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- idaresi 
Bu Bayramda 

TAn 
gazetesi matbaamıclaır. 

Telef on : 24318 • 2439 
Telgraf : lst. T A N 
Posta kutusu: 1st. 406 

Sancakta Tazyık iddetlendi 
Fransız Ajansının 

Tekzioleri Bosa Cıktı 
,_. Madam 

Simpson 
Lohdrada 

iken 

.Sabık kralın hayatı 
merak ediliyor 

İnönü Gençliğe 
Hitap Ediyor 

Yeni 
Harp 
ve Kızılay 

Milletler Cemiyetinde 
çoK kuvvetli deliller 

ortaya attık 
1 

Cenevre, 15 (Hu1U•İ muhabiriınİzden) - Antakya, 
ı İskenderun ve havaliai hakkında Türkiye tarafından )·a· 
l pdan müracaatin tetkikine bugÜn Konseyde müaait bir 
j hava içinde başlandı. Başmurahhaımıız dün aabaht~ 
ı alqama kada .rve bugqn öğleye kadar Konsey: azalarından 
1 bazılarile Hotel .de la Paix'tt konuşmuttu. "onaey öğle-

den aonra saat bet buçukta Şifi murahhaamm riyaaeti a). 
tmda toplantıya başladı., 
,_ __ ...._ ______ ==:il Rels,-ualatı Türklyenin mUraca • 

1 ! atından habenl..- etti ve '.l'i1rk murah 

Kızılay ,. .. heyeti reisi Tevfik RüftU Arua 
hÖ:a verdi. Dışişlerl Bakaaımız 'l'tlrk 
tezini bütün delilleriyle ve tafsll&tlyle 

izah etti. 

Okuyucularının Şeker 

Bayramlarıl)ı sevgi ve 
saygı ile kut1ar. Te\'fik Rü~tü Ara~ bilhassa bu ip 

MUletler Cemiyetinin mttdüale et • 

-----------'~meabal istediği zunaa ~. 

projeleri 

dU bir f()klan tudlk .......,..6 
.. ~ .............. ~,... ..... •C: .. ' .. 
lardı. 

Fransız 111111'8bhM& 1(. Vlııeftot 

mukabU tezini yana izah edeeektir. l 
Haber almdığma göre Jl'raasm mu • 
rahhuı SaaCağa beynebnllel bir ...... 

kik heyetinin gönde..U.rlnt .latlye • 

cektlr. Bu fikre Türk heyeti murah • 
1 hasuı da taraftar ıöribunektedlr,. 

1 
Fransız murahlıasma göre, lhtlllt 

Fransa De 'l'UrldJe arumda delft, 

Sabıi ICrôfa relalaf ettiği haber verilen 
Madam Simpson 

Mada~ Simpson 
4 Dük dö Vindsor ile 

seyahat ediyormuş 
Paris, 15 (Hususi) - Veni İngiltere 

Kralı Altınc.1 Jorj'un cülus nı~rasimi ya
Çılırken l n .. 1,mi efkar sabık Kra. Dük dd 
Vindsor'un Eeyahati mesele9ll~ de çok <le
rinde,1 :tlakcdar oluyor. Sabık Kralın ln
"giltereden uzun nıüddet ayn yaşıyacağı 
teeyyüt ctmf'kle beraber bu uzun seneleri 
Avrupanm neresinde aec;ireeeği henüz nıa 
lfım l!gılfrr Dük dö Vindsor'u11 öniimüz
deki Nis:ın ortalarına kadaı Mad:ım 
Simpson'da ayn bulunacağı söyleniyor
du. I-Ialbukı son bir habere göre ~1adam 
Simı.son ~alJık Krala elyevm refiakat et
mektedir. Bu haber etrafında henüz kat"i 
malumat mevcut olmamakla ~eraber 
Londra mahafilinde hararetle telakki e • 
dilmiştir. 

Londra, 15 (Radyo) - Ingilterenin yeni Kralı 
Altıncı Jorj dün Lordlar Kamarasına gelerek beyan • 
namesini okumuş ve sonra valde kraliçeyi ziyaret et
miştir. Kral yoldan geçer-ken halk tarafından hara• 
retle alklflaıı.mıştır. Kraliçe biraz rahatsız olduğu için . 

ı..nıııınrm.. 14 Wiu81) - Kral AJtmer .1orjml .... 
merasimi evvelce Kral Edvard için tesbit edilen 18 
Mayusta yapılacaktır. Muhtelif devlet reislerinden ve 
c\ominyonlardan krala tebrik telgraflan gelmektedir. 

[Bu hususta alclığımıı cJiğer haberleri lüHen üsul
cü saylada okuyunuz.] 

Cindeki hadiseler Kızılaya T eberrü 
~kara, 14 (A.A.) - Mühendis 

Abdurrahman Naci Demirağ Adana 

1 

MDletJer Cemiyeti De Tllrklye an • 
amdadır. HalbUld bizim arzumu 

ı F'ra.aunm mevcut muahedelere rla - d• 
1 
,.tın._ .. ·-· en 1 

Avrupada 
eyesebepoldu 

feli.ketzedelerine yardun için Kızılay 

Kurumuna beş bin lira teberru etmit· 
tir • 

Sancakta 
şiddet Alman - Japon 

Anfaşmasının 
Rolü Varmı? 

KIZ/LAYA VYE. OLUVl.iJ. '·· 
N.,.li bir bayram, ltara Pnl•r ~in laaırlıfun yapmıf olanla. 

nn halılmlır. 



~lZlt.AY-

F~;;~;~~'";~n ziya- Dolandırıcılık suÇıusul 
reti v~ yunan ~aze- bir kadın aranıyor 
telerının Qeşrıyatl Bir bekçiden para~ 

Donanmomıvn en yeni uıuvlarınJon AJate,,. mu6n111 a 

Donanmaımzm Akdeniz seyahatinin doat Yunan mat. 
buatında uyandırdıiı derin akialer de.vam ediyor. Son ..... 
len Atina matbuatmclan •e Belcrat ıazetelerinden Tür· 
kiyeyi alika-ıar eden yazılan kıtaca iktibas ediyoruz: 

Atinada çıkan "Katimerini,, gaze- ----------
lesinden: 
"Bil~mum Türk gazetelerinin Yu· 

aanıstan ve yaıt rejimimiz hakkında 
aerdettikleri COfkun n teveccilhle 
dolu mtıtalealar, kolDfU)anmızdaıı bi 
se karfı sevginin köklettiiini ve ye
ni rejimimizin gaye ve mabatlarmı 
karakterize eden haleti nıhiyenin 

'l'llrklyede çok iyi k&vraDDUf olduğu 
Du ispat etmektedir. 

Binaenaleyh bu cihetlerin te.piti 
Y1111anhlan tatmin ve m'8Dlan et • 
melde olup, bu tezahüratta T\lrk • 
~unan dostlutunun peıcı.tflbıl 
sörmekle son derece mesrur olmakta 
dlrlar." 

Malullere 
Yapılan 
Yardımlar 

vurmuş, bir d 
i 
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Konseyde 
Tevfik Rüştü Aras 

kat'i ve 
delilli izahat verdi 
Cenevre, 14 (A.A.) - Havas bildiriyor: 
Türk ve Fransız heyeti murahhasları bu sabahki mesa

ilerıni Antakya ve İskenderun meselesi hakkında öğle
den sonra Konseyde cereyan edecek olan müzakerenin 
hazırlanmasına hasretmişlerdir. 

Konsey saat 17 de bir gizli celse aktedecek ve bunu 
tvkip edecek umumi celsede Türkiye hükumetinin Tevfik 
Rii ;tü Aras tarafından izah edilecek olan n1etalibatını 
din 1 i vecektir. 

TORK TEZ! İZAH EDtLtRKEN 
CeneVTe, 14 (Tan muhabiri telefonla bildiriyor) Sancak ihti· 

lftfını müzakere etmek üzere buraya gelen heyet reisi Tevfik 
Rüttü Araa, dün bütün gün Ye bugün öğleye kadar Hotel de la 
Paix'de konı~y azalarının bazılarile temasta bulundu. 

Konsey bugün saat beş buçukta Şili'nin Londra sefiri Ed· 
vardın riyasetinde toplandı. Salon hıncahınç dolu idi. Reis cel· 
geyi açar açmaz Türkiye hükfimetinin müraçaatini bidrirerek 
TürI:iyenin Konsey mümessili Tevfik Rüştü Arasa söz verdi. 

Dış~leri Bakanımız uzun ve çok kuvvetli delillere istinat eden tezimizi 
izah etti. Gerek murahhaslannın geretı beynelmilel matbuat erkanı 
i'e\·fik Rüştü Arasm izahatım büyük bir alaka ile dinliyorlardı. 

Murıthhasımn~ tezimizi bildirirken ve Fransa He )'&palan muhtfolif 
muahedelerde hakktrnru tanıyan ahkinv izah ederken ve Milletler Ce
m.yetinin bir an e\'Vel harekete Jtet:meslni dilf'rken azalardan bazılan 
baş nllıyorlar ve tezimizin lruV\·etbıJ kabul eder bir \'&Zlyet ~österi

Jorln nh. 
Tllrk te:rlnln doW11lnJtonu tanımıyan yok gihlydf. Heynelm0f'I mat • 

bnnt urkftnt tezimizin kuvvetindf' mtitteflk ı:öriiniivorlardı. 

Tevfik Rüştü Arasın konseyde izahatı 

Cenevre, 14 (A.A.) - Havas ajansı bildiriyor: 
Türkiye Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Aras, MIJJetle:r Cemiyeti kon: 

Beyinde s0rlediğl nutkunda, Ankararun tezini müdafaa eden hukuki vt 
ekonomik deliiill hiilasa e~·lpmis VP hıı' "' '" lskf'nıh•run Snneaı:ı mesele
mde Mnt~tler Cemiyetine lzaf edilmek btenen rolü redde<leı·ik: 

•·•-·-.a- -· ~ı ................ ı. ..... <4ul">l.ı.&1 ııu.l v c:ı r;;y !t:UU:::t. lJU C:i lJU 
arazi tasrih edilmiş bir halde ve bir takun şerait tahtında, 
ycılnız Fransız hükumetinin otoritesi altına konulmuş
tur .. demiştir. 

