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Bu Bayramda 

SO PO S TA 
gazetesi matbaasmdadır. 

Telefon : 20203 
Telgraf: fst. Sonposta 

\... Posta kutusu: İst. 741 ,,,/ 

- Cuma - 6. Mart· 1936 Fio.tı 5 Kurut 

abeş imparatoru Sulha Razı 
İtalyanlar bu sefer de lngiliz Kızıl aç 

hastanesini bombaladılar 
Bugün 
cevabını 

Hastane müstahdemlerine bir 
tedavideki hastalardan 

• 
fakat verıyor 

Musolini alacağı vaziyeti 
Hastanenin baş hekimi D.r. Melley yarınki kabine toplanb-

bombardıman hakkında lngıltere hü- d l k 

şey , olmadı, 
yedisi öldü 

kumetine mufassal bir rapor vermiş - sın a an ataca 
' tir . Cenevre, 5 (A.A.) - 13 l~r komi· 

Haber alındığına göre, üç çadır, a- lesinin mütareke teklifine ltalyamn 
meliyat salonu, bir çok kamyon ve bir salı gününden sonra cevap vermesi 
hayli de tıbbi alat ve edevat harap ol- beklenmektedir. 
muştur. Bu cevapta Musolininin bazı tovzi-

B• 1 l ta • d"" ı·· hat istemesi muhtemeldir. Ezcümle l-
ır ta yan yyareaı Uf u 

Napoli, 5 (A.A.) _ Tembien mu- talyan mur~h~as heyetinin düşüncesi-
harebesinde -yere düşen uçağın pilotu ne göre, bu ıstızah: 1 - Muhasematın 
14 üncü hava filo kumandanı Albay hangi şartlar dahilinde durdurulaca • 

E B 11" ·d· Alba B rt ll" 1 ğı, 2 - Milletler Cemiyeti paktı zih -
rmano arto ı ı ı. y a o ı I . . d h ' l" d .. 1 · · hak'kt 

H be 1 · d h ·· · tt k nıyetı a ı ın e cum esının ı a ş erı a a muessır sure e vurma 3 p l t 
· · l be be k d"" .. ı manası ne olduğu, - etro zecr 
ıçın yere ra r uçar en uşmuş • db" . hd"d" .. R d .. .. te ırı ta ı ı, ~ - oma a muza • 1 

tur. B d li . t bı·-· ı keratla kabili telif görülmiyen ve bu-a og onun yenı e ıgı 

' R 5 (A.A.) _ Mareşal Ba _ gün tatbik halinde bulunan zecri ted • 
oma, d" . w• k 

doglio telgrafla bildiriyor: 1 birlerin _de:am e ıp e~mıyeccgı no • 
~--~~~::..J 29 F}Ubatta Ras lmru kıt'alarına kar- talarını ıhtıva ed~ce~tır. . . 

şı başlıyan Şire muharebesi, kat'i snf- 1 Milletler Cemıyetı mahafılınd~ te· 
hasına girmiş bulunmaktadır. Jbarüz ettirildiğine göre, Habeşıstan, 

arazisinden bir karış toprak feda et -
* • 

Roma, 5 (A.A.) _ Mareşal Ba • ımiyecek ve Milletler Cemiyetinde a-
l za olan devletlerin tamamiyeti mülki-

doglio tebliğ ediyor: 1 
(Devamı 10 uncu yüzde) [Devamı 10 uncu yüzdedir] 

enerbahçe Altayı 6 
mağlôp etti 

- 2\Dün 
tramvay 

s rayda 
altında ·can 
çocuk tramvayın önüne birdenbire 
durdurmak mümkün olamamıştır 

Oyun Fener bahçennin hakimiyeti albnda geçti ani olmuş, 
arabayı 

Kaza pek 
çıktığı için - -- - ·--==-
~nM~ey~~ihlr tram~yır------------~-----~~~==~==~, 

faciası daha olmuştur. Kaza Aksaray- CXPIQV....a V 

da Muratpaşa camii kar~ısındaki 45 
numaralı dükkanın önünde olmuş -, 
tur. 

T opkapıdan Aksaraya gelmekte o
lan 80 numaralı ve romorklu T opka -
pı • Sirkeci tramvayı saat 9 u 50 ge -
çe Muratpaşa camii önünden geçer -
ken sağdaki leblebici dükknnındnn 
birdenbire bir çocuk fırlamıf1tır. Yolun 
bu mevkiinde tramvay adeta kaldırı
ma sürünerek geçmektedir. Çocuk 
leblebici dükkanından çıkar çıkmaz 
tramvayla karşılaşmış, o hat biraz iniş 
olduğundan ve o mevkide tramvnylnr 
ekseriyetle hızlı gittiğinden vatman a-

1 
rabayı durduramamış ve çocuk tram -
vay altmda kalarak beş, altı melre sü
rüklenmiş ve tekerlekler altındn bir 
külçe haline gelerek can vermiştir. 1 

Araba durdurulur durdurulmaz 
O.tte •• Güneıle kar,.ılaıan Çankaya takımı. Altta: Fener • l" 1 . l k 1 :ır Aksaray karakolu po ıs en :aşara 

Altay takımları hir arada 
· ·- · ·-·----"·----·- hadise mahalline gelmişlerdir. 

Fenerbahçe, Altayı Taksim stad-

1
. } • Çocuğun cesedi araba altından tam 

l'ornunda iki gole kar§l altı ile mağ- n g i t e r e n 1 n 2 saat 25 dakika sonra çıkarılabilmiş -
lup etti. · 

Fenerbahçe ilk devrede iki, AJ - silahlanmaSl tır.Hadiseye müddeiumumi muavini 

\ay bir, ikinci devrede Fenerbahçe Londra, 5 (A.A.) _ 1936 yılı büt- Hikmet vaziyet etmiştir: . Çocuğun 
~ört Altay bir sayı yaptı. Altay bi- çesinin süel tahsisat faslı geçen yıla cesedi bir küçük sedye ıçmde Ak,..· 

ıl"1nci devrede ıayanı dikkat bir gay- nisbetle 5.731.000 lira fazlasiyle saray karakoluna kaldırılmı§ ve ha
~et gösterdi ise de F enerbahçe de 49.281.000 İngiliz lirası olarak tahmin dise mahallinde ilk keşif yapılmış 
ikinci devrede oyunda büyük bir edilmi~tir. tır. Ke1ifte müddeiumumi muavini 
hakirniyet elde ederek sayılarının Bunun 1 ,555.000 lirası İtalyan - Hikmet, seyrisefer mühendiıi Re · 
lldedini kolaylıkla çoğalttı. Bütiin Habe., harbinden dolayı ihtiyar edilen fet, tramvay §irketi müfetti§i Sezai, 
O)Un müddetince hakimiyeti görü - masraftır. Samatya komiseri Hamdi Tunnar 

[Devamı 13 üncü yüzclecllr] [Devamı 13 üncü yüuleclir] [Deoamı 12 inci )'Ü:de] 

- Harp, zelzele, daha bir çok felaketler insanlara daima tehdit 

eder. 
- Onları ela tehdit eden uardır. 
- ????????. 
-Kızılay/ 
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Tiirk; Şoven 
Deği~dir 

\ 

Geçen gÜn, Meclisten çıkarken, Muha-

Boğazda bir 
~Serseri torpil 
Göıü{dü fız kıtasmın oturduğu yapının önünden • Do··rdu··ncu·· 

geçtim. Bir kısım erler, oturmuşlar, elle - e r gara Karadeniz boğazında 42 derece, 45 
rinde birer küçiik defter, imla yazıyorlardı. } M ·~ J: • ı ·k dakika arzı şimali ve 28 derece, .) 7 da· 
işim olmasaydı, durup seyredecek, içeriye u, ettış l kika tulü şarkide deniz üzerinde yüz-

girip ynzJlannı görecektim. sa IŞIDI artıtracag"" iZ nı l .. . 1·..... mekte olan bir mayn görülmüştür. 
İki yıl önce, Muhafız alayı komutanı, ı Vl Q m UŞ Q V l T l gz Deniz ticaret müdürlüğü tarafın· 

bizı eski yeni erlerinin yoklamasına çağır• b 
Dördüncü müfetti~lik mali müşa- dan bir müfreze gönderilmiş, fakat U mıştı. Onları, o vakit de karatahtaya yazı B } •k M ·ı • J J ) T 

l ll e çı a ve ısır ı e yenı an aşma ar yapı ıyor, virlig"'ine tayı·n edı.len Osku··dar maliye müfreze Mayn'e tesadüf edemediğin .. yazarken görmüştüm. Yurtbi gisi sua e • 
rine verdikleri cevaplan işitmiştim. Hele delçikada fabrika açılacak tahakkuk müdürü Amir yeni vazifesi- den geri dönmüştür. Mayn'in Ruıneli 
erin biri, benim çok önemli gördüğiim bir ne gitm~-,tir. İkinci mıntaka mali mü- feneri açığında dolaşmakta olduğu an• 
suale öyle doğru ve coşkun bir cevap ver- Tütün ihracatı son günlerde mem- lerindeki fabrikalar ile konuşmalar şavirliğine tayin edilen Beyoğlu mali- 1 1aşılmıştır. Müfreze taharriyata devaın 
mişti ki yüreğim sonsuz bir güvenle çarp· nuniyetbahş bir şekle girmiştir. Bu yapmaktadır. ye murakıbı Hüseyinin vazifesine ve- 1 etmektedir. 

mıştı. münasebetle idare şimdiye kadar, ~- Bu zümreden olmak üzere, Belçika- kaleten qsküdar murakıbı Kazım ha- Trakyamn kadastrosu yapılırken 
Babam askerdi;. b~tü~ .. çocuklu~m ~r- ı raç ettiği tütünlerde büyük bir değişik- da böyle bir kombinezon yapılması a- kacaktır. lstanbulda açılan maliye mü- tayyareden İSfifade edil9C91< 

ler arasında geçmıştı. Kutahynlı İbrahım lik yapmak, harmanlarını değiştirerek şağı yukarı takarrür etmiştir. Anlaşma dürlüklerile murakıbliğe hazirana ka- Tak d 1 kt l k dastro 
adında bir er, dörtten on ya ına kadar be- ı d h t k .. 1 tt. k b.lh l ld . . . . • . .. r ya a yapı ma a o an ·a 

il ki .. a a e emmu e ırme , ve ı assa, tamamiy e yapı ıktan sonra, dar kımsenın tayın edılmeyecegı soy- t h . . . . k d t .. d .. mu .. 
nim mentor"um olmuştur. k çocu ugum· ı . . ... l . d h . t . t•h ı·dare buradan tütu··nlerı' harman olmuş l k d. a rın ıçın a as ro umum mu ur 

d ld • b" · .. bil h f orta nevı tutun erın e anç e ıs ı - enme te ır. . . O .. f f . A . ve 
da on an a ıgım ar çogu e a ızam - lAk• . . d b·ı k . . b" k bı·r lıalde oraya go··nder'ecek ve orada avını sman, tapu mu et ışı vnı 
dadır. Onun mertliğini, an yürekliğini yük- ! a ı~ı temın e e ı me ıçın, ır ta ·ım kadastra müdürü Celalden mürekkeP. 

tertıbat almıştır bulunacak olan memurların nezareti 'T'.Un U lu lar sek karnkterini, selim aklım bu gun de · .1. • S (j bir hey'et çalışmaktadır. 
mınnetle anar. Temel bilgilerim için de ı Bugün Türkiyeden mamul sigara a- altında sigara yapılarak piyasaya çı· Trakya yedi mm takaya ayrılmıştir. 
ondan aldıklarım hala işime yarar. Halbu- lan memleketler şunlardır: karılacaktır. Bı•z Jen V.lRQ H k d b. k d ··d·· u'' 

ı Uı l\..~ er mmta a a ır a astro mu ur 
ki lbrahim okuma yazma bilmezdi. On yıl Filistin, Hicaz, Danimarka, sveç, Bu iş yapıldıktan sonra, yalnız Bel- ve beş tane de kadastro komisyonu bu .. 
askeri okullarda on üç yıl da orduda bu - Holanda, Fransa. çikada senede 50 bin kilo mamul tütün J fı·yorlar 
lundum. Türkum 20 ile 30 arasındaki genç Bu memleketlerde tütünlerimiz, bu- satılacağı ümit ediliyor. lunacak ve bu komisyonların emrine 

unsuru ile birlikte yaşadım; onun ile çok Orta nevı· tu··ru··nlerı·n de, harı·çte ı·s- Tunustan ticaret odasına gelen «16» kadastro ve «33 »te posta memu• 
radn olduğu gibi ambalajlı olarak sa- ·1 k · 

Yakından alakalandım; onu candan yü - bir mektupta bir firmanın külliyetli ru verı ece tır. tılmakt4adır. tihlak edilmesini temin için idare hu- B d ha k h k · d b. 
rekten sevdim. miktarda kına istediği bildirilmek • un an ş a er omısyon a ı-

T urk askeri hak.kında ı<iylenen gijzel Mısır ve lsviçrede ise, vaziyet baş- susi formüller bulmuş ve ilk defa ol- rer tapu ve fen memuru ile katipler de 
k d mak üzere Mısırda bunu tecrübe etme- tedir. T k k d sözleri hepsini gerçeklemek fırsatını bul - a ır. • . d h h vazife alacaklardır. ra ya a astrO" 

ilk T k h g"' e karar vermiştir. Kına memleketımız e emen e- f ... b. kild 1 . ı'n· dum, onda Türkü tanıdım. ür çülük Oralara, idare armanı yapılmw tü- .
1 

b' d sunun enm ır ışe e yapı ması ıç 
kı d · k ı b l ·· .. d k d k. f b .k lh edilecek rt · t•·ru·· ı · men en az istihlak edı en ır ma - ) 1 ... 1 d . •fa a nın a ıçten atı mamı ona orç nyum. tun gon erme te ve ora a ı a rı -a- raç o a nevı u n erın · (Flometr usu u ı e tayyare en ıstı .. 

Eskiden de Türk eri bu günkü g'.b.i yeti~- lar bunları sigara haline koyarak piya- başında (on bir kuruşluk) tütünler gel- dedir. Bu .i~b~rla ~emleketiıniz~e de edilmek suretiyle arazi mesahalari 
tirilseydi, bu günkü gibi değerlendırılseydı, 1 saya çıkarmaktadırlar. mektedir. bunun yetıthrılmesı huıusunda hıç tayin edilecektir. 
ne olurdu~ Atatürk yurdunu. ulusunu kur- B · .. .:ı "d • . h . bir çalı§ma yapılmamıttır. Gümrük- y l f d. ( ... 
tarın.asaydı onu tam erkinliğe erdirmcsey· Ambalajlı sigara ihracatının paha- u ıyue ı arenın gaycsı arıçte sa- H' . d l . b h . a 1ya e an 1 mezar IQi 

ı l ld .. .. .. .. d b ı .. k 1 ek . d d te ındıstan an ge mış ve e erı B k Yah f d. li di, ona yeni bir yaşama kudretini venne - ıya ma 0 ugunu gozonun e u un- tışı yu sc tm ve .aynı zaman a a, . b cşiktaşta i ya e en ı mezar " 
seydi, yine ne olurdu~ duran idare Avrupanın mühim şehir- ucuz ve eyi sigara satmaktır. !5 şer kılol~ (3000)_ aly~. kına ğı hali işbaa gelmiştir. Badema bura" 

Ah 1 Bu ulus. ne büyük kapasitelerle ya- . s~nelerdenberı ~ontenJan musaade- ya hiç ölü gömülmemesi için vekiller 

ratılmııı. bunu hc:'pimiz de ayni kuvvette Fırtınada yıkı an Bir mahkumiyet 81 bekıemektedır. hey' etine müracaat edilmiştir. 
bilsek, ona bağlılığımız şimdikinden çok Bunlar transit mal olduğu için ya- EyUpte Yangm 
daha kuvvetli olurdu. Atatürk, içinde ya- agv açlar Mahkeme 1 Iı"ra ru""şvet alan pılacak taleplere cevap vermek Ü • Eyüpte lslambey mahallesinde 
.,,.dıg~ımız bütün devrimleri yarattığı gibi, k d'l b.l kt• b' 
r- zere sev e ı e ı ece ır. e....,.elki gece yangın çıkını§, evin ır .· 
Türkü bize, yalnız bize dğil, onu bilmiyen memura 3 ay d• h od 1 "" 
bütün yer yüzüne tanıtmak, bildirmek için- Belediye ve milli emlak mü- ceza ver ı Maamafi ticaret ası meme - merdiveni yanmış, derhal yetişen 
dir ki Türk tarihi, Türk dili kurullarını ya- d .. 1 ••.. .. af d lı Beyoğlu zabıtai belediye memurla- ketimizde kına yeti§tirilmediği için ı'tfaiye tarafından söndürülmüştür. ur ugu tar ın an sah yor d s d k k. hk h f · 1 ı rntb. Bizim biz olduğumuzu öğn~nmemiz rın an a ı i mci ceza me emesi ta- bu tale e men i cevap vennış er • 
onun i;idir. Onu uTurk ı derken bir işitse· Belediye ve milli emlak müdürlüğü rafından 3 ay cezaya çarpılmıştır. Sa- dir. •

1 
• } 

niz. senin İçten bir coşkunlukla nasıl titre- geçenki fırtınada devrilen ağaçları dığın suçu Beyoğlu esnafından Ham- at Bilgı er 
diğini, yüzünün nasıl bir derin anlamlı bir J semt semt toplattırmış ve bunları sat- / parsomdan 1 lira rüşvet almaktır. Tah- ViiAyal dahilinde hayvan Yazan : Ruh ve sinir hastalıklan 
ifnde aldığını görür, siz d.e ta içinizin de - mağa karar vermişlerdir. Fırtınada Bü- kikata göre Sadık Hamparsoma gele- hastahkları ifa mUcadef e , _ mütehaSSlSl: Etem Vassaf 
ıinliklerinden titrer. Türk olduğumuzu bil- 1 yükadada 52, Heybelide 80 ve Burgaz rek temizliğe riayet etmedig~ i iddiasile 1 Cumn 

1 Son yıl içinde stanbul vilayet ve mül- 1---------~--:-====--mekl·e· e.şs. iz bir kıva·n· ç duyardınız. .. . ! adasında 60 çamla umumi kabristan- ceza yazacağını bildirmi,. ve hususi 
T k k T k ı ) ı "' hakatı dahilindeki ehli k ayvanlarda 11 h [ 

T k T k d ı kuduz vakası tespit edilmiştir. Kuduz 
ur .. u se. v.mc · .. u .. r ·e yarar_•_ 0

• magı IS· ı larda (2000) servi yıkılmıştır. Milli surette para verdiği takdirde zabıt tut- Sinir bu ran arı ve 
ter: ur ıçın~ . ur un saa etı ı~ın yaşa - emlak direktörlüğünün idaresinde arsa maktan vazgeçeceğini söylemistir. 'T'._davı· usullerı· 
magı, çalışmagı ıstcr. Ona ne vcnrsk a~dır. hah l d d (3) b" k d .. H ,. ~ köpeklerin ısırması suretile vukua ge- .l 6ı. 
O, insanlığını düşünen bir ulustur. Kendi- ve . ç~ ~r e el kınld kal ar ag] aç 1 amparsomun alakadar zabıta ma- len bu hastalıktan dolayı da iki merkep, Yatağa esir bir sinir hastası tedavi edi• 
• 1 • k d b k 1 1 d devrılmıştır. Bun ar yı ı ı arı yer er- kamına müracaatı üzerine polis me- 9 I l yorum. Kırk beş ya .. larında olan bu ka-
sıne o an ınanı a ar, aş a u us ora n ... . sığır ö dürü müştür. " 

d O - ~· · k. d W•ı de müzayede ile satılmaga başlamıştır. ı murlan tertibat almışlar ve Sadık Ham- A d k l dın "adetlerı·01• artık göremiyor. Sık sık saygısı var ır. nun yuregını ·ın egı , yrıca üç tane e yanı ara ıasta· 

sevgi kaplamıştır. Eski düşmanlnrile dost Sarıy d ••t•• h parsomdan işaretlenmi" lirayı aldığı sı- lığı tespit edilmiş, vilayet ve mülha· bq dönmeleri, bulantılar, c;nrl'ıntıda~. 
olması kendini koruma kaygusundnn de- r e u p ene rada gizlendikleri yerden çıkarak cür- k tt 4.. d t k d'ft .. 2(: yer ve gaz tazyikından ve geğirmeden mu• ' d . a an ,) yer e avu ı erısı, ,_, - 1 k ık 
ğil, herkesle iyi ve dostça geçinmeği İste - şam er erı mü meşhut halinde yakalamışlardır. d k k 1 .. ··1m- d.ft iden teessirdir. Fazla. hassas o uşu Si s 

. d d. B .. b.. .. d .. . . b. S d k 30 1· d e tavu o erası goru uş, ı er degı·· .. en ıztırap ve teessürleri da~a ç. o_k 

bmesın. en.1.ır. '-~-gubn dutund unAyal ıçkınh ır Sarıyer Halk Partisi nahiye kolu bir a ı ıra a para cezasına çarp. tı- 125 tavuk ölmüıa, 1566 tavuk ta derhal " -
UlU1ll s l A .. _ı_ "' mnneviyau üzerine müessir oldu~u ıçın 

an~ amı 1 1° . ı 1 :' d anb ır. d .. . 
1

1 ~/a- kütüphane açmağı kararlaştırmwtır. rı mıştır. yrıca uç ay mı memurıye- tedbir alınarak aşı yapılmak suretiyle kendisinde bir çok hastalıUann birleş· 
man ık, ası ınsan 1 a U egı mı iT~ u••Ç yu··zden fazla kitapla ku••tÜphane• tinden menedilmiştir. k lm 2 deki uk • .... l • d 
işte bundan ötürü Türk ulusçuluğu şoven ·urtarı ıştır. yer tav çıçegı tiw· • k }binde bozukluk, ciğer erın e 
değildir. nin resmi küşadı yapılmış. bu hayırlı GOmrUk1erde tetkikat de aşı say~inde tamamen bertaraf e- .~~ük ve hatta verem başladığını 

Kazım Nami Duru işle yakından alakadar olan hayır seven dil~tir. :ylüyor. Baş ağnlan. ayaklannda bn· 
----- ler ayrıca bir çok kitaplar hediye et· Gümrükler umum müdürü Mahmut xan kesiklik gelmesini de yeni başlıyıın 

Vefa I dm an mişlerdir. Parti faaliyetinde daha ve- Gündüzle teftiş heyeti reisi Muammer l(a ataş men~ireğl tem izlenecek romatizmalarına atfediyor. 
rimli olabilmek için akşamları Alman- Kocabaş İstanbula gelmişlerdir. Kabataşta milli emlak müdürlüğü- Kan tazyiki normal, derecei hararet ta• 

Yurdu ca ve Fransızca kursları da açmıştır. Umum müdür gümrük kadrolarını nün her yıl müzayede ile kiralanan bir bü, knlp ve ciğerler ve dahili uzuvlnr• 
k k ı k·kı ld M K dır S ı_ _ _ı da ma~z·ı b·ır ... oayyu .. r arazı mevcut .ol· Civardaki me tep talebeleri bu ursa- tet ı e meşgu ür. uammer oca- mendereği var . on zamanwrna ·~ ..._ 

28 f aşında ra adeta akın etmektedir. Yakında kü- baş ta bazı teftişler yapmaktadır. mendcrek dolduğu için istifade edile- madığı halde daimi geçirdiği sinir kra- . 

f 1 imiş Milli Em1~·k ·· leri bu pek te ya~lı olmıyan kadını ya• 
Şehrimizin değerli spor kulüp • 

1 
t~~ha~e v: kültür kolu men aa~~n_: ~~- Kadroya lüzumu olduğu için evve - mez bir hale ge • ti. ıa mu- tak esiri yapmıııtır. Aylar geçtiği hcılde 

]erinden (Vefa idman yurdu) 28 in- yuk hır musarnere vermek te duşunul- ce açıkta kalan memurlar bugünlerde mürlüğü mendereği temizletmeğe ~ sokağa çıkmak istemiyor. Endişesi de 

ci yqın girmesi üzerine bu akşam mektedir. yeni vazifelere tayin olunmaktadırlar. rar vermiştir. sokakta bayıhvcrir, bir tnımvay altı~ .. 

Maksim salonlarında çok güzel ve r da kalır ve ynhut bir otomobil kendı " 

1 b. ~. . t V E C l z S a·· z L E R sine ..... rpar diye bu gezintilerin bir ak· zengin P_ ro_ gram ı .•r. eg entı ~ ed 
silik doğuracağı kanaatind ir. 

tertip etmı~tir. Her yıl ıyı hatıralar Yatağının bap ucundn sık ık gelen 
bırakan böyle toplantılarında mu- Aç bir karnın arzulanndan kurtulmak çaresi yoktur. İnsan- rını sanırlar. Fakat hayır, hakiki bir insan iyilikten mükllf t 'Ye misnfirler, gelen giden hekimlerin ver• 
vaffak olan Vcfalılara batarıılar di- lar için bir çok fenalıkların sebebi budur. Homere minnet beklemez. Tolstoy eliği boy boy ilaç gişeleri ve reçete to " 

leriz. 

1 
Nöbetçi 
Eczanel r 
Bu gece nöbetçi eczaneler tunlardır: 
Beyoğln: {Talcııim. Beyoğlu). Şİlliı 

(Ba:onyan). Galata: (lamet). Sa • 
matya: {Erofiloa). Bakırköy: (Hilal). 
Bep]ctaş: (Rcc~). Sanyer: (Nuri). 
Hasköy: {Yeni Türkiye). Kasımp tnı 
{Yeni Turan). Şehremini: (Nizım). 

