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G ONLOK Si Y AS T GAZETESi 

POLONY ADA SEF.E1lBERLIK 
LoDdra. 21 (A.A.) - Pazar pzeteleriııin eberisl Varıova 

mahreclle, Pol~ umuml seferberlik llAn edildiğinden bah
seden he)"ecanlı haberler ~. İngilterecle yakında 

mecb\n1 aakerllk hizmetinin kaba1 edD.eceti hakkındaki haber-

ler de bugQnkQ g&%etelerde bny(lk hartıerle intişar etm1stir 

~ ~!!!!!!!~~~============::=======~~=:' 

Parti Namzetleri Tam Frankistler iki 1 

Müstakiller: 

Istamat Eskişehir, Berç 
Türker Afyon, Taptas 
Ankara, Abravaya da 
Niğde Mebusu Oldular 

YENi MECLiS, 3 NiSANDA 
iLK TOPLANTISINI YAPIYOR 

.Ankara, 26 (A.A.) - Bugün "26-1 ha asılmı~h. Parti namzetleri ort:ı-
3_193911 sabahı başlıyan mebus seçi- ya konulan tahtaya yazıbnış, diğer 

i öğleye kadar yurdun her tarafm- beş müstakil namzet te aynca ilan 
:. sona ermiş ve Cümhuriyet Halk edilmişti. 
Partisi namxetleri ittifakla seçi1miş- Saat dokuza doğru Vali LCitfi Kır-
Jerdir. dar, kaymakamlar_. teftiş heyeti aza-

M" stakil mebusluk için boş bıra- lan da salona geldiler. Saat dokuz
kıla' u Afyonkaraıhisardan Berç Tür- da Şehir Bandosunun çaldığı İstik
ker ,n AnGtaradan Dr. Taptas, Eskişe- lal ~.arşından sonra müntehibisani
hirden İstemat Özdamar, Niğdeden ler ıçın hazırl~nan m~.zbatalar, ma -
D Abr.avaya Marmaralı intihap roken kaplı huviyet cuzdanları dağı
e::lmiştir. tıldı. Bundan sonra intihaba başla-
~ aydan'berl Türk vatanında de- nac~ğı bildi.rildi. Boş oln~ sandık 

d · tih p isinde hükfunet ve teftış heyeti tarafından muntehı'bi -
~~ e u;~::iıı~1ı~fnn ışıemesindeltı nı r onun e mu urlendi. 

1. Oz.kan (Kırşehir) 

koldan Madrite 
Taarruz Ettiler 
Komünistlerle Anarşistlerin İtirazı Üzerine 

Madridin Teslimi Karart Tatbik Edilemedi 
Londra, 26 (Hususi) 

tan gelen haber! - BurgOS-ere g .. 
din teslimi hakkınd o~e, Madri· 

akı nıu 
kereler komünisteler} za -
lerin teslim olmağa e anarşist-

• rnuvaf k 
ctmemelerı yüzHndcn ki a at 

a nı k mışhr. al. 

Frankistlcr, Kordele ve 
dalozya cephelerinden ta .t\:n -

. l d' w • arru:ıa 
1 geçmış er ve ıger ıki ceph eyi de 

' , miiteaddit noktalardan yarmış 

: tardır. ileri hareketi, süratle iıı: 
1 kişnf etmektedir. 

Frankist mnkamatı, dimhu _ 
riyetçilere bir ültimatom vererek 
Cümhııriyct topraklannda halkı 

mukavemetsiz teslim olmağa da _ 
vct etmişlerdir. 

l\ladritten gelen haberlere gö
re, Albay Kasado ile hariciye 
müşaviri bugün sol cenah cüm _ 
huriyetçilerinden Julio Joe ile 
görüşmeler ve miiteakiben bütün 

azasının iştirakiye müdafa kon • 

seyi toplanmıştır. 
Frankist tayyareler, dün iki 

defa şehrin üzerinden uçmuşlar. 

d 
Dün akşam da şehrin haricin

ır. 

d 
cephede büyük bir faaliyet 

e, T 't l .. 
örülınüştür. op ve mı ra yoz 

g 
1 

• Joılakları hırpalamaktadır. 
ses erı . d 'd' k 

1. gazetelerı, l\la rı ın ço 
Ber ın w • • • 

d düc:ecegını haber verı · 
Yakın a ~ • 

1 ... kal Anzeiger gazetesı. 
Yor]ar. l.JV • • ''B 1 . 
İspan,·a haberlerını. o şevızm r 
il-. • teklerini taşıyan de-... onun e 
hıokrasiler, Avrupanın mukad ~ 
del'at1 ile alakadar olan bu partı· 
Yi kaybettiler" başlığı altında 
Veriyor. 

~iğer taraftan, ispanyanın yeni 
Parıs sefiri Jo FelY Parise gel· 
mi be se • 

'' Y•natında Burgos anlaş . 
nıası~ın dUrüst ekilde tatbiki 
sayesınd 'kj Ş .. 
betleri . e ı memleket ınunase· 
şaf ede:~n._ .e~ i:.ı bir şekilde inki

gını soyJe-. t' 
~-=----- _ •• ,ış ır. 

Jl/i Rıza (Çoruh) sürat ve intimm, büyük inkılabımı- Müntehibisaniler sağdan gelerek 
......_____ mı en mukaddes eseri olan milli ha- kürsünün önüne k onulan intihap-------------

M • ~ kimiyet ru:lfona, dikkatli bir kıskanç- reylerini atmıya başladılar. İlk rey 1 

Apartıman En~zı 
Altından Dün Sabah 5 
Ceset Daha Çıkarıldı 

US SOL 1 N 1 )Jk ve mütekAmil bir olgunluk!a Eyüp ikinci müntehiplerinden Yah
ya Galip Kargı tarafından atıldı ve 

bağlı bulıunan her Türkün bu inti- bunu bir intizam dahilinde diğer 

N tk 
bap ödevinde gösterdiği şuurlu ala- müntehibisaniler takip ettiler. u unu ka ve tehalük ve binnetice bugün 1311 mün1ehlbi saninin reylerini 

D 40979 ikinci mütehibin, Milli Şaf atmaaln saat 12 ye kadar devam ~t-ün s 
0
. • yl e di: !smet tnönünün gösterdiği Cümhu- ti Defter üzerinde yapılan yoklama 

riyet Halle Partisi namzetlerine, tıaın da müntclıibisanilerin reylerini ta-

la bir inanla reylerini vermesi, yeni mamen kullandıklan tesbit edilerek 

"WIQkaddes HaklarlllllZ Türkiye Cümhuriyetinin kuvvet ve sandık mühürlendi. 
't kudretini dünya önüne bir daha ko- Tasni!, saat üçte bitirildi ve reylo:?-

-. Clnınmadıkça Sulhe yan parlak bir eserdir. rin tamamen Cümhuriyet Halle Par-
1 a eb tisi namzetlerine verildiği anlaşıldı, 
~~ b- Et • en.·11 şehrimizcleki •eçim ~ US mıyec ':I netice telgrafla Dahiliy{; Vekaletine 

~' 26 (Hmusf) _ Musso~ni !stanhulda mebus seçimi dün Ü- bildirild. 

* ~ li'aşizmin ilk mücadelele:ıne niwrsite konferans salonunda yap1l
~e~ olan elli bin siyah gom- dı. Bütün müntehibisaniler saat sekiz Ankara, 26 (Tan Muhabirinden ı -
~ li' Önünde bir nutuk söyliye - buçukta gelmiş bulunuyorlardı. Sa - Yeni mebuslar nisanın üçüncü günü 
~ )'a a§izrnin 20 senelik bilançosu - lon bayraklarla donatılrr.ış, dış kapı- Ankarada bulunacaklar ve Büyük 
~ttıl>nuş, İtalyanın mühim işler nm üzerine "Dünü düşün, bugünü ~fülct Meclisinin altıncı devresinin 
cS...,-•ı.ığını anlatn-u• sözüne şöyle · 1ars " izesi yazılı bir lev ilk içtimaı da o gün yapılacaktır. 
~~ etJn~ir: iyı an m vec ->' -'Yaptığımız şey mühfmdir. 
h~izhn için asıl mühim olan 
~ l>a e Yapacaklanmızdır. Ve bu-
~ l>acağız.,, 

' ç~~SOlini, İtalyanın gideceği yo
~ S<ı ilmiş bulunduğunu anlattık -
b 'l>l'Qn;a şu sözleri söylemiştir: 
~ esyoneı müsalernetçilerin 