~ilrkiye Hariciye Vekili, iidD bir sureti hal holunması için meselenin 
oh!ektif hlr surette tetkikini istemiş ,.e ihtilafın devamı miiddetinet>, 
mii.na.7.aah araziden Fran ız kıt'aJannrn çekilmesini n~ Milletler C'emlye
tinm bir komi erinin fiili idaresi altmda oraya ufak birhitnraf jandar _ 
ma 1..-ıt'asmın gönder,lhneslnl tekUf eylemi!)tir • 

_Dokt-0r Tevfik Rüştu A~, nfhftyet, Fra~sa il.- Türkiye arasındaki de
!'ln \'e snmimf dostluğun, idil bir suretihal irin en emin garanthi teşkiJ 
evlediğinl teldt etmiştir. • 

F'Q ANSIZ MU"RA HH A SJ Y ,A 'RTN CEVAP VERECEK 
Fran~ namına Vienot, Doktor Tevfik Ril tU Arasa nutkunda kulhuı

dığı Mmlmi lisandan dolayı teşekkür etmiş ve yann Fransız tezini bO • 
dfrmek üzere mesclentn ~a te~ eyleytceltini bildinni~ tir. 

Milletler Cemiyeti konse:vf. l<ıveıc: d eleeg•d Sanderi, Sancak meselesi hak
kmıla mazbata mn~arrirllğlne fa)1n eylemiştir • 

Beqnelmilel Bir Tahkik HelJefi 
CeneVTe, 14 (Tan ~uhabiri telefonla bildiriyor) - Yarın 

Fransız murahhası Vıenot mukabil noktai nazarını izah ede. 
cektir. Söylendiğine röre Fransızlar Sancak havaliıinde tetki
~a! yapmak !çin beynelmilel bir tahkik heyetinin gönderilmesini 
ııtıyeceklerdır. 

Türkiye, murahhulan da bu teklife taraftar görünmekte
dirler. 

lhtilaf Cenevre ile Türkiye nevre prensipinin her türlü yeni 
Arasında İmiş! tefsiri eğere Suriyenin arazi tama· 

Paris, 14 (A.A.) - Anadolu A- miyetine haleJ getirecek bir tefsir 
~ansınm hususi muhabiri bildiriyor: olursa Suriye milli hissiyatı bunu 

Gazeteler, Fransa Hariciye Müs • şiddetle karşılayacak ve muhaf a-
leşan Vienotnun lskenderun mesele- zası mandatere düşen asayiş teh-
ei hak.kında yeni bir beyanatmı neo- tikeye girecektir. Sancak dahilin-
retmişlerdir. de emniyetsizlik mevcut olduğuna 

Vieot ihtilAfm, Türkiye ile Fran • dair iddialar esassızdır.,, 
la arasında değil, Türkiye ile Cenev - Bu emniyet o kadar az tehdit al-
re a.ra.snıda olduğu nazariyesini bir tındadır ki, 1 kanunuevvel hadisesini 
kere daha tekrar ettikten sonra; müteakıp alınan tedbirlerin idamesi 
ı<'ransayı haklı gös!eren tek hadi- bile lüzumsuz addedilmektedir. 

Be,, diye tavsif ettiği 1 klnunuevvel Över gazetesi, yu~ardan gelen bir 
kargaşahğının mesuliyetini TUrkle- direktifle yazdığı anlaşılan maıkaJe-
re yUkletmektedir. sinde Türkiyeyi haksız çıkarmıya ça-

F ranaız Gazef el erinin lışırken Ankara itilafında mahalli 
Y azdıklan bir hUkUmete cevaz verilmesi Türk -

Gazetelerin Iskenderun meselesi !erin Sancak dahilinde bUvilk ekse-
hakkmdaki neşriyatı, delilleri, tef- riyette ibulunmasmdan ·uerl geldi-
tıirleri daha. çok nrih olan hakkımı- ğinl itlrnf etmektedir. 
~ı iptal için mandaterllğin bir para- Ayni gazete Cenevrede konseye 
\'ana olarak kullanılmak istediğini dahil bulunan devletlerin bu mesele 
teyit ediyor. Bu mUnaeebetle Le- hakkında ayni f;.J.drde görUnmedikle
Temps gazetesi diyor ki: rini bilhassa Türk- Fransız ihtill.. 

"Hudut Lozanda çiıilmi'- san· fmda bir tarafı tutmaktan çekindik
cak onlara itil Af ında derpiş edilen lerin kaydetmektedir . 
hususi idare rejimi ile Suriyede İskenderun Limanı 
kalmıştır. Türkiye 14 yıldanberi ne Paris, 14 (A.A.) - Madam Ta-
ilhak ne de muhtariyet tatbikatı- bois Eeuvre gazetesinde şunlan yazı
na karşı hiçbir itirazda bulLmma- yor : 
mıfttr. Şurase ehemmiyetle gözö- ''Muhakkak o!an bir ~y varsa 
"Onde tutulmak lhım gelir ki; Ce Türkiye Mileltler Cemiyetinde isken-

ı 
Bu da klm? 

İspanyada 
Dahili Harp 
Tevakkuf 

Devre.sinde 

tkl kişi görU ll.lorlanw ; blrislı 
- Köroğlu Aleyhls elfun.. de~ 
Knrşı nulnld : l - Peygamber değil, de)incıe, öte. 

. ld: . 
- RtıdiaJlnhlian, diye kaJ'§rlanıı, .. 

1 - Esh pt.an da değildi, cevnbmJ 

( 
nlmca: 

- l'u. kim oluyor, bu herif? dJye 
1 Köroğlunu bilmediğini anlatmı) .. 

Korkuyorum ki; bir gün gelecek: 
- Gazi O man Pru~a! 
Denildiği zaman: 

Londra, IS (Radyo) - ispanya
da dahili harp tevel-kuf devresin -
oedir. iki taraf araı:ında ehemmi • 
yetsiı çarpışmalar oh.ıyor. Madrit 
Hık~metinin bugün neırettiği bir 
resmi tebliğe göre Franko kuvvet
ierı Madrit Üniversitl!> mıııhallesin -
de baıı taarruı teşebbüslerinde bu
lunmuş, fakat hiçbir netice kayde -
dememişlerdir. 

1 - Bu da kim oluyor.. Dem in • 
ı ler. 

Bunu neden 3' azıyorum, biliyor mu
sunuz'?. 

Dünkü gazet6lerden birinde Bolga.. 

Yine hükumetin bir tebliğine gö
rt) Franko kuvvetleri düıı bir taar -
rUl .,apmak istemi§ler, yüıe yak.n 
maHül ve mecruh ve,.m:~lerdir. 

ristandnn bir te.lgrnf \"ardı. Bulgar

lnt Pile\'Dc harbinin enrJ devriyesi • 

nl tes'it etmlJer. Dikkat ediyor mu. 

Heusa mıntakasında hükümet 
kuvvetleri, Koroıosa, Adenillas, Ar 

bel es., Alavert kasaba :arını İ§9a 1 
ermişlerdir. 

Asilerden birçok asker kaç~kları 
hükumetçilere il ti ha~ etmi§lerdir. 
Viktorya tayyare meydanı üıerinde 
~iddetli bir hava muharebe:>i vu~ua 
gehniştir. Asilerin iki avcı tayyare

si düşürülmüştür. 

Sovyet Genıileri 
Londra, 10 (Radyo) - Bütün Mos 

kova-gazeteleri, Akdenfade seyrlise
fer eden Sovyet Rusya gemilerine 
karşı İspanyol isileri tarafından a -
ğır bir surette mütecaviznne hareket
leroe bulunulduğunu yazıyorlar. 

Pravda gazetesi, son günlerde 17 
Sovyet gemisinin durdurulup aranıl
dığını kaydediyor . 

lnoitferenin yeni Kralı Alfınc:ı Jori, yeni Kraliçe ve çocuHarr 

(Veliaht Prenses Elizabet babasının yanmc!a) 

Kralı lngilterenin yeni 
Atıncı Jorj 

beyannamesini okudu 
Londra, 14 (A.A) - Lordlar Ka

marasında bugün öğleden sonra kra
lın beyannamesi okunmuştur. 

Bu beyannamede ezcümle denil
mektedir ki: 

Tahta. misli görülmemiş şerait al
tında ve bizzat kendim derin bir su
rette teessUr içinde iken, çıkıyorum. 
Fakat vazifemi yapmıya azmetmiş 
bulunmaktayım. Allahın inayeti ve 
Valde Kraliçenin yardımı ile, daimi 
düşüncem, krallığın şerefini muhafa 

Suriyede 
kabine 
değişikliği 

Cebelüttanktan verilen malumata 
göre, Sovyet Rusya bayrağını taşı • za etmek ve bütün dünyadaki saadeti 
yan bir denizaltı gemisi Majorka a - için çalışmak olacaktır. 

Berut, 14 (Hususi) - Suriyenin 
yeni meclisi meb'usapı kanunuevve
lin 19 unda açılacaktır. Meclisin açıl
masından sonra istif asını verecek o. 
lan A. Eyübin.in kabinesi yerine Ha -
şimületaşi kabinesi mevkii iktidara 
gelecektir • 

.. _,_ -:··--~ .. ın~~ft .. ı,o.n enrfilmüs- Kralın bu beyannamesi, ayni za -
tür . manaa Avam Kamarasında da. okun

derun limanını beynelmilel bir hale 
getirmiye ve yahut yalnız Irak, Iran 
ve f ganistanın kendi eşyalarını ge· 
çirebileeckleri bir ticaret limanı yap
mıya hazır olduğunu bildirecektir. 
Ankaranm, Fransa ve lngilterenin 
müzahereti ile ve bir dereceye ka
dar Osmanlı imparatorluğunu teşkil 
eden bütün devletlerle muhtelif kar
§ıhklı yardım muahedeleri ile Yakın 
Şarkta aldığı çok mühim vaziyeti, 
Gn~ hükftmt merkezeirnde pek az 
bilinmektedir. 

Dördüncü Beyaz Kitap 
Hariciye Vekaleti dördüncü beyaz 

kitabı neşretmiştir. Bu kitap, Fran
samn 7 kftnunuevvelde nota ile 9 

kanunuevvelde verdiğimiz cevabi 

notayı ve 8 kanunuevvelde aHriciye 

Vekili Doktor Tevfik Rüştü Arasm, 
Milletler CeCmiyetine, Sancak mese

lesinin bu def.aki konsey içtimamda 
müzakeresine. Tilrkiyenin de muvafa

kat ettiğine dair çektiği teıgrafı mub 
tevidir. 

muştur. .J:l.a§!inıU~f V11tanDerdcn Fran -
6IZ • Suriye muahedesini büyük bir 
eser telil~ki eden ve Fransaya m(}r. 

butiyetleri tecrübe edilmiş olanların 

itimadına mazhar bulunmaktadır • 

Valide Kraliçeyi Ziyaret 
Londra, 14 (A.A.) - Kral dün sa

bah Marlboroug - House'de VaJde 
Kraliçe Mariy'yi ziyaret etmiştir. Ken 
disine PrensesElizabeth ile Prenses Bu itibarla, H~imilletaşi kabine ar-
Margaret - Rose refakat etmektey- kndaşlarını Fransa - Suriye muahe
di. Halk kralı ve küçUk kızlannı al- desine merbutiyetlerini izhar eden 
kışlamıştır. Vatanilerin merkezi umumisi azaları 

Hafif bir soğuk algınlığından mus- arasından seçecektir . 
tarip olan kraliçe, ikametgahındnn Sadullah Cnbiri, l<'aizülhurl, Şükrü 
dışarı çıkmamıştır. ve Hüsnünün bunlar meyanında bu • 

Madam Simpson Dükle lunduğu söylenmektedir. Meclis riya
setine Suriye Hıristiyanlarından Fi-

Beraber mi? riulhuri getirilecektir . 
Viyana, 14 (A.A) - Havas muha- Vataniler mahafilinde Suriye Cüm-

birinin her türld ihtiraz kayıtlan ile hurreisi Mehmet Alinin .de yakında 
bildirdiği şayialara göre, Madam istifa edeceği söylenmektedir. Mecli. 
Simpson, Dük dö Windsorun refaka- sin bu seneki fevkalade devresi bi _ 
tinde bulunmaktadır. rincikfınun sonunda nihayet bulacak 

Eski Kral İçin Dua tu . 
Londra, 14 (A.A.) - Dün birçok Suriye parlamentosu, Suriye • 

lngiJiz kiliselerinde kral ile Dük dö Fransa muahedesini ve 937 bUtçesini 
Windsor için dualar edilmiştir. tetk:'~ edecektir . 

