 5233 5420 5531 5580 22411 22624 22739 22746 22871 19 66 171 199 291 17419 17531 17619 17638 17641 
12 bin lira 25451 26108 26906 27739 28266 5593 5676 5716 5854 5895 22901 22962 23024 23107 23120 359 438 553 577 708 li681 17695 17713 17763 17782 

36.172 
28650 28956 29136 30G78 ::073l 5921 6120 6241 6277 628R 23152 23246 23252 23501 23656 711 713 742 761 791 17787 17962 18029 18087 18164 
30773 31363 33044 333a7 35860 6387 6556 6964 6987 7116 23699 23707 23754 23808 23R93 797 821 859 864 887 18201 18210 18280 18442 18454 

10 bin lira kazanan numaralar 36488 36953 38392 7182 7286 7448 7486 7546 24328 24365 24379 24395 24683 923 1172 1200 1225 1385 18456 18506 18513 18522 18622 
5191 4217 100 lira kazanan numaralar 7615 7644 7697 7764 7876 24797 24318 24987 25015 25076 1512 1537 1782 1795 1829 18625 18631 18662 18756 18785 

3 bin lira kazanan numaralar 145 194 1037 1226 1916 7922 8004 8096 8110 8271 25184 25291 25309 25432 25662 1832 1914 1979 1993 2114 18824 18902 18965 19112 19206 
11179 10776 2!.l70 3099 ;l\52 3282 3817 8654 8655 8672 8768 8788 25696 25768 25813 25955 26014 2121 2229 2294 2441 2484 19267 19409 19449 19463 19474 

Ilin lira kazanan numaralar 3851 3932 4287 4646 4619 8925 8942 8951 8991 9030 26048 26049 26054 26113 26240 2557 2584 2601 2758 2863 19508 19520 19564 19603 19633 

10586 4322 39985 21010 4962 s912 1145 1132 802s 90G3 9131 9228 9242 9255 25241 25291 26322 26695 26896 2969 3056 3012 3106 3134 119676 ı9680 19823 19838 19886 
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I• da Bir Gara•et f 

11 Esmerim ıı 
Sarkısı 

Bugünkü Dansın Yaratıcıları 

lnPıereJe zehirli Baz hikamana '-'fi böyle ak sair 
korunma tecrübeleri. yapdı:r 

Zehirli Gazdan 

' 
Uğursuz mu? 
H avay adalarının her tarafında, 

insanlar dameder, flll'kı 8Öy
ler, kitaralar çalarmış.. Şündi kan 
govdeyi götüren ispanyada, ilk, pal
miyelerin gölaelediği bahçelerde, Va 
lensiya sahillerinde, atefli Ispanyol 
dilberleri rakaedermiş. .• 

Bu.Un dünyanın büyük şehirlerin 
de, Umumi Harpten sonra, bir eğ

lenmek, gi.ılmek, neteli olmak salgı
nı başladL. Hayatın, yapmanın gam 
ve kasavet çekmiye değeri olmadığı-
nı anlıyan insanlar, kendilerini çıl
gın eğlencelere kaptırdılat. 

lstanbul eğlenmesini bilmiyen, ne 
§MİZ, şarkısız, çalgısız bir tehir mi
dir? Bizim de her tarafımnıdan .... 
vinç, neşe akıyor_ 

KOrunmak için 
Neler Y apllıyor? 

Şimdi, Iatanbulun melodbl, parc>
lası._ 

Bn ennm badem ile be•leriml 
şarkısıdır. Nereye gitseniz, bu prkı
nm hafif ve oynaJı temposu kulakla
nnıza hot akisler yapar. Bu prkıyı 
nerede dinliyebillrsinlz?. Ya bir ga
zinoda, bir meyhanede, radyoda, pllk 

Dan., J\onıpa meclariyelinde 1uıyli akiclir. Fakat bugün laôla laü idim süren cazbantlı dana zen
eilertlen alınmlfhr. Alriluımn fU marul unci lıabileai, diğer le ahilelere nisbetle miUİJt ve oyun 
ligilrlm itibarile tlaha a.tünJiiT. 

1 - Almanya: 
Almanya hükümeti ilk defa o

larak 1937 senesi haziranında bir 
halk maskesi tipi meydana çıkar
mıft.U'. Bu tip VM. 37 ismini alır 
ve üç boy üzerine yapılmıştır. Bu 
boylardan M. ifaretli boy erkekler, 
F. i.p.reW boy kadınlar ve K. ip.
retli boy çocuklar içindir. 

Maskenin hangi malzemeden y• 
pıldıgı: 

Maske doğrudan dofnıya bap 
geçırilen bağsız li.stik bir bqbk
tan ıbarettri. Gözlükleri camdır, 

burun hizasında meydanda duran 
!istik bir Bunaen süpabı vardır. 

Suzgeci hafü madenden yapılını.
tır. Koruma kabiliyeti ordu mu
kesinden apğıdır. 

Maskenin ağırlıjı 300 ıramdır: 
Maskenın kimlere verileceği ve 

ela ı tma §artlari: 
Maskeyi her Alman vatandap 

para ile satın alacak• Ancak a 
liradan e liraya kadar Jwnkesin g&

lirıne gore fiatı da delifecektir. 
Sivil halkın korunmasında aktif iş 
gorecek olanlara bedeli hükumet 
tarafından verilmek üzere ordu 
maskesi verilecektir. 

! - Amerika: 
Amerikanm halk maskesi yok -

tur Çünkü Amerika sivil halkın 
hariçten bir tecavüze utnyacatı
nı tahmin etmemektedir. Amerika
da yalnı.z ordu maskesi vardır. Bu 
ordu maskesi ile ayni zamanda po. 
lis ve itfaiye teçhiz olwmulftur. 
Aynca sanayi ve maden amelai :lı
çin maskeleri vardı!'. 

1 - Çekoslovakya : 
Çekoalovakyada 6 mart 1935 ta

rihli çıkan kanun mucibince Çek 
maske fabrikaları birer halle mas
keai tipi yapmakla mükellefürler. 
Ancak bu maskelerin §imdiye ka
dar yapılıp yapılmadığı ve yapıl-. 
mıı iM hangi materyalden yapıl
dıjı ve ne gibi prtlar içerisinde 
dalttıldığı hakkında bir ıDalüma
tımız yoktur. 

1 - Fransa: 
Fransanın aynca bir halk mu

kea tipi yoktur. 1'ransada hük~ 
met tarafından kontrol edilmek 
prtile her fabrika halk mukeai 
yapmak hakkım haizdir. 1938 ela 
muhtelif Fransız fabrikalan tar... 
fındaıı gu ıeçirmez bir bale ko
DulmUf kumqtan muhtelif tipte 
halk pz m•ü:•leri J&Pl)mıfb ft 

buıı1ann bedeli o zaman 120 frank 
idi (0 zamanld Yaluta::ra nuaraa 
10 lira) ballan vAJd olaıı fikAyet. 
leri berine 1'rama hfltUnıeti ba 
fabrikalara nakdt Jnuavenette bg.. 

lunarak bunlaruı bedellerini 120 
franktan 40 franga indirdi. Çok fa
kir halka Framıaz hülnlmetl bu mu 
keleri meccanen dalıtmaktadır. Bu 
hususta btlhaua Parla ve Parla ci
van halkına ehemmiyet verilmek
teclir. 

hııilt.ende baJk mMtml ilk ... 
fa 1938 MDN'nde ortaya lrmun\lf" 
tur. hı,w. halk m•k-' ~bir 
boy 6zertne ,..~. 

Maskenin hangi melwmedm .,... 

paldıtı ve tekli: 
1 - hglltere ı · 

lDcPia UJk IDP'kel JldtD D 

IST ANBULUN iÇiNDEN : 

i 
ta değil mi?. 

Tecrübesi 5ıze tramvayda btr tonserden 
bahsedeceğim. Sanki bir ak-

4'""""' p.m tramvayının kendi gürültüsü, 
yolcu - biletçi münakapsı, kalabalı
ğı u geliyormut gibi, bir de kamer 
mi eksik imit. demeyiniz. 

Bir akpmdı. Saat on Nida sulan.. 

Dans iptilasının 
ilk Günlerinden 
Bazı Hatıralar 

Takaimden, bir Harbiye - Fatih ara
basına bindim.. Araba oldukça kala
balık.. fıstıldmakam Galatasaraya 
doğru geliyoruz. Beyoğlu Balıkpaza
ruıdan hareket ettik .. Tam lngiliz aa-

·§~!:!:~ 
. rayının virajını dönerken, sanki bu

radaki işaret memurunun emrini 
bekliyormuı gibi, tramvayın içinde 
bir çalgı, bir şarkıdır, baıladı: 

! 

Beft eameri bcıdem ile beıleriml 
sesler, arabanın arkasından geliyor
du, butün yolcular, dönüp dönüp ar 
kalarına bakıyorlar, merak ve hay-
retle konser heyetini t.ımımak ilüyor 
1ardı.. 

A rabarım en arlı:U1nda, iki klfl
lik kanapelerin sonuncusunun 

ardında ayakta duran iki kişi, gözle
rini de yummuşlar, vurpatlasm, ça
lıyorlar, söylüyorlar, birinin elinde 
zurna, ötekinin elinde tef.. hallerin
den maruf çalgıcı nesline mensup ol
duklan anlaşılan bu vatandaflar ne 
kimseden izin almıya lOzum gördü
ler, ne de ruhsat tezkeresi.. Yolcu
lardan da fikayet eden yok .. lfinden 
çıkmış, yorgun argın evine dönen 
insanların, ak§Bmın bu aaatlnde, 
tramvay seyahatini :ınuzlkle ıeçirme 

Öyle unnedcbitiris kt dıı,man tayyarele lerl, belki bir nimet delil midir! .. 
ri ölüm n su bombaları saçmak için sec:e Bay kondoktör, hiç durmadan blr
branlıimı tercih edeceklerdir, Resimde let kesiyor .. O da, iflnl, prkınm ver
sörllyoruz: Insilterede :yapılan bir sece diği tatlı ahenkle daha kolaylıkla IÖ 
tecrubeainde, bu tecrübeyi idare edea rüyor .. Sesini çıkardığı yok-

lerdeıı ikiai 
• Tramvayın içinde tam bir .mtdt 

mqtan :yapılmıştır. 3 bağ ne bap var- Herkes kulak keellmlf-. Cadde
bajlanır, .cozlükleri mika veya sel- ler akşam en kalabalık saatlerini ya
londan yapılmı§tu'. Süzgeci Türk pyor .• Yolda, ka1dınm üzerinden yü
orta süzgecine benzer. rüyenler, başlannı kaldınp bir dü-

Maskenin ajırhtı 450 gramdır. ğün alayı gibi geçen tramvaya bakı
Kimlere vvileceii ve dajıtma yor, ,Wüyorlar .. 

Bir pazar akpmı, Galatasa- . 
ray ile Taksim arasında 

beı qağı, be§ yukarı dolaşıyor
duk. Yanımda eski arkadaılardan 
biri vardL Biraz eğlenmek, vakit 
geçirmek için münasip ve müsait 
bir yer arıyorduk. Kalabalığın a
rumda, eski bir aşina ile karp 
brfıya geldik. 
JŞu PeU. idL ~ l>undan on 

"991.. ......... '* ..... 
aloııunwı profesörleri arasında 

idL 
Petroya düş(jncelerlmizl 86yledlk. 
- Ha, pekllA, dedi, sizi gelin 

blr dam salonuna götüreyim.. B1-
:ru eğlenir, gülersiniz.. 

Geri döndük; ağır •fır yiir(lme
Ae bqladık. Galatasaray civannda 
bir llOkağın içine girdik. Solda .bir 
apartunanın dik, tat merdivenle
rini ç:ıktık.. Birinci kata gelmlf
tik. içeriden bir gürilltil, bir kah
kahadır, kopuyordu.- Kulak ka
bartuı~ saksofonun gümbürtüsü-
de kulaklarımızı tınnaladı. Petro: 

- Buruı dam aalonudur, de
dL 

P altolanmızı. pplı:alamnızı vestiyere bıraktık. Bir dar 
koridordan geçtik. Salona girdik.. 
Aman yarabbl. Mahşer_ Sigara du 
manı.. Pis ve alır bir koku.. Göz
aösO ıörmüyor .. Ortada dönen çift 
ler- Elektrik avizelerinin üzerin.. 
den urkan renkli klğıtıar_ 

tarzı: 1 İngiltere hfikdmeti bu maskele- J stasyonlara gellyonız. •, 1a Kank6ye gelmlf, durmuştu. Bayan 
ri bedava olarak halka da~tmak devam ediyor .. Daire istuy~ iniyordu. Kapıdan çıkarken: 
üzere kendi nam ve hesabına ya- nundayız.. az 110nra, Şifbane yakup- - Guete okumUfl~ vardır-
PDllf ve §imdilik fabrikalara 30 nu iniyoruz. Sonra Bankalar cadde- DedL 
milyon maske sı~ etmiftir. · li.. Domuz BOkajuun aizma ıeldill- - Var, ne olacak? 

