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Kızılay 

Bütün ülkelerde ulusal kültür dü
ıey (seviye) nin belli başlı ölçülerin • 

~en biri, hayır işlerinin halk işleri o -
llp olmadığıdır. 

Yeni bir şehre ayak bastığınız va· 

kit, ne tepenizden bakan yüksek ku

~ğ {bina) tara, ne gözüniizü alan zen
gın anıt (abide) tara dalarak tez bir 
h;:ı. 
~timde bulunmayınız: Doğruca is -

. 
Okuyucular1mn Kurban Bau· ~ 

ranunı kutlular. f . : ................................ .-.. - ...... _... .. ---------
ıtaıva 

Veni bir kruvazör 
yaptırdı 

Başka gemiler de 
hazırlanıyor tattstık bürolarına gidiniz ve şehirde 

bulunan hayır kurumlarının sayısını 
&otunuz Roma, 14 (A.A.) - Bugün Ce-

t,~ '• ~ hiç tanımamakta olduğa· 
1 

nova' da "Öjenyo di Savoia,, adlı 
lluz bl'.ıiş kalabalığın insel <insani) yeni bir kruvazör denize indiril& 
de;;.er· · J b"J' • • • h • · "K "' ını ancak böyle an ıya ı ırsınız. cekıir. Bu yenı arp gemısı on· 

Bir kimse, benci (hodbin) Iikten I do:teri,, tipinde 7.000 ton hacmin-

1llaklaşabildiği kadar insanlaşır. Baş- de:Hr. 152 milimetrelik 14 topu, 6 
kasına zararınız olmamakla övün· torpido en:laht kovanı vardır. Sür
mekten çekinmelisiniz: Başkasına ;:ti 39 mildir. 
fay• b. d cuısı olmıyan adam. zararlı ır a -
anıdır. 

En ,; oksul kinı"'e bile yılda on para 
\'e 'k rı (teberru) payı aym1bilir: Bu 

~l~üyü iöz öniln"e ahrs:ımz, Krzıby 
'elerinin sayısı neden milyonıarr aş· 

~anıakta oldu~unu kendinize sorabi • 
1tsiniz. Bizim istediğimiz bin, ya, bir 

"erik (teberru') de••il bir ~ey vermek· ti o , .. 

r. Kızılay'ın bir kutusuna yılda bir 

Ayni tipte iki kruvazör daha 
yapılmaktadır. Ve gelecek sene 

hazı:- olacaktır. 
halya, bunlardan başka 35000 

ton'uk iki kruvazör, 6 torpido 
muhribi, 5 ganbot, 4 büyük ve kil· 
çük deniza~tı gemisi daha yap -

maktadır. 

YunaniStanı parçtllamak 
istememişler! .. 

Kendini vuran kumandanın ani ttıkl 

l 'unanistanda şimdi de tevkifler ba§la dı, gün (leçtikçe yakalananların adedi artmaktadır. 

Muzaffer olan hükiimet ıslahat ve 
tedip işlerinde ne yapacak? kuruş atan yurttaş ona varından 

:İIYonları bağışlıyan bir yurttaş ka · 
ar sayın lıir Türktür. 

f ?ünkü bütün Türkiyede kimin el • 
erı çUrür, kimin ocağı sönP.r, kimin 

Eski San Marko kruvazörü he -
def gemisi olarak kullanılacaktır. 
Içinde hiç bir tayfa olmadan bu 
kruvazörün sür'ati ve istikamet • Atina, 14 (A.A.) - Girit ada - ı nin bozulduğunu öğrenince bir lave etmiştir. Çaldaris hükumeti· 
)eri telsizle değiştirilecektir. aından şimdi gelen haberlere gö· ayrılık hareketi çıkararak Girit nin vaziyeti krallığa avdet husu-

-------.-.-------------------, istiklalini ilan etmel< istemişse de d 

danu "k ço era kim yiyeceksiz. yaka-
caksız \·e · . gı_recel,siz ı~alırsa, kiman ya· 
~1 kanar, kimin ~ocuğu öksürür, 
lı.. ngi ı;ocuğur. anası yatağa diişerse, 

l"8i Kızılaylı beyaz bayrafa doğru 
°hyor. 1 

)'ıı!•zı~:ıyh ~eyaz bayraktan en uzak 
t koşelerıne doğru çoğaltınız. 

f}· tızıtay nerede aça elemek, hastaya 
~ç vermezse, kendinizden başkasın -

8Uç aramayınız. 

~~ 

ı 
sun a endişeler uyandırıyordu. A-

hir çok Girit rüesasroın bu tak • siler bütüı. Yunanistanda kütle ha· 
dircle mukabil ihtilal yapacakları 
tehdidi kar~ısmda tasavvurundan linde bir isyan o'acağını tasavvur 
vazgeçerek adayı terketmiştir. re ona istinat ediyorlardı. Fakat 

l h 
hüküme~in tedbirleri, ümitlerini 

nti ar eden adam neler bota çıkarmıştır. 
söyledi 

S f 
Miralay, asilerin zaferi temine-

o ya, 14 ( A.A.) - Havas mu· 
habirinden: Hariciyeden gelen decek fakat çok kan dökülecek 

bir haberin, intiharını bildirdiği harekattan ictinap ettiklerini söy~ 
· · l l lemiştir. 

ı 
ası mıra a.y Bakı.rci~·~ d.emiştir ki: 

- Vemzelos ıhtılah, vaktinden 

1 

Bundan başl<a Bakırcis, asilerin 

evvel patladı, ve son dakikada hazineden 80 milyon drahmi alıp r
~ ATA~ 

Bir····v·e·ci·ze··---ı 
: 

.. _ Hilaliahmer aza adedinin ; 
!niHetin rüştü içtimaisi ile müte- i 
b~~dp bir dereceye varmasını ve ~ 
butün bir milletin bu tenasüoü ! 
temin etmesini temenni ederim.., İ 

0i 6ki M;~f bi'ihiif ali 
hiranetler oldu. götürdükleri ittihamına kar§ı pro· 

Bakırciıı, ihtilalin maziye karşı testoda bulunmuştur • 
.. kb ,. 
ıstı a.ın mücadelesi olduğunu i- (Devamı 2 ncide) 

l lş bulmak iç. in .. ı .------
~- K. A.T •• ~:..~~::_._j_ 

15 Mart şebitlerile General Kemaleddinln 
mezarında büyük ·-............ . 

lıtanbulun itilaf kuvvet!eri ta • 
rafından işgali esnasında Şehza -
debaşmdaki Karakolda yatakla -
rında tehit edilen askerlerimiz ve 

Galatasarayla Fenerbahç~ bu merasını yapıtacak 
Qlin ücüncü defa karşılaşıyor 

r.: ~h al. ~· aftaki ikinci maçta Fenerbalı çe mı.ıJıacimleri G atasaray · esıne 
böyle inmişlerdL 

s~ ~'ltgiin Ca 'atasaray - F enerbah· Bugün gene vapurlar, binlerce 
}'1 b' k d k"' .. t acak ttir ır ere daha karşı karşıya meraklıyı Ka ı oyune aşıy -

~":"t~:::..~ ,:;~:::.~~-~.a::;:. ;:n:; :::;:•;::::j~ ~~:~~:.;:J 
l\t k.a.rdrk. Bereket, Galatasa • görmek istiyenlerle hıncahınç do· 

~) d Fener maçlarına kolay ko - lacaktır. 
· 0 Yurn oimı1or. ;(Devamı 3 ncüde), 

onların o esnada kumandanı olup 
geçen yıl Almanyada vefat eden 
general Kemaleddin Sami için 
yarın Eyüpte bu aziz şehitlerin 

kabirleri baıında bir ihtifal yapı • 

lacaktır. 
lstanhulun işgali yıllar geçtikçe 

kalplerde hatırası daha çok büyü • 
düğünden ve büyük kahraman Ke
maleddin Sam:nin vefatının ilk yıl 

(Devamı 11 ncide) 

;························································· 
~Tefrikamız: 

~ Besle Kargayı, 
i Oysun gözünü! 

}'azan: (Va-Ni'i) 

Bu nilshanuzda başhyan bu çok 
giizel uzun hik:h e, üç gün sonra, 
son nii<:hamızda bitecektir. 

Difrdünı:ü sayfamızda takip e

diniz. 

~ : 
: 
: 
: 

··· ·--ve··om·-w....-.wH .......--• 

1 
Bugünkü sayımız 

1Ticaret odusı bu mev- 1 2 
zu üzerinde tetkik-

lere ba~ladı sayfadır 
Vali Ml.hiddjn Ustündağ Tica. 

ret ve Sanayi Odasının yeni top. 
lantısını açarken nutkunda ekono· 
mi müesseselerine Türk gençleri • 
nin yerleştirilmesi işine bilhassa 

temas etmit ve bugünkü kazanç 1 
ve geçim yolunu Türk genç!erinin 
lehine çevirmeği odadan bekledi • 1 

ğini s?ylemişti. Bu tavsiyeyi na • / 
zarı dıkkate alan Ticaret 0dası bu 
meseleyi tetkike baş'amışhr. 

• B~gün Ticaret odası Türk gen
cıne ış ve Türk iş müesseselerine 
çalışkan Türk genci bulabilmek 
için kLlfi imkan ve kn • iliyete ma
lik slirülmektedir. lstanbul Ti • 
ca~et O Jasının bütçe vaziyeti mü
s~ t bu'unduğu gibi yeniden teşki
l l t yapmağa da lüzum görülmekte
dir. 

Bütün buruar nazarı dikkate a • 
lmarak b · "l b J . ır Ş u ma ve yerleş • 

1Ç sayla,arımızda: 
Nakış işlerimizi koruyan 
dcJedi bir müessese 

5 nci say/ada 

• 
Büyük bir katak~ılık 
Dag sporları 

• 
Sinema 

• 
Sağlık babislcri 

6 ncı sayfada 

7 ncl saylada 

10 uncu sayfada 
• 

Banlrnlardnki sahipsiz paralar 
11 nci sayfada 

Varı nkı sayımız 

20 
SAYFADIR 
}'arın qazetcmiz yalnız sabalı 

saoısı çıknracak, hiç bir akşam 

gazetesi çıkm11mcaktır. 

tırme,, servisi kurulması di'sünül • 
mel·tedir. Yeni tanzim edi'~f.kte
te olan iş kanunun..la da vilayet -
le re bu husuıta va.zif eler verilmek- j 
tedir .. 

__________________________ _. 
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~y~n niçinmu-'l~~~~~~~~~~~~~~~~~.~l~~h~al~ya=~~~li~~b~ 
vaffak olmadı TELGRAF HABERLER 1 meselesi 

( Baı taralı 1 incide) 

d.:~7:.14;.~~,:~:11:::::~ Deniz silahları meselesi 
bir tebliğe göre, hükumetin üç ay 

müddetle memur ve hakimlerin 1 • it 
layetegayyerliğini kaldıracağı, ve ngı ere 
kanuna uygun olmıyan teşkilat 

ve cemiyetleri, siyasi fırkaları ve 
ayan meclisini lağvedeceği, kanu· 
nu esasi ahkamını tadil edecek o· 
lan müessesan mec!isini içtimaa 
davet için yeni intihabat yaptıra· 
cağı haklunda gazetelerde yazı • 
lan haberlerin mevsimsiz olduğu 
bildirilmekte, hük(lmetin progra
mı dairesinde, muayyen bazı ted· 
birler alınacağını, fakat bu huıuı· 
ta iıtical gösterilmiyeceği ilave e· 
dilmektedir. 

Yunan harbiye Bakanı General 
Kondiliı, Avala ajansı muhabiri· 
ne ıu beyanatta bulunmuttur: 

"- Benim ıahsi kanaatime gö
re, Yunaniıtandaki siyaıi vaziye • 
tin teırii surette hallini bir müddet 
için tehir etmek lazımdır. Bu hu· 
ıuıta, hükumetin en kuvvetli fır-

kaımın reiıi olmak itibarile, reyi 
en ağır basacak olan Baıbakanı 

aörmeğe ve kendisi ile istişareye 
vaktim olmadı. Bana kalırsa, in ·• 
tihabatı tehir ederek, artık yeni 
Yunanistanm arzularına cevap 
vermiyen ayam dağıtmak lazım • 
dır. Liberal fırkası reisi Bay Ve· 
nizelosun bizzat vatenına karşı 

vurmağa ka 1 kıştığı darbelere ben
zer feci darbelere karşı ulusu ko· 
rumak için cezri tedbirler almak 
lazımdır.,, 

General Kondilis, bu sözlerden 
sonra, isyana karşı mücadele eder
ken, Y.uı\ano-tfilkumetine kartı Yu· 
goslav halkını"n ve hükUmetinin 
göst~rdiği samimi hislerden dola· 
yı derin teıekkürlerini ilave etmi~ 
tir. 

Metaksas şiddetli 
cezalar ist' yor 

Atina, - Kabinede sandalya • 
ıız nazır sıfatile bulunan General 
Metakıas Bat bakan Bay Çaldari
se bir mektup göndermiş, vaziye
tin tasfiyesi için ciddi tedbirler a
lınmasını ve suçluların şiddetli 

bir surette cezalandırılmasını is -
tem iştir. 

Bay Çaldaris, ihtiyat ve basiret 
ile hareket edilmesi fikrindedir. 
Baıbakamn bu mütaleası efkarı 
umumiyece mUaait bir surette kar-
!ılanmaktadır. . 

Meta~ sas kab"neden 
çekilecek 

Atina, 14 - Memlekette çıkan 
iıyan bastırıldığından, kabineye 
memur edilmiş olan müstakiller 
fırkası reisi General Metaksas 
kabineden çekilecektir. General, 
kabinedeki vazifesinin bittiğini 
söylemittir. 

Selanikt e mitingler 
yapıldı 

Selinik, 14 (A.A.) - HükUme· 
tin asilere zaferini kutlulamak i· 
çin çok büyük bir tezahürat ya· 
pılmış, 50,000 kişi şenliklere işti· 
rak etmişlerdir. 

Ati na bot sası 

Lopdra, 15 (A.A.) - Birinci 
bahriye lordu avam kamarasında 
beyanatta bulunarak Birleşik A -
merika ile Japonyanm büyük zırh· 
hların asri bir şekle konulması yo
lunu göıtennİ§ olduklarını ve bina 
enaleyh Büyük &itanyanın bun· 
dan böyle ayni yolu takipten is • 
tinkaf etmesi imkanı mevcut ol • 

lnqiliz nazırlarının seg· 
qahatı ve Almanqanın 
yeniden silô.hlanması 

mndığını ıöylemittir. Londra, 14 (A.A.) - Reuterin 
Büyük Britanya, 1930 tarihli i!lihharııtma göre, Londradaki Sov· 

Londra muahedenamesine bailı • yet ecfiri, İngiliz makarnalı resmiye· 
dır ve 1935 ıeneıinde muahedele- sine lıükftmetinin Bay Edeni 28 

Martta ~loskovada kabul il~ bahti • 
rin inşasına müsaade etmİf oldu· yar olacıığmı bildinnİ§tİr. 
ğu gemileri tamamen inşa edecek l\Iumaileylıin Moııkovada ikameti 
idi. ' dürt gUn de\'8m edecektir. 

Bahriye birincj lordu, Büyük Bri Londra, 14 (A.A.) - Bay Eden 
tanyanın büyük gemiler hacimle • 26 Martta Bcrlinden hareket ve 28 
rinin ve top çaplarının tensikine Martla l\Ioskovaya muvasnlnt edece~ 

ve orada Bay Stalin ve diğer Ruı zı· 
ve tahtelbahirlerin ortadan kaldı • mamdarlıırı ile görü~ecektir. 
rılmaıına müteallik beynelmilel • Mumaileyh, Mosko,•ayı 31 Mart· 
bir ihlilnfname akdine amade ol • ta terkedecek ve Varıonya gide 
ducrunu ehemmiyetle kaydettikten cektir. 
sonra lngitteıenil\ yegane arzu et- Alman tebliğ.nin uyan-
ti ği şeyin rahat bırakılmak ve sa - dırdığı akisler 
nayiini ayni zamanda Büyük Bri-
tanya imparatorluğu sanayiini in • 
k•~cıfa maıhar etmek oldutunu 
beyan etmı,tir 

Bu sözlerden sonra bahriye bi • 
rind lordu, muhaliflere dönerek 
§Öyle demittir: 

Harbin maddi bir takım netice· 
ler istihsaline medar olamadıiını 
bütün milletlerin öğrenmit olduk
Jarınd an emin misiniz? Eğer emin 
değilseniz, ~u halc!e milletlerimizi 

büyilk imparatorluklarını müdafa
asız bırakmaya davet eden ıulh • 
cuyane propaaandayı görmiyor 
muıunuz? Bu kabil propaıancla • 
ları zahiren sulh ve hakikatta ta -
arruz hissi besliyenler yapar. Bu 
propa~anda, bizi sulh namına 

harbe davet ediyor. 