Doktor Dinsdale, kilisede bulunan Suriye _ Fransa muahedesi etra • 
lardan eski kralın menfasında ara- fmda büyük Arap vahdeti taraftar • 
makta olduğu saadete nail olması ve lan ile Suriye muahedesinin Suriye 
yeni kral ile kraliçe ve valde kraliçe vahdetini temin etmediğine kani o
nin deruhte etikleri müşkül işte mu- lanlarm muhalefeti yakında te'barliz 
vaffakıyete mazhar olmaları için te- edecektir . 

Fransız nota.smda en ziyade zik- ·1 · · t · t · ti mennı ennı avsıye e mış r. Ali komiser, Suriyede muhalefetin 
re değer şunlardır: tebellür etmemesi için bilhassa LUb. 

Fransa Sancak dahilinde bazı ha.. Yen,· Harp nan Cümhurreisi Uzerine tesir icra 
reketleri Sancağa ve Suriyeye ya- etmiye b~lamıITT-ır. 
banacı unsurlarm tahrikatma atf ve K ı Malum olduğu üzere, Lübnan CUm 
manda hUkf'Jmetince ittihaz edilen ve iZi ay hurreisi mUteassıp bir Hıristiyandır. 
inzibat tedbirlerinin bundan müte _ (Başı 1 ncide) Bunun Arap vahdetine taraftarlığı 
vellit olduğunu beyan ediyor. ğı akı rttı t H propagandası yapılmaktadır. Bu su-

aşa ona Y n a rmış ır. er retle Suriye ile Lübnan arasındaki 
Nota., Tilrk matbuatmdaki neşıi - memlekete gazın dokunduğu veya de- meselelerin mevzuu bahsedilmemesi 

yattan şlkayet etmekte ve bu neşri- mir parçasının yaraladığı vatandaşın imkanı hazırlanmak istenmektedir. 

unuz? Bulgnrlnr Pile\lle zaptının se-
nel devriyesini t 'it etmi,Jer. Hal· 
buJd Pile\'nc Türa hamasetinin, Türk 

harp f eonlnln ölmez bir eseridir. 
Bunu da Gazi Osman P anın h. 

smdn toplrınmı~ göriirü1 .. Bulgnrla • 
rm bu kabil yıldönilm\i tes'it edişleri 
90h-tur \'e ben hunu gencllğin milliyet 

hislerini keskinleştlnnek, milli kahra 
manlı~'ln kadrini yUkseltmek ba. • 

kınımdan doğrusu pek i~i bulurum 
,.e onun içindir ki bizde de böyle Pi • 

le\'ne gibi ham lyntm yıJdönUmle • 

rini tes'it etmek \'O yi<;ritıik d tam 

yazını Gazi O mnn P a gibi adam. 

lnnn lsinılerinl her ,. Deyle sıksık 

yadetme:k yolunun faıtulmasmı ço • 

cnklnnmızın milli karakterlerinin vtt .. 
cut bulma ı ,.e geil~me i için elzem 

bulurum • 
IlU'nun için de böyle milli gttnlerl, 

milli kahrama:nlan ııraştınp ortaya 

atacak hir komite 1~hilini zaruri bu• 
lurum • 

l'nlnız unu da Uiive etmeden geçe. 
mem ki; Osman Pa53 gibi kahraman
ların kadri iikseltfllrken u veya ba 

tesirlerle lüzumsuz tes'ltlcr ve te\• • 

kirler yapmak ıl kıymetle.rl biiçlilt. 

mek olur. Kndirşln tik bakımından 

buna da pek dil\knt e<lip l~i iptizale 
uğratmamak gerektir. 

Atatürkün 
Teşekkürleri 
Ankara, 14 (A.A.) - Cumhur 

Baş'.mnlığı genel sekreterliğinden: 
Yedinci arttırma ve yerlimalı haf· 

tası münasebetiyle memleketin her 
tarafından gelen ve vatandaşlanıı e
konomik sahadaki azimkar elbirliğini 
gösterir yüksek hislerle dolu telgraf
lardan Atatürk mUtehassis olmuşlar 
ve teşekki.irlerinin bildirilmesine A. 
nadolu ajansını ödevlemişlcrdir. 

Ad~iye Vekilinin 
Radyoda 
Konferansı 
Ankara, 14 (Hususi) - Yedind 

Tasarruf haftası münasebetiyle Adli· 
ye Vekili Şükrü Saracoğlu Ankara 
radyobwıda bir nutın. vermiştir. Şük
rü Saracoğlu, nutkunda istihlak ve 
istihsalin ana prensiplerini tebarüz 
ettirmiş, Türkiye<le biı ihtiyat ser. 
mayenin vUcut bulduğunu söyliyerek 
bunun hakiki bir ilerleme eseri oldu .. 
ğunu ifade etmiştir . 

yatın Şamda gerek hüktunet ve ge. hemen imdadına yetişecek Kızılay or- Bazı Suriyeliler, Suriyenin. Suriye 

rek üniversite talebesi arasındaki dkuları !a~ımdır. Olrdulabr.' . sözhümeldi~ - Fransa muahedesi mucibince. kay . !"liıı••ll!l•••ı•••••q 
. . at edınız: Kızı ay, ızım arp erı- d tl 

tesirle:ınd~ ba~sedcrek 1:811~~ mizde, ateş cephesinin hizmetinde bir bettiği menfaatlerin cenup bu u an· 
bu tcsırlen teskıne çalıştıgmı ilave tnkım mUfrezclerdir. Cephe _ mem- na ait olduğunu açıkça söyleme~ı: 

c.. ROSSETTO 
Beyoğlu İstik . 
lıll caddesi Rus 

edi 
ve bunun mUdafaasmı istemektedir • ı 

yor • leket devrinde, en uzak köy, tayyare 
Notaya verilen cevabımızda Tilrk bombajnndan sonra, onun imdat oto- ler. ı 

mati>uatmm neşriyatına temasa lU- mobilinin sesini duymak ltızıın geli- birlerin neler ola~ğını .biz ~kdir ede· ı 
zum görillmemiştir. Sancak dahilinde ~·or. Hava ordusu ve Kızılay ordusu: meyiz: Takdir ettiğimız bır şey var
.ki tahrikat ve çeteler bahsinde ise Yeni harp, bu ikisini biribiri kadar ga, 0 da Kızılaym imkanlarım, dUne 
Türk hükömeti, Sancak ahvali hak- zaruri kılmıştır. göre, bugiln birkaç misli arttırmak \ 
kmda gelen malrtmatm son zaman - Tayyare yilzde yUz emniyetse, düş- zoru altında bulunduğumuzdur. Onun 
tarda gayet ciddiyet kesbetmesi Uze. man kanadmm varabileceği noktada bu vazifesinde anyacağnnız şartlann 
rine Fransa hUkO.meetinin ehemmi • Kızılav nüvesi hiç olm~ yüzde elli bu memleketten ebediyen uzak olma- ı 
vetle nazan dikkatini c~Ibediyor. Ve emnivettir. smı diliyelim: Fakat tehlikeyi ebedi· 
Fransız notasında bahsedilen çeteler Belki Kızılay, her tarafta, ilk teda- yen uzaklaştırmak değil. onu önliy~ 
ve tahrikat hakkında beynelmilel an- vileri yapabilir, yardımcı ull9Urlar cek olan tedbirleri tamamen almış ol
ket açılmasm rteklıf ve bunun lUzu- terbiye edecektir. Kızılayın, yeni mak demektir. 
mu ürerinde israr ediyo,.. harbin zaruretlerine knrşı alacai'J ted Falih ~;lkı ATAY 

sefarethanesi 
sırasında No. 
435 Telefon 
14386 her tUr . 
il fenni tuva . 
let korseler, fer 
.1i kasık bağı 
l!stik çorap, a· 
IA.tı cerrahiye 
lastik eldiven 
idrar sondalan 
ıtriyat. korse 
levazımatı ve 

~~EllJ~~ IJilcUmle JAs . \ii ik levazımatı 
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,M..alıkemelerd·e: 

önce bir manto sonra 
da bir altın asırmıs 

Bu işi yaptıktan sonra 
kolayca savuşmuş 

na: 
_ Xuzum- Terziden elbiselerimi Sulh Ceza mahkemesinin önünde idiler •• Biri, 45 ya§• 

aldım. Şurada deği5eyim, demi~ ve larm~a ~ada~ vardı .• Öbürü otuzunu henüz bitirmemişti. 
kirli ça.m&§n'larmı çıkarttıktan !Onra Gencı hıddetınden kıpkırmızı olmu§, yanındaki ahbapla-

.1 rl 1 ·ym1 So d - rına dert yanıyordu: 
~ı e n gı ş. nra a çocugun 

- Kadm benim elli mislim yaşta ... , 
nlmea.ğmm yanma oturmuş, eallamı- Ağzına gel ı· d"'kU ..J. Bir d · · d k lla d en o p M~w.. e eını e o nn an tutup davacı ve 
ya bqlamış. Salıncakta, Uzerfnde dövdü 1 k"l · t tt · suç u mev ı erıne o ur u. 
20 lik Mltdıklı altım bulunan nazar- Ben de bir sabrettim, iki sabrettim. Hakim, davacıya: 
Jrk varm~. Yavaşça. bunu çözmU§ ve Nihayet sabır taşı olsa çaUıyacaktı.. _ Anlat bakalım! .. dedi. 
cradan gitmf§tir. Ben de dayanamadım. 

