
Sene 20 No. 187 - Çarpmba - 4 • Mart • 1936 

r idaresi 

Bu Bayramda 

SON POSTA 

gazetesi matbaasındadır. 

Telefon : 20203 
Telgraf: lst. Sonposta 
Posta kutuıu: İst. 741 

Fiatı 5 KUl'Uf 

iki Tarafa da Sulh Teklif Edildi 
Türk J 

Vasfı 
fstanbulu gezen bir san'at ve fikir 

adamı : 
- Çeşmelerinizi akıtınız, diyordu. 
Diğer bir adam çocukluğumuzun İs

lanbulunu tanısaydı, kimbilir daha ne
lere esef edecekti? Yoksullara sıcak 
Çorba ve yemek veren imaretleri hatır
layanlarımız çoktur. 

Fıkarası olmak eyi vatanda~llklığın 
\rasıflarındandı. insanları bırakınız, gü
"ercin ve köpeklere kadar yem ve ye
l'llek vakıfları olduğunu bizim yaşta
~ile.r bilir. 

Ahret için, hayır için, her ne için
ae, son nesle kadar sosyal yardım, Os
tnanh Türklerinde bir vazife sayılmış
tır. 

Çeşmeler, imaretler, sebiller, ''akıf
lar, hep fa<l eserleridi. Sadakadan baş
ka haylr işlemek için zengin olmak la
ttrndı . imparatorluk vatandaşları fakfr
l~tikçe, hayır ocakları da birer birer 
Ortadan kalktı: Çeşmeler kurudu; i
l'llaretler çöktü; vakıflar, gelirsizlikten, 
ltaybolup gitti. Bütün onları ilham e
den ahlakın da zeval bulduğuna inan
l'llak doğru mudur? Türklerin büyük 
lcaldığına inanıyorsak, eyi kaldlklarına 
da şüphe etmemekliğimiz gerektir. 

E ski Türk faziletini yeni şartlara 
töre tekrar işler hale koymak nasıl 
l'nürnkün olabilir? Eğer hepimiz bir fa
kirler sofrası açamıyor, bir çeşme akı
tarnıyor, nesiller sürecek bir hayır ge
liri kuramıyorsak, hastalar, kim'.lesiz
ler, çocuklar için çalışan cemiyetlere 
~~a olabiliriz. Bunda asil adsızlığın 
tevki de var. Cemiyetçi devrin eyilik 
~hlakı da gösteriş ve bencilik ayıpla
tından temiz olur. 

Çin kı~ıidanıyor • 1 10 Marta Kadar Verilen Mühlet 
Mecburı asker/ık • • 
Esası kabul Bılınce Petrol ambargosu Konacak 
Olundu Musolini " ben 

tehdit ile iş 
yapmam,, diyor 

Londra, 3 - Cenevreden buraya ıe • 
len ıon haberlere aöre ıulbün temini yo -
Iunda ıarfedilen bütün ıayretler nihayet 
kat'i bir petrol ambargosu kararile netice· 
lenmek üzeredir. İngiltere d11 itleri bakam 

; Edenin dün On sekizler komitesinde söy -

General Pey - Şung - H•i orduya 
koni erana veriyor 

Londra 3 (Husuıi) - Çin hükU
meti bugün her tarafta alaka ile 
kartılanan ve hiç umulmıyan bir ka
rar verdi. Bu karara göre yirmi ile 
kırk be§ yatları arasındaki bütün 
Çinli erkekler mecburi askeri hiz -
mete tabi olacaklardır. Çin nüfu -
aunun yüzlerce milyona vardığına 

bakıhrıa kanunun tatbikı Çinin yı -
(Devamı 6 ncı yüzde) 

lemlt olduğu nutuk bir bomba teatti yap -
mJf, bu itte daima mOphem fikirler ileri 
ıüren Fransayı bile miifkül bir vasiyete 
dütürmüttür. Edene göre İngiltere, koini -
tenin vereceği her karan kabul ve tatbik 
edecektir. Bunun için de petrol ambargo
SUDa taraftardır ve derhal tatbflo için yal
nız difer devletlerin bunu kabul ebnesi 
l&zım ıelmektedir. Eden ancak bu suretle 
harbin önüne ıeçileceii fikrindedir. . 

Diier taraftan Franıız dıı bakanı Flan
den ise yapılacak bütün temaslann bir hal 
fekli vermesinden ümit var değildir. Çün
kü ıon zamanlarda İtalyanların Tembiende 
kazandıklan tefevvük Musoliniyi Cenev • 
reden gün ıeçtikçe uzaJdattırmaktadır ve 
bu vaziyette de İtalyanın bir sulh formü -
lünü kabui ebneai i~ ırörllninekte<lir. 

13 ler komitesinin karar sureti ~udur: 
cı 13 ler komitesi, Milletler Cemiyeti 

konseyinin, 19 kanunuevvel tarihli kararı 
ile kendisine verdiği salahiyete istinaden, 
muhasamatın derhal tadili ve sulhün kat'i 
surette yeniden tesisi :ı.ımnında Milletter 
Cemiyeti çerçevesi dahilinde ve Milletler 
Cemiyeti paktı ruhu içinde derhal müza -
kereye batlamak üzere iki muharip tarafa 
müstacel surette müracaat eder. 13 ler ko-

Vaziyeti tetkik eden On Vçler komitea 

len mer'iyette bullD:lan zecri tedbirlerin -·---·' 
tatbikine nezaret eden eksperler, lüzumu ita !yanlara göre 
takdirinde petrol ambargôsu tedbirinin 

derhal alınabilmesini mümkün kılmak Ü - 'T'embı·en ınuha
zere ayni zamanda petrol zecri tedbirinin .1 ~ 
tatbik tarzı formüllerini hazırlayacaklardır. 

Bu suretle batta İngiltere olmak üzere re besi nasıl ol d n 
diğer bütün Milletler Cemiyeti azası olan 
devletler ambargo tatbikinı kararlaıtırdık- Asmara, 3 (A.A.) - Stefani ajan· 
tan sonra zecri tedbirler komitesine dahil 1 

...ibı' sı bildiriyor: tal yan ve ecnebi gaze • bulunmayan İran, Irak, ve Norveç •. 
(Devamı 6 ncı yüzde) (Devamı 6 net yüzde) 

Şişhane faciasının d ·· n he
yecanlı bir _ _!<eşfi yapıldı 
Bütün tramvaylar muayene edilecek 

mitesi, hükumetlerin cevaplarına ıttıla pey-
da etmek üzere 10 martta yeniden topla- Şişhane yokuşundaki tramvay ka • ı bir keşif daha yapılmıştır. Bu keşfin 
nacaktır.11 zasının adliye tahkikatı bitmiştir. Ev- zabıt varakaları da müddeiumumiliğe 

10 mart tarihine kadar Cenevrede hiç velki gece hadise yerinde müddeiu - verilmiştir. 
bqka bir karar alınmıyacaktır. Yalnız, ha- mumi muavini Hikmetin huzurunda [Devamı 4 üncü yüzde] 

Kızı 1 ay, en küçük kazanca bile 
haylr tesellisi veren imkanların başın
da geliyor. Ona hissenizi ödemekle, ==:::c:====:=::ı:==-===:::::s:==-=-=================--=-=-======~-

\>atanın her k~esinde her türlü ıstıra- Mendres feyezanı 
bın başucuna gitmiş oluyorsunuz. Her 
l'ıkılan evi yapanlar, her acıyı dindiren
ler, kimsesiz hastaya ilaç verenler a
tasında siz de varsınız. 

Çocuklarınızı, mektepten evvel, 
~.l ı 1 ay' a yazdlrınız ve kendiniz, 

\!tün hizmetlerinizden önce, onun a
~sı olunuz. 
L Eyi bir Türk, eyi bir insan olmakla 
~şiar. Her millet biıyük bir fazileti 
.s:cndine maletmekle övüni.ir. Biz de 
"1nu diyelim : Korkaklık gibi, merha
ltıetsizlik te Türk değildir.F. R. Atay 

Yeni Bir Konfer•ns 
londra, 3 (A. A.) - Bütün mü -

'-ian gazeteler, Almanyanın lnıiliz • 
~lanan deniz paktına zeyl olacak 
lt muahede imzalamaya hazır ol • 
duğuna dair olan tebliği neıretmek
tedirler. 

Söylendiğine göre, Sovyet hüku
ieti, konferansın inkitafı hakkın
\ t. haberdar edilmit olup, bu cihet -
l>erı rrıütkilatın çıkması muhtemel 
.. ~lunnıaktadır . .... 

,·•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••r••••••••••••• 
-AA &* ' 

Yarın 

20 
Sayfa 

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

kalan 350 aile Aç 
ölümden kurtarıldı 
Kızılay'ın yerinde bir yardımı 

Yiyecek almaya gelen köylüler 

O ~!?,'!~u'!~=!!~!~ 1 

1 

lzmir, :l (Hususi) - Mcndres, in- 1 

safsız bir hamle ile Tire - Torbalı hu- 1 
dudundaki dört köye yeni ve münase-

1 
betsiz bir kol uzatınca, en az bin nüfus 
kış ortasında evini, barkını terkede -
rek canını kurtarmağa koyuldu. Yağ-

ı (Devamı 6 ncı yüzd~) 

ban bayramını tebrik eder, ken
dilerine bilvesile yümün ve saa- ı 
det diler. l <cKızılay» ın kanat gerdiği yere felaket gelmez. •• 



2 Sayfa 

Na~'< il 
Vasıtalarının 
bayram seferleri 

Bayram münasebetiyle bütün ve
saiti nakliye şirket ve kuı11panyaları 
fevkalade seferler tertip etmişlerdir. 

Şark şimendiferleri kumpanyası 

Banliyö hattına 46 ve 5:~ numaralı iki 
katar ilave etmiştir. 

Kaçak etin 
zararları 

• 

12 insan şarbon 
hastalığına tutuldu 

/ 

Şirketi Hayriye saat 18 de Anadolu f t b l B t d. kt .. ı··"" ·· b. s an u ay ar ıre or ugu ır 

kavağından bir vapur kaldıracak, bu f d k. h h t 1 ki l .., .. .. . sene zar ın a ı ayvan as a ı any a 
vapur Bebege kadar butun Rumelı sa- ı .. d l l l t• • d muca e e ve ça ışına arı ne ıcesın e 
hil iskelelerin~ uğrayarak köprüye g:· 1935 senesinde Yalova, Kartal Beykoz, 
lecektir. 18.5.> te de Tarabyadan hır ş·ı Bak k"" s·1· · Çat l k .., k ı ı e, ır oy, ı ıvn, a ca aza-
vapur kalkacak, Beykoza ugrayaca , ) k .. 1 · d 2390 k 182 . . .., an ve oy erın e mer ep, 
oradan bütün Anadolu ıskelelerıne ug- k d"l • h. b. h t l k .. .. l k . atır muayene e ı mış ıç ır as a ı 
rayıp kopruye ge ece tır. ·· ··1 ed . ..,. d hh t l .. .. 2l l () d b. B goru em ıgın en sı a rapor arı ve-

Kopruden . a ır vapur ey- .1 • t" 
koza, 21. l 5 de bir vapur da Rumeli rı m29ış beır • • d ·· lı ld "" la•ı . . . . . . ygır e ruam o ugu an " • 
sahılını takıben Kavaklara gıdecektır. l k ··1d·· ··ı ·· t•• ara o uru muş ur. 

Akay idaresi bütün hatlarında pa- l 934 senesin de ise rüam noktai na-
zar tarifesini tatbik edecektir. zarından muayene edilen (1560) bey-

Meyvacılığımız 
Birçok aşı fidanlan 

getirildi 

girden (103) Ü öldürlilmüştür. 
Ayni yıl içinde ( 44) mevkide şar

bon görülmüş, 1893 sı~r. 18 beygir, 
11997 koyun, 16f,1 keçi buna maruz 
olup bunlardan 266 ıı ölmüş nıüteba
kisinc serom ve aşı yapılarak kurtarıl· 

fstanbul Tarım Direktörlüği.i top- mıştır. . 
raklarımızın kabiliyetine göre bir ta- Kaçak ve sıhht muayenesi yapıl
kım meyva ve mahsulatın en eyi cins mayan etlerden ve bunların mamula
ve nevilerini yetiştirmek için uzak tından Çatalcada (6), Üsküdarda (2), 
ve muhtelif memleketlerden bir çok Silivride (3), Şilede (1) kişiye şarbon 
nümuneJer getirtmiştir. Bu nümune· hastalığı geçmiş ve tedavi edilmiştir. 
lerden intihap edilen çeşitlerin fidan· 
ları yetiştirilmiş ve alakadarlara tevzi 
edilmeğe b~lanılmı~tır. Bunlar meya
nında (68) türlü nrmut vardır. Bu 68 
armut cinsinden (14) Ü İstanbulda 
yetiştirilecektir. -----

Üç kaza 
Gazlıçeşme pamuk fabrikasında ça

lışan Herekeli 22 yaşında Mehmet ma
kinenin pamuklarını tcmi:z.lerken sağ 

kolunu makine kayışına kaptırmı~, ka-

Tayyare ile ltalya seyahati 
ve sonu 

Saadet adında bir ıenç kız Ma -

cit adında bir. delikanlıdan !İkayet

ci olarak müddeiumumiliğe bat vur· 

muıtur. Saadetin iddiasına eöre 

Macit genç kızı evlenmek vadile 
kandırarak tayyare ile ltalyaya gö
tünnüf, fakat lıtanbula avdetlerin
de Macit genç kızdan yüz çevirıniı
tir. Tahkikata baflanmııtır. 

KIZILAY 

_J 
Et fiatları yüksek 

Bunun sebebi hem kış, 
hem de bayramdır 

Kış yollan kapamış, sürü gelmesine 
mani olmuş, bayram da fiat yüksek

liğini devam ettirmiştir 

Et fiyatlarında y,ükseklik devam e- ile e1lerindeki hayvanları kurbanlık o· 
diyor. Bu yükselme 15 - 20 giin evvel· larak ayırmışlardır. Erzurum ve hava
den başlamıştır. Ve yegane sebebi ha- lisinde kış hala devam ettiği için sü~ 
valann birdenbire bozarak dona çe- rüler gelemediğinden bu sene kurh~
virmesi ve geçenki müthiş fırtınada lık koyunlar da pahalıdır. 
bir çok mıntakalarda koyunların mah· Et fiyatlarındaki yükselme (15- 16) 
volmasıdır. Sonradan havaların düze- kuruş kadardır, önce (40) kuruşa ka
lerek bir ay evvel olduğu gibi yine ba- dar satılan koyun eti şimdi (55) ve 
harı andırması daha fazla koyun zayi- nakliye masrafı çoğalan biraz uzak yer
atının önüne geçmişse de et fiyatları }erde de (60) kuruşa satılmaktadır. 
bir türlü düfmemiştir. Çünkü bu se- Bununla beraber kurban bayramından 
fer de ortaya ikinci bir sebep çıkmlr', sonra et fiyatlarının (10) kuruş bir
kurban bayramı yak1aştığı iç.in koyun den ucuzlayacağı muhakkak görül
sahipleri daha fazla kar etmek emeli mektedir. 

yışın hareketiyle yüzünü ve başını de
mirlere çarptırarak ağır surette yara
lanmış ve hastaneye kaldırılmıştır. 

* Pangaltıda oturan Mafr? Sarraçcı 
sokağından geçerken ayağı kayarak 
düşmüş bir bacağı kırılmıştır. 

Zingal şirketinin eski mu-1 Bir belediye 

h b .. d k•f d•Jd• Memurunu kuduz 

*Beyoğlu Şehzade sokağından İbra· 
hihim adında bir çocuk bisikletle Topa
neye inerken bisikletle birlikte yere 
yuvar\anmış muhtelif yerlerinden ya

ralanm~tır. 
-=•~iL·~· •• ,_ .. _._ ........ -..:·•-=-·;;.,·· · • ' l •O::l'Plf - 1':" 1 .. r -, 

Sıhhat Bilgileri 
Yazan : Ruh ve aiııir hastalıkları 

mütehaa11111: Etem Vassaf 

Çarpmba 

ase ecısı e tev ı e ı ı köpek ısırdı 
Bu muhasebecinin de adı Cevdettir ve eski vesikaları 

denize atarken yakalanmJşbr 
Zingal orman ıirketinin parası -1 ....................................................... .::::···· 

nı kendi namına bankaya yatırdığı 1 r .. . l 
için tevkif edilen muhasebeci Cev • Nobefçı 
det hakkındaki tahkikat devam et - E [ 
mektedir. Cevdetin Adapazarı ban- Czane er 
kasına bu tekilde ve kendi namına Bu gece nöbetçi eczaneler tunlardır: 
daha 24 bin lira yatırdığı anlatıl • Beyoğlu: (Della Suda, Ertuğrul, Ba -

Beyoğlu Piri Mehmet paşa dere so
kağında 100 numaralı bostanda Bul· 
gar tebaasından Apustolun köpeği ku
durarak etrafına saldırmağa başlamış, 
] füi2 numaralı belediye polisi Feridun 
öldürmek İçin kurşun atınca gözleri 
dönen köpek F eridunun üstüne atıla-

1 rak bacağından ısırmıştır. 