'ıtııa, ~a nefret edilir şahıslar olma
~cıı._ arış sözünün bundan böyle 
~~~a eskirniş ve kalp para gibi ses 
ci~~i ~bir meta bulunmasına ve 
~et 

1 
arışı medeniyet için bir fe

~?ntı 0 arak telakki etmekte oldu -
'-tt z ll'lalum olmasına rağmen, in
~qlt ~edeniyetinin inkişafını koru -
~%<;hı uzun Mr banş devresinin 
~ltlt.ad~na kani bulunuyoruz. Fakat 

?\ce h· es haklarımız tanınmadan 
c,~•z. ıç cır teşebbüste bulunmıya

t-ı ,, 
!l' lısso•· 
~ı Sars ~ni, Eeılin - Roma mihveri-
~\'!ket~"'k teşcbbCslerinin çocukça 

l!r olduğunu ilave etmiştir. 

~::::tuk na.al karplanJı? 
bı.ı~llk•~ 26 (A.A.) - B. Mussolininin 
bıııtılla tı nutku hakkında tefsiratta 
' ~tarı lI Le Tenıps gnzetesi diyor ki: 
~l'eQe~ . hiçbir beynemilel 

llntina etm 
(Sonu·' 

I 

l•tanbul ikinci müntehipleri reylerini kullamyarlar 

Slovaklar 
Macarlarla 
Anlaşıyor 

lngiltere Endişede 
;; 

Ağır Yaralıların Vaziyeti lyileşiror, Bugün Bir 

Yerinde Tetkikler Yapacak Ehlivukuf Hadise 

Londra, 26 (Hususi) - Macar ve 1 

Slovak kıtal.an arasında bir mütare- j . 
ke aktedilıniş ve muharebe tamami-

1 
le durmuştur. Macarların Slovak 
topraklarında işgal ettikleri nahiye
leri tahkim ettikleri bildirilmekte
dir. Macar ajansı , cephe boyunda 
tam bir sükun hüküm sürdüğünü an-ı 
latıyor. Muhtelit Macar - Slovnk 
tecdidi hudut komisyonu, yarın Peş- · 
tede müzakerelere başlıyacaktır. 

Facia yerinde dün yapılan ar~tırmalar 
Macar Başvekili Tele.ki, Dahiliye 

N;ızırı ile birlikte iki günlük bir zi
yaret için Rütenyaya gitmiştir. 

Tele.ki, Ungvar hava meydanına 
giderek geçen cuma günkü hava mu
harebelerine iştirak eden tayyareci
leri tebrik etmiştir. Başvekil bun
dan sonra muharebelerin cereyan E't
tiği mrntakalara gitmiş ve Ungvar 

fSonu. Sa: 10: Sii· 4J 

Bugün 
=ı======= 

İkinci Sayfada: 

' 

M. Turhan Tanın fıkrası. 
"Sual, Cevap,, ve haberler 
Üçüncü sayfada: 

"Felek,, ve "Bugün 
" 

Dördündi Sayfada: 

Hallcla anket ve Tiyatro 
Beşinci Sayfada: 
Mikrop harbi, Fıkralar. 

Altıncı Sayfada: 

Günün spor haberleri. 

Yedinci Sayfada: 

Kadın ve moda. 

Dokuzuncu Sayfada: 

Nefis bir hikaye. 

Evvelki gün Y enişehirde Atlas apartımanının ve iki evin 
çökmesi neticesi 'ukua gelen faciaya ait tahkikata ve hadise 
yerindeVi araştırmalara dün de devam edilmiştir. Ankaz al
tında kalanlardan nıarangoz Pavlinin oğlu 12 yaşında Todori, 
Halıcı Arap Yı;ıs11ftın karısı Sultan, diğer Yusufun kansı 
Makblı1e· kızı Uhnn ve faciadan biraz evvel misafirliğe gelen 
Fenerli Ayşcnin cesetleri de çıkarılmıştır. 

İtfaiye evvelki gece sabaha ka -ı--

d.ar ve dün öğleye kadar hadise ye-1 BE ş 1. KTA ş 
nnde çalışmıştır. 

Tahkikat neticesine göre facia -
nın kati bilançosu şudur: 

Birinci katta oturan şoför Naci, 
üçüncü katta oturanlardan ıfavlinin 
oğlu Todori, Arap Yusufun kansı 

Sultan, diğer Yusufun kansı Mak -
bule, kızı İlhan ve misafirliğe gelen 
Ayşe ankaz altından ölü olarak çı -
kanlmışlar, Fenerden misafir gelen 
45 yaşlarında Margarit, apartıman 

kapıcısı Nikoli de hastahanede öl -
müşlerdir. 

Yaralılar iyile,İyor 

Şoför Nacinin kansı Fatma beş 
buçuk saat ankaz altında kaldığı hal 
de büyük bir tesadüf eseri olarak 
yalnız bacağının kırılması ve başı -

(Sonu Sa· 10, Sü: ZJ 

İzmirde 
2-1 Yenildi 

Dün, şehrimizde ve lzmirde canh 
spor hareketleri olmuştur. Anka:-agü
cü - Vefa maçım Ankaralılar :i· I Ka
zanmışlardır. Beşiktaş. lzmırde Ateı 

sporla yapt1ğı ma~'ta 2-1 maglup ol· 
muştur. 

Diğer taraftan, Fenerbahçe mües.. 
sisler heyeti dün toplanmış. ıstıh e
den idare heyetinin yerine yenis se
çilmiş, milli küme maçlmna deva
ma karar verilmiştir. Tafsilat Spor 
sayf amızdadır. 





UGON 
iik Devletler 

~hesi 

Saf·ye Sultan 
B 

nyDk tıstat M. Turhan Tan'm guetemiz okuyucuları 
ıçin btiyllfc bir itina de hazırJamakta olduiu bu ye

pheRe?e çok yakında bafhyoruz. Baf81ıktan Safolllla 
ni V enidik güzeHnin ,ebr.ade Muratla iual aı;ılaşbiım 
~-1 _ _:~ı.ı.,ı biribirJeıinin dll1erinden anJamıyan bu 
ve ~ aev.11~~ nasıl eğlendiklerini üstadın :::.: .::n heyeealılar vııadeden kalembıdetı cllnli-
~ 

1 

ClCK 
Dinlene, Dinlene! 

8 u yeni ~ mtıtareb ~ işgal g(lnlerinde Vah .. 
dettin ile Damat Ferit tarafından çemlen ve şlmdi .. 

ye kadar işitilmiven entrikalaruı ilzerindeta esrar perdesini 

bldıraf"8ktır. Bu tefrika, Baltat I.hnanwndald Damat Ferit 
yalısmda oynanılan facia ve dramların hepsini hakiki dekor-
lım ve ekserisi meçhul k'lmıı artistleri ile birlikte, T A N 
okuydcuıannm ibret naı.arları önüne serecektir. 

Ycaan: B. FELEK 

Yakında TAN Sütunlarında 
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-iu abmn _. 
KORKUNO 

'<ADIKÖVONDI 
79 lln ... 

Sah ıcıno ~ 
20.SO da 

alR llUHAelP ARANIYOR (t-

Haya!.! ~tt!zl ~~ 11 R DEN------~ 
1 S A H .-.. ...... -Y•ratu=·..,.. ..... _ T E K o N T 
ıom9CltArt11t1 FER NAN DEL 

o.,.mım.. ..... ll1env " ... lllme1erıe dolu '* l'ram ftlmL 

2 • KAÇAK C 1 LA R 
Amerika hGkametl Zabıt.amnm Memleketi her 
URLA Milth!f mftcadeleslnt ~ 1r .... m lleDe .~ --. Soka. GANGBTD ve U! 

F .,.. evzuu ua liialenmif bır tekilde IÖltel'9D ~ clobl bit 
raaıııca *'izli. laı lollerde: Marı ICarllale Loyd N 1 1 .ı.. ı-~ 

llMIÜft ~~ 1 p ı···. v .. .,. ,._. 
-... IUD .. _ sı ..... .. 
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"rAN 
Gündelik Gazete 

---0-
TAN'ın heden: Haber
de, fikirde, herıeyde 

temiz, dUrUlt, Hmlrnt 
olmak, karlln gazetesi 
olmıya çalıımaktır. 

ABONE BEDELİ 
'l'iirkiye Ecnebi --1:~g Kr. ı Sene !800 Kr. 

400 .. 6 Ay 1soo " 

150 .. 3 Ay soo " 
;\il ,. 1 Ay 300 " 
0~leUerarası posta fttihııdına dahil 
beıı 1Yan memlekeUer için Abone 

3 S e~ müddet sıraslyle 30, 16. 9, 
Adr adır. Abone bedeli peşindir: 
C es deği:ıtlrmek 25 kuru:ıtur. 

evap t i ..... 
ıuk: ç n mektuplar 10 ıı.urus· 

PUi llAvesi lAzımdır. 

~ --...::::z::::===,,,,,,....~~~-======== 

---~ atandaşların 
J.layallnı 
~orumak Lazım 
[) tlıt tehriınb:de beı on vatanda· 

~'- lln hayatına mal olan bir Y1 • 
~faciası oldu. 

~ facia ıon samanlarda İl · 
"- da yapılan ve yapılmakta o • 
.. binalar iiHrine dikkatimizi çek-

•-ektir. 

~ l elli ln,aatın mfthlnı bir kısmı 
fok bakımlardan sakattır. 

ıı.... t~ell bizde mimarinin bir lhtl· ., ı,· 
'-. 1 olduğu henüz umumi bir ka-
h~ t halinde teessU. etmeınlıtir. As 
te 0kUtnuı kimseler blle evlerinin 
dil •Partımanlarının plblarını ken· 
.. ~l'i Yaparlar. Sonra bu planı bir 
il ~~Ya vererek lnıaata batlarlar. t
fıı •rtıara havale edenler bite, öyle 

~ ... li . ki l 
tıı, ıtıUdahaleler yaparlar , m • 
~11 t •anatın bütün icaplarını tatbi • 
fe

11 
muktedir olamaz. O vakit ortaya 

,,. ile, estetig"' e ihtiyaca uygun ol/• 
"'l"Ya • , 

ı il hır ucube çıkar. 
~"'ı 11faat evvela bir ihtisas işidir. 
"11 .. ;J:: ~·-~a.. . ... ı. ı.-• ••"!91"' 
tıı.. · inşaat fennin icaplarını bıl • "Ye 
\retiı n kiınselere inşaat ruhsatiyesi 
~,lığ~e?'elidir. Ufak ~ir h~s~p. yan· 

hınanın çökmesıne kafıdır. 
tiy1180~ra kullanılan malzeme, e~e
~İl', thına Yaptıranın kesesine tabı • 
~oıı. aten yeni inşa edilen binaların 

61l ti B 
~he caret için yapılmaktadır. u 
f11111 llle ınalzemenin en kötilsii, kal
~lllt en kötüsü ve işçinin en kötüsü 
.. ~llılır. Maksat binayı ucuza çı • 
"-·qak •.• 
.. 1111 ve bir karla satıp yenısını 

"ıaıu · ·1 b · "-1 ır. Bu suretle ınşa edı en ı· 
t '-'ıtı 
cı11~ Çoğu gerek fen, gerek sıh • 
~ terek eatetik bakımdan bozuk· . 

Q 
~ııt, etek ıehrtn gOzellilfnl, gerek 
~le~d•şl~rın hayatını korumak için 
~ ~ Yenın in~aat l~Jerini daha sıkı 
~lll'd 011ttol altına almHına lüzum • • .. ı 
lıtett · nşaat talimatnamesinin tam 

..... e tatbikine itina etmelidir. 
' 1 '•nı isteyenin her istediği yerde 
ıı.. •tedf "'ı "'ll~ g tekil ve tarzda fnıaat 

•ına ınilsaade etmemelidir. 

TAN 

" o •• 
IllilCUA'fO~LI 0 

~lLllJJJBM 

1 

_J ___ 

Franko, kendi.ini tanıyan Fransa oe 1,..-iltereJen alacalmı aldıktan •oma nanilr yapıyor, oe 
T eJeklrar ederim, yine bll)'Unınıu, diyor, diktatörlere iltihak ediyor. (/ngilis karikafflrii) 

MİKROP HARBİ 

5 

Bir Gelinlik 
Kızı Nastl 
Öldürdüler? 

Yazan: AKA GUNDOZ 

S ize kırk yıllık bir masalı 

söylemiyeceğim. Dört yıllık 
bir faciayı anlatacağım. Evet dört 
yıllık, yani inkılabın on dördüncü, 
Cümhuriyetin on ikinci yılında ve 
gözler önünde geçen bir facia ... 

On sekiz, on dokuz yaşında gfl
zel bir gelinlik kızı inlet.e inlete, 
bunalta bunalta, çatır çatır öldür· 
düler! 

Katilleri pb pis yaııyorlar: A
nası, babası, haminnesi, teyzesi! 

- Kızınız veremdir. Fakat he
nllz llk devrededir. Şunu bunu ya
parsamz yüzde bin kurtulur. 

Diyen doktoru kovdular. 
_ Alçak vicdansız! Nur topu ln

ıımıza iftira ediyor. Adını vereme 
çıkaracak! dediler. 

Altın paralan tUlbent çıkınlar 
lçincle kasıklanna baih olduiu 

)ıalcle: 
_ Blra1 ınuraftan çeldnmeae. 

ali, kıll Yakaaia 16tUrtlnenb bir 

..1 kahnll· 
te1•

1 
doktoru kovdular. 

nyen h Arlll herif, paramıza 1 
- B' de para ne ıezer? Dal-

koydu' ıı il 
,'b' ... ıımııın adını köt ye çı-

l'an gı ı ... i , d 
k -·.ı voluıak ist yor. e-
llrıp parıw-- ., 

diler 
..,, •l a Ltor 1okm.U oldular. 
~" erine o~ 

Gftn &eldi \erini bUtUn konuya 
kollıflı... ' ev a sta kapadılar • 

.. a. eıe o .. nı m.. 
IUa ilUy d 011\ar 1eV5ua 

Yarınki 
lan kocaa.:rk:İacak diye clövflntl· 
yorlardı! " \d ll-t•ntı blllyor-
lardı p erem o Ur;.. d 

H 1 . E id'I E. •kat bütün enai§e koc• a 
ı. . fer bir lçtlnıai kitaP olsaydı ~ arp erin n :,~t: Yeli b1llunsaych, ıtırcesa 

unları ıuçuıı· 
dan mahkfun engizisyon 

ederdi. 
Kızı kafesli, tahta h kil· 

K k T h e s·ı Ah d çfikbirodayak kapak pısının önün apadılar. Oda b-o r unç a rıp ı a ı ır ~:!:·~~~~~.~:=;~:·:;.: 
-·- urttuı f1 .,..... zerresini Y.asak ettıı er. G Dl" 

Milletler Cemiyeti 929 senesi V burun deliklerinin içerisine sıkı- beş numara petrol lArn~r de odada 
nisanında Cenevrede ~ğı- fi!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!• 1. azan : •~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!iilj yordu. lar, gece gündüz. Körnu ll&l Yaktı. 

daki kararı vermişti: ı Fennin bugünkü durumuna ve Dl eksik etmediler. İştah: ;:~ngab-
cMılleUer Cemiyeti mütekabil ıart---1.ı o s h• s saydığım mahzurlara bakarak mik- vermediler, dokunur diye ır,.dlye ?' 

lar altında boğucu ve zehirleyici gaz- r u e n s s t d l Ar alye• ların muharebede kullarulınasıİu ve p 1 e roptan hemen kati ve büy lk bir si- yap ır ı ra. asıra kıkı d • 
mikrop harbi yapılmasını meneder., • ı ili li.h tesiri beklenemezse -::le, bazı ğaçası ile ıhlamur verdile:. ~:t:: 

Fakat biz biliyoruz ki, bir çolf ~liiiiiiiiiii!i!i~!!!!!!!!!i!!!!!!i!!iıil!ii!!!!!~~~~!!i!iiii!!!~!!!!~~!!!!!!!!i!i~!ii!!i!!!!!i!!i!!i!!!!~~ mıntakalarda başgösterecek bulaşı- algınblığldı uzadı diye çerleşen çöple. 
devletler bu karara ragme~ n "t cı hastalıktan d l k ı şen a ırına nohut yak•·ı ha·tı mu e- ve düşman ahalisinde tam bulaşıcı Mikrop kıtası; hortumu olan ve o ayı vu ua ge en ..... .. 
madiyen zehirli gaz yapmakta ve bir hastalık zuhura getirmlye mu- sırtta taşınır Aletle techiz edilmi~ heyecan ve emniyetsizlik her şeyi lar. Bdabashı me.rakından, anası iç .: 

Yeni keşfedilen gazların harpte ko. aff h"'· l ed ak t haff lb' k · · yapmıya muktedir bir orduyu sar- cısın an, amınnesi yorgunluk v akıyet ill51 erse ancaık m - ve a uz e ıse ve mas esı gıy- k k . . k çı. 
)aylıkla kullarulabilmesi için tecrü- sat temin edilmiş olur. Elde mevcut miş erlerdir. Bunlar su yerkrini, sabilir. arma ıçın ızın odasında sabah. 
belerde bulunmaktadırlar. Daha az mikroplarla bir kaç yerde hasta- iaşe ambarlarını, konak yerlerini Bütün hudut]an aşarak gelecek lara kadar sigara içtiler. 
yakında olan İtalya • Habeş harbi lık zuhura getirmek bir netice ver- mikroplarlar. Bu tarz mikroplnma- olnn mikrop harbi bilhassa günah- d Aradılar taradılar, yedi dul ka. 
de güzel bir nümune olarak önü- mez, düşman bu hususta vaktile sa da ve fakat çok müessirdir. Ric:ıt sız ve masum halka tevcih edile- ın buldular, bu yedi dul kadınQJ 
müzde durmaktadır. zamanında ve düşmana terkedile- cektir. Bu suretle korkutucu tesir- yedikleri ekmekten birer tutam 

Miıkroplar muhtel,,. vasıtalarla hazırlanmışsa bu münferit ve mev- l · ı h lk artık aldılar, şifa nı'yetı'na kızları-w. cek arazide tatbik edilir. erı e a ın maneviyatı kırılacak, ... 
d d ı zil vakaları çabuk tedavi eder, bi- h na yedirdiler. 

düşman or u ve onanmas na ve 5 - Casuslarla: Harbin ilA.nilc cep ede husule getirilecek h:ısta-
bilhassa sivil halka bulaştırılarak naenaleyh muvaffakıyet için çok gizlice hududu geçecek veya o an- lıklarla da muharip askerleri cep- Sordular soruşturdular, Uç taze 
hastalı.fdar husule getirilir. miktarda mikropla vasi bir mm- da içerde bulunan casuslarla yapı- heden uzaklaştıracak ve mukave- gelin buldular, bu üç taze gelini 
Mıkrop harbi, nakli kabil olan takada büyük halk kütleleri üzeri- lır. Bu faaliyet çok itina ile, gece- meti kıracaktır. Gelecek harplerin bir tas şerbete tükUrttüler, hasta-

·bütün bakteriyolojik vasıtalarla: ne ani baskın yapmak lazımdır.· lerl ve mütehassıs tar tarafından ansızın ve daima baskın ~klinde lıfln tılsımı bozulsun diye kıza 
ı - Insanlar üzerine, 2 - Insan- Mikroplar şu şekilde düşman ta- tatbik edilir. olacağını kabul etmek lazımdır. içirdiler. 

ların yediği bütün hayvanlar üze- rafa gönderilir: Büyük Harpte milyonlarca metre Masal söylemiyorum, dört yıllık 
t kil t Miknop ailalıının layJa b. f · rine, 3 - Harp e na vası ası o. ı - Mikrop atışı: Top veya ha- mikabı harp malzemesi atıldı, püs- ır acıayı anlatıyorum. 

lara.k kullanılan diğer hayvanlar van topu vasıtasile mikrop atışı ha.. ve mahzurforr kürtüldü ve havadan ygğdmldı; Öğiit vermek istedim, surat as. 
üzerine, 4 - Iaşe mevaddı ve su len mümkün değildir. Mikroplu .FAYDALARI: hiç kimse bunların bu kadar müL tılar. İsyan etmek istedim, otobüs. 
üzerine tevcih edilecektir. mermilerin atılması ve patlaması 1 - Mikrop, kimyevi harp mad- hiş olacağım harpten evvel tahmin te selamı sabahı kestiler. Ve "has-

h 1 ki esnasında husule gelen hararet de- cıelerine nazaran kokusuz, tatsızdır etmemişti ve bilmemişti; bınaena- tanız nasıl?,, diyen insaniyetli, 
Mikroplarla hangi asta ı ar recestnin yüksekliğinden mikroplar ve görünm~z: Düşman bunun mcv. leyh gelecek harplerin de ne müt- vicdanlı komşulara düşman kesil-

suni olarak nakledilebilir? mahvolur. cudiyetini keşfedemez ve baskın hiş sürpriz1er yapacağını şimdiden diler. * Bu hastalıklar, veba, fiyevr 2 - Tayyarelerden mikrop bom- yapılabilir. kimse kestiremez. - Hasta masta kalmadı! Bursa-
t,t tifoit, dizanteri, kolera, şar- bası atmak: Bu, mümkündür ve 2 - Mikrop çabuk ve büyük MAHZURLAR!: ya gönderdik, bu bahara Allaha 

t.lh_ •tıdaşların hayatını tehlike • mik 1 T · · d 'ğ b '.t" h "k" · 1 ğı • d ~:'tııı bon gibi mahdut, fakat tehlikeli mikrop tesirini düŞman gerilerine, yasta imal olunabılir ve müthiş - esırı ı er u un arp va- şu ur nışan ıyaca z, çeyız iizU. 
..._~bırakan bir kısım binalar da basalıklardır. memleketlerine yaymak gibi bü- surette çoğaltılabilir. sıtalarında olduğu gibi derhal baş- yoruz! dediler. 
~ '"le d~ere bulunan eski ve ha- Miıkrop harbi düşman ordusunda yük bir faydası da vardır. 3 - Mikrop yapmak için, gazda larnaz. Aradan bir kaç gün geçmesi Adliye işlerinden pek anlıyan 

aL ı. l' ır. Küçük bir fırtınaya, en oldugu"' gı' bı' h lıkl lazımdır. bir doktor arkadaşa sorum: > ~ Qf Mümkün mertebe çok miktarda ' uzun azır ara ve 

~'teL dl' &rızaya mukavemet edemi- --:ı fabrika! ı ·· k 8 . 2 - Düşmanda sari hastalık çı- - Bir mahallenin gözii önilnde 
111; ı t l küçük el bombaları, büyük bomba- ara uzum yo tur. ır kaç 

d, erecede harap olan bu bina· mayı kabul etmişlerd r. ta yan or • küçük laboratuvar bu işi kolaylık- karırken kendimizi korumak müm_ g-eçen bu engizisyon mezalimini 
ltel' ekseriya fakir aileler oturur. doları bugün yarın iki buçuk sene lara nazaran daha iyidir. Çiınkü la yapar. kün olmazsa çok korkunç olur. durduramaz mıyım1 Bu cahil, ka. 
~U 0dasınd bi il ik t d dilşmana karşı koyan Mardit sokak· tesir büyük bir saha üzerine taksim 3 - Düşmanda husule getirilen ra cahil, zifiri cahil, ahmak cahil )'UJc a r a e ame e er. 1 bT B 4 - Mikroplar, diğer harp vası-
>ıı ...... d bir fırtına, veyahut bir bora larmda resmi geçit yapacaklardır. 0 una ı ır. u tesirin düşman tara- tal hastalık geriye bize gelirse yine adamları, bu katilleri polise tes-

·•.. f d b arına nazaran gayet az yer ışgal 
~,>- •ha bir k f · ı d İspanya dramı üzerine inen bu ın an ertaraf edilmesi kolay de- ed 1 tehlikeli olur. lim edemez mf .. •lm? 

·.:hıu... ço acıa ara mey an er er. Ağırlıkları çok azdır. Bi- " 
& son perde, totaliter devletlerin yeni ğildir. Mikrop bombalan yere düş- naenaleyh bunlar muharebede a- 4 - Bövle bir düsmanın terket- Ed~ezsin tarzında başını sal-

•ıL eted' 1 1 ç k tükleri zaman kolayca kırılacak su- ~ 1 1 tiği mıntakaya girilemez, çünkü Iadı. 
"Q h· •Yen n bu kabil blnalan da bir zaferini ilin etmekted r. e Ol • gır ık arı ve ikmal kuvvetlerini ço-

~111_ ,:t teftişten gerirmesl, yıkıl • d rette cam mahfazadan yapılmıstır. g~ altmadan zahmetsı'zce bı'rliklere buradaki hastahktan korunmak - Fakat, dedim. Tifoyu, di:r:an. 
'111 " :ı; lovakyadan, Orta Avrupa an ııonra A ıl .. k" d ğ'ld' '1%ııt l:ere bulunanları yıktırması, 11 t madan evvel kırılmak tehlike- sevkolunabilir. mum un e ı ır. teriyi, frengiyi, kolerayı haber 

"tııı bakımından içinde oturulma- İspanya da tamamen onların et ne sinden korunmak ve hava tazyiki- 5 - Mikropİarın hazırlanma 5 - Hastalığa yakalanma'~ kor- vermiyenler ceza görüyorlar. Bu-
'dıtl:, olnıayanlan boşalttırması la- geçiyor demektir. Orta Avrupa n • ne mukavemet etmek için de bir masrafı az, hem bütün muharebe kusile düşmandan esir alınamaz, rada zorla hapsedilen, zorla öldil-

gı·ıtereyi alakadar etmiyebilir, fakat tel mahfaza ile sarılmıştır. t 1 iğtinam edilen hayvanlardf!n, mal- rülen bir gelinlik verem kız var. 

l 
!l'lt 

1 
1 ı Ak: vası a arına nazaran çok azdll'. zemeden ~tifade edilemez. Diişma- B i 

~ 11.ıe ıte bina •ahlplerlnı· değil, 1- Fa•ist bir ispanya ~lteren n - Gece veya gündüz çok yüksekler- 6 - Gizlice yapılabilir ve bu iı» unun çin bir şey yapamaz mı-
" " 7 d be r nm terkettli'tf evlerden. binalardan yım" "ı,\ ı. hşayanların hayatını dü~ün • denizdeki siyasetine büyük bir ar den uçacak tayyare filolan istedik.. çok az doktor kafidir. • 

.. etektir .. te•kfl edecektir. Franko tlmdfden lerl mıntakalarda bu bombalan bı- yü " meralardan da istifade edilemez. Esefle bir şeyler mırıldandı: 
I ' -s raluve~klerdir. B ü k Harpte Almanlar, Fran 1 Ruhulkavanin, vazn kanun. hik-
t * Cebelı'tarık'ı, •• Franııs Fasını 11 • ırz ,_.,h-1-d us1 • h k ~Q a - Tayyarelerin alt kısmına --r 'l:IKlı • cu ar va- metı u uk ceza felıııefe!llnde na-

ı flyo HarLı·nın temex.e baılamı•tır. 11taslle ıüvari ve toprn havuanla- 23 Nisan zariyatı bilme Hi b'rinJ u s -s yerleştirilmiş olan püskürme tertl- r ., • m ne... Ç ı an. 
,,. G - İtalya Akdenfzde yeni bir mftt • batı vasıtaslle sulu vasat içemine rında rüam hastalığı yapmıya ça- Çocuk Bayramı lamadım. Yalnız şunu öğrendim ki 

Ünleri tefik kazanmakla Akdeniz muvaze· lışmışlardı, hatta Fransızlar bun- Çocukların Bayramı yak- haber verme ı bl k konulmuş mikropların bin metre- men n r cezası yo • 