Be O da, söyliyeeeklerinl ezberlemiş, 
Saniye çocuğuna meme vereceği za- n de onun söylediklerini birer bl- birer birer, çabucak izah etti: 

1 ~ '"""""' d 1 dığmı rer iade ettim ve dövdUm. Hem suç-man nazarJ.ı6.... .,.~.n e o ma . Bu .,,,., hik" ı lu. hem gilçlü ... Bır de kalkmı§ dava ~J.er ım, rıuç uya döndU: 
görllııce kocası polise mUracaat et - etmiş.. - Ne diyeceksin? •. 

mf§tir. Yaşlı kadın, sanki kabahatini bili- Genç kadm, bu !efer daha kııa.r -
Mahkemede bulunan nuarlıkta suç- yormuş gibi yanyan genç kadını silzU- mış, daha asabileşmiştl:/ 

REVUE eutını isteyiniz:. 

Cln•7 tfıodeı ve tıyat huııuaııncıa c$1iu yUk•elC' 

marka aaatıerıe m ukaye sa edin 1 :c. 
Kullananlar-dan b 1 r f 1 k 1 r e d i n 1 n i z • 
JtUı• o vakit neden herkesin 

REVUE 
aaatlnl t.rclh ettl~lnf 8 n 11 y.a C ak S I n 1 a • 

Fabrikasının BOY ALI Cilalar1111 
kullandığınız takdirde çabuk. 
kolay ve ehven surette ayak., 
kaplarınızı boyayacak, parla
tacak, su geçirmiyecek ve 
muhafaza edeceksiniz. 

KULAK,BURUN,BOGAZ 
MUTEHASSISI 

Dr. ŞEVKET 
Hüsnü Tara}' 

lJm•fiif D•PO•U s latanbtıl, 8ahoe l<apı, Ta, Han Hi Telefon 21354 

Beyoğlu Istlklil caddesi 

Liyon mağazası yanında Sin· 
gerin karşısında Saka Selin 

çıkmazı sokak No. 3 Ev. 
Mua. 43242 

!unun mrtmda.n çıkanlan manto ~- yor .• Fakat onda hiç bir dert yanma -Ne dfyp,yJm. hi.lrim ~v. hf-.n klll- ---•••••••• vıusan!;Kononıı ve J.ıı.&arruı nı:ııl.B8ı 'iliüifuSCôd"1yre"'" 
hltlere g&terildi ve muhakeme, trbbı yok. Yalnız gözlerini hasmından a - rettim .. Ettim anıma ... Evela o, bana 
adliden gelecek oevap için ba.ska gü- yırmıyor. Böyle bir müddet geçmişti ayni küfürleri söyledi ve dövdll. 
ııe bıralaldJ. ki ... Mübaşirin kalın sesi ikisini de Davacı olarak muhakemeye gelen 

------------- içeri davet etti. lcadm, başını iki tarafa eallıyarak 111 
Girdiler._ önce oturacaktan sıra - mahkemeden çıkarken: Ac:l.ı ıpaza.rı 

NOVOTNI 
LOKANTA VE BiRAHANESi 
MüŞTERİLERlNlN 

BAYRAMLARINI 
KUTLULAR 

HER AKŞAM 
ŞARKILI MÜZiK 
BiRA 20 KURUŞ DUBLESi 

TEPEBA~T DA tRE 

lan şqırmı§ gibi bir oraya bir oraya - Ya sabır! Ya sabır! .. diye söy- 1 

'{)dip, geliyorlardı ki, mübaşir lkt- leniyordu. ı 

~........................ . ! 
KURUKAHVECi 

MEHMET EFENDi 
Mahtumıan Sayın müşterilerinin 

BaynmJarm} KotluJar 

Türk Tıcaret Bankası 
SAYIN HALKA 

Faizleri her ayın başında ödenen 

Koponru vadeli mevduat 
Sistemini habrlatmayı faydalı görür. 

TSTANBUL - TAŞHAN 
Telefon: 22971 - 22042 

Grip, nezle, baş ve diş ağrılarının kat'i ilicı KESKiN kaşeleridir.~~~-;:c::~d•Salih 
. 

Necati Ecza" 

Balkan harbini takip eden senenin bunaltacak de
recede aıc&k bir yaz günU idi ... Vakit grubi aaa.Ue 
dörde yaldattığı halde, saa.t iki buçukta işbaşında 
bulunmaları icap eden memurlar, aheste beste tabiri 
veçhlle, ancak yerlerine oturabilmişlerdi. HenUz son 
memur korka korka içeri girmiş ve bu uzun teehhU
rünü mazur gösterecek mutat tekerlemelerini anlaşıl 
maz bir şekilde mırıldanarak ve o zamanın adetlerine 
f ttibaen, iki kat bir vaziyette etrafa "kandilli,, selam
larmı savura savura yerine oturmak üzere idi ki, ka
lemin kapısı gayri tabii bir gUrUltU ile ardına kadar 
açılarak, camlı kanadın önünde; btanbolin biçimi 
keeilmlı licivert lui çuhadan ve 'Parlak san düğmeli 
ll.nitorması çepesine kadar ilikli müdüriyet odacıba
f™ ~U JI~şmet ağa, olanca. hatmetile belirdi. .. 
:ıta.ıeml ~ kaphyan ısUkfıt içinde, eır.tına. bir 
ıöz atıp herkeet seri bir teftiŞten geçirdikten sonra, 
göğsUnı doğnı dU~ep yastıklı, kJrÇıl iri bıyıklarnu 
havelandıran bir ıesle bana doğru seslendi: 

- "Mümeyyiz Beg, MUdUr Beg zatlnize, kalemin 
yeni kadrosunu alem da hele biyol teşrif ediversin 

dedL,, " 
Demek mUdllr gelml~. Memurlar için pek geç o-

lan bu saat, tl Suadiyede oturan müdUr için hayret 
edilecek derecede erken idi .. Sonra yeni kadroyu is -
temesi de herhalde hayra allmet bir şey değildi:·· 
Balkan harbi fellketinden aonra, işler azaldı, gelır 
kısaldı diye bu nim resmi müessese de tensikat yap
mış, blr kıaım memurlanna yol vermit ve bu meyan
d& da., biıim kalemden dört arkad&fl açığa çıkarmak 
ıureWe, yeni kadrosunu de.raltmıttı- Şimdi odacıba.· 
p ffqmet afa vuıtulyle mUdUrtln benden lltedlii 
kadro bu idi. Acaba yeni bir tetıllkat daha mı ola .. 
eaktı? .. 'Koskoca odayı bir ~tu sükfıneti eannıttı: bü
tnıı arka.daşlarm reng! kfil keeilmifti,.. Yerimden 
kalk&r&k. ihttmaml&. redingotumun önünü Uikledim, 
yuı mua.mm hutlH! blr g~zUnde Aklı kadi'oyu çı -
)fardırıı. '8eıı bu kalemin mUmeyyizi buJunuyordum, 
pek ldlçtlk yqmıla., babam. ağabeyim ainlerlnde olan 
bu bir alav memurlar içinde, o zamanın tablrile, bu 

Oç Günlük Roman 
mevkia irtika eylemekliğim bazı riyaklrlann iddia -
smca, ' 1ehliyet ve liyakatim., neticesi olsa. bile, biraz 
da., ötedenberi beni müstakbel kocası gözü ile gören, 
amcamın küçük baldızı şakrak kızın, müdürü umu
minin birleik kızı ile Amerikan kollejindenberi sıkı 
fıkı dosUuğu, gecelerini o kızın konaklarında geçire
cek derecede samimiyeti idi. Herkesin gözü beniın 
üzerimde idi, sakin ve, normal zamanla.rda, e~ 
büıblr sergüzeşt geçirmif. birçok daire değiıtinnft 
bu memurlara ka!'fJ söz geçirmekte haylı milfkUIA.t 
~ekerdim. Bu helecanlı zamandan lstif ade ederek, 
herhalde en az beni ala.kadar eylemesi li.znıi gelen 
bu kJdro işini fırsat bilerek, yapmacık bir end~ 
içinde, kalemin 8ağ dıl'ı üzerinde sureti mahsuaada 
açılını, ve gürültü geçmesin diye üzeri pamuklu 
ve koyu kırmızı marokenle kaplanmış, doğrudan doğ 
ruya ınUdUr odasına çıkan kapıya doğru yilrtlrken, 
sertçe bir sesle: "Çok temenni ederim ki, dedim. Bu 
kadro talebi meselesi baztlarmızm devamsızlıklan ve 
lntlzamswıklarUe ali.kadar olmasın,, .... Bu sözleriıı 
yaptığı tesirden emin, koltuk kapının arkasında kay
boldum. ... 

!4Udür o za.m~m mQduma uygun blJ' tekilde lce .. 
,Umiş. ~ılı kwııraı aivri sakalw aai elialıı antika 
taflJ yUzüklerte dolu pvmaklarlle SJVaılıya ııvaılıya 
0 günün tUrk,e bir gazetealnl okur gibi görllnllyor, 
içeri ~i. görmemişe benziyordu ... Tefrif&.tm icap 
ettirdiği tekilde. ma.euma Uç hatve kada.r yaldatnı. 
ca. hemen belime kırk bet derecelik btr zaviye nrdlm 
ve ayni umanda.. ıayrt •uurt ve' mekanik bir tarzda 
sağ elimi silratle yere indirdikten sonra. yine aynt 
silratle elimi evvela dizime, sonra çeneme ve niha • 

ı - Y~zan: Ummacı 
yet fesimin tam ortasına temas ettirecek surette ko
lumla yine kırk beş derecelik bir zaviye resmettik -
ten sonra, ha.zırol vaziyetinde dimdik kaldım ... Mü -
dür artık beni görmüştü; sincabi gözlerini ytl;Ume 
dikmiş, bu teşrifattan memnuniyetini anla.taıı geniş 
bir tebeBStitnle yUzUme bakıyordu ... Ahvalinde hiçbir 
endife uya.ndtraca.k f evkali.delik yoktu, bilakis çok 
keyifliye benziyordu. 