Tiyatro mütehassısı 
runakyan). Şişli: (Nargilec.iyan). Ca - Devlet tiyatrosunu kurmak üzere ---·------....:====-.. 1 IDlfhr.Dün de Eminönünde bir adamın lata: (Karaköy). Samatya: (Rıdvan). !memleketimize davet edilen meşhur 

Ugku ihtiyacı denize bazı kağıtlar attığı ıörül • Bakırköy: (Merkez). Beşiktaş: (Nail). Alman sahne vazılarından Karl Eber 

Sinirlerimizi en çok yoran uykusuzluk- mÜf, bu adam yakalanmı§ ve hüvi • Snnycr: (Asaf). Hasköy: (Yeni Tür- dün Ankaradan şehrimize gelmiştir. 
tur. Günlük hayatımızı tetkik eder .. yeti tetkik edilince Zingal firketi - kiye}. Kasımpnşa: (Yeni Turan). Şeh- Burada mevcut artistlerle temas ede-
sek göreceğiz ki: muntazam bir pro ~ nin eski muhasebecisi diier Cevdet remini: (Nazım). Küçükpazar: (Hasan 

) ..ı. • cek, Güzel San' atlar Akademisine, gram dahilinde yaııyan insanlar uyku olduğu anlaıılmıtbr. Denizden çıkan Hulüsi). Alemdar: (Alı Rıza . t..ınınö-
zamanlannı hiç bir ıeye feda etmek ia- kağıtların Zingal ıirketine ait veıi- nü: (Salih Necati). Beyazıt: (Belkıs}. Halk Operetine gidecek, Faust ve Ya-
temezler. iyi uykusunu alan bir insanın Fener: (Vitali). Aksaray: (Ethem rasa operetlerini gördükten sonra An-
muhakeme kudreti yerindedir. Unut • kalarla bir eıki yevmiye defteri ol- Pertev). Karagümrük: (Suat). Şeh - karaya dönecektir. 
kanlık yoktur, nqelidir. Rengi tabii • duğu anlaıılmı§hr. Bu Cevdet te zadcbaşı: (Üniversite). Kadıköy: (A- Devlet tiyatrosu Koro hey'etini ye-
dl·r. Yemeklerini yerken iştihalıdır. müddeiumumiliöe verı'lmi, ve altın- laeddin, Rifat). Üsküdar: (imrahor). k Alın d d t • - tiştirme üzere anya an ave e-
Hazım itleri yolundadır. Çalıprken, cı müstantik tarafından tevkif edil· Büyükada: {Halk). Heybeli: (Yu - dilen profesör Hindemid de dün şeh· 
konuourken, okurken ve gezerken yap- , suf). 

... 'ion 
Fırtına ve 
Evkaf 

Mart 4 

Evkaf idaresi son fırtınadaki 
rarlarını tespit etmiştir. 

Başlıca zarara uğrayan camileı 
şunlardır: 

Sultanahmet, Süleymaniye, Ye• 
nicami, Nurosmaniye, Beyazıt, Fa• 
tih. Çorlu Ali Paşa, Şehza • 
de camii, Katip Sinan Rüstem paşa. 

Sultanahmet camiinin minaresinin 
külahı, ku~unları camları. Süleyma
niye camımın minaresının külahı, 
camları. Beyazıt minaresinin külahı ve 
kur~unları, Y enicct ni minaresinin kü• 
lahı ve kurşunları Fatihin kurşunları. 
Çorlu Ali paşa camii minaresinin kü• 
lahı. Katip Sinan camii minaresının 

külahı, Rüstempaşa camii minaresinin 
külahı, Küçük Ayasofyanın kurşunla
n, Davutpaşanın kurşunları, T opkapi 
Ahmet paşa camiinin kurşunları hasa• 
ra uğramıştır. 

Bundan başka Eyüp ve diğer bazi 
camilerde de epeyce haşarat vardır. 

Hepsine kısa bir müddet zarfında ta• 
mirat icra edilecektir. Bu tamiı lerin 
10 bin lira ile başarılacağı tespit edil .. 
ııü,tir .. Tehlikeli vaziyette bu]unanla• 
rın tamiri diğerlerine tercih ediliyor. 

Esnaf 
cemiyetlerinde 

Bir kısım aza durumdan 
memnun değil 

Esnaf Cemiyetleri arasında b..v.ı gel 

çimsizlikler baş gösterdiği anlaşılm"k~ 
tadır. Şoförler cemiyetinde çıkan ihti .. 
laf Ticaret Odası esnaf şubesi direk4 

törlüğü tarafında~ halledilmiştir. Fı• 
rmcılar cemiyetinde azaların ikiye aY" 
rıldığından ve idare hey'etinde bazı de• 
ğişiklikler yapılmak istendiğinden bah• 
sedilmektedir. Esnaf Direktörlüğü b11 
anlaşamamazlığı da tahkik etmiş ve i• 
dare hey' etinde değişiklik yapılmak is• 
tetdiği anlaşılmıştır. Bu cihet cemiye· 
tin umumi toplantısında müzakere e· 
dilçcektir. Bu toplantının bir hayli gü< 
riiltülü olacağı tahmin ediliyor. 

Bakırköyünde 
Bir mermi patladı iki 

çoban öldü 
Bakırköy civarındaki Hacı Ya ı1. 

kup çiftliğinde çoban lbrahirnle 

Kamil çiftlik civarında bir merınİ 
bulmuılar ve yerden kaldırmışlar • 

dır. Mermi iki çobanın ellcrind• 
iken patlamış ve etrafa aıçrıyan rni.,. 

ketler İbrahimle Ki.mili delik detilİ 
etmittir. Jandarmalar her iki ceıe

di de parça parça ve tanınmaz bit 
halde bulmuılardır. 

Bayramda zahire borsası açık 
Kurban bayramı münasebetil• 

resmi bütün daireler kapalı bulu • 
nacaktır. 

tığı itlerden ve gördüğü her şeyden bir mı§tİr. ---------------- rimize gelmiştir. 
zevk alabilir, sinirleri sakin ve miiva - r 
zenelrdir. 
Dimağdaki uyku merkezi alkol, (niko-
tin), tütün ve saire gibi keyif veren 
zehirlerle. atctli ve sari hastalıkların 

miluoplarile tahriıe uğramıt insanlar
da bu en tabii ve en kıymetli olan uy
ku ihtiyacı bozulduğu için yaşama 

zevkleri azalır. 

VECiZ SÖZLER 
insanları bizden iyi bir lisanla bahse mecbur etmek için en iyi ile, dertlerile, dügkünlüklerile alakadar olmamızı öiretir. 

Yalnız zahire borsası per~emb., 

1 
cuma ve cumartesi günleri yani 
bayramın ikinci üçüncü ve dördiilll' 

cü .ıünleri açık bulunacak ve rnua 
4 

mele devam edecektir. 

Sinir rnüvaxencsi yolunda ıitmez. 

Akıl ve muhakeme kudreti nisbi bir 
tevakkufa uğrar.. Sinir hastalıkları ve 
bunun bıraktığı f ed neticeler hazan da 
intiharlar baş gösterir. 
Hayatımızda büyük ve çok ehemmi . 
yetli bir mevkii olan uykularımızı lü -
zumsuz suiistimallere (poker, içki ve 
cinsi temayüllerimize) feda etmemeie 
çalışalım. 

Uyku ic;in ayırdığımız odanın bir pen -
ceTf''lini mutlak surette açık bulundur-
ma1ıyız. Bol oksijen giren bir odada fa-
sıln-:•z ve sıhhi bir uyku temin etmek 
1-r'llav ve mümkündür. 

çare iyilik yapmak, düıkünlere yardım etmektir. Nicolaa Kliminia 
Volter" lskandinav şairi 

* * Millet kadar necip bir ıey yoktur. Hakimler bile milletten sonra Rcf ah günlerinde iyi kalpli olanlara ne mutlu. Onlar ki, fela 
!idir. Çin filozofu: Mena Teaen ketle temizlenerclc düımanlarına ve bütün insanlara karıı iyi hisle 

* Fena dost, fena insan dostluğun ve iyiliğin 
İyiliği insanlık için değil, menfaat için yapar. 

taşırlar. Richard Gustafaon 

mürabahacısıdır. * Para mütemadiyen elden ele gezmek ve gcçtiii yerlerde saa 
Konfucius det ve refah doğurmak için yapılmıştır. Parayı saklıyan yalru * cemiyete değil, ayni zamanda kendi kendine de fenalık etmi 

insan her an iyilik yapmaia muktedir değildir. Fakat karşısın olur Volter 
dakinin gönlünü almak her an kendi elindedir. Volter * . * . Ümit gecelerin güneşi gibidir. Gökyüzünün en karanlık bir 

Yalnız kendimiz, yalnız kendi sevincimiz için yaşamak hakkı· noktasına bakan göz orada mutlaka bir yıldız görür. Ümit ediniz. 
na malik değiliz. Hepimiz ayrı ayrı beşeriyetin Lir parçasıyız. Octave Feuillet 

* 

,. ................... ·-···-····-······ .. _.. ........ .....-
Fıkra : 

Dikeninden anlaşı
lan gül 

cKaybolan Cennet» adındaki lay~ 
eserin şairi, İngiliz Milton ömrünün •0

;. 

larına doğru kör olmuıtu. O sıralar .. 
gü"' 

kimsesiz ve bakımsız da kaldığından, ~ 
zel, fakat huysuz bir kadınla da evlen 



4 Mart 

------------------, 
Her gün 

Kızılay, 
Kırmızı aslan 
Ve güneş cemiyetleri 

• 
[ Salibiahmer Cemiyetleri Birliği Mu-
avenet ıubesi tefi lıveçli kumandan 
( Carl Petersen) tarafından Kızılay, 
Kwlıüneı ve Anlan cemiyetleri ile 
birlikte; namı altında yazılarak Bir
leıik Amerika devleti Salibiabmer 
mecmuasının ıubat 1935 nüshasında 
intipr eden Kuılay Kardeı Cemiyet
lerine ait çok dikkate değer İngilizce 
bir makalenin tercümesi o tarihlerde 
Kızılay mecmuamıda ~stredilmİfti. 
Bu uzun makalenin mukaddimesi ile 
yalnız Türkiye Kızılayına taallUk eden 
kısmının baın parçalarım naklediyo-

ruz.] 
1863 senesine doğru geriye bakarsak, 

(lianri Dunant) ın dünya için yeni bir 
luvvet yaratmı§ olduğunu görürüz. Bu za
ı_ Ve bu yeni kuvvetin beşiği olan mem
lekete hürmetten sonra; bunun için bu 
llıcmJeketin arması olan kırmızı zemin Ü -

terine beyaz salibin, beyaz zemin üzerine 
lırrnızı salibe tahvili suretilc bir timsal se
Çilrnişti. Bu yeni timsal milli olmaktan zi
h.dc dini bir ip.ret idi. Fakat bu timsal 
~tgısında müslümanlık &lemi tereddüde 
dii~tü. Tarihin çok eski zamanlannda din
d,rlann yurtlarına ateş ve kılıç getiren Eh
liıalip vak' alarmı hatırlatan bir işaret ad
dedilmişti. 

Onlar da hastalara ve yaralılara yardı
llıa amade idiler, fakat başka bir timsal al
lıtıda. Bu suretle kırmızı ay seçildi. haniler 
İse 1907 de büsbütün yeni bir timsal bul
dular: Kırmızı Arslan ve Güneş. 

'Bu işaret tenevvüü ilk önceleri bir ka -
••ııklık husule getirdi ve muhtelif Salibi -
'htner, konfernnslarında münakaşa zemi· 
ili teşkil etti. Acaba bu işaret tenevvüü ha
~iki bir ihtilafı tevlit etmek tehlikesi gös -
lcriyor muydu} Bugün gerek Kızılay, ee
•tkse Kırmızı Arslan ve Güneş Cemiyet • 
Itri, Salibiahmerin çizdiği prensipler da -
~ilinde nyni insani gayeler için çalışıyorlar. 
1929 tarihinde imza edilen yeni Cenevre 
~uknvelenamesi bütün timsalleri tanımak
te, ve hepsine ayni hakları bahşeylemek -
lcdir. Bütün bu çalışmaların yüksek neti -
~leri ilk zamanlann Salibiahmer münte -
lft>Ierinin bir zamanlar dimağlarında mev
t\ıt olan telakki uçurumları üzerine an • 
la,rna köprüsünü kurdu. Prensiplerde bir• 
ilk olmakla beraber icraat sahasında büyük 
f,tklar vardır. Bu birlik ve tahavvüllt son 
~ınanlarda yakm Şarktaki bir çok cemi -
••tlcre yaptıiım ziyaretler de beni mil -
lthassis etti. Bu tahassüsatımın bir kısmını 
'ıaiıdaki satırlarımla anlatmağa çabşa • 
t'iı ın. 

* ~ lürkiye Kızılay Gençlik Derneği Mer• 
~ heyeti katibi yazıhanesi başında otu
~~ordu. Kendisinden cem'iyetin teıkilatı 
~kında bazı veyler sordum. Bana tu a
'-iıdaki vak'ayı anlattı: 

1tBir gün gene bu yerimde oturmuş pen
~cden dıpnya bakıyordum. Şimdi gör • 
dl.iiünüz bu park ve ıu çocuk bahçeai he
'ii~ ikmal edilmemişti. Uzun bir deve ka
~~•ıın binamızın önünden geçtiğini gör -
litn. Devecilerin bağırıımaıı ve hundan 
~Utcvellit gürültü bana pencereyi açtırıp 
il gürültünün ıebebini sormağa icbar et
~ Sualime cevaben ihtiyarca bir adam 
'tıa doğru ilerledi, kıyafetine nazaran u
~~ bir vilayete mensup basit bir köylü ol-
11iu aşikardı, burası ıükranlarını arz için 
:tldiği Kızılay binası olup olmadığını aor
t 

11 "'c dedi ki, l>en İran hudutlarına ve A
~t't dağı eteklerindeki diyardan geliyo -
lıı it\. Geçen sene mahsulümüz mahvolmuş
~· Ve Kızılay bize yiyecek ve tarlalarımız 
l·~tı tohumluk yollamı~tı. Allaha bin şü -
'it bu sene mahtulümüz çok iyi oldu, ve 
~di bunlardan bir kısmını hediye ola • 
~~ Kızılaya getirdik. Belki bu sene de 
litk' ' d'W b' f d d Ilı 1Yenın ıger ır tara ın a yar una 
lıhtaç vatandaglar vardır. 

~({İhtiyar bu sözleri bana söylerken ar
~ dasları da develerin Üzerinden çuvalları 
t~te İndiriyorlardı. Ve ne isimlerini söylü
~~ Ve ne de bu hediyeleri için bir makbuz 
k .. tıl eyliyorlardı. Ben onu içeriye davet 
~·~· ~i 1rn znman, bu kndar temiz ve güzel 

t b' l ~~· •naya girmiye ayık olmıyacak kadar 
•r " k ' ı· ld w .. 1 d' e ır ı o ugunu soy e ı.» 

~~7r Tü~k vatandaşı gibi bu binanın 
t

111 
dısıne nit olduğunu ve girmiye hakkı 

t'lt~llduğunu söyledim. Bunun üzerine a
\111 arını çıkardı ve halılara basmaktan sa· 
~~tak yürüdü. Bir çay içmesi hakkındaki 
'fi~e cevaben Kızılay kendisi için en e

lnıyetsiz bir masrafa girmesine bile ra-

KIZILAY 

KIZILAY 

' /,\ ' 
• • • • lanı •--- lık b ki · dir Onun içindir ki ana sevgisi· -;~habbetlerin en üstünde gelir. Nihayetab Sevcmm temız ve uil o , ııuu-'JI e emıyen .. , d li . . h' b' be'-1 

• • ..n..- Kız 1 d · lık ·· eselerinin en baamdadır Çünkü o uzattığı yar ım e ıçm ıç U' teY .. emez. bU' ,--t kaynağı olan ı ay a, msan muess .,.-- · • 
fyiliji, iyilik için ve münhasıran beıerin sefaletini hafifletmek ıayeaile yapar. • 

lngiltere - Mısır anlaıması Hitler gizli toplan
tılar yapıyor Müzakere samimi. ve 

Bu toplanblar hakkında 

d t tukıarıa açıldı hiçbir malumat yok 
OS ane nu Berlin, 3 (A. A.) -Hitler gene· 

Kahire, 3 (A. A.) - İngiliz· Mı
sır müzakereleri tam bir samimiyet 

havası içerisinde açılmıttır. 

Nahhas Paşa ile Sir Lampson, iki 

memleket arasındaki anlatmayı ta

hakkuk ettirmek hususunda aynı 

arzu ile mütehassis olduklarını te -

yit etmitlerdir. 

Nahhaa Paıa, 1930 tarihindeki 

........ --.. ·--························--···-------
zı olmıyacağını söyledi. Bütün iıtediği bir 
az suydu. Ismarladığım suyun bardağına 
bir müddet baktıktan sonra doğrudan doğ
ruya bir çeşme başına götürülmekliğinin 

kabil olup olmadığını sordu. Onu alıp 
musluğun önüne götürdüm, fıtkıran ıuya 

elini siper yaparak yanaıtırdığı ağzile ka
na kana suyu içti.» 