Paris, ı.ı (A.A.) - Havas Ajan· 
smrlnn: 

Berlh lıilkc:netinin 1,4 1.2rihin · 
do resmi bir Alman askeri haYa km·· 
ntinin teşkiline dair yaptığı tehli
ğat, hirtok hukuki ve diplomasi me· 
seleleri uyandırmaktadır. 

Iltmlar, alakadar mehafiller ta · 
raf m<lan tetkik edilmektedir. 

Bu hareketin, muahedelerin ih • 
liilinin itiraf mdan baıka, Beri in ka· 
hinesbin müzakerelere esas olarak 
kabul ettiği 3 Şul1attaki İngiliz n 
Fransız tehli~ine d~ mub aliftir. 

Filhakika, Londra ve P arlı hn • 
kıimetleri, yalnız Atmanyanm değil, 
eillhları bir ıulh muahedcai ile tca· 
bit editmiı olan herhangi bir hiik11 • 
metin teahlıütlerini bir taraflı bir 
hareket ile de~i§tirmeğe aatahiyeti 
olmadığının Almanyayı hatırlatma · 
sı için mutabık olduklarını bildir • 
mi§lerdi. , 

Ilu beyanat. e!laı1en 7 Sonkanuo 
lan Yunan asilerinin muhtemel tarihli Fransız . İtalyan tebliğinin 
her hangi bir hareketine kartı ted- tekerrüründen baıka bireşy değil · 
bir alınmasını iıtemi9tir. di. 
Venizelosun müsadere Fili müzakerelere daha geçilme · 

den hile, .Almanya, kendi teşebbüsü 
edilen mallan. ile 2,3 tekliflerinin heyeti umumi. 

Atina, 14 (A.A.) - Venizelo. ycaine bağlı kalan ha,·a muahede • 
ilo karısının ve oğullarının emval sinin yapılması neticesinde kendisi-

eml• k" ·· d d'l · t" ne verilcek olan i~tifadeleri benim · ve a ı muıa ere e ı mıt ır. 

G 1 semi§ oluyor. 
azete.ere 1ıöre, bilhaua gayri Hulıuki bir me11ele ~ıkardıktan 

menkul emlak, mobilya, kütüpha· haıka, Alman tebliği, müzakerelere 
ne ve sanat eserlerinden mürek - yeni bir politika unsuru ilive etmek· 
kep olan bu mallann k,ıymeti 500 tedir ki, bunun pek tabii olarak 1,7 
milyon drahmiye baliğ olmakta • ve 2,3 anlaımaları ruhuna tevfikan 
d alakadar devletleri istişareye sev ır. 

Y ketmesi lazımclır. 

ve Etonyanın bir taarruzun önüm~ 

geçmc~e matuf bütiin \'asılnlarm 
hiribirlerine bağlı olcluklari no~fa· 
sı Uzerine ısrar edilJcri, Loudr:ıdo, 
iyi bir §ekilde kar~ıla.ımastır. 

Ayni teJiik.kiJet, hir an için. ~ar· 
ki Avnıpada emııiyetm tc§kili .-rn • 
emt, sadece ademi ınfülubale prcıı • 
sipine hnğlamnğr diı§iinıııü 2 olan 
diplomasi me.lıafillerini bu fikir Ü· 

zerinde durmağa eevketıniştir. Ayni 
mehafiller, timdi yalnız mütekabil 
yardımın aliikadar devletlere tam 
bir emniyet hissi ,·ereceği kanaatin· 
dedirler. ' 

Eğer temenni e<lildiği vethile lıu 
ı:örüş tarzı, Berlinde kabul edilirse, 
İngilizler namına söz söyliyecck o • 
!anların mulıataplan ile emniyet i · 
§İnife elde edilen itminan ile müte· 
nasip bir dereceae Riirıanyanm m • 
lUhlanmasını kabul etmeği düşün • 
meğe ealUhiyetlcri olacaktır. 

Ilımunla beraber, bu kabul, Al • 
manyanm kun·et1erinin Sovyet kuv· 
,·etleri derecesinde yükselmesin.e ka
dar vannıyacaktır. Çünkü Sovyetler 
Avnıpa hudutJıırmda olduğu kada,. 

Uzak Şark hudutlannda da karfı· 
lanııcnk tehHkclere rnaruzdurlar. 

Diğer taraf tan Londranm iyi ha· 
her alnn mehnfH1erinde Almanya • 
nın lngf Uz balkanlarının ziyaretin -
den evvel, Versay muahedesinin be
tinei maddesinin açıkça ihlal demek 
olan aivil havacıhğmı askerle§tir • 
mesine teesetif edilmektedir. 

İngiltere "Beyaz kitap,, m neıri.ı 
ne, bir mukabele gibi görünen hu 
teşelıbiisii timdi ehemmiyetli tcliik
ki etmemek hususunda Loıu!racl.ı 
bazı temayüller olmakla h,.r:~Sıcr, 

mualıecleler akdi eııretile yeni emni
yet rejimi tesis eylemeği istihdaf e • 
den müzakerelere ev,·elki bir mua • 
heden in, yekcihet fes hine muadil O· 

lan hir tedbirin takaddüm etmesi 
keyfiyeti, akla 11ığınaz biı· hareket 
olarak telakki edilmektedir. 

Ru meselenin, diplomasi yolu ile 
bir protestoya mı mevzu olaca~ı, \'e 
yahut Sir John Sayınon tarafından 
Berlinde doğrudan doğmya uıı ntt., • 
zuu balısedileceği meçhuldür. 

Yalnız ıura11 muhalekaktır ki, eU· 
ki'ıt ile geçiı:ıtirilmi •ecektir. un an vapurları serbest Hitler ve Saymon 

bırakıtdı T · · k Al t· Londra, 14 (ı\.A.) - Havas A Ur • man I• 
Limanımızdan aeçmekte olan jamı mulıabirinden: 

Yunan bandralı vapurlar - Yu. Ayın 24 ünde Berline gidecek O· caret anlaşması 
nan hük<lmetinin ricaıı üzerine - lan lngiliz Bakanları heyeti umu • 
burada alıkonulmuılardı. miyesiyle Franeız • İngiliz müşterek Berlin 14 (A.A.) - Alman is -

Bu vapurlardan altı taneıi dün beyanatını müdafaa edeceklerdir. tihbarat bUrosu bildiriyor: 

b b k 1 Salahiyettar mehafillerin bu tcyi· Türk - Alman ticaret antaı .. ser eıt ıra ı mıtlardır. Şu saat· 
kk l dinden maksat, ziyareti. 3,2 de ya • matını müzakere edecek olan te Çana e eyi bulmuı olacak • ı 

lardır. pılan tekliflerin mu ltelif unsurla • Türk heyeti murahhaaa11 pek ya -
rını pnrçalamağa matuf gibi göster- kında Berline muvasalat edecek .. 

Serbest bırakılan vapurlar; Ko• mek istiyen haberleri ve tefsirleri 
niatra, F otinikarras, Kohrea, Nuk· tekziptir. tir. Heyet reisi Bay Numan hak .. 

Atina, 14 (A.A.) - Hayat, sür· lea, Atlaı, Tilemaaoı'tur. Bunlar, Sir Saymen ile Bay Eclenin Bav kında Alman siyasal mahafilinde 
atle tabiiliğine avdet etmektedir. Haliçten çıkarak acentelerile 0 • Bitlere Londra kabinesinin Alınan • büyük bir hürmet beslenmektedir. 
Terhu muamelesine devam edil . lan bazı işlerini de gördükten son- yanın şarkında olclu~n gibi garl.ın · Berlin gazeteleri Türk murahhas -

deki emni ... ·et meselesinin de hirilıi· 1 h ti k 1 kt d mektedir. Borsa, bugün açılacak ra yola düzülmüılerdir. • J arını arare e arır ama a ır. 
rinden ayrılmaz bir mesele olJuğu-

fakat vadeli muamelat yasak e • Yalnız Nusikaa vapurunun hı • nu açıkça bildinneğf': nıcmur edile- ~ 
dilecektir. rakılmaıı için henüz emir 1ıelme • ceklerini dü~ünUrken kuvntli ıe • Bakanlar heyeti 

Hükumet, Drama ve Serez mila mi~tir. hepler vardır. Ankara, 14 (A.A.) - icra ve -
li bankalarında asilere ait olan 80 Bu vapurda Venizelosun oğlu. Bunun manası ıudur ki,~arki Av· killeri heyeti buıün Bqvekil h • 
milyon drahmiyi istirdat etmi,tir. nun hiaaesi olduiu ıöylenmekte - ru'pntla emniyeti Franeadan mUsta • met lnönünün reisliği albnda top. 

Atina, - Yunan hükumeti, 1 • dir. Yunan bandıralı diğer vapur- kil olarak te~kile matuf her taeav • lanrak muhtelif itler Uzerinde gö
vur, Londrada \'aziyetin icabatına 

talya nezdinde bir teıebbüste bu· lar serbestçe gelip geçebilecekler• uygun olarak görülmiyecektir. rüımelerde bulunm1J! ve bU itlere 
lunmut ve oniki adaya i::•!t .!o-:.!..:clir:· ;;.· ._ _________ _._ ..... illlililıll ............... . 

Hakemle halledile 
bilecek mi? •11 

Roma, 14 (A.A.) - İtalya ile b• 
H b . d k' .. k •• t• n eşıstan arasın a ı ı:uuza. er: ~ 
ler bir tevakkuf devreııne gırınıt 
tir. Bitaraf mıntaka ihdasına dair 
olan iti lif ın gayeai Oualoual ~e 
Afdoup hadiselehinin eıası hak· 
kında müzakereler icrasını tenıill 11 

etmek idi. Başka ecnebi bir de~ • 
Jetin ittiraki olmak.ızın bitar~ iç 
mıntakamn tahdidini kabul etınit ~ 
olan Habeı hükumetinin meaele' h• 
nin esası hakkında hakeme mür•• 
caat fikrinde olduğu söylenmek ' 

d
. ~ 

te ır. . h 
Londra, 14(A.A.) - Hahe§if' 1\ 

tan hükumeti, ltalyan - Habef 
ihtilaCını hakeme tevdi etmek ar d' 
zusunu izhar etmiştir. Burada ltal• 
ya bu teklife muvafakat etti~ 
takdirde lngilterenin ibtilifın ha~) 
1i maksadi1e diğer devletlerle ter 
riki mesai etmesinde hiç bir malı' ti 
zur olmadığı beyan edilmektedit·ı 

~ 

Japonya Ulusl 
kurumundan 

çekiliyor 

(~ 
~l 
Li 

Cenevre, 14 (A.A.) - Japon' 
yanın Uluslar kurumundan · fifeJI~ 
çekilişi, bu ayın 30 unda tahak ' 
kuk etmiı bulunacaktır. 

Bu mesele alakadar olan, &h' 
rimuhitte Japon mandası altınd• 
bulunan adalar meseleıine da· 
muhtelif ıayia1ar dolaımaktacfıt~ 
UlualarJaarumu mand ... ma a\tf 

almamak meselesini tetkik ettik' 
leri zannedilmektedir. 

-<>--

Transit hah 
ticareti 

d 

Ti car et odası 
sele üzerinde 

ler yapıyor 
Ticaret Odası, memleketimiz iİ' ) 

:ı.erinden yapılan lran transit bıı~ 
ticaretinin vaziyetini bir müddet' 
tenberi tetkik etmekteydi. Oda b~" 
tetkiki neticesinde hazırladığı ra ~· 
poru bayram ertesi Ekonomi Bıı' 
kanlığına gönderecektir • ~ 

Raporda dıı piyasalarda Tiit~ d 
halılariylc tamamen rakip 0101• ' 

'it sına mukabil lstanbulda tran•1 

halı antreposunda serbest bir nııtl' 

t~kada, tatlf imkinın1 bulan lr•11 

halılarının memleketimize tesııiı' 
ettiği kir tetkik edilmiıtir. soıı~ 
senelerde ıahtın mütemadiy~ 
dütmeıine mukabil antrepo ücret'~ 
lerinin daima indirilmesini isteye~ 
transit halı tacrilerinin vaziyetiııiS' 
nereye kadar varacağı da ayrı<} 
tetkik mevzuu olmuttur. t· 

Bu huıu&ta kendiıiyle g<Sril~J. 
bir muharririmize Liman l 

mum Müdürü Ali Rıza Çevik de·~ 
mittir ki: Rli 

" L" ·d · · b lu ·I - ıman ı aresıne aıt u ' 
nan transit halı antreposunda bu' 
lunan müşterilerimiz yeniden ar' 
diye ücretlerinin indirilmesini i5 ' 

tiyorle.r. Vakia memleket iktıt& ·~ı 
diyatmnı lehine hareket etmek bi' 
2im vazifemizdir ve kabil olur•• 
her elimizden geleni yapmak li ' 
zımdır ama bir de bizim vaziyeti ' 

mfz •ard1r. Kiracı daima kira be' 
dellnin indirilme.ini ister. Fak:ı' 
ev ıahibi imkan nisbetinde kir•1 
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Günün Haberleri 1 
c·· Lir .. un reçmiyor, ki ıa.ıet~lerde 

•ın. 0:;e ~e öldürme iti yazılma • 
·tıı bir d r llfe rakı, bir ıuıtah çakı, 
l aeı· e ıokak yosmaıı. yanyana 
~ • ~~ilce, kafa'arda kızıl bir bulut 
ı: ~1~0.r ve dağ giıbi delikanlılar, 
ıt ıçınde üst üste yıkılıyorlar. 

1e Günlük. • ~ b ışleri arasında zincirle-
.... u acı haberlerin top!u görü • ... ut·· 111 nim u~~;k! ko ... kunçluk. bilmem be 

"/ ' gı ı sızi de titretir mi?. 
,J kard d . İçki ~ uygularla oturulan bu 
ıt ~ıt.d tttaaalarında, çok geçmeden 

e ' h' ehfere kan dolduran uğursuz 
r•• l.t •on Var. 