Bu maskelerden yapılanlar hal- miz zaman, konser bitmlltl. Zuma- - Bu prkıyı dinlenıemlye ~ 
ka taktınhp yüzlerine uydurulduk yı çalan sanatkar (!) dikkat etti:ın, g.. etmifim.. Neden denen, bu prkı yu
tan IOnr& taşıyacak olan phsm »- Undeld lı.ttnl, J"D1Dda tef plaıı dnden Uç terem kavga çıkrıuı, da
mi maskenin içertcl.ne dam~ ~ arkadapu verdi Bapndan _. Yalfl' ıörillmQft(lr. Duymaduı mı 1 
makta ve ondan 80Dra muke hQ.. ki, yatlı bskettn1 ~. Birer bi- Akfam ÜfUl bafamı beliya IOkaca
tılmeUn yaptılı m 11anam depo • ıw yolcularm önOm p1lp eiilmtp tımT 
)arda aklan.maktadır· Ancak bir batl•dı VaU!uumı •bn tftkenmlft': 
harp YUtuuiıd. halka daJıblarü- Bu ıı.berslz" IDrprtdl mftdlı zl.. - Haydi Mad•m, ineceben, in... 
tir. İngtllzlerln rivayetine nuaraa ;:rafettma ua1 pytıli flmdl anlapb- Jtadın, IUl'IMIClya para ffL"ID8da 
İnlilU halk :mukesinlD a6zgeei yordu. Birkaç 1dfl, ;:ralh tçkının 1- lDd1. 
dipnan tayyarelerlnin tehirler ü- ~ ~ pua, ı,epr kurut atular. Hakikaten, bademle, tlzlhn1e belle 
Rrinde yapablleceli orta bir saz Fakat kalabalık arabada: Dlll emner yiizOnden ilçOncO bir da-
kwf4ttl içinde onu tapyanlan 38 Ben esmeri badem 1Je beelerim! ft çıkmuına ramak kalm•ftı, 
lll 48 aaat korumıya kltl ıelmet- Şarkıam bedava clinllyenler çok Bir de baktım, tnmvayın arka b-
tedir. oldu.. Hattl, 7qbca bir Brmenl &.. pımndan "heyeti musikiye" de lmnit-

6 - ltalya: dıDı: ti. Tramvay hareket etti. Biletçi, ken 
1tatJamn fbndi19 tadar husmd - Sina f8l'b ~le dedim mlT dl kendine hayıflanıyordu: 

bir baJk .... UpAm rut,.ua.. D1Je, mrll'Cl7& bir de pinpL, Al- - Tuu... dedi. bilet parumı alma-
mımntftir. Yalmls kanma IDJIDMS bdaa nükM •vurmak mwakba bir cbm.. Para tophyahm da 6yle ftririz, 
ardu m"kNinct• daha aplı, ba clelDrenh• demiflerdi, Qstelik biletler de gitti.. 
maskelerden daha baftf ""istirahat - Bayan teym decD, kulaklanna Sonra. başım Od tarafa sallıyarak 
maskesi,. adlı bir maskeleri Tar - pemuk akuaJdm- lllw etti: 
dır. Rivayete nazaran İtalyanlar - O '!Dlldınu11 ~ )'6Zihıden u-
bu 1ene yeni bir halk m 151ftm ~ E rmmf bayan, dDc dDc delfb&. nuttum. HerUls dı9 mVlfblar. litti-.._ ~ Jmm,...... baJm. 'l'ramYQ, --

Yavaşça, bir kö§eye çekilip, zor
la bulabildiğimiz tahta ı,ıteınle
lere oturduk. Şimdi, önümüzde 
danseden çiftleri seyrediyorduk. 
Bunların hemen hepsi ayak takı
mından insanlardL Pazarlık elbi
selerini giymişler, ayakkabılarım 
bc>yatmışlar, tıraş olmuft kıravatı 
ütüleyip, aoluğu burada almıflu .. 
Kızlara baktım: Hepsi bir ~ 

renJdl elb...ı..,........ ~ -
valetler yapauya özenen.ler, dekol-
te giymek merakında olanlar. Saç
lan boyalı, enseleri bukleli, hallerin 
den bayağılık akan kızlar n ka • 
dınlar .. Fakat. öyle de ıı8fOll w 
kaygusuz insanlar kil .. 

Kapalı çarpda, eski, mdsta-
mel elblSe dükklnlanndan 

giyinmiı gibi, hiç birinin üzerine 
oturmamış, yakışmamlf, lireti ko. 
tümler, roplar altındald bu ltadın
lı, erkekli kalabalık. dünyanın 
bütün pembeliğini, cazbandın lç 
gıcıklıyan temposunda bulabili
yor .. Dikkat ettim: Rebekalar, S.. 
lamonlar ekseriyette.. 

Biraz sonra, yanımıza, dans ..,. 
lonunun sahibi geldi. Petro bbt 
tanıştırdL Salonun sahibi ,on p 
mÜf, olgun bir adam.. Nezaketle: 

-Bayım, dedi, kusura bakJna,o 

y:uı. Yerimiz sizleri atırlıyacak bir 
salon değildi. Amma, ne yapalım.. 

Bir müddet dansedenlere bak
tı: 

- GarO.yorsunuz ya, dedi, bun
ların hemen hepsi, u kazanan 119 
çi sınıfına mensup insanlardır. 
Haftada bir defa buraya gelirler .. 
dansederler .. Ne yapsınlar; iç~ 
den çoğu ancak 4-S lira haftalık 
alır .. Fakat, burada eğlenirler-

Danaettikleri kızlar sevgilUeridir. 
Onların da ekserisi ç.IıŞU'

Salonun sahibine aord\llD! 
- lstanbulda "Dam -.lOGu• DA 

ınlle bqka Alon var mı? 
Muhatabım içini ~kti: 
- Bu bir uaun hiklyedlr, S. 

yun. dedi.. ı.tanbulun dam mera
kı, iptilbı flmd1 kalmadı. Nerede 
eski ıünl•- ~oğlunda 10-15 
elana salonu her akflUll tıklım tık· 
hm dolardı. Gelenler, yw olmu, 
dönerlerdi.. 1'iyatlar da pahalı idi. 
Bir salona girip dansetmek - bir 
su bile içmek yok - 40-&0 ku -
nıştu. O zaman çılgınca bir iptill 
Tardı. Herk• dana salonuna ko • 
prdı. O vakit, salon ifletenler 
epeyce para :yaptılar.. En Jdlçük 

mektep kızlanndan, - •fır, kel-
li felli adamlara kadar herkes 
dans salonuna kOf&Pdı. Çünkü, 
dans yeni bir şeydi. Her türlü eğ
lence de vardL 817.e bir batıra an
latayım.. Galiba 1826 1e11esinde 
idi. J.tenbıldeld u..ı.rdeD birin.la 

müdilrii, bir dans hocası istedi. 
Bir arkadq tavsıye ettik. gıtti. 
Müdür, mektepte talebeye da.na 
dersi verdirmeğe başladL Düşu -
nün iptili derecesini.. Şimdi böyle 
teY olur mu?_ 

O vakitler, herkes vannı yo
ğunu dansa veriyordu. Bu 

bal senelerce devam etti. 
Salon sahibi ipizlikten flkA~ 

~ idi. Bir sigara yaktı. Anlatınap 
devam etti: 

- Şimdi dans salonu denebileoel 
bir yer bile yoktur. Şöyle böy
le, bir iki külüstür salon var. Cu
martesi, pazar günleri akşamlan 
biraz if oluyor. Şimdi danseden 
nerede?- Fakat, sade dans salon-

. lannda it yok ta, başka yerde var
ını? Hayır .. Barlar da öyle Ev
lerde eskiden gramofonlarla, sa
atlerce, gece sabahlara kadar dans 
edilirdi. Dansetmek için çaylar, 
toplantılar tartıp edilirdı ŞımcU, 

çay, adet yerini bulsun d ye ve
riliyor .. Evvelce, her akşam bir 
kaç saat dansetmeden rahat uy
n~ limdı Mn ler 
ee, dansetmek hatırlarmd n b e 
geçmiyor-

Slze naı1 ~yleyim, dans. o za. 
man, ekmek lfbl bir ihtiyaç ball
nl almıft1. Yemek yemezler dans 

..ıonüna gelirlerdl. Bu hal sade 
Beyoğlunda mı böyle idi? Hayır .. 

phrin dört bir kö§esinde, hiç ha
tınnıza gelmlyecek uzak köşelerin
de, en ücra mahallelerde bile dam 
Dlonlan açılmıfb. Salat binalar 
dam ulonu olmuştu. Dans profe
llÖJ'lerl Wmıf. yürümilftü.. Oyle 
çok prcfesör türemifti ki, 11e>rma
yın.. Profesörleri Beyoğlu yetişti
rir, tehrin dört bir tarafına ... 
1ardı. 

En afır b8fb aDe sahtplerl, 
karılarını, kızlarım bu •loD 

Jara getirmekte mahzur gönııa • 
!erdi. Çünki1, evde adamcağızın 
bafuun etini yiyorlar, ne yapsmt. 
Evlerde hususi dam hocalan tu
tulur, avuç dolusu paralar ftri. 
lirdl. Sanki. o zaman, bu it en ol 
pn insanlar için bile, tabii bir 
ihtiyaç haline gelmiftl,. ~ 

Cazbant dunnuftu. Çiftler .,._.. 
lerine oturuyorlardL Şakalapn • 
lar, gülenler .. kur yapanlar .. Sa
lonun sahibi: 

- Buyurun. dedi. dıpndaJd 
kilçilk odada oturalım.. 1 

Sipra dumanlı ..ıondan ~ 

tuldııktuı tonra. muhatabımız. 

iıdddl bir tavırla fUDları IÖyledi: 
- o aman it çoktu. Kuam

,..-duk. Fakat 1be tp,..P•kftd ve 
acı tarafını IÖyleJim mi?. Bu dam 
.alonlan yüzünden çok aile yuva-
11 bosulınuftur. Dana, o nldt yeni 
bir 19ydl Bir Ç'llpalık bqlamlf
ta. ltinuıe, mahiyetini iyice bilml
J'Ol'du. Mektepli kızlar, aile kı> 
lan, evli kadınla,' bu 1&lonlara dUf 
tüler .. AhlWarı bozuldu, kimi tah 
lilini, kimi ailesini, lrimı kocası
nı bırakmak mecburiyetinde kal
dı. O zaman.ki dam çılgınlığı vu
atbıderı hayatının lltikametinı cft!.. 
ıtftlreıı, köta yola sapan kızlar, 
kadınlar çoktur .• Ya delikanlılar? 
Dans yüzünden, lflnden gücünden 
tahatUnden olan pnçler mi ar&l'

sınız .. Çok.. dans iptillsı, gençle
ri ailelerine karp isyankir yap
mıfb. Bu utunfa. maddi. manevt 
gybecH1- _.,,. eııııldalr_ 
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Sa Müşterilerine Bayram 

1 •• 26713 Bilet Sahibi Bav 

2 •• 39849 Bilet Sa .bi y z 
n Sırrı 15,000 Lira 

3 ... 36472 Bilet Sa ibi Ş 

lim ay Rasim 12,000 Lira 

4 •• 5191 Bilet Sa i i 
10,000 Lira Kazand.ılar. 

u EN 
ediyeleri Olarak 4 Büyük ikramiye r 

Fehmi 50,000 . -
Lıra ( Adresi Mahrem Tutuluyor ) 

J n k e i de üzbaşı e • 

art Şe • • 
esı z 1 

ı B s ancı an 1 Çuv lcı Bay 

TEK KOLLU CEM L Sayan lv!üşterilerinin Bayramlarını Kut 1 r. 
ikramiyeler Diler. 