Muhatabım bana bu hikayeyi anlatırken 
bu hikayenin Cemiyetin faaliyet ve teş -
kilatı hakkında belki o kadar ehemmiyete 
değer bir ıey olmadığını ilave etti. Fakat 
ben buna ittirak edemezdim. Çünkü bu. 
vak'a Türkiye Kızılayımn faaliyet derece
sini ve ayni zamanda memleketin bu te -
şekkill hakkındaki hürmet ve muhabbetini 
isbat ediyordu. TürkUn büyük alicenaplığı 
gibi milli karakterini göstermesi nokta -
sından da bu hal çok kıymetli bir misaldi. 
Ben yazdığım bu hikayeyi bugün bile göz· 
den ıreçirirken bu muhte§Cm Merkezi U -
mumiye girmekte tereddüt eden ve kıy -
metli halıların nakıtlarına ayağile basmak· 
tan bile hazer eden bu saf ve basit köylü
yü görür ıribi oluyorum. Burada her ~ey 
bir sıhhat müzesinde olduğu kadar te -
mizdir. Maahaza burası durmadan i~liyen 
bir makinenin merkezidir. Bina Ankaranın 
merkezi bir semtindedir, ve model ola -

ilk müzakerelerin inkıtamı hatırla- ral Yon Blomberg, Von Friç, amiral 

tarak, demiştir ki: Reader, Göring, Von Ribentrop, 
Göbels ve Yon Neurat ile gizli bir «- Bu uzla§ma siyasi bir zaru -

rettir. Bu anla§ma, ıark milletleriy- istitarede bulunmak ü,zere, dinlen

le bir garp devleti arasında bir ha- mekte olduğu Bavyera da Berchtes

rıf ve kardeılik çağının müjdecisi gaden'den ansızm Berline dönmiif-

olacaktır.>> tür. 
fngiliz fevkalade komiseri Mil _ Dün sabahleyin erkenden batlı • 

leı Le.mpson, barıı davasına hiz _ yan toplantı saat yarıma kadar sür

met etmek ve «bugünkü karıtık de- müt ve saat 17 de yeni baıtan top -

virde, karıtıklık büyük bir ferah _ lanılmııtır. Buna dair hiç bir tebliğ 
lık amili» olacak olan bir anlatma- ne§redilmem_i,;;,.şt_ir_. __ _ 

yı tahakkuk ettirmek için Mısır hü· 

kumetinin itilafcuyane temayülle • 

rine güvendiğini söylemit ve demit

tir ki: 

«lngiltere kralı, her iki tarafın 
serbestçe aktedecekleri bir antlat

mayı müteakip lngiltere ile Mısırın 
cihan huzuruna, müsavi haklara ma

lik iki müttefik sıf atiyle çıkacakları 

anını beklemektedir.» 

Adet yerini bulsun 
Köy düğününde bir 

kadın öldürüldü 
Mersin - Burhan köyünde Y ah -

ya Ömer oğlu Halilin düğününde 
köylülerden Haıan gelin ata biner

ken tabancaıım çıkarmıı adet ye • 

rini bulsun diye ha vaya iki kurıun 

sıkmıttır. Çıkan kurıunlardan birisi 

on bet metre mesafede bulunan 

Kürkçü köyünden Veli karısı F at • 

Yunanistan Komü 
nistlerine Yer yok 

Ordu askeri bir 
diktatörlük istiyor 

Atina, 3 (A. A.) - Liberal par· 

tisi ıefi Sofuliı, dün kral tarafından 
kabul edilmiıtir. Sofulis, eski hat -

bakan Çaldariı ile olan mülakatları 

ve bu mülakatlarda çıkan fikir ib • 

tiliflarının sebepleri hakkında kra· 

la malumat vermiıtir. 

Sü bakanı, ordunun, komünist -

lerin iıtirak etmediği bir hükumetin 

kurulmasına taraftar olduğunu te • 

yit etmittir. 

Yunan zabitleri, askeri bir dikta

törlüğün kurulmaamı istemektedir -
ler. 

Atinada Univeraiteliler grev 
yaptılar 

Atina, 3 (Özel) - Atina Oni -cak asri bir mimaride inşa edilmiştir. et • 
b . manın sol böğrüne İsabet etmit ve versiteıi talebesile rektörlük araaınrafı parkla çevrilidir, çocuklara mahsu!I ır 

kum bahçesinde miniminilerin mütemadi - zavallı kadın aldığı yaranın tesirile da çıkan ihtilaf üzerine talebe grev 
yen sıçrayıp oyunlar yaptığı görülür. ölmüıtür. ilin etmittir ................................................................................................ 

Hayır İflemenln bir çaresi 

Zengin - Şu kurban bayramı bir ba· 
yar iılemek istiyorum azizim!. 

. . . Şöyle yağlıca bir koç kesip, etini 
fakir fıkaraya mı dağıtsam, yoksa ma -
hallenin diifkünlerine bir yemek zb-a -
feti mi versem? •• 

- Senin gibi düşünen hamiyetli va -
tandaılar bunların paralarını <ıKızılay» a 
vermelidirler. Bununla binlet"ce gıda • 
•ız yavrunun midelerine birer sıcak çor· 
ba girmesini temin etmİf olursunuz. 

r 

Sayfa 3 

Söz arası 

Karşılıklı 

Vazifeler 
Nasuhi Baydar -

Çocuklarımızın Kızılaya yaptıkları para 
yardımları onların küçücük bütçeleri öl -
çüsünde olmakla beraber devamlı olduğu 
için gururla bahsedilecek kadar geniştir. 

Gündeliklerinden artırıp Kızılaya verdik
leri bu paralar bir çok yaraları sarmıya, bir 
çok gözyaşlarını dindirmiye ve bir kelime 
ile bir çok ıstırapları azaltmıya yaraya -
caktır. Fakat ıstırapları azaltmaktan önce 
onların vukuuna mani olmak Kızılayı ço -
cuklar için ilk vazife sayılma,k lazımdır. 

Yıkılan bir dıvarı yeniden kurmak mı 
iyidir, yok.sa dıvarın yıkılmasının önüne 
geçmek mi; bir hastalığı tedavi etmek mi, 
yoksa hastalığın çıkmamasını temin etmek 
mi} 

Sosyal yardım işini bu bakımdan göz
önüne alan Amerika ve Avrupa Kızılhaç 
cemiyetleri, çocukları bu yola sevketmek· 
tedlrler. 

Çocuklann yalnız para ile de~I. çalı -
prak yapacakları yardımlar ve önüne ge
çecekleri felaketler vardır. Mesela hu gibi 
çocuk teşekkülleri, okullarda ve okul dı • 
şında umumi sağlığın birer koruyucusu • 
durlar. Bu çeşid çalışmalara örnek olarak 
Polonya Kızılhaç çocuk teıkilltının «Sai
lıkçrn adını verdiği azası için koyduiu tu 

kaidelere bakınız: 
1 - Sağlıkçı, sınıfların ve koridorlarm 

temizliğine dikkat eder. 
2 - Sağlıkçı bir odaya girince kap171 

kapamak lU&m geldiğini arkadaılarma 

hatırlatır. 

3 - Sağlıkçı, teneffüs zamanlannda 
sınıfları havalandırır. 

4 - Sağlıkçı, yemekhanelerin ve mek
tebin kirli olmamasını temin eder. 

5 - Sağlıkçı, talebe arkadaılannm el· 
biselerinin temizliği ile ilgilenir. 

6 - Sağlıkçı, ellerinin, yüzlerinin, VU• 

cütlerinin temiz olması lazımgeldiiini ar • 
kada§laıuna umrttunnamayı va2$fe bilir,, 

7 - Sağlıkçı, otururken veya ayakta 
daima dik durmalarını arkadaılarına ten
bih eder. 

8 - Sağlıkçı, jimnastik yaparken pal
tolan çıkarmaları lüzumunu arkadaılarına 
hatırlatır. 

9 - Sağlıkçı, arkadatlarıntn yerler• 
tükünnemelerine nezaret eder. 

1 O - Sağlıkçı, zayıf kuvvetliye kup 
müdafaaya her Yakit hazırdır. 
. lngiliz Kızılhaç cemiyeti çocukları biri
birlerine şu öğütleri veriyorlar: 

Yazın, kabil olduğu kadar ev d11ında 
kalınız. Fakat gÜneı ııığı altında okumayı· 
nız. 

Yüzmek öğreniniz, fakat yemekten kal
kar kalkmaz denize girmeyiniz. Kotup oy4 
nayınız, fakat dinlenirken paltonuzu giy. 
meyi unutmayıplZ. 

Bolbol yemif ve sebze yeyiniz, fakat 
olmamıı veya çürümüt olanlanndan aa -
kmınız. 

Bahçeni:&de, yahu~ kırlarda yemeğİn.İzi 

yiyiniz, fakat süprüntülerini ortada bll'ak-
mayınız. 

Eviniz için buket yapınız, fakat önünü
ze gelen yerden çiçek koparmayınız. 

Bisiklete bininiz, fakat yolun ortaıınd .. 
silmeyiniz. 

Çocukları temizliğe, biribirine yardıma. 
civanmertliğe, Blhhatlarını konıınıya. ka
zalardan ıakınmıya alıştırn.1ak için bütün 
ıarp memleketlerinde vücudc ıetirilen 

bu gibi cemiyetlerin faydalarını derhal ka· 
bul etmeliyiz. 

Alışkanlık ve görenek mizaçlanmızın 

teklinde çok kuvvetli amillerdir. Bunu 
böyle bilerek çocuklarımızı daima iyiye. 
doğruya, güzele alıştırmalıyız . 

Bu dediklerimizi, ancak Kızıla>··m okul
larla elbirliği etmesi neticesinde tahakkuk 
etmiş görebiliriz. 

Hepimi:ı:in Kızılaya ve Kızılay'ın mem· 
leketc karşı olan vazifelerini bu şekilde 
anladLğımız takdirde büyük kötülüklerin 
önüne geçmiş oluruz. ------

Selimiyeda yangın 
Dün akşam .saat 17 de Selim iyede 

Hamam sokağında bir evde mangal 

' devrilmesinden yangın çıkmış oda 

içindeki eşyanın bir kısmı yandık • 

tan sonra söndürülmüştür. 

isimleri değişen iki kaza 
Vekiller Heyeti· Van vilayetine 

bağlı Gevar kazasının adının (Yük

sekova) ya ve Çorumun Hüseyina· 

bat nahiyesinin adınm da (Alaca) 

ya çevirmittir. 
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Bayram haftalannda daima en büyük filmini takdim eden 

L 
"Kasta Diva,, 1 ''Bitm mlş Senfoni,, " Çardaş FUr tin,, , "Sar1şın Karmen,, 

lbi yalnız en bUyUk fil mi erde rol olan 

tarafından emsalsiz bir surette yarat.lan: 

Mart~ 

L - (AŞK YOLU 
Büyük Operet 

fılmi takdim edılecektir. Miizik: FRANZ LEHAR ve en oen Macar halk şarkıları. 
RejiıörO: TURJANSKl. Mevzuu insanı katıltaoak kadar eğlenceli, r.Otı'iikiai şarkılo.rı ioıaoı mutedecek 

derecede güzel lıir ŞAHESES: Yarın matinelerden itibaren MELEK slnamasrnda 

Bugün ve bu gece ANNA KARE iN GRETA GARBO • FRECERIC MARCH 

ErJrJelki ~ünkli otomobil kcuaıından ıonra kazaya uğTayan otomobilin hali ~,;~====~:~~~~~~;:~~~:::::ı~~:::~~~~~=:::~2i;::~~:~::ii:~ 
(Baı taralı ı inci yüzde) raba frenlerine ne tesir icra edeceği gUnd•n itibaren 

Heyecanlı bir tecrübe de tetkik edilmiştir. SiNEM ASINDA 
Keşif işi hayli heyecanlı olmu~tur. Tecrübede evvela otuz yolcu ve .. •• ··ı 1 

Tramvay mümessilleri bir tramvay a- sonra da kırk yolcu bulunan arabada em iZ ve goru em ; 
rabasının yalnız el freniyle Kroker o- ani fren yapıldığı zaman hasıl olan ATEŞ IRALIÇESI 
telinin önünden Bankalara kadar ine- tesir görülmüştür. •• 

1 
•• 

bileceğini iddia ve bir tecrübe yapıl - Arabanın içinde kırk kişi bulundu- Tama n Türkçe Soz u 
masını teklif etmişlerdir. ğu zaman fren yapınca araba iki, üç Sinem harikası 

Bunun için tecrübe yapılacak ara • metre gittikten sonra durabilmiştir. 
banın hareket kolu çıkarılmış ve bu Halbuki içinde otuz kişi bulunduğu 
suretle arabadan cereyan kesilmiştir. ve fren yapıldığı zaman araba hemen 
Ehli vukuf tayin edilen belediye fen durmuştur. 

Tabiahn bütün af etlerile mücadele 
Korkunç bir aşk savaşı 

Harikülade bir müzik 
Büyük dans sahneleri 

müşaviri Mustafa Hulkr, makine şu- Fen heyetinin bir çok müzakere ve 
besi müdürü Nusret ve seyrüsefer münakaşalardan sonra bir çok tecrü -
mühendisi Yakup bu tecrübenin teh- beler neticesi olarak hazırladığı rapor 

Iikeli olacağını söyliyerek arabaya hakkında adliyede ve belediyede sıkı ..,St:nenin en müthiş ve heyecanlarla dolu~ 
binmemişler ve arabaya binmek isti- bir ketumiyet gösterilmektedir ve ke- • 
yen müddeiumumi muavini Hikmeti şif neticesi, vaziyeti aydınlatmaktadır. T A R Z A N G E L J Y Ü 
de bundan menetmek istemişlerdir. Yaralılann vaziyeti ( TUr çe özl" ) 

Hikmet buna rağmen arabaya bin- Sen Jorj hastahanesinde bulunan 
Şaheseri miş ve araba Şiphane yokuşuna ve o- Kadriye hala ıstırap içindedir. Kendi-

radan da Bankaların önüne doğru, si ıstırabına inzimam eden uykusuz - Bugün 
Matinelerden başlıyarak yalnız el freniyle son sür'atle inmiş ve luktan da çok ~ikayetçidir. iPEK Si EMASINDA 

içindekiler hayli endişe geçirmişler - Beyoğlu Zükfü hastahenesinde bu- Tarıanın anlan, kaplan, deniz aygırları ~e tlm1a.hlarla ~~?adeleleri, Ynm-
dir. lunan yaralılardan vatman Fahriden yamlarla muharebe sahneleri iı tiınıı11z hıç bir fılımde goriiımemiş derece~o 

Ehli vukuf bu tecrübede bulunduk- maadası gün geçtikçe iyiliğe yüz tut- debıetlidir. Ve bugüne kadar görülen 'l'ARZAN fillmle_rinlıı en mükemın,elidır. 
tan sonra dün de belediye fen mü<lü- maktadırlar. Vatman Fahrinin yüzün· TARZA~'ırı ikinci kopyesi Cuma giiuünden i'ıbaren lZMlRDl•, 
rünün odasında geç vakte kadar top- den hi\la sık, sık kan gelmektedir. ~ .. --.EL HAMRA sinemasında göaterllec~e~k~t~lr~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~; 
lanmış ve raporunu bir daha gözden Bütün arabaların muayenesi iatenildi ---•llZ"" BugUn .• P.S 2 bllyUk film birden göıterilecektir. 
geçirdikten sonra kafi şeklini tesbit Müddeiumumilik vilayete bir tez .- 1 J KADIN NE Mumyalann Serveti 
etmiş ve müddeiumumiliğe vermwtir. kere yazarak tramvay arabalarının bir T E ·ı· Add" c 

Mea'uller kim? fen heyeti tarafından muayenesini is- : y APSIN ? mümessı ı ıe antor 
Ehli vukuf raporunun muhteviyatı temiş ve bu tezkere belediye ve nafia TAN ~ lllveten: Sllly Senfoni 

bittabi gizli tutulmaktadır. Fakat 10, komiserliklerine gönderilmiştir. N N Jeanne Boitel - Jean Galland Fox Jurnal 

12~ininw~~~ ~~~ ~cd~ w~& k~~~~ ~Gm••••••ım•m•~•••••••••••••·~~ 
verilmeleri ve vatmanın da tevkif e- bayramertesi, tramvay arabalarını, 
dilmesi ihtimallerine dair bazı yayın • teşkil edilecek resmi bir heyet tarafın· 
tılar vardır. dan muayene ettirecektir. Bütün ara -

Vatman Fahri, Altın bakkaldaki baların noksanları tesbit edilerek bo
birinci müsademede muttali olduğu zuk olanları seferden derhal menedile
frenlerin bozukluğu bahsinde Niyazi- cektir. 
nin muayenesine ve «sağlamdır» Tramvay kapıları 
şeklindeki hükmüne rağmen israr et- Son tramvay kazası münasebetiyle 
miş, yoluna devam etmemek istemiş- tramvay kapılarının otomatik bir şe· 
tir. Niyazi merhum «çek arabanı, bir şey kilde açılıp kapanması meselesi yeni 
yok» demi§ ve kendisi de arabaya bin- baştan canlanmıştır. 

miş ve feci akibet vukua gelmiştir. Evvelce yapılan tetkiklerde tramvay 
Müddeiumumiliğin yaptı~ı incele - kapılarının otomat_ik olarak tramvay 

melere göre, yukarıda da kaydedildiği yürürken kapalı bulunması, tramvay 
gibi suçluların sayısının derecelerine durduğu zaman da kendi kendine açı)
göre, (12) kişiyi bulacağı tahmin edil- ması için mevcut arabalarda kabloları 
mektedir. geçirecek yer bulunamamıştı. 