k !ardan birisini yakalamışlar, elin- l y l • • b• ··ı ki h 

l ı_ nesini kendi lehine çevirmiş deme • den a•ağı irtifalardan yax-.ur gibi a,-ıyor. avru ara ıyı ır muş, o e astahklar ise bilmem 
~ı b il 't &•..... deki mikrop tüplerini ve fırçalarını b h.k k ,..,_ 1 uçuk senedenberl bilt n tir. Onun i,.fn İspanya harbi bitmiş, pilskürtülmesidir. ayram geçirmeleri için lıa- ne ı met erteUAe eye binaen ce. 

~its hdtlny.ayı me•gul eden İspanya , ~ - H-·-·_. -ıJr- kıtalan va- da ele geçirmişlerdi. Bu şahıs mü- zırlanalım :ı:alı imiş! -.,.-~, -s fakat timdi İtpan1a menlesi baıla. .. wnMı ..,_...,!" naaip zamanlarda ahırlara gıriyor, • B dl dl U L• h b 
~'dl •rbı bitmek üzeredir. Htlk6 " ıntulle arazinin mlkroplanman: tü teki a ye m 1U a er verdim· 

--lL-~-e~t:....a.aı.r.ı·~·--~~..___,.__u·.._ .... ..Lnıua:1U..__~~~~~~~~~~~----------------------..;;...------~~~p~-=-m::::::lkr::::..:0~Pclar:=..:ı:...=:fır::.ı:~il~e~at~l~ar~ın!!:!....ı_ __ ~--~----~------------~..!....-----~<Devamı8'ftL!idaı ' 
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Vela takımutın 3 · 1 mağlubiyeti ile neticelenen 

ı 
Dünkü Maçlar 

' 

.Ankaralılar Dün 
Vefa Takımını 

3 - 1 Mağlôp Etti 
Dün Taksim stadında karışık suni 

takımlar maçlarına devam edilmiş, 

ikinci küme klüpleri arasıİıda tertip 
edilen müsabakalara başlanmış, An
k:u-agüci.i - Vefa arasında da milli 
··.;-une 'karşılaşması yapılmıştır. Stat.. 
(& ild, üç bin kişi ~adar bir seyirci 
kütlesi vardı. Günün en mühim ma
çı olan Ankaragücü - Vefa maçından 
başlayarak bütün müsabakaların taf
silatını verelim: 

'Ankaragücü. • V ela 

Bir gün evvel Fenerbaıhçe karşı
sında güzel bir oyun çıkardıktan son
ra 4-1 yenilen Ankaragücü, ikinci 
maçını dün Vefaya karşı yaph ve bu 
müsabakayı güzel bir oyundan son
ra 3-1 kazandı. 

Sahaya evvela san lacivert yollu 
formalarile Ankaralılar çıktılar ve 
arkasından Vefalılar göründüler. Mu 
tat merasim yapıldıktan sonra hake!'ll 
Şazi Te:zcanm düdüğü ile takımlar 

sahada karşı karşıya şu şekilde dizil
diler: 

Ankaragücü: Nabk - Salih, En
ver - Abdül, Semih, İsmail, - Ali 
Rıza, Fikret, Muzaffer, Fahri, Ham
di. 

Vefa: Azat - Garo, Vahit - Sefer, 
I.utfi, Süleyman - Aıbduş, Muhteşem, 
Sulhi, Mehmet, Şükrü. 

nin sonuna kadar bu hakimiyeti el
den bıırakmadılar. 

Devre sonlarına doğru Ankara or
tadan bir hücum. Muzaffer güzel 
bir şüt attı, direğe vurdu, geri gel
di, ikinci bir şüt tekrar direğe çarp--
tı ~ kurtuldu. Devre de 1-0 Anka
ranm galıöiyetile neticelendi. 

I kinci deVre 

Oyuna An~aralılar yine hfilcim 
başladılar. Güzel bir oyun çtkanyor
lardı. Muzaffer hücum hattını güzel 
idare ediyor, Vefa kalesini mütema
diyen tazyik ediyorlardı. Birkaç teh
likeli hücum Vefa kalecisinin fedn
karane müdahalesile neticesiz kaklI. 

Altıncı dakikada Vefa kıalesine or
tadan indiler. Topu Muzaffer sağ a
çığa geçirdi, çok sıkı bir şüt, kaleci 

plonzon yaptı, fakat koilan arasrn
dan top ağlara takıldı ve bu suretle 
Ankara ikinci golü kazandı. 

İki dakika sonra Vefalılar Ankara 
kalesine indiler. Top sola geçti, Meh
met bir sıyrılışla Vefaya bir gol k.:ı
zandrrdı. 

Ankara yine oymıa hakimdi. Vefa
da yorgunluk alaimi gözükmeğe baş-

ladı, tazyik gittikçe artıyordu. Her 
iniş tehlike oluyordu. 

Ankaranm bir hücumu, muhakkak 
denilecek bir gol fırsatı daha kaçh. 

acç~arro 
...................................... 

Dünkü maçt.an bir görünü, 

Ankaragücü - Vela maçından iki ayn enstantane 

Taksim Stadında 

·:''1 Birleşik Takım 
Maçlarında 

Son Neticeler 
Birleşik takımlann ıuc karşılaş - Arnavutköy _ Topkapı bir gol dslı11 

ması Kasımpaşa - Galataspor muh- kaydederek maçı 2 - O kazandı. 
teliti ile Beykoz - Kurtuluş arasın - A d l . l_..; 
da oldu. na o uhısar ·Galata Genç cw 

· ~- ~ Bu müsabakayı hakem Nuri Bo- !kinci küme lig maçlarının ilk k81'' 

Fen er bahçe Klü 6 ü. =uı ;;;, v;;.i-;':k:·:-.:h.;:.--~n ~~;;~ ı~is-;;;-:-a;;;;;;~enÇi;:;:~hl~~ıı. 
kadroları ile çıktılar. oyun çok güzel oldu. . 

Id H t 
• ç 1: • '() • Kasımpaşa - Galatasporo İzak - fürinci devrede Anadoluhisa< 11

1 

are eye 1 eKllU ı ı ı Murteza, Rüştü - Cafer, Mümtaz, ve haklın bir !"yun oynamış ve pit' 
Sabri - Papazi, İstefanidis, Hayri, de gol kaydetmiştir. Devre 1-0 Afl~

1 

Y • s • y ld 1 Matyas, Hiristo. doluhisar lehine bitmiştir. 
enı eçım apı l Beykoz_ Kurtuluş: Kandili . Ba- !kinci devre mütevazin geçmiş~ 

hadir, Aleko - Cahit, Kemal, Musta- Galatagençler beraberliği temin edefl 
fa - Turhan, Polyos, Şehap, Aleani- golii yapmıslardır. Bir gol daha ktı1

1 

Fenerbahçe klübü müessis
ler heyeti dün fevkalade olarak 
toplanmışlardır. K lüp umumi 
katipliği Yerilen kararlar hak
kında şu tebliği 

neşretmiştir: l 
"Fenerbahçe ı' 

müessesan he
yeti, bugün saat 
10 dan akşam 16 
ya kadar vaziye-
ti etraflı bir su
rette tetkik et
miştir. 

Bütün azanın 

iştirak ettiği hu 
müzakereler ne
ticesinde mühim 
bir ekseriyetin 
iltihakile aşa~r

daki kararlar it-

3 - Müessesan meclisi milli 
küme maç larma devam etmeğe 
karar vermiş ve bu hususta 
mali noktai nazardan uğranıla-

cak m Ü ş k Ü 1 a
tın Beden Ter
biyesi Genel Di
rektörlüğü nez
dinde yapılacak 

teşebbüsat ile i
zalesine çalıştl

masmı muvafık 

görmüştür. 

tihaz edilmişti:-. Fencrbahçen'fn ycnl Uınumt 
1 - Müesse-

Diğer taraftan 
idare heyeti ta- , 
rafından son neş
redilmiş o l a n 
beyanname
de meyzuubahs 
f u t b o 1 c u 1 a
ra masraf ve üc
ret kelimelerini 
şayanı dikkat 

di, Kazım. deden Anadoluhisarlılar miısaba1'ı.ırı 
Birinci devre karş11ıklı hücum - 2-1 kazanmışlardır. 

larla mütevazin geçti Beykoz hücum 
hattı Şahabın güzel idaresiyle birkaç 
tehlikeli iniş yaptılar. Fakat gol kay
dedilemiyordu. Birinci devre . 2- 1 
Beykoz • Kurtuluş muhtelitinin le -
hine bitti. 

İkinci devrede daha canlı bir o -
yun oynayan Kasımpaşalılar devre 
ortalarma doğru beraberlik golünü 
sol içlerinin ayağı ile kazandılar. Ve 
maç da 2 - 2 beraberlikle neticelen
di. 

Pera lstanbulspor ~ 
Arnavutköy T opkapı 

Günün ikinci suni takımlar nıaçı 
Pera - İstanbulspor muhteliti ile 

Arnavutköy - Topkapı muhteliti a _ 
rasında oldu. Hakem Halit Galip. 

Takımlar şu kadrolarla sahada 

Demirspor • Boz.kurt 

Ikincı müsabaka Demirsporla .J3oı· 
kurt arasında yapılacaktı. DemirspOt' 
lular lic:ans ibraz edemediler ve hii~ 
men mağlup sayıldılar. Fakat buStl· 
yaptıkları oyunda birinci devreyi 3..0. 
Demirspor galip bitirmiş, ikinci de"

1 

rede 3 gol daha yapan Demirsporl1l
1 

lara Bozkurt iki golle mukabele etı 
miş ve maçı Demirsporlular 6-2 l<~ 
zanmışlardır. 

Beşiktaşlı/ar 
lzmirde 2 - 1 
MağJiıp Oldu/ar 

General Ali Hikmet Ayerdemin ru
h u için iki dakika hareketsiz durul
du. Hakemin başlama düdüğü ile An
karalılar derhal hücuma geçtiler. An
kara hücumları biribirini takip et
miye başladı. !ki açıkları vasıtasile 
mütemadiyen Vefa kalesine iniyor-

Ara SU'a par1ıyan Vefa hücumları 

Ankara müdafaasında kolaylıkla kı- , 
rılıyordu. 

32 nci dakikada Ali Rıza Vefa mii-
1 san heyeti kli.ip 

Kaptanı Nedim Kaleci görerek bu hu
susta idare heyetinden istizah
ta bulunmuş ve idare heyeti 
buradaki masraf kelimesi fut
bolcuların nakliye ve yemek 
gibi zaruri masraflarına karşı
lık olduğunu, ücret kelimesinin 
ise antrenörlere verilen parayı 
tazammun ettiğini ifade etmiş : 
olmakla bu nokta müessesan 
meclisince işbu izahat dairesin
de kabul olunmuştur. 

lzmir. 26 (A.A.) - Bugün ikİJl~i 
• (Y 

maçını beş b ne yakın bir seyırcı 
yer aldılar: 

Pera • İstanbulspor· Cakat' 

lardı. Bu arada, Vefa ilk tehlikeyi 
atlattı. Sağdan bir hücumda top Mu
zaffere geçti, fakat Muzaffer bunu 
avuta attL Vefalılar bir türlü ken

dilerini toparlamıyorlardL Ankara 
takımında ortada Muzaffer, iki açık
lar ve merkez muavin Semih nazarı 
dikkati celbediyordu. Kısa paslarla 
Vefa kalesine kadar dayanan Ankara 

·hücumları Vahidin gayretli oyunu, 
kalecinin giizel kurtarışlarile netice
siz kalıyordu. 

Ankaralıların ilk golü 

Nihayet altıncı dakikada bu haki
miyet semeresini verdi. Ankaralılar 
ortadan yaptıkları bir hücumda top 
sol tarafa geçti, tekrar ortaya geldi. 
Muzaffer sıkı bir şütle topu Vefa ağ-
larına taktı. 

Bu suretle Ankaralılar 1-0 galip 
vaziyete geçtiler. Bundan SOilra An
kara hakimiyeti devam etti. Devre-

dafilerini üzerine çekti. Ve topu or
taladı, Muzaffer güzel bir VUTW1la \ l 
üçüncü Ankara golünü yaptı. Oyun 
da Ankaramn birbirini takip eden 1 

hücumları arasında 3-1 neticelendi. 

Nasıl oynadılar? 

Ankara takınu her iki devrede de 
çok gü7.el bir oyun çıkardı ve bu 
galibiyeti hak etti. Muzaffer, Ali 

Rıza, Hamdi, Semih çok güzel oy
nadılar. Diğerleri de vazifelerini yap
tılar. 

Vefa takımında kaleci bir golde 
hatalı olmasına rağmen çok güzel 

oynadı. Vahit fena değildi, muavin 
hattı birinci devre vasat, ikinci dev
rede fena idl. Hücum hattında Meh-
met müstesna, hiçbirisi muvaffak o
lamadı. 

disiplinine riayetin sporda mu
vaffakiyet için en esaslı bir la
zime olduğunu bir kere daha 

teyit ederek birinci futbol ta-
kmu tarafından karar hilafına 

ittihaz edilen tavru hareketi 

şayanı muahaze görmüş ve bu

nu teessür ve taaccüple karşıla
mıştır. Böyle bir hareket atiyen 

tekerrür ettiği takdirde müseb

bipleri hakkında klüp nizama-

tı mucibince en şiddetli 

tatbiki muıkarrerdir. 
ceza 

2 - Müessesan heyeti bazı 

dileklerinin idare meclisi tara

fından, diğer üç klüpler müşte
rek olarak Ankaraya aksetti-

rilmesi şeoklinin bir sui tefeh

hüm tevlit ettiğini görmüş ve 
bunun derhal izalesi için Anka-

Hakem Şazi Tezcan o~nın ç~~ rada teşebbüsata geçilmesini 
güzel idare etti ve bu id·aresıle en ıyı 

1 

yeni idare heyetine tevdi eyle-
hakemimiz olduğunu bir defa daha 1 miştir. 
göstermiş oldu. ~ 

Bu mukarreratı müteakip i
dare heyeti yorgunluğunu ileri 
sürerek istifa etmiş ve bu istifa 
heyeti umumiyece kabul edil-

miştir. 1' 

Yeni idare heyeti şu suretle 
teşekkül etmiştir: 

Umumi reis Şükrü Saraçoğ- 1 

lu, ikinci reis Hasan Kamil 
Sporel, umumi katip Muvaffak 
Menemencioğlu, umumi kaptan 
Nedim Kaleci, muhasebeci Ni
zamettin Diler, azalar Hamit 
Saracoğlu ve Mahmut Baler." 

. · ınos _ 
Etıyen, Hasan , İstelyo Çiço . T , vıç, a _ 
rBık -b~aktapolos, Çolaki, Budley, 

am ıno, Talea. 
Topkapı - Arnavutköy· H 1 · ara am-

bos - Mihalaki, Salahattin İst . 
Tod . A . epanı, 

Ç
. okr.ı, t nastas - Calahattin, Ziya, 
ıça ıs, stavro, Anesti. 

Oyuna İstanbulspor p b 
1 

d • era aş _ 
a ı. 

k' Sa~ siyahlılar derhal oyuna ha-

nünde Ateşle yapan Beşiktaş sal'ı'
1 

dan 2-1 mağlup çıkmışt a·. tl
1 

Genç Ateş takımı. Izmirlilerın e 
derce tesadüf ettikleri güzel, fevl<'' 
lade seri bir oyun oynamış ve seşi~

1 

taşın birinci devrede yapmış old\l~ 
bir gole. ikincı devrede iki gol 9 

makla mukabele etmişlerdir. !119~~ 
çok hareketli ve zevkli cereyan ~1 
miştir. Bunlardan evvel yapılaP d9

1 

çok . Demırspor takımları arasın dB 
ki beden terbiyesi kupası mcıı;ttıl 
ikiye karşı dörtle Uçok kazanrnıştıt'• 

ım o dular. Fakat sayısız gol fırsat
ları kaçırıyorlardı. Tazyik gittikçe 
artıyor. Fakat netice alamıyorlardı 
Son dakikalarda Arnavutk .. T . -- n - -

kapı da bir kaç hücum ya;rı. -Fa~~~ Ankara BisikletYarışhJ~~,... 
onlar da gol kaydedenı d.l Ankara. 26 (TAN) - Beden .. 

e ı er devre f M•· 
sıfır sıfıra berabere neticelendi. biyesi genel direktörlü.i!ü tara 1n 11 

İkinci devrede sarı siyahlıların tertip edilen bisiklet seri yarış\;tl'i· 
gol çıkaracakları tahmin ed'l' d nın beşincisi 11 bisikletçinin iştir3 1C (1l 

ı ıyor u. le bugün vapılmıstır. Fakat. haV9~ . .. 
Fak·a· t taınamiyle aksi oldu. Ar - uıtl" tk çok soğuk ve yağmurlu olması '1 il 

:;~~m 0! -b Topkapı canlı bir oyun den yarış. 43 üncü kilometre<le l~:ıı 
aga aşladı ve beşinci dakika edilmiştir Bu mesafeyı. istiral{ ed~•· 

da sağ içl · · - o>-
erın ın ayağı ile bir de gol 11 bisiklet"i de muvaffakıyetle 

kazandı D · " 1 ar. evre sonlarına doğru ı tirmişlerdir. 
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Baharlık Pardesü 

J 

.... , ..... ~ · "'. 
' ' "·· 

' • • • 
da ~~eyaz, gençJik ve bahar rengidir. Yu~a~~ 
l'Utı~~rdüğünüz pardesü, kalın, ka~arık ~~7:~u 
di:~ .. u kumaıdan yapılmı1:;ıtır. Resımde gorul-

K(!ndisi~den k~tlanmıı;ı par~.alarla tepede top 
lanmış sıyah fotr şapka, siyah eldivenler ve 

. "!{u ·· ~ '$ k d Ötl"" uzere biçimi reglandır ve ya asız ır. 
llı~ıllndeki kendi kumaşından yapılmış düğ-

.: er· ·ı f . ~c kemeri ayrıca bir zara et verıyor. 

pardesülük kumaşın siyahından yapılmış cep

l~r, ve siyah ayakkabı bu şık kıyafetle güzel 
bır tezat teşkil ediyorlar. 

le:v e<a<dlon0©1ıro 
~~ü fil SüD<güD~ır 

Maroken Eşyayı 
Tamir Etmenin 

Kolayca 
Usuileri 

~ a.ı:>ken koltuk veya kanape
~~ltı nın bir tarafı yırtılmış ise o 
htr p altına varsa ayni renkten 
?!la '/:rça koyup zamkla, üst kısmı 
~ 

0 
pışıınnalı. Ayni renkten yok 

tırınalı, diğer parçasını da kalan 
yarısı üzerine gelmek ve iki mu
şamba parçasını sımsıkı intıbak et
mek üzere yapıştırmalı. Bu suret
le mu~ambalar hem daha düzgün 
olur, hem de çivilenerek yırtılmaz. 

biğr~nge boyamalı. 
~li.i~ bir çare de, yırtık yer bii
,0ksu~de bir parça şerit alarak Keten üzerine 
~~le :nın renginde sabit mürek-
~tek. 0 Yamak ve altına zamk sü- iflenen yastıklar 
S Ylrtık yere yapıştırmaktır. 
ol"k 1 - MASA ORTUStJ: 
~rclelere renk vermek krem keten olup kenarı da ayni 

lle
11 

• renkte dantelle çevrilmiştir. !çini 

~~ • ~1 solmuş perdeleri temizle- doldurarak yolların açık renklileri 
~~la~~~ e~velfı fırçalayıp silkerek açık mavi, koyuları da daha koyu 
"ll~aı gı ermeli ve sonra da yı- mavi renkte düz sap iğnedir. Orta 
'oltııt ~dır. Tozu alındığı halde yine ve köşedeki yuvarlak işler de. sarı, 
bit lll~· durulanacak suyun içine beyaz ve siyah renkte olup yine sap 

~tittn 1 
• tar toz halinde şap koyup iğnedir. 

hır .... e.Iı ve perdeleri buna batırıp "'Udd 2 - DIVAN YASTIGI: Zemini 
t~e k et bırakmalı ve 3ıkıp göl-Urutmalı.. bez keten olup, çiçeklerin koyula-
t'iu · n açık kahve rengi. açıklan beyaz, 

' kullanmaksızın yerlere yollar da kahve rengi ve beyazdır. 
'>il(~ Iş: Düz sarma iştir. 
-.........:"4fflba yaymak ~~ DIKILMES!: Işlenmesi bittik-

~unı~:.rnba parçalarının boyu u- ten sonra, kenarları için açık ve 
.\ltıerik nda ve on santim eninde koyu kahve rengi keten alınıp iç-
~ tutk an ~zi alıp bir tarafını iyi- Jeri hnfif pamukla doldurulduktan 
)11rı'/ allamalı ve muşambaları sonra yanyana dikilmeli. Arkasına 
\utlta~~a ge~irerek bir parcasını bu da bir astar geçirerek içıni doldur--

1 hezın yarısı üzerine vaoıs- malı. 

Zemin 

.. _ ....................... -... ········-... ···-··: 
Sokak Kıyafetlerinde i . 
Düz Çizgili Kumasla r i 

_.. : 

Bu sene düz çizgili ve ekosse 

kumaşlardan yapılmış sokak ce . 

ketleri, düz kumaştan yapılmış _ 

lardan daha çok görülmektedir. 

Yukarıki resimde görülen ce _ 

ketin zemini düz koyu kahverengi 
olup ince çizgileri beyazdır. İçin _ 

de görülen blüz düz beyaz olup, ö

nü geniş düğmeli, kapalı yakalıdır. 

Eteklik ise, ceketin zemin tonunda 

düz kahverengi yünliidendir. Ya

kadaki beyaz gül ile panama şap· 

ka bu kıyafete daha neşeli bir ma
na vermektedir. 

Ve Sıhhatli ~ ~:-,-.;.,-·ı 
Büyütnıek için y~;~~~':dan 
Anneler;--0--~üt 

Ç ocuğun yatağını kirletmesi O 
halinde ona karşı alı

nacak vaziyetten evvel, sebebini a
raştırmak lazımdır. Bu sebeplerde 
ade~ıtlerin ve bademciklerin şiş.. 

mesı, hazmi güç yemek, kabız ve 
solucandır. Maamafih bir çok ço
cukların bu sebepler haricınde. ge
celeri yataklarını kirletmeleri kü

çük yaşta haber vermeğe öğretil
memelcrinden ileri gelir. 

Bunun için, çocuk daha bebek i

ken, yani sekiz doku,z aylık iken 

bu gibi ihtiyacını haber vermeği 

öğrenmelidir. Bu da her gim saat 

başına çqcuğu iskemlesine oturt. 

makla olur. VAkıa biraz güç ise de 

çocuğun bütün çocukluk devrince 
sıhhatinin yerinde ve temiz olma

sına sebep olur. Bu suretle terbiye 

edilen çocuk. bir yaşına geldiği za

man kendi kendine annesine bu 

ihtiyacını haber verir. Çocuk on 

sekiz aylık olunca artık gece saat 

on maması verilmemelidir. Bu su-

retle çocuk gece yatağını ıslatmaz. 

Bu ilk günlerde çocuk yatmadan 

bir defa, bir de gece yarısı iskem

lesine oturtulursa, gece kuru kal

mak. çocuk için tabii olur. Fakat 

çocuk iki yaşına geldiği zaman ta

mamen bu itiyadı kazanmış olması 

lazımdır. 

4.lınacak tedbirler: 

l 

defa, sonraları iki defa, daha sonra 
bir defa kaldırıp neticelerini dene_ 

dikten sonrsı müsbct ise hiç kaldır
mamalı. 

Altı yaşına geımış oıan oır çocu.ıt 

için tabıi vaziyet, bir defa ge<:e ya

tarken saat dokuzda, bir de sabah 

beşte dışarı idrar çıkarmaktır. 

Yemekler 
Haşlama yumurtayı kaç türlü 

yiyebıliri.z: 

1 - Yumurtaları ortasından 

muntazam keserek kızarmış ve yağ 
sürülmüş ekmeğin dilimlerinm ü
zerine koyunuz ve üzerine domates 
salçası dokup sofraya getiriniz. 

2 - Yumurtaları patates veya 
ıspanak böreğinin ıçine yerleştire

rek üzerine peynir karışık saıça 

.dökerek fırına koyunuz. 

Or dövr olarak haşlama 

yumurtadan neler yapılır? 

--1 - Haşlanmış yumurtaları iki-
ye veya dorde böhip beyzi tabak. 

1 
ra dizerek üzerine mayonez dö

:ünÜZ ve en üstüne de maydanoz 

serpiniz. 

2 
_ l{aşlanm1ş yumurtalarla haş 

lanmış patatesleri dillin ~ ra.n· 
Yana dizip bir tabağa yerleştirınız. 
Uzerine de ince doğranmış soğan 
~ :maydanozla karışmış mayonez 
dokun·· uz. 
~ 3 - y urtıiıan eninden ikiye 

boı·· um ka up sarılarını çUtarınız. Ayrı bır 
~ Pta içine biraz limon, zeytınya-
gı, tuz b " u· d rek ' ıber ma,,.dan<>Z ave e e-

birib" ' J 
olan be ll"ine karıştırınu. ve bOş 
laruı Yauaı-a doldurunuz. Beyaz-

en alt , 
diplerini d .. ktsınııarını da kesereıt 
tirlniz ve ~itip tabaklara yerleş
noz veya Sauzl erlerine birer mayda-

atan k mmı, yahut ın küçük en ı~ ı~ 
geçirerek süs:a ?~nca.r ıuışlamo.sı 

eyınız. ........... 
1 Tül, Dant el 'V:-·\• 

f 

' 

Altını kirletmemek terbiyesi ile 

büyümüş bir çocuk altını kirletmi
ye başladığı zaman, annenin yu

karda saydığımız uzvi sebepleri 

düşünerek evvel emirde doktora 

götürmesi lazımdır. Sebep uzvi de
ğilse: 

3 - Akşam üzeri saat on altıdan 

sonra asla sulu bir şey vermemeli 

akşam yemeğinde de çorba, süt v~ 
komposto gibi sulu şeyler müstes

na olmak ü zere tamamen kuru şey
ler vermelidir. 

4 - Asla çay ve kahve verme
meli.. Çünkü bu gibi meşru.bat nor
mal vaziyet için bile muzırdır. 

Bunun için altını ıslatan çocuğa 

vermek asla caiz olamaz . 

1 At Kıhndan 
1 Zarif Şapkalar i . 

1 - Gündüzün her saat baŞ'lnda 
iskemlesine oturtarak idrarın ço

cuğun arzusile gelmesini temin et
meli. Bu suretle iki hafta de\·am 

etmeli. Bundan sonra da fasılaları 

bir saatten bir buçuğa ve sonraları 
da ikiye çıkarmalı. 

2 - llk vaziyette her gece üç 

5 - Alınan tedbirlerin hiç biri

si müsbet tesir hasıl etmediği tak

dirde vaziyeti ciddi teliikki ederek 

doktorun tavsiyesine müracaat et

meli ve çocuğu bu hareketinden 

dolayı asla cezalan<lırmamalıdır 

r-- -----· 
r-----1 Moda Haberleri 

\. _ _ ____ _J 

1 - Vücut hatları : 

, Bel • göğiiı. ve kalça arasında 
rı~rmal bir darlık . Bu hattı cazip 
gostererek deri ve kumaş kemer
ler. 

. Kalça - belden itibaren tedri _ 
" Cn yuvarlanan hir hat.. 