Küçükpazar: (Necnti). Alemdar: (Ab
d iılkad ir) . Eminönü: ( Minasy~n). Be
yazıt: ( Asador). · Fener: (Arif). Ak
saray: (Şeref). Karagümrük: (A. Kt-
mal). Şehzadebaşı: (lbrnhim Halil). 
(Kadıköy: (Çubukçıyan, Hulusi). Üs
ki.ıdar: (Merkez). Büyükada: (Halk). 
Heybeli: (Yusuf). 

* * marlan bu yntak esiri sinir hastn~ınt 
Dünynnın en büyük :zengini Roclc.feller her yıl hnyu mües- D~kün ve zavallıların kederlerini yok ettim. Bana dedaer haylıca üzmüş ve her yemeği de kor • 

seselcri için (600) milyon lira verir. Bu ndam artık kemal ha- ki: <rNe zevk duydun~.>> dedim ki: «Büyük bir zevk .. » Yaph· karak ve pek nz yemesi ve temiz hıı" 
line gelmi, bir insandır. Makaim Gorki ğım iyilikle düşkün ve zavallı benmişim gıoi, karnım doydıı. va.nın oksijenind~n mahrumiyeti kanını * ısındım ve sevindim. Şeyh Sadi zayıflatmı§tır. 

Hepimiz inmnız, müsaviyiz. Bir yoksulun sana yaklaemnsınn * Bu hastaya {ilaçlann nrtık kafi geldi• 
kızma .. Çünkü sen de ona benzersin. Yalnız biriniz tok, öte- Kin ve gururumuz bizi kötü bir batağa sürükler, sağır ve kör ğini söyliycn'ek) tedaviye başladın1• 
kioiz açtır. Senin tokluğunu ona da verirsen, mes'ut olursun. eder. Halbuki kinden ve gururdan azade olursak, tevazula ya- Her gün muntazam ılık au bnnyohırı, 

Hintli Mahmut Ga~ şarsak, düııkün ve yoksul in.sanlara acımasını, yardım etmesini 
1 

her yemekten evvel yanın eaat sokak· 

* Serçeler kış gdincc, karlar üstünde halsiz ve zavallı yem 
arar, dururlar. Pencerenizi bir sabah açtığınız zaman sırtüstü 
uzanmış ve kaskntı kesilmiş küçük bir kuıı görürseniz. benim 
gibi ağlamaymız. Çünkü eğer ona yem verebilseydim, yaşıya
caktı. Şimdi karşı harabede bir kovuk içinde yatan dört çocuk
lu zavallı bir anaya her gün sıcak bir çorba gönderiyorum. 

Kontes dö Noay 

* Öyle insanlar vardır ki başknlanna yaptıkları bir iyiliğin h,.. 
men mükafatım ve t~ürünü beklerler. Bazılan da iyilik 
yaptıklan kimselerin kendilerine minnettar ve borçlu oldukla-

biliriz. Tolstoy ta, parkta, denize bakan sahillerde e;· * zinti yapmnsını ve muayyen saatler e 
Kendi faziletini büyütmek istiyorsan, mecbur ve borçlu ol- etli, sütlü ve mcyvalı yemeklerini rnun• 

du<Ytın iyı
0

lig .. i, yardımı yapman, -fkatini göstermen ve bütün · · b.h ettirn· 
c- ,.- tazam surette yemesını ten 1 l 

bu yaptıklarından bir menfaat beklememen l&ziJ!ldır. Gezintilere başladı. Evde knpalı k~ • 

* 
Çin veciz.esi dığı günler fazla misafir z.iynreti oldugu 

geceler kaybettiği uykularına t~krnr 
Her dakikan eı:nin duygusuz olmamağa çalı,man için bir fu· 

eattır. Bu fırsatları kaçırdıkça duygusuzluk kabı içine biraz da
ha fazla girmiş olursun. Yalntz sana neşe verecek hisleri değil, 
seni yardıma ve iyiliğe ııürükliyecek kederleri de nl! .. 

Konfüçyüs 

. d ,.e 
kavuştu, İştiha ile yemeklerim ye 1 

on beş gün zarfında kendisinin de hnY: 
... . . hh t ,o;e\ jncı ret ettıgı bır kuvvet ve sı a ~ • 

.. d . ·1 . A k . di yntağn esır 
ıçın e ıyı eştı. rtı şım d. 

d e ı• olmamak için bu programa evnrn 

L--------------------------------------------------------_J yor ve buhrnn da gelmiyor. 
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Her gün 

Kızılay 
Hasta bakıcı 
flemşireler okulu 

KIZILAY 

UZANAN EL 
Sayfa 3 

Söz arası 

Atletizme 

Dair - · Bu okul Kızılay cemiyetinin en yüksek 
ve güzel bir eseridir. 

Bu günün medeniyet dünyasında en ha· 
Yırlı ve insani i§lerin baıında, aoayal yar -
dımlar geliyor. Bir ülkenin medeniyet ala
nındaki mevkii. bu sosyal yardımlarla ölçü
lüyor. Sosyal yardınılann da esaslı eleman- f 

lan, bu sosyal yardımlar tacının pırlanta
lan, hasta bakıcılardır. 

Elini%i bir ıeye uzatırken ne pahaıina oluraa olsun 
almok için uzatmayınız. Temiz olan el, daima almak 

için değil, bazan da vermek i9in uzanan eldir. Kızıl

ayın eli, iıte böyle bir eldir ve bu aebepledir ki daim~ 
öpülmiye ve yük.ekte tutulmaya layıktır •. 

I. Hulliaıi -

Spor sahasında en geri olduğumuz lu • 
sım atletizmdir. Halbuki atletizm diğer 

sporlann hepsinden önde tutulması, en 
fazla ehemmiyet verilmesi icap edenidir 

Atletizm yalnız spora büyük heves gös· 
teren, sporda bir varlık olmak istiyen spor
cu için değil, herkes için lüzumludur. Ha
yatta insan belki futbol oynamak mecbu -
riyetinde kalmıyacakbr. Hiç bir gün bir 
ringa çıkıp boka yapmıyacaktır. Fakat ! 
mademki insandır; yürüyecektir, atlıya - ' 
caktır, koşacaktır. 

Avrupada, Amerikada bu alanda söa • 
terilen büyük muvaffakiyetler hakikaten 
§ayanı hayret bir raddeye gelmiştir. Yal -
nız. Almanyada diplomalı hemıirelerin ye
kunu iki yüz bini geçmiştir. Amerikada 
Yüz. elli dokuz binden fazladır. 

Hasta bakıcılann tahsillerine. yetiıtl • 
:rilmelerine gösterilen alaka ve itina bil -
Yüktür. Merkezi Cenevrede olan Arsıulu· 
aal hasta bakıcılık birliği, hu mealeiin ma
nevi sahasında büyük bir rol oynamakta
dır. 

Kızılay, Kızılhaç d«Snildiği zaman, i!k 
hatıra gelen, hasta bakıcılardır. 

Hakikaten Kızılay Cemiyetinin en asil 
iidevi, hasta bakıcı yetiftirmektir. Memle
ketimizde meşrutiyetin ilanından aonra 
Yeniden kurulan K'lzılay cemiyeti, hasta 
hnkıcı yetiştirmek için zaman zaman ham
leler gösterdi, fakat, dahili harpler, Balkan 
Ve büyük harp; bu güzel teıehbüslcre ade
ta rnani oldu. 

Hasta bakıcı okulunun kurulufu da, aziz 
Cümhuriyetimizin güzel eserlerinden biri 
oldu. 

ilk okulu, Kızılay Cemiyeti 1925 yı • 
lında İstanbulda kurdu ve çalıımaia baı
ladı. Bu güne kadar ( 183) hemıire yetiı
tirdi ve Edirneden Erzuruma kadar, mem
leketin bütün hastanelerinde Kızılay hem -
fireleri çalışıyorlar. Bu ay nihayetinde, o· 
kuldan (28) hemşire daha yetişecektir. 

Okul. Aksarayda kira ile tutulan bir ko
nakta kuruldu. 

İlk yıllar yalnız okuma yazma bilenler 
alınıyordu, sonra, ilk okul mezunlan alın
dı. Şimdi, orta okul mezunlan alınıyor. 
Şüphe yok ki, on yıl içinde talebe intihap 

1 
Ye kabulünde görülen bu fark çok bilyük
tiir, çok mükemmeldir. Bir kaç yıl aonra 
lise mezunları alınacaktır. 

Tahsil müddeti iki yıl Uç ay ve okul iki 
tınıftan ibaret iken, §imdi okul, Uç sınıfa 
t-'e tahsil müddeti dahi otuz altı aya çıka -
~ılmıştır. 

Okul on scnedenberi yalnız hastane 
:hemşiresi yetiştirmekte iken, 193~ • 1936 
'de'Vrcsinde hem hastane hemşireleri ve 
hem de ziyaretçi ve rontgen hemıireleri ye
liBtirmektedir. 

Okulun başlangıçta; az miktarda olan 
, 'tedris vasıtaları yıllar geçtikçe artmıştır. 
Bu gün muhtelif levhalar, bir çok diyapo
'litifler ve çok kıymetli mulajlara maliktir. 

Bunlardan başka, kuvvetli bir projek -
ıiyon cihazı. bir de sinema makinesi var
dır. Bu suretle sinema ile tedrise de büyük 
'l:ıir ehemmiyet verilmiştir. 

Bilha"a (Belsoğukluğu ve frengi) hak
lcındaki filimler yalnız okul talebelerine de
iil, lstanbulun bzütün liselerinde gösterildi
ği gibi (Üniversite) talebelerine dahi okul 
lı:onfcrans salonunda gösterilmekte ve mü
tehassıslar tarafından ayrıca izahat veril
lnektedir. 

' Binaenaleyh, okulun tedris programı da 
her yıl daha tekamül etmek üzere mühim 
actfhalar geçirmiştir. 

Okul ilk yıllarda, arzedildiği veçhile, bir 
evde çalıştı. Fakat sonra yeni binalar ili -
~esile, okul çok büyüdü. 

Bugün okul dört binadan müteşekkil -
dir. 

Birinci bina: Kızılay cemiyetinin ( 7 5) 
hin lira sarfiyle yeniden inşa ettirdiği, ya
takhane binasıdır. Bu binada ( 11 O) talebe 
kolaylıkla yatırılmaktadır. 28 yatak odası 
"c iki duş dairesi vardır. Bu binada 
hlodem mutfak, modem bir çamaşır yıka
lna ve ütü dairesi, bir diyet mutfait ve bir 
Yetnek salonu da vardır. 

ikinci bina: Okulun ilk binasıdır. Mu 
~Ündüze mahs~tur. Talebelere mahsus 
dershane, istirahat odaları ve direktör ve 
başhem§ire, başhemşire muavini, talim 
~ernşirelerine m ahsus odalar vardır. Yur
~a bağlı hemşireler de bu binada aynlmış, 

ısımda yatarla r. 

k Üçüncü bina: 9 yıl evvel yaptınlmış olup 
0 nfe rans salonu ve direktörlük dairesi 

"ardır. • 

l Dördüncü bina: Muhasebe, idare büro· 
arını ve anbarı havidir. 

T 
Japonya da 
Kabine 
Buhaanı 
Tokyo, 4 {A.A.) - Prens Sayon • 

cinin müzakereleri daha bitmemiştir. 
Harp konseyi koUektif istifa mektubu 
ile birlikte, Prens Sayonciye bir muh
tıra takdim etmi,tir. Bu muhtırada 
devlet politikasında tam bir değişiklik 
yapılması ve orduda müvazeneyi te
min için derhal tedbirler alınması ıs -
tenmektedir. 

• • 
Tokyo, 4 (A.A.) - General Nişi, 

öldilrülen Vatanalenin yerine askeri 

talim ve terbiye müfettişliğine tayin 
olunmuştur. 

Kabinenin kurulma~ hususundaki 
güçlükler iktiham edilmiş değildir. 

• • 
Tokyo, 5 (A.A.) - İmparator ye

ni kabinenin te~kilini dışbakanı Hiro • 
taya teklif etmiştir. 

······························································ 
Okul kabul ıartlan her yıl eylul başlan

gıcında gazetelerle il!n edilmekte ve Bi • 
rinciteşrin başlangıcında derslere başlan • 

maktadır. 

Okulda tahsil, iaşe, giyinme parasızdır. 
Bunlardan başka talebelere her ay harçlık 
dahi verilir. 

Velhasıl, Avrupada ve Amerikada eın
eali okullarla ölçülebilecek olan bu okul 
yetiştirmekte bulunduğu hasta bakıcı ve 
mütehasSJs hemşirelerle kıymeti t akdirle 

artmaktadır. 

Bu sebepledir ki, pyanı hürmet ve mu-

kaddes bir meslek ve vazife olmakla be • 
raber genç kızlarımıza iyi bir istikbal de 
temin eden, Kızılay hasta bakıcı hem~ire
ler okuluna yıldan yıla rağbet artmaktadır. 

r ABE LE 
Çinde Kızıl Tehlike 

Hükiimet kuvvetleri ile 
komünist ordu karşılaştı 
Pekin, 5 (A. 

A.) - Doğrudan 
doğruya Tayuan .. 
fudan gelen haber .. 
)ere göre Şansi eya
letinin cenup kıs • 
mın da vaziyet ga· 
yet vahimdir. 

Hoangho nehri .. 
ni geçmiş olan 20 
ila 30 bin kişilik 
komünist kuvve • 
ti bu ana kadar hiç 
bir ehemmiyetli mu
kavemete maruz 
kalmamıştır . 

Şansi eyaletin • 
deki ordunun kıy .. 
meti askeriyesinin Çin aıkerlerinden bir mü/ren 

, 

Günlük hayatımızı gözönüne getirclimı 
Sabahtan akşama kadar kaç kere koşmak., 
kaç kere atlamak mecburiyetinde kalıyo
ruz. Bu yüzden sporcu adını taşıyanlann 

değil, hepimizin bir parça atlet olmıya ih· 

tiyacımız vardır. 

Bilhassa sporun her hangi 10.amında 

yükselinek iıtiyen olursa olsun en evvel 

kendisinde aranılacak ıey adet olup ol • 

madığıdır. 

İyi koşmasını bilmiyen bir futbolcu fut- ' 
bolda hiç bir zaman büyük bir varlık gös

teremez. Atlet olmıyan bir boksör yum • 
ruğu ne kadar kuvvetli olsa gene işe ya • 

ramaz. 

Evvela atletizm, ondan sonra ötekiler .. 

Vaziyet bizde bunun tamamile zıddı. 

Atletizm neden şöyle bir kenara bırakıl -
mıştır) Futbola fazla ehemmiyet verilir. 

Atlet yetiştirilmez, futbolcu yetİ§tirilir. 

Jimnastik terbiyesi noksan, atletik sporlara 

hiç girişmemiş bir futbolcudan da futbol 

sahasında büyük bir şey beklenilemiyeceği 
tabiidir. 

* Dünya sporuna nazaran bizdeki sporun 

derecesi malum. Şimdiye kadar hiç bir şey 

yapmadık sayalım. Bu i§İn alfabesinden 

başlıyalım. Evvela jimnastik, sonra atle • 

tizm, en sonra diğer sporlar. 

Kral 
dan 

Yunanistan
a yrılmıyor 

Atina, 4 (A.A.) - Kıralın Yuna· 

nistandan hareket etmesi ihtimalini 

mevzuu bahseylediği hakkındaki şayi

alar tamamen uydurmadır. Fena fi • 
kirlerle neşredilen bu haberler, res .. 

men ve en kat'i surette yalanlanmak-
, tadır. 

kabili sevk Yeni 
Alman balonu gayet az olduğu söylenmektedir. Mer- -· ·-·- · · ---·"'""'"'---

kezi hükumet ise oraya dört bombar - Leh talebeleri de kanşıklılf friedrichchafen, 5 (A.A.) - Yeni 
dıman ~ayyaresi göndermekle iktifa çıkarmak istiyorlar Alman kabili sevk balonu, doktor Ec-
etmis, tir. Halbuki bu tayyareler, dağ- l d lk b 

V 5 (A A ) Rektörün kenerin idaresi a tın a i tecriı e se--
lık arazid~ fazla i~ görememektedirler. arşova, · · 

Pekin, 5 (A.A.) _ Şansi eyaleti emri üzerine üniversite dersleri tatil yahatini yapmış ve üç saat uçtuktan 
kuvvetleri Fenşov civarında, bu böl- olunmuştur. Bu tatile sebep, talebe - sonra hiç bir arazasız yeniden buraya 
geyi istila etmiş bulunan komünist nin ücretlerin fazlalığı .sebebiyl~ _bazı dönmüştür. 
kuvvetlerini\ geri püskürtmüşlerdir. karışıklıklar çıkarmak ıstemeJerıdır. 

Gömböş te Romaya gidiyor 
DördUncU MUfetti~l ik Saöhk 

MU ş avlrllgl Peşte, 5 (A.A.) - Gömböş ayın 
Urfa (Özel) - Sehrimiz sağlık 18 inde Romaya gidecektir. Başba -

direktörü Şevki Tuneli umumi mü • kanın refakatinde dışbakanı Kanya, 
fettişliği sağlık müşavirliğine tayin 1 dışbakanlığı siyasal şube direktörü 
edilmiştir. ! Kont Çaki bulunacaktır. 

Sovyetlerde yol 
mükellefiyeti 

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

Moskova, 5 (A.A.) - Hükumet, 
yeni bir kanunla köylülerin yol mükel
lefiyetini senede 6 gün olarak tesbit et

miştir . 

Her y re yetişen bir kuru'11 Her köylü şahıs ve koUektif surette 

r;::::;;::;:========~iE===~;:::::;==============;-----------------ı sene de atı gün yolda hizmet edecek 

- Yahu!.. Hayret; fU çocuğa bak •• Daha dün sokak~a bB§ını bükmüş, 

yırtık pırtık kıyafetle dola,ırken, şimdi 
tertemiz giyinmİ§, kupnmlf, neıe içinde 
gülerek gidiyor .. Acaba bunu bir bayır 
sahibi mi giydirmİ§? .. 

c::.<:a......v::...""-v~-- ve gene senede altı gün yol yapma 

- Zannetmem, bir hayır ıoı de-
ğil, bir hayır kurumu olan « Kızılay ı> gİy

dirrniı olacak. 

işinde hayvanlarını, nakliye vasıtala • 

rını alıştıracaktır. Bu mükellefiyet 

hem erkeklere, hem de kadınlara ait 

bulunmaktadır. 

Bükreş elçisi Hamdullah 
S 1phi geliyor 

Bükreş , 4 (A.A.) - Bazı müzake

relerin neticelerini hükumete arzet -

mek üzere Ankarnya hareket edecek 
olan elçimiz Hamdullah Suphi Tanrı

över b8t~bakan T a taresko ve dış işleri 
bakanı Titülesko tarafından kabul e • 

dilmiştir 
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Kızılaya üye olunuz. Hayır iılerinde o sizin 

elinizdir. 

* Kızılay ıağhiı arhrmak, haıtalıiı önlemek,

acılan dindirmek, haıta ve sakatlara yardım et

mek için çalııır •• - "" . 

EugUn 

Saray Sinemasmda 
1 buıUne kadar ılnema perdea:nde 

eıi görUloıemiı muaızam, dehıet 
heyecan Ye aık fılml. 

ATEŞ KRALiÇESi 
Tamamen Türkçe sözlü 

Milyonlara mal olmuı bir ıaheıer. 
DehşetlJ mizansen, esrarengiz aşk ve ı 

' . ... 

z i EM SINDA~ 
4 GUn Bayram Şerefine Olarak 

(Türkçe) TiVOLi CAMBAZHANESİ (Türkçe) 

.!Ju Türkçe filimde görülmemiş variyeteler, heyecanlı •• fevkal&de sirk 

Kay Francls ve Lesll Hovard tarafından bUyUk heyecanh d i"am 

Bayramda nereye gideyim diye düşünenlere : 

p 
Sinemasında 

r y ··rk:çe 
Sözlü 

ölüm macerası, ebebf hayat ~--.---mm-='•-----.-ı-mı:se-a• .. mı!l+n•-=-----m·•----cs--ı--11· nren atcı lilkui ve elhasıl 1 
pek hfıd Ye mUeyyiç 1 BTugUn ılnemaaında iki film MUMY ALARJN 

bir film birden göıterllmektedir 

ilaveten: TAN ııa:;.n: SERVETİ 
Paramunt f 

Jurnal N Silly Sen oni Eddle Cantor Yeni Foxjurnal • Tel 43374 
~ .. Bayram mllnasobetile matlnalar 11, 1,3,5,7 ıüvare aaat 9 da - Sllvaredo yalmz"Mumyalarm Serveti,, 

~ havadisleri ...__, ~ .... ,---------------=-----------------------------------------------------
TııekkUr 

ZOZO DALMAS HALK OPERETlNDE KOF1NYOT1S ~ Kızımiz Fatma Samihanın ebedi 

Bugün matine 16 da ÇARDAŞ FÜRSTIN 
Akşam 20, 4fı de HALiME 

Yarın 16 mat [neıinde HALiME 

Akşa n 20, 30 da ÇARDAf FÜRSTIN 

gaybubeti dolayısile keder ve tees • 

· sUrlerimize iıtirik eden zevata aile

miz do teıekkürler ederiz. 

~iritli aia zade Behçet Telefon 41819 Git• gündüı açıktır. -4 ___ .,, 
1 ye aileıi 

Sinema Kahramanı 

H AR R Y B A UR' i 
en k uvvetli ve en müthiş hırı l ıl bir vcık'a olnn 

G O L · M 
S tri\f hE·1 

ıtİ•si:;~;·;ı a 
gidiniz. Yerlerinizi evvelden aldırınız. T ·l ~ 42851 

~----• Flyatlarda zammlyat yoktur ~----_... 
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Kızılayın tarihi hatıraları 
-=-~~~~~~~~~~~~~~~ 

[ Balkan harbindeki hizmetleri ] 

Eski Yunanlıların giyinme 
şekilleri ihya edildi 

O 600,000 muhaciri yerleştirdi 
Yazan: Doktor 
Hafız Cemal 

Balkan harbinde İstanbula 
(600.000) altı yüz bin göçmen gel
~i!ti ! Kızılayın bütün harp cephe -
ttine gönderdiği tıbbi heyetlere, 
'tYyar hastanelere ilave olmak üze
te lstanbulda da mecruhlar için mü
~eaddit hastaneler açmakla bera • 
er, muhadrler için büyük teşkilat 

h.pe.rak güzide hizmetlerini tevsi 

ı Bir müddettenberi lstanbulun ku
maş satan ticaı·et evlerinin came
kanlarına bir göz attıysanız, kumatla 
rın teşhir şekillerinde büyük bir de

ğiıiklik yapılmış olduğunu fark et

mitsinizdir. Artık kuma§ın şu veya 

bu tekilde yapılıp asılması topar • 
lanıp açılması ile iktifa edilmemek

tedir. Şimdi kumaş tıpkı kesilmiş 

bir elbise haline getirilmekte ve ü • 

zerine makas değmediği halde tıp.' 
kı bir elbise halinde mankenin üze
rine geçirilmektedir. 

'bnişti ! 
Arnavutluktan, Bosna ve Hersek

ten, Sırbistandan, Selanikten, Bul
taristandan, garbi ve şarki Trak -
!)&.dan kaçıp gelen yüz binlerce göç
~en, Nilin, Tunanın, Kızılırmağın, 
ı.~Yhanın coşkun feyazanları, ta,kın
"ltları, K.aradenizin dağlar kadar 
)Ukselen ve sahile hücum eden dal
raları gibi bir seyli buruşan halinde 
•tanbula akın etmişlerdi!. 

* '\1 hk Ruı muharebeıinde kurulan, 
ttnan harbinde (nüve) haline ko

:~lan Kızılaya pek büyük vazifeler 
b Ufnıüştü. Askerlerine bile hakkile 
l akanuyan devlet, bittabi yüz bin
~tce muhacire yardım edemiyordu. 
t u cihetle Kızılay yaptığı muazzam 
le!kilat ve tertibat ile (600.000) al-
ı Yüz bin muhaciri şefkatkar hima
)eıine aldı. 

* lıtanbulda, Rumeli cihetinde, A-
~&.dolu yakasında, Boğaziçinde bu • 
Unan en büyük ve küçük camileri, 

lneaçitleri ve bütün medreseleri, i · 
~arethaneleri, tekkeleri, idaresine 
' an Kızılay yüz binlerce göçmeni 
)erleıtirdi. 

. 'Yüzlerce dini ve hayırlı meba • 
llınin kafi gelmediğini gören Kızıl
:!,, latanbulun içinde daha bir çok 
Q\iYiik ~ konaklar, evler icar ederek 
l llhacirleri oturttu. Bu müeaaeıe • 
;r de yetmediğinden Y edikulenin 
~!6rıaında yüzlerce büyük baraka
) t', Pavyonlar, yaptırarak göçmen .. 
tri iskan ettirdi. 

I>· Bulgarlarm hücumlarına uğrıyaft 
l it çok Rum muhacirler de latan -

Çocuk bakımı der•i 

larını, hüviyetlerini, nelere muhtaç lar, ağlıyan kızanlar inliyen koca • 
olduklarını yazdılar. Her mıntaka- lar vardı. 
ya mahsus defterler tanzim ettiler 
her birine hüviyet vesikası verdiler. 