Alaca k • ' ki h e~ ara.n.r arı er yerden 

. ·he.":~ kucaklayan dar, buık mey· 
15' l\i 

1
. er, her aktam tıklım tıklım •• 

et b,:~alezgiblan, mikroplu çatlak 
af dipt kları gençler halkalıyor .. Ti 
al• &tr e röğaü yarıhrcasma öksüren 
iğİ ler·'~ ihtiyarlar da kendi akibet • 
~ lflı •• 

I! h ıormeden içiyorlar. Ara • 
er~ ;az, ıöz giriyor .. Bir bakıt. ba· 
lı' ti})• •çısına ııçrayan bir luvılcrm 
it· b.,. 1 r<inülleri tutu9turuyor •• Eller 

-.,akı fi •ra. tabancalara aar1hyor ••. 
~ sa'"•da tabaklar, ıişeler uçuyor. 
l~l\" •on acı düdülc ıeıreri. diti gar 

~
l Çığlıkları ortalığı çınlatır ve 

1 ede b' i . ır mezar kazrfrrken, beride 
t ,, d Ni ~ a.aı kapıaı açılıyor •• 

. çın botubo,una ölüyor ve öldü-

n ,~or? Bilgisizlikten mi? Bütün 
le~~elt ka~Jı itleri yalnız ona yükle • 

• diiiüm tomarının ancak • bir -

tanesini çözmek 
inhisar içkileri 

ülkü uğrunda can vereceğiz? Ne 1 
zaman ateş zoriyle alev rengine u~uzla tılmaları lm-
girmİf potalar başın \ fen v·e u - k l\ 1 1 d .. yanık!ık meydanlarında öleceğiz? o 1 o u p o m 8 ıgı 
Hangi gün insanlığı engerek gibi araşlıralayor 
saran illetlerle boğuturken, gö - inhisar içkilerinin fiyatları ü · 
çüp gideceğiz?. zerinde tenzilat imkanları araştı • 

N d d 
.. ·· • • "fenlen· rı'.nıış ve inhisarlar Umum Müdür-

e en u~unme ıçın o • 
• • dl da do'acmı l lüğünce yeni bir fiyat listesi lan -

mızın a arı aramız . "J: • • • 

' N' • b.. l kurt bı'r ter zım edılerek Ankaraya gönderiJ-
yor . ıçtn oy e ancı • . ı· • • • ... • mıf ır. 
bıyenın temellerı hala atrlınamış • ı k' f' ti d h ·1 • • .. .. • .. .. ç ı ıya arm an angı ermın 
tır?. Gonullerde ıç dunyasının gu- ·· · d 1 ·ı· 1 b"l -· · uzerın e enzı at yapı a ı ecegım 

zemklerine tutkun ıevgilerden °" gösteren bu liste §İmdi Al<ça Sa • 
ğurlu güneşler doğar ve onun ay • kan!ığın<ladır. 
dmlığında bir renk, ışık kaynaş • Devlet varidatını alakadar etti
ması olur. imrenenler yetiş!r ve ği için bu işin Akça Bakanlığınca 
her yeni kurban, ba§ka bir zafer görülmesi lazım gelmektedir. içki 
bayrağiyle kefen!enir. fiyatlarında yapılması düşünülen 

Ben 
0 

günleri bekliyorum .. Bu· tenzilat içkinin nevine göre değif· 
nun içindir ki poliı haberleri ara · mektecfir. 
ırnda bu ferefıiz akan kan1ar1. bo· inhisarlar mahafilinde yeni dü. 
tubotuna devrilen delikanlıları, şünülen bu tedbir, likörleri bil· 
okuyup d~ydukça. fenahklar ge • hassa bizde yet ı~en meyvalardan 
çiriyonım .. Bunlar, beni mezarla yapmak ve bu sur.etle onlara ma . 

zindan arasında bırakıyorlar. Yu- halli bir bususiyıet verebilmek i . 

b
'f . f çindir .• 

karıda ıöyle·Jiğim 1 gı ve en lnhisar!ar Umum Müdürliiğil, 
şehit' eri de utrunda can verdikleri bu f~kir üzerinde işlemektedir. 
bu topraklara gömülecektir.Fakat --<>--

onların mezarları, fikir için öl · 
melcteki vicdan tadını en yüksek 
blr dil1e anlatan yan'lr dağfara 
benzer •• Yarınki yüksek deha!ar , 
gönüllerinin kan~illerini onlann 

ateşinden yakarlar. 
.;, a~z1ln 

Ferdi Tayfur mahke
me l<ararlle huslahu

nt•yc J{İdet·ck 
Eeroin ku!lnnıa.k ve aalmal<la 

ikramiye Düşkünler evi 
Ticaret Odası 

l\1emurlarına bu sen(·ı-,ehlr Mectlsinde Da .. 
verll mesl muhtemel rilhlcezenln üdt · 

gtirill nı üyor dt.•ğl~ llrildl 
Ticaret Odası m~murlarına. 0 • . Dün toplanan Şehir Mecli • 

Janrn ku.-uluşundanberi her sene ıınde bina vergisinin gene dört 
ikramiye verilmesi mutattır. Bu la~a~tte a!ınmasına karar veril. 

sene yılbaşını iki ay:.Jan fazla bir mıştır. Bundan sonra belediyenin 
vakit geçmit olduğu halde oda mü ha~ bütçe!erinin müzakeresi • 

memur ve müıtahdenıinine ikra • ne baş anmrş, konservatuvarın 
. l varidat ve maıraf bütçesi 74340 

mıye veri memİf!ir. Af dığımız 
1 

A b lira olarak ,ehir tiyatrosunun 
ma umala göre u yıl Oda memur. 153385 lira o'arak kabuf edilmi' • 
larına ikramiye verilmesi pek · Ş lır. ehir tiyatrosu hütı:eı1yfe 
de muhtemel değildir. Buna se • bir lil<te çocuk tiyatrosu için de 
bep geçen yıl yapdan tahminin yan 3510 lira maırd k~bul edilmiştir. 
lrşlığı neticesi ümit edilen miktarı 

lutmiyan oda ge'iri11in ev bazı. 0 • 

da tarafından tahmir •dilemeyen. 

masrafların çıkması odayı bir hay. 
li aarsmı' olmaaıd1r. Diğer taraf · 
tan oda gtc-liri ftmdiye kadar hep 

'1orma1 bir halde devam ederken 
ıton iki senedir azalmıştır. 

Buna ıebep lı•anbuldald tica . 
r~thane ve a11.nayi müeueselt:r :nin 

adeden azalmıt olması değil, bir 
çol< mueaaeselerin ıını flar ının len· 

zi!inin icap elmeai bazr'arınclan 

·ia tahailat yapılamamasıdır. Ma . 
llmarih odanın hususi hastahan~ 

ve mekteplerle, küçük esnaftan 
1la aidat alması oda gdirinı bir 
lıayli yükae:tmiştir. 

--0--

Karaağaç mliesseseferi varh'at 
ve masrafı 1.621.011 lira Darüla
cue varidat ve masrafı 173.7D5 
lira olarak onarlanmıştrr. 

Darü!aceze bütçesi görfşü1ür. 

~en Vali ve Ee'ediye reis: Muhid
Jin Üstündağ söz a!mıt. Oarüli • 

c:eze ke'imesinin Tür~çe'eştirilme
sinin daha u,·gun olacasını söy'e
miş, buraya "Di.itkünler evi,, den • 

n1e~&ni teklif etmiştir. Bu teklif 
m littefi'< an tasvip ecWm · ştir. l\~ ec-
11a 19 Mart aalı günü tekrar lop • 
!anacaktır. 

--o-
El<onornl \'t• lnltJsnr 
luıknnfnrı ıreldil~r 
lktısat Bakanı Celil Bayaı 1a 

el• 
Sun-dan BandaJt 

suçlu olarak ael<izinci ıhti~ll mah· 
kemesi ne verilen aktör· ferdi 

Ta} fur ile arka l1 a~:arı Rc.-mzi, Ni
hat, Artin, Şükrü, Nurull~h ve Le· 
ona ait karar cfiin verilmittir, 

Aktör Ferdi Tayf urun eroine 

TılJLiycJJlcr hayra n11 

Üniversite konf eranı salonunda 
dün Tıbbiyeliler sene!ik bayram • 

\armJ kul\u~amıt!ard1r. 

ln'1İsArlftr Balca.nı Ali Ranft bu ıa. 
bahki lre!t' Ankarad"n ıehrimize 
ıelm · ş~erdir. iki bakan bayramı 

~.Meraklı küçllk haberler 
a\lf 

iptila dert-cesinde düşkün olduğu 
anlaşıldığından altı aydan aı ol . 
mamak üzere hutahanede nezaret 
altında bulundurulmıına. diğer 
suçluların suçalrı sabit görülme -
diğinc!en beraet!erine karar ve • 

rilmittir. 

Evvela istiklal mllrt• çalınmrş. 
·~ktör Cemil ıöz ıöylcm•İf, bunu 
Tıp Fakü'lt-ai Dekam Nureddin A· 
li, Akil Muhtar. D~ent K.izım la

rnail. Tıp Talebe Cem;veti Umu . 

k' tl londra hayvanat bahçesinde 

oıJ: heyecanlı bir doğum vakuı 

bi lierkeıin pelc ıevip eflendiği 
t~ j 

diin rnpanze maymunu bir yavnı 
hya getirdi. 

Cetirdi anıma n&1ıl ! 7 

~ lat "tıpkı hir inıan gibi çekmediği 
ite, k d ı. bir P almıyor u. Vazıyetinde 

>tt layri tabiilik olacak ki niha • 
~.. 0 Peratörlerin yardımiyle hem 

iİ' "~d· . 
)' 1•ıniıı, hem yavroıunun ha • 

şif la lctırtanldı. ' 
et· [)0ı~ 1 • 
b~ )\ lll.Ot ar, tempanzen nı ve 

, ""l"laıtınun on bet gün kadar kim. 
rs 

1 
~ih ~af ından görülmemesini lem· 

ş ettiler. 

ur• d~ şenıpanze yavrusu üzerine pek 
• d~llıektedir. Çünkü ilk çocuğu· 

ıı~jl tt,~.Artık bunu pek tabii bulmak 
11' •• 

111' • • • 
r"~ ''ö .. :.. 'umcek hücuma,, 

V' t· 
0~~1) •n kıyılarında aklınızdan geç· 
y~ ~ eceıc bir if et bir geminin, 300 
et' ~,ı'~kın yolc1,1sunu bet gün kabi· 
ye~ el'lnde kapalı bırakkb. 
ııiJl~ llu l' arantulu adlı bir zehirli 

1
r,1 ;cek hticumudur. 

'-Aern· tt~ı . 1 yolunu almıfb. Bu örüm-
~· erın . • • ,eıı ltd Rcmıyı sarması herkesı 

.ı, ~Q hey-·-a d·· .. d" LI f • .. _.. UfUr U. 

e '~)~1~ .tehlikesini anlıyan yerliler 
.rı" tçınde bir direğin üzerinden 
t ur d' 1.1 ' t)ı0r •refin İp merdivenine at • 

ıı ''lle~onra gözleıini kapayıp ia· 
~r • Q·· orada kalıyorlardı. 
is·~ •Uün bu mücadelenin sonun

~ ·~trı~~ İ·ki kiti hastahaneye kal
bi • ~!llıt. bunlardan biri ölmüı, 

ırs' il de kar olmuftu?'. 
Ji '~ J'Un!4 ben.her hu anlattıit • ti ' ı..,11 lllraYt "Ejderler deni2inde,. 

~:ı -.:.!.,.:_mandan ald~i"!'3'ı 

50000 sterlin için 
Şikagoda bir haydut yaka· 

landı. yakalanan haydutlar çok.. 

f akal bu cinayetlerin en alçağım 
yapmıt. bir başka adamı da cina· 

yete ıevketmittir. 
Haydut ıuçunu itiraf etmiştir. 

Şöyle ki, yakalanan hay~ut_ ~1-
dürülen adam hesabına bu lf ıçın 
3000 lngiliz lirası alınış ... 600 Ü • 

nü bir batkasına vermif. O adamı 
öldürtmü1 .. 

Eaas itibariyle adamı öldürt · 
mek için plan kı.ran ve şimdi ya· 

kalanmıf olan diğer ıuçlu akra · 
~ı da bu adamın o ıekilde öl · 

dürülmelerini istiyorlarmış ki, so· 

nunda 50.000 lngiliz lira•ı olan 
sigorta parasını alabilsinler ... 

• • • 
Çamaşırcı mühendis 
Bir çamaşll'Cı kadından bir mü· 

bendis çıkacağı hatıra gelmez am
ma, olagan itlerdendir .. 

Bu kadının tahsilini tamam1a • 
mak üzere ispanya hükumetine 

rnüracaat ettiği ecnebi gazetele • 

rinde okunuyor. 

--lt~lya l le ltearel 
muahedesi 

Evvelki gün oda meclisinde gö
rüşülen Türk ltalyan Ticaret an . 

lafmasmda tesadüf edlidiği ileri 
sürülen zorluklara. dair olan rapor 
dün oda taraf mdan Türkofise ve • 

mi katibi Na.mık Kaşifin sözleri 
\akib etmiştir. Dün gece Tokatli. 
yanda bir de balo verilmiştir. 

-0--

~larsllyıtya gldl'rek 
tüecarları mız 

Marsilya Ticaret Odası tarafın 
rfan ls•anbul Hlrat'atçı'annın 

-o-- Marailyayı ziyareti için yapılan 
Esnaf cemlyellerl Javete i~bet makaadiyle letkik. 

ŞU besi ler yapan Ticaret Odasındaki ko· 

Yeni tetkil edilen Ticaret Oda • misyon bayram ertesi bir toplantı 
SJ esnaf cemİye:Jerİ tubesİ mÜOLr• yapacaktır .. Bu toplantıda ael'l!l • 

lüğü dün faaliyete geçmiştir. Per- halin gün ve teklinin kararlaştı· 
şembe günü top~anacak oda idare ıı1ması muhtemel görülmektedir. 
heyetinde bu fubenin mürakip ve Türk• f ransız ticaret münase . 
oıemur!an tayin edilecektir. batının mühim bir sa~ha geçirdiği 

--<>-- 'u giin!erde böyle bir seyahatin ve 

Iran şeb inşa hının temıuın yaprlma11 münaı:p görül-

yı ldönü mü mektedir. 

Bugün İran Şehinşahının yıl dö· -
nümü olduğu iç:n ,ehrimizdeki ı. Esnaf cemlyellerlnln 
ran konsoloshanesinde bir resmi parası ne k ad 8 r? 
kabul yapılacaktır. 

--0--
Ticaret Odası Esnaf Cemiyetleri 

Şubesi yeniden Odaya raptedilen, 
Nazif Süruri öldü 

Çalııtığı müddetçe okuma, yaz- Esbak Şurayı Devlet azasından 

ma Ye 
ıonra devamlı surette teteb· 

~ütün esnaf cemiye!terinin el' erin. 
de bulunar. paranın miktarını tes . 

bit etmektedir. Bu suretle esnafa 
Jaha geni§ kredi temin edecek bir 
~snaf sandı~ımn viirude eetiri1 • 
ınesinin mi.iml<ün olup olmadığı 
anlatılacaktır. 

Bay Nazif Süruri dün Kızıltoprak· 
bü etmeii öğrenınit• · On sekiz ya· taki evinde, saat bir de, vefat et • 
tına kadar ''A,, yı görse boyacı miştir. enazesi bugün Kalamış. 
merdiveni ıanırmıf... tan kaldırılacak, öğ'e namazı Züh-

• • • tüpa~a camiinde kılınacakt1r. Tan-

Şaka rr rahmet eylesin. Kederli ailesine 

Bir baba oğluna dedi ki: taziyet ederiz. 
_ Eğer uslu durursa~. sana gü- B i .r. t.e k zi p 
1 · r t rtemiz bir yüzpa- Bundan hır ıkı hafta evvel çıkan 

ze , sevım 1 v~ e bir haftalık mecmuada benimle ya-
ralık vereceğım... pılan bir mülakatın neşredildiğini 

- Sen kirli, biçimsiz ve hoşuna haber al :lım .• Ben bu mecmuaya 
gitmiyen bir yirmi betlik ver yeti· hiç bir mülakat vermedim. Tek-

tir... zip ederim. 

• • • Nazmı Hikmet 

41 :•um ltllllBA 

Sağlık olmıyan yerde sevinç 

aranmaz. 

tehrimızde geçireceklerdır. 
--n-

Bula l<eılara u(·uz buz 
Ş~hir Mı-clislnin verdiği karar 

iizer:ne lstanbul ba'rkçı1arına 

memlefcet İç ve dı,ında ba!ılc ıev• 
ki,·alıncl" kutlanılma.k Ü7erc uruz 
buz veri'nıeğe bt\~'anmrştrr. Pi • 
vu"da yirmi beş kiloluk bir ka • 
lırı buz 62 buruk kuru~a veri1rf;c1i 
h"'-le, l-a'ıkçılua b1Jzun k11Yıbt 

32 buçul< kuruşa veri!mekted\r. 
.. , .... , ............................. .............-- ---· .. --........ 

Bugünkü maç 
( l1Qf taralı 1 incide) 

Bugiin tampiyonluk yolundaki 
son kozunu oynayl\cak iki takım 

öyle zannediyoruz ki: bize güzel 
bir oyun. zev1di ve heyecan1 ı bir 
n-uıc ıevrt!tmek imkanaru verebile. 
ceklerdir. 

Yeter ki, geçen hartııtki g:bi mi:t
h :ş bir rüzgar ve bekrenmh·en bir 
hi .Jiae, bu tahm~ni bota çıkarma• 
sın! •• 

Ta 1um ~""" ""''' teşlcit e-li'e"e
ği ne gel"nce: ilci taraf•n da büyük 
bir değitkf:Jc ~·apat"alduınt 7ııı.n • 

nediyoruz. Ya 'nız F enPrin rn,.r • 
lcez miil-arim mevk;;n·'e ver: bir 
nvuncu oyr.atacağı aöylnemekle • 
dir. 