Göğiis • bedene ve hasa haki • 
miyet ''erecek dererede yuvarlak 
bir hat .. 

2 - Elbiselerde omuzlar: 

Omuzları geniş ve diiz göste -
rcct-k biçimler. On dokurnncu asır 
zevkine mahsus olan yuvarlak o • 
muzlar. bir tiirlii rağbet bulama
dı. Bazı gündiiz \"e aksam elbise· 
!erinin omu7.larında elan fazla 
hfüı:güler olmakla beraber, ekseri 
t•lhiselerin omuzlarındaki biizgli -
ler azalıyor. 

3 - K ollar ve yakalar : 

Resmi gece elbiselerinin kolla
rı ya tamamen uzun, ya dirseğe 

kadar uzun olduğu gibi ayni za -
manda kap hiçimi kollar da rnğ _ 
hettedir. Giindiizliik elbiselerde 
umumiyetle dirseğe kadar uzun 
kollar, geçen seneki rağbetini nıu 
hafaza etmektedir. 

Gece elbiselerinde ya etrafı çi
çek veya kuma la siislenmiş açık 

yakalar, yahut da diiğmelerle ka· 
patılnuş kiiçiik ~·a;.alar ... 

4 - Gündelik elbiseler • 

Etek kısmı boka, beden kıs . 
mı dar ,.e beyaz yakalı clh' 1 . ~ee~ 

gıyenlere çok genç bir ifade ver· 
mektedir. Bu gibi elhi elerin iize· 
rine ilave edilecek surette hir rc
ket de sokak kıyafetini temin c -
diyor. 

5 - Gece elbiseleri: 

Geniş ve uzun etekler, zıt renk 
te dar bulureler .. 

6 - Sokak kıyaletlerincle 

renk: 

Ekosse ma,·i yiin etek _ d ii7 

mavi yün ceket, 
Düz yeşil yünlü elbise : &os

se yilnlii <'eket, 
Diiz kahve rengi etek • yeşilli 

kahve renkli ckosse ceket. 
Açık mavi ve gri eteklik _ ma· 

vi ceket. 

Düz siyah elbise • siyah, kır • 
mızı, san renklerle önU işlemel i 

sarı düz elbise • yeşil a:nkkab . ı ve 
çanta ve sarı eldiven, lacivert 
tan·ör ve~·a pardcsü _ açık laci . 
vert ayakkabı ile çanta, frez eldi. 
ven. 

Bu ~ene tiil, dantel \'e at kı
lından yapılmış baharlık şapka· 
lar rağbettedir Yukarkı' . · resım . 

de yalnız arkası göriilen oriji -
nal şapka siyah kalın dantelden 
o~~p kolalanmıştır. na 1 adeta 
duz şemsiye gibi kaplamış_ olup 
ense kısmındaki siyah kordeHi 
fiyonga, mine \'e gülle kapatıl· 
mıştır. 

Aşağıdaki resimde göriilcn 
model de tamamen mor at kılın 
dan olup tepesi penbe gtiller ve. 
mavi kadife fiyonga ile süslen· 
miştir. 
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le] 31J1U38il M 83(!)~f4;J1 Bir Gelinlik 
Kızı Nasll 
Öldürdüler? 

BAHAR KOKULARI 
Köylerin Kalkınması 
için Başlıca Çareler 

Ciğerlerinizi nasll yd(ar, ne§'emizi arthrır, zevkimizi tazelerse 
(Başı 5 incide) 

gıunnıazlık ettim, casusluk işle
dim, müzevirlik yaptım. Ne ola
cak? Hiç. Belediye doktoru gele
cek, verem hastanesi yok ki yatır. 
sın. Ailenin vakti hali de yerinde. 
(Şunu yapın, bunu edin) diyip gi
decek. Onlar da (başüstüne) diyip 
yasak savacaklar ve bildiklerini o
kuyacaklar. 

Nefis ve Mükemmel Bir Gıda da 
'ömrümüze ömür, kuvvetimize kuvvet katar. 

"Bir :~itler . bü~ük bir hızla Belediye cezalan : 
yurtta Koy bırJır.:len" tesis ve Hti .. 
bin nüfuslu birlik merkezlerine bi- Nuruosmaniye şeref solı:agında 
rer (Birlik direktörü) tayini ile ya- 49 numarada oturuyorum. Kocanı 
nına birliğe bağlı köylerden ikişer Hasan oğhı Mehınet sakattır ve sey. 

.. t h' .. rilm r Fakat ötede b mun e ıp uye ve ek suretile (Bir- yar suculuk yap• · . . n e· 
lik encümeni) teşkili düşünülmüş ve ri belediye nıeınurla~ ıkide bir ken
bunun Anadolu köylerini bugünkü disinden en aı: beŞ lira Para cezası 
iptidai durumdan kurtararak verim- alıyorlar. Her şeye kusur buluyor
li adımlarla kalkındıracak yegane 1ar". Şimdiye )<adar ceza parası ve • 
teşkilat olduğu görülerek tatbikine receğiz diye yorganıınızı hile sattık. 
bile geçilmiş ve memleketin her ta- üç ,ocuğUJJl18 ne Yapacağımı §aşır
rafindan (Birlik merkezlerinin) tes- dım. 
biti ve birlik adedinin merkeze bil- Ba kadar rok belediye cezası olur 
dirilmesi istenmişti. mu? Nebile 

Bu çok mühim teşebbüsten şimdi * 
hiç bil' eser kalmadı gibi.._ , T _.,izlennıiyen bir hela : 

939 köy intihaptan yine bir çok -;;--·-----
...-ı.ocapaşa cami' · k d b • okur yazar bile olmıyan tecrübesiz A ının ar nsın a ır 

hela vardır, Bu civarda başka umu· 
muhtar ve azaları köylerin başına m1 hela ol d ~ . . h k b" 

bi nıa ıgı ıçın er es ızza-
getil'di. Bunlarla köyün bir adım - rure hurn~·a gidiyor. Fakat son g'in-

le ilerlemesi imkansızdır. .. lerde hela tamamen dolmuştur. Et-
Bizde memleketin iyiliği için du- rafa fena bir koku yaymaktadır. He· 

i\inülen her fikir ve yapılan her ~a- la evkafa ait olduğu için belediye 
.un ve talimat merkezden ınuhıte alükadar olmamakta, evkaf ise hela
ioğru genişledikçe tesirini kaybedi- yı umumi kana1izasyona bağlamak 

Bir sa~ah; ;güzelim kız, bir içim 
su kız öldü. 

Kızları kocasız kalmasın diye 
kızlarını öldürdüler. 

Hem hangi tarihte? 
İnkılabın on dördiincü, Cüm

huriyetin on ikinci yılında! 
O sabah kapılar açıldı, pencere. 

]er açıldı ve her tempoda bir va
veyla yükseldi. Katiller öldiirditk
leri kızlarına bangır bangır, hün
gür hiingür, baharda e~eklerin a
nırdıkları notadan anıranır ağla

dılar. 

Ben kin güden bir adam deği
lim. Fakat bu evlat katillerine 
karşı ilk ve son olarak müthiş bir 
kin besliyorum. Hangisini nerde 
görsem hemen başlanın.: ÇAPA MARKA 

0 an k" ıor, kuvveti azalıyor ve ... vaz o- icln ufak bir masrafa katlanman-.ık-
re kadar gelemediği de oıuyo~ .. Bu tdır. Bir Okuyucu 

- Ah ne güzel kızdı! Ne şirin 

kızdı! Dalyanlar gibi salındıkça 

dünyalar hayran olurdu. Gelinlik 
çağında ölmeli mi idi? Vesaire ..• Pirinç ve hububat unlan 

iususta saymz misal verebılırirn. * 
Sen yurdun kalkınma, ilerleıne ve imamsız Köy 

Benim inat için yanık yanık söy
lediklerime karşı hemen hüngür 
bangır ğalamıya başlarlar, hen de 
bu suretle zorla öldiirülen gelinlik 
kızın öcünü ve kendi öcümü ah. 
rım. 

Sıhhat ve neş'e kaynağ,dır 
{ıki;afında, koylerin° içtimaileşme- Kunılu, tarihi : 1915 M. Nuri Çapa Be,iktat Kdrcali ÇAPAMARKA Tel: 40331 
'sinde birinci rolü kaymakamlarda k 

k Kartalın Şeyhli öyii imamı scne-
görüyorum. Ne zaJllan Öyden ürk-

ih Ierdenbcri yoktur. Nereye ve ne şe-
miyen ve masa başı z niyetini bı -
rakarak vazifedar olduğu bölgede 
durup dinlenmeden her köşe bucağı 
gezerek, enerji saçarak türlü başa • 
nlara kavuşan idealist ilçebaylnr, 

kilde miiracaat edcceğim'~i de bil
miyoruz. Alakadarların nazarı dik
katini celbetnıenizi rica ederim. 

Yataklık veremleri yatıracak 

hastanelere muhtacız. Bunu zen
ginlerimizle halkımız müştcr.ek 

bir fedakarlıkla temin etmelidir. 
Sıhhi teşkilatımız bu fed:~kfırlığı 

yerli yerinde kullanacak kadar 
miikemmcldir. 

Nezle ,_Dr. HORHORONl- ve baş v 

a9rısı 
Şeyhli köyünden 

llalil 
yurda yayılırsa: Merkezdeki her ka- * 
rar derhal en küçük kqyde tesirini Tal b O d ··ı • 

.. k ve m 1 k 1 k'l ı e e ve n u e. gosterece ern c et top u şe ı -
de tekamüle erecektir. 

R. Ö. 

* Liman amelesinin şikayeti : 

Türk vapurlannda tahmil tahliye 
amelesinden "Ahmet Sonposta,, adlı 
bir vatandaş dün matbaamıza geldi 
vo ağlı~·arak şunlan söyledi: 

"Türk vapurlarının tahmil tahliye 

işlerinde 250 kişi çalışıyoruz. Para

yı ton hesabı alırız, gUndiiz 18 gere 

22 kuruştur. 

Bir berber dükkanının vitrininde 
aynen şöyle bir yazı gördüm: 

(Altı aylık iri bukleli ondüle 1 lirn 
talebeye tenzilat.) Bu "Talebeye ten
zilat" yazısı bir kitapçı vitrinind" 
bulunı;aydı sevinçle karşılanırdı. 

Fakat permanantla talebe arasınd 
ne gibi bir rabıta var ki tenzilatı ic:ı
bcttirmiş, bunu anlıyamadım. 

Turan Baykal 

Mmiminı yavrunuzun sıh-

---
1 Hastalanın akşama kadar Sirke

ci VJyana Oteli yanındaki muayene-
h on,,.cı1 nd,, tedavi eder. JI. 

Telefon: 24131 

.. .. --. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma:; 
Nevrari, kırıkhk ve bütün ağrıl'1rınız'I derhal keser. 

- icabında günde 3 kaşe ahnabilir. -
- . 

: l~tctnb~l . ~. BeJediyesi llcilİları 
- . 

Soğuk algmlığmm 

Ba ilk alametlerini 

GRiPiM 
ile bertaraf ediniz. 

GRiPiM 
Bü+ün ağrı, ve sızı ve sd 
clları dindirir" CJrip, ro 
tizma, di§, sinir, adale ~ 
bel ağrllarına müessird•' 

Dün haftalık olarak 145 kuruş pa
ra alacaktım, Zarar ziyan karşılığı 
malzeme aşmması parası diye 125' 
kuruş kestiler. Elime 20 kuruş kal- M 

dı, işin en geniş olduğu zamanlarda I 
bile, ha(1alıtımız dört lira)'ı geçıni- ı 
yor. Ecnebi vapurlarında 750 ki'.'li 
çalışıyor. Onlar haftalıklarını ta
mam alıyorlar. Türk vapurlarında 
çnlışanl~r çok periıan vaziyetteyiz.11 

hatini düşi.ınünüz. Onlara ço
cuk arabalarının kraliçesi olan 
ve en iyi imal edilmiş. en fazla 
tekemmi,il ettirilmiş en sıhhi 
arabayı alınız. Yeni gelen 19~9 
modelinin 50 den fazla çeşidı 

vardır. Her yerden ucuz fiat 
ve müsait şartlarla yalnız 

BAKER l\IAGAZALARIN"Di'\ 
._ ___ bulabilirsiniz. 

Eminönü Kaymakamhğı yollan için lüzumu olan ve beher metre 
mikabma 4 lira bedel tahmin edilen 400 metre mikap Boğaz taşı açık 
eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görüle
bilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve 120 liralık ilk te
minat makbuz veya mektubile beraber 3/4/939 Pazartesi günü saat 
14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) (1852) 1 

Aldanmayınız. Rağbet gören her ıeyin taklidi ve b•11 

zeri vardır. GRIPIN yerine başka bir marka 
verirlerse şiddetle reddidiniz. 

-···· Yazan: Kerime Nadir 

Aradan ne kadar zaman geçti bilmiyorum. Ayağa 
kal:ırtıfpnı hissettim. Arkama geçti ve birden başımı 
geniş avuçlan arasına alarak kaldırdı. Gözlerim göz
lerine tesadüf edince ürkmüştüm. Zira, hiçbir ba ! 
kışta bu derece ıztıraba rastlamak mümkün değildi. 

- Seni üzdüğüm için beni affet yavrum, dedi. 
Hıçkırarak: 

- Ben mi sizi affedeyim? Dedim. 
- Evet. Çünkü ben seni çoktan affettim . .: 
Sonra eğildi ve ıslak gözlerimden uzun uzun öptü. 
Biraz sakinlemiştim. Üzerimdeki kabus hafifle -

miş gibiydi. Başımı kaplıyan bu buz gibi ellere ilk 
defa dudaklarımı sürdüm ve onları gönlümün tü -
kenmez ihtiyacile kokladım, öptüm .•. 

Bu barışmadan sonra HalCık Giray yerine döndu. 
O da eskisine nazaran müsterih görünüyordu: 

- Sana verdiğim bu evrakta hayatimın son yap-
raklan eksiktir Ümran, dedi. Onu yarın bir zarf i -
çlnc:le gönderirim. Fakat, dikkat eıt!. En sonra oku • 
yacağın satırlar, bu s0n gönderdiklerim olsun! .. 

Birşey anlıyamadan yüzüne bakıyordum. O başını 
sallıyarak: 

- Her şeyi öğreneceksin .. .Biraz sabret! .. Diyordu. 
Biraz sonra kalkmağa davrandım. Ellerimi tuttu, 
benimle ayağa kalktı 

- Söyle, dedi. ~eni affetln mi? 
Hayret etmiş ,iöründüm: 

- Niçin? ... 
_ Demin seni gikendlrdlğiml biliyorum. Fak.-1t 

bu llzımdı .. Daima düşünceli ve ihtiyatlı hareket et
meyi hatırında tutmalısın! •• 

TEFRiKA No. 6 ...... . 

Önüme baktım. Son bir defa alnımdan öptü ve~ 
ni kapıya kadar geçirdi. Ayrılırken herşeyi unuta -
rak sordum: 

- Sizi yann aıkşam çitin kenarında bekliyeyim ., 
mı ... 

- Hayır!._ 

Sebebini sormağa cesaret edemedim. Çünkü seı.i 
titriyor ve bana yine ısrarla, gözlerini kırpmad:ın 

bakıyordu. Niçin böyle bakıyordu? Niçin gözleri bu 
kadar ıztırap doluydu yarabbi? Niçin? ... 
Köşke döndüğüm zaman sabah yaklaşmıştı. He -

men soyundum ve yatağıma girdim. 
Ertesi gün, akşama doğru, bahçıvan büyücek bir 

zarf uzattı: 
- Bunu kır saçlı bir bey bıraktı ve size vermek

liğimi tenbih etti: Dedi. 
Bu zarfı da büyük paketin yanma koydum. Ve 

sonsuz bir sabırsızlıkla ertesi günü beklemeğe baş • 
ladnn 

Umran hıçkınnağa başladığı için devam edemiyor
du. Merakım son haddi bulduğundan neticeyi çabuk 
söylemesi için yalvardım .. 

Bil' türlü sükunet bulanuyor, boğulur gıöi bir ses. 
le: · 

- Bu evrakı okuyacaksın!. Çektiğim acılan anlı
yabtlmen için her şeyi baştan öğrenmen lazım .. Şim
di sana hiçbir noktayı aşikar etmiyeceğim. Vakıa-

lan sırasile takip etmen daha doğru olur; diyordu. 
Biraz mütereddittim: 

- Nasıl 1 Dedim. Bu yazılan okumağa benim hak
kım varını .. 

- Ne demek? .. 

- Mahrem değil mi?.. ~ 
- Böyle bir şey söylemedi. Hem artık onlann sa-

hibi benim... Kalktı. Bir dolap açarak bir kucak ki
ğı t çrkardı. 

Hayretimden donak.almıstım 

- O ne?. Dedim. 
Gülmeğe çalışarak: 

- Okuyacaıklarm:. Dedi. 
Ve onlan kucağından döküldüğü için eteğine Jol

durarak getirip halının üzerine yığdı. 
Baktıkça gözümün önünde sayfalann miktan zi-

yadeleşlyordu. Numaralan karışmış olanları bera -
ber düzelttik. Ve derhal okumağa koyuldum. 

Umran çektiği ıztırapta haklıydı. 

Hepsini okuyup bitirdikten sonra ona dedim ki: 
- Yaşadığımız müddetçe her türlü hMiseye mun

tazır olmalı değil miyiz? Büyük vakıalar karşısında 

az pşkmlrğa düşmek, ancak bu suretle kabildir .. 
Arkadaşım esefle başını sallıyarak gülümsedi: 

- Beni en ziyade üzen nokta hangisidir biliyor 
musun?. Her ferdin ıztırabmın kendisine ait oluşu .. 
Yahut o ıztırabın çok defa gizli kalışı!. Belki maksa-
dımı anlamadın .. Bir kişinin felaketine bütlin dünya 
ağlasın demiyorum .. O insanın böyle bir felfıketi ol
duğu bilinsin! .. 

Derhal kafamda bir fikir canlandı: 

- İster misin bu yazılan neşredelim, dedim. 
' Güldü: 

- Çocuk musun! 

- Niçin? .. Mesela bir roman şekline konulabilir..: 
- Nasıl! .. 
- ihtisar ederim... 
- İmkanı var mı?. 
- Niçin olınasm . Harbe ait olan teferrüat kısmen 

kaldırılır, yalnız vakıayı takip eden taraflar alınır. 
Onların da icap eden yerleri kısaltılır ... 

Arkadaşım razı oldu. Ve ben, yorucu bir 

dan sonra, hakiki bir hayat hikayesi olan bu roınaOI 
yazıp 'hitirdim. 

Birinci Kısım 

• ... Tabur kumandanı binbaşı Zekeriya bey, ~ 
çağırarak, gelen tahriri emre göre, bulunduğum ıot'· 
tabur birinci bölük takım zabitliğine tayinimi te11' 
liğ etti. 

Emil' alıralmaz yola çıkmak imkin harlcmdeydl
Bir beygir tedarik etmek için şehre indim. Her ~ 
ana baıba günü!.. Seferberliğin il~nından beri baŞlY 
yan mahşeri kaynaşma bütün gürültüsüyle deVşdl 
ediYordu. 

Harbe hazrrlık' • ·- ' Daha Balkan harbinden çrkal1 ne kadar olmu~·. 
Çizmelerimizin tozunu bile silmeğe vakit bıJ ' 

mamıştık ... 
E.rzincan garnizonunda baslıyan seferberliği" 

bütün acı sahneleri gozleriroi~ önünde duruyor ~e 
görmekte olduğum emsali isa bu hatıratı dairtl~ 
bütün kuvvetiyle muhafaza etmeme yardım edi' 
yordu ...• 

o müthiş kalabalık. o askere koşuş neydi~ .. c~: 
dır Cieğil, bir ot mınder bulamayıp kırlat'aa yata~. 
l~, ıabitanın acemi efradı gece gündüz talim. eet 
tırmekle uğraşması, misli görülmemiş bil' faalıY • 
içinde. garnizonda bir seferber hayatı!.. Bütün bO~i 
lar, dimağımın hücrelerine gizlenerek birer dik60 

hatıra olarak kaldı ... 
S . 'JXlıı. onra Erzincandan kalkıp Erzuruma gelışı •Jı 

Erzurum ovasındaki ermeni köylerinde ordııgıı 
kuruşumuz!.. Fakat üç dört ay süren bu seferbe~ 
lik esnasında ben daima kabuğu içinde yaşıyan ':ıs 
kaplumbağa mahiyetindeydim. Her şeye uzaltt 
hatta yabancı gözlerle baktım. z;. 

Ötekine berikine bir şeyler soruşturduğumU g 
ren esnaf kılıklı bir adam yanıma yaklaştı~ 
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BUL6AA SAlJIK 
Yakın Tarının a n Esrarlı Çehresı. 127 TOKE 
Hain Vahdettin Kaçıyordu 

eral Harington ile Kapiten Benet Hazırlıkları 8 ... hlçlılr I07 anlam•dım _ 

'f apmıclar, Otomobileri Kapıya Getirmiılerdi ıaı.n:~ei!;:~':.-:1: 
S ____ ,__.. B he..:• d" _._ ""-'UL.1-- lqdmaz bir fl!!1 olmasma ratmen A6·Ja-) zrrhJm kara d~J.U& U nu, UD ... pm UaAUUlana fle'" ~.lda.1'"" Anadoludan çeldle

te!nhı ediniz ve bunların 
.......... ,eri yerleri bana teslim 

,.-.. -1- -'- bö '- __ .... _ dinJıenecek bir fl!Y· Ben onu din-~r~~~u. SaN(V!n nhtmım_- çe&Aen yine ""y• kaqıoılMMI, sana 
~:.=;-an. teJmesı beyaz bir yiyecek gibi bakarken gardüm. !erken sanki 1111z ve derin bir Ol'o 

.... _,_11_~u Saray nhtmu ile Nenin nesi ace:ba bu herif?.. mamn tl yüreğinde duruyordum 
:,'!!,. ~~ · birçok. motörler Ge.zeteyl biraz daha okur gibi da, gayri mer'i varlıklann ecsra.-
~11&& ~ L-L k --ı ka" rengiz fısıltumı duyuyordum. -..1yordu. Vahdettm DolmaU1UJçe göründükten sonra, aycr.uun, ~ 
•""- Mehmedi billrshıiz. Birdenbint ---...A. çok ctumıadı. Hemen nh- ladıın cebime koydum. Boı kalan 
_..,.3w-"" Ao ....... 1....:ı- içeri girip k81'f1Jlldald sanıc:Jalyeye .,__ &-.:ıı General Haringtonun gözlerimi kullanma8 a ~.u.u:u • 
....- -. ...ı-H çöktü. Baluflarmda sergüv.e,tl o-
uzattıll elini tutarak IDUfll ~...... Tuhaf, karpmdaki alma bana hiç kunuyordu. Şqa kakmf gözlerdi 

M alaya zırhbllluD ~eni de yabancI gibi gelmiyordu. Kqlar, onlar. Korkulu değil ama, sanki 
bqmda, lngilterenuı Bah - gözler, yanak kemiklerinin çıkın- gözleri apanazm bir feY görmüş-

riaefit filosu baf)tumandanl (Drolt) tılan ve hele çenenin aivrlliji ve tü. Gurupta uçan bir pembe bulut 
ile fst röul fevirallde komUeri kulakların büyüklujü bende esaslı gibi bir ,ey. Fakat şeklini kavn-
wkili mister (Nevil Heııdl'IOn) ta- bir tanışıklık hiai uyandınyordu. yamadan bulut eriyivermi§ti. Ka-
raflarmdan Urpianan Vabdettinle Yalnız palabıyıldar bu çehrenbı dir aecest gök şak olup cennet şlm-
bendeleri nihayet muratlanna er- fek gibi görüııürmüı a! Mehmet 
miflerdl. ~ kimle tarafmdan gö- dimainnda saklı kalan 19ldini bo- bana "Bir adam gördüm" dedi. 
rülmeden zırh}ıya ayak butlklan- zuyordu. Düf(lmnele, hafızamda- Bir milyona yalc:m nüfuslu k~ 
na sevinmlflenli. Hain gafiTh!r, ki, geçen yülann katlandudığı, ca İstanbul fE!hrinde, biz' insaDa 
Jrendilerlni adım admı izliyehlerin yıprandırdılı tozlu aayfalan birer delil. bbıfne de rastlanır. Bu llÖZ-

her hareketlerini gözleyenlerin birer açıp yoklıamala koyuldum. de merakla kulak kabartılacak bir 
bulimduJunu fark bile edemem-if- Hırtırlıyamıyordum bir türlü. Fa- feY yoktu. As kalauı cevap olaftlk 
lerdi. kat, ara sıra karplapn ba'ktfJan- "Elinin körilntl gördiln!" diyecek--Vabdetdn. metdlwn başında, tbn, F.Ut, onde mi1him bir 18'1 
kral Corca bildirilmek üzere ne gl- mu.dan, bana çevrilen yüzde, dl- gqpn blr inan h-11 vaıdı. Onu b-
bl bir arzusu oldutuna soran~ kilen göme hiçte wnlmlyet aezıe- tünköril dlnllyemeıclm Mehmecll 
ter (Nevil Hendnon) a, krala mın- miyor, blIAkhı eski bir kinin ve hu- tammn. Guetelere yazı ,azar. 
net ve pııuanıannm bildlrilmeainl ın.mıetin parlıyan hlflmlarım se- DUyguiu bir adamdır. Fakat bu 
liylemif, dotruc& JtendWne tahsis 21bıliyordum. tefer wt daha derinclen, tl can 
edOen kamaraya girmifti. K öprüye ç*tıt, ben 8*adat- erinden geliyordu. 

Müblnit yurt bu teçlı hainden, Iaıdan aynldmı. Viliyet da- Aml merakım Mehmedln rast-
hiyanetlerinden nlııa1et turtulmat- insine gittim. Eaat pqadan aldı- ladılı insandan ziyade, Mebmedin 
ta. )(alaya mhhlı d~ ahrllıelı lb yeni bir vazifenin icra 19Idini, neye luryret ettillnf mdunaktı. 
vaJl ft1dJf ır.t P8fll ela Vahdetti- zihnimde taaarlıyarak vilayetin bfl- Mehmede "Semra " dedim. Meb-
nin flnıl'I W>erinf tlharri memuru yük kaplHIUDdan çıktmı. Sala kıv· met bOtthı bızUe kendini kapıp 
Mfiftak etenclJden aimıftı. Derhti, nlırken, nöbet kulübesinin arka- koywrdi. O bir fl!l1 ıörmOttil ves 
meı1tez kum•ndanı Abdurrahman llDda, uçlan sivri ve dik palablylk• leUml 
Nefis, polis mildilr vekili Sadi be:Y- IırrJa ytne karplqtım. Bu lefer çar- "Bfltrsln! BugQın eve Jfyecek 
Jıed. benıbedne a1ank Yıldız IU'a· plfaD bakışlarımızdan nçnyan bir almak ü:r.eı. Balıkpazarma gittim. 

~~ o a:;.:: km1clm, bafmımı qık1uıdımıifb. Kalabalık! Çamurl insan! Shısin 
~~~.-=:-..:----:;;;;;~~~~~~~--~!ıt.~"~m~J::'~~~°"'~~~;:ı=!~·0~~r~~Jfil~....-P~[':lfl~!i'11~~ lumbe :! a 7 &dl 1 1 pBIWE .. e•I,; 