' 
Kızılay hunlara yüz binlerce ça -

maşır, fanila, elbise, yatak, yorgan, 

battaniye dağıttı. Büyük camilerin 

avlularında kazanlar kaynatarak 
etli yemekleri, pilavları, çorbaları, 

ekmekleri her gün muntazaman tev
zi etti. Evlerde oturanlara haftadan 
haftaya erzak ve para dağıttı! Ba • 
rakalarda oturanlara para hububat 

lıte bu kesik kesik yerciklerde: 
çarşaflı bölmelerde yanyana uza • 

nan ölüler, kadid olmuı vü • 
cutlar, can çekiten hastalar, çocuk-

larını koynunda ıaıtmağa çalıpn 
anneler, bağrııan öksüzler ölüleri • 

ne ağlıyan vaveyla koparan insan • 
ların etrafında Kızılayın doktorla-

rı, memurları dolaıa dola§a ilaç er
zak yiyecek dağıtıyorlardı 1 

Muhacirlerin arasında hastalıl· 
ve hatta hayvanlarına bile arpa, sa- ve ölüm o kadar çoğalmı§tı ki: Be · 
man, kep.~k tevzi etti. lediyenin, evkafın hastaneleri, ölü- Ş1den mürekkep bir muhacir kafilesi 

• 1 ·=- . ........ - ·-·---------

Bütün muhacirlerin sıhhi ve iç -

Talebeye malmu diyet mutlafı 

leri konulan tabutları, mıntaka, gönderilmitti. 
Umumi harpte tesadüf ettiğim 

mıntaka dolatan, kefen veren Kı • 
zılayın memurları kafi gelmiyordu. bir askerin (55) kitilik kafileye 

mensup olduğunu anlayınca sor -
Bazan oluyordu ki (24) saatten 

ziyade ölüler cami köıelerinde has-

talarla sağlamlarla yanyana kalı • 

yordu! Kızılayın üzerine bir de tec

hiz ve tekfin masrafları binmişti. 

itte bu sebeple ile Kızılay Gedilcpa-

ıada bir muhacir hastanesi açmağa 

mecbur oldu, ve bir hafta içinde 

mükemmel bir hastane kuruldu. 

* 

dum: 
- Bizi o zaman çok ııtmalı bir 

yere yolladılar. Akrabalarımın hep· 

si hastalandılar ve tedricen öldü -
ler. Baktım ki ben de öleceğim he -

men kaçtım tedavi oldum kurtul -

dum. 

- Orada başka yerli ahali yok 

muydu? 

- Moskof muharebesinden beri 

Bütün muhacirlerin bulunduk • her memleketten gelen muhacirle -

ları yerleri her gün muntazaman ge- rin bazılarını oraya yolladılar. 
zen Kızılay doktoru, yatırılması Gelen öldü, kalan öldü. O yerin 

icap eden hastaları araba ile muha- etrafı kıyamet kadar mezarlarla Q\ll ·ı timai vaziyetlerini tetkik ettirerek 
'ti a ı tica ettiklerinden bazı kili • 

ere ve evlere onları da Kızılay günü gününe malumat almak ve cir hastanesine gönderiyor, diğer -

hrleıtı" d" A ıkt k 1 b. k haıtalarını tedavi ettirmek için ıey- lerini ayakta tedavi ediyordu. 

doldu! 

* r ı. ç a a an ır ço . . . Bir gün Edirnekapıaındaki camie "ıu}ı .. c· l d F t•h t ık yar hır doktor ve kitip tayın ettı. 1.\ q ır er e a ı , Af paıa, Genel merkezde bulunan büyük 

~Ilga, Akbıyık, lshakpafa, T oaka, Sabahtan gece yarılarına kadar do· gittim. Camiin içi dıf ı muhacirlerle 
ıa•an doktor muhacı0rlerı0n haatala- zatlar Kızılayın bütün iılerini ida • d l T b th d d h. uh la.ray taraflarında bulunan yan- :I' o muıtu. a u ane e a ı m a-

lh- h re ediyor ve muhacir hastanesinde · 1 b 1 d - h b 

1
•"1 arabelerine mahzenlere, izbe- rına bakıyor, ilaçlarını veriyor, ki- cır er u un ugunu a er verdiler. 
er bütüiı tıp •uhelerini teıkil ve tan - G'tt' T · t ht 1 l )._ e, yıkıkbodrumlara, hamam kül • tip te isimlerini, haıtahklarını def. 3' • ı ım. ene,ır a a arının a tın • 
tnlarına, duvarların arasında bu • tere kaydediyordu. zim ederek muhacir kadınlar için da, tabutlarda yatan kar tipisi fır • 
~n kovuklara aıg"'ınmı•lardı! doğumhaneler tesis ediyordu. tınasında titreıen göçmenleri gör • 

.,. 3' lıtanbula her taraftan gelen mu- dük l · .... &\.l~ılay tefkatli doktorlarını ve · çe tüy erım ürperiyordu . 
... e hacirlerin çokluğundan, kıtın tid • Kızılayın anbarlarını bereket ve * 
) llıurlarını göndererek 0 kasvetli d · d k h servetlere, varidatını milyonlara İ•te Türk milletinin masum kal -
_.erlerden muhacirleri toplayıp ida • etın en, arlardan, mahsur ava- 3' 

'ıind k" d · 1 I . dan, sefaletten, mahrumiyetten, yükselten zevat yüz binlerce göç - hinden doğan Kızılayın Balkan har-
~ e ı aıre ere yer eıtırmitti. j 
~dar soğuklar çamurlar içinde i • pislikten, dolayı hastalıklar artlık . menleri giydiriyor kuıatıyor yatı - , binde yaptığı güzide hizmetlerin • 
"''lıı · . • I ı d h .d t - k den bir kaç hatırayı yazdım. 
... , ınım ın iyerek azraili bekliyen ça artmıftı. Şiddetli gripler, zatülri- rıyor u ve er cana~ e aç ıgı me -"l\lh . ki Son söz: Çalıtahm ! Çalııalım ! 

acirler, Kızılayın himmeti ile iyi eler tifo ve tifüaler, dizanteriler, ve- teplerde muhacır çocu arını okut- K 1 d - ·1 h ı_ h .. ) l _ . ızı aya egı er yır; er gun yar-
~ ere ı"ıkaAn edı.ld.kl · · ·· .. I l h Öl turuyordu. Kızılayın yaptıgı teıkı • ı d d 1. 1. , ç·· k "' ._.. ı erını gorunce rem er sa gın alini almıştı. en ö- • . . . : ım e e ım, para vere ım. un u 
tlıya ağlıya dua ediyorlardı! lüyor, kalan kalıyordu. Büyük ve latla. (600.000! muhac~rın .ıçınde her ne vakit olsa Kızılayın §efkatli * tahsıle heveskar gençlerı leyh mek- kucağına, merhametli ellerine, in • 

ta lı~e bu sırada idi ki, karakıt olan- küçük camileri içinde yer kalmadı • teplere, iktidarlı olanlarını da, ta - aaniyetli yardımlarına muhtaç ola • 
d t•ddetile hükmünü icra ediyor ğından camilerin duvar kenarlarına vaaaut ederek, istanbula ve Anado- cağız. 
\'u. Durmamaca yağan yağmurlar, ve avlularına dolmuılardı. Yağmu- luya memuren aevketti. Bir çok Son söz: Çalışalım! Kızılaya de
~l>iler, karlar, ıoğuklar, çırılçıplak ra, tipiye, kara karşı Kızılayın çııdır gençleri Kızılay hastanelerine me • ğil her yıl, her gün yardım edelim, 
"'~ aç olan muhacirleri periıı.an ve bezler'le b tt · l . . l mur olarak yerlettirdi. Balkan har- para verelim! Çünkü her ne vakit .,,

1 
:$ ı a anıye erı sıper o uyor- . ~ 

i.n etmiJti. d K 
1 

w w binin mütarekesinde binlerce mu • olsa Kızılayın tefkath kucagına, 
iç_ u. ızı ayın dagıttıgı mangalların . . . . h )' il · · · 1" .:ı •zılay, muhacirlere esaslı yar • harıcı kafıle kafıle Kızılay Anadolu- mer amet ı e erme, ınsanıyet ı yar-

i'ttı için bir takım şubeler teşkil ey- kömürlerin önünde titreıen kadın- ya göndermitti. Anadoluya (55) ki- dımlarına muhtacız. 
~llıiıti. 
~ lç_tzılayın bütün doktorları ve me-

\lrlar · .. b. 
~ ı esasen mucessem ırer na-
"-\la kütlesi idiler. Tesis edilen {mu
~~İrin heyeti), göçmenlerin otur -
ı_.. ları yerleri, gece gündüz gezdi

. lier muhacirin ailesini, kızan • 

..... MELEK 
Sinemasında 

MARTHA EGGERTH'in 9aheserl 

lstanbulda üç beş aydan beri yal

nız kumaş mağazalarının vitrinle • 

rinde tatbik edilmekte olan bu usu

lü hakikatte Hollyvoodun meıhur 

yıldızlarından Delma Byron çıkar • 

mııtır. Bu genç kadın müzede eski 

Yunanlıların gıyınme şekillerini 

görmüş, pek beğenmİ§, ihya etmeyi 

dütünmüş ve ortaya yepyeni bir moda 
çıkarmııtır. Resmini bu yeni moda
ya uygun bir elbise ile görüyorsu • 

nuz. Bu elbisede makasın değdiği 

kısım yok denilecek kadar azdır. 

JAMES CAGNEY 
RUBY KEHER 
OICK POWHl 
JOAN BlONDEll 
FRANK McHUGH 
GUY K188EIE 
HUGH HERBERT 
RUTH OONNIEllY 

Bugün saat 11 de matine 
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( MEMLEKET HABERLERİ 

Söğütte Kızılay 

~ .,, ' . ,,. . . . . . ~ . .. . . .:,. "':,. ~ . . ._.. .. 

kongresi 

Elmalıda yakalanan kaçak! Niksarda 

T 
. Yoksul çocuklara 

keresteler rakyadakı Yardım · 

go•• çmenlere verı•lecek Niksar (Öz~l) - Çocuk Esirge • 
me kurumu mekteplerde okuyan 
kimsesiz çocukları himayesine al -

Söfüt Kutlay kon gre.inde bulunanlar 
mı§, bunlara her rün sıcak yemek 
vermeie baılamııtır. Bayram mü -
nasebetile de 1 O çocuğa elbise ve • 
rilmiıtir. Himaye edilen yokıul ço -
cuklar 65 tanedir. 

Söğüt (Özel) - Söğüt Kızılay kon lHüseyin Faik, fabrikatör Nuri se' 
gresi yapılmı§, yeni idare heyetin • çilmiılerdir. Kurum geç.en yıl içinde s k .... d 1 . d 3Q 
de ba•kanlıgw a Refik veznedarlıgw a ıraca oyun e ev erı yanın a . 

~ ' aileye uzun müddet yardım etınıŞ ~ 
Sivasta ath spor kulnbU tahsildar lbrahim, azalıklara Mü - tir. Kurumun bu yardımı takdirl4 

Sivas (Özel) - Atlı spor kulübü 
ıon günlerde faaliyetini artbrmıfbr. 
Biniciler bir örnek elbiselerle ve 
muntazam bir kafile halinde her 

nevver, sağlık müdürü Emin, Rasih, karıılanmıştır. 

Biga da \ 
Korkut ili 

pazar günü uzun yürüyüş talimleri 
yapmaktadırlar. 

Köy bütçeleri Korkutili (Özel) Korkutili 
Antalyaya 73 kilometre mesafe~ 

Biga (Özel) - Hususi muhasebe ve Tefenni • Elmalı ıosesi üzerir,Je 

Elmalının umumi görünüfÜ Niksarda eczane açıldı idaresi tarafından köy bütçelerinin tan- kurulmu§ bir kaza merkezidir. A ı· 
Elmalı (Özel) - Elmalı Antal - vardır. Bir müddet evvel burada ya- • Niksar (Özel) - Belediye tara -1 . . ba 1 B 1 b.. 1 talyanın yaylası vaziyetindedir . .Arı· f d b ı zımıne ş anmıştır. u yı utçe er ya· 

J
anm ıekiz kazaaından biridir. De- pılan orman teftiılerinde hazinenin ın an urada bir eczane açılını§ - • 1 k . d hk . . k k talya halkı yazın buraya göç et • ti H Ik ··h' "h . k l pı ır en eyı amız yetıştırme ve a- kt b"" .. • .. 'il' r• 

niz yüzünden 1175 metre yüksek • 143 bin lira kadar zararı ve orman- r. a ın en mu ım ı tıyacını ar- me e ve utün yaz mevsımmı n.
0 

şılıyan bu hizmet Niksarda sevinçle ra sığır hayvanlarının cinsini ıslah et- kutelinde geçirmektedirler. KazadJ 
likte kurulmu•tur. Kasabada 14lS dan kaçak olarak 23 bin büyük lata ek 1 :ı b kar§ılanmı§tır. m gayesile beylik köy boğası olma- gençlik ve spor işlerine önem veri• 
e.v vardır. Nüfusu 49 köy ile beraber ile 30 in parça ufak kereste kesil-d 1 - · yan köylerin bütçelerine de boğa tah- mektedir. 
yirmi bini a .. kındır. Kasabada ök - diü~i tdesbit ed_ıl· ~iı~ir. TBu kkcrest.e. ler Bigada beyaz gömlek · k 

- Ö p: M" s· m aa ere c ı mııtır. ra ya goç • B. (Ö l) B d . k sısatı onmuştur. 
suz mer aıanın ımar ınana l . . d·ı k • ıga ze - ura a yıyece ve 

men erıne tevzı e ı ece tar. · k sata b"·t·· t be .. Geçen yıl celbedilip köylere dağıtı-
yaptırttığı bir cami vardır. Bu ca - El • ıçece n u un esnaı, yaz gom-

.. .. . . malı kasabasında elektrik var - lek giymeğe mecbur tutulmuştur.. lan boğalardan çok güzel yavrular a· 
mıın dort sene evvel mınaresı yıkıl- d f k t b ıı· b J 1 · ır. a a e ı aı ı umran eser erı Bu mecburiyete riayet etmeyenler- lınmış ve bundan halk pek memnun 
mı•tır. Cami de bakımsızlıktan ha • ··ru··ımemekt d" v - - b dah · d b ı d" ı k ka ı- go e ır. n.aaa a a zı - en e e ıyece para cezası a maca tır. lmıştır. 
rap olmaktadır. yade harap bir köy manzarası ar -

Elmalı civarında büyük ormanlar zetmektedir. 

Muffa ışık söndürme tecrube9 
Muş (Özel) - Burada bir ı~ık 

söndürme tecrübesi yapılmış, 20 da• 
kika ıüren tecrübe muvaffakiyetle 
neticelenmiıtir. 

--·····················································-"" 
TAKViM ---------------....... _. ______________ _ 

~ 

Antepte edilen yavrular himaye 
Niksarda tutun mahsulü 

Niksar (Özel) - Tütünlerimiz 
bu yıl çok nefiı yetiımektedir. Va
li Recai iki meb'uala beraber tütün 
mmtakaaını gezmiıtir. Tüccarlar da 

fluşta musafitere 
Mu~ (Özel) - Halkevi temsil 

komitesi gençleri bir müsamere ver
mi§ler, Yarım Osman piyesini oyna
mıılardır. Gençler müsamerelerin -
de çok muvaffak olmuşlardır. 

,; 

R11ıal aeuı 
1352 -Kasım 
120 

MART 
-

6 
Arabi sen• 

1 1355 -Resmi sene Şubat 
1936 22 I! 

it 

CUMA 
§İmdiden köylere giderek mahsulü 
tetkik ebniıler, çok beğenmişler, e
kiciye avans vermeğe batlamıılar -
dır. 

ra'ı"rnsirda luyafet balosu ~' I• 
B:Jıkesir (Özel) - Halkevi ta • 

rafından bir kıyafet balosu veril -
miştir. Bu balo §İmdiye kadar bu -
rada ver :len baloların en güzeli ol-

SABAH 
Zilhicce 

1MSAK~ 1 • 
s. D. 8. .o. l ı 

Niksar gençlerinin musamere1eri 
Niksar (Özel) - Gençler birliği 

müsamere vermek üzere Tokat , 
Turhal, Zile, Amasya ve Erbaaya 
gitmiılerdir. 

mu§tur. Bilhassa kadınların intihap 
ettiği milli ve tarihi kıhklar çok gü
zeldi. 

..ıaziantep, (Özel) - Kurtuluş okulunda bir yardım ve himaye heyeti 
kurulmuş. bu hey'et ilk iş olarak mektepteki 26 yoksul yavruyu himayesine 
alarak tepeden tırnağa giydirmiştir. 

Bu yavrulara her gün öğle vakitleri sıcak yemek te verilmektedir. 
~-,,....--......,,,~~,,....--------

ti 22 
6 27 
Öğle sr E. 6 19 

ı.. 12 ::!5 

12 10 42 
4 48_ 

lkinıli Aktam Yatsı l:i 
s. D. s. D. ar 9 83 12 - 1 30 
15 88 18 05 19 86 ~ 

Bir çapkının 4 günü 
min, iradenin elinden ne kurtulur. in- doğru sürükliyor: azlığa, çokluğa bakmaz. İnsan yüzle!' 
sanda fikri takip olmalı yoksa. Böyle 1 - Gel dostum, gd kardeşim. Şura- ce kadının cwkını elinin altında h~' 
~eylerden yılmağa ge1mez. Peşini hı - da oturup dertleşelim. Eski hatıraları bulur da gene gönlü çekmez. Bu iş bi• 

Y rakmamalı. Çapkınlığın üç şartı var-1 tazeleyelim! raz da zevk, his, heves, gönül mesele-
azan: Romancı 1 dır. Birincisi sırnafıklık, ikincisi sır - Hey yarabbi. Eski hatıralan tazele- sidir. 

_ 3 _ 1 dum.. naşıklık, üçüncüsü gene sırnaşıklık .. J yecek sıra mı timdi.. O bu fikirde değildi. Cana yak ı• 
(Dünltünün hulasası: Fakat ne ] l k b" k Tatlı dile, güler yüze, hele komplima.l Anladım kurtulu• yokl Zaten biz bir •ey olsun da esmeri beyazı sısk·1 

o ursa o sun artı ır ere h . ı T T ' ' 
(Şık ve cüzel kadının pqini b1rak- alın damarım çatlamıştı. !na angı ka~ın dayanır. Eh oldukça da ayak sohbetini yapıncıya kadar o ka- sı, tombulu, uzunu, boduru ayırt etJXll' 

mayan eski çapkın Kıvırcık Niyazi, ka- Bu kadını lb t - l k . yakışık.Jı delıkanlıyım. Genç kızlar, labalık arasında kaybolmuştu bile! yordu. 

1 
e e soy etece hm. k d l b . . · lo 1 d ·}j 

dmla hali konupmamakla beraber, ce- O gün gene kitapçıya okuduğunu a ın ar enım ıçm rı ıp ~ruyor - Artık bugün de ~midi kesmiştim. - Bak sana bir şey anlatayım. Bı ' 
aareti lorı)manykta onun yolu üzerinde bıraktı, yenisini aldı. lar. Elbet bu k_adının da bır zayıf Oldu olacak, barı arkadaşın hatın yorsun ki değme kadın elimden kut -
yine beklemektedir.) Sonra Taksime doğru yürüdü. tarafını bulacagım.. k~rıl~asın, dedim. Tekrar pastacıya tulamaz. Bugün istesem, benim h~: 

Halimden, tavnmdan, süzülüşüm _ Tekrar sokulup bir şeyler s<>yle _ Pastacıdan. çıktı . .. . gırdık. ma gidecek, acni de deli divane e<Jeeei' 
d b

. 1 d. Jbe mek yalvarmak için ce t . k l Ben de clımde munasebetsız tatlı Celal Münir boyuna kaymakamlık en aşağı dört düzüne kadın bu]urııJl'I· 
en ır ,eyer ecz ı e t.. 1 • sare ım a - k . · d"' .. •w• • .:ı .. 

O hem 
. mamıştı Yalnız pe!!i · d b k pa ·etı pe§ıne uştum. ettıgı yerden bahsedıyor: Fakt gel gelelim kazın ayağı öyle o<-' 

geçer geçmez en hır ~ğdan dum. · ' nı e ıra mıyor- ı O gitti, ben gittim. - Öyle sıkılıyorum, öyle sıkılıyo- ğill 
çark, peşine! 1 p kka d ld k .. d b" Dünyada aksilik adamın onüne hep rum ki sorma! Bir yıl zor durabildim. Ve onun aptal aptal bak.an göı.lerİ' 

B be 
. .. .. . . arma pı a, 80 a oşe c ır pas- .. ebe . l d k B· . .. . . . . ~ 

u sefer nı gorunce sınırlenme- tacı vardır. Oraya daldı. Ben de. . mun~s tsı~ zaman ~ a çı. ar. .. ız Nıhayet on bet gun ızın koparabıl - nın fal taşı gibi açıldığını seyredete 
di. ı B · · k d b" l . T aksıme dogru yola duzelmış, o onde dim. Kendimi buraya atbm .. Birader ilave ettim. 

en gmnceye a ar o ır şey er ıs- b k d ı k k ' · ·· Şimdi adeta yanyana gibi gidiyo - tem4'ti. en ar ·ada .havayı ~·?uran .'0 usu - her şey iyi hoş amma kadıns1zlık... - Şimdi bana rastladığın yerde.~· 
ruz. Be .ı 

1
• f l d" . nu alarak gıderken hızım eskı mektep Biz burada alışmışız .. Bekar olup da nümde bir kadın gidiyordu, görduJl 

n ce a o sun ıye. k d 1 d c rı M·· · J k Büyük bir kum•• magwazasının o-·· T. • > ar ·a aş arın an c a unır e arşı öyle bir yere düstün mü vay haline! mü} 
"-T - rıgona var mı. k l . . . 1 Mek . ·. . . ' . . · . .. . . k t 

d d 
_ı_ı__ı_ Be d Diye sordum.. arşıya gem. eyeyım mı.. tepten Adamın evıne dışı hızmetçı hıle ver - - Gordum. Enfes bır •eydı . fa r. 

nün e urwuaw. n e... k f f d b k T 

Ak ·ı· w bak k" K k çı ' mca zmır tara ın a ır yere ay - miyorlar.. ıeni görünce! 
Camekanı seyrediyor.. sı ıge ın ı varmış. . eş e . . . . .. 

Ç
.k J t f 1 · t d" mekanı gıtmıştı. - Pekı ne yapıyorsun~ - Görmez olaydın Beni lafa tut 

Etrafı gözledim, kimse yok.. 1 0 a a a an ıs csey un. Be · ·· - 11 · ld f ' . .. Satıcı kız camekandan kosl:oca içi m gorun~e e. ~~ı.me snrı 1 : • - Ne yapacağım. şte böyle izni tun. iş tam kerte5ine gelmişti. Bir çı• 
Biraz daha 90kuldum. Yüzüm ca- . 

1
. b" t . k d . - Vay Nıyazıcıgım. Nere1erdesın koparınca kendimi buraya atıyorum. val inciri berbat ettin .. 

cevız ı ır rıgona çı ar ı. k B·ıl~L. .. w. 1 . .