Bö 

s 

Umum Tü kiye 

VE 

afl(an Hükümetler1 

iÇiN 
Qptan Sahı Yeri: 

·ziş 
ECZA EPOSU 
1STA L 

Büyü 

.. Emi 

- · -~· -

BiZ YENi NESiL SAGLIGI iZi, 
11 İ=EMiL .. ve A -

LLU A 

SIHHATIMIZI, TARA YETiMiZi ve NEŞEMiZi 

ARINA SIGO TA ETTiK • 
. S~ insafsrz tabiatin yalnız biz kadınlarm narin vücuttan üzerine yüklediği ve hayatta ~ğmm her otm günün IAakal dördünü öldüren (Adet zaman)ı dediğimiz üzüntülü vakit-

'"btiıniz (FEMİL) sayesinde rahat ve emniyete kavuştu. . 
Allahım! Hakikaten talihsiz annelerimiz neler çektiler ... Onlar içın A~~ mmmn engizisyon mlmü kadar bir bela idi. Hayat arkadaştan olan babalanmızdan bile gizil, o kirfi bezleri 

~lık ve havasız yerlerde sanki bir cinayet eseri imiş gı"bi saI?ayıp gizlice~ kurutmak, ütülemek ve tekrar az çok mikroplu bir §Ckilde kuJlanmak Bu yüzden ömürlerinin niha
yetine kadar birçok hastaJıklarla mücadele etmek .. Ah! çelanek, inlemekL 

Nihayet bizlere modem bir şekil diye pamuk tampon kullanmayı ~ttı1er. Halbuki tababet bunun da iptidai ~kil olan be7Jerden daha korkunc olduğunu meydana koydu. Öyl ya; 
kanın harice akmaması içerde havasız hapsolup kalması, vasatın sıcaklıgı dolaYJsiıe derhal kokmıya, yani dakikada milyarlarca mikrobun üremesine ve bunlann uzviyetimizin her tara

., ~ayılıp nescimizin ~e cildimizin taravetini bozmasına yüzümüzü, yanaklanıtuı;ı solgun ve renksiz bir şekilde göstermesine en birinci sebep teşkil etme:.ı mi? Bu defa bizler hakikati 
Yerek zahiri şeklimizi kurtarmak için bir alay kreın]er, pu~~ ve rujlar kuııarunıya başladık. Fakat bugün oh!. Binlerce şükürler olsun .. -

f.Ş e bi , .Yeni nesil sağlığımızı, sıhhatimizi, taravetinıizi ve neşemızı (FE~) "e BAGLARINA sigorta ettik._ (FEI\UL) ne ideal bir icat! Ayda ufak bir para mukabili alacağımız bir 
(FEMtL) bizi her :r.ahmetten k"llrlaracağı gibi evde, işte, mektepte, vazıf de, 8eyahatte, baloda ve sporda vucudümU7.8 bütün rahat ve serbesti verecek ve ömrümüz oldukça hiçbir 
n ~ve sinir hastalığı gönniyeceğiz ve eviat saa~e?nden de mahrum kallllıY&cağız. Her zaman genç, dinç ve neşeli kalacağız. 

, Sevgili Bayanlar; (FEMİL) ve Bağı bizlerin ebedi biricik hayat ve hilkat dostudur. Bunu her şeyinizden daha kıymetli tutun ve daiına Adet zamanlamıızda bütün dünyanın münev 
ayanian gibi candan gelen bir sevgi ile kullanınız. 

Her eczane, parfümöri ve tuhafiye mağazalannda, kadın berberlerbıde ve alelfinmm büyük ticarethanelerde hizmetinize hazırdn.. 

VILA YET ve KAZA MERKEZLERiNDE U~UMI SATIŞIMIZI YAPMAK ARZU EDEN TOCCARLARIN 

ISTANBUL, öZIŞ ECZA DEPOSU ve iSMET ECZ~NESI . ADRESiNE MÜRACAATLA 1 
iSMET ECZANE VE LA80RATUVARI, lstanbul • Galata, Tel: 49297 ,, 

--
---
-c:: ----c:: s 
...---= ---
----~ 
----E --

, ______________ ......... -. ........ _____________________________________________ __ 
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Uludcığda kayak •porcularından kal"L-ltk bir gruiJ 

Yeşrı Bursadan Röportai ~ 

arihi Bursa Zengin 
• 
inkişaf Yolunda • 

ır 
Bursa, son haftalar zarfında 

çok tarihi ve canlı günler 
yaşadı. Bu nrada Büyük Şef Ata
t-ürk yanında Başvekil Celil Bayar 
ve Dahiliye, İktısat, Nafia vekille
ri olduğu halde Bursayı şereflendir 
diler. Atatürkün Bursayı teŞl"ifierl. 
Bursalılar için misline az tesadüf 
olunur bir bayram havası yarattı. 
Daha bu tarihi güne hayli vakit 
varken, bütün Bursalılar büyiik 
bir hassasiyet ve sevinçle karşıla
mıya hazırlandılar. İstikbal prog
ramını hazırlamak için vali B. Şefil 
Soyerin başkanlığında toplanan bu 
heyet, günlerce, gece yanlarına ka 
dar çalıştı. Atatürk 1 Şubatta ye
~l Bursayı şereflendirdiler. O gün, 
daha sabahın çok erken saatlerin
den itibaren halk akın akm Ata-
ürk caddesine akıyordu. Bursa, 

bir buçuk sencdenberl görmediği 
Büyük Atasını meserretle bağrına 
basmak için sabırsızlnnıyordu. Di
~ o bilirim ki, eli ayağı tutan yedisin 
d n yetmişine :kadar bütün Bursa
lılar yollara dokulmüşlcr, Büyül: 
Önderi beklı.r .>rlardı. Nihayet 1 Şu 
bat s;.ıat 16 dd, Büyük Şef otomobil 
lerilc Cümhuriyet meydanına var· 
dılar.Halk durmadan "yaşa. varol, 
hoş geldin!.,diye bağınyordu.O an
de, ihtiyarlar sevinç gözyaşı dö
kerken, heyecanından knbına sığ
mıyan gençlik ona yaklaşmak için 
nrkasından bir sel gibi akıyordu. 

c ümhurrclslmlzln Bursalılann 
bu hararetli karşılay1şlann 

dan çok memnun olduklan anla
§Ilıyordu. Ve kısa bir zaman son
rn bizzat Büyük Şet te bu yoldaki 
hislenni ifade ederlerken "hallı:uı 
bana karşı gösterdiği ilgiden fev
kalfıde memnun oldum. Bugün Bur 
sada inkılabın ilk günlerinin he
yecanını yaşadım." buyurdular. 

Ertesi günü yine Büyük Şef"uı 

yüksek huzurlarile Merinos fabri
kası açıldı. Memlekete 4,5 milyon 
lıraya mal olan bu muazzam fabri
kanın açılışı ve Büyük Şefin töre
ni bizzat şereflendinneleri, Bursa
lılnnn sevinçlerini en yüksek had
de çıkarmıştı. Onu, hiç yorulma
dan büyük bir heyecanla mütem.a-
diyen alkışlıyorlardı. 

Torenden sonra Atatürk yine 
halkın içten kopan çok samimi te
zahürleri arasında otellerine dön
düler O akşam. Bursa valisi, Bele
diye salonunda Büyük Önderin f9 
ref ıne bir süvare tertip etmişti. 
Atatürk bu süvareyi şereflendir

mek suretile Bursalılara büY!ik 
bir iltifat daha göstermiş oldullr. 
Ve o gece, Bursalılara çok kıymet 
li hibelerde bulundular. 

Ş uraS! muhakkak kf, Bursa, 
Büyük Şefin de büyük lu

tuflanna mazhar olduğu gibi, çok 
kolaylıkla inkişaf etmiye ve ileri
Jcmiye müsait bir şehirdir Bursa
da bugtin şayanı dikkat bir şekil
de ilcrileyen işlerin başında dağ

cı tık ve kaplıcalar gelmektedir. 
Yapılan istatistiklerden anlaşıldığı 
na gore son iki sene içinde Bursa
ya 60 bin yabancı gitmiştir. Bun
ların mühim bir kısmı, Bursanın 
birçok hastnhklara karşı çok iyi 
aeticeler veren maden sulanndan 
~ifade etmişl<'rdfr Diğer bir kı. 

- da IOQ birkaç IUıt ~ bat-

Kayak~ılar dağ ole 'inde yemek yiyorlar 

lıyan ve her gün biraz daha ar
tan dağ sporları için oraya koşmuş. 
lardır. 

B ugün IDudağ yepyeni bir 
spor sahasıdır. Orada her 

gün yüzlerce genç erkek ve kadın 
teıniz hava almak ve her türlü silı 
ten uzak bir bayat yaşamak için 
toplanmaktadır. 

Uludağın bu müstesna vaziyeti 
civar memleket halkının ve Tfü-ki 
yede bulunan ecnebilerin de dikkat 
gözünü çekmekten uzak kalma
maktadır. Çok ümit ve temenni e-
dilir ki, pek yakında Uludağ bey· 
nelmltel bir turist ve spor merke-
zi haline gelecektir. Şimdiki hal
de dağa çıkmak için hemen ekseri· 
yetle iptidai vasıtalardan istifad< 
edilmektedir. Fakat Bursanın ça· 
lışkan valisi bu büyük sakatlığı kö 
künden kaldırmak için çalışmakta
dır. Bu arada Bursadan Uludağın 
tA tepesine kadar bir hava treni 
yapılması mutasavverdir. Bu hu· 
sustakl projeler hazırlanmıştır. 

Malum olduğu üzere hükümeti
miz de İstanbul - Bursa ve bü -
tün Marmara havzasının bir turizm 
merkezi haline ifrağı na kadar ver 
mlş bulunuyor. Bu projenin tatbi
kına başlanırken Bursanın da bü
yük ölçüde inkişaf edeceği tabii· 
dir. O zaman civar memleket hal· 
kını. dağ sporlan için, Uludağa 

çclgnek çok daha kolay olacaktır. 

B ursa, bu işe şimdiden başla· 
mış bulunuyor. Bu arada 

ilk olarak. 32 kilometrelik Bursa -
Mudanya asfalt youlnun inşasına 
başlanmıştır. Bu bittikten sonra 
Bursa - Yalova yolu da yine asfalt 
olarak inşa edilecektir. Denizyolla
n idaresinin Alman tezgahlannda 
Marmara iskeleleri için yaptırrnalt 
ta olduğu yeni vapurlar da geldik· 
ten sonra lstanbuldan Uludağıı 
ylocu1uk pek tabii olarak hem kısa
lacak ve hem de daha konforlu 
bir hale gelecektir. 

İşte o zaman Bursa mükemrr el 
ve yepyeni bir gelir membaı daha 
kazanmış olacaktır Bugün Bursa· 
nın senelik Belediye bütçesi 401 
bin lira gibi ehemmiye\siz bir pa
radır. Fakat bu mikdann çoğP ltıJ
mUJ için icap eden tedbirler dü
f(lnü1müş ve çahşılrnıya başlarunıı, 
tır. Fakat Belediye bü~sinin pek 
:zayıf olmasına rağmen Bursada Be 
wq. ~ Wa bir iDüara QMi.. 

linde yapılmaktadır Şehir tr "l'l.lz 
dir. Gıda maddesi satan dıikkan· 
larm temizliğine çok titiz bir itina 
gösterilmektedir. Son söz ol ırak şu 
nu diyebilirim ki, Bursayı tam ma
nasile, yepyeni, modern bir şehir o 
larak görebileceğimiz günler pek 
uzak değildir. 