Bu,.,:;.., ıa.ha:!an kim zaf er!e çı· 
1ca~ak?! .. 

iste bu ;~; tRkımın mP"'"~" '-u• 
rıum1 evve1-'•n k~s•~"mek. . f,i) • 

"'::\~!la .._öv1ı- 'hir sırada • çok im • 

k~ ""' .. ,. Mr ;a-t; ... 

On·•n :r:., fazla bir şey yazmak 
İst~mivoruz.. ' 

Hi.,.;m vt-sr:\ne tfln"enn:miz. l,q • 

~un ;1'; t,..L,m,n "" ftl\P'O;,.or'••nu 
hl,,;,, ıatnı~ve Vll k'"'"e" '< ,.,: .... ,., ve 

t .. m;?. bir f1V11n n''""'-"". ~3~ .,. • 
""""' şamoiw,tıun·•" hu ıf'., mftr ·ıe 
;ft;ı,,..,. ,..febi)ecek bir varlık göa • 
temesidir. ı • 

izzet Mulılddin APAK. 
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J Hilaliahmerin tefrikası: No: 1 \ SARAY SiNEMASINDA 
Fevkalade figüranlar ve mükemmel bir heyeti temstlıye 

tarafınddn Afrıka çöllermde çevrılmrş o.an ; Besle 
Oy san 

Kargayı, 
Göziiaiil • 

Yazan: (VA - NÜ) 
__;;;,::_;-.;_..,,;;.-=--c..=:...; 

1 T T o 
Hilaliahmer gazetesini çıkar -

mak için harıl hani hazırlanıyor
duk ..• 

Odacıya: 

- Sakın kimseyi içeri alma! 
• diye emir verdik. - lıimiz başı • 
mızdan aşkm ... Çünkü, bu ilk nüs
hamız on iki sayıfadır, sonra üç 
gün aıra ile yirmi ıayıfa çıkacak ••• 
Nefes alacak zamanımız yok. •. 

Hadememiz laf anlamaz takım· 
dan değildir. Epeyce aklı başın • 
dadır; bay baycıldır. (Hani 
· -.kiden hanım hanımcık, efendi 
· ~~ndir.ik dent~zler miydi? Şimdi 
. :endilik, beylik kalktığına göre, 

,ıınu, yeni şekle çevirelim! Bay 
baycık!.) 

Evet, odacımızın sersemlik et • 
tiği görülmemiştir; Fakat, her he. 
dense, biraz sonta içeriye girdi •.• 
~-- , .. .amın önünde tereddütle dut • 
Ju.~ 

- Biri ıizi görmek istiyor .. 
-Kim?. 

' - Bilmem efendim... İri yarı, 
garib bir adam .. Genç bir bayanı 

bileğinden tutmuf, aürükleye aü -
rükleye getirdi. ll1e sizi görecek· 
mig ... "İtleri var!.,, det:lim .• "Be
nim itim onlarınkinden daha mü· 
him !.,, cevabım verdi. "Eğer be• 
ni yanlarına solmiazsan kapıyı 
tekmeler, zorla girerim .. Bak yum· 
ruklarıma; bak tekmeme... ,, Bu 
tehditten korktum; onun için, af-

._. r-ı"• ıtlıttt","ili\ rah&Qi~ edl10" 
n.ıttt ••• 

AHah Allah .... 
Bu da neydi böyle? ... Bu zor ha 

kimdi?. Genç bir bayanı, ne derne
ğe yakalayaı·ak yanımıza getiri • 
yordu?ı 

lıimin arasında pek garibime 
gitti .• 

- Haydi bakalım, al şunu içe .. 
~i odaya ... Kimnıit? Ne istiyor-
mu, görelim .. . 

Hadememiz see.lendi... Yarım 

clakika sonra, kapının kanadı 

tattadak ardına vurdu.. Silindir 
gibi, tank gibi, (Frenkçe tabiriyle 
automal, Arapçuı zatülha.reke, 
öz Türkçeai de kendi kıpırdar) gl
bi bir radam içeriye girdi .. 

Hakrltaten de, tüy kadar ince, 
kanarya kadar sarıtın, mehtap al • 
tında ıu kımıldanrtı kadar için 
için oynak bir Kızı bileğinden tut .. 
muştu •• 

kis, ~özleri bile, pek acayip, bir / 
sabitlikle bakıyordu. Kocaman ' 

kulaklarından sanki görünmiyen 
iki el yakalamış gibi, ba§ınt iki 
yana çevirmekten korkuyordu • j 

Çata) çatal, pürüzlü sesini i~i -
dince ispirtonun ve sefahat gece • 
lerinin tesiriyle bu hale geldiğine 
emin oldum .. Dedi .Ki: 

-Anlatacaklarımı Hilaliahiner 

müstesna şaheseri nl bfltiln. şehir balkı glJrmell ~e görecek tfr, 
Oynıyanlar: iBRRAHiM MOLLA-BEN BRiCk-AYŞE 

MEHMD YUSUF - Si SAiD 

JJAveten= FLAUTA ÇALGICISI zengin, renkli 
ve cazip bir SILL Y SENFONi. 

FOX Jurnalde: En son Yunanistan lbtllAH hareketleri 

gazete•ı"ne yazın!.. n·-·-···················••••!11••••··-··••n•••• ............. _.-· ... ··-················ .. ·················--·· ..... Cll' Ei ... - ............ _ .......... - ................ --.-....----·...-.... -- ··- .._., 

Kızın yüzüne baktım: ı·İ B .. SUMER • d 
Kızarıyor, bozarıyor, mahcu· : 

biyetle renkten renge giriyordu. [I: 
Gözlerimi gene erkeğe çevir • 

dim: 

Sesinde belli olan suiistimal ali- iri 
ınetleri teninde de vardı: Burunu 1 

alkoliklere mahsus bir kızarımıt- 1İ 
hktaydı ve elmacık kemiklerinde ı 
damarcıklar görünüyordu.. Fakat : 
söylediğim a-ibi, asıl acayipliği, j 
bakışlarının sabitliğindeydi .. Eğer ! 
sabit gözlerini gözlerime dikıne - 1 
seydi onu "bakar kör,, sanaeak - ) 
üm •• 

-Anlatacağınız n~dh·? .• diye 

ugun ııunemaım a 

GARP CEPHf,SiNDE 
Kanlı Hücumlar ve 

Türkün ~atanına imanının 
nelere kadir olduğu 

Fi~ :aıutla!ka görünüz. Battan b9.!a vatan sevgisi ve heye-
canlı kanlı muharebeler -Tanklarm hüctmıu- zehirli 

f Ox JURNAL' de 

ıa.zler vesaire ..• 

Y unaniıtandaki 
birinci aafi.asL 

~n harelltı 

sordum.- Hoer ha de r'k UZ"'tma • m•nıtli.-ııııliir..;ilimıll~~·.--..-·111 ~ .... --"-...._._Hl .--mı .. -..~, " ·• . _...___ .• _._.,.-"_ w ıuw - ....,.__..,.._,..., ı~ııııtııiliıld"nmııııı-•111111•""''"'uıııftllllllllliı~w 

ytn.... Çün!<ü görüyorsunuz, İ§İ • 1 

miz vat ...• 

- Merak etmeyin, pek uzat • 
marn. Ancak Hilaliahmerin dört 
nüshasında çıkıp hitecek bir bikl· 
yedir.. Hem de tam bu gazeteye 

göre bir hikB.ytt ••• Onun için, aize 
zaranm değil, faydam dokuna . 
cak. .. Benim Jıalimi ve bu kızca · 
ğızın macerasını ani11tacağmı ••. 

Güliimıe d im: 
- Halinizde HilaHaiö'"'rlik !>ir 

1 Dünden itibaren i PEK sinenıasında 

Tamamen 1ürkça sözlü ve urkı'.ı bGyuk film a13n 

BOSIVA 5EJ! DALARI 
. Emııtfsiz bir muvaffr.,k•vetJe denm ediyor 

Eski qii.n/erin Rumelisi Eski Rumeli Halk türküleri --
§ey göremiyorum .. Hele küç.Jk ba- Bosna • Hersek, Rumeli dDğiin6. Atk. yiğ'tlik, heyecan, Aliıim, Gelim gelin kal'fılam111 

k.nd h' Pehlivan pe•revi. F'nsat bulsim 
yanın ı e ıç... • " 

Bosna sevdalannda Muıa rolllnü yaratan artist bOtüo öOoya erkek yıldızlar1nın 
- Öyle ise dinleyin, azizim.. en vaı. ı,ıklıı dtr 
Bir iskemle çekti; oturdu. ttli 
Bayana da kanapeyi gösterdi det 

ve ilk defa olarak pençeyi andı • dır 
ran a vuçların'dan kızcağızın bile- f.:."!~!!!!!!!!ll!!!!!~~!!!!!!!!!~~~!!!!!!!'!!ı!!~~~~~~!!!!!!!!!!~!!!!!!H!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!~!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!~~ ~e 

ğini bıraktı: T 0·· r k Çık 
- Sen de turaya otur bakalmı B u g Ü n s i n e m a s ı n d il 

yavrum .• Fakat ıakm kaçmaia 

kalkı,ma .. Çünkü beni deli zanne

debilirler •• Hikayemin doğrU ol • 

duğunu bu küçük bayan tasdik e .. \ 
decek .. Kendisine benim cinnet 
oltağun diyemezsiniz .. Elinde mek 
tep şaha.detnamesfoden, hüsnühal 

1 

varakalarına kadar her ıey ta • 
tnam .•• O, benim gibi alçak, na· 
mussuz, hll"sız ve ciğeri beı para 
Ptmezlerden değildir. 

Emsalsiz bir nı'ı sahne. San'atlsirane bir temsil. Ve beyeeınlı bir menu ... 

Prens Voronzef'in Esrarı 
Aş1, ve güze il ık I{ra 1 içesi 

YlLDlZLAR YlLDIZI 

B r i git t e He l m Ve San'a•kar arllst 

(Devamı var) 
;f.~~~~~~~~===:~~~~~~;;::;;;;:::=;j~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!~~!i!!l!!!!~~~~~~~iifi!J1~a~ 

En mühim, en büyük ıinema taheseri , ::• , • ~ D O O Mevaimin en y\ikıek, en mülıim tahe$_eri CI 0 ~e 

Erkekle kız, ne tezattılar.. lri 
adam, beraber getir<liği hayanm 
aksine, hiç de oynalc değildi.. Bila· JEAN MURAT 

M o s K o v A G E c E L E R 1 a Asri sinema ıı a hıt 
Oynıyanlar: ANNA BELLA -HARR.Y BAUR- PlERRE ~Cidden rekoru kazanacak fevkalade:I g 7 A J\ a G o L 

1
• 7 A ed 

RlCHARD WILM - ROD SANDOR çıgan orkestrası ve ii bir proğrama başladı. ii O 1 Y bLl-
D1MlTR1EVlTCH Çıgan heyeti muganniyeai. Pek yakında: İİ ASRİ ROBENSQN İ~ O 

Büyük Gala olarak S U M E R ıinemasmda ij DUGLAS FAlRBANKS B O '(S O 1· d B ~~t 
-------------------------=!~ ~~~h~~~ıg ~~me~ ~ iiVDzn damgalı adamji a Muhteıem filmindeki çok nefil ıarkılarını "~tı 

l
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~li.!.· ıALKAPONEı E~.·D ~ 

S O K A K L A R O A. A L T 1 N o Sea Kraliçesi ~ık, 
;; BORlS KARLOF- PAULMUN1 ·ji 
i:GEORGES RAFI' ve KAREN ·i O ~ ~t~ 

ALBERT PREJEAN - DANIELLE DARRIEUX ~iMORLEY tarafından temsil edil -b o GITTA ALPAR'ın tuı· 
gmiş emsalsiz bir şah"8er hiç kimse-fi 

0
0 lıı.~ 

gnın görmek fırsatım kaçrrmaıya • l! &() 

iicatı 1 °0 · bi: 
~ EMSALSiZ iKi FiLM Ağzmdan dinleyiniz. 
!1 Bayram •ünuebetile: Camar • F. D ~~k 
ij telli, Pamr ve Pazartesi saat 13 ten fi D • tl-ıq 
gttibaren matineler. Her akşam 'Sa -•i O 'Bu hafta M E L E K ıınemaımda S~h 

I! at 20,45 de iki film birden. '= D .,... )al' 
!::::::~::=-··up•p;;::ı;:::mh o o o o o o o o o o o o o o [J o o o tJ o o a o [J [J a o o il ıs,~ 

lı'ijJt 1ST1KLAL UcaRUNDA 



'' adın· ince işlemeli, zarif bir eşarpı da 
ayırın~a adamın tahammülü kalmadı.,, 

liilaliahmer Cemiyeti, yalnız, 
Yurt sınırlarında yaralananları, 

ieriainde hastalananları değil, her 
'1nıf fakir halkı dü§ünen, her ---"··~· 
llluhtaca, her zavallıya el uzatma
Yı Prensip edinen ve bu prenıibi
ııe ıenelerden beri adık bir Föle 
~İbi bağlı kalan b:T hayır ve tef- "' 
at ocağıdır. :;.ı;ııı;ı ... --:; 

işte, cemiyetin (San'at evi) bu 
ll~en~ibin doğurduğu bir mevcu
dı:vettir. 

San'at evi çok eski bir müesse
ıedir. Şeh:t analarına, kızlarına, 
ki~sesiz fakir kadınlara san'at 
Öğretmek, onlara bir geçim temin 
etmek ülküsü üzerine kurulrnu§· 
tur.Müessese milli nakış üzerinde 
Stlh§nıaktadı~. Aylarca göznuru 
dökülerek "iğne ile kuyu kaz· 
lllak,, tabirine uygun uzun mesai 
:neticesinde ortaya çıkarılan eser
ler, güzel san'atler arasında en 
~Ü?1taz bir yer alacak olan f ev-

''HilôUalımcr San'at Evi,, nde gergef İ§liyen bir Bayan.. 

KURŞUN 
KOPYA
RE;N KLi 

nlnde değerli işlerdir. Bunların 
llleınJelcette çok sürüm temin ede· 
ltıe.nıcsinin sebebi, biraz pahalı 
?llllalarıdır. Yalnız el emeğiyle, 
1Yi keten veya ipek kumAR}ar üze-r· -y 1lle İpek flo larla yapılan bu 
llakışlar zaten pahalıya çılonakta
dır. İ§çi lcadınların aldıkları el üc· 
l'eti kendilerini geçindirecek ka
dardır. 

\' Bu san'at ocağını ziyaret etti
k:1 gün, bana izahat veren ala-
aarların müessesen:n vaziyeti 

\'~ Salışma sistemi üzerinde iki 
a~ noktai nazar taşıdıklarını 
f0

tdüm. Bunlardan bir lnsmı ıöy-ı' Jstanbul merkezi bincuı 
e diyorlar: HiUılialımcr 

.- San'at evinin çalışma siste· bl l eıı.arplar kombinezonlar, 
?tıı • ... • • ·ı l'd' .. . uz ar, :i' ' l h 
d aegışt rı me ı ır. Mues5eaenın tnkımları, ipek ma§ a • 
ah k 'k ,.,. 'h. çamatır 1 1 .ı a. te ·m mesnıye ı tıyacı var- l diller per.eta ar, §aae er, 

~ır ~ . _b .. -· ar, men , :ıc • 
~ · rıerkesın rag et goıterecegı, uk vapları, çanta ve femsı-
esesine elverişli harcıale.':l'l işler çocl 

1 
e! lu 

Sık ye er e ~o ..... • 
arnınk, fazla ııabt temin ede- 1 b k rum Ba-

l'ek - ı ak' Ben etrafmna a ınıyo • 
1 llli,iesseseye bagh 0 an f ır l b · ı· kadrncag"'ız et-
~·ı ,_ f ı · t §Örtü ü saz enız ı 

• Ve Kadınlara az a geçım e- ' B h 1 bi min-
t?tın etm k I" rafında dolaşıyor. u a r 

. " e aztm. . . val böyle devam etti. Nihayet, o 
.. Dıger kısmın noktaı nazarı ıse 

!u,-}e. konuştu: 
· . _ Ne arzu ediyorsunuz, çay 

l - San'at evi ha:pde şehit kız- d'l ·' ~t ' ' takımı mı blüz mü, men 1 mı· 
ii~:na, muhtaç kimeıizlere sak~ at _ Hayı'r, dedim müeaaesenin 

etınek ve harpten sonra ım-
•esj . ' k · · müdürünü ... 
J ı ışçileri himaye etme ıçın 
•Uruı b. ,. muştur. Fakat evin ır gaye-
~<le milli nakrı itlerimizi yaıat-
~k, islah etmcktı' r Bu tarzdan 

~ . 
e l'rılınak doğru değildir. Yapılan 
:erler pahalıdır, fakat san'at kıy· .... ,er 

1 '1ardır. 

h Su iki düşüncenin hangisi da-
cı. do"' B • ed itU... unu bulmayı ve ıcap 

h en !kararı almayı gene onlara 
t:rakalım da snn'at evini gezelim. 