1 
mekana bakarak yavaşça: B d . k .. ) uzum. ı anı gorecegım ge mıstı. Celal Münir caddeden geçen de - O •imdi canı sıkılır gı·bi · 

- ura a mı yıyece sınız.. · T • 0 ) .. 
- Hanunfendiciğim, dedim. Çok _Hayır. Paket yapın 1 Bak şu tesadüfe hele.. met ~emet kadınlara baka balca içini - Vah, vah, ekmeğine mani 

yalvarınm, bir kelime ile iltifat etme- Öteki kasada, bana arkası dönük.. O söyledikçe benim içim kan ağlı- döküyor: dum hal diyordu. Jziri 
nizi bekliyorum. Ne olur, bir kelime! aldığı çikolatanın parasını verıyor. yor. ı - Hey mübarekler hey .. Tane ile - Ne ise zarar yok, dedim. 1 

Birdenbire başını çevirdi. Beni Burada tekrar bir hücuma geçmek Bunca yıl bir mektepte, bir smıfta, değil, sürü ile yahu. insan hunlardan kaybetmiş değilim. Bugün w ~}rrıa.l t 

baştan aşağı bir süzdü. Sonra gene si- var. Var amma ya aksi bir cevap ve - bir sırada, oturduk. Can ciğer kardeş- birini olsun bizim kazada görse dün - yarın, muhakkak elde edecegırl'l· 1'0 .. 

nirli sinirli yürümeğe başlad1.. rirse.. lik ettik. Hatta beraber çap'kınhkları • 1 yası cennet olur. Burada yaşıyorsun kere dile. getirebilsem. Bir keJirne 

Eyvahlar olsun. Bu kadın beni eri- Dükkancı kızların önünde kepaze mız da var. Bir yıldır biribirimizi ) billahi.. Eh na811 eski çapkınlıkların nuCştu1r_,a1bıls:~·· 1 bB -

k h ed k 1 k 
·· ·· t · ı· 1 · F 1 fiJ• d d" d w·ı ., K" b·ı· k e a Munır hayretle, takdir c tecc , ma v ece .. oma var. gormuyoruz. zın ı ge mış. a an an evam e ıyor egı mı,. ım ı ır aç bak d 

Fena halde bozulmuştum. Hiç yok- Ne olur. Ahbap olsaydık. Şurada hepsi iyi amma biz gene kaçırdık gü - tane desene! na_ Çıykork~f=. • b"ll"'h" dedi. Bit 
ı b

. k ld l b b I . . o a ırsın ı a ı, .. 
tan su u ır a mm zamparası o - aş aşa pasta yer, tat ı tatlı sohbet e- vercını !.. Celal Münirin çok aç olduğu anla - k k t k B ·ı ..... diye .. ere ancayı a mayasın. en .. . 
muştum. derdik. Celal Münir ellerimi bırakmıyor. ~ılıyordu. kadın elinden kurtulamaz, bilirilll· 

Kadına 1iif atıyor, yüz bulamıyor• O güne de kavufWUm inpJJab.. Az- Beni biraz evvel çıktığım pastacıya - Azizim. dedim, kadın meaeJesi (Arka•• -var) 
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a o y 
ıt y hay· uğraştır ı 

Ankara, 25 (Hususi Muhabiri • 

bıizden) - Çubuk kazasında 5200 

lira çaldıktan sonra yakayı ele ve .. 

ten posta müdürü Mehmet Anka .. 

taya mevkufen getirilmit ve ağır c~ 

~ mahkemesine verilmi§tir. Bu hu-

•uata malumabnı sorduğum posta 

'Unıum müdürlüğü erkanından biri 

d~di ki: 

• 

giden yol üzerindeki çay kenarında 
'Bömüldüğünü itiraf eden suçlu ve 
hemfaillerinin son ifadeleri ü '?erine 

tahkik heyc::ti gece yarısı otomobil -
le bu r. ,takaya gelmi§ler ve kaz -

maca ? ' ·'lışlardır. Nihayet be .. 
.lediyc Ç" •• • Bahri tarafından vu -
rulan kazmt! ucuna takılan büyük 
bir torba ~t[:arılmı§ ve bakıldığın -

da paralar bir çocuk çantasına ko -
nulmuı olduğu halde gömüldüğü 

Sayfa 7 

Boğazda gafı 'katliamı 

Bu gidişle pek yakında ya
ılardan eser kalmıyacak 

Mamafih belediye ile müzeler idaresi, bu 
tahribatın önüne geçmeyi düşünüyorlar 

- «17» milyon içinde bir iki ka· 

.İ'akteri bozuk çıkabilir.» _yerden meydana çıkarılmııtır. Gece 1 Güzel Boğamaki tarihiyaldardan biT ikin 
saat 23 te heyet yine otomobil için· Bu sene Boğazıçınde bir yalı katlia- ler kiracısız kalmıştır. EmirganCJa '(20)~ 

Alakadarlar nezdinde badiıeyi 
l.ılıkik ettik. Aldığımız bütün taf .. 
•ilah bildiriyoruz: 

de dönerek hadiseyi sabırsızlıkla ını vardır. Üsküdardan Anadolu, ve odalı bir yalıya (15) liraya ~ı bu• 

b kl
. h lk Ik h~· Ortaköyden Rumelikavağma kadar he- lunmuyormu~. Yalıların bır ço)s.Iari 

e ıyen a ın a l! ve teza uratı b"' .. b"" .. k l l k bal ·ı · · -x.. l"' dan kaz ı· 
d k b 

men utun uyu ya ı ara an azcı - vergı erının ~·r ıgın an cı e ıne 
araıın a asa aya dönmüılerdir d"' ..... ·· ·· I · B "d" ı b" ka 

- Çubuk Ziraat Bankası taraf: 1-

'1an Ankaraya gönderilmek üzere 

{U0.000) lira (5/2/1935) te posta • 

• tası yanaşmıştır. Ortaköyde büyük ve uştugu soy enıyor. u gı ış e ır ç 
Bir kaç güne kadar poıta müdürü yeni bir yalıyı ankazcı ortadan kaldır· sene içinde Boğazın mq,hur yalılarınııf 

Meh~edin ağır cezada duru§matı mıştır. Bebekte Mısır sefaretinin ya· yerlerind~ !eller eseceğe ,benziyor. Bu 
n d ki b.. ··k l · k d yalılann ıçınde Türk san atinin bir ba· .. 

Ahmet oğlu Hü•eyİn yapıWıcaktır. _ A. ın a uyu ya ı ıse yansına a ar 
~Yeverı"lı'yor. Po~yı müd~dm • ========================~-~~-- .. k .. lm .... A dlh" ·1 K l d~m~ın~~ tavan~ ~vM~~ so u uştur. na o u ısarı e an ıca A k l b 1 d lek t h · 
ı. B S ti i k t .. n azcı ar un an a mem e arı .. ıı.cılim alan memurlar Ankaraya ge· U erve er Ur arolım orasında uç yalı tamamen yıkılmışbr. . t ... ba 1 l d c· . • u . .. .. .. .. eme sa maga ş amış ar ır. eçen 
~İtiyorlar. Ankaradan paketler a • Yanıkoyunde, Çengelkoyunde de sene bu ç~it bir tavan Mısıra satılmış· 
&tldığında (10.000) lira ol&cak yer· Beyk d k• Ah h bir çok yalılar ankazcıya satılmıştır. tır .. 
~e (5200) lira noksan çıkıyor. Key- QZ a l ra a pa- Bunların içinde büyük ve tarihi ya- Belediye müzeler idaresiyle temaı 
fiyet telgrafla Çubuktan sorulunca k ı v h ı lılar vardır. Hatta içlerinde sulh mua· ederek bu gibi tarihi yalılann yıkılma• 
'lcaynıakam Ekrem, müddeiumumi şa oru ugu a VO uyor hedeleri imz~ e~il.e~l~r bile bulunuyor. m~ı !,çin bir çare ar~~ğ.~ lüzum_ gör· 

Çubukludaki Hıdıvının köşkü de sene- muştur. icap ederse buyuk yalılar ve 
.Şe:mmaa ve jandarma kumandanı B •• b• ] 1. fil • Jik iki bin lira vergisi çok görüldüğü bahçeleri istimlak edilerek köy parki 
t)iizba§ı Fuat derhal hadiseye el ko· ugun lll erce Ira sar e dahı bu eser- için (14) bin liraya ankazcıya satıl- halinde halka açılacak ve bu suretle 

fhyor ve tahkikata ba§lıyor. ilk de- leri meydana getirmek mümkün olmaz mıştır. Boğazın bir çok yerlerinde ev- ağaçlar himaye edilmi' olacaktır. 
fa Posta müdürü Mehmet sorguya 
Çekiliyor. Bu zat ifadesinde, 6 pa - Maamafih evi arandı. Faka~ ara§ • yerlere bir kaç sahip çıkmıştır. lı Köy mekteplerinin halka hizmeti 
keti aevk memuruna teslim ettiğini tırmalar müsbet bir netice vermedi. mahkemeye intikal etmek üzeredir 
iararla beyan ederek bir de makbuz Nihayet paranın Aydos yaylasına Bu muhakeme belki senlerce süre : 

ibraz ediyor. Sevk memuru biraz 
lstanbulun en büyük ve en güzel cektir. Fakat park bakımsızlıktan 

bahçelerinden biri olan Beykoz Ab.. yakında bir bozkır haline gelecek • 
&onra celbedildikte kendilerinin h ra am pa~a koruluğile bu korulu - tir. Şimdiden duvarları, demir par-
l>osta müdüründen dört paketi fil • ğun parçalarından olan Arpacı çift- maklıklan, boruları sökülmeye ve 
hakika aldıklarını ve bunu bir çok liği ve meyvasız fidanlı bahçesi çalınmaya batlamıttır. Tarım Ba • 
kinıselerin de gördüğünü söylemi§· milli emlakten olduğu için (300) knnlığı ormanlarımızın korunması 
ferdir. bin liraya yakın bir kıymet • i~in yeni tedbirler alırken yüz bin • 

· b 'f d . k le hükumet hissesi olnrak Em ~ le. rc_e lira sarfile yetiçtirilen kıymet-ı 
Posta müdürünün u ı a eaı a - ı b 

.. .. . ... . . lak ve Eytam Bankasına dev • 1 ır orman elden gidiyor. Yine bu 
llaatbaht gorulmedıgınden tahkıkat edilmi ~- B--'- b b."yük ihtilaf y·· ·· d k . 1 r Şuı. wma u u ve uzun en par cıvarına yap-
tenfıletilmiı ve sorgular arttırılmıt- yüksek kıymetli parçaya mü§teri bnlan kirgir kötlder de göçme ve Dabağlar köyü mektebi talebeleri 

tır. çıkmadığını ve senede de üç bin lira yıkılma tehlikesi göstermittir. Be _ Zafranbolu, (Özel) - Eflani nahiyesinin Dabağlar köyünae yeni 6it 
Posta müdürü kendisini ıorguya kadar bir vergi verdiği ileri sürerek lediye içinde oturmanın t~hl"k ı· 1 .. ilk mektep yaptırılmıştır. Mektep yalnız köy çocuklarının değil, köy büyük· 

ı eıo l .. d k . . . K d k ğr 
~ken hyeti tahkikiye karıısında tekrar Milli Emlak idaresine ver • duğunu görerek kapılarını mühür • e~ın~ e o uyup ya~~sı.nı temkm etmıştir. öy e o uma ~a ö enme-
1.. mek ı"ıtemı"•tı"r. Fı"nanı Bakanlıg"'ı 1 . t" m~ kımse kalmamış gıbıdır. Me tebe80 talebe devam etmektedır. 
uir hayli inkarda bulunduktan ıonra 3' emıı ır · 
bçamak nokta11 bulunmıyan müdür bankanın bu yerlere daha iyi baka- Parkın ve cİ"t'annın hali yürekler 

bu paranın postacılar tarafından bileceği kanaatini izhar ederek bu acısıdır. Ormandan her sece yaı •· 

daireainde unutulduğuau fakat Kay-

lerili Muıtafa Koç namındaki bir 

ltiınaenin kendisini ölüm tehdidile 

P&rayı alıp gittiğini ıöylemek mec .. 

buriyetinde kalmıttır. 

Bu zatın iyi bir karakter ıahibi 

olduğunu tahkik heyeti anlamakl~ 
heı·aber Mustafa Koçun bir taraf • 
le.n da celbini münasip gördüler. 

Mustafa Koç bunu tiddetle in • 
kir etmittir. Heyet bir taraftan bu 

~tın ifadeleri üzerindeki sorgula -
l'lnı teksif etmekle beraber diğer ta
?aftan posta müdürü Me\ımet yeni 
)eni isticvaplara maruz kalındı. 

Burada da ( 40) saat araıtırma 

l'apıldıktan ıonra netice yine menfi 

parçaları almamıttır. Şimdi de bu iaçlar keailerek aıırılmaktadır. 

Urfa Halkevinde: Sahne 

oldu. Para hali ortada yok. Ur/ada Attilanın düğünü 
Y .. . Urfa (Özel) - Halkevimiz biJhassa sahne bakımından büyük muvafia-
apılan ~ut~~kıp sorgu~arda pa• kiyetler elde etmektedir. Ev Bu muhitin eahne zevkini pek ala karşılamw 

tanın dava vekılı Yusuf Zıya tara - ve Urfalılann mütehassir olduğu ciddi ve ilmi tiyatroyu kurmağa muvaffak 
f~~dan saklanması için verildiği olmuştur .. Ev gösterit kolunun en son temsili Attilanın düğünü adlı piyes 
10Ylendi. Bu adam ıenelerdenberi olmuştur. Bu piyeste hem sahnenin tanzimi, hem de gençlerin aan'at ka· 
b.anıuslu bir zat olarak tanınmıştı. biliyeti büyük takdirlerle karşılanmıştır. 

lzmirdeki cinayet nasıl 
Oldu? 

lzmir, 5 (Özel) - Şükrü adında ı - Bir daha böyle bir vaziyet gör
münevver bir adam burada bir cinayet meyeyim! demiştir. 
işlemif, Sıtkı adlı kiracısıyla metresini ! Bakkal Sıtkı ile metresini de kendi 

1 öldürmüttür. Bu zat Tiflislidir. Ve :l3 odalarına gitmeğe davet etmiftlr. Bu 
~ Y8'ındadır. Bel~iyenin un fabrikasın- : yüzden çıkan kavga bir aralık ~ğuf
I da on yıldan berı usta haf ılık yapmak- ma halinde devam etmeğe batlam11. 

tadır· Şükrü parabellom tabancasU. Sttloya 
Şükrü geçenlerde evinin alt katını, ateş etmeğe başlam1'tır. 

Sebat bakkaliyesi sahibi Sıtkıya kira- Atılan kurşunlardan ilki Sıtk.ının 
lamlfbr. Sıtkı bu eve girerken latan- metresi Sabihanın alnına raatlayarak 
bullu 27 yanındaki Sabiha ile birlikte derhal ölümüne sebebiyet venniftir. 
oturacağını ve haftada ancak bir, iki Bu kanlı neticeyi gören Sıtkı Şü1' 
gece eve gelebileceğini gizlemeden rünün elinden kurt~ için her ça· 
söylemiftir. Hadise gecesi Şükrü evine reye baş vurmuşsa da muvaffak ola· 
gelince, kendi hususi odasında hiç ho- mamış; üzerine bo,&tılan sekiz kur
şuna gitmeyen bir durumla karşılaş· şundan ikiıi koluna ve bumuna rastla-
mıştır. mıştır. 

Dört çocuğuna ana olan karısının ev Bu yaralan kafi görmeyen ŞükrU. 
kiracısı Sıtkının ve metresi Sabihanın Sıtkının hal& karşısında durduğuna 
da kar,ılıklı oturdukları bir işret ma- görünce Sıtkıyı yakaladığı gibi evin 
sasını görmüş, büyük bir acı hissetmiş, halasına sokmuş ve boğazını bir cana
asabındaki buhranı açığa vurmuş ve var hissizliğiyle sıkarak onun da haya• 
karısına : tını söndürm~tür. 



8 Sayfa KIDUY , Mut 6 

Eski İstanbul ha yab i ~kürlek :;.ilk hik:6e: 
""I d. l~ os a ı erzı 

e sarayı eg en ıren na- · Madam Agavni 
nende e rakkaseler, taklitçiler 
Halkı 
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Rus kadınları tekrar kadınlığa dönüyor 

• 
iŞ 

• yne at a 

İpek çorap, arh " mü ere • 
ı B • 

rı 

vanın bir sef ah et ,, 
~akın zamana kadar Rus kadını denidi 
l:Qi sırtında deriden bir jaket, batında 
:ene deriden bir başlık, ayağında kısa 
.ıcıP\ıklu ayakkakbı giyen, elleriyle 

• 
1 sayılmıyor 

llCr...' • 11 ır parçalarını karıştıran, havada 
11Çan, paraşüt tecrübeleri yapan, oto
~0bil süren, tank kullanan, mitralyöz 
~re eden, fabrikaları evirip çeviren, 
~~ada gürültülü işler başaran kadın 

1 göz önüne gelirdi. 
k Rus kadınını bu kılıkta görenler 
Cfldi kendilerine: 

.. - Acaba, bu hal uzun uzadıya ıü
t\ip gidecek mi? diyor ve Rus kadının 
~nk renk ipeklere, pudralara, boya .. 

ta ne zaman dönecek, suratına sıç • 
~a:Yan makine yağlarından ne zaman 
Uttulacağını soruşturuyorlardı. "k·· ak b"" ~rdakadad çlallfan Rua kadın.tarı 

-

a l . b k "k ed. manı ur yapm ' utun ın ar ara- ·ı tetkik edıyor. 
u sua lerın ceva ı ço gecı m ı d t •· · · G 1 d ş · ~c " ld l .d k d ] kısın a anmmum etmıştır. eçen er e emçusına yoldaş heya-

,, o aş bayan ar yem en a m ı B k"l M 1 • k ' ·· · · llern · 1 8fVe ı o otof un arısı Şem - natta bulundu ve ~u sozlerı söyledı; 
ıne kavuştular. r::·na y Id ·k· I ·· k d } 1 B ·· ·· ·· ·· · 1r.. 'k y ... . 

1 
çu,.ı o aş, ı ı yı once a ın arın « ugun trostumunin o fabn ·ası 

ile aln~z Rus bayanı kadın~ık alemı .. güzelleşme için kullandıkları her şeyi var. Ve krem, pudra ve sair güze~lik 
dan}'enıden kavuşuyorken ış hayatın- vasıtalarından yaptığımız istihsal, 

O ayrılmadı. .. .. . harpten önceki Rus istihsalinin yedi 
k nun kadınlık hayatına donuşıyle mislidir. Bununla beraber ihtiyaç 
~ ~n an'an:v~ hak~arı yeniden veril • günden güne artıyor. Memleketin <la-
cıkJ e aşk gulunç hır masal sayılmaz ha başka yerlerinde bu tröste ben-

u. zer tröstler var. Ayni işle meşgul ola-

la Bilakis Rusyada aile hayatının sağ- cak fabrikalar da kurulduktan sonra is-
. ~la ması için çalışılıyor. Bekarlara tihsalimiz :15 misline yükselecekt~r. 
1~ Rôz1e bakılmıyor, ve çocuk sahibi 1933 de 5,fi milyon koku şişesi, Hl:l5 
cı ll'lak adeta milll bir spor sayılıyor. de on milyon şişe çıkardık. Kolonyala-

~usyada kadını güzel gösteren ve rımız ise bir milyondan 22 milyon 
~ iden hor görülen vesait yeniden şişeye yükseldi. Her ay dört yüz bin 
Otıern kazandı ve mükellef satışlar ya· dudak boyası ve 100.000 şişe tırnak 
l>ar oldu. cilası çıkarıyoruz. 

Sayfa 9 

Kızılayı unutma ki o da 
• se a 

Kızılay nihayetsiz bir şefkat yuvasıdır. Onun bu cfkati idame ve ibzal edebil

mesi, yurddaşlardan göreceği teşvike bağlıdır. Biz ona vermeliyiz ki, oda muhtaç 

olanlara, tam zamanında yardım elini uzat bilsin. 

Turgutluda da bir 
Halkevi açıldı 

ta C.üzellik müesseseleri Rusyanın her Bunun on mislini de çıkarıp satmak 
rafında açıldı. Balolar veriliyor ve mümkündür. Fakat fabrikalarımız 1 

~C\ıetelcr bunların resimlerini koyu .. kafi değil. lstihsalimizin yüzde kırkı -~!ılll 
)or, diğer taraftan yasak edile"l moda köylere gidiyor ve bu nisbet mütema-

!C\ıeteleri yığın yığın neşrolunuyor diyen yükseliyor. 
,,e Yabancı modalar bile teşvik görü- Rsuyada talak kanunları da sıkılaş • 
"Ot. tırıldı. Kadın ve anne daha fazl.:ı hi • 

~Halbuki kısa bir zaman önce bir Pariate birinci aeçilenlerden beyaz maye görüyor. Boşanan erkeklerle ka-
l' 1Js kddını için ipekli çorap, <cmüte • Rua güzeli dınlara iyi gözle bakılmıyor. 
eddi b · • r. h t. ·d· B.. h 1 d b 1 <<Bahtiyar annelikl» Rusyada gii • 
t" urıuva nın seıa e m ı ı. u- isti sa c en tröstün bafında u unu -
,,un kadınlar, erkekler gibi giyiniyor yordu. nün en birinci şi'andır. Gazeteler, ti-
e bu k k k d ·· b' B · M k d b f b · yatrolar, filmler bunu propaganda e -

~ı~ n.u er e a ın musavatının ır u tröstün os ova a eş a n -
'<ltnetı sayıyorlardı. kası ve her fabrikaya bağlı bir çok diyor. Şairler bunu yazıyor. Bes • 

d tak.at Rus kadını da, nihayet ka - mağazaları vardı. Bayan Şemçuşina tekarlar bunu terennüm ediyor. 
/ndı. O da her kadın gibi güzel gö - yoldaş arasıra Fransa, İngiltere ve A- Bütün bunlar, Rus bayanlarının ka-
llntneyi ister. merikaya gidiyor ve bütün bu işleri dınlığa dönüşünün kat'ı alametleridir. 

tıı ·-··· •• ·········---···-' -·-··········---····-(• ''Usyanın ikinci beş yıllık planı ha- c D 
~f san yii de inkişaf ettirdiği için ka- BULMA A rrens 
i~~~~~ın işine yarayacak malzeme ço-

1 
• t No: 

3 Sf arhemberg 
ttı Bunun neticesi olarak terzi tröstleri, • Romada 
t oda stüdyoları, Rus kadınlarının is- t .._ ..... ..._ ........ _ 
eğini daha iyi tatmin edecek bir hale ' R r: (A A ) Prens Starhem-~eld·ı oma, .> . • -
~· ı er ve bütün bunlar, halkın zev- ' bcrg buraya gelmiş ve istasyonda Su-
1 

1rıi Yükseltmek için var kuvvetleriy • ~ ~ Propagandaya giriştiler. f .,__...._.__ viç ve Baron Alosi, Avusturya elçilik 

t Bugünkü Rus moda\arı daha fazla f erkanı ve Macar ataşemiliteri tarafın-
Jjtansa ve Amerikan tt".siri altındadır. • dan ka~ılanmıştır. 
bqlltıunla beraber Rusya, yalnu ya - t Prens Ştarhemberg cuma günü as-

tıcı modaları memleketin ihtiyacı .. ., keri bir geçit resminde, cumartesi de 
~a göre adapte etmekle kalmıyarak V bir spor gösterisinde hazır bulunacak-
t odalaıı yerlilf".<ltirmek ve orijinal bir Soldan sağa: t fla) -rr ır. e getirmek için de çalışıyor. 1 - Bir şehir ismi. 2 - )'akın değil ................................. - ................ _ ..... - .. 

. R..us modacılarının en büyük işi, iş- çıkmıyan pislik. 3 - Bir erkek ismi. sonu- Beyaz, bir yılan. 9 - Bir musiki sesi, is

~. Rus kadının giyinme ihtiyacını te- mı bir K ilfı.vesile bir çalgı olur. 4 - Ses. yanlarln meşhur bir Osmanlı veziri, kır • 
mızı. 1 O - Kışın yakarız, sepeL 11 --l'nın etmektir. 5 - Üsküdardnn yuknrı bir yer, sonuna 

Ç> bir nr ilavesile sıcak sudan çıkar. 6 - Bıı-
d·· unkü Rusyanın bu yolda bütün ba, iskambille bakılır, birdenbire. ? - Bir Bir şehir ismi. 
t Utıyaya önderlik etmesi beklenmek- musiki esi, ndli bir tabir. 8 _Vakit, tok 2 No. lu Bulmacanın Halli: 
Cdir. 

ta C.ece tuvaletlerine gelince bunlar 
~ tnaıniyle Avrupanın diğer memle • 
J ~tlerindeki tuvaletlerden farksız .. 
1.1ır. 

de~il. baston. 9 - Buyurmak, arka, er
kek. 1 O - Sene, yuvarlağın bir başka 
türlüsü. 11 - Boğazı vardır. 

Yukarıdan nıağıyn: 

Soldan sağ : 
1 - Kanat, kin. 2 - Ezan, azık. 3 -

Ramazan. 4 - Dür, bar. 5 - En, oknn. 
la. 6 - Lub. 7 - Müracaat. 8 - Ahret. 
9 - Liste, ıtır. 1 O - Ezan, azak. Turgutluda açılan Halkevinin açılma merasimi çok parlak olmuştur . Res-1 - lstnnbulda bir semt. 2 - Diş, su, 

lqR.usyada işçi kadın, hala ideal kadın iltıç. 3 - Mutfaklarda olur, müthiş bir has
t' :Yılın kla beraber bugün her hangi i- talık. 4 - Ağa, isim, kovuk. 5 - Ab -

Yukarıdan aınğıya: 
1 - Keıtenkele. 2 - Aza, iz. 3 - mı miz, bu merasimden muhtelif safha !arı göstermektedir. Büyük bir ihtİ)''V' 

ın karlın güzelliqini tahrip etmemesine dülhamidin vatanperverleri gönderdiği sür
~hel"ı,- ivet veriliyor ve kadınlar i~ sa· j gün ye.ri, üstün. 6 - Memleket, çwömleğin 
il.t) e eldivenle çalı§ıyorlaı. Hele. karde~ı. 7 - Sada. sabah aydınlıgı. 8 -

Nam, masa. 4 - Anadolu. 5 - Züklır. 1 k l l b' ) mukabele eden bu ev, mahalli gençlik için nezi 1 ve ü türe ır top .:rntı yc-
6 - Araba 7 - Kan, caiz. 8 - lz, tahta. 
9 - Nis, al, arık. 1 O - Karakter. ri olacaktır, 
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• 
anlar bu seferde lngiliz Kızılhaç Petrol sondaj tesisatı 

··refte
malzemesini hükii-, 

hastanesini bombardıman ettiler Amerika ıların .............................................................. 
Ciğerlerimiz deki 

(Baı taralı 1 inci yüz.de) 

gı hastalıkların istisnasız hepsini eyi

le~tirmekte olduğunu dü;iününüz. Ona 

yeni bir dispanser açmak fırsatını ver

diğinizde, Türkiye topraklarında bir 

çok mezarın azalmış olduğunu göre

ceksiniz. Her dispanser bizi bir mezaı 

lıktan ve her sanatoryum yatağı bir 

mezardan kurtarıyor: Veremle savaş 

cemiyetine yılda iki paket sigara parası 

veremez misiniz? Ve bir o kadar Kızıl
ayal 

met satın aldı 
Fakat masrafın çokluğu esaslı araştır
~alar yapılmasına imkan bırakmıyor 

Habeı yaralıları Kı:r.ılhaç haataneai önünde 
• h4. <fi ftz t 

Kızılay on yılda veremlerle dispan· 

serlere 156.000 liradan fazla yardım et-

(BaJ taralı 1 inci yüz.de) 

ikinci kolorduya mensup kuvvetler 
kaçmakta olan düşmanı kovalayarak 
bu sabah T akkazn nehrine varmışlar
dır. 