Müddeiumumilik iddianamesini bu Resmi makamların bu nokta üzerin-

Buiün matinelerden itibaren SÜMER Sinemasında 

cihetten hazırlamakta ve bayram bi- de tetkikler yapmakta olduğu söylen
ter bitmez evrakı müstantikliğe vere- mektedir. Diğer taraftan şirketin de 
cektir. bunun için bir müsabaka açacağı ve 

Kazada yolcu fazlalığının tesiri tramvay kapılarının otomatik bir şe-1 

Muhteıem ve ı:ııuazzam mizansen, emsalsiz figüranlar, tarihi ~ir 
maaal. en büyük Franıız artiıtlerl tarafmdan temsil edilmlştıt· 

Suvareler için yerlerinizi evvelden aldırmız. Telefon : 4285 7 
Evvelki gece yapılan son keşif ve kilde açılıp kapanmasını temin ede -

tecrübede kaza vuku bulduğu zaman cek bir mühendise mühimce bir mü-
arabanın içindeki yolcu miktarının a· kafat vereceği de söylenmektedir. .ıJ ıgun 1aat 11 md.•·Il ı;İndeo 

r--------------------------, '---· itibaren ~1---'~ 

1 

Kızılay üye adedinin milletin rü§tÜ içtimaiai ile ~ı••••••••••--
mütenasip bir dereceye varmasını ve bütün milletin ASRİ SİNEMA 

tenasübü temin etmesini temenni ederim. 

K. ATATORK 

* 
zılayı unutma, acı günlerde sana yardımcı odur. 

* Kızılay karagün dostudur. 

2 güzel f ılm birden göıteriyor: 

PATRON 
OLSAYDIM 

Ml-

~------------~--------------------J 
FERNAND OHA VEY ve 

RE1LLE HALİN 
tarafından ne~ell komedi ve 

y ......... ~, 
Bayram 

ının 

tlular 

• 
1 

ARSLAN 
TA ZAN 

BUSTER GRABBE 
taraf.nılaıı hüyilk ve heyeoanlı fılm. 

Yarından itibaren: 
Tekmil proğrıım dcgııiyor. 

'--~ lJilhuliye lô kuru§ "'' 

Şehzadebaıı H İ L A L sineması -G---~·'I 
Bayram programı: İki büyük harika filmi birden 

''V1arOR HUGO,, nuo ölmez eeeriDdeo, "FREDER!C MARCII'ın 

E ···~· h[ · L E R 
Tek~iıı' TOrkçe ıözltl büyük roman film. 

iki devrenin tamamı göıterilecektir. d .,
1 

Ayrıca ı Amerikan strgüzett filmleri kahramam "BİL KOD!., nin ıon oyna ıg 

VAHŞiLERE HOCUM 
Büyük heyecan ve dehşet filmi 

Bayram matineleri: aaa& "11,, den itibaren devami olo.rtlk başlar. # 
~, ____ ,.,... DUhullye (20) paradi (15) kuruttur. #1 
ımmİİİİİİİİİEİİiiEl.= .... ılıı.lllİl•ıeeem.ıi. .... İıaı.i.:.. .. llİlımm .... •.•c~le'::rde 

HALK OPEHE'l'lNDEı Bayramda hergün ma:tin d •' 
ve auvarelerde değiı:ik operetler. Bugün matine 16 il 

suvare ~0,45 de 

16 matinesinde BEYO~LU ÇIÇE~I 
0 J6 dO 

ıuvare 2 ıiıE 
HAL,. fl?J 

Yarıo matine lH,30 n 16 da ÇAHDAŞ FOHS ". çt ., vt l Yann auvare 20,45 de BEY0(:1LU .lÇEb 

tır. 
h.r 
lln 
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LEKET 

y p 

HABERLERİ l 
Tamzara 
Çocukları l.çin 
Müsamere 

ihracat Enıtiamız 
Üzerine lkrazat 
Yapı ac!ık 

ca 

1 Çorum şairleri 
Her yd mayiSiR ikinci 

pazarında merasim 
yapılacak 

Qorum, (Özel) - Haıkev.i .i&'in ye
ni yaptmlmakta olan inanın inşaatı 
b.ı yaz bitmjş • v ı·w hinumda ~a
lışmağa başlamı9 bulunacaktır. 

1zmir, (Özel) - Anknrada topla -

nan .Zi at Bankala!"ı direktörleri 
kongresinde hazır bulunan lzmir Zi -

raat Bank d ·rektörü A ,ki Eren bu top

Ianblar hakkında dcmistir ki-: ' . 
- < da, :umum müdürümü-

zün başl:anlıgında elana, Mersin, 

Afyon Kwa'hisar, J\.1anisa, AJ dın, E
dime, Esqdıir, T nıhzon, Samsun, 

Edremit, Mhisar, E.rzurum, Dörtyol, 

Hendek müdürlerinin de iştirakiyle 
mı ıciiD ~ eden 'tqplanhlar yapıl -
dı. 

,Evin dil, tarih ve edebiyat .kolu Ço
rumda ye~en & lflirin teı:cüme.i hali
ni jhtiva '(!den Conım airleri adlı bir 
kitap hazırlamaktadır. Her yıl may.ısın 
•kinci par:annde. Çorum şairleri iÇin 
merasim ·yapılacalctır. Yine bu 1co1 tara· 
fından eslci eserleri koruma ve araAtıf· ütesolsil. :ıtefatletli ibazırt:l• ipo-

~ teldi ıikr&zat :irin l..--::....1...:.: ,_.,.nı-- g:.:.-
ma kurumu teşlc.11 edilmiştir. "'Bu ;ku· -w- uugas-.w -Jıc..c v-

rum Çorum tarihini .YClJ>IDlf, -bir ele re talimatnameler hazırladıktan baş . 
müze tesisıetmittir. b. ıneV49Un ~a'tı admı verdiğimiz 

A.ıtanazaaıııar 11 mahsUlien mahsule &Clar -geçen müd-
.u .,. •·• y.o arınan aet . d·-· . lk d . yap mastnı 4il8 ar.tar Binna~ pi~i oynayan ŞarJri . ~ ver ıgnmz 1 raza'ta aır n:n 

Antalyada yapılan modern lbinaludan~ Gazino Y Karal11•ar gen,lm bır ta1ımalname de hazırlaaik. Mcv.~nm 
Antalya (Özel) _Belediye birf miı. kasaplar ve sebzeciler yeni hal bi- dA(lap~;~~ (Öze,) -.kAClabplazarı Tamzar.a _ Halbw.i tıemiııİI iıolu ikrazatı istih~al maeraflan karşılığı 

"'l . . _ . ..ı_ ,_.]ed'l • b d b l d. yur un o U,l\;.ça .mamur asa a arın• .1 _L_ bir'-·-- . · ·ndir ıB .taliınatn---L imcl:.ı1 __ 
., ' ıçinde 11215 lıra borç odemışıu. nasına naK.: ı mış, ıı saye e e e ıye d b " k ,_ ·a· B " la 11 e .sporcwu ~ek -Çocuk Eair.ce· :ıçı · aı 1UI1Cmr . ıacn 
'\#. • • d ., . • 14 . . d k~. ilk .. Ul ,_ b. •· an ır aza mer.aı;ezı ır. ır uıman r v: --~ • • k' . itb:-ı __ ,__ 
ıı tne bu bir yıl ıçm e şenrın ımar _p a- .ıç.ın e u' gor meyeceK. tr geıır Al .. L_ lan me n."Ul'Umu 1N11r1Ua&liae ~zel Jnr mü· mev n a ııuı ıwnmlıfh.n. 

~ . . lu tın pazar;1 unvanını .JWZanrn~ 0 • 
Ilı yapılmı_ş. bir çok cadcteler tamır v:o teman o nmUJtur. k z son sen l . ..l L:_ _ı __ 1_k . ıamcre vermıtler ve (Binnaz_) -ıpiy.esi- ır dk k •. - - .. . . 
.ı. . • baha ,,..L n__ d hoı · · d h" h n_ azamı c e.rae ,uuaz illll".U il- • -..!ı :.l-- . r ın ı , pamu , tutun, uzum, Jncır, 
~sviye edilmtf, mez ~ ..ıaooratu· iU\I -.ene e aı cıvarın a ır SılK • • d'· .. t'' A-1 b nı tem .... .etm~.dir. 
\t ıihda _ _ı·le k C . çerısme u muş ur. T"'l.uapı:ızarının şe • zeytin hububat ve A .h.·on gib · belli -
ar ilatı getirilmiş, hayvan ~rı H· pazarı a o.ıı cc • umun;•4 t mey- b =' b 1 _ı __ B 11 E'akir CN"All&ıra -rclııa i.-i. de lltir ' '$ 

1 

.141 • • l . ___ ı_ ~ı..- . ,re aDıl eş.ana J'O u l-;arwı. u yo ar ..-- -g- ~ ba 1 -h · · · ha J ~ olunmuf, tahta ıpaunndaki harap danı gen etılcas, 'F'u .. ıçme suyu . . • _ı __ :ı ın 
1 

~ .müı~ ıwırileaıktir # Ş ı ı racat emtıamız ıçın ım: amın 
.ı.... • •1 _L beı~...J · , L~ ..l ıb" ıçcrısmac y .. ınrz oo u yoıu munta· • kr le 1 d 
Qfnalar i timlAk olunarak yiktmlmıf· getırtı ece11:, K:Utye tar&l"maan ır dır Kasab ..Ka.nd Ak i aıcet .sistem ri ıçok c•s ı ır • JBun -
tır. Bundan başka yeniden bir çok yol- nümune fiırmı yaptınlacaktır. Tzam :ı..t. 1i a, ~·..._ yazı v1.e 4 _.._ • .._. b rı.. .dan .köyiüınürıün daha geni ~stifade-
1 , . _ 1.. ll . . . . . . . aVUK U yo arı yazın msoeten ge lŞ ,·tY9mtll 1Jftft:tı Vff ftnS 
at açhnimı , ve şehrm bir ~ yo a- Bcledıye şehırdeki ımar ııılennm idi üsait hul ak.ta - da kıf· Öz . . ~ 1er 1l'emin edeceği muha'kkaktır. 
ttnın yaphnlması kara"rlB hrılmıp,tır. bir an evvel bitirilmesi için esaslı bir ~e !:n~abarda i:::ımez ~i: lla.l a1- .~f~on~ b_el} - Gedlklı oglu !s- B kam b. l .. teh. 

Temizlik işleri kadrosu geni~letil- şekilde çalıfmaktaclır. ktadıdaı: bmaı a ~n. . ır _:dam _arkadaşlan ılc . an ız. ızzat ça ışan mus sı· 
___ ....... ____ ....., • ._. ________ . ma . ahse gmşmış, 2::> aakıkada 20 .çay., lı koru~<ak esaslı tedbirler elnuı>tır. 

Posta nakliyacitert ara1tnda 1 Smd,rgıda F1rka Bina11 ~u ~o dr. bir. ~ _seoe~n- 4 kahve içmif, üstüne .de ilci lüle kay· ı Yıeni ;ahnan tedbirler., Cllkilerin anoder 

k b 1 
i y l 1• berı tannr c ılmemı tr. Sı.r muuuct lna1c ~·emiştir. . . . .. r.e a 0 apı aoa~ evvel Karasudan ~ imize :gdme:i:te mze tcdılmıf şekıllendır.» 

Biga (Özel)_ Biga. Karabiga ve Sıadırcı (Özel) - Tütün ekici ·ı olan bir y t>'lcu lceınutdan yukarı kn· o· bek ~.-1 
Biga - Çanakkale posta nakli}'lltımn teri bu 'Yll buratla güzel bir fırka b'"-~ ~mura planmış f/C Ac.öylülcr.in ıyar irue Ela.Uz memleket 
tnünakasa ı o kadar harar.etli olmuf, nası yaptmnı,.. buaun 'İçin de tÜ· gaı•retİ) 1 güç .bela &.urtarıf~tır. 
tıakliyeciler biribirlcriyle o kadar re- t·· t ları üzerinden yüzde bir ku- Elli kilometre olan bu yolun anca1c 'Şa. var ve aba hastanesi 
1 un ıa ıt • - ~~- ._L__ ı :L ,_. ı.. 
ıt b · l d k" ·'t: b . üç t.Uıomecraıl'. vır ,..ısmt geGen ene .. k k a et etmış er ır ı nınayet u posta· TU! teberru etmeie brar vernuş • 

1 
b 'lm" . gıyrne yasa 

)l bedava nakletmeyi üurlerlne ahrııt· l d. ~·ap a 1 ı~ır. Elaziz {Özel) - Eliı.ziz tne.ınleket 
la. er ır. Hükumetimiz yol <Si)•asPfine .çok D ih k. (Ö 1} B 1 a· 

rd~r. Nakliyeciler po~tanın gecikm~ , ehemmiyet ,ercfjği hu giirılerde bu val- ~ . ı;a~il"e :Jı~, 1 zc ba- . e e ıy~ hob~hsi bura~kdei büy"!_ ak~~ ke a-
tnesıni de deruhte etmışler ve posta ı- Divrıkta ort mektep yapılı vor . ~ 0 __ 1_ ~e lir a • ınoe ~av r, a • mıntan gı sa ıye astanesm -eyrımn uır ıamı 
::a l . l ı ların d ıpı c ~mız. "DU ~"O b. . k f I l . l k r_ ı_ b ·h · Ql\tcsine 400 liralık kefa et vermış er· o· . ö s· E 1 . .l- b" k L _ L yı 1 garıp ıya et ere dolaşılmasını ya ,ga .etıne te, "IaK.at ura 1 J tlyaca 
dir ıvrık, ( z.el) - ıvas - rzu· ar.c;wn ır ı anaya ıoag anm1ş k . . . ~. . Defin -•-emekte -idi Memleket rhasta-

. h ·· h1 ·d· N · n• ·kı!~ · • y '- mı da kti "Ola olarak ke.bu1 ~ e.tını · Bu ~ak. ~enı -degıldır. ~· · 
t' rum attı mutea m t un vı'n't ıuır. r ıu Y ~ kiti" E . . . nesinin cevap vermek vazivetinde bu-
1;.lnalte prinç ekiml V8 böcekçtlik Oo~uğu yerd~ bir orta mektep Y"Ptll'- edilmistir. • 'CS. , • mıdııy.e kwnr ctthikın: Ut1i B'U :b1:i ·k ihtiyaç o~tıüne alı-

E Öz
. ı...: -~ k . lk· b" ,. • AJll G :ıt e· ........ d ldc p . ddetli \!iı.vtahllttııyoYtfu. BE!le- . . .ı_· ı w L._ . tnet, ( el) - Burada yapıaan :m~a arar ver~. ı m uraya ev M-Uapazarı ençıer ır~t!Jl'll a ... . amk yem bır ıoma yaptın tnaga aaş-

l>•tinç ekimi tecrübeai çok eyi netice kaftan büyük bir arsa satın alnu~tır. Ad x~-•) ,___, ,_, Hiyı- huru:!an sonra bu yasagı şıaact1e 1a·mhn ur. Bu ıbinaı:pek .yakında ·kmal 
r epa-P.ar {vır.et - ~ler- oW- b ·k • · L ı · 

"crrnistir. Bu yıl Y enice\cöyae 15 hek- Maarif Vekaletinde hazırlanma1cta o- . w. k k . . y 1 tat 1 etmegı ~aramı~tırmı.ştır. dittrt;+ !buhınır.::ılktrr. 8intı bittikten 
ta 0 · 35 H· 50 h k . . . ~ı lıgı yıllı ongresını yapmıstır.. e- . . . . 1 •1 r, oğanlarda , JSarcıkta • e • Jan proJC ~lır ,aelmez ınşaata ba,...anll- .

1 
·au . . . • R y l" \t tıN'ıt".a mbtnieJret a'Stan~I mtı!t~ en 

t~r pirmç ekilmiştir. tstihıal edilen pi· -caktır. nı en . ~.. e ey. s~-=A· . u- uşl l Bu f ıl 1 iŞ OJma' buraya t~ınacak, .ıaicliye ve 119ablye 
tine; Beypazar pirinçleri ayanndadır. !t\lf t"eısll!C.. Jhfrtrt~ ~lS ' ıği e, ...... (G..Q - Deniz yüzündeft haslia-n . e~a ~ni, niebem ., ya· 

~-Utada ipek böceği yetwtirme\ için a~ SöjUt DlspanseM Ya! r ~uıfti ~i~pt-:ğe, .. ~a~~t 
1

1450 met.-e ,yükseklikte olan tehrimiz-~ıf>abl'telıt!l{t1). 
·~rlıklar yapılinaktadır. Jlk İf olaralt Söiüt (Özel) - Burada mec • ka:p'h.n 1g~, IC-emıl 1.da~ ~~'Urlu~- de kıf p-ek tidaetli ohnaktadır. Mu • . 
lıir kiloluk dut tohumu ekilecek, duta- b i d . ~ L. h t 1 . . ne, ll>nhım muhaıebecıtıge s~çll - 4 f y ent posta ve talgrıaf :rn4kUırU 
hcı .1_ 

1 
__ ,_ .. __ B bö" ur te avıye ttuJt as a ar ~gın açı- 1 d~ 'Z · :\ ta ... 1ular her yıl a:yıarc.a "kar altında kal- &'ft. . 

mıdan arltırı a~. ursa .. . ühim b' mı~ er ır. t ve esa rnura • . . 'Mai atY& 'ut'eH - şehntni"! "posta 
~ilik enstitüsünden İPJk böceji to- ~. dıspanaer balk'A pek~ ır kip oimu~lar~ır. lma'kta, ibuz :gibı bir l.avada y-.amatc.) ve "elgflı.l ~ !Ftlıri terfian tslt -
hllrnu istenilmiştir. ıh&ıyacmı kartdaauıtır. Ddpan.er ta ve bu hale alı,1..-ın buhımrakta41ır- lil p6m 'V'e d!~ ·ınlUl\it!üfiihe, <ıne-

de bir yılda iki binden fasl& huta .ıA~tyaman hyMafHllfitftl" lar. ılıur 1\~it -ae 'ta~Wı ~ve lel-
Bursada asri kaphcı ted&Yl edilmektedir. Diapaa.ere yel'ıi .v~Zlf&Sl Febt - yd ~ lıtililtna ~le~ atl'af ıMiathlfillltı~ ta'fin eftit~e'Clir. 