P~yaııgo Keşidesi 
Dün Tamamlandı 

(B~ 11 incide) 

23909 24002 24024 24031 24072 
24139 24192 24206 24226 24299 
243G6 24382 24507 24509 24557 
24588 24671 24686 24750 24775 
24817 24938 24946 25017 25075 
25086 25128 25202 25257 25352 
25363 25488 25515 25621 25650 
25780 25818 25868 25944 25957 
26170 26385 26461 26536 26537 
26660 26687 26709 26715 26733 
26808 26817 26834 26918 26928 
26929 27134 27174 27224 27233 
72243 27445 27450 27511 27527 
27622 27649 27675 27740 27802 
28062 28073 28147 28155 28232 
28233 28267 28280 28313 28355 
28361 28464 28821 28964 28978 
28981 19055 29095 29250 29295 
29358 29420 29445 29476 29507 
29545 29535 29614 29639 29714 
29837 29911 29929 29990 30014 
30129 30271 30458 30496 30712 
30765 30796 30826 30864 30885 
30953 31001 31041 31113 31180 
31216 31387 31405 31521 31703 
31785 31911 31934 32043 32062 
32100 32121 32145 32161 32526 
32584 32607 32630 32668 32698 
32745 32920 33025 33117 33119 
33160 33163 33217 33317 33392 
33448 33463 33585 33597 33618 
33734 33783 38320 33906 34212 
34295 34338 34386 34398 34473 
34488 34490 34496 34576 34590 
34725 34795 34861 34921 3504S 
35207 35217 35225 35335 35402 
35449 35479 35534 35585 35696 
35698 35964 36185 36227 3628~ 

36289 36394 36437 36558 36856 
36900 3i005 37073 37150 3718fi 
37319 37404 37530 37538 37609 
37628 37674 37770 37786 37797 
37847 37880 38058 38067 38256 
38262 38292 38330 38377 38465 
38560 38718 38735 38807 38848 
38879 38892 38896 38902 39035 
aaıu aaw aaıGG ıauı 39243 

SAYES'ıNDE 
BÔYÔ K [) 'ı R 
ADIM ATTI 

-

2 f?>ÔYÔI<. 
VEN'ı L 'ıı<.. 

--

ECıPTıK ODARLt)R , 
PARAZ'ıTLE~ı BOGUCU TERTlBAT 

Satıs 
' 302 istiklal caddesi, Be,.: 

12 Ay Veresiye 
SAHİBİN İN SESİ ve Acentalan nezdinde 

Ankara - Adana - Adapazan - Antalya - Antep - Aydın - Balıkesir - Bandırma - Bursa - De
nizli - Diyarbakır - F.dime - Elazığ - Ereğli - Eskişehir - Isparta - İzmir - İzmit - Kayseri -
Konya - Lüleburgaz - Malatya - Mersin - Samsun -Sıva.s -Trabzon - Van - Zonguldak - Zile 

SAHiBiNiN SESi 
Plak 

Müessesesi 

A X 203'1 - ÇAt.LAY AN MUStKI HEYF.Tl 
Beste, merhum üstat kemani ima SEBUH 
Hicazkar Longa - Kürdili hicazkar Longa 

A X 2039 - KÜÇÜK NEZtllE 
Beste, Bursalı Kadri Şençalar 

Kalb sızılan - Ömrümüzde böyle günler 

A X 2035 - llA!\IİYET 
Bestekar Sadettin Kaynak 

Haticem - Kara bulutlar kald1r 

' A X 2034 - ORG Bt.0 KAMİL 
Elifin hecesi var - Kozan dağı 

A X 2032 - UDf HRANT 
Karcığar taksim ud ile - Ferahnak taksim ud ile 

A X 2029 - SAFtYE 
Bestekar, Osman Nihad 

Aşıkım cünkü - Kac vıl vüreittm 

Kurban Bayramı münase

betile muhterem halka e., 

~ güzel ve kıymetli eserle-

·~ rini takd:m eder. 

A X 2030 - SAFiYE 
Bestekar Sadettin Kaynak 

Fırat bin göllerden süzülürsün - Yavuz .•· 

A X 2010 - FAİDE 
Best Bursalı Kadri Şencalar 

Kurban olayım tatlı söziine - Samsunlu V 

A X 2041 - HİKMET \'F. SITKI BABA 
BestC'kiır Sıtkı daha 
Para - Cınt;ır:ıraota 

A X 2033 - ERZİNCANl.J SAi.fii 
Oy da~lar - Gü7.PI """i (?Ö7.)er 

A x 2038 - NADIR 
GöynumdP havat - U~runda akan 

A X 2031 - GEREDELİ KEMAL GÜBSEE 

Yıldı:ıı: - Kirarun Tamzarası 

................................................ ~uı-·U<lll .............. . 
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UCUZ FİA TLARLA 
Beyoğlu ~(ARLM Pasa(ı 

KA OTN l\HT~.ı\ ~n ·" t ./\ RI fpt·kfl . ""n mnda 

Llnulan ltlbaft 

17.50 

r<AOIN •:ŞARPi.ARi Şifon. 90D yenilik 

.<AOJN F.SARP1.ARI 

'(/\OSN VAKAl.ARI 

<.AlllN F.ŞARPl.ARl 

<AOSN ÇANTAl.ARI 

\ÜRK Vı\KAl.ARI 

<ADIN ÇANTALARI 

<..ADIN ÇORAPl.ARI 

'<ADIN ELDtVENLERI 

Kadift.dt"n asrf desenler 

Son rarb modnl!lt 

Krep hirman emprime 

Suedden. a:ırl şekillerde 

Rönardin 

Bok' K111r dcrtslnden, muh
telif renkte 

~an lprk XXX meşhur mar

ka 1 n~I nevi 

Temlnath ııut.>ddl'n. IArlvert 
,eşil n kırmı%1 renklerde 

Gftmfişten 

Bayanlara ebem hediyelik 

2.50 

1.75 
1.75 

2.75 tin 
4.- " 
7.50 " 
3.50 .. 
1.60 " 
1.90 " 

3.90 " 2.25 " 

KIZD..AY 

Salonlan Güzel 

Çiçeklerle SüslemeO 
( 84f' 9 uncuda) 

. -· 3 --= -la.rda pyet kalorifer varsa bu sunl = -h.arnret fidanlan çabuk bozabilir = 
Ç'fınkü kalorifer sıcaklığı kurutu- 5 
cu bir sıcaklıktır Bunun \çin bu S 
gibi yerlerde fidanlan kalörifer = 
rndyatöründen ve borularından a 
daima uzak bulundurmalıs1nu.. Hat § 
tA böyle yerlerde derin bir tabak ::::i 
ıçıne biraz su koyup saks1lan bu -
tabak içine oturtmalıdır ki fldanm ~ 
havası biraz. ncmlcnebilsin. 3 

'iu: ~ -. Neb:ıtlann köklerl toprakta bu- = -lunan gıda maddeleriru ancak su = -sayeı.inde alabilirler Su bu mad· := 
delerl eriterek köklere getirir En = 
lyf su yağmur suyudur Çünkü § 
l~lndt> havadan ahnmış besleyici ı = 
maddeler vardır Acı ıru fidanlara $ 
verilecek su miktan kati olarak 13 
teı.-plt erlilem<'z Bu fidana ve mev- = 
simlere göre doğiş.ir. eJ 

--- 13-2-938 

ınıwııı:~ Ev. Ote~ Hastahane; Gazino ve Yazıhane ~llllllll 
Sohlplerlnin nazan dikkatine : ES 

En eon moda YEMEK, YAT AK Ye SALON takımJanru, YAZIHANE., SANDALIYE Ye 3 . -KARYOLALARINI ber yerden ucuz fiyatlarla almak için := . -
lstanbulda Riza P~ A H M E T F E Y Z I mağa.zaamı ziyaret edinis. :: -yokutunda 66 No. lu A S R 1 M O B 1 L Y E Tel. 23043 :: 

Mağazamız: VAROL FABRİKASI 1 

, 

---= = = -= ----------------= ----------= ----= -= 
~tANfKOR TA Ktı\n 

'lhdŞ SEPETl.F.IÜ 

·mç.A TJ\KJMI !m"abd7 dna 3.50 " r.ıda: 9 
• UDRA t.fK J.A R 

.-fGARAl.fKt.AB 

r·OZDANl.AR 

«RAVl\TY.AR 

Kromlu mndcnden 

Krnmhı madenden 

Safian derisinden 

t,....kll. muhtclH dcııenlPT' 

SAY TAKiMi lparça. hafü po~clcn, çiçcklJ 

'.h<ÔR TAKIMl T pt1r('a- •lpnkn'dan 

1.25 " 
1.- " 1.- " 
1.35 .. 
3.-

" 2.70 .. 
.-oFRA T AKll\11 41 parça. pn~den. çlçC"kll 17 .90 " 

Broşlar, Yüzükler, inci Kolyeler v. s. 

;AHTE MÜCEVHERATIN ZENGiN ÇEŞiTLERi 

E: -c: 
5 --c: -

• 

Balo. suvare ve kibar aile toplan alan 
nevs1ml mnnasebetne yQnlO ve tpekU dantelAlar Payet garnitürler 

renkli eldivenler n .. LYS"' marka Fraıuı.z Ç"Oraplan gPlmtşttr 

!§ÖKSÜRÜK 
~ ;: 

E: P:n rnm•nnM Mtstırilklcrll' Bronş! t ..\$tm. ve Boğmaca 6ks0rfl~n0!15 
...... \eSll1 llDJ -S: ILAaU UAcadu C'.Oğlaslert z.ayll olanlan vlkay" edicı P.Y = 
:::: ·dikkattir Biitfın t'C'Z.Bn~l<."rde bulunuT = 
;::::, N G 1 L 1 Z g A Nı U & & C l ~il & I ~ 

auımnnnn ı BEYOGLU - lSTANBUl 

YAPI iŞLERi il.ANI 

t·laf ıa Vekôletinden: 

~ . !mnnmnn: 

1 - ~lltmey. konulan IJ: Ankarada Çankaya Jandarma Bölü~ ln

fllatıdır K.t.."Ştf bedeli: 26.408 Ura 12 kuruştur. 

2 - Ek.~Utrn~ 2-l- tg:ıft Çarşam~ gftnO 1aat l~ de Nafta Vetlleti Yapı 

4lt•rı Ek.,ıhuı"' Kom.ısyunu vd<L9'11ıd• upalı t.ar1 ~ullyl~ yapd.a.caktu 

3 - ~~'\tltınt- ~rtmırn•~ vf' bW1A muıcten1 t!"Vrak 132 lu.arua bedel 

tn:.: k.,tnhnde Yı&IJI işleri Umum Mi.Hlur!uıtündt=rı alınabilir. 

4 - l!:kMltmt."ye hrırcb1lmt.>k ıçtn tstt"k!Ue.rtn 11J8() Ura fl lttı1'tl1' rmıTa.k 
kat temırıaı verm~lerl v. Nafıa Ve&.Aleu.udeD almmıı Yas;a .M.Uteahhltlll1 

Vesıkruu ıoŞtenneaJ lL..ımdır. 

Ltteklllertn teklif mektuplannı Odnd madde de yazılı saatten btr aat 

evveline kadar konusyoa rei.sliğin9 makbuz muk.ablllnde ftrmelerl JA-
zınıdu. Postada olacak nctkmeler kabul edilme&- C390l (82-l) 

N ebatlar tçln gıda denilen 
maddeler gubrelerle temm 

olunur Gübrelerin envaı olduğu 

gibı derununda bulunan besleyici 
maddelerin mikdan da tebeddül~ 
der Bt•.sleyicJ maddeler çiftlik güb 
resi denilen hayvanat gülı~inde, 
kuş ve tavuk gUbresinde, kemik Lo 
ru., kan, gibi maddelerde bulunur. 
Fakat bunlann mikdar ve nisbeti 
dalına sabit olmadığından ve ne 
mikdar kuJlamlması lazım geleceği 
tecrübelerle anlsşılabileceğınden 
uzun ı.amnna muhtnçtır . Salon oe
batlanna verilecek gübre. lçtnde 
besleylcl maddeleri kafi derecede 

mebzul n su Ue temasa gellnee! 
kolaylıkla erlyebilecek fenni güb
relerdir Fenni gübreler llı.erinl' 

yaptığım müleaddit tecrübelerim-
den bır uçını dkredlyorum.. 

Bu gubreler içinde fosfat, azot. 
pow. kireç gibi dört be:tleyici aıad 
de k!ımilen IU içinde lrol.aylıkla ~ 
rtyen terkiplerd• ve mahlöt ola
rak tmal olunmuş gübrelerdir Yap 
raklanrun güzellik ve yeşil rengi 
lçln makbul olan nebatlardan beş 
Odanı terkibinde yüzde 9 pot.as. yü1 
de 7 azot. yüzde 1, 75 hamm fos 

fonı hav\ ve pastil teklinde yapıl-
111.1' ( P C.) markalı ( Pastilles d'en-

= -
~ --3 
~ lstanbul s~tıı KARY. OLALAR FABRiKA FIYATIN~ 

1 S merkezi oldugundan eatdm.aktadcr. 

~:11111111111111111111111111111111rı1II.1II11rırıııı11111111rrıı1[JJJirırııııI1JT1I1I1I1111111ıııııııı111T111111J' .... ,lt1 ..... 1111:~ 
1 ' 'SAZ AS.,.--

Sanayi ve Zraat Makinalan T. A ş. 