~at liilaliahmer Cemiyetinin orta 
,~?1da önüme çıkan bir hademe, 
'l'erı·at evine çıkmak istediğimi öğ
'°e ~tıce duvardaki bir zile bastı 
Sık ana merdivenlerden yukarı 
Sık ~aını tavs!ye etti. Bir ıJcat daha 
tuı·~'tn. Burada da zayıf, baıı ör
lıı. u, gaz benizli bir kadınla karşx
ti> §\ttn. Beni bekliyordu. Bir §ey 
bil' eıneden yürüdü ve sağındaki 

t' ı.. 1 • 

Sel . apıyı nn~htarla açarak gerı 
tıldi l . . d' B ıı l}t • çerıye gır =m. ura 
tıatat'l b d ·ı ~h .. 1 ir salondu. Orta a yeı ı 

l>al" a 0 liülü uzun bir masa duru· 
lı-• · l<enarlarda vitrinli dolaplar •• 
~~ti . l l b" }'Uk ış emeli çay takım arJ, u-

•, küçük masa örtüleri, ipekli 

Satıcı bayan: 

_ Aaaa, ben sizi alıcı ıanınıı
trm ... diye kısa bir hayret feryadı 
kopararak salondan çıkardı, ~~ 
pıyı tekrar kilitledi. B'r merdi
venden daha çıktık... Cameka'?lı 
bir kapıdan küçük bir &afaya gır· 

dik ... 
Kenarda büyük bir demir soba 

Oda müthit &1cak ... Kar-
yanıyor. . ... . 
tıdaki genit bir penceren:n onun· 

d .. gergef; batında da üç genç 
e, uç · 1 b' · tü k !Baş1armı eğmt§ er, ıtıp • 

kız... . en ibir ahır ve tahammül, 
enınıy -

. anr veren bir tevekkül 
ınsana us ••7 ,., 

'tt'rat irinde, uçlarına renga -ve ı ı :: . ... l . . .. 
k . l'kler takılı ıgne erını on -ren ıp ı 

lerindel<i gergin kuma§a batırıp 
çıkarıyorlar. 

Müessesenin terbiyeli, ~ibar 
bir müdiresi var: Bayan Senıy~ ... 
Bir taraftan genç itçi kızların ıt
lerini kontrol ediyor, ibir taraftan 
hesap, G<itapla uğrauyor. 

Bana yeni bitmiş bir çay takı· 
mı gösteriyorlar. Örtü, on iki ki-

ıilik bir maıaya göre hazrrlanmıı; 
ayrıca on iki tane de peçetası var. 
Ortü ve peçeta ayni <leıenlerle iş
lenmif ... Altları üstleri bir ... Bir:
birlerine uyan kibar renklerle ya
pılmıı olan bu nak§ı uzaktan f ev
kalade güzel bir çiçek bahçesi 
manzarası veriyor: 

ICALl:M Ll:R \ 

F ABRlK~I: lstanbul, Ayvanaa.ray, vapur iskelesi caCldcıi. 
TOPTAN SATIŞ Yeri: Sirkeci, Mühürdar Zade Han No 1-2 
NUR KALEM LTD. ŞiRKET! Tel. 21711 

Bayan Seniye anlatıyor: 
- Bu iş bir işçimiz tarafından 

tam altı ayda bitirilmiıtir. Bir el
den çıkmıştır. Çünkü biri§ muh
telif ellerden geçerse bozuluyor. 
Bunun iılenmesine kırk lira ver· 
dik. Kumaş ve ipeği de hayli tut-

tu. 
örtünün kem:.rı~dnki etikete 

bakıyorum: 170 lira ... 
Müdire iznhatmda devam edi-

Biz konuşurken sarı benizli, 
başörtülü satıcı bayan koşa koşa 
geldi: 

H 
A 
L 

K 

lulnr. 

- Bayan müdüre: "Seyyahlar 
geldi.,, diye haber verdi. Halk 

il 
A 

Hep beraber afağıdaki ıergi 

aalonuna ind:k. Yamrı yumru ıu-
L rath, iri yarı, zayıf, bodur, şişman, K 

güzel, çirkin, muhtelif şekil ve 
'l'ecrübe 
ediniz. ve 
her yerde 

ıtamailde bir çok &eyyah odayı 
:i' arayınız. 

doldurmuştu. Kıs boylu, kırmızı -----------~-
yanaklı tercüman, y~tmiş iki dil-
den yüksek sesle konuşulan bir ---------.-----

mendil aldı. Alman zevç her ah
yerde esini işittiremiyordu. Ni- nan malın parasını verirken bir 

İngiliz K nzuk Ecznneıi 
Mustabz ratmdan 

Saç E <siri 
Komojen Kanzuk 

Saçların dökülmesine ve kepek-

lenmesine m n' olur. 
Komojen açların köklerini 

kuvvetlendirir ve besler. 

Komojen Kanzuk saç eksiri 

m-Sruf czanelerle; ıtrıyat mağa· 
zalarında bulunur. 

ha.yet vitrinler açıldı. Herkeı bir şeyler mırıldaıuyordu. Söyledik
şey beğeniyor, fiyatını öğrenince, leri pek anlaşılmıyordu amma, 
kendi paralarına göre maliyetini Allahüalem, refikası ha~ında 
hesap ediyor, ondan sonra da ahı 'pek iyi §eyler söylemiyordu. Ka
verişe gir~şiyorludı. Herkes bir drnrn bunlara aldırdığı yok ... Ga

şey aldı. Fakat seyyahların ara: yet ince nakışlı, zarif bir eşarpı da 
sında bir Alma~ karı kocanın halı kemali meserretle ayırıverdi. Zevç 
görülecek şeyd1 .•. Zevce anlaşılan ar~ tahammül edemedi· kırk iki-
böyle ince işlere meraklı olduğu lik bir top gibi: ' nıııuıııııtlfllllllnııııınıll!lltnUıınııııtı!11111tıırtR11ıııımnımıp 

kadar kocaainın kesesine lakayd - Mayn'got (almam) diye gür- Af. lforahlsnr MııdensuyU 
bir kadm ... Mümkiin olsaydı ser- ledi ve bir on liralık daha verdik-
gideki bütün eşyaları kucaklayıp ten sonra sevgili piposunu bile 

gidecekti. Bir maşlah, arkasından masanın üzerinde unutarak salon-
Knnı tasfiye eder. 

bir blüz, daha sonra bir çay sofra dan fırladı, pitti... ıııı1uııııııınııııııı11111nııııııııııııu11111ıııunııııuıu1ııııııını11ııııuııım 
takımı, daha sonra bir sürü ipek lh•an Ar'.il Gökmen 



Fransada büyük bir 
afyon kaçakçılığı 
3 bin kilo afyon vapurdan 

çıkarıhrken ele geçti 
Türkiye dünyanın en büyük af

yon istihsalcilerinden biri olduğu 
halde, uyuşturucu maddelerin ka,.. 
çakçılığına nihayet vermek için 

bütün ticari ve iktısadi menfaat -
leri bir tarafa bırakarak ve sırf 

insani bir gaye ile Uluslararası 
afyon itilafına ilk önce kendisi 
imza etmiş ve böyle yapmakla da 
bu andlaşmanm gerçekleşmesine 

sebep olan bütün insaniyetin min. 
net ve şükranını kazanmıştı. E • 
vet afyon ve uyuşturucu maddele -
rin Uluslararası kontrolünü ger • 
çekleştiren Türkiye olduğu halde, 
bir vakitler Fransız gazeteleri ka
ça'KçıiıÇa kaynak olarak Türkiye -
yi göstermekle ve aleyhirıhzde 
propagandalar yapmakta idi 

Son gelen Fransız Paris • Soir 
gazetesi de Marsilyada büyük bir 
kaçakçdrğı bütün tafsilatile yaz • 
maktadır. 

Türkçeye çeviriyoruz: 
Akdeniz kıyılarını bir kaç gün

dür allak bullak eden fırtınalar • 

dan, sözde kaçınmak için Marsil· 

ya limanına Yunan bandıralı bir 
vapur girmişti. Vapur dalgalı de-

nizin üstünde be~ik gibi sallanıp 

müthit yalpalarl.a ba§ kıç vurur • 
ken, gemiciler buna hiç de aldın§ 

etmiyerek güvertede harıl harıl ça· 
lıııyor, su sızmaz bezlerle sarılı 

bir takım sandıkları denize atıyor, 

bunların bir kımımı akıntılar alıp 
kıyıya götürüyordu. 

Vapurdan karaya yük boplt -
manın bu usulü ıimdiye kadar 

görülmemi' derecede tuhaftı! Fa

kat ıandrklarda tam üç bin kil~ 
af yon vardı. 

Geçen Kanunuevvel ayından -
beri afyon kaçakçıları Fransada 

büyük zor1uklarla karıılaşmakta -

dır. Pariste barlardan birisinde, 

adeta küçük bir muharebeyi andı: 
ran Stefani adlı bir kaçakçının 

hayatına malolan müsademeden 

aonra yakalanan kaçakçı eleba~ı • 

eı Rokesserarun tevkifi bu işlerle 
uğraıanları hayli te1.ata düşürmüş.. 
tü. 

Pariste, Monmarterde olan bu 
katil hadisesinden ıonra yapılan 
tahkikat Stefaninin hakiki bir İf 
adamı olduğunu meydana çıkar .. 
mıttrr. 

Uyuşhınıcu maddeler alıt veri
tinden deh§etli karlar elde edil -

diğini gören bu adam düşünmüş, 
tatınmıı ve bu ticarette aradaki 
mütavassıtlan kaldrrarak bütün 
kazancı kendine hasrebneğe karar 

vermişti.. lıte bunun için de malı 
kendi imal etmek için tedbirler al
mıştı .• Ancak kokain ve heroin 

gibi maddeler yapmak için büyük 
sermayeler lazım.. • 

Böyle iş!er için para bulmaktan 
1 kolay ne var?. Hemen bir anonim 
şirket yaratılınıı .. Ortaya ne kadar 

sermaye konmuş olduğu henüz i 
belli değildir .• Fakat Mösyö Jan 

Stefani düşüncesini gerçekleştir -
mi§ ti. 

Paristen pek de uzak olmıyan 
bir kö§kte de fabrika kurulmu§tu .. 
Çıkarılan malların en büyijk kıs -

mı birleşmi~ Ameriıka beyliklerine 
gönderiliyordu. 

Amerika dev1etinin bilhassa ka
çakçılıkla tiddetli mücadeleler 

yaptığı herkesçe malUnıdur. Hatta 
Stefaninin ihracatını yerinde tet -

kik için Amerikadan ti Fransaya 

kadar poliı hafiyeleri gönderihnit
ti. 

Amerikan polis t~ili.tı ihbar 
edilen bu mesele ve yakalanan ka· 

çak efya için büyük ikramiyeler 
vermek adetindedir. Son gün -
lerde ise Paristeki ;.abrikarıın he-
men bütün ihracatı ihbar üzerine 

Amerikan polislerince yakalandı • 

ğından anonim §İT'ket azası kendi 

müessisleri olan Stefani kardet. 
lerden füpheleımıeğe batlamıı ve 

bunun neticesinde Montmarter 
müsademesi vukua gelmittir. Ve 
bunun üzerine Paria civarındaki 

fabrika kapanını§ Kanunuevvel a
yından beri de F ranıada uyuıtu-

rucu maddeler ticaretine kesat gir
miıti. 

Son ayda ise, ortada gene bir 

bol!uk vardı. Poliıs ve jandarma 

gözlerini açmış ve gene büyük bir 
kaçakçılığın izlerini keşfebniş -

tir. Marsilya limanında boıalb· 
lan afyon sandıklan da İ§te bu 
yeni teşkilatın mabdı:r • 

Şimdiki İ§in başında olan adam 
bütün A vnıpa ve Asya da tanın .. 
mı§ Lehli Alber Rosenbaum'dı:r. 

buz uzerınae uır ııott.ey maçı 

Dağ sporları bizde 
vakit yapılacak? 

Başka yerlerde 
en iyi tatil eğ

lencesi kış 
sporlarıdır 

A vrupada çok sevilen ve ehem
miyet verilen sporlardan biri biz -
de henüz daha alaka uyandırmaya 
ba§layan kq sporlarıdır. Sonba -
harın sakin ve hüzünlü günleri 
sessiz akıp geçtikten sonra civarda 
ki dağların tepeleri karlarla örtül-

meye başlayınca her şehirde bin • 
lerce kış sporlan heveskar ve 
meraklıları harekete geçer. 
Herkes Noel yortularmdan ve se-
nebaşı tatil'lerinden istifade ede • 
rek kar ve buzlarla örtülmü§ hem· 
beyaz dağlara tırmanmaya bat-

ı:; ... JilF91!!'1f( 

ne 

ı 'cat'edebihnektedir ar. 
Chauonik gibi, St.Moritz gibi kı~ Şimal memleke lerinde ve kıl 

spor ve eğlenceleri için yapılmış tuplarda buzlar durmadan dini~ 
ohm i!!tlasyonlara tehAcüm o ka • meden yağan karlarla beslener 
dar artar ki bu §ehirlere kalkan çok büyük cesamette olurlar. ti• 
trenin hmcahinç dolar. reket'leri de seridir. GröenlaJ" 

M"murlar bir kısmını yaz eğ - daki buz tabakaları günde 38 ııı 
lence1erine sak1adıklan senelik ·e kadar sür'atle kaymaktadır. 
izinlerinin diğer kısmım dağlar - Bu sür'atle kayan buzların 1'0 

da, karlar içinde, ciğerlerini temiz .c>up denize yuvarlanması iledir~ 
bava ile doldurarak geçirirler. cesim lcebergler (buz dağl,ıt 

Vazifeleri ba§layınca, avdet et · hUısule gelir. 
tikleri zaman soğuk ve sıhhi hava- Bunlar gemiciler iç!n büyük tV 
nan kamçıladığı yüzlerinde kan tehlikedir. Deniz üzerinde riil 
vardır. Vücutları daha zinde, · garın istiıkametine tabi ol•~ 
t!:lha dinçtir. l§lerini daha aela - . serseri aerseri dola§an bu buz ~ 
met~ fikirle görürler. · · lelerinin irtifaı hazan 80 metreJ~ 

Yükske dağların ıssız etek ve 1 asırlardanheri kıpırdamadan uyu- r geçmektedir. Suyun üıtürıÖ~ 
ıırtlarmdaki karların manzarası duklan zannolunan bu kar ve buz kısım a!tındaki kısmın sekizde ~ 

Yakalanıp karakola götürülün • insana ne büyük bir sükunet, ne tabakaları da daimi hareket ha • olduğuna nazaran bu muazı 
ce, bu tanınmıı beynelmile1. ka • büyük bir durgunluk hissi verir!.. !indedir. buz kitlelerinin kalınlığı bazı d• 

Son zamanlarda Şanr,;. aydan 
Avrupaya varan Rosenbaum bir 
müddet ispanyanın Santander 
fehrinde oturduktan sonra Parise 
ge!miş ve Şanzelizenin en lüks o • 
tellerinden birine inmitti. 