N1 ... 'ır,..,_ •1mmıa ..,._ (Denmı nr) 
ya girip çA•rwt menedilmifti. fa: 

=::;:n.:: "Lo ,ettraıılotOnfl meydana~ 

~;:~ Ml!KMN 
bırllZ da olduğu anıa,ımqtı. <!!> G l!!J T L E R i 
B • IU'llda m,nu ıra·.:n':;t'" ı • 
.. ~i(T~:'1a~ .. z.tı~ MÜZMiN BÖBREK iLTiHABi 

hane" yad.yeti hulra dolaym Ye 
htirl'IJ'et ve bayaıtmm tehikede ol
masmdan korlmı'ak" bfltün müs
lfimanlarm MHW" atı ile İngil
tennln hlmqalni ve ı.t.bulden 
dedla1 müfanbt etmlk lstedl
linl ı..-- bi)dlrmiftfr. "Zatı ... 
hane" ıdn anusu bu ~ 1Vrine 
,..Wla1'f*· Tiiıtiyecleld tnanfz 
~ blf1mmandanı ferik sir 
(Şad JlarinCtıOD) Zatı pheenin 
.rzvı.mı iafua Amade olarak 
pnctllfne bir ın,mz harp leflıtell

- bıdM' Nfakat etmit ve keDdW 
anıda BahıUeflt aıo.u )mmarrlanr 
amiral * (Drok) tanıfmdan ı.tit
bal ohmmufiıllr· ~komiser 
rikf)t miltwr (Nevi! Hendl'lon) knal 
Betfid Coı1 Cemplarma tıebJii e
dilınelr 'ft zab plııanenln amı
Janm ~ o.. kencfWni ,. 
mide ziyaret ~·" 

Bu tıeblll daha ~ 
ftrar haberi. 7alnız fstdbula de
lfl, blltDD Anlldolp,a J'ayİlmlfb 
ve memnunlukla .k:arplenmıftl. Bit
tim yilzler lfllil)'ordu. Bütön mil
let milli blkhd,edn bu haln bak
landa vereceli ıann ~ _. 
bek1IJOrdU. 

O,_.,ıntmde~ 
ı.tenbaJa inmek o.. - -

bllhıe,tD tt~ blndllhn va-
.,.., v..weutntn ftnl'I bidı1111-
..a Wr p.-,1 g6ııJen ıeçt
ı,:. SalDcla Erdncnh Şa-
Wt, ..ımıda &k Milftak ~ 
obli..,.ı.r, ld JS1ldan elh!wWs 
,.....,.. ---~Dal
.... D .. Silllmda oturan Şaldr, ellle 

eJtnMle ::.=-~ 
=~Y.np: 

..-. fild' .... hmeılen ... ., .... 
otarm ~ ~Dedi. 

KAVE 
MIYEN BA KI $ 

Bahkçısı 
&<><>a~<><>a~<><>a~ 

mek! \.'iY etler, İaımm ~ 
Yliıbmf. Tramvay a1tmda ...._ 
insan gibi. Ası:lmıt hayv.ı ır...ı. •• 
ralan! Ölü ölü balılder; donaıUf 
bilya gözlerle bakarlar! Baytan. 
pn! Koparan! Dic:lildeyeın! Pue. 
htlart Ylltlhf, kopal'lf, tıJnn'Nt 
için! 