IST AN BUL : ANKARA: 
Bılh(ekap. Ta.,h.&D 6 net kat 
Tcletoo : 24420 

T~. Ata.tnd. Uram 
Telef.OD ; 2628 

Telgr&I : MUll.A VYEll Te1çat : lfUHA YYEll 

ICl~ testaatı. k>lıomobOler. buhar b.zanlan w maktnalan. dhıııel motörleri. n ft buhar tftrtJtnıert 

.~iter, ll.lğlt. çtment.o "'9a.U fabrt Ular t.es1.ea.tı., traktör. pulluk, ml>ızr ftl88.tr t.ek.mJl sin.at aıetlen 

ıububat teımz1eme tana&O. k>ko awtit. ngon. daz " normal bat m~ Wkavat6r.ls, Y1nçler. 

buhar .. dı-1 '°' .Oindfr\erl.. ~ ~ 

lit\ Y ltAI\"UN BllUNCI CUl\lA GUNİJ AKŞAMlNUAN l'flBAltEN 

HATAY iÇKiLi LOKANTA ve BIRAHANESt 

grataı kullandım Diğer beş fida.N 
da biç gübre koymıyarak ve phlt 

ol.ara.il •yırdım On beş gün 90nr.a 
ber sak.ısıya birer pastil daha koy

dum Bu ay JCt.'\·meden bu gubno ile 
(Ubrelenerı (1danl111r diğerlertnden 

renk.. O'UlOUll'a. parlAkbk Ye boy· 
lanın• ltibartle ehcmm.ıyet.11 blı 

fark gostrrdllet K.aranfitler için 
(C. P.) .. Engrah oeillet_ markalı 

. Bt'YOÔLUNDA, İSTİKLAL CAODESl İPEK SİNE?ttAS1 KARŞISINDA 
Büyük fedakArhk1arla teşkiline muvaffak olduğumuz yüksek SAZ HEYETİMİZ 

Solist Bnyan A YNIHA y AT tNCISER BestekAr BIMEN ŞEN 
Keman: NUBAR TEKYAY 

Kl·mcnçe: Al.F.KO 
PlY ANİST: YORGO 

KUarnet: ŞEREF 
Cfımbü.ş v~ bcstekAr lzmırD 
ZEK1 DUYGULU 
Kanun: ISl\tAtL Ranende IBRAJTİM 

ERKEF OJn TV1 lf'l Tl AR. n" \ftr 

Bayan okuyucular 
b-ı.wıbuJ Rudyc~u Ar&.rflcrindea 
!\1 A HMURF. HANllAN 
lstnnbul Radvomı Artistlerinden 
KrkHk Nl'~7hlB 
K fü:iik SAFİYE 
Yeni bir yıldız: HA VRİVE 

ntu~ w- MP<;;:T ı\ F .\ (' ı\ ~LAK 

/ güb~ ayni IUI"('tı. kullanarak 
mukenunel netıceler aldım Birinci 
bahçıvanhk 11ergl">tndt! teşhir et
ı:nrla ıçln hazı.rlaclığuo Nl.a ve hal· 
yarı k.uanfillerimden yü.ı saksı b 
ranlU fic.lanınu bu gOb~ lle bdlt!
dlm. Yine ıC. P J marlta.lı kasım-

1>9b.. güller .,,.. (AJlorl ismindeki 
ffibrcler fidanlanm Ci.zerlnde fe-Y

k.allıde tyt netı~ verdiler Btnae& 
aleyh çlç .. klı füJrtıılar h;in de ya bu 
lt"<'rübdi ~fibrelerl, veya ylne tec

rübe ile kıymt>l1nl taktir eylcdi

1111uaıuı•ıııı11ıııı•ııııa1111aıııı•ım•ıııı•ıııı•ıııı1111ıı111111•111ı111111 ıııı•ıııı•ıııı• ıııı•uııı:• 

: G O l?tm -vıntmstf C. P ." gubresinl _ 

lıı:ullarunak lçiD tereddüt elal~ il 
Udir. 

P'enn1 gilhrelertn C!l'I tyt faydası • 
tudur Eğer fidanlarım.zdan büyük 

çiçek renkli. parlak ft dayanıklı • 
çiçek alma1l tsteneni2 ona görw o 

c1na güb~ kuJlanırsıruı Şay~t ~ -
d.anınua yapraklan lçln bakıyor- ~ 
unu yalnu yapraklarım w gl>Y- = 
destnı be:sllyecek blr gfibno tstimaJ ~ 
~ lıı:ullıınmazdan evvel fidanl&n-

TÜRK ANONiM SIGORT A SOSYETESi , 

Sümer Bank, Emlak ve Eytam Bankasının Kurumu 

HAYAT • YANGIN - NAKLiYAT 
ve 

--• --• --• -• 
ii --• -• -• --edersin.J.ı Herh.ng1 btr fenni ftlb • H E R T u·. R L o K A z A 

Q.LZJ evvel~ 1Ulam.alı ,,.. birkaç D ti 
at eonra gübrelemelidlr. Bu pb- = il 
releri fidanın büyüklüğün• " • Sümer Banlc Blnast - Galata, Tel. 44966 il 
~::;:,ı:ce ~::.!ö~a;::::;:. ıııı•ını•ıın•mı11ın1Bıııı•ıuı•uıı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı• ıııı•ııııaıııımıııımıııı•t1ıı•m•ım•ıırı•1111 
DU havi bir kap derununda erittik- KARAM u· . R s EL 
ten sonra fidanlan au1amaJ.ımu. Çl • :OlllllDIJJIJIJJlllJJOJIOI& ~mmııunıını111111ıuuı :11 
çe.kU fidanlar lçln gübreyi çiçek- E3 
le- gonca gösterm.Jye bqlndıklan 9 
mmaıı l balta müddetle b.attada = 
bb' defa. yaprnkb fldanlarınl.Zl da 3 
Mayıstan ba.pıyard on beş günde :::t -bb' d~b olmak iiz.ere- dön df't. gub ::= 
~lenenh. neticeden çok memnun Siinınnınn 

--Mensucat ve Ticaret A Şirketi Fabrikası ;:::: 
c:: -------Kumaı ve battaniyelerini tercih ediniz -Şık, acm •• ıaqtam olmakla beraber renklen asla. ıolmaı E 

Satı, mapza.t.a: SultAnh&ma.m. ikinci Vakıf Hanı a.Jt.rod.a.. Telefon: 20157 Jllllfinllllffi 
ltalınınu.. Gubrell suyu lıtoyduğu
nu.z ubı tf bittik terl 800.n yıX. 

m.yı n derununa lçil~k 1A1 vazo.. 
luıunamalıdır Çolı: lıı:örpe, yani ~ 
de halinde bulunan tohumdan ye-
tiştlrilmiş veya çel.ilt olarak yapıl
mış fidancı.klan fenni gübre ile 
.nibreJemlve lümm YOktıır.. 

TIBBIN İLK ve SON SözU:ti~ö:~::;ö~~ 
~rme luı.nş:ı eo mlleesır bu ilAç oL 

rn.ak lb.ere t:avetye ediyor. Klntn IUUld .ıtm•nm ll1cı a katran da öbQrllklertn lllpetlifik "~cıdır. KATRAN 
llA.K.KI D\REMde k.at.ranm biltlln tdalı baasa!an buJunduğunda.ıJ öluürflklere "' müznım brommlere ve 
côğo.. Dıes.lelerine brp eıı ınlleair ve aı ehemmıy~tli bir il.1çUr. Ba.lgaml.an .Ok.ar Te yenı~-t!ll olmum.a mAn.i 
olur. 
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Yakın 1 arihten Sayfalar 

e Muhare es nde 
"Hilaliahmer,, 
-ı-

F akat bu lk1ncJ llyarettmd-. 
tıut.ıme baM bu.buıw. baf

t.a bu tua vennqu... lUL &eliflınde 
bombof gördülüm kovuflar, bir
denbıre dolmu,ıu. H• taraf. ba 
n lyodoform kokuyordu. H• ~ 
de, ve bel' çehred-. -=a bir btnp 
1eziliyordu. Fakat. bu iz&uabl '9-
kenler, bir eevgillnln aine9lne , .. 
laDOOlf libi lllÜ.Sterilıı aörGaü7-. 
du.. 

Çok kan -~ ettfll için. ..... w.. 
mumu gibi lat1U'llUf olu Wr aia
a:uye neferine 90l"dum: 

- Nuılan, arkadaff-
- Fene delilim. bemferl. t.npı.. 

Jah. yirmi günde taburuma clö ... 
c:ekmipm. Doktorlar, 6)-le 16yledl. 

Sol pazuaundan kurfUQ Jemliı 
Nltca bir redile mrdwn: 

- Ne haldesin. babaf-
JUr mallı redif. ...,.u '* ..ı. 

.-V•p verdi: 
- Hey otun .. P\afta ıtbt ,atak. 

Bol yemek .. Allah. bura71 kunuılar 
dan ram olsua... 867le 1arahhla. 
böyle butaneJe. cu kurban... ıc.y . 

f1m yolunda.. LA.k.tn; - taraftu 
.ah lleSlertnl lflttlkçe. .. rahat. el& 
fekt.e bvana luvaM ,.ıa_ma,.,.. 
kL 

Harp, •,.WC. ..... .._ Cep. 
helenle dılşmu •leflertne &61üa 
seren kahramanlar «fbl. BtO('(ik a 
bit mektebi) n1n çatım Qstimde )'ilk 
Rleo (HllAUahmerı bayratı da. her 
sün ilıerlnden qan d°'"'*" llMl"

mller a:ıatJ"w' bU dal&alanm•kla ee 
Yap vadi. 

Btr rolı ""''°'""''°"''" ..,...,..,. "" 
bayrak; .tps'lerde, ber an tel clbl 
•&ef!er aJtulda yqayao 1\ara ıwı ... 
ramanlanna f8flullJ b1r an11 hlM 
" (lmtdJ telkin etmtJU.. Bu bay~ 
jln aJtında. bütün tztmıplu dini-
7ordu. Ve Jalıua. bVteJ dütünal().. 
70rdu: 

- Aetıba bıf cbde tabsınanl 
bvupcatun. 

B u b.1ra1Jn aJtmda. phm.,. 
ralv san ım.ctı A~lar. do 

JUntldu.. Çıplaklar rtydlrtldl- Clıı 
yal'llııın cflnrflrlMf U•,hııt•"".-. .,.,.,.,. 
tmm kalplere Yel'diğj melll te aatı. 

ra p!ar da teskin edildi. 

Muhasara C(lnlert madık~. 

~k tabU olarak- Gönüllerdeki 
kasvet artıyurdu. Fakat. Od c\in· 
de bir. ortaya yayılaıı talh bava 
dl.ster de. yine bu bayrağın .ıtm 

dan çıkıyol', ve bütüa cephelere 1•· 
7ılıyordu.. 

HiWWımerln, hlçbtr Jefde bu 
kadar mnh.lm bu Udu aulk. ba 
kadar fÜJJıullii bir YUll• 11.a etU. 
ttnJ unnetmiyonam. r.dlrae ~ 
l1ahmerl. .., p bir pfbt UJ'Ult 
balln.t a1mıf; o ·milthte •tef ft ö10m 
cemberl içinde. heru.ta blbı... 
birer damla aJun1fb. • u run muha.ura aylannda. her 

gfin Qz.erinden apn düpnan 
ıfillennm altında artık yıpranan. 
rengi solan fakat yüksek bir gurur 
ile yıne dimdik duran o müban~ 
bayrağın altına üçüncQ lltlc• edl 
fim . kalenin sukut günü ıdi Koli• 
nm. giren iki arkadq. ~nt Pr 
lükle getirmişler; o bayr•lın ahı.u 
bıraluvermişlerdl 

Ah. o gün. O. unutulm.u g(1n. 
Civardaki ceptnln~Hkf,.r '"''' tr. 

San pa.rçalıyan bir eat.ırdı ile yam.; 

7ordu. Bir düşman UıYJU'eli liJ&ir
Jerl b.rmalıyan bir gürülUl Ue, ha 
tanenin ~tısı Ü7.erlDI ınJU'&l'Ü ,... 
~yor_ Zafer ve prap Ut eeımeR 
olan blr ~bur, 

Marş. martf. 
Çargırada naş_ 

Şarkısını söyliyerek. Sfnel:lt yo
lundan K.araağaç'a dotru Uediyor
du 

Hastanf'nln kovus1an "' ta~ ko
r1cforlan . çehreleri toprak rengint> 
dönmÜ$ insan kütleleri ilf' dolmuf
tu Yaralılar bir yağmur biç dur 
madan çiseliyordu. 