Habeş orduları panik halinde kaçıyor 
Londra, 5 (A.A.) - Şimaldeki Ha

beş orduları mağllıp edilerek dağıtıl -
mıştır. General Grazianinin pek ya -
kında, dipdiri kalan biricik Habeş kuv
veti olan Ras Nasibu ordWJuna taar -
ruz etmesi beklenmektedir. Bu ordu 
Ogeden mıntakasında bulunmakta ve 
Ciciga, Harrar ve Cibuti demiryolunu 
mi.idafaa eden mevkileri tutmaktadır. ! 

Ras İrnrunun bozguna uğrayan 
kuvvetleri, ltalyanlardan kurtulmak 
için T akkaza nehrini geçerken çok 
ağır zayiata uğramıştır. 

Bu kuvvetlerden evvel nehir civa -
rında pusu kurmuş olan İtalyan ma -

ti. Türkiyenin nüfus meselesi. doğu-

mun artması kadar, doğan ve yaşayan-

lara tabii ömür müddetini verebilmek

tir. Yirmi beş yaşında bir çelik irade-

nin, bir dispansere uğramamak yüziin· 

den, çöküp gittiğini tasavvur ediniz. 1 

Türkiye, ölüm kazaları en ~çok olan 1 
memleketlerdendir. .. \ 

Çünkü çocuk, sıtma ve ·verem o-

1 Iümleri, bakım ve koruma organizas- . Hükümetin satın aldığı 

i yonlarının eksikliğinden gelen birer I M·· f S (H A) B d ure te usus~ - un an 
j kazadan ibarettir. . . . I bir kaç s~~e e~el bura~a petr~l çı
i Kahvelerde verdiğınız bahşışlerden karmak ıçın hır Amerıkah fırket 

onda biri, bir kadeh alkol fiyatı, bir pa- ı mühim tesisat vücuda getirmiı ve 
Habef yaralıları tedavi edilirken 1 ket sigara pahası: 1 n s a n h a y a t 1, sonra bu itten vaz geçerek bütün 

lar, iki Habeşi öldürünce, bütün bir bu kadar fedakarlığa değmiyecek ka- tesisatı bırakıp gitmi§tİ. Seneler • 

fırkayı imha ettiklerini ilan etmekte - dar ehemmiyetsiz midir? 
denberi muattal bir halde duran bu 

kineli tüfek bölükleri nehri geçmek dirler.H 
istiyen Habeş askerlerini şiddetli bir 

F. R. Atay 
makineleri §İmdi hükumet satın al-

mı!hr. Bundan bir iki gÜn evvel bu-

ateış altına almışlardır. Diğer taraftan, 
tayyareler de Habeşleri sürekli bir şe
kilde bombardıman ederek ağır zayi-
at verdirmişlerdir. 

Bu şiddetli bombardıman neticesin
de nehir kıyıları Habeş ölüleri ile dol -
muştur. Sanıldığına göre, Ras lmru, 

• 
abeş imparatoru 

sulha razı 
maiyetindeki bir kaç muhariple Tak - (Saf taralı 1 inci yüz.de) ler komitesinin müracaatına karşı ala-

raya gelen mühendisler makineleri 

devralmağa ve tesisatı temizlemeğe 

ba,lamıflardır. 

Söylendiğine göre yakın bir za-

Bu Amerikada 

sondaj malzemesi bunlardır 

manda Mürefte petrolları hükunıet 
tarafından İ§letilecek ve bu suretle 
Müreftedeki zengin petrol maden " 
leri çıkarılmı§ olacaktır. • 

Yalnız bir nokta var ki burada1'İ 
petrol menbalarının zengin olup ol• 
madığını sondaj yapmadan anla " 
mak mümkün değildir. Sondaj içill 
de çok masrafa ihtiyaç vardır. İ§te 
bu sebeptendir ki bizde hükunıet 
petrol işlerine ehemmiyet vermekle 
beraber ya çıkmazsa... düıüncesi1° 
fazla masraf yapmıya cesaret olunll• 

mamktadır. - * 
en çok kazananlar 

kaza nehrinden geçerek kaçmağa mu- yesini tekeffül eden paktın onuncu cağı vaziyeti tayin edecektir B v •• d k ı -
vaffak olmuştur. maddesini ileri sürecektir. Siy~sal mahafil bu husust~ çok m~- ı ogaz ve goz 0 tor arı 

Habeş kuvv~tlerin~n ~anu~usa~i 
1 
Mütareke teklifi Habctiatana bildirildi teennı davranıyor ve yalnız Edenın 

ortalarından ben verdı.klerı. zayıat, ~- Adisababa, .) (A.A.) _ Habeş dış iş- zecri tedbirleri şiddetlendirmek hak - • ti • d ' 
lü .ve ve y~ralı olarak .JO hın tahmın 1 leri bakanlığı Milletler Cemiyeti ge - krı·ınmdau··ksıa· ı·btekyaarnqaıltaınnımnısR. oomldaudg_ aun;:>uekkgaayy-- vazı ye erın en memnun •' 
edılmektedır · nel sekreterlerinden bir telgraf almış - T 

Son muharebelerde iki bin kadar t detmekle iktifa ediyorlar. ır. 

HabeAin maktul düstüg-Ü sanılmakta- B 1 } 'l H Habeıı. imparatoru aulha Tazı 
T T u te graf ,, ler komitesinin a- T 

dır. Son üç hafta içinde vukubulan beşistandan muhasemata nihayet ver- Adisababa, 5 (A.A.) - Royter a -
çarpışamlarda iki bin İtalyan askeri öl- mesini istemektedir. Burada 1 O mar- jansından: 
müştür. ta kadar muhasematın kesileceği sa - Habeş imparatoru, Milletler Cemi-

Badoglio: «Büyük bir harp 1 kt d Belk" d b" .. t k yeti çerçevesi dahilinde ve Cenevre 
k d k t d" nı ma a ır. ı e ır mu are e ya-

azan ı .. » ıyor. 1 kt I andlaşmasınm ruhuna göre, cereyan 
Şimaldeki İtalyan ordularını takip pı a,..ca ır. . . edeceğini nazarı dikkate alarak Mil-

etmekte olan Royter ajansı muhabiri Karşıhkh ıkı taraf muvakkaten bu- Jetler Cemiyetinin sulh lehindeki mü-
şu telgrafı çekmiştir: gün ellerinde bulunan yerlerde kala - racaatını bila kayt ve şart kabul et -

«Şimdiki muharebeler, muhare - caklardır. miştir. 
be olmaktan ziyade, bir insan avına Romada siyasi hava imparatorun kısa olacağı söyleni • 
benziyor. ltalyan ordularının üç mu- Roma, 5 (A.A.) - Cumartesi gü- len cevabı yarın sabah Cenevreye teb-
zafferiyeti hakkında fikri sorulan Ma- , nü kabine toplantısında Musolini ] :l - liğ edilmiıŞ olacaktır. 
re;şal Badoglio demiştir ki: 

<~imdi düşmanın öteki kuvvetleri-

1 1 ni be~li~orum. Önümüzde şimdi w ~iç ı z ı a y a k ~ r s ı o a n 
bir manı yoktur. Ras Kassa maglup ~ !t 

olmamıştır, fakat tamamiyle ezilmiş - • f 1 • 1 ' 
tir. Bu kadar mühim miktarda silah vazı e erı unutmaya ım • 
ve cephanenin terkedilişi, Habeş tari-
hinde ilk defa olarak görülen bir hadi-
aedir. » Şu hazin man • ~--

1 Mareşal Badoglio, son üç İtalyan 1 zarayı gardük
muzafferiyetini, ilç hafta devam ede- ten sonra Kızıl
rek yüz bin Habeşin imha edilmesi ile aya karşı olan 
neticelenen büyük bir muharebe ola- vazifemizin ne 
rak telakki etmektedir. 0 la bileceğini 

Diğer taraftan Adisababadan Roy- derhal anlarız. 
ter ajansına şu telgraf gelmiştir: Felaket bas • 

<c~urban bayramı münasebetiyle madan, fırtı-
söz söylb'enltl.. .a,'r/ eki. ssd rs dss na tahribatı or
toplanan Adisababa müslümanlarına 

talığı kasıp ka
hitaben söz söyleyen imparator ez -
cümle demiştir ki: vurmadan Kı-

<c- Harp yeni başlıyor. Gücü ye- zıla.yı t~chiz e
ten bütün erkekler cepheye gitmekte- delım kı, 0 da, 

dirler. Habeşler muzafferiyet veya l ı:n~azallah, bu .. . .. . , . . . .. .. . 
mağlubiyet hakkında f talyanların söy- gıbı afet anlarında uzerıne duşen hız j bılsın. Nımet kulfete goredır; Bunu 

lediğine inanmamalıdırlar. f tal yan -J meti görebilsin. Nimet külfete göre - nutma vatandaş l 

yıl 
Amerika gazetelerinin anlattıkla - j ne göre bu vaziyetin sebebi bu ı· 

·ddet ı 
rına göre bu yıl Amerikada boğaz ve Nevyorkta kışın son derece şı dtı 

göz doktorlarının kazandıkları, ge- olmuş olmasıdır. Soğuk sıfrın nlt;11 
,e 

:i5 dereceyi bulmuş, herkesin neı eb). 
çen yıldakilere göre yarı yarıya f- ?. la- be 1'" 

ve boğaz ağrısına tutulmasına se 
lık göstermektedir. 

l d k b yet vermiştir. 
Şurası dikkat edi meğe eğer i u l aı ~masınıo ce' 

1 

~ .. .. Göz hastalık aı'ının -
fazla bogaz ve goz doktorlarının şuh- .. ,.. 

10 
bı.Jı: 

- . bebi ise siddetle esen ruzgar , 
retli olanlarının kazançlarında degıl, l · f uş 0Jırıası . . . . ı parça arını etra a savurm 111 , 
şöhretsız mahalle hekımlerının ka - d B vaziyette otomobil , ,c tra p 

ır. u b" htır 
zançlarındadır. vaylar i şlemez olmuıŞ, soka~ ır 

Amerika gazetelerinin söyledikleri- manzarası şeklini arzetmiştır. 
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~BAHAR GELDİ : • • ~ f .ı ' ~ •· ~ ,. .. - ;' l "'• 
' ' . 

Taze, halis süt ve Çapamarka'nın nefis pirinç unu _ile yapılacak tatlı ve muhallebilerin lezzet ve nefasetine doyum olmaz . 

• 

Kutu ve torba pirinç unları 15-50 gramlık paket ve kutu karabiber 

Kutu, pure ve çorballk mercimek un ları )) . )) )) » Kırmızı biber 
)) )) )) )) Bezelye unu 

J) )) )) »Tarçın 
)) )) )) )) Patates " 

Yulaf 
)) )) )) /> Yeni Bahar 

)) )) )) )) 

" 
Arpa »Kimyon )) )) )) )) 

)) )) )) 

" 
)) )) )) )) Çavdar ,, )) )) )) »Karanfil 

)) )) Bakla )) )) ,, 
»Zencefil )) )) )) 

Fasulya )) )) )) )) ,, 
)) » Sahlep )) )) 

)) )) )) )) Nohut ,, 
Kapsüllü şişelerde beyaz biber 

Kutu pirinç nişastası 
• Tuzluklu şişelerde beyaz biber Kutu Komflour (mısır hülasası) 

Kutu Koakeroçbp (tane Yl!~af ezmesi) 500 gramlık paket sofra tuzlar 

Torba -buğday nişastası 1000 gramlık ,, ,, ,, 

Çapamarlc:a piflncunu, tekmil hububat unları yalnız bebe1erinizin gıdası değil, sıhhatınr, kuvvetini, -;;-~ıesinl koruyucuların 
yardımcısı ve nefaisperverlerin ağız tadıdır. 

Çapamarka mUstahzerallnı Avrupanın mUmasll en yUksek mPJatahzaratlle IOHen mukayese ediniz. 

Kuruluı tarihi : 1915 Adres : Beşiktaş, Kılıç ah - Çapa Marka, Telefon: 40337 

Kaynak Gazetesi Koca vapur bir bisiklet 
tekerleğinin içinde ikinci sayıda bulunacak yazılardan bazlları 

1 - Nasıl Türk dostu oldum, Profesör T oynbi'nin Kaynak için yazdığı 
Karaman (Özel) - Karaman, makale 

Konyanın, en büyük kazasıdır. Hay- 2 - Umumi hayatta karşılıklı emniyet (başmakale) 
darpafaya 489, Konyaya 102 kilo - 3- Mehmet vatandaşla candan dertleşme (2) 
metro uzunluğunda demiryolu ile 4 - Kaza ve belaya karşı sedler 
bağlı olan Karaman deniz yüzün ~ 5 - Yobazlık ve cehaletin tasavvura sığmaz bir vesikası 
den 1030 metre yükseklikte ve 4750 6 - Bir icra dairesi vasıtasile bir kira nasıl tahsil edilir. (Yapılmasi lazım 
kilometro murabbaı mesaha üzerin- gelen muamelelerin tasviri) 
de kurulmuttur. Nüfusu «574401> 7 - Hiç uyumayanları ziyaret 
dır. 8 - Hayat kırkından sonra banlar (kırkd~la bir hasbihal) 
Karamanın bet nahiyesi vardır. 9 - Bern Konvalsyonunu kabul etmeliyiz. Yazan Nurullah Ataç 

Kazaya senede 1500 kilo kahve, 10 10 - Eşref Şefiğin son maçlara ve kış olimpiyatlarına dair spor yazıları. 
vagon petrol, 1000 kilo çay, (20) , 1 l - İngiltere~e 30 _sene kalan iz- Bay Ali Rizanın gurbet hatıraları. 
k ·ı · · lSOOO k·ı b (lO) 112 - Maceralı hır tahsıl hayatının hatıraları. 

ı o pırınç, ı o sa un, 13 M il M h d" h · 
b' k'I · .. (30) b' r l k • - o a e me ın seya atnamesı 
ın .fı 0 zeytınyagı, ın ırba 1

w 14 - Harp ateşinden geçmiş yegane kadın taburu hakkında hatıralar 
manı atura, 400 vagon arpa ve ug- ır:: D l" f" ki k • . . .. a - e ı ışe er romanının ar ası 
day, bır mıktar da derı ve yapagı 16 H ft hAd' ı · · k 'k .. ·· .. .. .. ı ........ . . . - a a a ıse erının arı aturcunun gozuy e gorunu;;u. 
ıthal edılır. 17 - Cihan harici siyaseti hakkında icmal haftanın mesele ve hadiseleri, 

Üç hamami, bir kaç tane oteli, kadın, erkek, çocuk, tuhaflık, piyasa sütunları, diğer mütenevvi yazılar. 
10 dan fazla hanı vardır. Pazardan K k b · · .. · ayna u sayıda Mahmut Y esa rının guzel hır romanını neşre baflıyor: 
bafka her gün kazamızda pazar ku-
rulur. Çok hümmalı alı§ verif olur. 
Kaza kaymakamı Faik Türegün be
lediye reisliği vazifesini de üzerin

~ ~akikaten öyle,. yukarıdaki r~~e lngilterede ise bir defa konulan yas~~ de bulundurduiu için memleketin 
l·ktıgınız zaman dünyanın en büyük bütün halkın ehemmiyetle riayet ettıgı- giizelleıme itleri çok yolunda git • 
~~ :apu~und~n biri olan ~~n.~arin.in ni bilirsiniz. Binaenaleyh İngiliz fotoğ- mektedir. Fenni mezbaha kaıaba • 

5 k hır bısıklet tekerleğinm ıçıne gır- f ı h k esafeden nın haricindedir Kesilen etler ka -'ll'\ııı ld w bir . ra çı arı u vapurun uza m • 
Y o ugunu sanırsınız. reıım oyu- .. . l b ·ı ı· Ka k · :tıllrv· h' 1 Hakı'- t bun- mümkün olduğu kadar guzel hır res- pa ı ara a ı e ge ır. za mer ezın· 

.. za ıp o ursunuz. aa d b. k 1 ·ı b. · k. 
<lan d h ba · · 1 gil. ı h d mini alabilmek için türlü türlü çareler e ır orta o u ı e ırı tam tef ı -a a sıttır~ n ız er er ne en- ,.. .• . . . 
~ v M · · 1___ fed d"" .. k d' l b ı d b. t lath uç ılk okulu vardır. Sıhhıye ı§· . "-een arının yaıu.n mcsa en res- uşunme te ır er ve un ar an ır a- . • . . . . . 
tllınin alınmasını yasak etmi,lerdir. nesi de yukarıld pozu keşfetmiştir. lerı ıyıdır. Halı hazırda ikı tane dok-
~••••••••-••••••••••••••••••••-~--............... tor bulunuyor. Yapılmakta olan 

Bir duvar yıkıldı Kadm yUzUnden kavga Atatürk heykelinin kaidesi bitmiş -
tJ d h · ı I C'b ı· · z k dd . d . tir. Heykel gelir gelmez yerine ko-Qay arpa§a astaneaı ame e e • ı a mm eyre ca esın en terzı I ak . . . 

t' ş dd' 1 k d M h b nu ac tır; açılma merasımı 23 nı • 
•nden Mehmet ve Hüseyin üze - emse ın i e un uracı e met fr d ) k H k r k . 

tin . .. kadın yüzünden kavga etmişlerdir. Bu san a yapı aca tır. ey e ın aı -
e çıktA:ları bır duvarı yıkmaga k ş d dd' IL M 'L fı desi gayet güzel olmuıtur. Dört ta -

Sal l b" d b. ..k avga em"'e mm enmet tara n-
l§ır arken duvar ır en ıre ço • d b kl l · 1 ti l rafında ... aJdızlarla kabartma ola -

~.. an ıça a yara anmasıy e ne ce eıı- " 
ku'.' ve Mehmetle Hüseyin duvarla rniştir. Sol memesi altından yarala .. rak hitabeler yazılıdır. Alt kısımla-
1,1tlıkte aşağı yuvarlanarak mubte· nan Şemseddin hastaneye kaldırıhnış, rından da fıskiyelerle ıular akmak-
ıf Yerlerinden 7arala11D11flardır. Mehmet yaka!anmıştır. tadir., 

Nar Tanesi 
(Kaynak) m bu sayısında dünyanın ilk doğurma yarıtı hakkında pek 
meraklı malfunat bulacaksınız Bu yarış hakkında mükafatlı bir de 
müsabaka açılmıttır. 

Türk tipi nasıldır? Resıamlarımız araıında açıla ~1 
müsa bakarnn iki hafta zamanı kalmıştır. 

Kaynak'ın ikinci sayısını ~ilavesile 
beraber müvezzilerden isteyiniz. 

Hasan Depoları ve Hasan Müstahzarab sahibi 

ECZACİ HASA 
Saygıh mUşterllerlnln ve ahbaplarının 

Kurban Bayramını kutlular. 

~ 
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Dünkü ka%a yerindeki mahferi kalabalıktan bir 11örÜnÜf 

b h Ak d 1 

dinlemitlerdir. İfadelerin zaptın • n sa a sar ay a dan sonra iki bilet~i 5erbest bırll • 

1 

kılmış, vatman Emın alıkonulmu•·· 

çocuk tramvay albn- turÖıen çocuk ilhan görülen lü. 

d
• zum üzerine Morga kaldırılmı~tır. 

da can ver } Kazaya sebep olan araba da Şiıli 
deposuna kaldırılmı§tır. Orada bu 

(Bat tarafı 1 inci yüzde) la Topkapı arasında tramvay sefer. 
bulunmuşlardır. Araba biraz geriye leri durmuştur. 
alı dığı vakit tramvay ray arala • Karakolda üzeri kağıtlarla örtü
rınm kan içinde bulunduğu görül • lü küçük ilhanın üstü açılarak zabı
müştür. Parçalanan çocuğun ayak ta doktoru Gıyasettin ve belediye 
lastiklerinden biri de iki hat ara • hekimi tarafından müıterek ınua -
sında bulunmuıtur. Bu esnada ha • yenesi yapılmıttır. Sedye içinde 
dise mahalli ve Aksaray karakolu Ö· görülen ceset karma karııık, parçı:ı 
nü mahşer gibi kalabalıklatmıttır. parça, yürek sızlatıcı bir halde idi. 

Çocuğun kime ait olduğu bilin • Yüzünün muhtelif yerlerinde derin 
mediğinden o semtten kadın erkek yaralar hüıl olmut, kafasının arka 

bir çok kimseler ~ığlıklarla karakol derisi olduğu gibi kalkmı~tır. Ba -
önüne toplanmışlardır. İçlerinden cakları bir cendere arasında sıkı§ -

turşucu Ahmet kazaya uğrıyan ço - tırılmış gibi ezilmiştir. Kolları ve 
cuğu kendi oğlu sanarak bayılmış • beli de yamyassı bir haldedir. 

tır. Bu arada 35 yaşlarında orta boy- Kaza vuku bulur bulmaz hadist! -
lu bir adam da kendini kaybetmiş ye aebep olan tramvayın vatmanile 
bir vaziyette: iki biletçisi derhal karakola celbe -

- O benim çocuğumdur. Göstc - dilmişler, sorguya çekilmişlerdir. A
riniz bana; Allah aşkına gösteriniz! rabayı kullanan vatman 625 numa

diye karakol önündeki polislerin el- ralı Bandırmalı Emindir. Şehremi
lerine sarılmıştır. ninde Mevlanekapı caddesinde 30 

Bu adamın kazanın vuku buldu- numaralı evde oturmaktadır. 

arabanın tertibatı üzerinde de ke -

tif yapılacaktır. Tahkikat devanı 

etmektedir. 

Bir tramvay da yoldan çıktı 
Bu vak'adan bir saat sonra da bir 

tramvay kazası Beyazıtta olmuş, 64 
numaralı Edirnekapı, Sirkeci tram

vayının 578 numaralı romorku yl.ll
dan çıkmıştır. 

747 numaralı vatmanın idare et -
tiği bu tramvay Beyazıda geldiği 

zam.tn romorkun arka tekerlekle -
rini tesbit eden cıvatalardan biri 
yerinden çıkmış, düşmü~, tekerlek 1 

gevşemiş ve bu yüzden romork ray-

dan çıkmıştır. Vatman hadiseden 
haberdar olmadığı için yoluna de -

vam etmiş, bu sırada romorkla nıot
risi bağlıyan hortumu da kopmuş -
tur. Bu sırada oradnn geçen teftiş 

komiseri Halit tramvayla atlamış, 

tehlike zili çekmiş, vatman da der
ğu yerin kar~ısındaki camcı Meb • Kendisile konuşan muharririmize hal tevakkuf etmi§, feci bir kaznnm 
met Salibin yanında çah~an Ali ol- demiştir ki: önü alınmı§tır. Romork yola konu
duğu, Sofular mahallesinde imam - Beı senedir vatmanım. Bugü- loncaya kadar 15 dakika geçmiş, bu 
bayıldı sokağında 7 numaralı evde ne kadar bir kaza yapmadım. O yo· müddet zarfında tramvaylar işliye. 
oturduğu ve ölen küçüğün babası lun tehlikeli olduğunu bilirim. Ayni memiştir, bozulan tramvay garaja 
bulunduğu anlatılarak karakol içi _ zamanda da bayram.. Onun için çekilmiştir. 
ne almmıttır. Felaketzede adam ak- ağır ağır geçiyor ve boyuna kampa- Bir bisiklet kazası 

lmı kaybedecek kadar buhran için- na çalıyordum. Birdenbire araba • Metrutiyet mahallesinden 14 ya -

de bulunduğundan çocuk kendisine nın önünde küçük bir gölge gördüm. tında İsmail bisikletle gezerken ay

gösterilmiyerek ve kendi çocuğu ol- Frenlere sıkıca basmağa fırsat kal- ni mahalleden Vedat adında bir ço
duğu söylenmiyerek teselli ve tes • madan gölge arabanın altına doğ- cuğa çarpmıştır. 
kin edilmiştir. ru kayboldu. iki üç metro sonra - · -

Az sonra gözlerinden durmaksı • durdurdum ama, iJ itten geçmişti. 
zm ya lar boşanan 25 yatlarında Keşke her hangi çarpışma kazası • 
bir kadın (Alinin karısı Muzaf • na uğrasaydım da bilmiyerek ve el
fer) çığlıklar içinde koşarak: de olmıyarak hile olsa bir canın kı-

- İlhanım !. Jlhanımı gösterin yılmaaına aebep olmasaydım. Çok 
hana. Bir ayağını göreyim ki.fi •. müteessirim ... 
Yavrum gitti; ciğerim parçalanı • Ön arabanın biletçisi 660 Kadir 
yor .. Diye o da karakola girmiştir. de: 
F~kat kadıııın hali de fena görül - - lçerdeydim, bir çocuğun tram· 
düğünden çocuk kendisine eösteril- vayın önüne atıldığını hayal mayal 
memiştir. gördüm. Demittir. 

Hadise mahallinde saat 13 e ka· Keşiften sonra heyet Aksaray 
dar keşif ve tetkikler devam etmig karakolunun bir odasında toplana· 
ve bu müddet zarfında da Aksaray- rak vatmanı, biletçileri, phitleri 

Çocuk daha tramvay rn altından çılıanlmadan 

VENÜS RiMELi 
ile tunlet ı~reD kirpikler kal lılere 
Ok aribi Hp)aoır. 

VENÜS RUJU 
Gayet caaip renklerile kullaıuın'arı 

hayrellere dGtürllr. 24 ıaat dudaltta 
aablt kalır, bo:aulmaz ve yakmaz. 

VENÜS PUDRASI 
Terkibe VeDlı ıold kremi karıf· 
tJrılmak aayeainde narin •• naslk 
cildleri teahir eden her tene uyıua 
renklerde 7Qluek evınflı •tılı bir 
pudradır. 