Bursa (Özel) -Asri kaplıcanın ıu yalaız tedaTıye me<'.bm tutulan Adı;.,aman (Özel) - Kaymakam 1 ıoialamqt1r, O 'bal' ti tııir 'ki ;kere ya- 1 Malatya müdürlüğüne ~lan 
tesisatı ikmal edilmiştir. X:aphca önü- hastalar dejil; ·.1ıer1ceı ..er - AbduUah Şükrü vilayetler umum mü• iar ıiW ıoDn W ..._I ak l>it JıÖbef Sami, m~rnutlril'ô'na 1'a Ma9'\lf' mu • 
~l!d.eki banyo mevsiminde açıla~ bestç.e miracaat e.derek derdinin dürlüğij ikinci ~ube müdi.irl~İiine ta• l :attına ·...-. ~ :\ıQ ıhati 'fev- habere ınemttılıarın'kfi Hakkı 'taym e-
t.::._ deYaamı aramakta 't'e bulmaktadır. yin edilmi l?. 1 kattabiiye bulmaktadırlar. dil~leN:fı"t. . . . .. 

z:s ı=::s: 

B k 
, 4 ro'tlar. sokuMum. feenredi.yonılfn-. t-1pkı .kuyumcu '<lükka-ir çap IDJD günü Ça:p\c:ınlik maeerahtınm he'S~bmı Aman allah kokusu ilikforimt: işi~ nmm camck.&R~i kı.ymetli bir .pır· 

tutmak için bir muha~"ci ıki 1nü- di j lanta 11eyredler gibi. i 
'Mcy·ı~. s kiı: kAnp az .gellr. l Tam ben hoyJa, en aşağı bir y~t- Pırlanta .bç pata ederH 

Yazan: Romancı Mallan de, !emtte: miş var. t11kat ne endam. Ne hiçim. T•tt. :Mtediiün hR tip. İnce siyah 
• • . . . - K\\"lrcık Niyazıf Siyah laftB ~rşafın ~!erini attındatt ~. iri lici"°ett göaler .. l..fici~t göz 

O ne kadındı y~rabbı. ·ıkim ola~~n. Nelaını ~aptedeydın. Dıye sa'rdun'U'l mu herkes yah il- ınu~ kibi u2:M11'hl~ i\i kot Cenişçe o- ~t mu .&ml!y.in, Hani -parlak yaz ge-
~ Boy, boı, kaş goz tanrı talil sanki A~ıl ogretmck :kolay amma gel .. - ker. 'İn\l~la-r. V'Ulta.ttdan ~şıağı ~zfllntüŞ sü- -t~dri ~ur. Yıld~lıl ıfakat ay olmadığı 
~etırniş, bezen~.if: ~lelim kör ne1sc meram auletmak guç Amma akiı b'1ı'ınthı eski çapkml~ ttıh1 "gım lb'n- Yiitut. lntd~şen belden için t01c.}'ül'..Ü ':'ile si)l9hltr, ne .gümüşi-
-..Şu kadını dunyayı yakam yıksınl •ftel nn~ lsotı ~ni , ıyu~tfak ktt~a1ar •e n- dir. İkisi ortası bq.ralt. Koyu lacı'\ert 
Diye yaratıp ttöndermi~. O .ne kadındı yarabbi. . - Doğrusu ıy8\'UZ d likanlı1 ra eski romalıların ,şarap v9'1uian !kibi bir renktir. J~~le'ri öyfo .. Bir' nğız 

'ttiÇok kadın. görd~m, çok çapkınlık ~· Şimdi ~man olea ıne:rse. ~u dedı· Dediklerini de 118-ve etl }"1m. ltekrar inct>lip aşağı doğru giden ba- ,ar. Kıvrık ,dudaklariyle insaı~n: 
'rtl ltl, çok güzel!~rı bat~n ~dım gım şu eskı çarşaf, peçe devrı. . Ağzımdan kaçti. t'.lınn da Sôy)e- ,aldar. ....._Ben dünya'hın ıen le2:zetlı ımeyva-

tn& ne yalan soyleyeyım böyle par· P.ek ırnaşıklığa da gelme%. Kım- dim ne'·se Bana rlt~s Kt\.,rtı. Ni- K l · 1 Mı! -~·· .. L· • 1 
Ç\ " • • • · • • • • 1 · • ;r • e ım n .... 1: m~oru l'ut ·~ eme- ~ m 

llorınedım. dır, kımm neaıdır btlmeuın. atcr mı· yazi dryotdu. Saçlarım doW1sta kıvır- "' ~ l dı. Oh:ôr. 
Sulu çapkınlardan değilim. ,sin belah birinin dalgaa1 yahut nik5h~ dk tn ondan \ina~e o1aca\ ı gc O k L_ A %l lclt~za ~nze'.ten ham kafalı 
K ld A kl v cd" ·· ·· k l 1 Al b d d. 1 • 1 un Oaçu unu t" . a mm eşı ıgı ıp gozume es- ıeı o sun. o :zarnım aşına er ı. 1 e nnla ıyordum. ., it I 1 L id r h t mi ler, Kiraz kaç para e-

ltdı'" · k d d0 l d .. k k l"f k All h · · · d ki eld'k- ı sam ~ a m~ ı11: '" tibi Rırn ~ ı~a ı o me . a atma :1 . ~ızı ına~ mu~ e una g ı Ha .. Bir ~ün ıo r.ımnntn modası e- n kotkat oldum. <i r. tt~nmtlı ~li -çilek. 
edepsızlıkler yapmadım. çe hala ıçım <garıp ıg&np yanar. t,irnde yılan bastonum. Sa1ına snlına . ~ her tar.fon anlatmayayım. 

Yapmadım amma. Oldu olacak Bari anlatayım de. siı: Beyoğlunn çıkıyordum . " ·r ~Y ~ir. 
, E:.vet yapmadım amma bu kadını de kurtulun. Bentle raha edeyim. Tünel girdim. H ır-kes )~krmdan ı. B'°n daha bu ~ bu1uP-maz manza• 
~ aördüğüm günden içime bir ate~tir * ııelecek vagonu bekliyor. • r ln 'tine .doymedan '\'Ukarı çıktık. 
\ittii. . Efendim. Serde gençlik va'r dedim Kalab 1ığa kBrtŞttm. r~d ı, -cam D"men uyuna a\ıldım . 

Q' .Serde gençlik var. içim barut fıçısı ya. O zaman yirmi ik~ yirmi. üç ya m- O sırada. gö~üm, .ka?ınlar t.u~f1~- ' _ınl .r tara y·, ~ ükçe. kımı1dadıkça 0 nefis 
~· Bir güzelin ateşini gördü mü pat- ela ele avuca sığmaz bır gencım. Maha1 da uzun boylu, mcecık ıpclc peçeh bır ~ . nde r i J>e- 'koku kimi gıc1kl1yor. 

ak tehlikesi ba~ gösteriyor~ lenin ne kadar cana yakın kızı, kadı- .kadına ilişti. ıçcsım kaldırdı. ~ Geldikçe de yakıyor. 
An1ma diyeceksiniz ki iradene ha- nı varsa şerrinden aman allah çağırı- Hemen solClan çark 'bir maneua ııile Oh! Şimdi doya doya yüzünü Je 1 (Arkası var) 
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Mendres Fegezanı 

Aç kalan 350 aile 
ölümden kurtarıldı 

Suların İ•tila ettiii topraltlar 

KIZILAY 

BULMACA 
No. 1 

Soldan sağa: 
1 - Kızıl .sultan. 2 - Çtılı'5an, hal ve· 

Ten hayvan. 3 - Mah, cınasıl? » Sorgu· 
sunun kabacası, kocaman. 4 - içki, her 
§ey bilir. 5 - Çiçek, dinlemek. 6 - Ha -
beş reislerinin ismi, ısınmaktan cmrihazır. 

7 - Tüyü olmayan, papa ismi. 8 - istif
ham edatı, denize çöken duman. 9 -
Dahi ııelir. 1 O - San"atin Türkçesi, köşe. 
il - İıtirap, buz. 

Yukarıdan ataiıya: 

1 - Eski eserler, 2 - Taze değil, as
keri bir tabir. 3 - Köylüler söyle derken 
kullanırlar, Türk kabilelerinden biri. 4 -
Korku, diı. 5 - giyim kuıam fazlalığı. 

Petrol Ambargosu 
ayet Konuyor 

ı-

(Baffarafı 1 inen yüz.de) iletmek teşebbüsleri,. akamete uğrarnı~ü:: 
l · t•h ı . nakleden m mleketlerin lunuyor. Bu mesele ıle meşgul olmak • petro ıs ı s:o. ve . . . d Roırıll 

k martın 18 19 ve yırmısın e, de mütalcaları sorulaca tır. ' l 
011

ft' 
C · A haf.ılindc mevcut u - da bir İtalyan - Avusturya • Macar t enevre sıynsı ma 

• k t göre muslihnne bir sureti ranıı toplanacaktır. >> • h k• 
mumı anaa a ' • . • dh" l lesi il 

· b 1 k ·· ·d· k azdır Çünkü Ve nıhayet, zecrı te ır er mese 
tesvıyc u mn umı 1 pe • 

1
. . •. 1 • ·· ı ·•tir: 

l 1 H b · l da kazandıg-ı ıon zafer- kında Muso ını fU soz erı soy emı . • ta ya, a efıs an • ı_ da ıs 
1 d h h ld daha yüksek ta - cc- Ekonomik bakımdan, ya,.ın biıİ 

ler l end sobnral ' erakta e tildalimizi tahakkuk ettireceğiz. Bu .. 
ep er c u unac ır. d Jl'I"' 

D·- t ft Edenin imkan hasıl o • en zengin devletlerin küstahlıkların ıın it 
ıger ara an, d 

1 
d k decek ' 

ı 1 trol zecri tedbirini tatbika İn- tevellit tid et er en ve aye e ··w 
ur o maz pe • •• . b.. .. ti . b h d fe nıl! 

gilterenin amade bulunduğu yolundakı ReJımın ulun gayre erı u c e 

lin. · dah tin veccihtir. l> ıözleri üzerine, Muso ının a me 
davranacağı tahmin olunmaktadır. Bütün devletler ambargoya 

Musolininin yeni bir nutku taraftar . ııSı 
Mwolini, bu sabah bakanlar kunılunda Cenevre, 3 (A.A.) - Havas a,a ~ 

. ki --L-b· • • b·ıd· d:X.: .. Brifıttl) töyledig-j bir nutukta ezcümle demiıtır : muoa ırının ı ır ._.ne gore, !• 

1 .. h ·1· leke <t- İtalya, zecri tedbirlerin ıiddetlen • deleııaayonu, ~etro must~ " ı mern ·ı el• 
ridilebileceii tehdidi altında bulunduğu lerin delegelerıle temasa gırerek temsı ')ılt 
müddetçe her hangi ıiyasi bir anlatmayı tikleri memleketlerin, İn1riltere ile bir~·p 
İmza edemez.n petrol ambarsoıu tatbürına iıtirak ~ 

Musolini ftalyanlann Afrikadaki mu • ebnİyeceklerini ıormuıtur: Bu deleıele; • 
' L .-Jt 1 1 .il L.:

1-a L~: mu··abet cevap verm• .. , yalnız Vel1 ~· zafferiyetleri ve uııuın mese e er, ftirııa .....- ..,.. 
1 . • ıe t •- · · k ) k nda Romada ..:;ella deleseıı, cevap vermemıt, rne •onııresımn arar arı, ya 1 - r 

yapılacak İtalyan • Avuıturya - Macar sö- lıiikiametine bildireceği vadinde bulurıJflıl 
riiımeleri esnasında müzakere edilecek tur. . , 
meseleler deniz 1'onferansı ve zecrt ted Meıhiır Rilıet Romada .. _....,, 
birler hakkında izahat vermifdr. Londra, 3 (A. A.) - Londranın ~ 

Musolini, İtalyan kıt'alarının Eritre cep- malıfelleri, Riket'in İtalyan bük~t~ 
he.indeki HabeJ mukanmetini kırdığmi Habe,istandaki petrol imtiyazlanna ifl! ~ 
hatırlatmııtır. ·Bakanlar kunılu kumandana nk etmesi teklifinde bulunmasının ç,.. 
ve efrada bir tebrik tel1Tafa çelaniftlr. muhtemel oldujunu söylemektedirler. _,-

Muıolini bundan sonra, Amerika kon • mallfeller Riket'in, f talyan ~~·' )t•' 
ITUİnİn bitaraflık ~anununun müddetini danti üzerine Romaya ıeleceğı mut• 
J mayıs 1937 ye kadar uzattıjını ve ba smdadarlar. 

kanunda yamh yasak maddeler liateıinin imparator ~pteJilmİf araz.iyi 
arttırılmasına dair olan tekliflerin hepıinin ltalyanlara terke hazır CI' 
reddedilmesini ıöylemİf n deml,tir ki: Londra, 3 ( A. A.) - Dey]İ Meyim ~ 

11- Amerika siyaseti bizi ancak mem • anreden haber aldığına söre, Habeı f' 
nun edebilir. fakat ıunu da ilave etmeli • paratoru, i§gal altındaki topraklar halY' , 
yiz ki, konsre mümesailleri, dlinya ıulhunu terkedilmek suretiyle bugünkü ata•.ü!'0 j, 
muhafaza etmek için çok çalıtanlardar. Tu- auı üzerine ıulh müzakeratına &~. 
na meselesini, Jtalyayı hariç bırakarak hal. hanr bulunduğunu Edene bildirmiı iJfllt 

İhracatta titizlik 

Çin Kımıldanıyor 
(BOf taralı 1 inci yüue) . J' 

iın yığan askeri kuvvetler sabib•l', 

maıına ıaik olacağı beıbeJlidir· ~·· 
ni kanunun timdilik merkdİ ~Jı ' 
yetlerde tatbik edjleceii an~•t~.,~ 
yoraa da bu da Çine büyük bır diil 

· ecl k i ç· · ..,er · Tet temın ece t r. ının _nl' 
• leff'"" bu karar, Japonyanan ıenıt 1~ 1.,' 

ne kartı bir hareket ve bir k• 
ma olarak tefsir ediliyor. ,/ ......... ._ ........................................ . 

TAKViM 

l ğl• 

s. U. 
i, 6 ıuı 
z. 12 2S 
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HASAN PUDRALARI 
Tuvalet Pudratn Tırat pudrası Bllkl.!a~~ ~l~dr~ü~:mmel 1 

Çocuk pudrası 

Sao diiküluıeai , .• k"ıwklerden ' 
kurluln••k için •• '"""'" illi~ 1 

Tıraş pudrası cildi bozmaz bilakis 

daha güze1lc~tirir. Kokulu en iyi 

tıraş pudrasıdır. Tıraşın ateşini ve 

hararetini keser. 

HASAN 

ambalaj edilmi§ kutular derunun -

da bulunur ve gayet ucuz, .Uzel 

kokuludur. 

DEPOSU 

Vücutta, koltuk altlarında, kasık -
larda, ayaklarda vukua aelcn tu 

ve fena kokularda piılkllk ve si -
vilcelerde ve bllhaua yeni doian 
ve küçük çecuklarda vaki pftik -
llklerde ve sivilcelerde en nafi ve 
sıhhi bir pudradır. 

Yüze gençlik ve aüzellik, cllde in -
celik ve leotaf et verir. Çiçeklerden 
ve en nefis kokulanndan yapılmış 

olup ihtiyar kadınlan aençleftirir, 
genç ve güzellere insanı c;ıldntan 

bir renk ve incelik verir. Kadın -
lar için daimi ve zaruri bir ihti -
yaçtır. Cilde katiyyen zararı do -

lstanbul • Ankara • BeyoAlu 

Antalya Nakliyatı Umumiye Şirketi 
Mesajeri, mevrude ve mersule muamelatı: 

Oalata Eminönü - Sirkeci 
BUtlln Tllrklyede ıube ve acentaları, eç•ebl memleketlerde ajanları vardır. 

Telefon: Merkez 24~20 - Emlnönl 22286 - Galata 40189 

Eski lstanbul İlagatı 

Halk eğlencelerinde mud
hik ve mukallitler neler 

yaparlardı? ___ .;..__ 

Kadınların ~ m 
Rolüde ·~ ,, 

Büyüktü W 
' 

En son gelen ! 
Emsalsiz bir makine ! 

334 Model 

MARKONİ 
RADYO GRAMOFONU 

16 Ua 2000 metre meYcell. Otomatik aurette 8 plik çalar 
ve deaiştirir. 

lıtedljinlz plAkı tekrar eder. Iıtedlğinlı vakit elektrikli 
ıramofon olur. 

SAHiBiNiN SESi 
Müessese ve 

teşrlfle bu şabeaeri 

Tecrübe 

acentalıklarına 

görilnüz ve dinleyiniz. 

parasızdır. 

Muradı rabi devrinin en meşhur 
rnuka11idi, mukallitlerin eerçeşmesi 
l<ör Hasan zade Mehmet çelebiydi. 
Mehmet çelebinin dedcei k& Haean, 
Yıldırım Beyazıt devrinde btiyük bir 
föhret kazanmış, padif8hın bq musa
hibi sırasına geçmişti.. Mehmet çelebi 
eyi bir mukallitti. Bötiin ulıema ve zu
tefa, kış geceleri her ak,am Mehmet 
Çelebiyi konaklarına, aaraylanna da-

, .......................... mı .................................. , 

PiMANOL ROMATiZMAYI 
SiyaUti, lıüterek .. ucudu k.aplıyan eıııları, arka ağrılarını derhal gıoirir, ıoğuğun ciğerlere lşlımısine mani olur. 