-
11
0 Mümeyyiz Bey, nasılsınız?. Ne var ne yok?. 

dedi 
Bu öyle iltitatklr ve beylik bir sual idi ki, o ,a:nı•

nin terbi~es~ce v~rilecek cevap bir mırıltıdan ıb& • 
ret olabilirdı. O da bunu bildiğinden cevap bekleme
den sözüne devam etti: 

- "Kaleminize ait bir iş için MUdUrU umumt kad
royu görmek istedi, şimdi gidip kendisile görUşece -
ğim, neticeyi size bildiririm.,, 

Bu, kadroyu bırak işlı;ıe git diye tercüme edilir bir 
parola olduğundan elimdeki kağıt parçasını muanın 
üzerine bırakarak ayni selam manevrasını tekrarlı • 
yarak odadan fırladım.... , 

Bu ~adro istenme keyfiyeti, müdürün odacıbafısı 
Ejinl1 H~et ağayı bile, pek yakından &lika.dar et
mif olmalı ki, odaya avdetimde. onu da odanm orta
Blllda arkadaşlarla huaretlt bir mUzakere ballnde 
buldqın. •• Benim bu kadar ça.buk avdetipıi tahmin .,.. 
demedlklerlııden, dl5nUşUm hepşint tl4-flrttJ .•• Otuz kil,. 
sur sene resm.t dairelerde odacılıkla.r etUkten ~nra 
tekaUt ecllterek blıim mUesseaeye kapılanmış olan E
ğinli Ha~met ağa bu gibi daire itlerinde misli az bu
lun ur 15allhlyettar zevattan biri idi. Bunun ic;lndir 
ki, bu kadro talebi sonundan çıkacak ihtimaller hak· 

kında.ki çok ~ıuıtp mUtaıeatını bUUinkaJ,em dinda.raD8 

bir sUkiıtla dinliyordu ... Benim içeri gırmenı hepsi • 
ntn keyfini kaçırdı ... Maabaza Haşmet ağaya muıte!i' 
davranmıya benim de mecburiyetim vardı. Butııl 
kendisi de peki.il bildiğinden, beni görd.Ukten sonr'r 
sırtına bağladığı ellerini yalnız göğsüne kavuştur' 
mak ile iktifa ederek olduğu yerde dimdik kaldı-" 
Silsllei ıneratip itibarile, müessesenin kadrosundş, 
hattA mUdUrü umuminin odacıbaşısı bile en kUÇ~ 
bir memurdan sonra gelmesi icap ederken, Ha.şJ1le& 
ağanın kalemdeki hususi mevkii hemen de beniınkill' 
le atbaşı gidecek bir haldeydi ... Mildürlln yanına ııusıl 
at v~ !".attiı. resmi bil' iş için girebilmek ancak onlll' 
nzuını isUh88.l ile kabildi; o bir Jtere mefguldUr d6" 
dl mi, kapı arablmdaıı mUdtlrün esneyip .geviş ge -
tlrdltl gör1lla6 bile loeri slnnek kimtenln haddi de -
fildi. .. Sonra uı1 mühim meeele. beplmiıin. t>e1~ 
mUdllr de dahil olmak ~ Hatmet ağaya bOl°ÇJ 
olma.khfınuzdı... O samanın meınurlannm m•~ 
lurnıak, onlara ödünç para vermek için bütUn cısıre 
terin kondorlannı dolduran kollarının altmda ~aıı~ 
ta,ıyan bir mnJf iusan vardı ki bunlara earraf det it' 
!erdi ... Hatmet ağa ,ahsına has bir zeka ile bu lf e) 
ehemmiyetini anlamıt ve sureti haktan görUner 

1 

böyle muhtekir, insafsız heriflere ben sizi ezditU' 
mem, muteber Jmzalarmızı, kefillerinlzi yerlerde s~ 
rUklendlrmem diye bu herifleri kapı dışan ederek ) ts
rine kendi ıeçml, v~ bize para lkrazına baş1aJ1l1~ı 
Zamanla Haşmet ağa.nm eiyah muşamba kaplı ve tf 
yallı ve kendi tablrtyle '"zimem,, defterine girırıe~ 
memur iaml kalnıamı,tı. .• liattl, ic;tmlzde half ~ i' 
yerinde olan bir Ud memur blle ,ırt H~met . a~tıtl 
bot görllnmelr lctn ona borc:lan"1Jft:ı. Ayda btr f\Jr 
Ura mukabilin~ bbden aldtfl faiz on gUmU• kU lf' 
tan ibaret idi. ~nt her on ayda Hqmet ağa btJ rdıl' 
koyduı!u pan.yı btr miAiJ da.ha arttmnı, otuv~ f.' 
Ben bllt, fUUl'llUI "fi l'ıetıaP9Jll fecten blr ''Leyltl e) 

ram,.m ıa.vatıı nytt btttc;emde açtığı geniş rabtlctr" 
kapatmak lc;ln Ha,met ağanm ha~etH'ı kesestrı1 

(Arl<n~n " 9 r 
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Siyasal lnkılil.pla.J' yaı)an bugUnün 
hUttQı mllletlerinde gençliğin yüksek 
\'e lnua.yyen bir ideale göre yetJştlrll
lrı~I i~ çok önemli ~şılma.ktadır. 
lta.ıY&da BaWll ve Adanguardiya. 

llUsy~a Konmmuı. Almaııyada Hit
t: ler.. Gençlik kuruırları, bugtinkü 

l'eJbnıerinln yarınki idealini taJıa.k • 
klil( ettirmek için büyük bir önenıle 
htlştlrilmektedlrler • 

Demokrat bir memleket olan Fran· 
lada lşlerhı başka ttlrlil olduğunu 
lannıal'alrm. Oradf da komUnl«itler, 
losyaıistıer, katolikler dahi kendi 
klı.sta.mun gmçlerhtl teşldliitlandrr. 

BUDURI 
• 

• 
!I .__ _F_ı _K R __ A __ ı 
. Bayramlar 
~ Jluu) ~i tum&rn )'t• dr~f"ll C'fml. 

: )'t'!ttf' tıaynwılar hlli esk\ rnfuıa.la.nnı 
{ ı•uıhafaıa edi)Nl&r mıt. 

Bu ıualt rama. :a:a.maa kencttmı, • 
j dm somuUryn. 

Zira ba)·ramıu Qvnt~ et euunmuıt 

en blrb n.'-t:a.nn.\r.n7'ı;ı \ii'ı·., u .a 
1 1(-ınr. ~mı~t• totılıındıı~ımın ttkno. 
1 hıJI mf'(tPnl)f'Ü. ft-rt1Pr1 ı!lbı l:e\"tf&o(,1rl 

hlrfhlrtnttı-11 blr1L> dahı 07J\klıt~tlJ • 

nıakta. "'"" eahttıl&nm. ,-aın11 ~· 
fttl: .,, .. ,1cı11rtıt: dutUrıtll tb hale gelU . ' 

1
. mf'ktNllr. 

Mf!Şhur Fnn ~1\7.t\ sanlrt ~ 

~ '1akta, onların muayyen ideallerine 

töre yett,-ınelerlne ~b,maktadlJ'Jar. 

ğımn. t\'tn ha7.ırlarıını~tu : .. l'tll'PP.m, 

dl~f"r n~t, .. llnk~ ke11ıtı l<:ln" (f'k11. 
1 nıf'kle, b~k~ının hıı~·•L hf'lkt htuofl1, 
! \ 'efltlf'llll olnıRkta. fıJ<aı ısttratn ı:rıntU. 
j lf'nle hl(l•lr akt~ tıuhuıumıakta. hflf' 
l tarafta benrtll~in ttırlU f4'!'1.ahlt1!erl 

' 

80 gUnUn lnsanlan, ne de olsa, bir 
iç ate§I Ue yanıp tutuşmakta gençler. 

le kıyas edilemezler. Bu günün fn. 

""11a.n ipinde lna.nmdan ~ok şey kay
hetnıı, olanlar aı değildir. Fa.1'at 
teftçlik iyi ve şe\·kli bir terbiye De 
hı. ödevlerine pek gilzel yetlştlrile. 
bfllrıer. Dünya be,eriyetle beraber oldukça (Kızılay) bütün b~r 

insanlık demektir. Kızılayın, arz küresinin her tarafında şıfa 
vermediği bir dert imdadına yelitme<iiği bir felaketzede göste 
rilemez. Şurada bir zelzele, burada bir su b~skmt. ?rada bir 
yangm olmu9tur. Bütün bu felaketler beter kutlelerını ezmek 

iatemittir. Fakat (Kızılay) daima genç ve enerjiü hüviyetile lier 

felaketin kar§11ına dikilerek afetleri, belaları ve felaketleri yen 
mittir. O halde .•• (Kızılay) ı sevmekte, onun şefkatine 11ğınmak 
ta haklıyız. 

göriinmf"kt('(lir. 
j Bunu, Cf'mi,, t'fin nih·est olıtn nlleye 
· k~·lar teşmi'.l'l :~.._,(ftru ~ • 
1 Erkek kt'f'ldisi için, kndın kemlıst 
ı l!:ln ve ~etık, bu iki kutup arnsıncla, 

1 
a\'8re ~-a.,aınalitadır • • 

VAkia zahiri mM7Jtrtl hu tlet:ihUr. 
Modern cemi~·,.u~ ~yal si~orfal:ır, 
klüpler, tekaüt !'ınnı\ı1<'An, tnf'kfrp • 
ter, dahn iyi silah!nnmış hlr janılnr • 
ma, konferans satonlıın, kıh kırk ~·a

mahkemf'ler, geçen asırlnrtln hir 

Bizbn gençlerhnlz henüz böyle bir 
~dan mahrumdur. Vakıa Cüm

b11.r1yeı Halk Partisi programmm 54 

'1ıctt maddesi bu meseleyi çok büyUk 
l>tr öııemle ele almış bulmıuyor. Fa. 
icat büyük Kurultaydan bugilne de. 
ifa iki yrJ g~ olduğq halde pro-
tramm bu maddesini taha.kkuk ettir· 
~ )·olanda bmıiiz bir adml atddı. 
hu gönnediğimlzl acıurak söyllye-
hlıır1m. 

Planlı Sosyal Yardım 
ran 

1 
.. 

smıfa. malı us ohın eş:rny:ı m~un 

standar<117.lll, teylorinn hı-yn stnlm • 
nofizm gihl u<mller sa~·t"!'irıılt> en mil· 
tevazf vafan'1n41m kutllhf'f'lne lrndnı 
~ötiiren mod:r.t>ll blr en<lii .. trt, kara, 
dt>.nlz ve ha\'3 na.kit \'Mrfatan, bir 
nolrlatlakl adamı b1n1erce kilometre 
umktaki dMhı De konosturnn akıl 
dunturnMı imkanlar, tek kaynaktan 
bUtun bir l\1key1 nydmtatan w~ya ısı. 
tan yeni rnPrjiter \'1lr<lır ki, bir or• 
ke!'!tnntn cins cins al«>tlertnln birle -
~lnM" Ui\hi ahenJ:l meytlnna getirdik • 
teri ~ibl. fertlerin elblrli~i ile onlnn 
esiz htr dayanışme devrcs!ne eriştir. 

m1~ttr. 