G at kubbealnhı • k&b11111, 

beyinleri eq,. ~
ediyor. Llpa l&pa kara Jturumm, 
kıahve tıelvest gibi yOrek]ere çökü
yor, gönlü ve gözü kör ediyor. 
Hele kafalardaki günclelik kaygı
lar yok mu? Huysuz bir kan! Mü
nuebetsiz evllt! Ödenecek borç! 
Çocuk hasta! Bu 8dam tahkir et
ti! Beriki haysiyeti çllnedi! itte 
ciddi, ba~ ve fllılı ftlerlmlz. 
Ben ölil etleri ellfyor4um. öıa ba
hklann atızJanm ft 1mlakJarmı 
kokluyorduııı, Shbeı 90k nazlrti! 
Neden? Ya malını, ya kendini sat-

tf4!\t':tii)llml ~ 
lhn fl!!Ylere panm yetmedi. lste
medlrlmmf aldım. Aynbrken kö
f9Clekl ~ &ıilnden geç
tim. Çiçek atıyordu. Hah! Hah• 
Hiılıl Bunlar cenue alayım lfilU
)'ecek ~ 

Bu dert yvın yine bqtan. bqb
yaoaktı. Yarmıd derdin bptara 
heyılJAsım lll'tbyarak dönüt oto
mobiline bindim. Ofobü8Qn tçl mı 
f*ı iman tıkılı kil Kepmm ra
nmdi ak Nkalb, tlllld pW laya
fetltnhı biri oturu10rdu. 
BPmedı necim, onun bir a-nt

el ve Wr denhrcJ oldupnu enla
dmı. YMtmda bir bay oturuyor-

du. Pantalorıunun Gtadnıll, " 
bmdi JrillWitr hayatında g6rtnek 
edine koydutlannı, kmunu hilbt 
la)'lyoMU. Çocuiu ,...,.,.,. lcll 
Çocuimı o temb •lrilıeJerl, o de
nhclye dokunur diye, çocuju o
turtmuyor, ayakta durdurtuyo~ 
du. ihtiyar denbc1 .. B111'8da yer 
yar! Çocuk~ lljar" dedl. 

Sesinde, 8llıdz bir IOk6n var- • 
dı. 8erbeK olarak Jllpmq bir a
clamm .... Onda btll bydil pıt 
hiirrlJetin ftidlll lWıl llbydl 
vardı. Ben ectamın g6zJerine bü
tlln; ve öyle bir b....,_ ancak 
böyle bir .... ollbOecejlıd anı.
dan. Kaptan mıydı; ıecimA ml7-
di? Her ne,.. o adamm n11•1tetl
ne mukabele wdecelf.ne, o Bey 
bflarım pttı, ve 90C1J1u bGIMttütı 
uzata çekti. Sanki pak thtiyua 
dok"111l'U Jdrlaeeeıt1i. Klrien
melt mf! u.tfte hGr olarak uçan 

kutlarm, -- rGsatrJann, uaık
lardakl gurup lfllnam afiyeti var-
dı. o Baym ba ~ th
lt.Jwm liamecellni lmlnlfbm. 
Fakat ne ,._., bıt:lyu aclaı Ba-
11 biç &&..mi sti)dl. Ne dl,. 
,. sana, bayım bJd1m, 

A yavnam biz hayatmm dedfll
miz Wlllil ~ 18P+~ 
mm t..dtyona. Ylpmıak mec
buft).._ oldutmum: bir lfiril 
ufak tefS fe1ler var. Ber gilnkü 
ufak tefek tbilntüler. Günbegün 
yapılacak ufak tefek vazifeler. ı,.. 
te 'bunlarm beps(, ~ Jfl
ri,_m k&bma gibi bizi ıra.r.mrw. 
Bu kAbw dıpnda ~il-

J 
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Eski 
Apartımanlar 

Niçin Çöker·? 
(Başı 2 ncLde) 

hm, lakin muvaffak olamadım. BU. 
tün sözlerime: "Evin fenne mugayir 
olduğuna rapor \•ermek mecburi;) c. 

tindcl im" cümlesiyle ce\•ap \'erili -1 
yordu. O sırada gözüme mahut usta- ı' 
başının giiliimseyen gözleri çarpma- 1 

sın m1o? fhtiyarsız onun yanına koş - : 
hım, vaziyeti anlat hm. Herif, "telaş! 
etmeyin" diye fısıldadı, nıfihendise j 
)'aklaştı \"e 5-10 dakika sonra yanıma, 
gelerek tebşir etti: l 

• - On papel verdim, gönlünü yap- ' 

~:::::::====== TAN 

Slovaklar 
Macarlarla 
Anlaşıyor 

(Baıı 1 incide ) 

ovasını geçtikten sonra iki saat evvel 
muharebenin vuku bulduğu meydanı 
görmüştür. 

1 İtalya Hariciye Nazırı Kont Ciano, 
Macnr sefirini kabul ederek Macar -
Slovnk ve Macar - Romen meselele
rine dair gorüşmüştür. 

Berlin nasıl görüyor? 

hm. Raporu işimize uygun olarak ya
ı:acak. 

Lakin ıztırap serisi henU:ı bitme. 
mişti, bir de doktorla anlaşmak la -
um geJiyordu. Onu da yine ustabaşı
nın delaletiyle baş!irdık, evimin bir 
iki odasını sıhhi düsturlara aykırı 
bulan belediye doktoruna da on lira 
vererek bu vehmi mahzur yüzünden 
yeni yeni masraflara girmek tehlike
lini atlattık! 

Çanakkale Valisi köylüler araBında 
Eski de"1rde köylüler .. valiyı göre-' Bu cümleden olmak üzere Çanak 

bilmeği akıllarından bile geçirmez, 1 kale valisi Atıf Uluoğlu kôyluleri 
onun hu~uruna çıkabilmeği, cnşilmez halkevine toplayarak onların dertle
bır ~~ya z~nnederlerdi. Bugün köy- rlni dinlemiş ve köylülerimizle has
lü cuınhurıyet valisinin huzurunn bihallerde bulunmustur. Köy'ülerl
serbeStçe çıkıp istediklerini anlatmak miz halkevinde kendi el işlerinı ve 
Ja kalmıyor, valf ile dizdlze oturarak, toprak ürünlerini teşhir etmişlerdir, 
bır arada hasbihal etmek ımkanımı Vali tarafından köylülerimize bir çay 

Berlin, 26 (A.A.) - Macarlarla 
Slovaklar arasında vuku bulan mu
sademeLer hakkındaki ha!berlerin 
neşri Almanyada menetlilmiştir. Slo
vak hududunun henüz tesbit edil -
mec;liğine ve hali hazırda Çekoslovak 
idaresi tarafından ırk farkları nazan 
itibare alınmadan tesis edilen ve 
Slovakyayı Karpat Ukraynasından 

ayıran idari bir hattan baska bir şey 
mevcut olmadığına dair Macarlar ta
rafından ileri süriilen tezi siyasi Al
man mahfilleri şimdiye kadar kabul 
etmiş görünmekte idiler Siyasi Al
man mahfilleri tarafından muhafa
za edilen sükut, Macar tezinin henüz 
muteber olduğunu, fakat Almany.ı
nm himayesine aldığı Slovakları ıi

mitsizliğe düşürmemeğe çalışt1ğr 

manasını tazammun etmemektedir. 

• Dostumun bu hikayesi kulafımd• kil 
da Dıalik bulunuyor. ziyafeti verilmiştir. 

pe gibi kaldıfı için arasıra yıkılan, E k Al .h b 
rökcn, )ahut bugilnUn belediyesi tn- n az tından Muhtar lntı a l 
rafından sakatlan ıslah ettirilen ev- D •• 
~ri, apartımanları gördükçe ve duy. un 5 Ceset Yüzünden Bir 
dukça kaziyenin nereye dayandığını •• 

keşfetmekte güçlük çeıoniyorurn. Da ha Çıkarıl rl ı Kişi Ol d ü, ü ld ü 
Nitekim evvelki giin yıkılan Makar. 

lngiltere endişe ediyor 
Londra, 26 (Hususi) - İngiltere

nin Roma maslahatgüzan Kont Ciıı
noyu ziyaret etmiş. Macar - Slovak 
ve Macar - Romen münasebetlerinde 
hasıl olan vaziyet dolayısile İngilte
re hükumetinin endişe ettiğini söy
lemiştir. Ciano, İtalya hükumetinin 
İngilterenin endişesine iştirak etme
diğini bildirmiştir. Maslahatgüzar, 
ayni zamanda Almanya tarafmd3.n 
Çekoslovakyaya yapılan cebir hare
keti üzerine İngiliz kabinesinin gi
riştiği teşebbüs hakkında da Kont 
Cianoya malCımat vermiştir. 

kiz on (Başı 1 incide) 
nacı apartımanının da se pa -
'Pel uğrunda vazifelerini ihınal ve 

(luiistimal eden bir Ud memurun ah
', liksızlığma kurban gittiğine ~üphe 

1 

etmiyorum. Fakat hakikati kavra -
mak, facia kurbanlannı tekrar ha -

k
., 

yata iade edemez ı ... 
-o 

. Tokatta Bir Cinayet 
Turhal, (TAN Muhabirinden) -

Burada çilingir çırağı saatçi Ismail 
oğlu Ahmet, 14 yaşında Hüseyin a
dında bir çocuk tarafından öldürül-

nın yaralanmasiyle kurtulabilmşitlr. 
Marangoz Pavli, karısı Katina, 

misafiri Elcni ve Ligor, beşinci kat
ta oturan Nikolinin kızları Donna ve 
Dominya ağır, ikinci katta oturan 
marangoz Simon, kansı Angeliki ve 
baldızı Eleni de hafif yaralı bulunu
yorlar . 

Bu neticeye göre, çöküntü esna
sında apartımanda bulunan 19 kişi -
den sekizi ölmüş, sekizi ağır ve üçü 
de hafif olarak yaralanmışlardır. 

Hastaneden aldığımız malumata 

mtiştür. göre ağır yaralıların sıhhi vaziyet -
Hüseyin Tokadın Ustelli mahalle

sindendir. Burada amelelik yapan ba 
basının yanına gelmiş ve tanıdıkla

!erinden bir endişe kalmamıştır. 

H&li•enin hakiki •ebebi 
nndan olan nalbant dükkanına gide- Apartımanın bakımsız ve çürük 
-rek yatmıştır. Hasan uyurken Ah- olduğu iddialanna karşı apartıman 

met dükkana gelmiş ve HüseyJne te- sahibi Aleko Raka, binanın bilakis 
caviız etmek istem.lştir. sağlam olduğunu ileri sürmüştür. 

lki çocuk, bir müddet mücadel~ et_ Hadise mahallinde tetkikat ya -
tikten sonra, Hüseyin bıçağına sarı- pan mimarlar, apartımanın oldukça 
larak kendisine tecavüz etmek isti- dik bir sathı mail üstüne inşa edildi
yen Ahmedin kalbi üzerine saplamış- ğini, bir kaç gündür yağan yağmur
tır. Ahmet aldığı yaranın tesirlle öl- lann bu sathı mail üzerinde hafif 
müş, Hüseyin dışan çıkarak bağır - bir heyelana sebep olabileceğini söy 
mıya başlamıştır. Hôdise yerine ge- lemişler ve çöküntünün de bu yüz -
len bekçiler Hilseyinl yakalamışlar- den vukua gelmesi ihtimali olduğu
drr. Hilseyln hAdlseyl olduğu gtbl an- nu da ifade etmişlerdir. 
Jatmıştır. Ancak, polisin dünkü tahkikatına 
cı::::=======-======= göre mal sahibinin apartımana hiç 
~ysl. Bana, bana benziyordu, yal
nız gözleri değil. Hiç kimse ken
c!isinin neye benzediğini 1bl1mez, 
değil mi? Başka bir şey vardı ... " 
Mehmet gene durdu. 

- Başka ne vardı? dedim. 
- Gördüğüm şeyi 

- Ne gördün? 
- "Kendimi!" Ve 9eSl bir fısıl,. 

tıya benzedi. Belki kendislle a

lay edip güleceğimden kor'kuyor

du. Ben 11Kendini mi?" dedim. 

-
11Evet, o bendim!" dedl 

• 
I ;te buraSlJll anlatamıyacağl-

m biliyordu, Hatta anlatma-
la bile uğraşmadı, sık bir orman
dan yol açmağa kalkışanlar gibi 
körü körüne devam etti: 

bakmadığı, hatta 26 senedenberi ha
rici kısmını bir defa olsun sıvatma
dığı, temellerin "u almaması için la
zım gelen tedbirlere baş vurmadığı 
anlaşılmıştır. Bugün, müddeiumumi
lik tarafından tayin edilecek bir ke
şif heyeti mahallinde tetkikler yapa
cak ve ankazı tamamen kaldırmak 
mümkün olursa temeller muayene 
edilecektir. 