Vct ederler, sabahlara kadar onun nen, . o kadar san•atkarane olurdu ki, bütün 
~kr:k, mukallitli~ndeıı zevk alırlardı. Sarayın mufc&cr !ahaiyetlerindcn bu muhavereleri hariçten dinleyen ha-
.,atta Muradı rabı bile Mehmet çelebi- lbrikdar Alaaı rem ağaları, böyle aecelerde, adeta 
~en ho"lamrdı. Hasan zade haftada 'ıkı' d şüpheye kapılırlar, kan ter içinde solu-
acce T •d --..J:.,_\. h hanen eler derhal faslı değiştirirler, bu «la saraya aı er, ~.ın uzurun- şarkıya başlarlardı.. ya soluya bu eğlence yerine koşarak 

ınukallitlik ederdi. Bu sırada rakkase utanır, sıkılır gi- hakikatı anlamak isterlerdi .. 
. O devirde, Mehmet çelebinin yetif- bi yapar, Acem kıyafetindeki kadın da Yırtık ve fersude bir yazma kitap 
~~rn1 esi bir çok kadın mukallltler, mud- tostoparlak sakalını kaşır, iri ka,Iarmı parçaıından alabildiğim bir malumata 
• 1" er de vardı. Kıt aıec.leri, harem da- oynatır, çıplak ~mı sıvazlayarak: göre, Muradı rabi zamanında sırf bu 
~=lcrind7 .toplanan ura~~,]~, i_~ü _ ~ Mene hah civanım!. Eyle özünü karı koca oyunundan tuhaf bir hadise 
~ savct ıçmde bunalan Sonüllcrını .• bu yahmişendirl .. Gurbanın olam, etme .. çıkmı9tır: 
la ukaUit kadınlar say.inde ferahlatır- Gel de bi yannagundan kohlayayım !.. Bir gece sarayda yine böyle bir eğ• 
lar, hazan tabesabah plmekten hasta- diye sırnaşmağa başlar, bin türlü ko- lence vardı .. Yine bir kadın tnukallid, 

nırlardı.. mikliklerle odadakileri kırıp geçirirdi. karfıaına koyduğu bir mankenle, mah-

b
. Mukallit kadınlar, bu ifde büyük• Mukallit kadın, sesinin, hareketleri- çup bir koca ile fettan bir kadının cil-
ır sa ' t .. t • ] d' cı __ I · · · b'" ·· h 1 · l k"d b. k velerini taklid ediyordu .. Harem adam-

.l n a gos errr er ı .. .::JC8 ermın per- nın utun me aret erıy e i ı e ır ıya-
hlc~ini değiştir~r~k Kürt, Ermeni, ya- fetini değiştirir, rakkasenin etrafında !arından sofu ve mutaassıp bir arap 
b Udı, Rum taklıdı yaparlar, bazan tek veya üçüncü, dördüncü, beşinci şahıs- bütün bu hareketleri aklına sığdırama
b~şına sahneye çıkarak, batlı başına larla bin türlü hokkabazlıklar yapar, y~rak Muradı Rabie koıfmuş •. ~enç pa
b~r oyunu oynayıp, on on ~f ki~~yi ortalığı kahkahaya boğardı. dı\"lhı: «Ha.~e~~e k~a ta~lı?ı. yapı-

tden konuştururlardı.. Bundan sonra mukallit meddahlığa yorlar, neuzubıllah carıyelerınızı ba,tan 
~ Haremi hümayun için, bu gibi mu- başlardı.. Bir kaç iri şiltenin yükseltti- çıkanyorlarb> diye zehirlemİfPtİ.. Padi
r"Uit kadınların büyük bir ehemmiye- ği bir yere oturur, taklitli bir ,hi~aye şah pürhiddet kalkmıf, tek bafına, ge
ha Vardı .. K1' geceleri. }Of ve rutubetli anlatmağa başlar, horoz, kaz, hind~ gü- ce yarııı hareme ge~mİftİ .. ~ğlen~eni? 
da tcrn odalarında toı>lanan .. raylılar, vercin sesleri çıkararak, yeniçeri agası- Y.a~ıld~ğı odaya geh~~e, padıf8h ıçerı-

ha akşamdan hazırlanırlar, odanın nın kol gezmesini, şeyhülislamın fetva aını dinlemege ve gozetlemeğe başla
Clttasına büyük bir hasır .ererek, etrafı- yazdırmasını, şair Nefinin şiir okuyu- mıf, mukallid kadının hOf ve ten nük
tıı şiltelcrle çevirirlerdi .. Hünkarın izni şunu taklit eder, Karagözle Haciyvadı teleri bütün hiddetini bir anaa yenmif· 
~Ycsinde ak~am saat 6 dan ıonra ge- kar~ılıklı konuştururdu. ti. Bunu aören padffllh derhal içeriye 

11 oyuncu kolları bu hasırın ortasma Mukallidin en ziyade muvaffak ol- gİnnİf, mukallide: 
:tururlar, cariyeler, harem ağaları, ka- duğu oyun, yeni bir karı kocanın tak- - Hele bir devam et te, biz de na
;ı;n sultanlar da, mevldlerine göre yer lidiydi ... Mukallit yastıktan, bohçalar- sip alalım f.. diye bir kö9eye oturmuf1, 

arak hasırın etrafına dizilirlerdi... dan yaptıRı bir mankeni karşısına ko- geç vakte kadar, harem kadınlan gibi 
~ Evvela bir çalgı faslı ba,lar .. «Hey, yar ve hasırın üzerindeJ:>ir zifaf eğlen- gUlmekten kasıkları çatlamış, memnun 
} cyh> li bir acemaşiran okunur, son- cesidir başlardı .. Mukallid, kadın ve Ye mahzuz olarak, oyuncu kollarına bi
~il., esrner tenJi, mühür benli, siyah per- erkek seslerini o kadar mahirane taklid rer atlas kese içinde altın dağıtmu:ıtı. 
~ll"ıli şuh bir çengi kadın ÇJkarak rak- ederdi ki, saraylıların, cariyelerinden Ragıp Şevki 

b·clerdi .. Bu raks esnasında da odanın 1 en vakur kadın sultanlarına kadar gül-
trıt köş(>sine gerilen bir perde arkasında 1 mekten kasıkları çatlar, oturdukları 
~ ~kallit Yahudi, Ermeni, Acem, veya yerde halıları, şilteleri tırmalarlardı. Bergamada atı' talimleri 

Urt kıyafetine girer, birdenbire: 1 Kadın mukallidler bu oyun.da bü- Bergama (Özel) - Halkevi genç-
)·...._ Erzincandan Kemahtan, yar ge- tün meharetlerini gösterirlerdi .. Mah- le'r için atu~ talimleri ihdas etmi,tir. 
lit()Ynamahtan !... çup bir .koca ile fettan bir kadının hu Gençler atı, talimleri lle çok alakalan-

Şarkısıyla dışarı fular, ıazende !ve karşılıklı görü~meleri o kaclar tahit, maktaC:lırlar. 

Şirketi Hayriyeden: 
. Martın 4 ne~ Çarıamba aaba~ından itibaren Köprüden Kandilli, Anadoln-

h11&rı vı Emırgina n bu ıakelelırdıa Köprüye mabıuı aıı.imet , .• 
ATd'tli bile• flailaıı •tafıda yazılıdır. 
KöprUdıo lıkel•lerdtlll 
2 noi 1 mel 1 ooi 
MıYlô MHld .Mnki 
Kanıt 8 KUIUf S Kurut 
14 50' '1r To ~:l 

l DClİ 

Mniı:i 

Kurıış 

16 

Neıle 

Bıt 

rn, 
ağrıları 

Nnralji 

Romatiaru 

Grip 

Mni 

ılike'1i 

ka .. •akl 

~'\ı...ır:..ııl,..,. Baıkala:ılı'i 

isteyinu. 

~ Sahlık Bilirdolar 
Galata Per9embe Pazar No 19 .._ ___ _, 
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8 Sayfa 

• 
1 

Tek .. 
n 

2 
nın 

ğ stos kafile seya af e ·ne şi 
· · e oda aTın zı ayır 

buiüıikü tıbdo 
sabit .ol~ 

m ıblr ıhakikattir~ h üz: 
Bu suretle kendi e dinlettiriyor bu hassadan tedavi için istifaae edilme-

. me tedir. Bir de a, rmın bir ·nsanı 

• 

Hintli Yogenanta 

1 Kalp vücudun en loymetlı uzvu• 

'

dur. Fen bilginleri de insan yı 
nm ancuk kalp denilen bu küçük uzuv 
il il olduğunu eöy rler. Uzun 
nelerden beri ölü bir insanı diriltmek, 
y; tmö için Sovyet Rusy da eunt 
kalp yapılmasına çal ıldı. Bir .Rua 
d~ktoru da geçenlerde böyle bir kt\lbi . 
bulduğunu. uzun bir miJddet bir ..ölüyü 
yaşattığını iddia etti. Fakat tam bir ha
yat veremedi ve ke~fi bittahj tesirsiz 

· kaldı. 

Kalp durması ölüm dem tir. E k 
Suami Y ogenanta isminde bir Hintli 
bu prensipten hariçtir. ~ünkü u adam, 
günlerce kalbinin işlemesini durdurdu
ğunu ve ondan sonra tekrar yn il) ~ 
başladığtnı iddia etın · ve ge;çenlerde 
Londrada ttb adamlarının önünde bu 
şayanı hayret tecrüBesıni yapmıstır. k .. :. d ·ık tt""' • --L

1
• . y . . · ıo tugu zaman vucu a ı a e ıgı z;aı -

Suamı ogenanta kalbım durdur.. . l • l ·· d d-u:ı . .. . rın, yı an ısırmas!Y e vucu a wa o-
muş ve aotlerce bır: maaa ıuzehndo 1 . k b' h" ı.ıı w 

h k . k ld k km . 1 nn zehıre ar~ı ır panze ır o 11. u I are etsız a ı tan sonra te r J • b"t 1 t 
· d. ·1 · · Hf tli b da t..aI sa ı 0 muş ur. mı ve ırı mıştır. n u ara ~ • D'"' t ftan k . . • . .. • ıger ara an ıso ma mm 

binin ışlemesmı ıiiç gun tamamıyle tizm' ..k - • ld w '.J 

1 • ~ . roma ay,a arşı mue .o ugı+ cıa, 
durdurabf dı(inı ve bu suretle de mut· b .. · t' kab ı d"I ... • . , ugun, umumıy.e ıe u c ı ge 
lak hır ıstırahat elde derelı. hayatını ba..I L· il_ k"k tt. 

\>'anmış ayrı oır na ı a ır. 

uzattığını iddia etmiştir. Bu hususta ortay mühim bir ok-

tai nazar atnn Marburg'lu d tor 
Tertz'dir. Bu zatın ,bir çok müşahede 
neticesi icldi n :öre. l:>ır rı tara
fından sokuian romatizmalı ~ adam, 
bir iki defa yine anlar ra dan so
kulacak o1ursa, bundan müteessir ol
mamaktadır. 

Mesela arı besleyenlerde, bu hadi
selıer zaman gönilmektedir. Şayet so
kiı1acak olurlaTBa, duyduktan acı -pek 
ehemmiyetsiz olduğu gibi 1bu sokustan 
hası! olan şişkin1ik 1e ehemmiyeWz<lir. 

arışın 

Hiyan t 
15 ya§lannda u unan Ba
yan Sacide. 19 ya an da 
\ür sansın kı7.ın ~n. it 
tüccar ı0 an nİf&D ı a ~ 

yartm gı :ve na ıl'W..P 

olmnğı kurmu§t.u. Ba,yan 
,Sacide .ıı:e,ki ve de.ssu id1 
Maksadına nail oldu. Çün~ 
kü, o da rnkı"besi kadar 
~enç '\"e ~yımı nrzu gör.ün-

Dolctor ~ertz ~şte bu esasa istinad ec!le- omeğc ıuva'ffak o1muştu. 
rek tedavi tecrübe11erine baŞlamtt,ı ıve O. Blaodl tabir edilen 
büyük ir .namriye silsilesi unnuştur.. her ~lik :e gUz.cllik vcı' 
An zehrinin fi a88al. b · a sa,. kı w bir ı#VbeWı l/iy; da ~ -
hücrelerd l.hu ule geti-r.diği tciharl'!ÜŞ dildii,i .hakkında ;ıYnzılao makal~ri o.ku· 
ıva:ıiyetinden iten me'ktedir. •· le- :lllll§tu. Gilt i~n elu.ın ıbir unsur olı.µı işbu of 

1 I ı_. h · T k 1 k · k"b" d b v· t'\ • • • • •• •• 41ıd>' ce, mahallen husu e ge me numroa, ce.v cnn o a on remı ter ı ın e u • J)"alla vruvcraıtesa protcaoru 
1
, 

bir kafile romati~amn ha ta1ık doğuran ajanı- lund~nu iğrc ince hemen her gün mun- .K. Stejskal, u kıymettar ıcevheri d~:, Dün İzmir San'atler mektebi talebelerinden 25 ki ilik 
müdür muavinlerile beraber 1 ta bul 
tatilini · nbulda geçirecekler ve Lu 

Ud rde bulunacalda.rdu. 

'l'\t im'ha etmektedir. numen Tokalon kremini .kullanmağa le ·~ tfıen,s; ha~anJ nn cildind~ 
üeıseııe- ----·-· ....... - .................... _ ..... , ...... l dı . ..Bir •Y .zarbnda .burıwwdukla.r.ı ta· tihsale muvaffak olmuştur. Her / 

Eski .bma1arJn kı,Yme11ern .mamen zail oıd vu e ı<üdi tier senç kızın yatmazdan evvd eild için etzcm bi:;:~ 
M!(}A 1~ '1. nd ·· h" eiJdj ıkOJ!nr ıta.ze 'V~ açık ·r .hal aitJı. a· ceJ 1İ on emi k:ulio JJ9 nu ı .eJDIWI' .oruı a :nıııze ma- 1cı.ıu 

ı da kı _ 1.1 iik' :ıı .G.l~ Bio=.e.l ccvhcrici kaihediWlc ~ • adm, bu çizgi ıve buruşuktu , 
11 t' y et yma,,ua m eı- "'ld. - gd'' 
J_J: -: k~ züıı .adaleleri zııyı1J r ve buru~lduklarla kut bilir. Solmuş cı ııtı " , 
~~· ~ et r~, 1 'o 

ı . . ı.:. t 'Çizgilu mey.Cana .çikar c ;cilde bu cevheri 1 - 20 aş da'ha genÇ 
r e m ıuyme - . ~ . 
!!.l- •• •• b iade edınec bun ar .tamamen :z:ail olur. ırı.ınewlır. ı' 
uw:::: u , µ ·ıe 

·· t ·ı · Meccanen: latan bul 622 poıta kutusu adreıııne T Ti?. ru01uı1 {il· 
u.og or.a mem ısı..., .. ..ı ,, 1 .. .. iıa· .... t kil .a ~ı ıı ... • tıt .. _ ;t·· T01 . l° l ,.. t\C ~UlwaıUk :vlr posla pu U (ODuer ıgı a uırue utrUDlUlu& uır p gU1U1UZ tıit 
-en a ıma 1 

1.:0N kremi, bir fıp gece Tokaloıı remi n arzu edilen ren'kt• 

Yalancılar Kulübü 
Az s ·nda~ en- azla martaval atana 

er ene bir madalya veriyorm 

kutu T(/]cilon puflruı tı vi iuk-e ır ikllt.u e n~n !luıdiye .edfuıe ktir. ~I 
L 'I!~b .L Hamiş: Nümundik alebindc ülunao zcvct&I:ı tlıı:f~n dreelerini Vftnh .Ve znııfll ıııl• •·· u.t hu.lrnaıru.stır .. Bu A.ıÜ im mer~e- kJerl"1 

:-7 olarak yazımı.iarını v.c adreeld'iılin oknnlığı b He üz nü neti ~ 4roeı.ikad. .b.ulu.r.un~ her.aber .Ka-
1 _ mamıf aianların td• yeniden ~k dr~i sönd lc.ri .,~ ıolunur. ./ 

vu&Au'lJya. .ımgiltere ·e .C.enu- ----.. ,.re 
bJ Amr..ı:ikaQJ.D daha .hir -jr0k ~rlerin- zanması için u1durduğu yalan 9udur: va birdenbire uzamış ve Jare.Yi )'' 
de şubeleri vardır# Adı; ,.ccY..al;ıncılaı- G d ğuk çivilemiş.» .. işte 
.kJrb > üdü.r. . <~ :;en :_::_n ez_~e 6~ l gebir~ Amerikanın yalancılar kdübıL cJDfl'ıt 

B ı,ı ··b l b"I k . . f k mı~ı . .ou aoğu~uın mutecssır o an b 1 .:ı el l M. Jor u ,.. u e .aza. o a ı mı: ~an u a -'-" . . :C . ı d • . u ya anmuan o ayt ıster 
b. .ı .. L..ı· k k b·ıd· &na aresı ıster on :,ıoı: an n evıne "-. • ü"k . Jıt 
ır .u;uı.ıı.ı. we verme ve roe.r eze ı ı- .