Gerçek bayle mfUet genişliğinde 

t'Ok b\iyUk, eok önemli l'ter bugtin
d~ yanna hemen başanla.mA& Bun. 

lar Uzerinde derin ve uzun düşUnmek, 
"hne gelen her meseleyi bıceliyerek 
lleticeslnl ~tınnak Jimncbr. Bun • 
lar yapılmadikça uluorta işe girl~me
llln. telaftsi gUç zararlar vermeSI de 
hatıra gelmez değildir • 

Sadaka arımız 
·Hakiki Sefalet 

Bununla beraber, her geçen ~ 1 
tençllk Jnınnnunun zararm& olduğu yara arı ta meydandadır • 

Bulgar gazeteleri yuıyorJar: BU • 
Sarabilir 

-. .. _ -.4. ..___.,_, ... -tt-- -~'"" f1Jıfp_ 
ler t-aşnna.kta otaa gen_t öğretmen • 
"'11 !§inden çıkanyormuş. Bunlar • 

dan biri ktlltür müfettişine gitmiş: 
":Bent bugtınktt rejlme aykm fikirler 

~onım diye ()ğret.ınenllkten ~rka
llyorsonuz. Kabahat be.nim midir, be

lli Yetl§Urenlerde ml! Bizi mlllf lde

'lden uzak bırakan, bize doğru bir 
~iye vermlyen adamlar, hita iş ha. 

91ııda dunıyor ve mttreff eh bir hayat 
"1rüyorlar. Siz mla.ra bi.-şey yapa. 
ib!yor, takat bizi gadre uğrabyorsu. 

' ~ 'llz,, demiş. ... 

Bu sözlerden bizim de ibret alma

btıı lhundır ~ <Wırllğl kendi 

~nıa lnrakır., ona A.tatttrk ldeallnJ 
"etıneı, ono Kemallıın prensiplerine 
töre tsbl)·e etımemsek, gt.nçlerl olml • 
larcıa au,Unce ve ldeaUerl 1)1 bir tea. 
ttl.hfıden g~emff, prensipler süz~ 
tbadeıı geçlrilmemJı adamlar eli:ade 

~'bir gün düşecekleri dal&. 
letteu dolayı kendilerini mes'ul tut • 
~t.a haklı olabilir mlyb ! • 

8en bu sözlerimi bilerek yazıyo -
tıırn. l'ürk gen~liğinln t~kilitlandı • 
~ için yedi 3,ıdaoberl kalem 

~yonun. ÇüDkU onlarla yıllarca. 
~k Yakından temas ettim. Bugtin de 

~ kesmiş değWm. ' 
°"1a.ra c:ok kıymet yeriyor, onla.n 

~ levlyonun. FaPt eok ~z. 
1»tt.ı,utttıı ken~ hafJarma ~ 
OJdq)dannJ gördtikQe ~onun. 
~ ıen~ bir an ônce Kema • 
lla.a ideali Ue yeti§tlrmek en mllsta • 
eeı~. 

K6ıım Nami DURU 

Pazar Günleri 
. Şinıdiye kadar her hafta pazartesi 

"1ttteri kurulan Be§ikta§ pazarının 
~•rtesi gilnlerl, Feriköy pazannm 
«t Pa.urtesi günleri kurulmasına. dair 
~?ilen karar bu Jla.ft;.ılda.n ~tibaren 

tbik edllecekt!r. 

Proıt Ankarada 
~~but pllnnır yapacak olan ffl • 
e Uik tnUtehaMm Proat, yapmr, oJ 
~ tetkikatı peticeısini bildirmek 
't l'e perş~mbe gilnU Ankaraya gtde 
ı..':.. Prost dahiliye ve nafıa veka· 

.... edecektir. 

Büyük bir kısmı tembellere, ıarlio§lara giden ıa· 
dakalarunızı iyi kullanmak mümkün olsa birçok 
hakiki sefalet yaralarını sarabiliriz. 

Yazan: Ahmet Emin Yalman 

K ızılay memleketin içtimai 
yardım aiıtemi içinde en 

büyük bir varlıktır. Nerede 
fevkalade bir ihtiyaç belirse 
Kızılayı senelerin tecrübesin
den geçmit, olgunlatmıt tef· 
kili.tiyle. vazife batında ıörü-
rüz. 
Hayatın herıünkü yaraları

m aannak huauaunda da Kı· 
zılay, bir çok sahalarda faal 
vaziyettedir. Elindeki vasıta 

ve imkanlardan izami derece
de istifade ederek aç1ara, çıp· 
laklar& el uzatır, yokıul mek
tep yavrularmın yardımına 
kotar, · veremlilere analık, 
babalık eder. 

M emlckettc Kızılaydan 
başka büyük, küçük yar 

dıın cemiyetleri de vardır. 
H ilkUmetin. belediyelerin, 
Halkevlerini~ üı:erlerine aldı· 
fl ve başardığı içtimai yardrm 
i'leri eksik değildir. Sonra 
halk ta dilencilere sadaka ver
mek, tanıdığı fakirlere el uzat 
mak şeklinde büyük ölçüde 
yardımlarda bulunuyor. 

Vaziyete hükUınet teşek· 
küllerinin, belediyelerin, mu· 
ayyen hayır cemiyetlerinin za
viyesinden bakmıyalım, sırf 
umumi hayattaki boşluklar ve 
ihtiyaçlar bakımından vaıiye· 
ti fi)yle bir tahlil edelim. Va· 
racağnnıı netice muttaıc. •u· 
dur: Y Jptlan bUıün yardnn· 
lar, göz önUndeki sdalet izle· 
rini ortadan kaldırmıya, muh
taçlara kifi derecede yardnn 
temin ettniye kifayet edemi. 
~. 

Acaba bunun hikmeti ne? 
Etrafmuzdaki yoksuzluk mu 
çok, yoksa yardım mı az? 

M emleketimizde maişet se
viyesi henüz çok aşağı

dır.Hayatın görünen ve gö
rünmiyen fena ihtimallerine 
karşı kurulmuş setler azdır. 
Bunun için hastalık, aile reisi
nin ölilmü, az bir zaman için 
işsiz kalmak gibi herhangi bir 
sadme bir aileyi düşkün bir 
vaziyete atmağa kafi geliyor. 
İnsanca yaşamak ve sıhhati 
korumak için asgari bir dere
cede gıda, mesken ve elbiseye 
ihtiyaç vardır. Maişet seviyesi 
zaten çok düşkün olduğu için 
en küçük sadme birçok va 
tandaşlan asgari haddin 
aşağısına atmağa ve yardım 
bekliyen yoksullar arasına 
düşilrmeğe kifayet ediyor. 

Hal ve vakti yerinde olan· 
ların etraflarındaki scf alete 
kayıtsız kaldıklarını iddia et· 
mek haksızlık olur. Memleke 
timizde sadaka vermek itiyadı 
kökleşmiştir. Herbirimiz her
gün sadaka namı altında et· 
rafa içtimai yardım dağıtı· 
yoruz. 

Fakat gözümüzü acındıran, 
ruhumuza azap veren• manza· 
ralar karşısında sadaka ver
ınck ihtiyacını duyduğumuı 
ıaman hangimiz verdiğimiı 
aadakanm buna JAyık olan za. 
vallıya gittiğine emin olabili· 
riz? 

A caba karşnnızdaki dİ· 
lwi jnynlarm merba-

1 

·ı 
' Evet, modem medenil·ettn harici 
manzarası, aşağı yukan, budur. F~ 
kat tiyatro sahnesbıin ard planını 
örten perdenin mahiyeti ile kıy~sla~ 
ması kabH olan bu man:ıarnnın gen. 
.ı..de h~psl haıfka bir yola gtaen. 
h~P"I blriblrintfon uzakl~an. hepsi 
biribirhıden aynlan, biriblrlnln duş • 
manı olan, blrlblrine karşı kayıtsız • 
tıktan , ba.~ka duygu beslemtyen ~aş • 
km bir talnm adamlar kalabalığı mil 
şahede edilmektedir. 

Cemiyet;. nihayetsiz derecede küçük 

parçalara bfüünmektedir. Sınıflaşma., 

b-ı·· tuıen·n ,.nlnız men • Ş d·ı · f b" k d h · · fk · · · . d' 1 hu sonsuz o un , ,, u ı encı, sa ır a ının mer ametını, fe atım ıatıımar e ıyor A 

1 1 
dan a • 

faat sehkiyle plar ze o mnsm , · 
met damarını işletmekte usta başka bir köşebaşında rastge· deta ayn bayraklar altına sığınma • 
olmuş bir sefil, bir tembel, bir lince ve ayni hikayeyi dinle- ımıdan başka bir şey midir? • 

sarhoş değil mi? Acaba boynu yince, yahut başkalarının ay- Fakat stnıfsız ,imtiyazsız Türkl.•e, 

bükük, zavallı cılız çocuk, adi ni suretle dolandırıldığını ha. gre\i de, loka:\'tı da ayni iddetle red· 

ruhlu insanlar tarafından ka- her alınca, en asil duygulan deden Türkiye, başka yerlerde ~hl.. 
zanç vasıtsı diye çahştırılmı • soygunculuğa uğratılrnı, bir dJ olduğu hu dafi-mıkhk manwrasm-

yor mu? Acaba bu cıhzhk ve insandaki tabii isyan hissini du kendine bil)iik bir lntlbalı hissesi 
bu perişanlık. merhamet U· duyuyorsunuz. çskarm&ktadır • 
yandırsm diye zulüm ve iş- TeJmltf blz ıUkiin ve refahmumı 
kence halinde devam ettiril- o ilenciliği en ince bir vasrtaaı olarak kullanacağız; Fahri • 

miyor mu? san'at haline getiren ka.bUro, güzel ıwı'atlar, tefekkür. 
Öldüğü zaman büyilk ser· ve dolandırıcılıkla karıştıran mm, ısevgl, mmetln daha 1)1 kaynaş. 

vetler bırakan dilencilerin hi· sefillerin, ttmbellerin, sarho,. ınası, mlllet fertlerbıln blril.ılrine da-

kayelerini vakit vakit gazete· larrn türlü tlirlü şekillerde ha ziyade yalanla ması, blrlblriyle 
lerde okuyoruz. Anlıyoruz ki tuzağına herbirimiz birer SU· daha iyi anlaşmllSl yolunda • güzel 

bizi I udala yerine koyan mer- retle düşerken, hakiki yardı· ahengi husule getiren • musiki alet. 
hamet tüccarlan dünya YÜ· ma muhtaç kaç zavalh, başka· lerndet1 her birinin gördüğü '\--azifeyl 
zünde eksik değildir. Sonra larına avuç açmağa razı ola. ifa etlecektir. 

gözürnüzti biraz açınca farke· mıyarak evlerinin köşesinde Bu idealin blzim için erlr;ilmesl 

diyoruz ki dilencilik namına inliyor ve sefalet çekiyor! iınkinsız olmadığım bayra.mlanmız. 
etrafımızda türlü tilrlü do • Geçen gün 1stanbulun bir da biiyük, kUçtik, bil~n veya geri, 

laplar kuruluyor. vakitki sayıh hannnefendile· memur ve bademe, çlfçi veya esnaf 

Yolunuzun üstünde ağla. rinden birinin acıklı hiklyesi· bütün ha.Jkınuım gösterdiği tesaııUt 
yıp duran bir çocuk gözilnUze ni duydum: GUn görmUt ih· ve muhabbet manzarasından lsthllii1 

ilişiyor. Halini soruyorsunuz. tiyar bir kadın, veremli bir eclebUtrlz. 