VENÜS KREMi 
Terkibindeki husuıt maddel bayatiye 
dolaylalle lnaauı ıayaaı hayret 
bir ıurette ıençleıtirir, 1ıOıellıttlrlr 
ve lımi ıibl bir V ınOı yapar H 

hayretleri dOtOrOr. 
Evllra Zade Nureddin Eren 
Ecıai ldmynlyı allt Y• ltrlyat 
depoıu, lıtanbuL 

il 1 

• 
Bir P H 1 L C O radyosu evin neşes\d·r. 
Dünyanın el büyük radyo fabrikası marn ılatı olan 

P H 1 L C O ffak·nesi radyo neşriyatının en mükem
mel surette dinlenilmesini temin eder. 

Bir P H 1 L C O radyosunun verimini iki misli fiata 
satt!an taşka marka makinelerle mukayese ederse
niz P H 1 L C O nu 1 fa k·yetini derhal a llarsınız. 
Parasız bir tecr be yapınız. Kene.iniz kani o!duktan 

mada, tanıdıklarınızı c.a ikna için P H 1 L C O'nun 
propagandasını yapacaksınız. 

Kendi istifadeniz için meşhur Amerikan 
P H i L C O radyolarını YALNIZ ISiMLE 
BENZEYEN markalardan ayırd ediniz. __ ----Umumi Mümes.sı -· .... ' 

1 H ~~.i2!.t~•~b~~~~400~! ~JI , ____________________________ .... ., 
Her akşam: 

Takıimde kışlık 

BELVÜ 
salonunda 

M1S1rdao gelen 
MELiHA SELAME 

Arabca teganni ve rab-
ları binlerce alkıılarla Bayan 

devam ediyor t 
M E L İ H A :Mnealannızı bir gil'?- n: Hamiye 

velden temln edilmeeı · ı Memleketıoılıin 
SeıaA me rlCB 0 UDU? s1J 

Tel. 4. 8345 haHaa okuyucu / 
'1ı•••• ıündii:deri ıaat 18 den itibaren ÇAYLI DANS -" 

-- -,,_~--~--~~--~~~~~~~~-------__,,,-

Hem Veni Hom Ucuz Hem 
Edebt 

YOSMA 

Ycucıru 

ETEM iZZET BENiCE 
CHtli 125' Cilt.sis 100 Kurut 

! ı .. llCBAL KIT APEVJ 

EJP~I 
Tem inatlı KLUÇKA MAKiN. .:e· 

k zııyıllt 
yaparım. Çok gaz yakan ve ço ·,!~ 

• • • • ~e • • 
ren fena ıııtem makinelcn tarnır biti 

• den~ ,, 
ederim. Üıküdarda Kısıklıda 

tekaüdü Halil No. 12. 
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İngilterenin 
Silahlanması 

Mısır hadiselerinin Jçyüzü 

(Baı tarafı 1 inci yüzde) 

Ordu mevcudu 152.200 den 168.400 Nahhas Paşa 
nefere çıkarılmıştır. 

Uçaklara ka~ı topçu techizatı me- b yanında çok. kuvvetli bir topun tec - ş a ş a 
rübeleri yapılmaktadır. 

D ft h 
.. d f Fransız kadın gazetecilerinden Ma-

iğer tara an ava mu a aasına d M il p . . . , am arce e rat Kahırede yaptığı te-
ı:ıe~ur. ıhtıyat ~t alannın techizi del kikler esnasında Sahhas Paşa ile de gö-
tacıl edilmektedır. rüşmüştür. 

Avam Kamarasındaki toplanb ~ ! Mısır davasının iç yüzünü en sela
Londra, 4 (A.A.) - Beyaz kitabın hiyettar ağızdan dinleyen kıymetli 

intiprınclan sonra şimdi Avam ~a- muharrir, büyük bir bitaraflıkln, me -
marasında yapılacak .. k t seleyi izah etmektedir. Okuyucuları • 

muza era IAk d ed .., . . 
bü .. k bir sabırsızlıkla beklen - mızı a a a ar ecegını zannettiğimiz 

ile 

F enerbabçe Altayı 6 -
nıağlôp etti 

2 
yu j hu yazıyı sunuyoruz: 

mek.tedir. Pazartesi baflıyacak olan h~ Mısınn en mühim şahsiyeti Nah _ 
müzakerat esnasında hükumeti, Bald- has Paşadır. Uz.un mesaisiyle, bütün 

vin, Çemberlayn ve Simon temsil e - milleti arkasında toplamağa muvaf -
decektir. fak olmuştur. Nahhas Paşanın ne iste-

Beyu kitaba tiddetli hücumlar diğini bildirmeden evvel, Mısırlıların 
yapılıyor ne fi~e ol?uklannı anlatmak lüzu· 

(BOf lmwlı 1 inci 7'Dd•) 
lea Fc:nemah.Çe bizde futbolu en iyi 
•Ynayaıı bir takım oldujunu iabat 
etti. Müdafaa hattından büyük yar· 
dırn gören hücum hattı ayılarını ~ 
ialtmakta mümkün olan muvaffa • 
lciyeti göstermekte gecikmedi. 

izmir müdafaaamm telif ve he • 
)ecan içinde hatırı sayılacak kadar 
•crt oyunu gol adedi üzerinde teli • 
tini göstermiş oldu. 

Alışkın olduğumuz tabü bir oyu· 
llun neticesi .aayı}ann adedini hayli 
Çoğaltabilirdi. 

5000 den fazla bir seyirci zaman 
ıanıan iki tarafa da tqvik etti dur
du. 
oyıuıımıf, top kontrolu daha zi .. 
0Ynamıı, Topkapı kontrolu daha ıri
~ade Fenerbabçede, göriilmü!t iz • 
tnir takımı da fazlaca Di;ibliq 

1 

)llpmqbr. 

Birinci devrenin ıo uac:u dakika· 
•ı~ sol iç Fuat lzmiria ilk colüDü 
Yaptı. 

14 üncü dakikada Fikretten pu 
lllaıı Şahan birinci, 32 inci dakikada 
1iııe Şahan ikinci colü yapb. 47 in
ci dalri ...... ·b....,du.a Naci üçüııcii, 57 inci 
daJtikada Buıi lzmirin ikinci .. ,... 
tiılı takımına kazandırdı. 65 inci 

4-kikada Fikret penaltıdan dör • 
~iincü, 80 inci a.kikacla Şaban be· 
lt.nci, 83 üncü dakikada Ali Rıza al-

bııcı golü yaptı. 

d 5 ( 
munu hıssedıyorum · 

Lon ra, A.A.) - Lord Alek - Mısırlılar 'n "lizl. 1 lAk 1 .. .. ı gı er e a a a arını ta· 
sandr dun aoylem~ olduğu bir nutuk- mamiyle kesmek istememektedirler. 
ta lngilterenin silahlanması lehinde Ancak aralarındaki rabıtanm tabi 
yazılmış olan beyaz kitabı şiddetle ten- 1 metbu şeklinden çıkaraf(, irnd~ erin 
kit ederek bunun tamamiyle emperya _ birleşmemesi suretiyle teessüs edecek 

l
. ü · k 1 l d - bir ittifak aramaktadırlar ızm esası zenne a eme a ın ıgmı, · * • 
bo~ bir çekten ibaret olduğunu söyle-

miştir. 
Sait Zağlfıl Paşanın eski evini fır· 

ka binası yapmışlar.. içeride s rt ba -
• ................ - ........................................ ••' kıtlı ve ateşin gençlerden başk , her 
tan Güne§ yine aksnma.ğa başladı. · bak - nevı ta aya mensup çeşit çe it a-
T op m .. temadiyen Ank rahların drunlar var. Hepsi başl·anlarını 1 ekli- Nahha Ptqa 
ayaklarında, fakat şüt atamıyorlar. yorlar .. Genç bir üniversiteli ) mma 

B k k Sokuldu. 
olmak tekamül ve terakkiyi durdurur. 

ize artı nisbeten nccmi oldu - Elime ufak bir risale tutu tuıdu. Nahhas Paşa içini çek.ti, başını sal • 
larmı bu yüzden isbat ediyorlardı. I lıyarak gözlerini yumdu. 

b 
S}'an esnasında ölürken, kanivle in- So 

Rebiinin ir kaç akınını bu sıralar- nra sözüne devam etti. giliz başbakanına mektup yazan gen-

d 
·· b"ld"k - Bugu-n bunlarm hiç birinden c-

a arore ı ı . cin hatırası için nqşredilmişti. Mek- ser yok. Bütün hı.zıplar Vefd fırka 
Fakat kale yakınlarında topu hava- tupta bakınız neler söylüyor: siyle birleşerek, istiklal uğrunda ça .. 

ya kaldırmakta muhakkak bir zevk «Mısır için hayatımı ve kanımı ver-
d

·- · . . h . ·· mek bütün millet demektir! 
duyuyor ıgım ıçın ha tıyarım. Olüm nedir I - ba lad I B .. V fd d • k" H .. . ınmaga ş ı ar. ugun e c • 

Foıer • Altay IJICIÇlndaıı 6fr enstantane T b l ı.. atta memlekete hızmet yolunda- Nahh p . b" d b" op u ıuret e ayaktan ayağa do- k" .. 1.. .. fa d 1 bil l k ,.J1 as aşanın sesı ır en ıre 

F
'.:._L_ 

1 
k G ı o umum y a ı e o aca , ıv ısır .. k ld" B 1 .... d k 

-t, iyi Ye düz.ltiin oynayan aıır en üne§ aleyhine verilen bir h"" k k h I .. .. yu se ı. ronz aşmış yuzun e es • 
..__

1 

__ 

1

_

1 

ur yaşayaca , a ro sun soml rge - k" . ·ı bel" d" 
~ar mıknatıs &ibi topu ken- korner çekilmeden oyun bitti. ·ı ın çızgı er ır ı. cı er.» s· . ah ·· I . Id d El 
dile:riBe çeki7or, ara sıra Güneı Ankaraltlar güzel oynadılar. Gü- Muhatabım dişlerini gıcırdattı: . ımsıy .~oz .en parı a ı. lcri· 

.. dafil · · 1 '-- d d b. .. 
1
. 1 "k t nı masanın uzerıne uzattı ... 

mu erını yer ere aapan ırıyor - DCf ne ense ır tur ü oyuncularına - ntı am alacağız.. ntikam, diye D dan y Nahh p 

d 
,. • • • l d .. .. 1 d" c·· l . . • ışan (( aşasın as aşa» 

u. Ba sırada Salahattinın güzel bır a ııama ıgı, antremanaız oldukları soy e ı. oz erı parlıyordu. Bırdenbı· l · ··kı k d M M .. . • .. d . ses erı go ere çı ıyor u. « ısır ı· 
kaç fiitü direlderı yalıyarak dı-. n goze çarpıyordu. re warıdan sesler gddı: l l d y M Ü .d. . r- . sırı arın ır. aşasm ısır.. mı ımız 

çıkıp ah vahlara sebep oluyordu. Çankayada Şinaıi, Fuat, Abdüş; - Nahhas Paşa ... gelıyor. Yaşa - Nahhas Paşadadır.n Bu sesler camla· 
na__ k" · · d kikad . S Nih t ı k d Abb O Ö. sın Nah has Paşa .. Y aşasm hürrivet ve h d ld ' d ,. ~~ •: ~~ıncı a a yıne ~- a, ı en er, aı; ıman, . - istiklal.. · ra vuruyor, . avayı . o ~ruyor u. 

lahattın onune ıelen o~ncuları hı- mer, Orhan, Nevzat, Mustafa! Gu • 8 .. .. .. l I y·· . . Muvaffakıyetmden emın hır adam 

b
• k . t d Cih Al~ • F k I utun goz er par adı. uzdckı ıfa· ta . l .. .. d • 

rer ırer ıvırarak Günetin birınci nq e e at; l"LlAetliD, aru ; b- d l d •. . vny e aozune evam ettı: . e er egıştı. e· 1 ·ı il l .., 
golünü sıkı bir ıütle yapb. rahim, Re-t, lsmail; Rebii Necdet M""t . ı·d ·1 ledi O • b - az ngı tere e an aşacagımızt'i 

;J'- , , u evazı ı er ı er . raaa u- k f"' · · a· s·· .. k B · 
Karplıkh hücumlardan aonra da Canbaz, Salihattin, Kemal oynadı- lunan 40 - 45 kişinin elini sıktı, kolu- ~I ıy~ cmmıkz. ~ı uyuk . ~ıtanya 

b" · · d 
1 1 

b. • )ar . d" V ··ı~'- . . . . ı e mu~tere en ~ıtnıa ıstıyoruz. 
ınncı evre • ıtti. · ma gır ı. e mu ~at ıçın odasına gır- O ••tt f'"" 1 .. d"l · M 1 • • • • d"k nun mu e ıgı o magı ı erız. ısır ı· 
hdncı devre takımlar yıne a:rnı Yarın Fenerbahçe, 1 

•• ••• 1ar lazım gelen terakkiyi elde etmişler-
1,.,~drolarile ıahaya çıktılar. Oyun • • dir. 
Güneıln soldan hücumile ba§ladı. Çankaya ile, Alta Şimdi, muhterem lideri, hürriye - Kendi kendiır\zi idare c"debilecelt 

Fakat derhal durduruldu. Topu gene U eşle kar llaşace tin, istiklalin rvlısırdaki remzini, mil - haldedirler. Ordu istiyoruz. Kapitülas-
kapan Ankaralılar kalı sağdan, kah Bayram maçlarının son oyunlaı ı letin ümidini dinliyordum. yanların bilakayt ve şart ilgasını isti· 

Fener bahçede Necdet, Fazıl, Y •· 
~; Cevat, Esat, Mehmet Rcıat; 

ttiyazi, Şaban, Ali Rıza, Naci Fik • 
"et. Altaydnndan da Cemil, Fuat, 
~l~; Mehmet, Hakkı, Hilmi; Basri, 
~a1t, Vahap, Fuat, Hakkı oynadı -

r. 
soldan akınlarla Güne• kalesini 

11 
• yarın T kaim stadyomunda oyn . - Mısır hiç bir vakit müstakil ol- yoruz. Ve Cemiyet~ Akvama girmeli 

:r ana d d" 1 h" · d d la · · 
liakem: Ahmet Ademdi. kı§hnyorlar, fakat bir türlü gol a • caktır. ma ı ıye 8 :Y ımız : pro~aga~ a ~ ıstıyoruz. . . .. . . ., . ,.._ G.. 1 iki tamı orla~ a· . . .. bak c ·· . Y,apıyorlar. Sozde Turk1erın ıdaresı M ·teplerımız, unıversıtelenmız, 
~R a, n e y ı. ırmcı mwa a un.eş ıle Al • .. b.d . . H M h d b" k··ı .. .. .. 177 

1 

muste ı ane ımış. . ayır. e / • e e ıyabmız u turumuz var. 

İ i b rabere kaldı .~k.aralı~ardan kurtulan top tay arasında yapılacak,. ikinci mü ., li Mısırlılar tarafından intihap ıedilmtf· bin ecnebi topraklarımız üzerinde zen-
i tan l =t...! l A k Guneıın ıng vo sol açıkları vaııta • 'Sabalta da Fenerbahçe ıle Çankaya ti. Biz senelerce kendi kendimizi i- gin olmuştur 

1 
• u a rc.uup o an n ara ve ·ı kal k d ı· d d ckt . Qrnir t kunl .. ek . . T 

1

• aı e eye a ar ge ıyor.:ı y_a ı~rı arasın a oynn ır. dare ~tmiştik, Türkler bize en büyük 
1 

has Pa1a sötlerini bitirmişti. 
a arını gor.m ıçın a~- h t k l · · ı· d k 1 d G l · "klAl k" · d l A · k •i- t d d ld k l b lık h l veya u a ecının e ın e a ıyor u. a atasaTayın bugünkü maçları ıstı a zev ını tattır ı ar. ~rtı , müs· Efüni sıkarken ilave etti: 

.... s a ını o uran a a a ~ a - · al f • "1rı alk I , ,._ " Oyunun yirminci dakikasın~• to- Galatasarayın A, B ve genç ta • takıl olm ıyız... « ngıltere ile müsavi şartlar altın • 
~:· . ış arı arasınoa ~nKay:ı ve k B""f" ·ıı tl terakki ederl k d l h · t · F 
_,..,

1 
takımluı ehaya~tılar. pu kapan Ankar lılar yıldınm ıür'a- ımları bugün Taksim atadyomun- u un mı • er M&hen'. ka Çil .~ma;" ~r za;"a~ ı~_enz. a • 

S 
tile Güneıı. kaleıı'ne aı·derkeıı Faru- dd muhtelif takımlarla u··ç h A biz gerisin geriye gidiyoruz. mı at musavı şart ar atın a ıyorum ... » 

aat 2.45 te hakem Sazinin dü • :r o •• ususı 
dug ... _u ·ı A k l ı b 

1 
kun sert bir favulu penaltıya scb""' mu abal{a yapacaktır. 

.1 ı e n ara ı ar oyuna aş a • ,...r 
"'lla.r. oldu. K r o s K a n t r i 

Saat 2.45 te hakem Şazinin dü -ı lskenderin sıkı bir ıütü takımına y a p ı I m ı y o r 
it. Sağdan ve soldan yaptıkları a • ikinci ıolünü kazandırdı. Golü yi • İstanbul atletizm heyeti ba§kan • 

d nlan Güneı müdafileri zorlukla yen Güne§liler kendilerini toplama- lıjından: 
~lduruyorlar ve topu farvetlerine ia çalıotıJnr, soldan yapılan hü • lh~ım-1 b 

1 
1 - 8 mart 936 pazar günü Hey • 

- ... ~ UK e vere i iyorlardı. cumların semeresi çıkmayınca aağa, beliadada 29 mart 936 zar ·· ·· 
Ank ralıların .abaya yava§ ya • ha l f k .. .. ' pa gunu -.~ •. •• § vuruyor ar, a at ıag açıgm da de Veliefendide yapılacağı evvelce 

t" fba.~ı§tıkları goze çarpıyor, Gune • korkak oynaması yine bir netice ilan edilen lıtanbul Kroı Kantr" 
•rı ılhassa sol h ft ·· l""kl · 

1 

bet a ın guç u e, nu- vermiyordu. Bu ırada Güne§ an • f&lllpiyonalarmm ıon müsabakaları 
bil}~n de t~pu .d~~a~l 9:.tınuı balkı terforu Canbaz muhakkak bir solü yapılmıyacaktır. 

assa aag trıbunu eğlenceye gev· d kedi d . ııan atıyor, biraz sonra da Kemal 2-Alakadar klüplerin malumat-
Yor u, nıhayet top ayaktan a - Ş f-· f k k k 1 l k .. b bl.... • )ağa d 

1 
_ _. . . • . • e ııın sır or a lığı yüzünden arı o ma uzere u te ıgın ne§rıne 

k o atın;en yırmı bC$1Dcı dakı- ı·· ·· ··ım·· f" 
1 ada merkez ~uavinclen ~bir pu a- yine bir gol kaçırdığını ıörüyoruz. uzum gonı U§ ur. • 
~rı sağ için sıkı bir şütile sağ zavi- Nihayet kark birinci dakikada Kayakçılar Almanyadan weldıler ~•den Ankaranın birinci solü ya • Canbaz takımuıa ikinci 11olü ban- Garmiıto yapılan dördüncü kıt o Bal•keair mualUm me•tebi birind takım• . 

· nıldı. Bu golden sonra kendini to • dırdı. l~iyadma aideıı Ankara Ziraat Balıkesir (Özel) - Halkevi tara· ta okul birinci ve ikinci takıruı~rı .ara• 

ı., e"bi olan Güneı İ•i p.hai akını:. Bu ııolden .....,.. biru düzııla o- emlitüail lrQakçılan ~pi- findan okullar aruuıda tertip edilen •?'da yapı1ın9. M~?' ı_nektebı bırln· 
• • ·· • yun oynamaia baılıyaa iki _, • mitlerdir, . • • cı takımı (~ • 2),. ı~ncı takımı da ;ı.; lr,.nA macı muallım mcktebı ıle or- (2 .. 0) galıp gelmıttır. 

Balıkes · rde Halk evi kupası maç 
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HASAN KUVVET URUBU 
AFi i, K IZLIK ve KEMiK hastalıklarına şifai tesirleri çoktur. Ço-

cuklar, Gençler, Genç kızlar ve ihtiyarlar her yaşta istimal edebilirler. HASAN ECZA Deposu 
•••••e • ııııııoıeooıııooııı~••••••••••ı:ıoıııııııııııııeııı~ıııııııııoı~•••••••oceoııııeoııııııııııııı• ... 

~-M--.· jliflll[R~.ı 

ÇABUK 
RAHAT 

~TQAŞ OLMAK 
· iSTERSENiZ 

1 • 

HEMEN .BiR 

POKER-PL 

ALiNiZ. 

lsllm tarihinde ilk ~ j 

ihtilaf ve ihtilaller 11 

Y •ni çıkh. Yazan: 1.l&m Akademi8i. 
Omeı Rıza. Neıreden: Aeuı ilmiye 

kütııphımeai Fl&b: 2 lira ..1 
1 r Ka711> - 3981 numaralı kamyon pla
t~ ka,jl>olmUfbır. Y enİBİ alınacağından 
~ükmil yoktur. 

Kanalizasyon oirketinde Karlo ,, Kadıköy 
lakele cadde1inde No ıs Yun 
guiaoıundakl biloUmle gazinocu· 
luğa yarar mükemmel eşya 713/ 
936 Cumarteıl günü aaat 10 da 

alent ml1zayede ile satılacaktır. 

Saç dökıılmeıu Ytt k~p~kıerden 

kurtuhırnll için en müeHit ilao 

~ 
PETROL 

NiZAM ~ 

u 
T 
u 

Galata B. Necati caddesi No. 238 

Afyon 
Karahisar 

Maden 
Suyu 
Mide, e,ar• 

sak. böbrek 

hastalıkları· 

na, kum san· 
cllarına en 
mUesalr bJr 

llAçt1r. 

H92ta ol· 
mıyan ar için 

de h fit, le· 

zlz, ferah va
rlci on m!I· 
kemmel sof· 

ra suvudur. 

Şu çimento markalanıu kullanınız: 

"ASLAN,, Zeyli ıbuinu 
'' ASLAN,, Darıca 

Normal yapma PORTLAND 

"SÜPERASLAN,, 
ZEVTiNBURNU 

"SÜPERASLAN,, 
DARICA 

Çekiş ve basışa karşı yüksek ilk da· 
yanıklı yavaş donan, çabuk taş olan 
yapma PORTLAND SÜPER Çl -
MENTOSU. 

F abrikalan: 
Zeytinburnu, Danca, Eskihisu. 
Satış yazağı: 

Galata Agopyan Han 3 üncü kat 
Telefon: 44795/7 

Kula.k, Burun, Boğaz mütehassısı 

Dr. 

Şevket Hüsnü Taray 
Cumarteai gOoü meccann• 

B. O. lıtiklil Cadd. Karlman mağazası 
hJı:e.ın Saka çıkmazı No 3 ıaat S-7 

Tel. 48242 

Dr. A. KA TIEL 
(A. KUTIEL) 

Kare.köy Topgtılaı cadd11i No. H 

Mi iKTiDARA FORTESTiN 

S A N A: 
Perestl, ediyorum 

Nezlt 

Bat 

mı 

ağrılan 

Nenaljl 

Roma&ilıııt 

Grip 

Ma...t 

e*ikeUJ 

kutudaki 

H aı.kaiıııfat 
,~,, ._.,. i ıteyinls-

.... ....,,,...., ... Jllrrnr~'Lu/ ·--~ 'j§;j~.rl~·-:ı:•~""~· 
işte ufak, ~ak~;· parl< k b:r izdh,~a~ç, .. 't.ıaı:n;ı;.:h!liia:ı;.sy f}';...1Ü•. lünde bulunan bır g•O: 

kız için ~ok mım~dar Oç kelime... Bir erkek; daima tatlı. JUIIlur,.. 
ve beyaz bir ci' eli~ ye nazik bir tenin mlknatis tealrl altında c•1 

dllmeğe meyyaldir. 1.,ı Zamanımızda her kadin, beyaz rengindeki (yağEız) Tokalon krell' Od 
kullanarak sehhar ıeYim'iliğini çabucak fazlalaştırabilir. Yalnız nç g .
zarfında daha cazip bir tabavvü) göze çarpar, clld yumuşayıp beY' lf 
lanınca açık meaamat, siyah benler ve yorgunluk izleri de Y8 'dl"' 
yavaı zail olurlar. Erkeğin hareketli aşkına nail olmanızı arzu • 
yorsanız bu beliit tedbiri tecrlibe ediniz. , 

MECCANEN. İstanbul 622 posta kutusu adresine Ta. 9 rümuzile 12 kur&lJr-J 
Iuk. bir posta pulu gönderildiği takdirde derununda bir tüp gündüz TOKAJ.:..ıo' 
kremi, bir tüp gece Tokalon kremi ve (arzu edilen renkte) bir kutu Tok 
pudrasını havi lüks bir kutu meccanen hediye edilecektir. 1 

Hamiş: Nümunelilc talebinde bulunan zevatın lfüfen adreslerini vazih ve ınuf~. 
olarak yazmalarını ve adreslerinin noksanlığı hasebile henüz nümune1iklerin• 
mamış olanlann da yeniden açık adreslerini göndermeleri rica olunur. 

"REVUE,, eaatını ahr. 
k .... 