çakçı: Mazinin karanlıklara doğru uza • Onların da müthit felaketler fa altı, yedi yüz metreyi geçer• 

- Fra ....... da yıp giden devirlerinden beri kalk- doğuran asabi raşeleri vardır. Kayan buz tabakalarının, koÇJf 
~ ne yapmağa gel· 

din?. mıyan bu kar ve buz tabakaları, Mütema.liyen vadilere doğru ka • rak denize yuvarlanmalan 
hırçın ve asabi denizle sanki ta· yarlar. Buraya gelince erirler, dehıetli bir manzara arzeder. ~ 

~~= ~ mamiyle tezat teşkil ederek, ebedi taşlar ve kayalıklar arasından çıl • zun kırılması gök gürültüleri0"_1 
- Hiç! Bir klinikte tedavi edil- bir kış altında uyuşmuş, donmuş, gmca akan buz gibi seylaplar hu- daha korkunç, müthit tarak•I~ 

mek maksadiyle gelmittim. ebedi bir uykuya dalmış gibi hare- aule getirirler. husule getirir. Deniz köpii1'1
111 Cevabını. vermİ§tİr. ketsiz gözükürler. Kar ve buz taba'.kalannm kay • İçinde taşar, fıfkırır, kudurıll' 

Bununla beraber Rosenbaum, Halbuki bu ne kadar aldatıcı malan hisseolunamıyacak kadar dalgalar sahili döver. DünY•" 
Kanadanın Ottova şehrinden alın- j bir görünüştür. Hakikat hiç de yavaştır. Günde bir iki sa.ntimet· sanki sonu gelmiş gibidir. E~ 
mış sahte bir pasaportla seyahat böyle değildir. Heybetli ve va - redir. Bir buz kitlesi 8 - 10 ıe- kıyametin kopacağı günde telP" 
etmektedir • kur dağlann srrtlarına yulanarak nede ancak bir kilometre mesafe olunan dehşetler içindedir. __./ 

Çocuklar için yazısız hikaye ı 

Kara kedi nasıl dadılık yapıyor? 
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Seııimli yıldı:. Kat<' Von Nagi •. ,on znmanlard!ı 
1'cnclisindcn ço/, balıscttirmeğc ba.~ladı. Bı~, cz:vcf,~. 
)crıi bir çolc filmler çeııirmi§ olmasında~ ıl~rı ~"~': 
)'o,., Bir t;ok yeni f ilmlcr ld bu ~en.c hcnu:: lııç b~r.m 
§chı·im::Je g(isterilmcdi .. /l:incı hır sebep ı;: bıl~n_· 
Jtıe~ neden bu :ıari/ arti.,ti, kendisinden • cu.~e ılı· 
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RESiMLER 

Yukarıda: Mııriel Evanı. Oıtada: 

/ren Hervey. Sağ:la yukarıdan a§a· 
ğıya doğru: Doroti Makvil ve 

Mec iven• 
............... _ ......................... _ ..................... . 

Valınayak 
yıldız 

l Holivud yıldızlarından Margö • 

rit Sullavan geçenlerde pek uzun, 

fakat çok şık elbiselerle resimler 
çektinneğe hazırlanmıştı. 

Fotoğrafçı bir ara ne görse be · 

ğenirsiniz •• 

Margörit Su'lavan bütün o şık 

ve bol elbiselerine rağmen tüdyo· 

ya ya!mayak yürümüştü. 

Ve fotoğrafçıya dedi ki: 

- Ne zararı var.. Ayalclarım 

bu elbisen!n içinde nasıl o!sa gö

rünmiyor .. Bırakın c?a bari rahat 

edeyim ... 

benzetmek ~afotı riiyctinc u~rıyanların orıun n~
zırıdnn uw1"rdr·:·lan sö:.lcrclir. 

Kate Von N<l:~i'ııin luıyrarılnnna lıalıcr vert?· 
/im: O, lıer zamanld gibi ince tJC =ariftir, Mey V cs,.e 
ben:emcJe çalı~mnl:ta da dcğildr. Esasen buna, 
Ancnf, Mey V esı sibi elli y~uıı geçtikten sonra im• 
kün vardır. 

oı·v ta ihtiya 1 
c r _.ı Davrannıal re 

Son hafta içinde Holivutta l işte baş garson burada derhal 
"lht:yat!ı da vrarunak,, hareketi· vaziyetin inceliğini ıezmi~ ve 
nin en par!ak örneğ:ni b:r barın Meri Pikfordu yavaşça alınaij ba
baş garsor.u gösterm!ştir. rm öyle uygun bir locasına ıgötür • 

Düğlns Ferbanks'm lmrrsı Meri mtiştür ki, orada ne Duglas, ne de 
P~kfortla ayrı olduğunu biliyorsu- Meri biribirlerini göremez ve göz 
nuz. ı. ' göze ge!emezdiler .. 

Duğlns, b'r t:yatrodnn sonra bn- Evet, vaziyet bu kadar hesaplı -
ra gelmiş ve arka~aş 1nriy!e birl:k- ca tertip edilmişken ve baş garso • 
le bir locada oturmuş, cc!enmek. nun ihfyntı pek beğenilmek liizım 
leydi. gelirken birden Ouglasm yerinden 

Aradan çok ccçmeden içeriye f ırlnyarak eski karısmm yanı • 
Meri Pikfort g"rcli. Onun yanın • na gitt; ğini ve bir:b :rleriyle sami • 
da da bir knç arl:adaşı vardı. miyet!e görüştükleri görüldü. 

GLORYA 
S'JANSON 

Glorya S vanson ile Herbert 

CON CiLBERTiN 
KARiSi 

Marşal'ın son zaman~ar~a daima Con Cilbertin karısı Cilbertten 
beraber gezdikleri görülmektedir.. ayrı olduğu halde kendisinin ha· 

G!oı-yanın orta yaş~ı olmasına la bayan Cilbert olarak çağ• 
ve hepimizin, oyunlarını daha rılmasındn urar ed"yor. Ve 
mektep sıra'armdan hatır!amamı- b" d ki d lk' ı"n'n 

ır e çocu arı var ır. ıs ı 
az rağmen: "18 yaşında bir kollej 1 • • 
k 'b' .... _,...... .. .. 

1
. yemden evlenmesı mevzuu bahso-

ızı gı ı,, goıuntıuuunu soy ıyen • 
ler var. luyor. 

J 

~ ! • hiç olnuuıa 1'eı milli büyüle Mey J'est'e 
~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~...._~----~--------------------------------------------------------------------___,: 
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AI~ E 1\1 llAKISI " 

Sahip ve Amili, saygı değer mUş-. 

tertıerinin bayramını sevgi ile kut
lular. Bütün bu yeni ve modern aprtımanlarda 

Bu Sı lırarn ız 
Güzdhk halmumunu Mutlakta_. Elektrik 

( cuis~niere) i saye-

s:nde· temiz ve sıhhi 

bir şekil almağa ... 
Bir çiç ;; ~ .n 
Crta \ında nuldu11 

Parfömlerin imal edildiği 
Fran~anın Midi hava-

baş amıştır. 
lisinl ziyaret ederken; 

bir çiçeğin ortasından istihsal e • 
dilmiıt bakir, saf bir balmumu
nun cildin şayanı hayret bir su
rette beyazlatıcı hassasından 
bahsedildiğini işittim. Bir doktor 
bu ı keyfiyeti bana şöylece izah 
etti: 

T i E ' y e 

"Cir Aseptine,, tabir edflen bu 
kıymetli cevheri alçşamları yat -
mazdan evvel kullanıldıkta cil -
din çirldn ve buruşmuş harici ta
balmsmı yumuşatır ve sabahları 
yüzünüzü yıkadığrnızda parça 
parça düştiiğünü görürsünüz. Bu 
suretle gizlenmiş beyaz bir cil
din yeni güzeliğini meydana çı

karmış ve ayni zamanda siyah 
benleri, münhesit me-ıamatı gi -
dermiş olursunuz. Bu .. Clr Asep
tine,. sayesinde e~mer ve lekeli 
cildin şayanı hayret bir surette 
beyaz, yumuşak ve gen~lik tara
vetini haiz bir cilde münkalip· ol· 
muştur. 

$imdi: 'ômuzlarım, ko11anm, ve 
ellerim i ·in de knllnnıyorum. Bu 
hakikaten cild lçin sihramiz ve 
kolay bir güzellik banyosu halini 

Koşunuz sizin de mutfağınızı te.miz ve 
1 

sıhhi bir hale • 
getırsın 

alm:ıUadır. 

llem ku11am1ması basit, hem 
de fiyatı ehvendir. Hemen ecza -
nelerden veya parfümiirlnizden 
bir "Cir Aseptfn,, tedarik ediniz. 

r.B:B88&88888R888•888S?-88m~m:8S 

lan mağazalarımızda, müteha11111 bulunduğumuz 

~ Tulıııfıye ve iç çamaşır takımları 
üzerinde en son moda ve müntahap çeşitlerile kadın ve erkek pi

jamaları:, korseler, ve bilcümle lüks eşya heryerden ucuz 
fiyatlarla satılmaktadır. 

REHBERi TiCARET 
Ank~nı - lstanhul - G~lata 

1 

t1&8888888881r~ll8888888888:88~ l 
u11ıııııııı111111111ıııııııııı1111111ııııııııııı1111111ıııııııııı11111ııııııııııııııı1111 I~ Doktor ~ 
........................ Doktor ••• .. •:••100•••1:•••00 .. I HQRHQRONı• ........................ ...... .. ..... ······· 
H •: 

ii Nuai Osman Eren Jj Erı.ib6oü Valde lnraatbaneıı 
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iMAR BANKASI 
S~rm-ıvFsı: T amam1 tedıve edi miş 

1,000,000 Türk lirasıdır 
Yol ve nıeb·ani 

ve bi lcii m le b;nı ka 
ınşaatı 

muHmeJatJ 
Yeni Postane arkaıı Atir Efendi caddesi imar Han. 

t Telefon: İstanbul, 24527 ve 24528. T 
•8888888888 lıtanbul imar 88888888 

/ 

• 
1 NA 

Grip·· Nevralji - Baş ve Diş ağrıları 
Artrltlzm - Romatizma 

JINAD,QLU· 
Türk Sigort~ Sirketi 

4 üncü Vakıf Han lstanbul 
. 

ihtiyat ve sermayesi: 

1.000.000 Tiir~ lirasıdır 
Nama muharrer hisse senetlerinin ( 0/o 60) ı Türkler elindedir. 

Türkiye İ§ Bankası tarafından teşkil olunmuştur. ldare meclisi ve müdürler heyeti ve memurlan k!ml

len Türklerden mürekkep yegfıne Tilrk Sigorta Şirketidir. TUrkiyenin her tarafında C200) U geçen acentala· 

nwn hepsi Türktür. Tilrkiyenin en mühim müesseselerinin ve bankalarının sigortalarını icra etmektedir. 

Yangın, Hayat~ Nakliye, Kaza, Otomobil 
Sigortalarını en iyi ~raltle yapal!, Hasar vukuunda zararları sür'at ve kolaylıkla öder. 

Telgraf: iMTlY·AZ - Telefon: lst. 20531 
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Cildin gıdası ve güzelJiğin eıeridir. lhti)·ar NECiP BAY 
---

YAGSIZ KREMi banıınları 15 sene daha genç gös:ar:r. 1-Jer t:C• 

zane:le, tuhafiye mağazalarında bulunur. 

Sümer Bank 
Yerli Mallar Pazarları 
Beyoğlu Şalle.slnde 

adın Terzihanesi 
AÇILDI 

lJu ie1".zilzanegi, zevkiselimi ve lJÜksek san 'alkar'1ğı ile 
tanınmış bır 1 iirk kadını idare etmektedir. 

Beyoğlu Yerli Mallar pazarında 
en güzel, en son moda ipekli 
ve yünlü kumaşlarla en güzide 
kadın terzisini bir arada bulur
sunuz. 
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Antalya Nakliyatı Umumiye Şirketi ~ 
l\ J c szı j eri, m c v r u de ve s e rs u 1 e rn u a r n e 1 d ı ı : 

Galata - Eminönü - S;rkecl 

Z ıt.vetı umu mye, lftı uıs z ı < ve kuvvetiizhlc ha atında büyQ c faıde ve te-s ri görü en 

Fosfatlı Şark Malt Hulasası 
t ulfarı ınız. Her Eczanede sahlır. 

Deposu: Eminönü .. 
TEŞEKKÜR 

IV'erh11mun Hüsnü Pa,a o<!ı..ı111'1rt 
ve lu7.,nrı sevgili anneler·n·n 
acrk'ı ölümünr'en dofayı kıyme~:i 
lese'liler!ni esirgemiyen saygın 
akraba ve dr.st!arına ayrı ayrı te• 
'e !<kürii bildi rmePe teess:i rl E-rİ 
ımani olduihm:Jan hu vazifen·n 
ifasını muhterem gnzelenizLen 
rir.,. e·'erJer. 

1\1 t-·rhum Hfümü Pa~a oğuJI~n, 
kızlan ve damadı 

lSTAJ\mTTT. Pl:"T F'~tYESİ 
MEMURLARI 

KOOPERATIF Ş1RKETINDE~: 

Şirlcetimiz Umumi Hey'eti 31 
Mart J 935 tarih:ne tesadüf er!en 
Pazar günü saat 16 huçu'(ta Tür
bede Kooperaff salonunda a·'i• 
yen senelik loplantasmı yapacak• 
lır. 

l\J ii:;ı;:ı.ker:ı.t n.1znnmesi: 
1 - 934 senesi hesap devres·no 

l\İt idare ..,,edi.si ve murakıp rapor 
ların·n okunmast, 

2 - 934 sel'!esi hiJRnçn ve kar 
ve 7.1\rar he<1ap(arrnrn l te•kik ve 
tastiki ile idare meclisinin ve mu• 
raJ,•htn :ı,"ası, 

3 - Esas mukavelenin 33 üncil 
marl-lesine eöre i-dare IT'ecfİlin 'erı 
ayrılan au!ıutn yerine yeni?eri .. 
n·n seça . .,,esi. 

4 - Yen iden murakrp İnlilıabı. 

- ~{~.ı:@}~ c.e\tl.. r.-v~ 
~· ~ .. . . 

FENN GÖZLUKÇÜ 
FEVZi 

~·bıali An ~ra Cddduı ro 4~ 
l•ranbuı 

- Sallll alıcılannm ve dostlarmm mübarek bayramım kutlular." 
,J 
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Kuşpalazı hastalığın-
dan korunma çareleri 

SALGIN hastalıklardan en ziyade 
ölümü mucip olan ve en ziyade görü
len üç hastalık statistiklere daima 
dikkatimizi çeker. Bunlar da birinci 
derecede gırtlak ve ciğer veremi, ikin· 
ci derecede difteri, üçüncü derecede 
kızıldır. 

Son senelerde lnzıla tutulanların 
gerek sayısı ve gereliso ölüm nisbeti 
gittiltçe azalmakta ve ölüm yüzde bir 
nisbetinde görülmektedir. Halbuki 
difteriye yakalananlar fazla görül
düğü gibi ölüm nisbeti de yüzde beş 
ten aşağı düşmemektedir. 

DlFTEill NASIL YAYILIR? 
Difteri hastalığının membaı birin

ci derecede hasta insandır. Hasta 
insan kadar tehlikeli bir takım in
sanlar da vardrr ki bunlar da mikrop 
taşıyan insanlardır. Yani difteri mik
ropları bir hastalık yapmadan ve ya· 
hut ş:ı.hıs kendinde bir hastalık hisset
meden bunların yukarı nefes yolla
rında, burunlarında ve boğazlarında 

kısa veya uzun bir zaman otururlar. 
(Basil iaşryıcı). bunun gibi difteri 
geçirenler hastalık geçtikten sonra 
bir müddet hatta sene!erce difteri 
mikrobu taşıyabilirler. Ancak bu mik· 
ropların hastalık geçtikten sekiz haf
ta sonra başkalarma zararı olmuyor. 
PruSya sıhhat idaresi 1921 de bu gibi 
çocukların yani difteriyi geçirdikten 
sonra basil taşımakta de,·am eden 
çocukların sekiz haf ta sonra okullara 
kabul olunarak hasta"ııgın bir müddet, 
hatta senelerce difteri başkalarına 

ıceçip geçmediğinin kontroluna emret· 
mişti. Bu kontrol menfi netice ver
ıniştir. Yani daimi basil taşıyanların 
hastalığı yaymadıkları görülmüştür. 

Difteri şahıstan şahısa damla in· 
tani ile geçer. Konuşurken, öksürür
ken, aksırırken etrafa dağılan gayet 
inca damlacıklarda difteri basilleri 
mevcuHa.r.Bunlar, sağlam şahsın bur
rununa veya ağzına girerek intana s~ 
~ oıw;ıar. 

bilir. Yaşa göre, mikrobun girdiği 

yere göre yeri değişebilir. Mesela ye
ni doğan çocuklarda göbekte de dif • 
teri görülebilir. 