1 
. . M' 1 dan b i . ıoırmc ı vermış. l 

1
110 

1 rilroek üzere.de çok µstu.ruplu bir yalan 
1 ~~.-e~~· .. uıter k Jo__r u fa~yı 11 inci Amerikan süvari n °~11aıı1 

ur.durmak jcap etmektedir. yas;.a afmf ak !çın ço ugra.B ~ınış. .. . at- ihtiyat ~aVU§U Adamson da şıJ >' 
B 1.1·· ı... d muva a oıamamış. unun ıuze:rme •• 1 ik" ·ı·v· k #tet 

:.U MU"'' Slra sıra, azası - arasın a f 'L!_ ı._ ı e ı ıncı ıgı azanmıştır. b'' p 
.. b k 1 . k b .. a asını yorar .on uwpan ıy:apmış. 'B' d .. h d' . ··yte ı <ıP rouıuı a a ar tertıp etme te ve u mu- v •. ..k ı.. . .

1 
« ır ra yo mu en ısı o ;;.f,1) 

. . . I .roı.: pan uyu uır :termometreyı 4cmsı k f . . k. b b. · e bDı> jt' sa'baka,arda bırmcı ge ene: . ' bu . al da ela eş etnuştır ı unu ır JP aıct 
B. k 1. . l 1 .. 1 . b" edıyor, temıornetrenın tm d • 1 . b 1 klar bu d ır ıymet ı taş ar a sus enmış ır ~ ~ k bi . bul emze sa ıverınce a ı ·zdeıı Y 

1 bn>M mıli! ye; ' rm~edir. l>uyuce r ıparça peynır unuyor- peşine takılmakta ve alet (len• 
01

,, ııt' 
1935 e.enesi ~inde yapılan üsaba- muf. kanlınca, balıklar da sudan kar 

1
,,.., 

Yalancılar klübünde bir kısım aza kaw.n birinciliğini azadalJ,., 'klübün Şi- O gece, har.are.t o derece düşmüştü Jama'kta, böylece de kolay kola>' 
<ıAmerican ~ ce'klyn y zıyor: Vi -j ton'da oyJe bir ldüp v.a.rdtr # imdiye ~o şubes· me.n ~ Con Jardan ki peyniri ycme'k isteyen fare bununla Ianmaktadırlar. 

ccır. ""} let'n:n merkezi olan Bu li::ı f kadar dunyanm hiç bir larafı da qi kazanmıştır. Onun, bu b"rinciliği ka· ıneşgulkeıı tcwıometrenin İçiode'ki cı· Allah akıllar versin. 



KIZILAY 

Evkaf kadrosu tamar.ılandı l Evkaf umum müdürlüğü İstan -
Dört gün sürecek büyük hikaye: 

Koskalı Terzi 
1 
bulda kurulan yeni evkaf tef kili • 
tını tamamlamı§tır. İstanbul, Beyoğ-

··ıu ve Osküdarda müdürlükler vardır. 

Yazan: Ummacı 

Madam Agavni 
«Yaz aıkına dair dediniz iıte misali .. » 

T. Fikret 

Çocukluğun unutulmaz, silinmez j madığı saatlere münhasır... Onun, 
hatıralarından biri yine beynimi kur- mevsimin yaz veya kış olmasına göre 
~mağa başladı; halbuki hunu Len ! uzalıp kısalan ve daima tuludan bir 
0
tuz küsur seneden beri ne kıskanç saat sonra ve gruptan yarım saat ev -

b_ir hisle saklamıştım... Hınzır şeytan vele inhisar eden gidip gelme saatleri 
!llndi beni muttasıl zorluyor ... Galiba bütün evce o kadar kat'iyetle ve ya -
ihtiyarlık insanlarda sır saklama mu- nılmaz bir surette hesaı:tl_anmış Ye tec
ltavernetini de, diğer hisleri gibi, zaafa rübelerle öğrenilmi;;ti ki bu müddet -
düşürüyor. lerden yarımşar saat evvel en kızgın 
Koskalı Terzi Madam Agavni .. Bu, muhasamat mutlaka tatil edilir ve mu· 

rniın ilk gençlik aşklarımdan biridir. haripler arasında mutlaka muvakkat 
•
8tihdat yıllarının sonlarına yaklaşmış bir mütareke aktedilirdi. 

İstanbuldaki müdürün ünvanı baf
müdürlüktür. Yalnız tahsilat ve az
lık evkafı işlerinde batmüdürlüğün 
diğer müdürlükler üzerinde bir mü
rakabe hakkı vardır. 

• 1 •••••••• 

•dik. Sene 1904-1905 suları. Çok mu- Bu muhterem ihtiyarın sabahları 
hafazakar, eski adetlerine fazla sadık selametle merasimi pek okadar rnun
\>e hatta müteasıpça bir ailenin efra - tazam olmaz ve bilhassa gençlerin tatlı 
dından bulunuyordum. lstanbul'un sabah uykuları veya bunun mahmur
tciş, büçüş sokaklı ve tahta evlerle lukları arasında bu vazifeyi ihmalle -
~lu bir mahallesi, etrafı harem, se - rine göz yumulur ve uzun bir zaman
~lık, mutbak ve bilmem daha ne dan beri dul bulunan ve hiç evlenmek 
18inıleri ile anılan geni~ ve bakımsız istemiyen bu emsalsiz adama sabah -
bahçderle çevrilmiş, plansız, hesapsız j lan münavebeten bakan iiç evli kızın· 
"c çok odalı büyük bir ahşap ko - dan nöbetci olan bu rasimeyi alt kat-

ttak. .. Seksenlik müteassıp bir büyük 
1 
daki ihtiyar kadınlarla kahya kadın --~•mıı•••••••••9' 

~banın sert ve aman vermez idaresi ve o günün yemek tertibatına intiza- , . k 
1 

k 
11 i\lh • k k h 1 Şu çımento mar •a annı u anınız: •ında benliklerini kaybctmış, orta ren iç kapının dışında or u ve . e e- , , . • 

raşJı, damat beyler, genç gelinler, ve canlarla bekliyen aşçı başı tarafından ASLAN,, Zeytt bu. nu 
~time hanımlar, delikanlı mahtum ifa edilirdi .. Çünkü Efendinin asabi - '' ASLAN Darıca 
~ ~ler, bir düzüneden fazla kızlı, er - yet ve öfkelerinin en sunturlu ve en Normal ya~ma PORTLAND 
.ı~kli, irili, ufaklı torunlar ki bunlar - amansızı, bir gülle halinde ve kondan- "SÜPERASLAN,, 
~n biri de benim, ekserisi nereden ve se olmuş bir şekilde sabah sabah za -

~ıl bu ~ve gelmiş :V~ yerleşmiş ol. - vallı aşçı ba~ı~ın i.~i abla~ ... su~~tınd~ 
1.!kJarı bızzat ev sahıbı tarafından bıle patlar, efendının gur ve puruzsuz scsı 
~tlutulmuş ve kendi iddialarına naza- beni bile yatağımda tatlı uykumdan 1 

d~ evin merhum büyük hanımın~, sıçratarak ~üreğimi kor~ularla doldu
~atlara, gelinlere mensup rumellı, rurdu... Zira bu çek alıcenap adam, 
~lı, arabistanlı bir alay nineler, hala bütün cömertliğine ve gmasına rağ ~ 
~ lmlar, teyze kadınlar ve ahretlik ~enyiyecek ve i'ç.~e~ hususun~a~ı 
~lar... ısrafa karşı ateş puskurmekten kc.:ndı-

~ Selamlık tarafından da Ramazan - ni bihakkın ahım~ ve bütün bu har 
tda adedi üçe çıkarılan, biri yamak vurup harman savurmanın, guya ye
:~ak üzere, iki aşçı, bir bahçıvan, bir gane mes'ulü aşcılarmış gibi, biitün 
l'tıttte~tar uşak, keza mevkileri gayri öfke ve hiddeti onların kafasında pa~-

ZEYTiNBURNU 

"SÜPERASLAN,, 
DARICA 

Çekiş ve basışa karşı yüksek ilk da
yanıklı yavaş donnn. çabuk taş olan 
yapma PORTL.AND SÜPER ÇI -
ME.NTOSU. 

Fabrika! rı: 

Zeytinburnu, Darıca, Eskihisnr. 
Satış yazağı: 

Galata l)'an Han 3 üncü kat 
Telefon: 44795/7 

alum iki ihtiyar... lardı. Acaba, o zamanın aşçıları yag-
~ Bu kadar insanın yiyip, içmesi, ya- dan, pirinçten, şekerden, etten bir kıs- • ÜYÜı< H1R FIRSAT < ' 
/>. kalkması, ısıtılıp serinlendirilmesi mını kaçırıp satarlar mıyd? · Ben bu 1 S Q L D ı 
~t hatta mühim bir kısmının giydirilip kadar azardan sonra bir aşçının kızıp l . . . 
\ı~ttırılması masrafları evin bu sek- peştemalmı atarak işini terkettiğin~,. Kışl k el_bı~elerıma ve geceJ 
~lık olmasına rağmen çok kudretli, aklım erdikten itibaren on bes .~enelık tuva.etlerımı sold cdiyoru~. 
~:\>hvetli ve aynı zamanda çok sert ve bir ömür içinde bir defa ~:sadu~_:de- .... : •• ~~~.~~ ... !~~~~.~! ... ~~.~~~.~ ....... . 
)"k afazakar büyük babasının sırtına medim ... Sonraları iyic~ ogrench.~ım: ram şeyler, hatta midye.istiridye, ka
~ lenmiş... Bu mübarek adam bü- göre, o zamanlar es arın-bugunku rides gibi mekruh gıdalar bile resmen 
~ bu fedakarlıkları mukabilinde akılların kabul edemiyeceği-~cuz~~k evin kapısından aşamazdı ... Fakat aş
~ ta noksan mevcutlu bir bölük sa - ve bedavalığına rağmen bu evın gun- cıların sureti mahsusada gizli olarak 
~

1

?daki bu kabilesi efradından kör delik yeme ve içme masrafı dör~ bu • pişirdiği midye tava ve dolmaları, isti· 
~~taat istiyor ... Ve onları afrikalı bir çuk-beş altın liraya varırmış kı altın ridye istakoz salataları, karides haşia
~ •le reisinin gurur ve ihtişamiyle ile bu günkü kağıt para arasındaki I maları, boşbogazlıtımız endişesi biz -

~~0~iy~~· ~~ha ~oğrusu öyl~. za~- n~sbet farkından kat'i nazar, ~ ~~m~- 1 den hile saklanmağa çalışıl~rak, nefis 
~ .. r '.. çunku kabıle efradı kor hır kı paranın satın alma kudretı uzerın- Fransız şaraplarının refakatınde te-na· 
'llstune oturtulm~ unlu bulamaç den bugün bu iş, günde yüz ila yüz on vül edilir ve kabukları ihtimamla ka
~ rıı gibi için, için kaynıyor. Karıla- lira ile ancak başarılabilir ... Yemek ve gıtlara sarılarak günün münasip saat
~ll da iştirakile damat beyler birbir- içmek diyorum; halbuki yalnız yemek lerinde bir iki sokak aşın viranelere 
~t\e saldırma, gelin hanımlar koca- demekliğim lazımdır, çünkü günde üç, attırılırdı. 
~ llın himayesi altında görümcelere dört fıçı karakulak suyundan sarfı na- Büyük babanın akşam karf?Uama 
~~ağa amade bir halde, hele biz to- zar, eve içme masrafı olarak on para merasimi tam tertip yapılı~ ve bundan 
J~~ r o zamanın pek marnf olan Rus- bile sarfedilmezdi.. Konyak, rakı, şa- kaç göç hususuna fevkalade ehemmi
~i b~ harbini gölgede bırakacak dai- rap, bira .. Hiç olmazsa zahiren bütün yet verildiğinden, zaten selamlık ci -
b kır muaraza halindeyiz .. Evin aşa- evin mechulü şeylerdi.. Büyüdükce, hetinden işliyen damatbeylerden gay
~t «ltını dolduran yabancı kocnkarı - aklım erdikçe etrafımın itimadını ka- ri hiç bir fert istisna edilemezdi yatak
b~1~ Renç ahretliklerin hali de ayrı zandığımdan mahdumbeylerin ve da- tan kalkılamıyacak derecede hastalık 
~alem ... Fakat bütün bu asayişsiz- matların gizli dolaplarının derinlikle- tek bir özürdü. Ve hu merasim aynı 
\er, isyanlar büyük yaşmn rağmen rinde saklanmış bu nesnelere ait kendi zamanda bir nevi yoklama idi, o saatte 
~~n işinden vazgeçmiyen ve bir paralariyle alınmış şifielere tesadüf et- ev haricinde kimsenin kalmaması mut
~~bq1ni de evi haricinde geçirıniyen o tim ;e hatt~ .az çok lezzetler~~i de öğ- lak surette matlupdu. (Arkası var) 

tek büyük babanın evde buluna- rendım. Degıl, maazallah, boyle ha • 

Sayfo 9 

2 ve 20 komprimellk ambalajlarda. 

bulunurı. Amba1al ve komprime· ~-·""--
lerin üzerinde halisliğini tekeffül 

eden EB mar«•s•nı arayınız. ,....~~~~~~m 

--~--~~~----~--._,...--~------~~---

;.:-RÖNTGEN FILIMLERININ EN MÜKEMMELİ : 
11 ILFORD RÖNTGEN 
11 Dır. Röntgenle Muayenen!'i:in Ly!}Bu Filmi ioteyiniz. 

1 
Heryerde eabhr. Türkiye için yepano deposu : • 

LÜMİYER-M. KALUMENOS TiCARETHANESi 

1 
Beyoaıu. TUnel Meydanı, 519·521, lstanbul 

Röntgen filimleri kullanılırken vukua gelen kazalar ''e bunlardan sakınmak ça
releri hakkındaki broşürümüz Röntgen mütehassıslanna meccanen gönderilir. 

Anadoluda acentnmız bulunmıynn yerlerde acenta olmak i;otiyenlerin vcraiti
mizi anlamak için yukarıki adresimize müracaat etmeleri ilan olunur. 

VENÜS RUJU: 
kulltman bir dudaktan 
çıkan Jıcr kelime bir 
ateş damlası gibi yakıcı 

olur. 
VENÜS KREMi: 
;Je beslenen bir cild 
dünyanm en tnraveUi 
güzelliğidir. 

VENÜS PUDRASı: 
Çehreye hilkatin vere· 
mh·eceği yumuıalc ve 
ca;ip, tlltlı bir beyaz
lık -.erir. 
V ENOS: İsmi tarihte 
eflanPvi bır glizellik adı· 
dır. Fııltat bugClo fen 
aayeıinde Lu marka her kadına bir VENÜS g:izelliği verecek lıarika o'uıuştur. 
EYliytt Zade Nureddin Eren Eczayı kimyeviye alit ve ıtrıyat depoıu, İstanbul 

KARYOLALARIN .~ 
1936 desenleri gelmlıtir. 

Asri Mobilya Mağazası AHMET 
FEVZi 

lstanbul, Rizapaıa yokuıu No. 66 Tel. 23407 

İST ANBUL TİCARET ve ZAHİRE 
BORSASINDAN 

Bayramm ikinci Perşembe, üçüncü Cuma, dördllncU Cumartesi 
günleri Boraa salonunun muamelata açık olduğu ilan olunur. 

Genel katiplik. 
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KAŞ E 

NEOKALM • 
1 

Bayramda spor faaliyeti 
1 

Çankaya ve Altay takım-
ları şehrimize geldiler. Bir 
güreş ekibi getirtiliyor 

~. 
i - .. 

..; 

M u 
T u 

Galata I:. N.!cati caddt~• i Nı. '.l38 

NA 

Mart 4 

Grip - nevralji - baş ve diş 
ağrılannı-artritizm - romatizma 

1 -NURKALEM~ 
KURŞUN KALEM FABRiKASI 

Mekteplilerin, Mühendislerin, Ressamların, Devairin ihtiyacını 
temin eden her cins kalemi yapmaktadır. Her kırtasiyecide satılır· 
Ecnebi mümasilleı-inden kat'iyyen üstün ve ucuz olan çeıitlerİ 
aşağıdadır: 

301 No. lı Mektepli kurfunka lemi 
501 » 1, 2, 3 derece sertlikte resim kur,unkalemi 
DAGDELEN 10 muhtelif sertlikte en iyi cins kur!unkalemi 
1011 No. lı Marangoz kur§unkalemi 

99 » Taıçı kurıunkalemi 

701 » B ve C, 2 sertlikte devair için kopya kurfunkalemi 
702 » A, B, C, D renkli kopya kalemleri 
901 » Bir ucu kırmızı, bir ucu mavi kalem 

1312 » 6 renkli kalem. 
1323 » 12 renkli kalem Afyon 

Kara 
.. NURKALEM : Türk yapısı, ucuz ve üstündür. 

1sar1,.,.N_U•R•KA-1.1L•E•M-•: •H•e111r-•T•ü11rk•u•·n-e•lı!il·n.d11e•k•i •k•a111le1•m-o•l•m•a•l•ıd•ı•r._1111_ .. 

lzmirden gelen 

Şehrimizde iki§er müsabaka ya
pacak olan Ankaranın Çankaya, 
lzmirin Altay takımları dün latan • 
bula gelmişlerdir. 

Çankaya klübü Günef klübünde 
misafir edilmİ§tİr. Altay takımı da 
Bristol oteline yerleımiştir. 

Altay takımı lzmirin kuvvetli o -
yuncuları olan Altınordulu Sa.
it, Fuat, İsmail Hakkı ile takviye e • 
dilmit bir şekilde gelmiıtir. 