"REVUE,, aıı.atını alan ber klmH, m .. mnu• • 
0 

c ğına emia olabil r. ÇGnkO: ''REVUE,, ıaatı~~. 
bugllnkü ı ekimlil hali 80 .. nelik tecrGbe netieeıi 

Modeller en son ve zarif •ekildedlr• 
' kt:ıd•'' Taınınm ış aaa' çal. rda maktu f.atl. r.a satılma 

19 
Umumi d•posuı l&fanhul, B hç--kap', Tat h•• 

Türkiye 

İMAR BANKASI 
Sermayesi: Tamamı tediye edilmiş 

1,000,000 Türk Urasıd!r 
Yol ve mebani inşaatı 

bilcümle banka muamelatı ve 
Yeni Puıtaoı arkası Aşir Efendi cıı.ddeei İmar Ha:ı .• 

Telefon: lıtanbul, 24527 ve ~4528. 'l'elgr. Adresı 
1 ~tn.rıbnl l. ı ar 



ı llALIKÇILIK 
$ J ~ m sa 

Lüfer, nerelerde, ne 
·zaman ve nasıl tutulur? 

• 

Bu kıymetli, lezzetli balık 10nbahar 1 ağır kuvvetli olduiundan oltayı ya 
'-tlvken Karadeım.den .boiaza airer. ditleriyle keler, yahut koparır. Balığı 
Ve lat meniminde Marnıaraya seçer. yonnak ve bu yorsunluğvndan istifa
f.ıı 18ih, lezzetli, ve makbul 7.8lllanı de edip bin ınü9külatla ..nda1a almak 
eylül ayıdır. Avı IOD derece meraklı, lizımdır. Oltayı kullanmak. balak su· 
layet heleeanb, ve ejlencdidir. Yirmi yun yüzüne, yani •ndala doiru ge
~ eene evvel daha Boiazlçinin böy- lirken hiç ı8Vfe0le8İne meydan ver
it karlenmecliii. ölınediii zamanlarda miyerek ıür' atle çekmek. abi i.tika· 
hL aahiplerinin eberiai bu balığı tut• metten ıittiii ~ da -yine hiç 
Jba.. ____ u_ dıla u __ yal· .. L h botalmaınuma dikkat ederek- olta-

p lllCl1UW)' r . .nm ma uau- 1..-- --'· k .. eder A 
ıi L_u nın UUfUDU ..uvernıe IC8p • ce-

• uaa& •ndallan, balıkçılar, ve zen- mi bir 'balıkçı bu ifi kabil deiil ~ra-
liıı '-!ık allt ve edevatı kutuları bu- maz, hem balıjı kaçırır, hem oltasını 
~urdu. Eylüle teudüf ~ meh~ zayi eder. Sazan lüfer tutarken zoka-

aecelerde Beykoz ve Kireçburnu ca- yı «T rakonya» denilen bir nevi zehir-

CRUAY • Sayfa 15 
==============================-~ 

En son gelen 1 
Emsalsiz bir m:ıkine ! 

384 Model 

.MARKONİ 
RADYO GRAMOFONU 

16 UA 2000 metre .. wceli. Otomatik surette 8 plik çalar 
•• dejiftlrir. 

lstedifialz pWa tekrar eder. Iateditiaiz ftldt eleJctrjkJI 
pamofon o:w. 

SAHiBiNiN SESi 
Müessese ve acentalıklanna 

lefrlfte bu pbeHrİ ~rlak Ye dlaleylıılz. 

TecrUbe para•zdır. 
~· fltinye koyunda ve Umur 7.. li balık yuw ve balıkçı lüfer tutuldu 
ti deniJen Yenlköy açıklannda yüzler- zanneclere çeker. Eier dikk•t etmiye- T 
Ce b.•q. lelldalllln toplanır ve bu ,O• rek •ndale ahrken Trakonyaya el sü- ~-------------~ • C. 
tel 1-Jlk aYlamr. Lüfer dalma pçe tu• rene balık hemen kanatlanndft ve E M N j y E T s A N D 1 J'-. 1 '-hır. Ve ay lflP lazımdır. Karantıkta kuyruiunda bulunan zehirli dikenleri- \.J 
olta «)'Uamoz~ yaptıimdan bGhk ür· le ~ • Lhirin temi anidir. Bir kaç 
._. 8 • 10 kat kıl ita . • lllDıye zarfında kana kantır iman en v d ı• d '!•ulul tarlllld1'!.U t k b )eh.ilauıfer ı:.k~~~ fiddetli ain ve aancılar içinde çırpın- a e 1 va esız ıev ıa a ul eder. 

,_'-- _,_ ~'- . r. maia baflar. Avazı çıktığı kadar hay- Em.IAI- fl h it mlıwnAa tah 
«..GU)'I 111& 91& cıva ıle parlatmak kını. Bu hal bir, hattl iki laat kadar na. m eev er, a m, ı; ..... Kil ve vllAt k&r8Ilığı 

~.KUffQDu dipletip eonra bir.~· devanı eder, eonra uğutuk, cansız bir •• d •• • 
~ k.daryubn~. ~e~: ~-birtarafayığıhrkalır,vehasta o unç para verır 
eın olarak taze i8taTl'lt, ve mnarıti eyiletır. Fakat kalbi zayıf olanlar için -
~ -· ea lıalıklarm boflan ı....ı.. ıe1ıın.e ot.ıujunu, bun1ann kalplerin• L Ehven şeralUe kiralık kasaları vardır. A 
L_• 'Ye 1alçık1an dikkatle çıkarılarak t~ir ederek ölünıü getirdiğini de ifit- - r Adres: lstanbul, Cağaloilu ~--------~ 
~ balık ortuından iki parçaya ayn• bm. Bu sebeple tutulan balığı elle tut-

~ iineye takıhr. Yem balıldannm madan evvel ne olduğunu eyİ<"'.e anla- ,!----------------------------------~ 
lok taze olmalan hattl aandalc:la can- mak lazımdır. Bazan da iskorpit tutu-
l. Llund imal' '~- d L""f lur. O da zehirlidir ve çarparsa Tra• uu uru arı ıazım ır. u er .. 
olta,.. evvelA hafif hafif ba w konya gıbı ehemmiyetli değildir. Ve 
L._ f vurnıaga tehlikesi yoktur. 
~lar. Bu aaniyecle kat'iyyen çekme- SAlJH Mahmut 
~. İineyi yuttup eldeki oltanın --tün boplıp ıevtemetinclım 
~- Bu anda tam ~. 
il Çünkü bir saniye geç kalınırsa ha· 
L __ keakin dİfleriyle hemen mesineyi 
~ Ve kaçar. Çekerken oltayı hiç 

Biga da 
Atatür.~ heykeli 

Oz KARDES 
Y u2 ekten gelen kardeş sevgisile Kurban Bayramınızı kutlular 

ve B A Y R A M T 1 R A. LA R 1N1 Z 1 kendi mellnaz olen 

BOZKURT ve HALK "9tetnıeie gelmez, yine bahk meeine- Biga, (Özel) - Çay kenannda bu
~eeer. Süratle, hususi bir meharetle lunan ve yıllardan beri pia kokular 
~k yine öyle balığı sandala almak uçarak havayı ifaad eden tabağhane-
~r. Tecrübeaiz1üferciler tam ba· lerin, bulundukları yerlerd~n kaldırala- tırat bıçaklarile yapmanızı temenni ederiz. 

tandala alırken mesineyi kestirir• rak tchre ve münasip bir yerde ku -
1' kaçırırlar, arkasından bakakalırlar. rulmaaına belediye meclisince karar D t H Jk b ki h•b• f h • M h d t 

Mevsim biraz ilerleyip kıta doğru verilm.tir. L OZi< urt ve a tıraş l Ç8 arı sa 1 1 e mı Ve e me 
~ y~ğmur~rd~ ~nra sular bu- Pek dar bir aahadan ibaret olan ve ~--------------------1-------------lllF'"',..-., Jı ca lüfer gunduzlerı de tutulur. bir ulusal tören yapıhrken halkı istiap 
~t o zaman zayıflamıt olduğundan etmeyen Cumhuriyet meydanı da ci-
~lde turfanda zamanında olduğu gi- dak' d!!'-'-~-1--- · t' ı~L! sureti· 
.ua L -u -'-bul ...1.-:.:ı..ı· B bal k varın ı ~au ıs ımuuu 
ı.~ -.rızet ve nıaa uqsaıaır. u ı 1 . 1 til k b d nra da ,.,... L-- . . .. .• w •• • e genış e ece ve un an 80 
~ nevidir. En kuçugu Çmekop, ıureti nıahauuda yapbnlan Atatürk 

~San kanat, Lüfer, ve kofana ge- heykeli bu geniş meydana törenle ko
~Bu cimlerin makbulleri lüferdir. nacakbr. 

ht· a, hafif, lezzetli, hazmi gayet H k ı· ••t 1 knideei 
d 1 h

. ... k . . . ey e ın mermer su un u 
)' ır. nean ıç çıgneme sızın ııte-

.... Ldar · eb")' E l""ld b' yakında yapılmağa batlanacakbr. 
IUl yıy ı ır. y u e ır parça 

~urlu poyraz gecelerde çok tutu· 
. &zan aal11n akf&Dllar olW'. Bir Heyb3lide çam 'ar tutuştu 

b~ aut zarfında Qn bet ~i fakat sön~UrtrdJ 
hal~ alabilir. Fakat böyle eafpı .... 
ığı aeceler pek nadirdir. Umunıi- Heybeliadada mezarlık onunde 

aecede bet on bahktan fazla tu· yolcularm attıiı aipradan üç ~ 
. L6fer avında en dikkat oluna- tutufmUf, •lef cliiw aiaçlan aanna· 

bokta havaya, rüzglra. aulann a- dan a&adGriilmüttlr· 
bana bakıp o akf8m balığın en ü

nereleıde bulunacajını evvelden 
· ve tayin edebilmektir. T ecrü
'balıkplar hemen ekseriyetle git· 
· yerde balığı bulurlar. Fakat bu· 

a.li de biraz ite bnfıyor. Bu.an 
llaemul olunmayan yerde aalpıa 

le'9llıdiK olunur. Eylül içinde, ıaoız, ka· 
gecelerde lüfer kuvvetli 1fık ve

fenerlerle tutulur. Aeetilen limba-
• Yahut akümülatörle elektrik bu işe 
elveriflidir. Böyle bir limba sandal· 
oltanın bırakılacağı yeri eyice ay-
bıcak tarzda münasip bir yere 

·.·~·--·-. Suya çarpan kuvvetli ziya 
u euyun yapacağı «yakamoza» ma
olur. Balıklat da oltayı görenıiye

. için tutulurlar. Bazan da sekiz 
~ idi lüfer oltaaına «kofana» de

büyük lüfer ular ve tutulur. 
~alabilmek çok~ .• ciclor 

...... IWlkWJik, 

ADEMi iKTiDAR 
we BELGEVŞEKLllal~E kartı 

HORM O BIN 
Tüsilit: Galata P. K. 12&5-Hormobio 

BEN DE ... 
HAVA GAZİIE 

su ısıtıcısı kullanıyorum 

çUn Kİ ~bahleyin bı 
hemen ucuz sıcak su verir 

. 'O' İ StİIU. Al CADDE Sİ • iz• hat verilir. 

HALiL SEZER 
Karyola ve Madeni Eşya Fabrikası 

Sirkeci Ebuaauut caddeai No. 1-3, Telefon: 22812, Sallmn Siıat 
Oi' Tabibi BUnyamin Demirkapı, Eaki Forcl sarai• bina•• No. 7, Telefon: zum 

Nitanlat, Vali koaaiı caddeei No. En ucuz karyolalardan en lüks karyolalara kadar her cim karyolalar yapd-
38, Şirin Apart. 1 DCİ kat. makta. .wa..- laciliz •• Amerikan 8İatemi hakiki çelik aoinyelerimiz p:ret 

Her sün aaat 9-12 ve 14-ZO ye ka· eajlamdır. Boyalan fumda kurutulmuı hakiki ilkedir. Hastaneler, AmeJi,atha • 
dar haata kabul eder. y alam Pa • neler ye Uboratuvarlann bilUınum madeni möbleleri n bütün madeni eaalar 
wteai, Çarpmhe " Cumartıeel pa. yapdmaktadır. lir aya bdar ~odem llf;l!ll aiatem krome edilmit aalon takınılan 
.... .. 14......... ' da"....,. ~tar. 
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-MODA: Ev için 
Salonunuzu 
Nasıl 

Döşeyebilir siniz? 
Bugün için ev döşemek ve bunu 

yaparken bile bile yapmak mühim 

bir meseledir. Çünkü evin şekl;, o -
nun tefriş durumu, biraz da insanın 

kendi şahsının ifadesidir. Bu sebep
le, ev döıeme bahsinde zamanın 

gidişatını ve cereyanlarını takip et
mek faydalıdır. 

Perde: Bugün, pencere perdeıi 

olarak revaçta olan kumaf muslin, 
yahut ta ipek vualdır. Odaya ferah
lık hissi vermektedirler. Ayrıca, ya

rattıkları manzara itibarile de husu • 
siyet izafe ediyorlar. Hüsnü muhafa
zaları kolaydır. Modern mobilyala-

ra uydukları gibi her hangi bir us • 
lôpta yapılmış eşyaya da uygun dü-

terier. Bu perdelerin bilhassa kruva
ze olarak yapılanları göze hoş gel • 

mektdir. Ayrıca, perdenin içine tes
hil edilmiş olan bir demir çubuk Ü· 

zerine ve fon teşkil eylemek üzere 

bir üçüncü perde daha yapılıyor ki, 

1 
Güzel döşenmiş birsalon -ı , ______ _ 

cek surette tanzim ve tertip edilmİ§· 
pencerenin güzelliğini artırıyor. Bu tir: 

rif bir kütüphaneden ibarettir. Bir, 

iki kadife veya maroken koltuk, ak • 
perdelerin kenarlarına, sıra ha -
}inde saçak geçirilebildiği gibi Hem salon, hem de yatak odası. şamları komodin vazifesini göre • 
ekli kırma da konulmaktadır. Bu Yatak odası olarak kullanılmak bilecek alçak bir masa bu odanın u-
kırmalar, itinalı bir surette Ü - istnildiği takdirde geni§ ve yumu . mumiyetini tamamlıyabilir. Duvar -
tülenecek olursa, perdenin za • şak bir divan koymak lazımdır ki lar kağıtlanmak arzu edildiği tak -
rafetini bir kat daha artır • akşamları yatak örtüleri ve yastık- dirde, renginin perdenin rengile 
maktadır. Nitekim resimde görü- lan bunun üzerine konulaunlar. Niha • hem ahenk olabilecek surette açık 
len perde de böyledir. Ve bu oda, yetteki mobilye, üst kısmı telsiz ve tercihan düz olarak intihabı tav
iki ayrı ayrı şekilde kullanılabile • makinesine tahsis edilmek üzere za- siyeye şayandır. 

Faydalı ve pratilc bilgiler 
Eski mobilyeler: Eski mobilyeler bir bezle kolaylıkla temizlenebilir- dgildir. Bu sebeple, bunu, neft ru • 

çok defa tavan arasına atılır. Bir za- ler. Fakat bir abajur tasavvur edi - huna batırırsanız hem bu pislikler 
man sonra, eve eşya lazım olur. Ke- niz ki bu, tahtadandır. Bunu sabun- gider, hem de kuma§ı ütülemek 
seniz müsaade etmez bunlar da İs· lu su ile yıkamak ve silmk mümkün mecburiyeti hasıl olmaz. 
tif ade etmek hevesine dü§ersiniz. 

Züğürtliyen yahudi gibi, böyle, ay
lar ve hatta senelerce ihmale uğra
mı§ mobilyalardan istifade edebil -
mek için evvela bunları bir gözden 

geçirmek lazımdır. Çatlakları varsa, 
yahut kurtların yedikleri delikler 

açılmı§sa, bu deliklere ve çatlakla -
ra, bir tavuk tüyü ile bir kaç damla 

asitfenik akıtınız. Rt!ngi bozulmu§, 
solmuş olan bu eşyaya renk vermek 

için evvela ceviz kabuğile hususi 

surette yapılmıt boyayı ıürerei -
niz. Sonra §Öyle bir halita yapanı • 

nız. 

Bir miktar keten yağı alırsınız. 

Bunu kaynatırsınız. Bu yağ kaynar
ken ayni miktarda terebentin ruhu 

1 karııtırınız. Fakat bu iti ihtiyatla ve 
ate§ten uzak bir yerde yapınız. Son

ra bir fırça ile bunu mobilyanıza 

sürünüz. Bırakınız kurusun. Bili. -

hare parke cilasile cililayınız. Bir 

kaç gün sonra ve birbiri arkasına cili.
lama ameliyesini tekrarlayınız. . . . • .. 

Parkenizi parlatmak: Cila ile 
parkeyi parlatmak bilhassa bir ev 
kadını için zor olacağından §U usul 
tavsiyeye §ayandır. 

Parkeyi sıcak au ve soda ile yı
kamak. Jyi fırçalamak ve kurutmak. 
Sonra madeni esanslı bir cilaya bir 
bez batırarak parkeye sürmek. 

Parke ciluını sokaktan almak ba-

~ ........................................ ~~~~-

Dünyada en ziyade rağbet gören 

PiYATNiK 
Oyun kAğıtlarile 

Oynıyaıı daima kazanır. 
Nefaset ve dayanıklığ1 itibarile 

en yüksek derecede olan 

bu kağıtları kullanınız. 

~-----------------------------' 
ŞIŞMA YANKO ~ 
MAGAZASI: lstanbul Yeni Postane caddesi No. 39 

EN ASRI, DAYANIKLI 
Mantoluk ve Robluk Yünlüler 
Her nevi 

ipekli, Pamuklu, Patiskalar, Ketenler 
halıya mal olacağı için ev kadınları - Beyaz ve renkli 

na şu usulü tecrübe etmeleri §ayanı Tuhafiye dairemizde en zengin çeşit 
tavsiyedir. 

ı Hazır ve ölçU üzerine 
Eritilmiş bal mumu ve maden e-1 G .. I k p·. K d .. .. _ 

sansı. Cilayı cıvık yapmak isterse I om e ' IJ&ma, uan O fo, robdoşambr 
niz bu esanstan fazla koyunuz. Ko-I Mevsimlik ihtiyaçl~rını_ _temin için m~hterem müıterllerimizin 
yu cila sürülmü§ parkelerde ayak teırıflermı hasaatan rıca ederiı. 
izleridahaçokkalır. . . l c 1 HA z TAK 1MLAR1 

Sirlck pislikleri: Bunlar, sabunlu ~-~ NEFASET • METANET ·UCUZLUK 

KU UN K EM FABRiKASI 
Mekteplilerin, Mühendislerin, Ressamların, Devairin ihtiyacını ' 

temin eden her cins kalemi yapmaktadır. Her kırtasiyecide satılır. 
Ecnebi mümasillerinden kat'iyyen üstün ve ucuz olan çeşitleri 
atağıdadır: 

301 No. lı Mektepli kurşunkalemi 
501 » 1, 2, 3 derece sertlikte resim kurıunkalemi 
DAGDELEN 10 muhtelif sertlikte en iyi cins kurşunkale 
1011 No. lı Marangoz kurşunkalemi 

99 » Ta§ÇI kurıunkalemi 
701 )) B ve C, 2 ıertlikte devair için kopya kurşun:. ;).l~ • . i 
702 » A, B, C, D renkli kopya kalemleri 
901 » Bir ucu kırmızı, bir ucu mavi kalem 

1312 » 6 renkli kalem. 
1323 » 12 renkli kalem 
NURKALEM : Türk yapısı, ucuz ve üstündür. · 
NURKALEM : Her Türkün elindeki kalem olmalıdır. , _____________________ ! ________ ..,,, 

~ ÜROLOG OPERATÖR 

Dr. R EŞ İ T S A M İ 
idrar yol'.arı hastalıklara mUtehassısı 

Beyoğ'u t~tıklil.l caddPsİ <Eski ;3 ulen Ruj kar~ısı) Vebap B. Ap. No. 61 

,! ............ , .......................... .... 
Piyasaoın en bUyUk en ucaı 

en ıon moda etyaom 

Yerli 
ve Avrupa çe9itlerlnl 

ANCAK 
Bahçekapı • Meydancıkta 

ATA 
ATABEK 

(Sabık Şamla) 

Müeıseaatmda 

bula bilirsiniz. 

Fiatlarını 
Tetkik ediniz 

Telefon: 24203 • 2420! 

~Satılık Bilirdolar 
Galata Perf embe Pazar No 19 ~---..... 
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OK 
1 Tavukçuluğa Dair 

Tavuk arı Çok Yumurt
latmak İçin le Yapmalı? 
Münasip Yiyecek Vermeli, Bilhassa 

KuvV,etli Diye Zararlı Şeyler 
Y edirmemelidir. 

Çok cinı beyaz Wyandottea'ler 

Tavukları çok yumurtlatmak mü- larına verilecek olan yemlerin ter -
hiın bir meseledir. Bugün bu mev - kibi kuvvei gıdaiyesi ile beraber 
tu etrafında tetkikatta bulunacağız. hazırlama ve yedirme ıeklinin hazım 

istiridye: istiridye kabukları ta • hususunda büyük bir tesiri vardır. 
\t\ıklar için gayet iyi bir gıdadır. Bil- Bunun için kümes hayvanlarına ve

~••ıa yumurtlıyan tavuklara mut • rilecek yemlerin verilmesini ve ha
l aka Yedirilmelidir. Bu lüzumu an- zırlanmasını bilmek lazımdır. Çün-
anıak için istiridye verilen bir ta- kü kümes hayvanlarına verilecek o
\t\ığa istiridye kabuğu verilmediği lan yemlerin, hazım cihazlarına mu
lakdirde tavuğun derhal yumurta- vafık olması gıdaların kuvvetinden 
l>ı kestiği görülür. daha mühimdir. Mesela bir tavuğun 

istiridye kabuğunu küçük piliçler hazım cihazına muvafık olarak ve
Sok ıevmezler. Fakat yedirildiği rilen bir gıdanın gıda kuvveti az da 
~ktirde büyümelerine ve kemikleri- olsa hayvan o kadar zarar görmez, 
11111 

netvünema bulmasına yardım midesi bozulmaz yalnız biraz za • 
~ ' 

er. yıf dü§er, bilahare kendini toplıya-
Oclun kömürü toz.u : Kömür, kü • bilir. Tavuk kuvvetlenir •e istifade 

~ea hayvanlarına ilaç olarak veri - edilir. Fakat tavuğun hazım ciha -
t •r .. Kömürün faydası, hem kanı zına muvafık olmıyan bir gıda ne 
I ernıdemek, hem de baraaktaki gaz- kadar mugaddi olursa olsun hazme· 
... ftrı nıassetmektir. Kömür tozu, di- demiyeceğinden hayvanın midesi 
ter nı d ~ 1 'b' k" h \> a enı yem er eı ı umes ay- bozulur, üstelik zayıflar da. Tavuk-
h anlarının lapasına karııtırılarak ların bozulan midelerini tedavi et -
k ftftada bir defa verilir. Bu yem mck pek miişküldür. 
d flJ.>ları kümeain sundurmaaı altın • Binaenaleyh bir tc.vuk aemirtil • 
a bir köteye konur, tavuklar bu • mek isteniyor ve ziyaına ll!leydan 

tada · d'kl · k d l n ıste ı erı a ar yer er. verilmemek arzu olunuyorsa usulü 
kümes hayvanlarına yemleri na- dairesinde gıda verilmek lazımdır. 

~clirmelidir? : Kümes hayvan - * 

Posta T. T. Levazım Müdü:-.üg··.,den: 
İdare ihtiyacı olan üç nevicle 100 ton Galvanizli demir tel kapalı 

~arfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 23/3J936 tarihinde ve saat 
ıs de Ankarada PoDta T. T. U. Müdürlüğünde toplanac: k komisyon
'Cfa Yapılacaktır. 

100 ton telin mul..ammen kıymeti 13500 liradır. 
Talipler 1013 liradan ibaret teminatlarını idaremiz veznesine teslim ede

tek ve alacakları makbuz veya kanunen muteber b~nka teminat 
llıektuplarını ve prtnamede yazılı belgelerle teklif mektuplarınt ihti
va edecelC olan kapa1ı ve mühürlü ,zarfları mezkur tarihe tesadüf 
'den Pazartesi günü saat 14 de kadar sözü geçen komisyon reisliğine 
~ereceklerdir. Şartnameler Ankarada levazım müdürlüğü ile lstanbulda 
'"azım ayniyat muavinliğinden paraaız olarak verilecektir. 

((463», «l 112» 

KAŞE 

L Mi NA Grip - nevralji - baş ve diş 
ağnlannı-artritizm - romatizma 

,1----------------------~-------------------~ 

.. 

Modellerini dinleyenler bu radyonun kıymetini 
anlamışlar ve takdir etmişlerdir. 

KISA - ORTA - UZUN dalgalı neşriyatı 

TELE UNKEN 
Radyosu temiz ve pürüzsüz olarak ayağınıza kadar getirir. 

ERGEÇ, alHağm·z racyo, behem ~hal: TELEFUNKEN olmalıdır. 

. ' . . ' '. . ., ·' ; :. . ~>,' ' .~.' ô. ·_. -- ~ ' .. ~Oü:Ji[lı,,;'_ :· · .. _.: Si ~· , ... -;,• ... ...,.. 

.~. . .. ,~ .. . , . ._ y~ t.. i·._\·~·::"' - ._ 
t .. .. . . t.. . ..., 

ISTANBUL ~ANKARA - IZMIR 
,. SAT 1 E 'nin bütün ıubelerinde 

Anadolu s&tıt yerleri: Samsun' da : Alhala - Adana'da : Muharrem hııml • Kayaorlde: Saatman .. 
Gireıon'da: Hacı Hasan • Trab zo ı'da : Hacı Harun Zadeler • Bursa'da: Şoef - Konyada: Ali 

~---.. Ulvi• Balıkes r'de : Ş;\h Mehmed - Gaz.ia.,tep'te: GnzP.lh"v z ,de müesseseleri. .,. ___ .. ,,. 