Bahçeyi, zorla geçtim. Ka.t11daki 
mutfak duvarlannan dibine dotru 
sürüklendim. Bu büyük haile ...._ 
nesine göz gezdirdim. Bu fecaat 
karşısında. kalbimin 8Ctana ... ,... 

namıya.rak titred1m. Mel6l ft mm 
tarip bir 1e5le: 

YAZAN: 
Ziya Şakir 

- .. r.dirnenJn 80D ıünO... 
81.ılm de eon ıGnü.mh.. Bu facia 
lu.f•nının içinde. 1e11b aaduu mah
wıolup Pfeeejiz. CÜJe .c>ylencilm. 

O anda eöderim yine o bayrap.. 
•J'la.rdanberi bu çaluu.n Ostünde 
,.Okaelen. Ye ayla.rdanberl. illerin 
den reçea dllomao gU.llelerine guna 
" lat.ihza Ue dalgalanmakla cevap 
.-en . .almuş. artık uçlan ilme ~ 
me olmllf o (Kızılay~ lı bayrağa l~ 
ti.- Bu bayrak; fimdl bu büyük ha
lle sahnesinin Uı.erind.e çırpmıyor-
du. Ve aankl: 

- KUsterih ol. T'llrk oğlu_ Sen&. 

• • •• 
• •• 

... 

k:urtarac•gıu K.urtu.iac~ Ya. 
pyacaksuı "" gunun bırtnde , Tür 
Larthını emaalısıı p:refle doldu.nı 

cak olan blr wer ve ıarlh lı:a7.11.0b 

c:akauı. diyucd.&4. Ve. bak ık ... &.dl dt 
bOy le oldu. 

BQyilk Rarpto. Çanakkalede 
Sarıkamış (elilketinde. Sur 

,. çöllerinde. Gallçya <iaı!l.armdı 

Türk sdngtisünfuı ,eref\ni ,rübel 
&eııler.le.. düny&111D en çet.ln w eıı 

bQy<lk harbi olaa lstfkW Milcad~ 

lesinde. biltün bir <husumet dün 
)'UI) k&rf1$ında. bir daha eti ve enı 

...U görillmiyecek olan parlak bb 

ealer imtihana Yerenlttrin... C9 -

Ey ıcuı de lzıtUn pnmlertn çotıı 
..OcuUarmtD .,. IWple.rtnm yanla 

~ o baynlııı aJtıod.ıı l&nl.mıt o 
lanlardı. 

Hiç şOphesh ld -memleketin •wı 
-cunnıt her felAketlne kanal ge 
ren - o RJLdaylı bayrağın ; bu bf1 

yük Türll &a1eı1nde de. Türk ordu 
.unun çellk .Ongil.sü kadar ll.ftfi, 
b1r b..lsseai vardı.. 

' 
. ' . . . ' . 

. ,._ 

~ 
Lf.L 
YERLI MALLAR 
PAZARLARiliDA?i 

GiYI'N 

T -~ B ·KAS. 

M::RKEZI : Af JKARA 

Şubeleri • lstanbul, lmıir, Bursa 

Yapılacak ve yapısına baılanmıı meskenler için 

V-~cnd.::!~!ara mümkün olan kolaylakla yardım eder. 

tv.''=''CUT GA Y IMEt~KULLER 

DA IKRAZAT YAPAR 

Faiz eenede % 9.1/2 dur. °AJnca Komiıyon almaz. 

Ekspertiz ücreti ( 1,000 ) liraya kadar 

istekler için 1, f a21ası ıçın 2 fara dır. 

Gayrimenkul ipoteği ve Esham ve tahvilat rehni karı h~ında 

'anka muameleleri yapar. Vaden ve Vadesiz mevduat alar 
(8001) 

~--------------------------------------' 
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arasın , 
Kurtulusu , 

f Rf1Ş1 5 ıftl"1<Ü J 

bu knhrıunnnlar u ynae.uada , ... 
di. 

Der bin Tfirk 'Jenat1nln Hnlan
ış birer he.) keli olan kahraman Ma

rn~ fO<'uklnn diişman• amansu sa•
t. tlerle sııldmyordu. Cidal k.l'rlarda. 
da~la rda dt•ğil, t c h r in ıokaklarında 

olu.)ordu Bu knhrııınanca kavca, as
lanlıu gihi kiik~yen bir halkın bu a
)'tıklanışı dfişmnrı.ı ezmiye ve Maraşı 

tanuuıılle tcm.idemiye kAfl ırelmlştL 
İştfl 18 inci yddönilmil.nD kutladı

fımn 11 ıubat o mesut tarihin ,.U
d önilmlldür. 
Maraş kurtuloıu, bir buçuk •7 n· 

Reis Roosevelt 
Nasıl Çahşır 

maşı • an('uda) 
ranm reklAnuru da kalba.rıü ol
maz mı?. 

Herkesten çok r..engtn olan lrum
panyala.r stu avuç dolusu para •• 
rirler. eminim_ 

Madam RooseveJt bu tekJJft dd 
cU telakkt etmem~ 

- Benimle. a lay edlyorwunm. 
diye cevap verd1 

Fakat bu fikir onun ltafuuu lf
gal etmekten de hali kalmadı Bel
kJ de bu adamın hakkı nr. diye dO 
f(lndn. Kocasına damştı ftl ,._ 

nl bir prtla kabul etti. Reklt\ım 
yapılacak şeyi bizzat kadın intihap 
edecek ve istediği 8Özleri kullan- · 
makta serbest olacakb. 

ftl başta en büyüiümllt oJdup hal- f!lllil"'""""'!"""""'~~~-----.~-....., 
de., bütün milletçe hararetle 18 ancı tular. Gerek ııehfr harfdndeki tarptt
TJld ön üm finü kutlandığunıs Gazlan- malarda gerekse şehir l~indeki bo
te p kUTtuluşuodan 22 buçuk •1 daha fu:pnnlarda bilyiik :rarıulık111r ıh
., veldb. Ve temizleme lşi , ıtnualden terdller •e elde edih'!n muvaf(akıyet

ce nuba doğru devam ede ede Guia.o- !er d~ büyük Amil oldular. 

&epte nihayet bulmuştur. Bundan evvel de bir v~lle ne hah-
Şimdl bu utulan yazarken haya- aeUiğim gibi esasen o havali haDu bu 

llmde .Maraş mücadeleshua batınla- mllcadelelerde hep blrlblrine J'Hdım 
n bfitft.a taulil ile, biltftn taravetlle ederek b11 terem neticeleri hep bi.r-
caıılı bb- levha cibi :raşamaktadar. ilkte elde etmlşlerd.L 

Da hatıralar, bu levhalar .. yıla- Antep. Maraş yola ftzerlndeld k3:r 

llll)'aealı. kadaz çoktur. Bunlar için IOlerin ve bilhassa Puareığı.n bu mil
makaleler dctil ciltler yazmak iHp eadele aırafanndaki bOyilk manffa
eder. Ben aadece bit iki tanesiııi b- lu1etlerlni buna misal olmak tbere 
J l l ile iktifa edecetim: röstçrebiJirlm. 

Maraşın Şt·kerU camD rivanncla Bu mücadel~ lçfn lıl~bfr rnaıfdt :rar 
telin bir aukak nıuharebe~d 1apıyor- dıma ve vasıtaya malik olmadığımu 
4uk, blr &n1htı yammda blr kadın o kara pnlerde biridk dayandığımız 
pe7da old11. Bir elite bir caz tene- kuvvet büyük kurtancmuzdan al
kesl taşıyur . diğer elinde _birka~ ma- makta olduğumuz hıa ve enerji idL 
deıı.I altın ruruyordu. Hahnde bByük Bu kuvvetin o bölce halkı için ne 
bu tellı ve bc)'eca.n varch. ~alvaru bDyfik bir mzlm ve iman mesnedi ol

bir sesle& Juftmu tarife hacet obnadıfı cibl bu 
•- Aınan paşam, diyordu. Erimin na lmkin da 7oldar. 

tlııtnndekt evde Franaızlu ve Ermeni On hudutsuz iman nı itimadı taşı
kuvveti va.r. Oradan •ise ateş ediyor- 7antann mert kahraman Ye samimi 
lar lştt" bir tent>ke CH ıetirdim: bo- ruhlan arasında. onlarla bb· safta 
nım evimi yakınız ki. onların barandı allAh arkadaşlıl'ı etmlı bulunmak bo
~ ı " ' de yanmış nlsun. Bu paralan da nim lçnl çok bil)'ilk bir terci ve mu
e vinu 1a.luuı yi~ide aıilkıila& Yeri· harlyettir. 
n iz!" 

Hfidi~enlo bu belAgatJ lı;arştsında 

fU kadının 1urt."icv~rUk., fedakarlık 

ve knhrPmanhk hasletlerini ifade 1-
fin benim daha lada mütalu beyan 
ctnıcmc hncet var nu? 

\'İnl' Muaşın mt>şhm Ayarbaşı 

kilisesi civarenda bir aoknğa 1ardım
cı Jnıvvetlerimb ıellnelye kadar ken
di kendine müdafaa eden n dOpna· 
aa bb- hayli aaylat nrdirca Ttlrk ka
.lmtanıu.n hayallerini ıimcli hrJun
da görilyonmı.. 

Maraşın kahraman e•tUtlan kendi 
t .. h irleri ni kurtıtrdıktan sonra Antep 
tckJ kardeşlerinin yıırdınµna da koı-

u 

Kahraman J\fuapn ba::rramıru be

plnılz için kutlarken bu milcadelede 

ha,.abru ifna etnıJş Evliya Efendi mu 

allim Oayrullah Efendi " emsali ci
vanmert l\1arq evliltlannın hatarala· 
nna hürmetle anar ve kendilerini lak 
clis ederken mücahit. ka.rdeşlerimfn 

1 
kahramanhtını. feragatin• de eönlü-
mBn ea HmhnJ du1gusu ile tebcil • 
der, kenclilerlnl bupnüa HJ"dili bO
)'flk Defe .,.. istikbale lua'fl besledJ . 
iimh ao.wsuz ıü ven içinde aelimla · 
rım.. 

(ULUS'tmı) 
Ali Kılıf 

Gaziantep Saylavı 

Uolnorlıu- bankacılar, ltltJpler, mektepliler vefhblt bOtiın mürekkeph 
k&lemJe yazı yuan.la.r mürekkebin ceplerine ILkmu.b.WJa.n. kw UWW:SJ.D· 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP 
ve biitün ağrdan derhal geçirir. 

iCABINDA CONDE 3 TANE ALINABiLiR. 
Mideyi, kalbi yormaz. TakJitlerden -.kmına. 

'Eczanelerden l - 12 lik ambalijlanru .......-la araymrz. 

~m etı bQyilk. en aem 
m 10D moda 9'yaft1D 

YER L 1 
ANCAK 

Ba.b.çekapr • .Meydanc:akta 

ATA 
ATABEK 

( 8ARfK ŞAMl.I ) 
MUea&::sa.t.ında buJabilıindniz 

Fiyatlarını 

Tetkik EdiniL 

PARK OTELiNDE 
.S.- akpm bq&an bap dolan sa lonunda (BEYAZ ÇIGAN) namfJe 

anılan 1.t· yqında 

KARMENPADY 
tarafından idare olunan meşhur 

TAPIA COLMAN 
' ICUBA ORKSTRASI. BOyilk muvaffa)n~tler kazanmaktadır. Şhncü,. Uıdar ı.tanbulun gôrmedill bö7le orijinal ve eımalsiz musJJd 
h~eti herkes dinlemelidir. 
•~ Bugün aaaı 17 1/2 da matine tofralarmızı evvelden aldınmz. ii!!iiill' 

Culb ft •hhn Mr tebentlme; lte,.a iitlede 
•lenmit bir ağna aahJb olmak için ea 

.. ... tıeıi " emla bir nada! .. 
' 

KOLYNOS ra 
dlşlertnlzi temiz.lemeğe başlamaktır. 
Balltalann<la hayranlıkla ve kıska
narak görmekte olduğunuz m ücelll 
ft beyaz diflena; K O L Y N O S 
lısttmaU De ah de malik olacağınm 
ıöreceblniz K O L Y N O S ağz:ım.. 
Dil nhhatlni. dişlertnbd ve diş eU. 