Memleket en kuvvetli takımları -

nı bir araya toplamı§ olan bu kartı· 
latmalar bizde futbolun en yüksek 
derecelerini göstermİ§ olacağı için 
bu maçları dikkatle takip etmek la
zımdır. 

Olimpiyat ve takımlarımız 
On birinci Berlin olimpiyatlarına 

gidecek bütün takımlarımızın Bal • 
kanlarda gösterecekleri muvaffa .. 
kiyet üzerine Olimpiyada gidecek -
leri karara alınmııtı. 

Futbolcularımız, atletlerimiz Bal
kanlarda temas yapacaklardır. 
Güreı ıubemiz Balkanlarda eea • 

sen ıampiyon olduğu için daha bü
yük rakiplerle kartılaftırılacaklar • 
dır. 

Son yapılan tefebbüılere nazaran 
dünyanın en kuvvetli güreı takım -
larına malik olan F enlindiyalılarla 
karıılaım&k dütünülmektedir. 

F enlindiyadan ya bir takım ve -
"yahut üç kitilik bir ekip getirilecek-

, tir. Gelecekler içinde ağır sıklet AY 
rupa birincisi olan Nyströn, yarı a -
iırda dünya birincisi Kokinen ve 
vasat sıklette ıampiyon• Noradlins 
bulunmaktadır. 

Çoban Mehmet, büyük Mustafa, 

Altay taltımı 

Nuri, Mersinli Ahmet ile Ankaralı 
Hüseyin kendi sıkletinde olan peh -
livanlarla kartılaşacaklardır. 

Galataaaray bokıörleri 
Ankarada iki maç yapacak olan 

Galatasaraylı boksörler dün öğle 
treni ile Ankaraya hareket etmişler· 
dir. 

Boka e~ en kuvvetli kadrosile 
seyahate çıkmıthr. 

Bir tebliğ 
lzmir ve Ankara maçları tertip heye -

tinden: 

İzmirin Altay ve Ankaranın Çankaya 
takımları bayram münasebetile İstanbula 
gelerek Fcnerbahçc ve Güneş takımlarile 
karşılapcaklardır. 

1 - Maçlar 5/Mart/936 perşembe ve 
7 / Mart/9 36 cumartesi günleri Taksim 
stadında yapılacaktır. 

2 - 5/Mart/936 perşembe günü saat 
14, 30 da Çankaya - Güneş saat 1 6 da 
F enerbahçe Altay arasında yapılacaktır. 

3 - Günet - Çankaya maçının hakemi 
Şazi Tezcan F cnerbahçe • Altay maçının 
hakemi Ahmet Adem Gögdün'dür. 

4 - İkinci karıılaşma Martın yedinci 
günü saat 14, 30 da F enerbahçe • Çankaya 
ve saat 1 6 da Güneş - Altay arasında yapı
lacaktır. 

5 - F enerbahçe • Çankaya maçının 
h~kemi Şazi Tezcan Güneş • Altay maçı • 
nın hakemi Ahmet Gögdündür. 

6 - Stadyom gişeleri saat 12 den iti -
baren a9ık bulundurulacaktır. 

7 - Serbest dühuliye kartları bu maçlar 
için muteber değildir. 

Şilt maçları 
lıtanbul şilt pmpiyona şilt ilk maç1an 

bugün Taksim ve Şeref stadyomlarında 
başlıyacaktır. 

Ooğanapor, T opkapı, A talumlan Ka -
ragümrük, Ortaköy, Beylerbeyi - Ana do • 
luhiıar takımlan Şeref te Hilal, Eyüp, Fe· 
ner Yılmaz, Sümer, Kasımpa§a Altınordu 
da Taksim stadında karşılatacalclardır. 

Kızılay kimsesiz 
zaman 

ve yoksulları hiçbir 
unutmaz 

Maden 
Suyu 

Mide, bar• 

sek, böbrek 

hastalıkları

na, kum san· 

cllar.na en 
mUesslr bir 

lllçtır. 

Haata ol· 
mıyanler için 

de hafif, le

ziz, ferah ve

rici en mU· 

kemmel aof· 

ra suyudur. 

Tabii meyva usarelerile hazırlan -
mış yegane meyva tuzudur. 

Mide, barsak, kara ciier, böbrek 
haatahklarında fevkalade faydalıdır. 

Hazmi kolaylaıtmr, inkıbazı izale 
eder. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESi 
Beyoğlu • lstanbul 

Teminatlı KLUÇKA MAKİNELERi 
yaparım. Çok gaz yakan ve çok zayiat ve· 

ren fena sistem makineleri tamir ve islah 

Bu resim, Kızılay'ın Eminönü şubesi tarafından yapılan binbir yardım • ederim. Üskiidarda Kısıklıda deniz zabiti 

fan birini tasvir ediyor. tekaüdü Halil No. 12 • .. 

-----

ZETLi 
ÇOa-< 

OLUR 

Ka..ıın .vüzleri 
tecrübe tabtaaı 

olmaktan 
kurtulamadı 

Hayırı... O krem:erin biç biti 
değil. Size en tanmmış kre111i 

KREM PERTEV'i 
getirdim!. •. 

ÜROLOG OPERATÖR ~ 

Dr. R EŞ İ T S A M İ 
idrar yollara hastahklan mütehassısı 

Be)"oğ:u latiklil caddtai (Eski hluleo Uuj kariısı) Vebap B. Ap. No· ül 
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Spo:r:c~uLa=a:L.o~l~ay~luk~lliiiiiii&iii9iliiiliiiiiiiiiiii~ii 
f\1üJkiye amirlerine yeni .~~~-

vazifeler d ·· şüyor 

iç lıleri Bakanlığı. Türkiye ld • 
~~ cemiyetleri umumi merkezi 
ltinci batkanlığının müracaati ü • 
~ine yaptığı bir tamimde ülkenin 
~ tarafında spor teşkilatı geniıle -
~te bulunduğu için vali, kayma
~ Ve nahiye müdürlerinin bu teş
ı... ta kanuni yollarda kolaylık gös
~elerini ta vaiye etmiştir. 

So:ı 24 saatta 
hırsızhk vak' ~ları 

t\''Velki gün lstanbulun muhtelif 
~tlerinde bir kaç hırsızlık olmuş
~ Kasımpaıa iskelesinde bakkal 
~ın dükkanına gece anahtar uy
~ larak girilmiş ve çekmecedeki 
lıtı 'lar ile 80 liraya yakın sigara a
-..._ hnııtır. Hırsızın kim olduğu 
~huJd·· ur. 

\ '1t i ahtakalede Tomruk sokağın
~ 18 numaralı apartımanın kapısı 
~rak içeri girilmiı ve ceket, pan
~ • Pardesü, halı ve daha ıair 
~ aıırılarak ıavuıulmuıtur. Fa -

aranmaktadır. 

~ Eminönü Kemalpaıa mahalle -
~ e binbaıı mütekaidi Kadrinin 
~~~en pardesü, ceket, kadın el -

'' gibi eşyalar çalınmıştır . 

..... ~ Gedikpa§ada Yeni mektep ıo
~llda 26 numaralı eve giren hır • 
' t oda içinde sandık, sepet ne 
.. ~ karıttırıp alt üst etmişler ve ,, 1 • 

'~1nde yorganlara varıncıya ka -
~le Yarar ne kadar eşya varsa 
~rdır. 

11 

--

1 İki meseleye dair r- • T. C. ~ 
~tanbulda eczane azını, çokmu? EM N 1 YET SAN D 1 (j J 

Aspirin reçete ile mi satılmalı? Vadeli vadesiitieVdi8t kabul eder. 
~~Pte yeni bir kaza teşkili müna-ı nüfusları az olduğu halde birer ec· 
,t.ıe orada yeniden bazı eczane- zane açılmasına müstesna olarak Emlôk mücevher, altın, gümüş ve tahvilat karsılıl{ı 
~ açılmaıına müıaade edileceği müsaade edilmittir. Bugün lstan • •• d •• • 
'hlldi. Sıhhat İtleri müdürlüğüne bulda eczane adedi fazla hiledir. 0 UDÇ para verır 
\ '-•usta bir çok müracaatlar da Aspirinin reçete ile satılması tek-
,~ı! ve eczane açılması isten - lifi hakkında bu zat §Unları söyle - Ehven şeraitle kiralık kasaları vardır. 
~?: Bizim alakadarlaTdan öğ - mittir: ~--------.. Adres: lstanbul, Cağaloğlu 
''tİrnize göre Eyüpte yeni bir ec- - itirazlar bilinmeden, tetkik e-
ı..t • asılmasına müsaade edilmiye- dilmeden yapılıyor Aspirinin bak -
~.t' 
"-ı~· kallarda satılması esasen memnu -

'ilcadar zat bu hususta diyor ki: dur. Ecza depoları da bunu sata • 
'aıe~erin tahdidi hakkındaki ka- mazlar. Yalnız eczanelerde satıl • 
~ Rore ber on bin nüfuıa bir ec- maaı lazımdır. Eğer aspirin reçete 
l~)'ç~Iacaktır. lstanbulun nüfusu il satılacak dersek o vakit yüz pa • 
>1) Lın olduğuna göre İstanbulda ralık aspirin almak için bir doktor 
~b eczane bulunmau lazımdır. vizitesi vermek icap edecektir. Çün
\ \llc.i (110) eczane vardır. Bey • kü reçeteleri ancak doktorlar verir

'' ~llndilli gibi yerlerin -§ehre ·U· l~r. Dünyanın her tarafında aspirin 
1 ları nazarı itibara alınarak reçetesiz satılır. 

~~eser tercume edi'ecek .. İ!loryanın imar 
~1"eraite talebesinin ders kitapla· 
\ hariç olarak tetkikat yapmasına projeleri 
'':'k yardımcı mahiyette ya • Floryanın imar projesi için mimar 
~~ılde yazılmış kitapların tercü- Seyfi ve Belediye imar müşaviri Vag-

~\Jt~~trıesi düşünülmüştü. j ner tarafından iki proje hazırlanmı~-
\ ;ltelerin proVesör meclisle • tır. Mimar Seyfinin hazırladığı proıe 
~ tansızca, fngilizcc, Almanca, 1- beş, altı senede tatbik edilmek ~artile 
~Ca lisanlariyle yazılmış işe yara- (20 - 30) milyonluk bir paraya ihti-
\t 400 eser tespit edilmiş ve bu ki- yaç göatermektedir. Bu projeye göre 

'rı listesi vekalete gönderilmiştir. Yeşilköyle Florya birleştirilecek, bura-

~ da ormanlıklar ve zarif gazinolar, otel-
ftlatasarayltların ler tesis edilecektir. 

Bu projelerin hangisinin kabul ecli· 
~I çayı leceği yakında lstanbula gelecek olan 

~~&araylılar cemiyeti, bay • profesör (Prost} un tetkikinden son
" liçiincii pnü için Tokatlı - ra anlaşılacaktır. 

10nlarında saat on yedide · · · · - - ·-·--·-
~.:-)' tertip etmittir. Hem nezih bir mevsim eğ~encesi ol~cağı 
ı'tı~ &t.raylıların kendi ara- mu_h~kkaktı~. Davetlıler, da;etıye -

bayramlatmalarını te • lerını, Beyoglunda Saray sınema • 
\.. ~lırıek, hem de Galua • sının bitişiğindeki Lüksemburg a • 1,.,,, l d . 
l ' \'e Galatasaraylıları seven- partımanının bir numara ı aıre • 

, .. i •akaf altında toplamak sinde kain cemiyet merkezinden 
dile tertip edilen J.>u çayın en alabilirler. 

, 
VEQIR 

ADEMİ İKTiDAR 
ve BELGEVŞEKLIGINE kartı 

HORMOBİN 
Tafsillt: Galata P. K. 1255-Hormobin 

Kulak, Burun, Boğas mütehauaaı 

Dr. 

Şevket Hüsnü Taray 
Cumartesi eOnü meccanen 

B. O. lıtiklal Cadd. Karlman mağazuı 
hlıı:aaı Saka çıkmazı No 3 Hat S-7 

Tel. 48242 
_. ..................... -...... .._ ... .._._ ..........•... 

Son Posta Matbaıuı 

Mesul müdür: All Haydar Kermen 

4 Marttan ltlbaren 
Takıimde klflık 

BELVÜ 
salonunda 

MISIRDAN 
gelen Arap aaz he· Bayan 

·--

MELiHA 
Selame 

yeti ve rakı.ıar• Hamı· yet 
Maaalarmnı ev•elden 

nin iıtirakilo 
4 gün bayram 

temin ediniz. Memleketimizin 
Tel. 4. 3345 bauaa okuyucusu 

ıiindiUlerl aaat 18 den itibaren ÇAYLI DA. 'S 

Türkiye 

İMAR BANKASI 
Sermayesi: Tamamı tediye edilmiş 

1,000,000 Türk lirasıdır 
Yol ve mebani inşaatı 

ve bilcümle banka muamelatı 
Yeni Poıta ı • arkaeı Atir Efendi caddesi İmar Hsn 

Telefou: lııtanbul, 24527 ve 2452 . Telgr. Adreai 
1 ... 'tnnbul lrnar 

Ihlamur Kerestesi Mübayaası 
150 metre mik'ab ıhlamur kercıtesi pazarl.kla satrn alınacakbr. 
Vermek iıteyenlerin teraiti öğrenmek lizere 14 Marta lrndaı· 
Sirkeci, MObUrdar Zade han 1 • 2 No da NURKALEM l td. 

Şirketi merkea:n• bizzat veya yaıı ile milr .ca.atlar . 
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Bugüne kadar satın alan
ların memnuniyetle kar§ı • 
ladıkları NAUMANN mar
kalı ideal ve Erika yazı 
makinalarımızla metanet 
ve zarafetine eriıilmiyen 

NAUMANN markalı Diki! 
makinalarımızın 936 sene • 
si modellerini görmek üze • 
re bir kere satıı mağaza • 
mızı ziyaret etmelerini ala • 
kadarlardan rica ederiz. 

Petin fiyatlarımız ne 
derece ehven ise taksitli 
satıf şeraitimiz de o nis -
bette müsait ve müşterile • 
rimizin menfaatlerine uy • 
gundur. 

'llaumann 

ıt 

aklnaları Satış Tü Limit d Şirketi 
Merkez : Galata Hezaren sokak 19 • 21 Tel. 41085 

ve 

Fabrikasl: Galata, Mumhane cad. 

Telefon : 40057 

A ADOLU 
iGORTA ŞiRKETi 

Anadolu Sigorta Şirketi teıkilitını genitleterek bütün bürola • 

rını en asri bir tekilde lıtanbulda Y enipostane kartısında Büyük 

Kınacıyan hanına nakletmittir. Sigortacılığın bilumum etkili 

hakkında malumat ve izahat almak ve en müsait ve yeni §erait 

dahilinde sigorta akdetmek ve bu vadide bütün mütküllerini 

KIZILAY Mart ' 

ALTI SENEDENoERi • . . rapı.an i t a .is t ık:er, PHILCO'nun dünya r'ldyo eod ... atrisi başında 
bulundt:ğıınu ispat etmektedir. Bunu temin eden PHILCO'nun, yalnız radyo makinaları yapmakla 

meşgul 2UOO mühend;sin idaresi altında çal.~atı 10,000 den fazla amele yardımı ile en mükemmel 
evsafda makine 'er yapmaı:. ı keyflyet:d ·r. Elde edi.en ıonuç da şu oJmu tur ki 

P H 1 L C O 
1935 aen&ai içinde bütün diğer markalar
dan üç misli fazla aatıı yapmıttır v• 
Ford, Studebaker, Chrys'.er, Packard, 
Nasb Yesalre gibi en meıhur . 

28 otomobil fabrlkitsı " DE LUXE ,, model arabalarında PHILCO radyolar1nı kullanıyorıor. 

Kendi istifadeniz için meşhur Amerikan PHILCO radyolarını, "Yalnız 
isimle benzeyen,, markalardan ayırd ediniz. 

halletmek isteyen ıayın halkımıza giıelerini daima açık 

morlarını emirlerine amade bulundurmaktadır. 

ve me • Umum MUmessllllli : 

Telefon: 24293 - 24294 

o .-
MAGAZAST: lıtanbul Yeni Postane caddesi No. 39 

EN ASRİ, DAYANIKLI 
Mantoluk ve Robluk Yünlüler 
Her nevi 

ipekli, Pamuklu, Patlskalar, Ketenler 
Beyaz ve renkli 

Tuhafiye dairemizde en zengin çefit 
Haıır ve ölçU üzer:ne 

Gömlek, Pijama, Kuan dö fö, robdöşambr 
Mevsimlik ihtl} açlarını temın için muhterem müıterilerimizin 

teıriflerini h ~ •a ten rica ederiz. 

C 1 HAZ 
NEFASET • METANET • UCUZLUK 

HELİOS MÜESSESATl 
Voyvoda cadd. Galata lstanbuf P. K. 

L 
(ESKi MULEN RUJ) 

Saygı de§er mUtterllerlnln Bayramlaranı kutı111•t• 

Bayram münascbetile zengin progra:' 

Danizkızı E TAL y A ve SADi 
Bestekar B İ M E N 

D n i~kıııuıu DANSLI ANADOLU REVÜSÜ ırtır 
Dikkat: B~ııtekiir Bl~JEN ıean111nı bundan böyle tanı tı&Rt onda yap•~ 

Telefon: 40335 

~•-D• CAHIT UÇUK 

İ AZLi Pi 