Difteri mikrobunun ana vasfı gir
diği yerde bir zar yapmaktadır. Mik
roplar bu zarın içinde üriyerek bura
dan zehirlerini mütemadiyen kana ve· 
rirler. Ve hastalığı ağırlaştıran da bu 
toksinlerin yani zehirlerin kana ka· 
nşmasıdır. 

Difteri ate.,Je haşlar, fakat ate~in 
çok yüksek olması şart değildir. Baş. 
ka bir mikrop işe karışmazsa ateş 
38-39 arasında seyreder. El\ ziyade 
görülen şekil olmak üzere boğaz clif

.terisini ele alıp bunun. alametlerini 
sayarsak difteri mutedil bir ateşle 
başlar. Ayni zamanda boğazda ağrı 
hissedilir. Hastalar daha ziyade yut
kunurken boğazlarının ağndğından 
şikayet ederler. Yutkunmadaki bu 
zorluktan dolayı çocukların yarım 

açık ağızlarından salyalar dışarı ak~ 
mağa başlar. 

Difteri mikrobunun ana vasıflan· 
nın en milhimini zar yapmak olduğu· 
nu yukanda söylemiştik. O halde en. 
mühim araz boğazda, bademciklerin 
üzerinde zar görülmesidir. Bu zaıı-ın 
hastalığı tanımak hususunda kıyın.eti 
pek çoktur; rengi beyazdır. Fakat 
muhiti koyu renkte olduğu için par
lak beyaz renkte gözükmez, biraz 
.mat gözükür. ~l' difterilerde zarın 
ırengi kirli ve hatta. esmerdir. Bu za
~n hazan bademciğin tekmil sathını 
iirttüğü ve iJerleyici şekillerde ora· 
ılan damak muhat zarına dahi yayıl· 
rlığı görülür. Hazan da zarlar ufak 
ndette çok olur. Zarların büyük ol· 
ınası ve bademcikten etrafa doğru 
}-ayılması fena bir alamettir. Hasta· 
lığın ağırlığını gösterir. Bu zarlar 
böyle ön tarafa damağa doğru yayıl
dığı gibi arkaya hançereye doğru da 
yayılır ve hançerenin ağzını kapata· 
rak nefes borularını tıkar ve hasta 
bogularak ölebilir. Bu da ekseriya 
hastalığın dördüncü, beşinci günü 
olur. Şu halde difteriyi erken teşhis 
ve tedavi etmek çok mühimdir. İh
mal ve teseyyübün hiç yeri olmryan 
ve derhal hayata mal olan hastalıkla· 1 

ra en açık misal difteridir. Boğaz I 
difterisinde boyundaki bezler de şi

şer Te bunların da l>Qğ~zdaki hasta-
1 

lıklarla bir · te şi~ e~i acl~ta IJir ur 
gibi büyümesi hast.~lıJuı mühim er.1· I 
marelerinclen<lir. ı 

·- -;. 

T. C. 
Emniyet Sandığı 

Kurumu 1868 
Va1eli, vadesiz tevdıat kabul eder. Emlak, 

mücevher, altın, gümüş, esham ~e tahvılat kar· 
şı ığı ödünç para veıir. Uygun f rai le ~ualık. ka
saları ve tasarruf kumbaraları vard,r. 
Adres: 1ıtanbul, Cağaloğlu. Şubesi yoktur. 

Daima 
Daima 

gen 
güz 

İkinci deretede intan membaı yiye
cek ve içeceklerdir. Düterl mikrop
larını havi sütler ve gıda maddeleri 
ile difteri bnşkalarma ge~ebilir. Fa· 
kat bu türlü sirayet oldukça nadir
dir. Doğrudan doğruya intan, yani 
damla intanı en mühim rolü oyna
makta.dır. Bu suretle sirayeti kolay
laştıran umuııtt yerlerde su kapları 
yani maşrapa ve bardaklardır. Hak~. 
katen müşterek su lcapları kullamlan 
yeı·lerde difterili bir çocuğun su iç· 
tiği kaplarla su içen diğer çocuklar 
pek ala dJfteriye yakalanabilirler. 
Keza bardak vesaire ortadan kaldt· 
nJdığı takdirde dahi musluğa ağzını 
vererek su içen bir düterili çocuk 
mikropları ayni suretle diğer çocuk
lara aşılıyabilir. Yemek kaplan ve 
süt şişeleri ve hastaların kullandığı 
diğer eşya için de vaziyet aynidir. 

Difteri mikrobu yalnız zar yap- ' 
mak ve bir yerde oturmakla iktifa et-

seydi ınevzü bir hastalık gibi tedavi r~~~~~~~~~~~~~~~l!~!!~~!!!![!!!~~~~~~I! 
edilir ve vereceği zarar da nişbeten 

Difteri salgını iki şekilde olmakta· 
'drr. Bazan hastalık salgın çıkan yerin 
her tarafında müsavi olarak görülü· 
yor. ekteplerde hiç olmuyor, ve has
taların yaşlarını gözetirsek k!hiller 
ve gençler arasında hastalığı daha 
büyük bir nisbette görüyoruz. Bu ne
'ri salgınlarda ilkönce hatrra. gıda 
maddeleriyle intan gelirse de derin
leştirilince gençlerin sık sık bir ara
ya toplanmasından salgının yayıldığı 
anlaşılır. 

Her zaman olan şekil ev ve mek
tep sçı.lgını şeklinde difteri salgınla

rıdrr. Difterinin yayılışında şehre ci
var yerlerde oturup da mektep için 
ıehre gelen çocuklar hususi bir rol 
oynarlar. Bunlar mektepten hastalık 
mikroplan alarak evlerine ve Ol'adan 
da köylerine bulaştırırlar. Keza ev 
veya köylerinden alıp hastalığı mek· 
tebe nakledebilirler. 

DlFTERINlN ALAMl<.:TLERl 
NEDlR? 

Difterinin başlıca üç şekli vardır. 
Bir yerde takarrür eden şekli (mev· 
zü), ilerliyen şekil, (müterakki) ve 
kan intam yapan şekil, (septi semik). 

Bu üç şekilden bizi alakalandıran 
ilk ikJ şekildir. Uçüncü şekilde kur
tulu' yoktur. Difterinin mevzit şekli 

vücudun muhtelif yerlerinde badem· 
cikler üzerinde, boğazda hançerede, 
ıözde, btırunda ve mehbilde görüle-

mahdut kahrdL Fakat işaret ettiği· 

miz gibi bu mikroplar toksinlerini 
devamlı bir surette kana göndererek 
umumt bir zehirlemeyi mucip olur· 
lar. Bu zehlrlenme neticesi bazı si
nirlerde felçler. hatta. kalp a~lesin· 
de felçler görüleı·ek hasta birdenbire 
ölebilir yahut tedricen zehideneı·ek 

ôlür. 
O halde sağlam zamanlarda her 

boğazı ağrıyan mutlaka vaktiyle ken· 
dini hekime göstermelidir. Adi za
manlarda dahi bilhassa çocuklar için 
boğazlarmdan en ufak bir ~üphe ol
duğu zaman hekime göstermek şart

tır. Ve her çocuk hekiminin kendine 
getirilen çocuklar hangi hastalıktan 
müracaat ederlerse etsinler bir kere 
boğazlarına bakması adeta bir türe 
haline g~cmiştir. 

Hastalığın diğer şekilleri ve t(J). 
hisi hususundaki incelikler umum"'u 
alakalandırmadığx için bunlardan 
halısı lüzumsuz görüyorum. Difteri 
salgını olduğu zamanlarda burun a
kıntılarını ''e göz sulanmalannı da 
şüphe ile lmrşılıyaı-ak bir doktora 
göstermek l&zımdır. 

Nice yüzyıllardan beri milyonlar
ca. çocuğun hayatına kasteden bu bü
yük belaya karşı geçen sene ölen 
Profesör Roux bir serom keşfederek 
bütün insanlığın ebedi şükranını ka
zanmıştır. Bu serom sayesinde bugün 
difteride ölüm yüzde 5 nisbetine ka
dar indirilmiştir. Serom tedavisi ile 
şifa için hastalrğm vaktiyle teşhisi bi
rinci şarttır, Vakti geçmiş veya geç 
serom tatbik edilmiş hastalarda şifa 

ümidi tatbikteki ;ecikme nisbetlnde 
azalır. 

Serom tedavisi ile yüzde 100 t~kmil 
dif terilerin kurtulması maalesef ka· 
bil ilmadıtmı seronaun da bir fayda 
temin edemediği vak'alarm ıuevcut 
oldqğunu söylemekle hastalıktan ko
runmaya daha ziyade ehemmiyet ver
mek lazım geldiğini tebaruz ettirmiş 
oluyorum. Bütün hastalıklarda oldu.. 
ğu gibi difteride dahi korunma birin
ci derecede, tedavi ikinci detecede 
gelir. 

DlFTERlYE KARSI SAV AŞ 
Tedavi eden doktor tarafından dif

terili hastanın derhal haber verilme
si esasen kanuni bir mecburiyet oldu
ğu gibi bu vazifesini vicdant olarak 
ifa etmesi, hastanm derhal ayı.rdedl
Ierek daha iyisi bir hastahaneye kal· 
dınlmasu sonra hastanın ifrazatiyle 
kirlenen eşyaron ya~ çamaşır, ve o
da eşyuiyle hasta odasının dezenfek· 
siyonudur. Hasta ile beraber hastanın 
muhitindeki şahısların da boğazları, 
muayene edilecek ve basil taşıyanlar 
varsa bunlar da hastahaneye kaldı

rılacak veya teerid edilecektir. 
Difterili çocufun kardeşleri mek

tebe gönderilmlyecek ve icap ederse 
difterili çocuğun devam ettiği mek
tep ı nıfı veya mektep kapatılacaktır. 

Hastanın kullandığı eşyayı ve mtk· 
teplerde su içme meselesine dikkat 
edilecektir. Mekteplerde su kaplan, 
bardak, maşrapa gibi feyler kaldm
larak yerlerine bazı mekteplerimizde 
gördüğümüz gibi ağzını musluğa değ
dirmeden ve hiç bir kap'a lüzum kal
madan su içme tertibatı "büvet,, ler 

yapılmalıdır. 

Bu umumi tedbirlerle birlikte son 
yılların meydana getirdiği idfteri 
aşısı sayesinde bw:Ua dj.fteri sava
şıQda mühim bir amil kazanmış olu
yorq,z. 

Difteri aşlSJ 4 - 5 senedenberi hel' 
tarafta tatbik edilmektedir. Geçen 
seneler zarfında Almanyanın difteri 
salgnu olan bazı şehirlerinde bütün 
ahaliye tifo a~J!lr gibi kütle halinde 
tatbik edilmiş ve güzel neticeler alın
mıştır. Biı şah8en pastör Enstitüsü· 
nün Pramon - Ana toksinini bir kaç 
senedenbeıi arzu edenlere tatbik et
mekteyiz. Bu seneler zarfında aşı la
dığımı~ çocuklarm hiç birinin difte
riye tutuldufunu görmedik. Halbuki 

lngiliz Kanzuk Eczanesi 
muatahzaratmdan 1 

KREM BALSAM!~ 
KANZUK 

ile 

EKSiR BALSAMiN 

lıimli 2 '~~.~~! düıı,J ' 
en mükemmel Mellik müı';;JJ 
larıdır. 

Ötedenberi memleketimiz ki 

' i.leminin takdirine mazhat 

tehirde her zaman tek tük difteri m-qştur. ' 
vak'alarına tesadüf edilmektedir. Aşı Krem Ba'samin Kanııf 
müessirdir. Dünyanın her tarafında Kadın güzell:ğinin ıihrini te,.ıı 
az, çok büyük kütlelere yapılmış ya- binde ıaklıyan en ciddi ve '~~ 
ni teerübe devresini geçirmiştir. Faz- • • k d G ıP", 
la bit teamül nrmemektedi:r. Tifo ıtımat mar a ır. enç ve t 
veya diğer aşılar gibi yüksek ateşler yar bütün kadm!ar için zarııt~ 
yapmamaktadır. Ve ikinci aşıdan son- ihtiyaçtır. Cildin letafet ve 
ra muafiyet başlamaktadır. Verdiği vetini arttırır. ' 
muafiyetin muddett hakkında kan bir Eksir Ba'samin Kanı" 
fikrimiz yoksa da son neşriyatta en Cildin daimi yumuıakhğuıı .ıBİ1 aşağı üç sene olduğu zikredilmekte- eder. Yüzdeki çil ve 1ekelerı ıı.0 dir. Demek oluyor ki muafiyet mlid· 

S• ·ı ' · · 1 e deti noktasından çiçek a~1sından son- ıvı ce en tamamen ıza e , , 
ra en güzel bir aşıya maİik olmuş bu-• Traştan sonra cilde lat:f bıt 
lunu~~ruz. . . . rinlik verir. . • J 

Hükume~mız~n -~~karcı, İstanbul Umumi depoau: lngıh:.ı: 1'~J 
gibi ~kca dıt'terı gorulen yerlerde bu zuk eaaneıi. Beyoğlu. Maruf f ' 
aşının tatbiki için tertibat aldığını f"' .. ·ı d bul 
··-:ı H _,_

1 1. . .1 umorı er e unur. 
goı uyoruz. er zaman - ı Be ımı ı e 
hükumetimizin gösterdiği izi ~evinçle lrl de takip edeceı!ine şüphem;, 
takip eden halkımızm gösterilen bu tur. Dr. Hamid Oa 
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Cümhuriyet Merkez Bankası Umum Müdürlüğünden: 16 Mart ihtifali 

Atağıda dökümü yazılı paralar 2243 sayılı mevduatı korumak&nununun 17 nci maddesi mucibince muhtelif müetteaeler tarafın· 
dan bankamıza devredilmi§tir. 

S:.\hiplerinin veya varislerinin ellerindeki evrakı müsbiteleriylebirlikte idarei merkeziye ve tubelerimize müracaatla bu paraları al-
trıaları aksi takdirde bu paralann müessesemize tevdi tarihinden iti barn dört sene sonra hazineye intikal edeceii ilin olunur. 

lzmir Banko Di Roma'nın Tevdiatı 
İ•im Adres Şehir Tevdi Tarihi T. Lirası 

ı.Un 
c·-· 
A. lllo Mocchi 
J · Klanıykovv 
· Farrioli 

A.ltuninn K A 
Jı. •• • 

""l°ak ı· 
b e.ıan Arakel 
oakj , 
l rgıan lrene 

Adreı 
Şehir Tevdi Tarihi T. Liraıı Ali Rıza Bey 
.;....----------- Mül&zım Eyüp Sabri B. 

24/ 9/1934 4,05 H. Uya oğlu Servet 
63•5° Kerim Dede Camü " 

" 6/ 2/ 193-t 

" 
" 
" 
" 

22•70 mahallesinden Kasap 
60, 70 f Mevlat veresesi. 
JO,- Karslı oğlu bin 
90,- Süleyman Ef. 

lOS,2S Konyacla lımail Pt. 
28,- Dakik fabrikası 

'' ,, 
,, 

Kösele tüccan Postalcı Zade 
Mevliit Afa 17/11/ 934 
'f ozgadın Songurlu kaza. 
ıındıın " 

" 
,/caı .Euayan 
~des ve Fi's A. 

8 
keseki Kirkor 

b alandji:ın Agop 
0 aland" 

18,80 
·401,80 

Ankara Osmanlı Ban kaımın Tevdiatı 

S Jıan Agop ve Fils 
t:ı:ı.rtali Leon 

Cekın d'' z e J&an Sllender 
arkia Zarek 

Abdullah Ef 
Acltuuı Ef. • 
Alagiz Aaim 
İ)ep,,; 
cı_.-:~t efendi 
""İh Et. 
Sii]eYtnan Ef 

~hlllet Kaz~ F.f. 
lf. 11du Zade Kazım 

lfıJ: Ethem Ef ,.. . 

.. 