• rini bmnii muhafaza edecek.tir. 

K O L Y lf O S ·tanan.Jü a aman ~ 16D01 cezbedld inci gflıt 
cllflen malik oı.c.tımza emin olabll lnstnb. 

Bunun temini uıeak, Amerikan KOLYNOS dlşı maeunu sa,estnde kabil 
dtr. K O L Y N O S tamamen ~ edilmlf olduğu cihetle kuru fırça O.. 
rtne 1 aanttmetn koymak lrlOdtr. KııUamp pek bot, idareli ve elv~ 
Udk. BQy(lk t4b0 42 kW'\lfhlr. 

~> Musiki Sevenlere 
F.aki,ebinle çdmn AHENK .. 

MANOOLlNLE.R aizin TOCbe çal
pla.rmızdD". 

Mekteplere, HalkeTlerlne, cemi
yetlere Ye tilccarlaıa feYkalide ten

ziJ&t Yanbr. Hemmı müracaat edi-
Qİz. 

Mandormler 4,5 - 8 - 8 '" 14 rıradır. 
Abeolder a - 10 Te 14 ün.dır. 

a:J Eakifehir Ahenk Musiki Ticarethaneli: S. Suad lliıifıfılljli.ll 

P. T. T. Fabrik~ı,:;ı Müdürlüğünder.: 
2J Kilo V aldoo levha ve tel 

1 Kilo 1 m/m bakır tel 

'193 Kilo muhteW ebadda plrtnç ta~ ptrlnç boru, ptrlnç tel ve Plı1ni 
çubuk. 

Miktar ve envaı jubrda )'Ulh levazım llÇlk eblltme yoluyla •ba 
ahlMC'ÜtU'. Bu levazımın muhammen bed.ell 842 llra 20 kunıf ve muvaJt. 
kat temlnab 13 Un 1 '1 kuruştur. 

Eksiltme ıcı. J.. 838 tart:h1ne ~ ~bıa g0n6 saat 15 te yapıı.. 
c:atmda.n t.steklfle:rtn prtııameyt görmek için her gün eksiltnıiye girmek 
için de muanen gün" mtte teminat makbuzlarım b.Amilen komisvnna 
mikracaaılan. (594) 

Uiı 61 ı 933 t.anhıoe k&Oar omi&k mWf.&.04.W.lu~ &>ur!ıj ~& ..lıp 
ela henü2 borcuma 6deyemiyenlere ı 

Az falı almak ve uzun vadeye bağlamali gibi bll
yGlc kolayhklar 9österilmektedir. 
Şimdiye kadar müracaat etmemi• olanlann bu kolaylıklardan 

iatifade etmdı. üzere Yakit kaybetmeden Sandığa başvurma.lan. 
(700) 

1 E L E F o N KANYAGI • LiKÖRÜ 

dan. ucun borulmumda.n kurt&. 
ran yegiı.ne TU<U dolma kalemi 
A vrupada da.hi tasdik olunduğu 
r bı.. Almanyanm bu icadı mfl
rekkepl.i ltaJemle ya.z:r yazmak 
mecbunyel\mle olan balkı bııJd. 

b.terı bu ya.zs yurna.k eEıyet.iD. 
•fe.n lrurt.a.rnuştJJ'. 

nKU ucu a.,,ınmu. bol mOrek· 
kep &1u kuvveUi. ba.ısılır 3 - 4 
kopye ~rka.rabilir ve açık hıra • 
kıld ı~ halde hor n~ JCkflde du. 
l"Utıla dunnın mUrt!kkep akmu 

. ı......-..~~;;;;;;;;;;;;;;;~iliiiiliiiiiiimiailililiili;; ........... 2 ..... 42_03~. 2_42_02.......-...:1
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o L 1 M p O S 
l ...t~!!!!!!!!S~ip~ah!!!!!!!•og!!!!!!ıu!!!!!!!!ll!!!!!!!!!!!!!~B~U~R-S~A~P~A----Z-A._.R~I ~· ı...ıl GAZOZU veya SODASI ıı. KARIŞTIRIP iÇiNiZ 

ve hırumaı TIKU en u.tıam v~ kullu.nıı,!ı mllrPkk~pU ka.lmedir. 

SiyahtQn Maada Y eşn, Mavi ve Kırmızı 

, Ren deri de Ayni Fiyatta Satdmal<tad.r. 
Her yerde araymız. Fiyııtı 3 ll.radtr. 

~: Hllvuz.Ju Han No. ı, lstanbuJ Taşraya posta De gl5nderilir. 

lltsM == f- fi* p:; MEii!*' 
lf"1 11 ı• ııı1• ıııı 1111,1 m ıııı nıııı• ıııı•ıuı• ıııı• ıııı• ıı ıı mıııımıı ıı•ııııl\ 

= BEYOc;LUNDA B E L E R OTELiNDE j 
::: Bayram mftnasehetile: Arap danslan yıldın 
§BAYAN A c ER TARAFINDAN Arap danstan ve 

Panr gilnlerl saat 3 - T arasında matine 

1 SAZ HEYETi: 
-= -s 

SOLtSTL'F.R: Piyano na, nn An jel 
::: Keman Kiıçiik Salih 

Ud M ısırlı hna him 
Bayan MAllMUUF. HANDAN 

Bayan KO<;OK SAI•'İl'E 5 Kanun lınnai l Şen Çnlar 
Klarnet · Hıtmdi Toka:r Bayan tFAKE.'T -

---
; Okuyanlar: TAHSİN KARAKUŞ - NUMAN IÇLfSES : 

:: Fiatlarda zam yoktur. Lüks salonlanırm. düğün, nişan, müsamere ft : 

il w çay ziyafetleri tein musiki hey'etiJnizle bel'aber kiralamr. &ı ııı•r. 1 

1 

~""'~~:"".· . ".:~:=~~~,~. -,~ SiPAHi OGLU HASAN HOSNU 
1 

NEFiS VE MÜKEMMEL BiR iÇKi 

~ • Bayram Misafirlerinize de ikram EcEniz Yeni açtıtı Dikim EYinde ,atak Ye ÇA· 
it~' ~·~f) ~ -ı;~ ..;;ı. W- mAftr ta.kımlan ile beyaz efy&ya a.id 

l ~ her türlü aiparitleri kabul etmektedir. 

lsta.nbul, Sultan Ha.m.a.m No. 24, Telefon: 20625 
Beyoğlu, l.tikla! caddesi 376, Telefon: 40007 

ve DiKiŞ YURDU 
Müdürü : Anna Peçaropulo 

Selçuk HiçJd oımtt.adnn ıllı,Loırı.a.lı ve l:iıJe mezm111 

Maarlf99 mll."qMtdak dlı>toma V«"-rillr. 

1 .Mektebe pnzarda.n ba.§kıı bergün sut 9 dan lT ~.kadar ltayıt muame.. 
lf'-<ii yaptlrr Adres: Beyoğlu. ~tancıbn9l No !..\. 

~-.-,.__--........,.__....-. .. Milnip Bey a.pa.rt. Daire S ·~~~!!"'!'!!!!!!!!!!!!!~~ 

ANADOL 
Anonim Türk Sigorta Şirketi 
Sermayesi ve ihtiyat Akçesi 

1.ooo,ooo liradan fazladır. 
SERMAYESi 

TORKlYE. ~ 
VE ZiRAAT 

Banliafon tarafından ödenmiı öz Türk Müessesesidir 
SiGORTANIN BÜTt)N BRANŞLARİLE UtRAŞIR 

YANGIN - NAKLIY AT - HAYAT- OTOMOBiL KAZA. 
LARl - FERDi KAZALAR - iŞ KAZALARI 

Sigorta hususunda her türlü müşküller için gişeleri memnuniyetle 
ttahaı vermiye dalma hazırdır. 

Adres: lstanbul YenJ Postahane karşısında. Bü~ Kmaeıyan Han. [' 
I ~i!i!'!!!!!!!~!!!!!~~~~• Telefo1ı : M294 •~iiiiiiiôıiii~~~~~~-1 
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AS R i K AD 1 N GUZELLiGi 
VE KREM VENÜS 

Profc.'\i'ir Or. E. Wintl'r. Kimyn~er Or. Oeine 1?1Öi tfiinyamn en hüyfik dld ı:;rıeTieştirmc miiteha~slnn tarafından Formü· 
lü vürude ıtctirilcn VENÜS kremi. CİJ.D 111FZISSl1l11:\SI UJ\Kll\1İNUAN en mühim unsurlan ihtiva etmektedir. Ru
nıın i(irıdir ki. A \'UUPA VE AJ\IERİJ<ANIN MİLYONLAltCA MÜNF.VVER llALKI. ortisı ve cild mcraklılnn. VENÜS 
kn·mini hüyiik tnkdir vr hayranhkla kul1am:yortar. VENÜS kremi di~cr kremler gibi knllnmlchktan sonra dlcli hmmnz. 
J\1ESAMAT1 TU<AMAJ>Jf;ı a:ihi didin tencHiisüne de mani olmadığı itin kremlerin bir ŞAllESEldJ>İR. Cinnh·ET ve 
11 :\l<İKATİ ~~"c":. -pırlatanlıkınn hoslanmı~·un 'Ql)'m rlayanlarn dfm~·mun her tarnfındn bihakkın ~öhret ve itimat kıl7anan 
GECE VE GUNUUZ VENÜS KltEl\ILEKİNi katiyct!e tavsiye edcriı.. Tunmmış ıtriyat ve tuhafiye mağazalurmdu !!llllılır. 

A.ıM1 KJ&4l1Jl ın llCVcttk, 

&ucib edtrelı kullandığ 

Krem Simon 
Kadın yüzüne. her kadının •thbt vt 

ınOkt~mmel bır kremden tx>klemey• 
hakkı olduğu atıtJcıeyl venr. 8\ı 

Deltce: 

Oltte kadife yumuı,ft1th~. renkte 
&fuıco pembehğidir. 

KREM SIMON 

SABUNU 
Her yerde atılır. 

Ş.ŞMAN YANKO 
EMNiYET MA~AZASI 

ı.t.anbul. Yenı fıto.ta ban• caddem No. 39 

Mevsimlik son moda : Mantoluk ve roplull yGnlü 
umaılar. ipekliler, pamuldulor ve ketenlerin envaı 

Her cins patiska ve çorJofhklar 
Tuhafiye Jairtt!•İnJe en ~nflİlt Ç"eJİf. laaz." V• nlçiJ az.erin~ 

rıömleh. pijama. Ropdöjamln, lwviular. Heı C'1/U "'"'".,. ci· 
haz takımları. 

Yünlü kumaşların parça sergisir.de 

fiyatlar emsalslı ucuzdur. 

Nefaset - Metanet - Ucuzluk 

., 
'AHKARA 
ANONiM TÜRK SIGORT A ŞiRKETi 

Sigorta leknifinin modem HAAIAn Ozenne kunılmu• en 

kuvvetli (inanaaJ ,n:plAra ı.Unat cdco Lam cwlll biı aaaurta 

tirketidir. 

Si;ort.Aya ait her müşkülünü2 hak.Junda gi,clerinden mem

nuniyetle mn.Jumat verilir. 

Adrea: l~tanhul. Yenı Poşu.hane kartıamda Erzurum Ham 

aJunJa. T c:lduu; ZJ88J 

L,. ~ 

DiKKAT! -·1,- TÜR l< i YE ., 

A ~u'c~K~~N~ U iMAR BANKASI 
Tercih Ediniz 

tlart" kuyun ve tlj?ır tolınciPn ma 
muldür. Büti&n bakkallarda ... 

tıhr. ı 
... • Taklltlerınden sakınınız 4 _ 

T ak.Jid hiçbir za.mao 

arni olaırı&L 

T U.Jid benzen 

demektir. 

KREM PERTEV 
Bu itibarla en üatü.a 

laemdir. 

ADEMi iKTiDAR 
Bel Gevşekliğine 

En tesirli bir ilaç 

SERVOİN 
dir. Tatrara posta ile 185 

kunı~ röndcrilir. Sirkeci 
Mcrke2 ec.zanesi A.li Rıza 

J§
•Dtş bcktmı •21 

RlT RAMIZ 
lstıklAl 0.dde.ı. Ru.ştu 

• apL Tel . "3·'13 -. 