Ancak bundan sonra hAdisenln 

haklkt sebebi anlaşılabilecektir. 

~~~~ 

~~s 
Askerliğe Davet 

• BeyoOlu Yebencı Ae. tubeelnden: 

1 - Berotlu yabancı IUbesinde yokla
ma kaçağı olarak muayene görmüş ve he
nüz askere ıevkedllmemts 316 llA 332 da
hli piyade, top('U, nakliye, lstihkAm, mu
habere ve mUzlka erlerinin aevkedllmek 
üzere 30 mart 939 perıembe C(lnü saat 9 
da şubede bulunmaları. 

2 - Bedel verecekler 29 mart 939 çar
şamba günü akşamına kadar müracaat et
meleri. 

S - Teşrin celbinde bedel verenlerle 
bu celpte bedel verenler ı nisan 939 rtınn 
kıtada bulunmak üz.ere mOracaat etmele
ri llAn olunur. 

Bulanık, (TAN Muhabirinden} -
Tırtop köyünde muhtar intihabı yü
zünden kanlı bir vaka olmu~tur. 

Tırtop köyü 25 evli bir köydür. 
Köylünün ekseri.si eski muhtar Mah
mudun akrabalarıdır. Bu sene yeni
lenmesi icap eden muhtarlığa o köy
lü Abdulgafur namında birısi de nam 
zetliğini koymuştur. Henüz seçime 
başlamadan eski muhtarla yem muh
tar olmak istiycn Abdülgafur arasın
da ihtilaf çıkmış ve bu ihtilfıf kav
gaya müncer olmuş. köylü tamamen 
birlbirine girişmiş, sopalarla vuruş
mıya başlamışlardır. 

Neticede yeni muhtar olmak isti
yen Abdülgafurun yeğeni Hasan ol
müş ve diğer taraftan da Abdülke
rim ve Mahmut ve Hüseyin hafif su. 
rette başlarından yaralanmışlardır. 

Meseleye adliye el koymuş, kDnuni 
takibat başlamıştır. 

MUSSOLiNI 
Nutkunu 

Dün Söyledi: 
Mukaddes Haklarımız 

Siyasi vaziyeti tahlil eden "Seru
tator,, evvel emirde silahlanma gay
retlerini iki .mislıne çıkarmak lüzu
munu kaydettikten sonra diyor ki. 

"Daha da fazla yapmalıyız. Cebir 
istimali icap edeceği ahvali ~ôzôniine 
alarak §imdiden, en iptıdai ihtiya 
kaidesi namına, bize yardıma ama~e 
olanları kendimize temin etmekligı
mı:ı., icap eder. Sovyetler Bırligi, ln
giltere ve Fransa ile teşriki mcsaıyc 
amadedir. Fakat aradaki iki devlet, 
Polonya ve Romanya Sovyetlerın si
lahlı teşriki mesaısini istemıyorlar. 

Ancak bu iki memleket bitaraflığı 

takdirinde Sovyetler Birliği ne ya
pabilir? Bundan başka bir Ingiliz -
1'~ransız - Rus ittifakının Franko ve 
Mussolini üzerindekı tesiri ne olacak
tır?,, 

Serutator, bundan sonra mecburi 
Tanınmadıkça Sulhe askerıik hizmetinin müdamerıni ten

kit ediyor ve diyor ki: 
Teşebbüs Etmiyece9iz "Fransa, Belçika, Holanda ve Is-

(Başı ı incide) viçre de dahil olmak üzere bir Ingı-
rnilll topraklarının bütünlüğüne, bil- liz kara müdafaası için mecburi hız

met ne kadar zaruri ise, doğu - ce
hassa Tunusa zarar vermeğe matuf nup Avrupasında bir harp mevzuu 
isteklere "asla" cevabını vermiştir. 

Teslim etmek lazımdır ki Mussoli- bahis olduğu zaman bu mecburi hız-
met halk nezdinde o derecede rağ

ni tarafından bildirilen üç nokta betsizliğe uğrıyacaktır. Bununla be-
"Tunus, Cibuti, Süveyş" Faşist ga - raber, vakit vardır. Acele etmek ı
zeteler tarafından büyük bir şiddet- cap ediyor. Almanya bizi tetkık et
le ortaya atılanın yanında mütevazi mektedir ve biliyor ki, biz, işe bir 
bir program te~kil etmektedir. Bu kere giriştik mi, kendisinin en teh
matbuat Korsika, Nis, Savole'den de likeli düşmanıyız. Sovyetler Brligi 
bahsetmekteydiler. Bundan başka ile Polonya ve Romanyanın yardımı
Roma hükumetinin Tunus, Cibuti na fazla guvenmemeliyiz. Ihtiyatlı 
ve Süveyş meselelerini ne suretle or olmak için yalnız Fransa ile k~ndimı
taya koymak istediği de aydınlat- ze guvenmeliyiz. Hiç şüphesiz Alman 
mağa muhtaçtır. Mussolininin nut - ya Majino hattını zorlamaga t.eşeb
kunda bu cihet tasrih edilmemiştir. büs etmiyecektir. Batıda harp bilhas-
- Fakat belki bu hususları Gayda- sa havada cereyan edecek ve deniz 
nın beyanatı aydınlatacaktır. Bu is- kuvvetlerinin makul bir şekilde kul
tekler faydalı bir müzakereye esas !anılması kati rolü oynamağa imkan 
tefkil edebilecek midir? Bu hususta verecektir. Doğu Akdenizile doğu -
bir hilküm verebilmek için İtalya Is- cenup Avrupasının stratejik anahtarı 
teklerinin münderecatını beklemek 
lazım gelecektir. Fakat bu istekler- Çanakkale Boğazı ve Boğaziçidir. 0-

-
11 O bendim, Şapkasmm al

tındaki yüzü benim yüzümdü. El
bisesinin içindeki gövdesinin be
nim gövdem olquğunu duydum. 
Ona öyle baka kaldıkça, b8Jl'la iği
lip bir şey söylemesini bekliyor
dum. Fakat bir yolcunun öteki 
yolcuya laf olsun diye söyledik
leri sözlerden değil, fakat hiçbir 
~y söylemedi. Kalktı, otobüsten 
indi. Ne var ki, herifi göreli saat
ler oldu. Hala bakışı devam edi
yor. Ne bileyim, içimde hayatın o 
ezgi üzgülerinden eser kalmadı. 
Onu gordüm goreli içimde bir ne
~ var Bir ümit var. Sanki evv• 
ce iızuldü!ltim şeyler Oz.gilye del
mez ylermiş gibi bir haftfllk, bir 
kurtul~." dedi. Bu sözleri ttay
lerken' Mehmedin gözleri, lnce 
yağmurun pencere camlarını bu
ğulaması gibi buğulandı. Bunlar 
toplanarak göz uçlarında iki dam
la oldular. Ve pınl pırrl titredi
ler. Onlara göz yap deneme7.dl 

den l'afist matbuata ve, bir derece- rada müstakil vaziyeUmizi muhafaza 
ye kadar da, Düçenin nutkunda iki- etmekliğimiz icap eder. Burası ayni 
detll bir lisanla bahsedilmezse bir zamanda, gerek Akdenizde ve .Ege 
çok pyler hiç f(lphesiz kolaylaştınl- denizindeki hareklt için, gerekse 

e Bakırkly Aakartlk tub•lndan: mı, olacaktı . ., Balkanların taarruza karşı askeri mü 

ı - sıe - an <dahil) dolumlu1ardan ı•••••••••••• dafauı iç1ıı kıymetli bir üssü .>Iacak-
hentız uk•liltn1 :r•ıımamıt olan ıQade. tır •n 

topçu, ı.-tfhklm, muhabere, nakl17• '" ma- Telefom AllllGn)WIUI P--' daki :_-. 
zlka 11nıftanna memup t.llm eratla iM 1 Santral M......ı • .._ '""'-• 
dofumlularduı :rabm ~ wat derhal Prq, 28 (A.A.) - Lltvedilmlf o-
uken MVkedlıecuı...tnden IO nwt 119 BG7Gk mtl-•Hle:tn teı.rcm lan parllmeııtonun ,-erine kaim olan 
günü ubalu uat ı da ıubed• bulunmalan, antrallnl idare etınle fkt14uı SO azadan milrekkep ml11l teeanüt ko-

2 - Bu erattan nakU bedel vermek la- tecrübe ile ve ellndeJd vesika· mitesl bu&(1n ilk defa olarak toplan-

::~:=rn k~~ıı:1:ı:.~ 939 akıamı- ~~kta-:.t ~=b~~!i,!::: mıştır. 
s - Evvelld celplerde bedel vermiı dan hariç tehirlerde de çalıp- Cebe açıldılt zaman komite azuı 

olan erat dlıh1 30 mart 939 da NVkedlle- bWr. tc:larembden aorulmua. maaon localanna ginnlyecekJerJne ve 

cetlerinden bunı.nn da Q'l11 8(1n ve •- im••••••••••••• bu locaların azası tarafından verlle
atta ıubed• bul•mmaıan nan ohmUI'. cek emirlere itaat etmtyeceklerlne 

• 

E K o N OM ıJ 
Kliring Muameleleri 
U zerinde Tetkikler 
lngiliz, lrlanda ve lsveç 
Kliringıeri. .Nasıl lşliqor? 

INGILIZ KLIRINGi 

Kliring mukavelesi 17 eylül 1926 
tarihindenberi meriyettedir. Türk 
veya İngiliz hı.ikfımetince üç ay ev
vel haber vermek şartile daima feshi 
kabildir. 

Bu mukavele Türkiyeye ithal edi
len İngiliz menşeli mallarla İngilte
reye ithal olunan Türk menşeli mal
lar bedelinin tediyesine taalluk eder. 
Aneak Türkiyeye giren İngiliz men
şeli mallar bedelinin alacaklıları İn
giltere hududu dahilinde bulunmalı
dır. 

mesi terfik olunmalıdır. 
Türkiycye ithal olunan 

mallarının fazlalığından dola~ 
ring hesabının Türkiyede topl 
on milyon küsur liralık bir bl ft' 
vaziyeti arzettiği maliımdur. aıı 
hepten dolayı İngiliz ihracatçı 
kliring yatan paralanm alınall 
ilci sene kadar beklemeğe nıeC 
kalmaktadır. İngiltereye mal -~ 
eden Tlirk tacırleri ise derhal P

larını tahsil edebilmektedir. 

IRLANDA KLIRINGi 
.,_ı .. 61' 

lrlanda ile de 15.10.936 tar~ 
beri bir kliring mukavelesı nı 
tur. Bu sene bu mukavele yine t,ı' 
dıt edilmezse nısan ayı zarfın~ ,ı' 
tama erecektir. Iki memleJtet ıfl 
sında mubadele olunan maUarıJl 
kıymeti esas ittihaz olunmuştur~ 

lrlandaya ithal olunan Türk il, 
şelı malların bedeli serbest do" tı' 
larak Türkiyede ödenir. Ancall f 
dovizlerin munhasıran Cunıh~ 
Merkez Bankasına satılması 111 

27 mayıs 1938 tarhinde iki hüku
met arasında akdolunan müzeyyel 
anlaşma bazı mal mübadeJatını kli
ring çerçevesi haricinde bırakmak
tadır. Bu istisnalar, İngiltereden 
Türkiyey~ gönderilen mallar klsmın
da Karabiik fabrikasına ait satışlar 
ile işbu 27 mayıs 1938 tarihli muka
veleler mucibince yapılan satışları, 

Türkiycden İngiltereye gönderilen 
mallar kısmında ise başhcalan ma
denler, buğday, kömür, kereste, pa- riyeti vazedilmiştir. uJ" 
muk olan bazı maddeleri ihtiva et- Merkez Bankası. kendisine 5' it 
mektedir. Kliring haricinde kalan bu dövizlerin yüzde 50 nisbetuıi ol' 
bu malların İngilterede satılması ve mamak şartile, Türkıyeye ithal~ 
bedelinin 27 mayıs 1938 tarihli ga- nan lrlanda menşeli malların -,_ 
ranti anlaşması ahkamı dahilinde lini Irlandadaki alacaklılara t. ~ 

ettirir. Bunun temıni için 1'i.ır~1PY~ 
sarfına tahsis edilmesi iş: Anglo-Tur-

ithal olunan Irlanda malları~ kish Commoditis namı altında teşek-
nin Merkez Bankasına yat 

kül eden bir şirkete tevdi edilmiştir. 
t mecburiyeti de konulmuştur. ,JI 

Kliring muamelatı ise ngiliz t:ı- CJ'. lrlandadan mal ithal eden ta-~ 
kas ofisi ile Türkiye Cümhuriyet WU"'J rimiz de Merkez Bankasına ya ". ıd 
Merkez Bankası tarafından tedvir o- ,,, 
lunmaktadır. !arı paraları (halen 620) muV' ..Jıt 

rayiçten tevdi ederler. Para JrlJP"" 
Türkiyeye ithal edilen İngiliz d öd' d'ği t 'ht b k ·1e b,Jlf a en ı arı e an a ı 

menşeli malların bedeli Merkez Ban- 1 1 aFa~ J 
kası nezdindeki kliring İngiliz lirası Türkiyeye mal ithal edenlerce ~ 
he bma ~irilir An ak muka .. le liedelinin Merkez Bankasına yatı>· 
ahkamına göre İngilteredeki alacak- ması ile borçlu borcundan kurtıJ 
lı parasını alıncaya kadar İngiliz li- telakki olunamaz. 
rffilnın kıymetinde vaki olabilecek I I I I 
değişiklikler Türkiyedeki borçlula- SYEÇ KL R NG 
ra ait olduğundan Merkez Bank::ısı 
tahsilatım halen 620 kuruş bir ster
lin hesabile muvakkat bir fiatt3.n 
hesap etmektedir. Tediye sırası gel
di de para İngilteredeki alacaklıya 
ödendiği zaman tahassul edecek o
lan f atık Türkiyede parayı yatırana 

iade olunur. Eğer aleyhte bir fark o
lursa bu da kendisinden tahsil olu
nur. Böyle muvakkat fiatlarla yap
tığı tahsilat için Merkez Bankası 

miişterilerine ileride tahassiıl ede
bilecek rayiç farklarını tekabbül et
tiklerine dair taahhütnameler imza 
ettirmektedir. 

Kliringle f ngiltereye ithal olunan 
Türk menşeli mallar bedelleri ise İn
giliz takas ofisi nezdindel<l hesaplara 
şu tarzda taksim olunur: 

% 70 kısmı kliring hesabı olan A 
hesabına geçirilir, q, 30 kısmı serbest 
döviz olarak Merkez Bankasının em
rine verilir. 

İngiliz ofisi nezdindeki c hesabı 
hususi taka!; muamel~lerine, D hesa
bı ise deblokaj muamelelerine tahsis 
edilmiştir. 27 mayıs 1938 tarihli mu
kavele ahkamına göre 1 teşrinievvel 
1938 tarihindenberi hususi takas ve 
deblokaj muameleleri % 60 nisbeti 
ü:ıerinden cereyan etmekte olan mii
tebaki % 40 tan % 30 u serbest dö
viz olarak Merkez Bankas1nın emri
ne verilmekte, % 1 O u ise kllring 
(A) hesabına geçirilmektedir. 

Klfrlng mukavelesi mucibince iki 
tarafın yekdiğerine sevkettiği malla
ra muameleye merbut nümuneye 
muvafık Hd nüsha menşe şahade~n-

daır yemin etmişlerdir. 
Komite, bundan sonra şimdiki si

yasi partilerin lağvedilmesini ve tek 
bir totabter parti ihdasını hü~ 
te teklif etmiye karar vermiştır Ko
ınlte, bundan ıııaada Bohemya ve 
Moravyadald gayri Arllerin emlaki 
üzerine muamele yapılmumm bü
ktlmetten menini lstemiye karar ver
miştir. 

Uçüncü batma kadar ecdadı Ari ol
mıyanlar gayri Ari addedilecektir. 

Art olmıyan müeueaelere devlet 
komlser1erl tayin edilecekth-

Yeni lsveç kliringi 20 kfınunıl 1 
1939 tarihinde başlamıştrı. ı93~ 
nesi sonuna kadar muteberdir. ııı 
kiye ile lsveç arasında vaki rnal"' 
badelatına ait tediyeler bu ~~· 'o' 
nin mevzuunu teşkil eder. KJırırıg ı"' 
sapları her iki taraf ta da JsveÇ ~ 
ronu olarak tutulur. Merkei :aaııtl 
ithalatçılardan tahsil ettiği nı~ 
ğln hesabını bir Türk lirası rn-~ttt 

3,10 lsveç kuronu olarak mu~ 
bir fiyatla yapmaktadır. Ithal~ 
cfrlerimiz, borçlarının Isveçte ~ 
diği tarihteki rayice göre rJe 
Bankaslle hesaplaşırlar. _-w/ 

Yeni klirıng mukavelesi. bU~ 
kadar Türkiyede lsveç ihracatÇrd 
namına toplanm1ş üç milyon .u ti 
yakın bloke paranın tasfiyesıoi 
min edecek tesviye tarzları bU~ 
tur. Buna göre, Türkiyeden t ti. 
gerek kliring, gerek hususi tak!l5 
ya deblokaj yoluyla sevkoluıı' 
mallar bedelinin yüzde 25 ktStll1 

best döviz olarak Merkez BankaS~ 
emrine vuolunur. Mütebaki Y 
75 ise klirinJ? veya hususi taksf t 
yahut deblokaj muamelesine ~ 
lur. Türkiyeden lsveçe sevkoluı> o/ 
krom madeni ve incir bedelleri i 
ringe tahsis olunmuştur. Tütiıtn 
delleri munhasıran şimdiye ~ 
Türkiyede toplanmış bulunan ve b'I 
riben 2800000 liraya baliğ otaıı~ 
ke lsveç matlubatının kurtarıl~ 
na hasredilecektir. Diğer bütün -1f' 
malları ancak hususi takas nıo 
lesine mevzu olabilecektir. 

Her iki taraf ihracatçılarmı..'1 
memleketteki mi.ımessillerine 
bulunduklan komisyonların d• 
ring hesabı ile tesviyesi kabild:. 

Türklyeye klıring yQ)uyla it 
dilecek laveç malları hususi bit 
tede derpi' olunmuştur. Ancalc ~ 
ring olsun. b119Utf takas ve deb 
olsun, bilcümle muamelat malıD ~ 
bedeli iızerlnden icra olunur. N• f 
ve sigorta ücretleri ise iki taraf 
ring müesseselerinin delaletil~ 
ring hesabı haricinde tasfiye ol 

iki taraf ta kllrlng hesapW'U1' 
ranm tevdii borcun ödendiğini 
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Dr. HAFIZ CEMAL 
Dahiliye Mütehassısı 

Pazardan maada saat (14.30 dan 
18 e. Salı, Cumartesi 12 ve kadar fi-

Hakiki Y A L D A 

Bilmecemizde Kazananlar 
11 ~ l 1 ULU BOYA KAZANANLAR daki rt 939 tarihli (Çoct.ık Sayfa) ınız- B RER 1 

lııcıerııO'ıilrn~e - Bulmaca) yı doğru hal- Dinar Yeniyol mektebi 4 tınci1 suuf Gül-
Bi~tderı hed.Jye ka7.amınlann listesi. 2'efl Türkmen. c.eynan CQmhurlyet ilk-

EFI KUTU KURŞUN KALEMi mektebi 19 Sabahattin Ok:rn.an. Orbanga-

~ KAZANANLAR zi Telgraf şe11 Hikmet otlu Namık Yücel. 
da~ l\ı '171.ıtköy 25 inci ilkmektep 290 Ef
~lıt! .t~Cka Bayır sokak Emsal apartımanı 
~ dan, Pendik Fransız mahallesi An
,c~dest 2 numarada Mehmet oğlu İb· 

'"-avala 
BIFIER ~ÜREKKEPLI KALEM 

~!Sıklı KAZANANLAR 
fıt na Tophaneli oğlu 78 numarada Sü
llıt ı47Şaran, Halkalı ziraat okulu son sı
~ Qı..'lentgO.n, 24 üncü ilk okul 485 Sa-

"usluk. 
8IRE 
~ R ALB0M KAZANANLAR 
~ 3 üncü orta okul 379 Mustafa 
~; Samsun Ctimhuriyet okulu Suat 
~!\ıl'ld a, Adapazarı Sabiha hanım ilk f>

lll~e:I=\ 11 
417 Muzaffer Saraçoğlu. 

'REslr.ıı MODELi KAZANANLAR 

~ ~ikinci orta okul 25 Şahap Tan
lil cazi e Mumcular sokak 22 numara
laııh 

11 
ilk okulundan İlhan Elgün, Kü
~ 51 Gilzfn Tuğ. 

BiRER KALEM BOYASI KAZANANLAR 

Dilzce orta okul 358 Ahmet .Aytan, Sam
sun orta okulu 353 All Arslan Bayrak, 

YaylAk maarif memuru kızı Gülseren ön-

alan. 
BiRER PERGEL KAZANANLAR 

Kabataş erkek lisesi 1790 Necip Arvaı, 

Beyoğlu orta okul 764 Tomris Samanoğlu, 

Kadıköy Yeldeğlrmeni CelAl Muhtar aka

reUerl sokağı 22 numarada Sebna Anar. 

BiRER KART KAZANANLAR 

Burdur aşçı Abdurrahınan kızı Suna 
GllcOyeter, Ayvalık Ege sineması yanında 
kahveci AH Alancı, BIIccfk İstiklal oteli 
sahibi Mustafa o~lu Adnan Ta~l, Ca -
na.kkale İınıet paşa mahallesi Aynalıçeş
me sokak 21 numarada Necdet Aydın. 

İZMiR PAMUK MENSUCATr. 
T. A. Ş. TARAF iN DAN w •• 

Ötedenberl sağlamlığı ile tanınmış ve halkımızın ragbetmı 
kazanmış olan mamulatınuz KABOT BEZLERiNiN 

Pamuk F' ti .. k im sinden dolayı yeni Satış fiatlarımıza -.. ıa arının yu se e .. ·1m· t' 
~•ıart 3 den itibaren tatö.at olmak üzere aşağıda gosterı ış ır: 

4 No. T. Ath 85 s. En 36 Metrelik 715 Krş. 
4 ıp 645 
5 .. • " 75 ,, ... " • .. 
ı. ,. ,. De_ğirmenll 90 ,, " " " 810 " 
u 85 ... .. 770 ,. 
8 .. " " ,,,. 

.. • Geyikli 85 ,, • " " 765 " 
8 .. 75 " lıt " • 695 .. 
9 

.. : Ta;arell 85 " ,. ,. • 695 
" 

9 .. " 75 " lıt ,. • 630 " ii ,. : Köpekll 85 ,. • • • 
670 

" 
,. ,. Leylekli Astar 90 ,, • ,, ,. 630 " 

1 - Satışımız !zmirde fabrikada teslim ve peşindir. 2 - Yuka-
l'ıd .. •- ı · · d" A balaj masarifi cv;;f satış fiyatlarımız asgari bir ba ya ıçın ır. m 
lllüşteriye aittir. 3 - Yukarıdaki satış fiyatlarına % 2 zam edilmek 
suretile fabrikada teslim asgari olarak bir top satış yapılır. 4- İs
tanbul satış mahalli; Fincancılarda Mahmudiye hanında 12 numara-

~ dadır. - fi 

~afıa Vekaletinden: 
~ltsntmeye konulan iş: 
l - B ·· ··k M d l sahil sulama kanaJlanndan Pirlibey kanalı 

\ttı uyu en eres so 
sınat imalah, keşif bedeli "645.086,, Ura "l T,, .kurU~. 

~ 2 - Eksiltme 12/ 4/ 939 tarihine raslıyan Çarşamba gunu. saat 15 de 
~fıa Vekaleti Sular Umum Müdürlüğü Su Eksiltme Komısyonu oda-

da kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
~ 3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırbk 

leti genel şartnamesi, fenni şartname ve projelen. "32,, lira "26" ku
tu~ tnukab·ı· d S 1 Umum Müdürlüğünden alabılirler. 

A 
1 Jn e u ar · "29 553 lira "45 

" - Ek ·ıt · b'lmek için isteklilerın · " ., ku-l'h- sı meye gıre ı . .. 
~lUk mu akk t t · t vermesi ve eksıltmenin yapılacağı gunden 
~ az sek' v .. a emmi ali ın' de bulunan bütün vesikalarla birlikte bir 
~ u~~ee& _ 

1da ile v kAlet ·· at ederek bu işe mahsus olmak uzere vesi-
ı._ e a e muraca B '"dd t i hı 
;" altnalan ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. u mu e ç de 
~ika talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye iştirak edemezler. 
5 - İstek! ·ı · teklif mektUplannı ikinci maddede yazılı saatten 

hı- 1 enn ·· l""ğ.. akb uk bil' "saat r k d Sular umum Müdur u une m uz m a m-ile evve ıne a ar 
t:>~erıneleri lazundır. . 
~da olan gecikmeler kabul edilmez. 

(819) (1553) 

Kimyager Aranıyor~ 
gREGLI KÖMÜRLERi iŞLETMESi 
GENEL DIREKTÖRLOGONDEN : . . 
l<önı- ·· ı · · b' t almak ve kömüre müteallık bı-1" ur numune ennı ızza: , ktır T 
~ tabi']) • ak üzere bir Kimyager almaca • a-
l' ı erı yapm 'ki . -
lJ>ferin muhtasar terciimei ballerile ve talep etti en u~ret 
~~ilmek suretiyle Tophanede Posta kutuı~ No. 8 adresıne 

mektupla müracaat eylemelen. 

veznelerinde sa
(1847) 

ismi üzerinde ısrar ediniz. Her mühim eczanede but unur. 
~ ............................................ .;------;;;;;;:-----;;~~i:::::::::;;;;:::;~;:;:k:a:ra:y:a:. :n:i~v=an:y:o:l:o:N:::o:. :1:04:.:::::~ 

MERSiN SALI POSTASI 
28 Mart Salı günkü Mersin Postası yapılmıyacaktır. Buna mu

kabil 31 Mart Cuma günü Mersin Postasına kalkacak (Tarı) Vapu
ru yalnız Salı Postasında olan iskelelere de ilaveten uğrıyacaktır. 

KARADENiZ POSTALARI 
YAZ TARiFESi 

1 - 1 Nisandan itibaren yaz tarifesi tatbik olunacaktır. Postalar 
eskisi gibi lstanbuldan Pazar, Salı ve Perşembe günleri mu
tad saatlerinde kalkacaklardır. Salı günü kalkan Postalar gi
dişte Zonguldağa uğramıyacak buna mukabil Perşembe gü
nü kalkan postalar uğrıyacaklardır. 

z - Dönüş seferlerinde postalar Son iskelelerinden Kış tarife
sindeki kalkış günlerinden birer gün evvel kalkacaklar ve 
tekmil dönüş seferlerinde iskelelerden bu suretle bir gün ev
vel kalkmış olacaklardır. 

Bartın Hattı Birinci Postası 
lstanbuldan Çarşamba günleri saat 18 de kalkan Bartın Hattı Bi

rinci postalan 4 Nisandan itibaren Salı günleri saat 18 de kalkacak 
ve Cuma günü saat 10 da lstanbul'a döneceklerdir. 

Vapurların Haftallk Hareket Tarifesi 
27 Marttan 3 Nisana kadar muhtelif hatlara 
kalkacak vapurların isimleri, kalkış gün ve 

saatleri ve kalkacakları rıhtımlar. 
Karadeniz hattına 

Bartın hattına 

hmit hattana 

Mudanya hattına 

Bandırma hattına 

Karablga hathna 

hattına 

Ayvalık hattına 

İzmir Sunat hattına -

Sah 12 de (Karadeniz), Perşembe 12 de 
(Ege), pazar 16 da (Cumhuriyet). Galata 
rıhtımından. 

Çarşamba 18 de (Bursa), Cumartesi 18 de 
(Antalya) Sirkeci rıhtımından. 
Salı, Perşembe ve pazar 9.30 da (Uğur) 

Tophane rıhtımından. 
Her gün saat 9 da (SUS) sistemi vapurlar
dan biri, aynca cumartesi 13.30 da (TRAKl 
Tophane rıhtımından. 
Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 te 
(TRAK), aynca çarşamba saat 20 de (An
talya), Cumartesi 20 de (ULGEN). Tophane 
rıhtımından. 

Salı ve Cuma 19 da (Seyyar) Tophane rıh
tımından. 

Pazar 9 da (Tayyar). Tophane nhtırnından. 
Çarşamba 15 te (Saadet), cumartesi 15 te 
(Bartın). Sirkeci rıhtımından. 
Pazar 11 de (Ankara), Galata nhhmından. 

Mersin hattına - Cuma 10 da (TARI). Sirkeci rıhtımından. 

(Bu hafta salı postası yapılmıyacaktır. TA
RI, yalnız salı postasında olan isk;)lelere de 
uğnyacaktır.) 

NOT: Vapur seferleri hakkında her türlü malômat aşağıda tele
fon numaralan yazılı acentelerden öğrenilir. 

Karaköy Acenteliği 
Galata Acenteliği 

Karaköy, Köprll başı Tel: 42362 
Galata, Deniz ticareti 
Müd. binası altında Tel: 40133 
Sirkeci Yolcu saJon11 Tel: 227411 

- ' . 

İstanbul Vakıflar Djrektörlüğü ilanları 

Kıymeti Pey parası 
Lira Kr. Lira Kr. 

573 94 43 05 

284 Ol 21 31 

282 10 21 16 

9 70 

Tahta Kale Balkapanı han üst katta 53 /54 
N o. lu kargir odanın tamamı. 
Hırkai şerüte Hırkai şerif mahallesinde Ev

liya attar Ahmet Çelebi vakfından bermuci
bi çap 94 % 67 Metre murabbaındaki arsa
nın tamamı. 

Beyazıtta eski Kaliçeci Hasan mahallesinde 
Kivukçu han derununda 106 metre murab
baındaki 1, 2, 3 No. lu mahzenin tamamı. 
Kadirgada Bostan!li mahallesinde Şerefiye 
caddesinde eski 54 - ve yeni 86 No. lu ber-
mucibi çap 44,5 metre murabbaındaki arsa
nın tamamı. 

210 26 15 77 Çenberlitaş Molla Fenarl mahallesi Vezir 
han üçüncü katta eski 9 ve yeni 13 - No. lu 
kargir odanın tamamı. 

Yukanda yazılı emıaıt satılmak üzere 15 • gün müddetle açık arttır
maya çıkanlmıştır. 

Thalesi 10/4/ 939 Pazartesi günü saat 14 - de icra edileceğinden ta
liplerin Çenberlitaşta Vakıflar Başmüdürlüğü Mahlüiat Kalemine mü-
racaatlan. (1941) 

EmlCik ve Eytam Bankasından: 
Hesab No. Gayrimenkulün yeri 

79l Beyoğlu Çukur mahallesi Tarlabqı 

caddesi eski 200 Yeni 218 numaralı 

Nev'i 

Ev 

Dosya No. 

Beyollu -i üncü 
Sulh Hukuk mah

kemesi 933/46 

Bankamıza ipotekli olup Beyoğlu Dördüncü Sullı Hukuk Mahkeme-
since yukanda numarası yazılı dosya ile 14/3/939 alı 29/3/939 çar
şamba günlerinde açık arttırma ile satılacak olan gayrimenkulü alan
lar arzu ederlerse Banka bu gayrimenkul mukabilinde mevzuatı dahi-
linde para ikraz edebilir. (H59) 

s4ç EKSiRi 

KOMOJEN 
Saçları besı t 

CJ' it .. ,_ • • \tUVVe • 
lendirir, dökül ' .0~Icrını 
leri giderir. ttıestıu önler, kepek-

lNGJLJZ ltl\1'7 
ECZAllA.Nı:~ 

Beyoğlu _ 
1 

t 
s anbtl) 