Size çok acıklı bir hikaye an- oğlu, zavallı bir kızı ile yok· Bayramda çocu~ ~t hlzmetçl~iot 
latıyor: de ~ydlren e\' kadım, memunın e\lo-

suzluğun en aşağı derecesine ki 
Sokakta öteberi satıyor • de bir fincan knhveslni itme c onun 

düşmüş sefaletle gizli gizli kalbini kazanaıı iş sahibi, biitiin ya. muş. 25 kuruşluk sermayesi 
varmış. Bunu hain bir adam 
elinden kapmış. Eve dönünce 
mutlaka anasından dayak yi· 
yecelaniş ..• 

Bu acıklı hikaye karşısında ta, olsa erir. Elinizi cebinize 
'okuyorsunuz, çocuğa 25 ktı· 
ru~ uzatıyorsunuz. Evinize, 
müsterih bir vicdanla dönü· 
yorsun uz: Oh, ne iyi! Acı 

bir yara sannağa muvaffak ol
dunuz. 

Enmi ... .,. saai• 

yürekler paralandıracak şekil- lmıJarmı bir araya tophyan aile reisi, 
de çarpışıyormuş. bayram yerindeki çoruklnnn n..ş'e • 

İskandinav memleketlerin • 
siyle, ruhu tltrlyen vatnnclaş, bnyram 

de (Mahcup fakir) denilen bu ves11e.atyJe dıı.rgınlıkla.nm unııtnn oJ. 
sınıfa mensup kimbilir kaç ı ı 

~ atlam \"e bayraktar \·e r .. n .. r t>r e 
bin vatandaş bu dakikada, her donanan Tthic "4lk•klan. h:tırıtuı,.rd 
yardımdan mahrum bir halde 91\nmn ~"'ln('f .-n c .. ı .. n n lııl\ ntn ha. 

tek başına ezilip duruYor. Mu· vuı. tıl7.tm tNinoıc.jlk mf'fft"l'll\f•tln 
vakkat bir yardım bu &ibi .. addtwlnl itil.el {'Snınnı rıM bıt,.dl. 
aileleri belki de yürür bir ha· Jtmb ff'kle M•laM-AI\ kmfrPtt#. inAAJJ • 
1 . k k fit ~ oldıılhımu7.Q gl\stPrmlyor mn!. e getırece , yo suz ve ıe ı 

f 1 ,_ kt k rt Bavramlanmrz. blrln1 man,.,·ı knY. srnı ına ma Ou4ıa an u •· · 
rac.ak. Fakat hallerini sonıv ... ~ birer mlhN<ldlr. 

(MlııMl a _.J N-W IAYOA!I 
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A .nkaranın asri stadı 
bu~ün açılıyor 

büyük turnuva 
• 

i.k Maçı Fener ve 
Ankara Gücü· 
Yapacaklar 

·~ ı 1mra, 15 (Kızılay muhabirinden) -
fi.. .... eketimizin ve hatta Balkanların en b 
yük spor sahası olarak yapılan Ankaı 
atadyomu bugün saat 14,30 da büyük m• 
raaimle açılacaktır. 

Türkiye birincilikleri vesilesile büyük spor harek~ 
ferine sahne olan Ankaranın yeni ve büyuk bir stac 

kavuıması memleket sporu bakımından büf ün naıarlı 
üzerine toplıyacak bir meseledir. Büyük, küçül birç• 
hareketlerin toplandığı Ankar•nın spor merkeıi olm!! 
zaten elzemdi. Çok şuurlu bir ıekilde ilerliyen Ank 
radaki spor iıleri büyüye, büyüye stada olan ihtiya 
fıalalaıtırdı. 
Gerek hükfıınetln ve gerek spor teşkllatmm büyük 

yardım ve himetmlerile yalnız bizim değil, bütün Bal
kanların iftihar edeceği bu muazzam sta.d hiçbir ek
siksiz vücut bulmuştur. 

-

Ankara 

Sta~rndan 

3 r Görünüş 

' 

Memlekete şeref verecek bir şekilde büyUk mera
simle açılacak olan Ankara stadı, Türkiyenin en kuv
\"etli ta.kımlan arasında bulunan İstanbul şampiyonu 
Feenrbahçe, Galatasaray, Ankara şampiyonu Anka
ragücU, Izmlr şampiyonu Altmordu klUplerinin 
aralarında yapacakları mühim bir tur 

1 nuvaya sahne olacaktır. 

StacJm büyül: l:ulesi 

ilk maç 
BugUn saat 14,30 da ilk maçı ts

tanbul §8lllpiyonu Feenrbahçe ile An
kara §8.lllpiyonu Ankara.gücü yapa
caklardır. 

Açılış merasiminin hususiyetini 
arttıran sebeplerden birisi de Başba
kanımız lsmet lnönü'nün bugünkU 
maçın ilk vuru§unu yapmayı kabul 
buyurmalandır. 

Yonnki maç 
Yarın lstanbuldan Galatasaray ile 

b:mir şampiyonu Altınordu karşıla
eacaklar ve UçUncü gUnü de ilk iki gü
nün galipleri final mil~bakasmı ya
pacaklardır. 

Bu mUsabakalar için davet edilen 
Fenerbahçe ve Galatasaray klüpleri, 
dlln Ankaraya gelmişlerdir. 

Hediyeler 
Milsabakanm galiplerine ve mağ -

liıplerine Ankara belediyesi tarafın • 
dan milnasip hediyeler verileceği gi -
bi Türk Spor Kurumu tarafından 

klüplere nakdi yardım yapılması ta
karrilr etmiştir. 
Turnuvanın bütün işleri Türk Spor 
Kunımu başkanı Halit Bayrak tara
fından tedvir edilecektir. 

Ayrı bir lıususiyef 
Dört büyük klübilmUz için şerefli 

bir vazife olan bu mUsabakalarda han 
gi takım birinci olursa olsun kendi 
renklerini mUdafaa için yapacakları 

bu maçlarda ayn ve ço'- şerefli bir 
hususiyet vardır. 

Memleekt sporunun en asri bir sta
dında açılış merasimine iştirak ede
cek olan bu klüplerin re'lkleri kadar 
isimleri de spor tari:ıımize geçeceği 
ıilphesizdir. 

İzmir Li8PAİnden 
Yeti~enfer 

tzmir Erkek Lisesinden Yetişenler 
Cemiyetinden: 

Bayramın ikinci gtlnU saat 10 dıı 
Şehzadebaşındaki Ege yurdunda 
bayramlaşma yapılacaktır. Bütün ar
kadaşlann gelmeleri. 

BeyoğJunda 

LALA 
Lokanta ve Biralıane::ıi Sayın 
MUşterilennın Bayramlarını 

Kutıular 
Kıymetli müşterileri için dinlendiril
miş rakı, en taze bira ve nefis meze
ler hazırfadığını arzed,.r 

Spor idarecileri 
milli küme için 

fik.rlerini söylüyoılar 
Futbolde milli kümenin kurulması hakkındaki karar 

tatbik edilme)ctedir. Milli bir futbol kümesinin teşkilini 
bütün sporcular çok lüzumlu ve faydalı buluyorlar. Bu 
hususta yapılan bir ankete cevap veren Ankara mıntakası 
ve Demirspor klübü Reisi Ziya Ateş şu mütaleayı ileri 
sürmüştür: 

"- Siz de bilirsiniz ki, milli klime - -----------
dünyanın hemen her yerinde vardır. 
Bizde olmaması bir noksandı: Inkılap
çı bir milleti~. bu inkılabı yalnız şuna 
veya buna hasretmek değil, memleke
te fayda verebileceğini düşündüğü

müz her sahada tatbik etmek mec
buriyetindeyiz. Işte milli küme de 
(sporda inkılap) demek olacaktır. 1-
çinde bu kadar ehemmiyetli fayda
lar bulunan bir iş elbette hayırlı ola
caktır. işte bunun içindir ki, milli 
küme iyi olacaktır kanaatindeyim. 
Bununla beraber her işi muvaffaki
yete ulaştıran biricik şey teşkilatın 

sağlam olmasıdır. Bu işte de çok ti
tiz ve tetik olmamız lazım gelecektir. 
Bu çok mühim meselede düşünülecek 
ilk şey bir gnıpun yükselme!line ça
lışırken diğer bir gnıpun da dUşme
sine meydan vermemek keyfiyetidir. 
Çok nazik olan bu iş faydalı olduğu 
kadar zararlı da olabileceğinden vu -
kuu melhuz zararlan önliyecek ve 
bunu memleket sporuna nafi kılacak 

amilin teşkilat olduğunu unutmamak 
lazımdır. Bu esas olduktan sonra te
reddUt ve endişeye değer bir şey gö
remi:o-·onım. 

- Milli kümeye Istanbuldan dört 
Ankara ve lzmlrden de ikişer klUp 
girecektir. Bu klUpler lig maçlann
dıı en ileri numaralan alan klüpler 
olacaktır .. Bugün Ankara liginin en 
başında bulunan Ankaragücü ile Genç 
ler Birliğidir. Vaziyetlerini muha.
faza ederlerse bu takımlar milli kü
meye girebilecektir. Maamafih belli 
olmaz ... Futbolde umutmıyan ve bek
lenmfyen birçok ,.,Urprizler vardır. 

na TAKIM MESELESi 

FiTRE 
Her yıl şeker bayramına yak.la.sır -

ken 6\imi7.e bıraktıktan zarfın i!;ine 
koyarak \'erdiğlniz paranın adına 
(fitre) demeıneı:., memleketin üç fay
dalı Kunımunda toplanan bu paraya 
daha güzel, daha Jerinde bir ad bul
nıaJı~,z. Dün yalıırz bir h()('.anm kur. 
sağına giden bu para ile, bugün yur
du ifetlerden biriyle harap olan kar
deşlerimizin, a.çrkta kalan kimsesiz 
yavnılanınnın imdadına koşuyoruz. 

Yoksul düşmüşlerf'!, felakete uğn. 
yanlara yardım etmenin kalplerimize 
,·ereceği hO§nuGuktan ba.5ka ğökleri
mlzln de bu paradan kU\ .. ·et alaca
ğını düşünerek (Fitre} ye daha 90k 
yaraşır bir isim bulmanın ne kadar 
~·erinde olacağını göster.r. 

(Fitre), Türk Hava Kurumu ko _ 
nıluncaya kadar, hiçbir eser \'erme
den boşubo~mna akıp •giden bir yar -
dımdı. 