Eu bek.en:lmiyen ziyaretçi bir gün ıizln de kapınızı çalabilir 

"Adırta 1 H T 1 Y A R L 1 K ,, 
denen bu ziyaretçiyi va
kitsiz kaprnıza getirmen.ek 
için bellenmiş, .tanınmış ve 

denenmiş olan 

p T 
'uvalet 

- ... 

KARYOLALARIN~ 

~-------------, 

Tabii meyva usarelerile hazırlan -
mış yegiine meyva tuzudur. 

Mide, barsak, kara ciğer, böbrek 
hastalıklarında fevkalnde faydalıdır. 
Hazmi kolaylaştmr, inkıbazı izale 

eder. 
iNG1LlZ KANZUK ECZANESİ 

Beyoğlu - İstanbul 

' 1936 desenleri gelmiştir. 

1 Asri Mobilya Mağazası '}ı~~r 
... 

- 41 am 2C& 

Ihlamur Kerestesi Mübayaası 
150 metre mik'ab ıhlamur l<eres esi p zari kla satı ı alınacaktır. 
Vermek ist':y.en·erin 1$era:ti Gğrenmek i~ze :e 14 Marta kadar 
Sirke~· . MUhürd.1r Zade han ı - 2 No da NURKALEM Ltd. 

\ 
Şirketi merkez ne biız,ıt veıa yazı ile müracaatlarJ. 

............ mmı ............. llmil ..... llmll ....... _, 

lstanbu', Rzapaıa yokuıu No. 66 Tel. 23407 
·-------- -- -- - --

B ANZOPiRiN -~- . kçıj~l<Zrj .· .~-~ R ;;E~.oe 40KuRuş 
'Jdes eoRuLı.RıNı TEMİZLER. BALGAM. SÖKTÜRÜR.ÖKSÜRÜGÜ HEMEN CiİOERİR 

Son Po&ta Matbaası 
Mes'ul müdür: Ali Hnydar Kermen 
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GÜZELLiGiN Avrupalılann güzellik profesörleri bir takım genç hayvanatın cevheri aslilerinden Çlkanlmı§ bir maddei müessire keşfetınir 

ler ve bu maddeyi yalnız Necip Bey kriyat Fabrikası elde ederek Necip Bey gündüz yağsız kremine ve gece penbe yağb 
kremine idhal ederek 65 yaşındaki bir kadının 30 yaşında güzellik temin ettiği tecrübelerle sabittir. Necip Bey Kremi 

S 1 R R 1 BU L UN D U ~:ı::~::mo.ku~::ı.,~.~~ç ~:,~~;.:1•~uıı:::::~~ E:~::~~ ~~:;ı:,:c~:ğ:~:: BHha"a Necip Bey pudmlanno, •uj]anAA 
...-eı•••o•••••••••••e••••••••••••••••••• ....... •••••••••••••••••••••••••••••••••••••o•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .... 

GÜNEŞ - DİL 
Teorisinin ana kanunları ve 

analiz yolları 
-11-

Yazan: 1. N. Dilmen. 
Dünkü yazımızda «Güneı .. Dil» teorisinin ana kanunlarını kısaca 

ıaymı§ ve bu kanunların tatbikatı demek olan <eGüneı - Dil» analizle
rinin nasıl yapılacağı hakkındaki izahatı da bugüne bırakmıştık 
1 

Analiz yollarının izahına girİ§mezden (eğ + es + ev + eg + iğ) 
önce şu mühim ve esaslı noktayı göz önü- Bu iki ameliye ile kelimenin etimolojik 

ne almalıyız: şekli şöyle bir 1 
<cGÜne§ - Dil Teorisin, dili klişe halinde [ (V. J- K.) + (V. + K.) + 

istatik bir varlık gibi almaz: bunun için eti• (V. + K.) + ... ] 
molojik analizde her bir elemana mana ve- serisi halinde kurulmuş olur. 

rirken zcktının, muhakemenin, bilginin iş- 3 - Kelimenin etimolojik şekli böy • I 
]emesi ı·ızımdır. 

<ıGÜne§ - Dil» analizlerini bir kalıp gibi 
ıılarak bir kelimeyi elemanlarına ayırmak, 
düşmü~ olan elemanlnn, vokalleri, kon -
sonları yerlerine koymak ile iş bitmez. Bu, 

kolaylıkla bellenir mihnniki bir iştir. 

Asıl iş, bundan sonra başlar. Kelime • 
uin delalet ettiği hakiki manaya göre kök· 
leri ve ekleri birbirinden ayırmak, her bi • 
rinin kelimenin manasını kurmaktaki rolü
nü tefrik etmek lazımdır. Bu işe girioilince 
teorinin dili bütün dinamizmi içinde takip 

ettiği meydann çıkar. 

lece kurulduktan sonra mana verme işi 

baıılar. Bu iı, ayni zamanda etimolojik şek
lin semantik bakımından da kontroluna 

yarar. 
Mana verme işinde dikkat edilecek nok

talar şunlardır: 

A.) Ana kökün • yahut doğrudan doğ • 
ruya onun yerine geçebilen birinci derece 
prensipnl kökün - manasının tayini. 

Bu manayı tayin edebilmek için, kelime
nin bugÜn hangi dilde kullanılıyorsa o dil
deki asıl IUğat manasını göz önünde tut
mak lazımdır. Kelimeler sonradan türlü 

Bunun için «Güneı • Dil» analizlerinde mana kaymalariyle bir takım mecazi ma· 
bütün dikkat ve muhakeme daima uyanık nalar almış, baıka anlamlar yüklenmiş ola· 
bulunmak lazımdır. bilir. Fakat kelimenin ilkel manasını bul-

Gerek ana köke <cgiİnefl> aslından çıkan mak için bu sonraki değiımeler bir yana bı

umumi mefhumlar içinden verilecek ma • rakılarak asıl konulduğu anlama bakmak 

nayı sezip bulmak, gerek köke yapışan e- liızımdır. 

lemanlardan hangilerinin yalnız «tekten» Kelimenin bu manasına göre, «cüneş» 
clt gibi görünerek kök manalara geldik • ten çıkan genel mefhumlardan hangisinin 
lerini ayırmak, gerek bir elemanın kelime - konkre veya abstre - olarak bu manaya 
içindeki yerine ve mananın genel akıııına en yakın ve uygun geldi~ni aramalıdır. 
göre fonksiyonunu ayırt ederek ona göre Mesela «ıevai» kelimesinden anlaşılan 

mnnasını tayin etmek, ancak bu suretle mana yürekte bir eıcaklık abstre bir hara

mümkün olur. ret, manevi bir ate§ manalandır. İ§te <ıgii-
Bu esası böylece tesbit ettikten sonra, 

şimdi bir kelimenin ((Güneı - Dil» melo
diyle analizini yapmaktaki yollan gözden 
geçirelim: 

«Günq - Dil» teorisinde ilk yapılacak 
iş, eldeki kelimenin etimolojik ııeklini bul
maktır. Bu aetimolojik tekil» den maksat 
kelimede mevcut olan veya düşmüı bulu
nan bütün elemanları bulup yerli yerine 
koymaktan ibarettir. 

Bir kelimenin etimolojik şeklini bul -
mak için göz önünde tutulacak esaslar ıun· 
lardır: 

1 - Hiç bir konson vokalsiz, hiç bir vo
kal konsonsuz olamaz. Kelimenin eldeki 
şeklinde bir konsonun bqında vokal yok
sa düşmüş farzolunur ve yerine konur. Bu 
konulacak vokalin hangi vokal olduğu, 

kelimedeki başka elemanlann vokallerine 
kıyasen tayin olunur. 

Tıpkı bunun gibi kelimenin eldeki ıck· 
linde bir vokal tek başına, konıonsuz gÖ· 
rülürse buna da düşmüı olan bir (<in kon
sonu ilave olunur. 

Mesela «aevıin sözünün etimolojik şek· 
lini kurarken, baştaki «1» den önce bir '\'O• 

kal yoktur. Ondan sonra gelen «evu un
surundaki vokal (e) olduğuna göre bu 
«S» nin de başında bir (e) vokali koyarız: 
(es) olur. Bundan sonraki (ev) elemanın
da vokal de, konson da mevcuttur. Bir şey 
yapmağa lüzum yoktur. Üçüncü olarak 
gördüğümüz konson (ı) dır. Fakat bunun 
da başında vokali yoktur. Başına yine bir 
(e) voknli koyalım: (q) olur. En sonda 
(i) vokali tek başınadır; bundan sonra da 
bir konson lazımdır; (i) konsonunu koya
rız: (iğ) olur. 

Bu halde «sevgiıı kelimesinin etimolo • 
jik analizi, doğrudan doğruya kendisinden 
çıkanlan elemanlarla, şöyle olur: 

neı» ten gelen konkre hararet ve ateş an
lamlarını abstre manaya naklederek bu ke· 
limenin baııındalti «ei» ana köküne <ıateı, 
hararet, sıcakWe» manalannı veririz. 

Bu ana kök manasının tayini analizin en 
ince, en dinamik, en can alıcı noktasıdır. 

Bunda olanca dik.kati toplamak 16.zımdır. 

Çünkü kelimenin bütün demanlarının ve
rimi hep bu ana kök anlamı üzerinde top· 
]anacaktır. 

B.) Ana kak anlamının tayininden son· 
ra sıra, kelimedeki ba§ka elemanların, bi
rer birer analizine ve ana kak anlamına nis
betle delaletlerinin tayinine gelir. 

Burada umumiyetle aranacak eleman
lar, ek kateııorlleri hakkında dünkü yazı
mızda verilen izahata aöre. 

1. Ana kök anlamını teceHi ve temeual 
ettiren prensipal elemanlar: 

il. Ana kök anlamının -varsa- ıÜje veya 
objesini gösteren elemanlar; 

Hl. Kelime anlamını tayin ve ifade eden, 
iaimlendiren elemanlar: 

iV. Saha manaları veren ekler ( 1 ) : 
V. Yapacıhk, yaptırıcıllk, yapıluıı§ ol

maklık anlamları veren ekler: 

VJ. Takarrür, temerküz, tahakkuk an
lamları veren ekler olabilir. 

Bütün bu unsurların bir kelimede bu -
lunması lazım gelmez. Kelimenin kurulu -
şuna göre bunlardan bazıları vardır; ha -
zılan yoktur. Tabii analizde ancak rnev • 
cut olan unsurlar üzerinde araştırmalar ya
pılır. 

İtte bu analiz sırasında, saha anlamına 
gelir gibi göründüğü halde bu manayi vere
miyen (n, ı, f, c, ç, z, j) gibi konsonlann 
bir ( ğ) den değiıme olup olmadığı, ke -
limede ayni konson yanyana tekerrür edi
yorsa bunlardan hangisinin (i) yerine geç
tiği... gibi tebadüller de kontrol edilmiş 

olur. (es+ ev+ eg +iğ) 
2 - Kelimenin baı tarafında ana kök 4 - Bütün bu analizi yaptıktan sonra, 

anlamını gösteren bir eleman bulunur. E- bir de bunu kontrol etmek lazımdır. Bu 
ğer bu eleman kısmen veya tamamen düş- kontrol için bir yandan Türle Dili lehçe • 
müş bulunuyorsa yerine konulmalıdır. A - lerine, bir yandan da ayni manaya gelen 
na kök anlamının asıl konsonu (ğ) dir. Fa- ve başka başka dillere malolmuş gösterilen 
kat b1JT'Un doğrudan doğruya tebadül ede- kelimelere müracaat etmelidir. 
bildıği birinci ve ikinci kategori konsonla-1 Türk dili lehçeleri ile kontrol, kelime -
rından bıri de onun yerini tutabilir. nin gerek tamamının ve gerek bir takım e-

Yukanki misalde başa gelen (s) konso- lemanlarının bu lehçelerdeki benzerlerini 

~u d~rdüncü kon on kategorisinden oldu- (D Bunlar da üç takımdır: ( J) En ya

gu ~<"~n bas t~raftn ana. kök eksiktir. Onu 1 kın saha gösteren ekler, (2) oldukça uzak 
da ıht\e edelım; (sevgı) kelimesinin tam saha gösteren ekler: (3) en pmil ve yay· 
etimoloıik ıeklini bulmuş oluruz: a-ın sahada mefhumu vasıflandıran ekler. 

Macar Ziraat Makineleri Fabrikası 
HOFHERR . SCHRANTZ - CLA YTON - SHUTTLEWORTH A. ŞiRKETi Türkiye Merkez Şubeıi 

İstanbul, Sirkeci, Ankara caddesi No. 18-24 Telgraf adresi HO.?HERTON, Tel. 23577 

Şubesi: A D A N A 

EMr·A·z·ğlö ·r 
TRAKTÖRLERi 

1936 modelleri 
25, 40 ve 50 beygir kuvvetinde 

Çelik pulluklar, orak ve harman makineleri, Motör ve lokomobiller, değirmenler, yem kırma ve ezoı• 
ma"ineleri, ekremözle.r, Santrifii j tulumbalar, her türlü ziraat makineleri. 

Mazot yakan müstamel fakat tamir edilmit Diring traktörleri çok ucuz fiyatla satılır. 

bulmakla olur. 
Baıka dillere mensup denilen ve ayni 

manaya gdcn kelimeler ile kontrol da, 
Türk dilinin bütün dillere nasıl ana bir 
kaynak olduğunu göstermek gibi büyük ve 
esaslı bir fayda temin eder. 

Bu kontrollarla aGüneı - Dil» analizleri 
tamam olmuş olur. 

ı,---~EN ÇOKIOKUNAN~--_., 
Hikaye ve Romanlar 

«Hilminin yeni Roman Kütüphanesi» namı altında neıredilen baJ 
romanlar edebi ve içtimai kıymetleri haiz olduğu için pek ziye.d' 
okunmakta ve satılmaktadır. 

(Basılanlar) 
1. Kadın erkekleıince 
2. Şeytan İ§İ (Roman) 
3. Namusla açlık meselesi • 

Küçük hikayeler. 
4. iki Kanlı Macera 

Küçük hikayeler. 
5. Katil puse - Küçük hika· 

yeler. 
6. iki hödüğün seyahati' 

Küçük hikayeler. 
7. Tünelden ilk çıkıt 

Küçük hikayeler. 
8. Siyah örtü • Roman 
9. Sardanapal • Haile 

1 O. Meçhul bir kadının m~ 
tubu - Küçük hikayeler. 

11. Utanmaz adam 
(Büyük Roman)' 

12. Kar Fırtınası 
(Küçük hikayeler),, 

13. Düellocu • Küçük 
hikayeler. 

14. Hayat yoldatı • Küçük 
hikayeler · 

15. Verterin çektikleri 
16. Adolf. 
17. Etkiya ininde (Roman) 
18. Yara 
19. Salome 

Bay Hü•eyin Rahm1 
)) 

)) 

)) 

)) 

Bay Nazım 

)) 

)) 

Bay Hüseyin Rahmi 

)) )) )) 

)) )) )) 

Bay H aıan Sükuti 
Lord Bayron - M. Enin 
Stelan Şvayk - B. Nazım 

Bay Hüıeyin Rahmi 

A. Puı kin • Süreyya 

Türgeniev. )) 

A. Çehol - )) 

Göte Kami 
Benjamen Kon6tan Kaml 
Bay Hü.eyin Rahmi 
Mehmet Raul 
O•kar W eilde - Sevin 

• 20. Ate§ Böcekleri Nezihe Muhiddin 

'~ Bu kitaplar her kltapoıda bulunur Taşradan posta maerafı alınmaz. , ________ . ______________ ..... .._, 
Bugüne kadar satın alan· 

larm memnuniyetle karıı • 
ladıkları NAUMANN mar
kalı ideal ve Erika yazı 
makinalarımızla metanet 
ve zarafetine eriıilmiyen 

NAUMANN markalı Dikit 
makinalanmızın 936 ıene • 
ıi modellerini görmek üze • 
re bir kere sah§ mağaza • 
mızı ziyaret etmelerini ali. • 
kadarlardan rica ederiz. 

Peıin fiyatlarımız ne 
derece ehven iae takıitli 
ıatıı ıeraitimiz de o niı • 
bette müsait ve müıterile • 
rimizin menfaatlerine uy • 
gundur. 

Bu metodlara göre, burada örnek ola
rak aldığımız aıevgİ » kelimesinin tam bir 

analizini de yannki yazımızda aösterece • Makinaları Satış Türk 
iiz. l. N. DiLMEN ''111111-llE• Merkez : Galata Hezaren 
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lngiliz _,,~~~~ 

Manevraları 
Jt'e lta~qa 
Qerlin 5 (Hususi) - lngilterenin 

'-ethur denizcilerinden amiral Sir · 

'°ıer Keycs İngiltere ile İtalya a • 

"-1nda Akdenizde hüküm süren 

~ıinlik hakkında beyanatta bu -

~Uf, ln~ilterenin Malta suların
' tedafüi manevralar yaptığı za • 
"-rı ltalyan tahtelbahirlerinin öte

~beriden göründüklerini anlatmış 
~ hunun vaziyeti hülaaa edeceğini 
9')fedikten sonra ltalya tarafından 
)ll>ılan bu hareketin halkça malum 

""1arnakla beraber muhtelif dev -

'-tıerin erkanı harbiyesince malüm 

tlciuğunu izah etmiıtir. 

lstanbullu 
1'a/ebe Edirnede 
E:dirne 5 (A.A.) - Akşam İs -

~huı yüksek muallim mektebi ta -

~~•inden 405 kişilik bir kafile ş~ 
'iıe geldi. Erkek ve kız öğretmen 
~lunda konuklandı. Universiteli-

hayram günlerini burada geçi -

~k ve bazı tetkikatta bulunacak
"'tdır. 

Giresun da 
~oksullara 
}"ard11n 

'Ciresun 5 (A.A.) - Halkevi sa -

'-"nda ıosyal yardım kolu tara • 
~ cl.n 95 fakir ve yetim ilk okul ================================================-..;.~· 

~hesine bayramlık elbise ve a - A N A D O L U 
, ~abı verilmiş ve hasta bulunan

k llluayene edilerek ilaçlar dağı
~1f tır. 

Vanda imar 
lrıaligeti 
'V~, (Özel) - Halkevi tarafın
~ hır sinema makinesi getirilmiş ve 

~ ttvi salonunda halka sinema gös -
.... ~llleğe başlanmıştır. B upek lıüyük 

ihtiyaca kar,ılıktır. 
~ lialkevi muhiti için çok faydalı ol

'~ tadır. Şehirdeki bütün sivil ve as

' 
1 

doktorlar Halkevi içti • 't ~uavenet şubesinde çalışmakta, 
~alin münavebe ile muayene ve te-

Yapmaktadırlar. 

'~lediye meclisi şubat içtimamda 
-. tıların peçe ve çarşaf kullanmaları
~enetmiş, bunun için de bir nisana 

r ınühlet vermistir. 
~Yakında buraya. göçmen iskanına 
'!&nacaktır. Şehre 3 saat mesafede 

~tıan Zernabad suyu da demir bo-
tla şehre akıtılacaktır. 

Aigada ağaç dikmeyenler 

2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 

bulunur. ' 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisliğin timsali 

olan ffi markasına arayınız. 

cezalandırı'acak -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1~ 
~·~ . ~ 

~~a. (Özel) -Ağaç bayramın~ i~-
\ etıneyenler ve diktikleri fidanları 
,~<ttye telakki ederek baştan savma 

~rıler belediyece :> liradan 2.1 liraya 
~ t cezalandırılacaklardır. Keyfiyet, 

'•darda ve mahalle aralarında dellal
~ tarafından halka ilan edilmiştir. 
ı... "'klara dikilen fidanların çoğu ıhla
"'lllr 

'Ve Akasyadır. 

lav şana bnezeye 1 kedi 
'\~un (Özel) - Kale mahallesinde 

'ı ~C'ltı Abdullahın yarısı tavşan, yarı
~1. ~di olan bir kedisi vardır. Kedinin 1 

Medhüsenasına 
Lüzum 
Görülmiyen 
Fevkalade 

BilECiK 
rakı imalathaneal· 
DID piyaıaya Çl• 

kardığl: 

45 derecelik 

OLGUN 'l'ırı~n aşağı olan kısmı tamamiy1e 

an şeklinde teşekkül c•tmistir, kedi 
r rakısını da ltrken de ard ayakları ile bir tavşan 1 

1 aırr. nı k•adır. 1 a.~-~---~- Her Yerde Arayınız 

SiGORTA iRK T 
Anadolu Sigorta Şirketi tqkilatını genişleterek bütün bürola • 

rını en aıri bir §ekilde İstanbulda Yenipostane karıısında Büyük 

Kınacıyan hanına nakletmittir. Sigortacılığın bilumum e§kali 

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

dahilinde sigorta akdetmek ve bu vadide bütün müıküllerini 

halletmek isteyen sayın halkımıza eiıelerini daima açık ve me -

murlarını emirlerine amade bulundurmaktadır. 

Telefon: 24293 - 24294 

HALİS YÜnDÜR. 

iYİ ÜTO TUTAR. 

SOMER BA"K 
YERLİ 11ALLAR ~ 

lil~,~~iil·--·· 



• 1 (Pasaj Karıman) • 
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eyogLu 11un en büyük ve en asri mağazalarıdır. Bütün mallar flatlarile sergi halinde teşhir edilmiştir. 
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Spor Mantolar Gamseıaıar 
Deve tUyU renilnde ipek 

astarlı Lira 22 112 
İpekli, Paris modeli 

Lira 27 

Zengin çeşldlerde MANTOLAR ve ELBiSELER 
ıon modellerde. 

SABAHLIKLAR, ipekli ye yllnlO kum l7lardan. 
ŞAPKALAR, en ıon moda 

KADINLARA 
En meşhur markalar, binlerce 

renk, en ucuz f iatlar 

.--------------------ipekli çoraplar, gayet sağlam 

88 kuruş 

Prenses mc:rka ipekli çorap· 
lar, baget&lz, sağlam ve 

)'eni renklerde 

1 Lira 

YENi ICAO 
KORSELER 
"Laıteks 

" markalı lastikli 
Örme kumaı· 
)ardan fiatı 

325 kuru,tan 
itibaren 

ı 
1 1 

e rekabetsiz sa ış 
1 

KADINLARA 1 

MendilJer, "Pirene,, Markalı her renk 
Mendiller, ipek, eli4i 
Kemerler, süedden, muhtelif 
renklerde 
Eıarplar, her renk, benekli Krep 
Birmandan 

Kuruş 
17 1/2 . 
25 

165 

165 

Çantalar, süedden, son modeller 325 
Eşarplar, son moda desenleri elle -
yapılmış 350 
Külotlar, ketenden 45 kuruştan i.tibaren 
Külotlar, ipekli jersey:!en 100 kuruıtan 
itibaren 

• 

FiSTANLAR 
) eni moda yünlü kuma9· 
}ardan ilkbahar modeli 

Lira 20 

JAPON KiMONOLARI 
halia yUnlll müalindea 

Ura 9 

1 Ağ1r iç çamaşırları 1 . 
8-Pijamal-ar. fane----.Jadan ~s -390 - C O C U K LA R A 
Gecelik güzel forma· ar Mi1a '1ez 
• \ıl. • 

ıpeg1n .en 
Pijamalar Milan~z ipeğinden 
Çamaşır takımı 4 parça yeni 
formalarc a MiJanez ipeğin den 

575 
900 

1180 

E LERE 
Menc!il:er, Pirene markalı yeni renkler 27112 
Mendiller ipek'i1 cep için, Krep 
birmandan 50 
Cüzdanlar yeni paralara mahsus 
sürg · lü ve üç taksimatlı 88 
Cüzdanlar kağıd pa,·alar için 
son mo ... a 150 
Kravatlar yeni renk:er ipek aılarlı 175 

Erkek fildikoz dJz ve fantezi çoraplar 30 

Erkek Fildi koz derbi ve f antazi çoraplar 40 
Yünlü spor gayet zarif çoraplar 150 
Hakiki Nappa eldivenler 200 
ipekli takım kıs, don ve yarım kollu fanila 475 

Süed deriden kemerler 75 
Altın kaplama kol düğmeleri 125 
Fermuarlı gömlekler 175 
Gömlekler çizgili zefirden iki yakalı 195 
Gömlekler çizgili popllnden iki yakalı 240 
Kazaklar elişi son moda örgüler 275 

Erkek çocuk için yün örme takıml ar ve yelekler. 
Kız çocuk için örmo fia tanlar ve yelekler 

son moda mantolar ve elbiıeler 

PARA ÇANTALARI 
Gayet kullanışlı 88 kurut 

Kadın kemerleri 
Son model, aUedden, fitilli 

225 kuruı 

\( ' 
i 
1 

YELEKLER 
benekli Celibdao, a.,I 

renklerde 

690 kuruı 

ELOiVENLER ÇANTALAR 
' · Faneli pijamalar iyi cins güzel renklerde 290 

GIAse 'H süedden ·yeni 
modeller 190 kuruıtan 

itibaren 

Son modellerde, aon 
renklerde, derideıı 
225 kuruştan itibaren · Yelekler tüylü yünden kollu 450 

A LMAN GEÇİDİ Beyoğlunun istiklal ve Tepebaıı gibi iki büyllk 
ve mühim caddesini birbirine rapteder. Herkes 
Geçitten serbestçe geçer ve sergileri gezip 
dolaıabillr. EfYa almak mecburiyeti yoktur. 

)o 

ha 