~~~--..._:~.------.-. 
Orman U111u111 Müdürlüğünden: 
Umum müdürlüğ!"ı!ağt'~h~sip Ahnacak 1 . revirlerinde istrh· 

dam edilmek üzere ayda ı 7:~;e_~ orman işletme ert. alınacaktır. 
A - Şartlar şunlardır: ~-a Ücretli iki ınuhasıp 
1 - Memurin kanununun 4 11 ü haiz olmak. 
2 - Yüksek ticaret mektebin; tnaddesi şartlarını 
3 - Umumi muhasebe ve san:~ nıeZUn bulunmak· 1 t muhasebesi· 

ne vakıf bulunmak. lklllh.asebesile dev e 
B - Vazüeye alınacak ınuhasiple ayda 

15 lira mesken bedeli verilecektir. ~e llYlığu,dan başka a~~ lükçe 
mahallerinde ikametgah gösterildiği ~ k:adar ki, urouın z:nu u~tir 

C - Muhasipler kıdem; kazandıkça ç&llh hu. bedel \leriln11Yeceb'li · t 
. . a §ln • ve ka ı ye • 

len de nazarı dikkate alınarak devlet n:ı a "aziyetlen tın 
tcsbit ettiği müddette filen terfi ettirilec:~u?'t.ı hakkındaki "ın~vzua t _ 
yiiı ve Ziraat Vekaletince tesbit olunacak nı~ U..tnum rnüdurlükçe 

1 
a 

arttınlacaktır. tar Üzerinden ınaaş arı 
Talip olanların aşağıdaki fıkrada yazılı evr k • 

günü akşam saat 17 ye kadar Ankarada Ormana ~a 6/4/ 939 paıarte~ .. 
raca.atlan lazımdır. tnuın müdürlüğe mu-

1 - Hüviyet cüzda~. 
2 - Orta ve yüksek tahsil dlplomalan. 
3 - En son ikamet ettiği yerde mahalli zabıtasınd 

ve tezkiye varakası. an alacağı iyi bal 

4 - Tam teşekküllü resmi bir hastahaneden alacağı 
5 - Halen çalıştığı ve evvelce çalışmış bulunduğu ~1.Uni l"aporu. 

resmi bir dnire varsa buralardan alacağı durum vesikası tnuessese veya 
6 - Kendilerini tesviye edebilecek tanışmış zatlann ve _bonse?'visi. 

rin ı ' ildirir muhtıra. Sarih adresle. 
i - Gelirlerini ve en son kazanç miktannı irat vey 

.. t . b' a maaş ol gos erır ır not varakası. (2030) ar~ 

Türkiye Cümhuriyet Merkez 
Bankasından~ 

-
Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası idare meclisi, hissedarı 

umumi hey'etinin 27 /Nisan/ 939 Perşembe günü saat 14 de Ank dar 
B · k l . ~ . . w ara a an a dare Merkezınde alelade ıçtımaa davet etmege karar vcrmi t' 

Hissedarların Bankadan gönderilmekte olan davet varakalan ile 1~r~ 
likte toplanma saatinden evvel Bankaya gelmeleri rica olunur. ır 

Alelade U mum.i Heyetin Müzakere Ruznamev 
1 - Bankanın 1938 yılı idare meclisi raporunun tetkiki, 
2 - Murakabe komisyonu raporu üzerine Bilançonun tasdiki ve te. 

mettüatın teklif veçhile tevzilnin tasvibi 
3 - İdare meclisinin ibrası, 
4 - Müddetleri biten murakıplerden~ 

I) B ve C hisselerine sahip Bankalar ile Şirketler tarafından iki 
murakıb intihabı. 

ll) D sınıfı hisselerine sahih hissedarlar tarafından bir mura.lnb in-
tihabı. (2031) 

Matbaası 
Kitap, gazete. mecmua ve 

her türlü tabı, cilt ve klite 

işleri yapdrr. 

TAN Matbaası • lıtanbul 

Telefon: 24310 

j51n11 TAN Gazetesi ..-~ -a ilan Fiyatları ~ ---0- ---
§ 1 inci sayfa sonfimi -

400 = :2 -- • ' • 250 = 53 1 ' • 200 = :4 -- ' ' ' 100 = §iç sayfalarda -
' 60 = 

: Son sayfa -
' 40 = .. -§Dikkat: ------ -: ı - 1 santim: gazetenin fnce : 

_ yazısile 2 satırdır. E 
E 2 - İlanların fiyatı gazetenin = 
§ tek sütunu üzerine hesap- : 
: lanmıştır § 
E 3 - Kalın vazılar da ~azetedf' 5 
5 kapladığı vere göre santını E 
: Le ölçülür = - -- ~ 
:'IBlllT1'1Tnl'lllil'111111Tfl!nft111l!rl'lt111 iti 

........................ 
~otırevl ve cflt tıeırtarı1<11" mOt """"• 

Dr. Hayri Ömer 
>ğ"leden sonra Beyoğlu Ağacam 

• ., .-qycrmfl., l\ln 1 ~~ T'ntı>f"" •.f'l"\Q• .1-------... 
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Dünya havadislerini en çabuk ve en 
doğru veren vasıta radyodur •.. 

, , , 
TERCJH EDINI Z 
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= 
1 Evinizde neş'e ile vakit geçirmek ••• 

1 

1 
= 
1 

~ 

Evinize bütün dünya haberlerini almak isterseniz? 

Radyolarını Tercih Ediniz. 

1 

1 

1 

1 
= 
1 

; Safı§ yeri: Beyoğlu lstilclal Caddesi No. 34 i 
§ E D 1 S S O N Mües$esesi • ! 
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"HASTAUGI ÖNLEMEK 
TUTULMAKDAN İYİDİR n 

ALiNiZ 
• 

j 

" Bana inanınız .. 

Bu Süt kreması 
usulü sayesinde 

50 yaıındaki birçok 
kadınlar ancak 30 ya§
larında görüneceklerdir. 

Oklarla iıaret edilen 
yerlere fafbik ediniz. 

Sonra da biıtün yüz 
ve boynunuza sürünüz. 

Buruşmuş, solmuş ve gevşemiş 
bir cildi tazeleyip gençleştirmek için 
işte size basit bir sual: Takim ve tas
fiye edilmiş bir miktar süt kreman-

21- 3 - 939 

altındaki MURACAA1 v 

magazaya 

MEYVA 
TUZU 

•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•""' 
i HazımS1zhk, Şişkinlik, Bulantı, Galı 

Sancı, Mide Bozukluğu, Barsak 

ataleti, i N K 1 BAZ, 

:::: 

i 
i 
~ 

Sarılık, Safra, Karaciğer, j 
MİDE ekşilik ve yanmalarmda 1 

:::: 

1 ve bütün M 1 D E , Barsak bozuk· 
luklarında kullanınız. 

~ 
HOROS Markasına dikkat, 1 

i 
Son derece teksif edilmiı bir foz olııP f 
yerini tutamıyan mümasil müstahzar- i 
fardan daha ~abuk. daha kolay "' ~ 

daha kat'i bir tesir icra eder. 1 
:::: .... :::: 

1111•1111•1111•1111•1111•1111•1111•1111•1111•1111..,. 

Namı bütün dünyaya yayılan ve kibar halkımızın kullandrklatl 

VENÜS ESANSLARI 
Bir çiçek değil, Bin bir çiçek kokusunu zerreleri içine toplamıtu'' 

Gayet ruhnevaz ve yeni çıkan sabit kokulann isimleri: 
Gece Perisi, Tango, Madya, Flor Doryan, Roz Doryan, Lorigallt 

Şipr, Rev Dor, Senk Flör, Milflör, Mikado, Par.is, Suar de PariS• 
Şanel , Krepdöşin, Miçiko, Kelkflör, Flör Damur, Royal, Gül, Şeb-

(/ 
boy, Sümbül, Menekşe, Yasemin, Zambak, Fulya, Hanım eli, Mü-
ge, Unutma beni, Heliotrop, Nnrsis Nuar, Narsis Blö, Kadın teniı 

/ ./ Dağ çiçeği, ve Saire .. 
/ Umumi Deposu: Nureddin Evliya Zade Kimyevi Ecza alat ve 

"~..........-.. Itriyatı Deposu: İstanbul 
------~~----~--~~~~~~~~~--~~~--~~--~~------------------~-_.-/ 

Şarapları 

Sıhhat ve Neşe 

• · ~ r LL • • • , • • ' • l • ~ ' 

Bütün hayat irntidadınca <l•r 
lerin güzelliğini '\'C sağlamlığııı' 
temin eder. 

,,_..., .. .-~~~......._~~~"-~-~~-ANCAK: Bu garantiyi eJcle 

M 
Ü 
H 
i 
M 

bir nokta 

edebilmek için dişleri 

"R A D Y O L 1 N,, 
ile Sabah, Öğle ve Akşam ftt1 
yemekten sonra muntazanıaJI 

fırçalamak lazımdır. 

Kaynağıdır '-'11111•----------• i Yemekleri miiteakip her gece ya- ve salya ifrazatı bliyük tahri~ 
tarken tcmizlenmiyen dişler mik- yaparlar. Geceleyin fırçalanına5• ., 

nı bir miktar saf zeytinyağile kanş
tırınız. Sonra hepsini iki kısım en 
iyi krema ile karıştırınız. Bu halita, 
cildinizi besleyip tazeleştirecek ve 
inanılmaz bir güzellik temin edecek
tir. 

Bir aktris gençlik manzarasını mu
hafaza ve idame için bu basit usulü 
tatbik etmiş ve 70 yaşında genç ka
dın rollerini oynamıştır. Eczacınız da 
bu halitayı size ihzar edebilir. Fakat 
muhteviyatı az miktarda olmakla 
beraber pahalıya mal olur. (Yağsız) 
beyaz rengindeki Tokalon kreminin 
terkibinde saf zeytinyağile ihzar 
edilmiş süt kreması mevcuttur. Cil
dinizi beslemek için en mükemmel 
ve hakiki bir cild unsurudur. Her 
halde memnuniyetbahş semeresi ga
rantilidir. Aksi halde paranız iade 
edilebilir. 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü: Halil 

L6tfü DÖRDÜNCÜ Gazetecilik \•e 
Neşriyat T. L. ş. 

Basıldığı yer TAN Matbaası 

roplara ve onlar derecesinde 111• muzır mal edilen dişleri sabahleyin ~e ~ 
~lan !emek kırıntılarının rnuzır te- lemeğc kalkışmak, kırılan bıt )' 
s~rlenne maruz bırakılrnış, demek- zoyn cilalamağa uğraşmaktan fat 
tır. Geceleri ağız. dahilinde 35 dere- sızdır. 
eeye varan hararetle hu mikroplar Bunun için~ 

Sabah, öğle ve akıam her yemekten sonra günde 3 defd 

RADYOLI._. 
" . ANKARA--~ 
Memurlar Kooperatif Şirketinden: 

. 1938 senesıne ait % 12 nisbetinde kazanç payı ve % 8 mübayaııt 
rısturnu tev.ııatına başlanılmıştır. 

Ankaradaki Ortaklarımızın hisse senetlerini ve Istihlak cüzdal'l 
lariyle kredi bonolarını Şirket muhasebesine Istanbulda bulunafl' 
lann Sirkecide, Mühürdar zade hanında 32 ~umarada İrtibat bürO" 
muza ibraz. ile istihkaklarını almalarını dileriz 

Diğer mahallerdeki hisscdarlanmızın yeni hlsse senedi almış b\l' 
lunanların 3 numaral k . .., . ı uponun arkasına ımzalıyarak yalnız kup<»· 
yem senet almamış olanların da muvakkat makbuz veya cüzdanlB' 
nnı Ankarada Şirket M .. d.. ı .. ır. ·• • • ı ıııi 

. u .\il' Ue-;u~e ırsal ıle muvazzah adres er:' 
bıldırmelerı rica olunur. ------~~~ 