ırn11_. ı.. .• .. Şak' 
İ)t cıuınu ır 

.ı\ Andria Antonio 
• J<Hlnnideı -

lzmir Türkiye ı, Bankuının 
lmalah Harbiye Müdürü 
Miralay Hamdi Akif Bey 

~ " ail Bey 
Vehbi Bey 
l'•'ffik B 8 ey 

ehçet Bey 

~.Rıfkı Bey 
allı Zade Talat Bey 

~ 
l(edik ... ş·· k" I .e ure atı 

kakla Bey 

ketit Bey 
1'1r Konıtandiniclis 
~yin Fevzi Bey 
p'n Halda B~ 
~~Bey 
~ Bey 
t) itti Aziz ve Ş. 
~uı Bey 

r P.f~et lley validesi Hanım 
b~~tnet Tevfik B. 
~et Zeki 8. 

c~ a. 
lı.... . B. 
J"'"hirn B. 
~~ Siıninodis Ef. 
'4.J.i lrıet Şükrü B. 
b ~za B. 
ı;ıYoston Sigorta Şirketi 

~ ~ ~e France 
l' titne Transporti 
~ ~a Tobako Komp. 
t.ıan F ah.ri B. 

b Hüsnü B. 
il -.ı-\Ueytam Müdürlüğü 
l..,lha E:sat B. 4,, . 
l~ıtn T. Adolf Kal 
~h J. Vaenov Ef. 
~(i dül~aJc Hamit B. 

~ ~ .. aeYın Avni B. 
i ~~kait Zabitan 
I l\ıf 1:Yeti 

~t Mahir B. 
~ .\ ~et Zeki B. 

~J ~ ~ul~ Rıfat B. 
"j ",. 8. 
f'ı ...:tıedar Hasan ve 
b". t~ dan Adem B. 
i t ~ Z.de Refik 
'J 4\tl Sanayi 

!)., 
0~ Şirketi 

' ~~ '1'8.il B. 
1J ~~lllıet Reıat Paıa 
~n. 

1 t . hlut Esat B. 
~ ~~tı~ Rannn 

r# 't;hı Roıu Ef. 

l\li 0 ~ilrat Ef. J ~ ~f. 
drk tf. 
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Mal\&l Gaziler ş. Müdürü 
Konyalı Aba oğlu z. Mh .• 
Mütekai.dini Aekeriyeden 
Beşir Zade 
Firenk mahallesi. Küpçü 

Han No. 11 
2 nci Kordon Osmanlı Ban-

kası ittisali 
Rahı Tarakki Ş. Müdürü 
Ahmet Ferit Bey Zade 

Arpacı Zade 
Oıman Bey Zade 
Marifet matbeıası 
Dava Vtldli 

Bal~ft ltiber' .. trı sandıfı 
müdürü 
Merhum Şam!ı z. Haydar 
Bey çocuklan vekili 

Sovan Zade 
Mısırlı Zade 
Hacı Gedik Zade 
Kereıteci 

EmirJer z. 

Turfandacı Zade 
Bilal Zade 

Kara Oğlu 
Hercke mağazasında 

Arkası No. 14 mağazada 

Dava Vekili 
Şili Zade 

Elektrikçi 
Zeytin Zade 

KAN Hafız Zacle 

Mürettipler Cemiyetinde 

Körfez vapurları müdürü 
lznıir Meb'usu 
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Konya lktiMıdı Milli Bankaıınm tevdiatı 

97,70 
164,ŞO 

40,05 
21,40 

0,77 
0,77 

14,15 
0,77 
0,77 
0,77 

21,70 
10,-

4,60 
12,85 

8,70 
8,-

Naun Ginolis 
Jean Kalatziı 
Nesim Osman Ef. 
Kayseri muhaseb~ciliti 

,. 
,, " J. Tomaideı 

A. Onergian 
Georget Bonghoı 
Panoa Panoıyan 
Y. Stavrideı 
Istasion Rum Cemaatı 
Beyelli' Biraderler 
Oıman Nuri B. 
Turhan Bey Hacı Hasan 
Liman amelesinin ihtiyat 
sandığı 

Aronis Em. 
.Arvantideı J. Filı 
Azarian Manuk 

10158 
BalUan H. 
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Karakasi J, 
2,- Cherbertdjian Kevork 
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1,05 
1,25 
l,95 
8,50 Jsmir Osmanlı Bank'aıınm tev'diatı 

2,70 

10,53 
3,90 
5,90 
J,25 
0,20 
0,20 
6,75 
1,57 
0,30 

Mutho veresesi 
Papazian Michall 
Para•kevopouloı Fila 

et Co J. 
Papazo~lu D. P. 
Petrokiıloı Fi1t J. ve 
L. Homıy 
Polichronides L. 
Sclavoı P. Aronis Ye 

Ch. Lizaı. 
Spetzoğlu C. S. 
Spezaride1 Socrat• 

13,20 ,, " 
Beth Nicolaı dul 

0,45 
0,60 
1,78 
0,70 
1,65 
0,4S 
0,90 
0,95 
0,20 
1,-
4,80 

16,60 
0,30 
590 
:..,60 
3,50 
1,80 
0,90 
6,50 
1,10 
1,60 

zevcesi Xanthou 
Giovanaki Apostolo• 
Georgiades Th. 
Xanthopouloı G. X. 
Lisas E. D. 
Malgassian Loghofet 
Doktor Mehmet Necip 
Vilayet muhaHbe.İ Huı. 
V. Alhard 
L. Bartolo 
O. Beinoğlu 
Mari.e Caroutzou 
C. Cenicopouloı 
Marie Caroutzou 
Ch. Cambourides 
J. Cambouriadeı 
M. E~vartian 
Lvr Madjian . 
P. Elefteriadeı 

L. Essayan 
Boghos Eramian 
P. Elefterion 
M. L. Generale 

0,30 . . h M. Guıqevıc 
0,30 C. Guilloia 
1,00 . 
2,-
2,-
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1,80 

A. Hatkınson 
Karathanasİ• 
Mehmet oilu Osman 
Margouian B. 
Nigogo11ian St. 
Papanghelis S. O. 
Portokalides S. O. 

4,70 E Polychromi . 
0,60 . 
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SetTag Derazanan 
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Sukiassian M. C 
Spctsaride9 P. 
Sivrinarian ve Aznavo 

12,20 
7,SO 
9,25 

18,75 
31,25 rian 

Sait Kadri 9,80 
5,- Sarafian T. 

Tevfik Naci 
Tchividjian M. 
Zarnaki O. 
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16,98 
90,20 

152,40 

27,15 

19,90 

29,15 

33,67 
34,37 
30,27 

1,26 
2,42 

44,86 
52,24 . 
89,24 
54,84 

105,84 
77,57 

120,08 
4.485,-

40,-
635,-

192,80 
284,80 

7,47 
995,-

24,18 
65,01 
57,73 

107,03 
20,01 

117,91 
33,52 

60,15 
1,27 
1,27 

153,89 
78,63 

118,54 
10,26 
38,02 
53,08 

31,73 
818,69 
362,64 
28,83 
53,07 
12,87 

1.533,20 
377,19 

3,82 
13,06 

2,10 
7,10 

21,-
1,96 
1,86 
1,86 
1,30 
2,90 
8,70 

56,63 
4,02 

12,06 
16,15 
12,18 
10,30 
31,08 
18,54 

2,06 
14,03 
16,48 
1,35 
4,12 
1,64 

22,78 
6,08 

12,31 
1,63 

1,54 
4,12 

16,48 
11.96 
2,06 

. 3.92 
6,18 

17/.11/933 42,51 'tlllı. Nalbant H. 
lıô\ ,., "ere.eli 
~ Binbaııa 

l V alatchı G. 
·(Devamı var) 

. "' (Baş tarafı 1 nciae )' 

dönümü o'duğundan bu yılki ihti· 
fal eeçen yıllarla kıyaa odilcmıi • 
yecek tekilde fevkalade olaca.1' • 
tır. Esasen her yıl daha çok hal • 
km, daha büyük bir toplulukla it· 

. tirak ettiği bu kudsi vazifenin bu 
yrl bilhaua bayram olmur Clolayı
ıiyle daha ıeniı olacalı muhak. 
kaktır. Yarın hemen biltilıt İıt&n
bul Eyilpte Bahariyedeki Şahitli}[ 
etrafında toplanacaktır. 

Yarınki lhtif ale hal km Yaktiy)e 
yetiımeıi için Haliç Şirketi ye oto
bilaler taraf mdan tertibat almmıt
tır. 

Haliç Şirketi ayrıca ihtifale ıl • 
decek toplulukları götürmek iizere 
iki hususi vapur aymnıftır. Bu 
vapurlar köprOden kalkacak ve 
halkı Eyüp iıkelesi~ çıkaracak -
tır. l 
ihtifale ittireli e'decelder Eyilp la· 
kele batından itibaren önlerinde 
muhtelif. teıekküller namına bü • 
yük tehitlerin kabirlerine konula • 
cak çelenkler bulundulu halde 
lcabre aideceklerdir. 1 . 

6u.rada çelenkler ltaore konul • 
duktan aonra kabrin önündeki sa. 
hacla durulacak ve tehitliğin etra· 
fını Ç!Wİren parmaklığın içine yal-

"'Z nutuk aöyliyecekler, başta 

mUftü olmak üzere dini iyin ya· 

pacaklar ve matbuat erkim gire
c·eklerdir. 

ihtifal raaimeıinde Maltepe 
Askeri Liıeai bandosu ve talebesi, 
bir bölük asker, Üniversite talebe-
11i ve izcilerle talebeler buluna• 

taktır, 

ihtifale müftü tarafnı:clan Ke • 

maleddin Sami ve kahraman aa • 
lrerlerin ruhunu taziz için okuna • 

t:a k bir dua ile bakılanacaktır. 

Bımdan ıonra tehir Halkni ve 

falebe Birliği namlanna birer nu--tuk ıöy!enerek aziz ıehitlerin ha. 
\ıraları anılacaktır. Merasime bir 
geçit resmiyle nihayet verilecek • 
tir. 

-o-

Trakya 
Peynirciliği 

Islah maksadlle saslı 
tedbirler alınıyor 
Uluslar araıı bir töhreti olan 

Trakya peynirciliğinin inkitafmı 

temin nıa1uadiyle alınmaıı lazım 

ge]en tedbirleri tesbit etmek için 

bir müddettenberi Ekonomi Ba • 
kanhğı Trakyada tetkikat yap• 
tırmakta idi. Bu tetkikler netice • 

peynirciliği için 

Müfettitliğince 

hazırlandırıl • 

sinde Trakya 

Trakya Umumi 
bir talimatname 
mıştır. Bundan ıonra Trakyada 
peynircilik bir talimatname esaa • 
larına uygun olarak yapılabilecek· 
tir. Trakya peynirciliiinin ia • 
tihsal, dahili iıtihli.k ve ihracı 
devlet taraf mdan himaye edile -
cektir. 

Bir taraftım da Trakyada pey • 

nircilik yapanlar ar.asında tetek -
küler \l'Ücude getirilecektir. ilk 

defa bir tetekkül Uzunköprüde 
kuruJmuftur. 

(B~yaz p yı ir işçileri) adını a

lan bu teıe <kül Trakya peynirci. 

liğinin eski varlığına çıkmasına 

çalışacaktır. Edirnede, Tekirda· 

ğında ve Kırklarelinde de peynir • 
ciler bir araya getirilecektir. 
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Dikkat! Dikkat! ~ ~;;;;;; HAPAN •• •• ""' 
10 T ANELIK PAKEn YALNIZ 37 1/2 KURUŞA ~ ~J FISTIK ozu YACI 

TEV~IL ECNEBi ~~Ç~KLARINA _F AIK ?~ ,. pek yüksek l) = 
· degerh: Tıraş derdını bır zevke çevıren; yuzu kat ıyyen kanat· Eğ = Zayıf ve cılız olanlara fazla gıda lazımdır. işte Hasan Fıstık Özü Yağı, grdai mevaddı ve 

bilhaua vitamini ve kalorisi çok bol olduğundan bilhassa çok zayıf olanlarla vereme istidadı o-

l~lara az zaman zarfında kat'i tesirini gösterir. Hasan Fıstık Özü Yağının bir k'losu yüz kilo zey· H :nıyan v~ her bir tanes.i gayet uzun müddet tıraş eden yegane ~·ı'i ~ 
rlı! bıçagı "iDEAL,, dır. BlR TECRÜBE SIZ1 iKNA Edecektır. ~ ~ 

""= f • 

= 
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= 
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tin yağına muadildir. Mideyi rahatsız etmediği gibi iştihayı tezyid eder. Ve bir kllo Fıstık Ozü 

Yağı içen zayıflar, bilhassa çocuklar laakal 1-2 kilo kazanırlar. 

~ 

=:!!! 
HASAN FISTIK OZO YA~I: Kı~ ve ya2 içilir. Çocuklara ve gençlere, solgun genç kızla· 

~ ra ve hayattan zevki azalan iht'yarlara çok büyük faydalar temin eder. 
=:z 

SE!5 HASAN DEPOSU: 'Ankara, Istanbul, 
•iııooıımıı~ıımııınmıımıı~mnıııııınııııııııı1 Şışesi 75, orta 125, büyük 200 ku uştur. 

Dr. CEM S' in 

NASIR iLACI 
En eski nasırları bile pek kısa bir 

zamanda tamamen ve kökünden çıka-
rır •. 

Bevo0·lu ., n 
Emooııı~ımooıııııını!!. 

Sahibinin Sesi Bayramlık Plakları 

Umumi deposu: lngflfz Kanzuk 
eczanesi, her eczanede bulunur. Ciddi 
ve müessir bir nasır ll!cıdır. ~PİRİN 

AX 1819 Safiye 

Yalnız benim ol 

Saatlerce baş bata 

AX 1820 Birsen Şemsi 
Ege sevgi yurdudur. Tango 
Gözleri benzer lzmir üz..imüme 

AX 1821 Seyyan 
Güvercin. F okı T rot 
Sev beni unutma beni 1 

AX 1822 Fazilet ve Beşiktaşlı 

Kalbim yanıyor. 

Sevgi. Duet 

Kemal 

~- . . ... ' .. 

ve bayramı neş'e içinde 
geçirmelerini diler 

Fabrikası: Galata Mumhane 
ead. N o. 67 Tel. 40057 

AX 1823 Mustafa ~ ................. uırz F 

Hüzam gazel. Titriyor ismim 1 Otçü üzerine 
andıkça 1 'İ F enoi Kasık Bağları 

Ey ahu gözlü kadm ( lide, barsak. böbrek 

J 
dföıl.c linlağlloe 

AX 1824 Süheyla Bedr;ye 
Peştemalı sırmalı 

Gündüz gelme gece gel 

AX 1825 Mahmure Suat 

Yanıyorum a do&llar 
Arap kızı 

Fen ot 
jKorsalar 

l•tiyeolere J ölçü tarifeai 
s ıönderihr. 
J Emin8nii 
§ lımir ıokaQ-1 

AX 1826 Mahmure Suat Faide J Tel. 20219 
"") ZAHAR YA 

Oreopu:oa Y Ildız ve Sıtkı baba 
Zenginlere çattık. Peraları 

kaptık 
Sıtkı babanın şansı. 

Savgı değer müşterilennin 
bayramfar•m saygı 

ile kutlular 

f aklıtçılerden 
kın•"''l 
Dtlllllnlllnaı~ 

Ahmet oğlu 
iSMET öZTÜRK 

Bütün sevdik ve bildiklerinin 
Kurban bayramını saygı ve sev
gilerle kutlular. 

En kıymetli bayram 
hediyeleri 

2 ve 20 komprlmelik ambalajlarda 

bulunur .. 

Amb-alaj ve komprimeferin 

üzerinde halisligin timsali 

olan EB markasını arayınız. 

ÇAPA MARKA 
Pirinç ve envaı hububat unlan 

Nef iı baharat ve ıofra tuzları, 

Beynelmilel şöhretile bu sahada 

tanınmı' yegane Türk san'atının 

muvaffakiy_et eserleridir, 

Bakka lrmz"dan musnTan ÇAPA MARKA müstahzaratını 

;steyiniz. Beşiktaş Kılıcali, Çapa Marka Fabrikası. TeL ( 40337) 

1 --
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1 H iç bir mobilyacının rekabet edemiyeceği 
f ucuzluk yalnız lstanbulda Riza Pa,ıa yoku· 

ıunda (66) numaralı 

Ahmed r ·evzi'nin 
ASRİ MOBİLYA 

MAGAZASINDA dır 

Galib Bingöl - Altıncı noter 
Tüzün nngılarla bağlı bulunduğu bl1tün sınarlara ve yankuranıara 

bayramdan ötürü en yüksek saygı -ve sevgilerini sunar. 