Dr. A. K. KUTIEL 
K.araköy T opçulu cad. 39 

TÜRK ANONiM ŞiRKETi 

Sermayesi tamamen tediye edilmis 

l ,000,000 Türk Lirası 
Yeni P..,.tah&ne &rk.a.aa. Atır Efendi caJJeal 

iMAR HAN 
TeJ~af edretı Lstanbul · lmat Telefon 24~77-8 

Yol. mehani •er.a.ir mühim intaat taahhüdü 

Mü~ait Şcraitlo Tevdiat Kabulü 
Emtia. e.b&m. •e mucevhc::rat mukabi!inde ıkrazat ile 

aisıf)rb •e bit,.,iml«" fll\nk" mu1tmt"li\tı 

[BUGÜN· KUMBARANllA ATAGAGINIZ· 5· KURU~ 1 

• 

-- -

YARIN· KURACAG t N lZ ·EVİN · TEMELİDİR 

T. C. 
ZIRAAT RANKASI 

Nqriyat MüdürlJ ı Ali llagdar KERJUEN 

T Al~ A-L\ TliAASI 

EViNiZDE 
BiR PUDRA HUSAB K 

-ı ~ r t i p E el 1 r-ı l z 
Krema köpüklü Tokalon pudrasından 

20,00 
h ı_ı ~ 1.....1 ~ i I< t...ı t 1-1 

PARASI 
AşaCjıki tafsil at dairesinde yapdacak pudra 

müsabakası için meccanen dağıtılacaktır. -HofiYUd sinema yıldızlan. . ytizünQze adi bir mAkiyaJ tek· 

I 

ıni Yeren · bütün pudraların bir fihnstini yapmı.lardır. Kul

'ndığmı:ı pudranm renıi ne olu,... olaun. bclk1 de siz.e uy
:un ıelmıyor Bazı aantsnlar. eamerlcre mshsw bir pudra 

SAADE TlNIZl MUClP 

ullan<hklannda ltendllerine daha uyrun ıı~ . Jiti cibi bazı ai~m!1~rn1Pıt'JD~~~m.ı~~· 
'merlere de.. aa.rııınlA.ra mahauı bu pudra "ullnndıkla.nnda 

eu kenJi '.erine d».ho uygun ıelcbitir . Bunu bilmenin yega- ı;~~~r]~~~~~~~r}~ ---"·' 
~ çareai. yüzüuuzün b:1 la rafında bir reM ve diğer taraf tn

" batka nmk puclra tecnibe etmek ve aradaki farkı anla 
1aktır Krem. köpüklü T okaJon pudrıuınm her tene uygun 
rijinal •e tAyana hayret renklen mevcuttur Bu pudra hava 

\ndrnlmı • . ıayri mer'i ve kal'iyyen r.uda.n müleeadr olmaz. % __ , ,.c ,'"""" 
~irçolc Amerikalı ıporcu •e yijzüc-ü kndrnlar audan müteca· 

ır olmıyan bu pudraya kullanarak mutat otimpi1' oY.Unla.rm· 
lan ve yüzmelerınden aonra bi!e tenlerinin bozu1nw.dığııu 

~yan elmiflcrdir. 

T okalon pudra11. imtiyazla bir usul dllİresinde istihzar Ye 

'lu imli ya~ Tok alon müesaeaeai taraf mdan mühim mali feda

· ilrhk larfa temin ed'lmittir. 
Poata. &mbftlij veaair mllMrHe kıı.r~ı1rl< otarak lstanbul 622 

f'OSla kutusu aJn.-aine CT.C.3) rumuzile 12 kuru"lul< pul gön
lerdiğ1niı;de huaual modelde bir kutu kr~ma köpüklü Tnka
on pudnlsile muhtelif renk'erde nlimune-lilc 4 ufak pl\J<et 

•udra adresinize iraal edilecektir. Bu ıurctle ralmı kcrı<li 

•l\~snıza "eyahut arkada,.la.rınazla beraber lecriibe ederek ha· 

iki bir pudra miisabakuı yapmıt olursunuz. Ayni ıamanda 
biri gündüz "e diğeri gece için) hakiki cild unsuru olan ikl 

ijp Tokalon kremi de göndercc~S:iı Bu kremler krema kö 

uklii Tokftlon pu<irıuil~ he!rl\her kultn.nı'a.~l\t< VCSlftnt- kr~m-

'ir. Mektubunuzda her vakit kullcUuhğınıı pudra.um reııa:iru 
'e bilJ:rmeyi unulmayınıı. 

~~~~ .. ~~~-
Nümune lstiyen!erln ~okluğu kar~ısrndo gön· 

Jerme iıinin bir kac; gün qeri kalmasının maı:ur 
:ıörüfmesini muhterem müıterilerimizden rica 

-

BU MECCANi 
tlm~~!~· / fl C R 0 8 [ 'f1 TA Pt Nll 

yOzOnQıOn ı.ze •• 

d a ha oe .. çleşm" 
oıouOunw a o r • · 

r·ın111111111111nı11111nu11nınrnıı11111r1111111nurnrırrınn11rnrnrnnrnın1111nnım1nn11annnı 

= MACAR ZiRAAT MAKiNELERi FABRIKASI -------- Hofherr • Schranti • Clayton - Shuttleworth Anonim Şirketi ------ TORKIYE MERKEZ Ş UBESI --: b.tanbul Slrkccl Aıılr.ua Cadd~• NG. Ut. Telcfou.: Z357'l. Tel,raf ad.rest: lloOıt-rtun Şube ı Adana -------------= = -... 

l 938 modeOen 

25. 40 ve 50 beygir kuvvetlerinde 

tekerlekli veya tank sisteminde 

1 HSCS ÇELiK 

~ MAZUT 

i • -~ -• s -E --
1 TRAl<T.. 1 
3 ltlc-m~lert f!ft Mm "" en "'1lncfh P!ml'alı1b derecede mOkcmmel .. t\am ~ aactedlrler. § . : 
: Çellk pulluklar. er.lı. n harman maldnelen. motör Ye lokomoblller. dctiTtnc-nlu . yem lunn• " f'!?.m~ ftta -- : 
: lı.inelcri. elLremc\dcr n rayıklar, aantrilüj tulmnbalıu. el n motôrle mOteharrilL çelti1ı. .oyma m.aJrJ.ne : - -- -
1

5Jert, tohum " pamuk Mibzerleri eln beycfr <"•palan her tnrlO draat makrnc-lerl E: - -:u1111111uıunu111111u11111•n•11•1:UJ1111111m11uJUUllluıut1umu11ı.n.111111uuıınnıı1111111111111nr111111111 :ı 



isarlar Umum Müdürlüğünden: 
İzmir Fuanndaki İnhiMrlar pavyonunun vaziyetin lcabma göre her ild 

'9eya iç 1e11ede bir, yennmmest tekarrür etmi§tir. Bunun jçiıı bu 1e11e bir 
IDfiubek• açılacaktır. ' 

Mtllat.abprtlan: 
1 - llüaabakaya iştirak ed'enler yapacaklan pUm muhtevi kapalı zarfı 

tkinci bir zarf içerisine isim ve adl'eslerini muhtevi bir brtla koyup niba
;,et 1 Mart 1938 tarihine kadar :eepi yat pbesine vermif o1acaklardır. 

2 - P1'nlar IGuıleri bnaıı.. 8ildlrlliıcek bir jüri heyeti atn.fından tet
kik edlledektir. 
Müsabakayı kazananJaı'du htıtııetye 300 Ura 
Müsabakayı kazananlardaQ ddnotye 100 1ft 

ınfikAfat Yerllecektir. 
3 - Yapılacak pavyonun Azam! bedeli 15,000 Uram.. 
4 - Pavyon, cephesi 18,40 olan 24 X 18,40 m. eb'adıncJalrl aıw Gzerlne 

kuruı.caktır. 
1 - Verilecek plAnın mikyası 1/100 olacaktır. 
Gönderilecek olanlar: Zemin, mak taıu, dalıi1l fasat etüdO. "renkli ola-

eak cepheleri muhtevi olacaktır. 
A- PaV)'on dahili: 
1 - Hem lçerde hem de dıprdan •tıf yapıl•'bDeeek tal7.da bir •tıf .,... 

K. "Burada tütün, tuz ve kapalı life içki satılacattır." 1-u •ııt yednin 
toman, topraktan mahfuz ve mamulltın çalınma tehlikesine karfl muua 
olınalll"a itina edilecektir. 

2 - Bu •tıf yerine yakın ve elverifll bil' yerde ınamuMtın stok edilmesi 
lcin bir depo yapılacaktlr. 
1-Münuip Jerlere weatl)'• '" bir kaç tuvaıet yapılacaktır. 
4-Çatmua f1sertne veya münulp bir~ klfl derecede masa konabl-

ı.c. w a~ içilecek bir içki barı yapılacaktr. 
1-IXI m. eb'acbnda bir lipra ima]ithinesi kurulacaktar4 
B.- 'leQlnat: 
1-Blr AtatOrk ka,e.L 
ı- • fttrlD yapılacakt.m. 
A-Yaprak tüıüa. 
B-Slpn.. 
C-Tm. 
~-lçld, •-Bani& •-ıı.ı- dl'IDI aumna .. 
C-Qırdlde11 

1-İfd •tıfl. 
ı--..-. . _.,...., 
,_ ,....... ...,.,. ,.,,... '"!'itan.; incir ft tıztha llltlbqwı 

..,........,. ...,.,.. ,.ıan Jai\lwpterll' pfildir .. 
1>-PaMlm 
1-Tarld)e ~ •aı ...... harita hazırdır,; 
1 - Barut •tlflaı ~ Wr panomm enqullle'l yapıla~. 
Ba puoJar için JnıDemlacü maı...,..,tn tntDıabı mhnann takcflrtne 
~ Ancak bunJar4A -.Drek ~ Dlydn mtıt.harrik levha ft 

---~al--._ ..... 
1,1x1x21 ~ Clba1t J'abrlbsı maketi hamd& 
,. - otaanatlk ..... fllldıell. 'Tcıotame ıumtmıa... 
ı.-. 
...., ........... tpt ....... ~···- ....... "81Sa; 

Friilik Satııı 

• 

. Yerli Malını Kendi Yaprıın Gibi See 
Saf m.9ıJtıel1 ce1'bet.IMk münM!e ~ ~ ..._ .._., JiJ:u.da mı....,. lıııli"llr ..._. Ba ... llbııll ~pek fOltı 

ICQebl JDal:ı olduh tt.riJıdeki ınut.s..n belJWlr. 
MTIN YADNDAŞ 1 ~ plen ba ............ alll1l pMl .ıtuma .W.-. • ....... -- t11am ..... 1.wltıW JU1Ya dtJdli•--. ecnebi sr lllbn ~ Jd w 111m-..... )'&fddlll,... ....... a.. 11' lılOlalUa ......_,.... ~ ....-~ pıepe. 

imi dUib. Parw dıfu'J1a ka;rchnnunat Wa blııdl ......... w 1111t1ı VA9ft'DI 11111& ._ ................ 

"Yerli malı kUICllllllak memleket borc 
8dlN DBDEI: O. 1'll1l < mtB) .. BtjllJIJ llABlml) ..... Olldam ,.._.. _. •d•ı'mı' Yat._ ._. llltatlftt.....,,,,,_ 

de me,ydana .... ~. kıJJDetl bir bt düa fulllCIJr, .. ..,.,. llgll9rtmlll ....... ,., _ .....,.,, •• ~ .. ,... .. 'ftZlfedlr. 
AZIZ VATANDAŞ 1 l&metıi Ui'af ~ Wa1baa 1- ftıkla atı ..... ,.._ Grlf .. ,..._ J9I ( ... ) w (...,.) ~ 

landır. ÇUnldl bu yeril 'lna M•r ciDll.,.. metwııt ltbrllt dllu'ida ..... laJeılnde <••_..) JU1ı tini~ oe1t Ost8n.,.. "DCOZ 

ahıp mi.ık bU ecDebi bJGaık1arma Jr&t.iyeıı ihtiyq b'bn.lfmlbr, Bmm ..... lala 1ıılr ....,. ""6'. _. JWde _... anpua w alıp ıWe gtlle 
k1•"8nma. • 
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Fiyat ve $9raft herkes tt;ln uygundut. 

Hakıkf ber RC A radyosunu 12 ey tak5itle 
Ödtmmek üzere. 12!). - liradan alabıltrsuuz.. 
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