(Fitre) yt milli dertlerimize ilaç o. 
labilecek bir kuvvet hallne inne
ğe muvaffak olan Türk Hava Kuru
mudur. Hiçbir iş ı;törmlyen kuvvetli 
bir su cereyanından elPktrlk elde e_ 
der gibi, her yıl dağmık bir halde l«i
nf edilen bo yanlmu hlr araya t-Op
lıyarak yaralann.ızın, eksllderimtzln 
en ehemml~·etlilerinde kullanmakla 
Tiirk Hava Kurumu çok isabetli bir 
iş başarmış sayılabllir. Bu işin, her 
yıl \'erimini arttırarak yUrtimeslrıl 
kolayla..'jtmnak, hüttin vatandaşlan. 
mızın benimsemeleri lamngelen \'llzl
feltı1rden hlrldir. 

- Ben mitli kümeye bölgelerde Atafürk havaC'lhi!mı )'tlmnmnzd" 
mevcut ktUp adedi Uzerinden değil, bir gün evvel kurahHn·rk rla\"Mı, hu 
n-östeT'rliklerl ve elde ettikleri muvaf
hkivetlPr fü;erlnden klUp sokardrm 
Bunun kindir ki gerek T"mirrlPn VP 

~erekse Ankara.d:ın iki klübün girme· 
si beni tatmin etmez. Ancak henü" 
tecrUbe devresindeyiz. Bunun neti
~fni bekliyelim, bakal1J1"1 snnu ne 
çı~cak? .... 

' 

•"""'f'""'" t:•'"'""tlnf Rrtt~nm Sl'hep . 
terin başında ~e11r. ll'ktentf>n ha"h 
vnrak hnva.tm lçinP ka<lar bf"I' tnrnf 
takl ı:enç i~r hlrt'r lrnnnt \'f'rm"k ar 
tık bir yaşama şekli haline gelmiş . 
tir. 

Do ihtiyacı karşılamak için uğra • 
şan Türk Ha\"a Kunnnonun en hf-1 
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,. ııık~ Paltosuz Adam ••• 

Sosyal yardım \.._·•_r _
0

_»"_,_f -~------__) 
[Başı 5 incide] Peride Celil 

anlıyacak, bu yardımı temin 
edecek vasıta yok. 

Demek ki içtimai yardım 

işini umumi bir plana bağla~ 
mak, bir merkezde tamamile 
temerküz ettirmek mümkün 
olsa uluorta verdiğimiz sa. 
dakalar layık olanların eline 
gidecek, merhamet damarlan. 
mızı işletmeği ince bir san'at 
haline getiren serseriler ve 
sarhoşlar ortadan çekilecek, 
hepimiz yediğimiz bir lokma 
ekmeği daha istirahatle yiye
ceğiz ve gizli sefaletin arandı
ğına ve yaralarının sarıldığı· 

na emin olabileceğiz. 

I• çtimai yardım sahasın • 
da hiçbir şey icat et

meğe ihtiyaç yoktur. En çok 
yardım temin eden yollar a· 
ranmış ve bulunmuştur. A· 
naha tlar şunlardır: 

1 - Bir şehirde yaşıyan 
halk, yoksullara ait bütün yar· 
dımını bir tek yardım merke -
zine vermelidir. 

2 - Sağlık ve İçtimai Yar
dım Vekaleti gibi bir makam, 
sırf o şehirdeki fakirlere el 
uzatmakla iştigal eden yardım 
müesseseleri arasında bu u
mumi iane ve sadakaları tak
sim etmelidir. Fakat bu gibi 
müesseseler ancak müessir bir 
yardım temin edecek müesse -
se olmalı ve yaptıkları işi halk 
hergün kendi gözile görmeli
dir. 

3 - Hiçb ir yardım işi 

lüzumsuz umumi masrafa bo
ğulmamalı ve lükse kapılma- . 
malıdır. 

4 - Fakir mahalleleri yar
dıın cemiv,..t1 ~,.: .,-~~ında tak· 
o: • ._.. ... ~l-.1! -- L-- .ı..:_.---L-1 

lede de'.1amlı 'i_cya muvakkat 
yardıma muhtaç olanlar ev ev 
dolaşmak suretile tahkik edil· 
melidir. 

5 - Bu nevi tahkikler yap
mak ve hakiki ihtiyacı yalancı 
ihtiyaçtan tefrik ederek eldeki 
vasıtaları en Jayşlan için kul
lanmak bir ihtisas işidir. İç· 
timai yardıma vakit ayırmağı 
ve bu sahada faydh olmğı ka
bul eden bayanlar ve hayır 

cemiyetleri hizmetinde ücretli 
olarak bu yolda çalışacaklar 

için esaslı kurslar açılmalıdır. 
5 - Asıl membalara gide

rek ihtiyacı tahkik edecek ve 
hakiki ihtiyacı yalandan ayı
racak teşekküller meydana 
gelince dilencilik en sıkı bir 
surette menedilmeli ve halkın 
merhametinin suiistimale uğ -
ramasma artık meydan bıra
kılmamalıdır. 

Ç o~ te?1enni edilir ki iç
tımaı yardım memle

ketimizde böyle planlı ve ih
tisaslı bir yola girsin, bugün 
heba olan birçok yardımlar 
ve sadakalar hakiki yaralan 
sarmağa hizmet etsin. O za. 
man hayatın sadmeleri karşı
sında muvakkat sarsıntılara 

uğrıyan vatandaşlar sarılacak 

bir yardımcı el bulurlar ve se· 
faletin büyük bir kısmının Ö· 

nüne iptidadan geçmeğe im· 
kan temin edilmiş olur. 

bağladığı dayanç. bugün (Fitre) a 
dı altında, yann (Xurban} diye, ö. 
bllr gUn (liye aidatı) olarak yapaca
ğımız yardrmlann arkasını kesme • 
mekle gör<lii~imUı m111i hizmetin hU
y'.•'<lüğlinü bir Aın hatırdan c;ıkarma. 
malı),Z. 

F.Mmi7.f.>, ynnlı..,lr1da f'tre 7.nrfı hı

rakma7.la rsa, arıwıp htılmak zahmP. 
tine •le kntlannhilirlı. Zarfın llzPrinı> 

,.,.,zdrnMı icar Prlrn hir kaç kt-lime~·ı 
ihmnl etmezsek, Ha\'ll Kunımunun 

kontrol işlerini kolayla.5tınnış olu -
nız. 

Sakalları bir karış uzamış, sapsan 
yüzlü, ne giydiği anlaşılmıyacak ka
dar üstU ba§J harap genççe bir adam
dı. Ne zamandanberi soğutkan uyu
şan ayaklarını yerlere vurarak cad
delerde geziyordu. Vakit gece ya
rısını geçiyordu. Kaldırımlar buz 
tutmuştu. Ince ince kar serpeliyordu 
ve onun gideceği yeri yoktu. Gündüz 
sokaklardan topladığı ızmariUerden 
birini dudaklarının kenarına iliştir -
mişti. Birkaç nefes aldıkça içine 
dolan duman soğuk zehir gibi bir 
temasla dimağına. çarpıyordu. O za
man soğuktan morarmış elleri ile 
izmariti dudaklarından çekip kaldı
nmlnrn tilkürerck yüzünü buruştu
ruyordu. Caddede de ondan başka 

kimseler yoktu. Ondan ve dondu -
rucu bir soğuklukla esen rüzgardan 
başka... Delik deşik elbiselerinin her 
tarafından bir düşman gibi hücum 
eden soğuk tüylerini diken diken a
yağa kaldırıyor, adeta küçük toplu
iğneler gibi cildine batıyordu. UşU -
yordu. Hem de nasıl! .. 
Dudağını yakmıya başlıyan izma

riti elinin bir fiskesi ile kaldırıma 
fırlattı. Ve bir müddet için olsun 
eski günlerin hatırası ile avunup 
ısınmıya gayret ederek eski şeyleri 
hatırlamıya çalıştı. Bembeyaz du -
varlıırına, rüyalarına giren uzun, ba
dem gözlü genç kız resimleri astı
ğı kUçilk, temiz odası... Her sabah 
sırtında eskice fakat temiz, yamasız 
paltosu ile fabrikaya gidişi ve ak • 
şam eve döndilğü zaman kıpkızıl bir 
küme ateşle dolu mangalın başma 
ge~ip hemen cezveyi süren başı ak 
tülbentli, yumuşak yüzlil anası ..• 
Ayağını bir taşa vurup kendin~ gel
diği zaman geçmişleri düşünmekle 

ne büyük bir hata ettiğini anladı. 

Felaketli zamanlarda iyi gi.inleri ha
tırlamak açık bir yaranın Ustüne 
biber sUrmiye benziyordu. En kötü 
hadiselerde zaten daima bu iyi gUn
lerin ardından acı acı sıntmıya bat
lıyordu. Mesela annesinin ani ölU -
mü, o sıkıntı, kederle fabrikaya gi· 
dince ruıtabaşı ile yaptığı müthiş 
kavga.. Ustabaşının gözlerini aça -
rtL&, a..gı:.ı :a.&&"6._.._...,__ ---... -- - -

"Çık _çık defol buradan .. " diye ba
ğırarak kapıyı göstermesi. .. lşte bu 
uğursuz vak'adan sonra böyle aç. 
yoksul kalmıştı. O günden sonra her 
yerde başka başka ağızlar aynen us
tabaşının sözUnU tekrarlamışla~ı: 
"Çık, çık ... ". Her kapı yUzline ka -
panmıştı. "lş yok, iş yok" diye, a
dımlarını sUrUyerek yürümesine de
vam ederken kafasına hUcum eden 
hatıralardan aklında yalnız bir şeyin 
kuvvetle tutunduğunu hayretle far
ketti. Bu ne annesinin ölümU, ne de 
fabrikadan kovuluşu idi. Bu, kış 
gelince annesinin küçUk teneke kap
lı sandıktan, naftalinlerin içinden 
ihtimamla çıkardığı temiz kalın pal
tosu idi. Kendi kendine: "Ah bir 
oaltom olsaydı!" diye, mırıldandı. 
VUcudünü yumuşak. sıcak temaslar 
la saracak bir palto düşiinUyordu ve 
içini çckivordu. Yalnız bir gün ev
vel tamdıi?:r bir fmncınm ödün<: ver
diği yüz dirhem kadar bir ekmek 
parçasını yemişti. Fakat karnınm 
gurultuları, midesinin ezilir gibi ola
rak yanması ona şimdi pek tesir et
miyordu. Mide boşluğunu ikinci plft. 
na atmıştı. Soğuk her şeyden müt
hişti Dehşetli i.işi\yordu. Kendi ken 
dine: "Bu gidişle sabahı edemem, bu 
soğuk beni öldürecek" dedi ve bütün 
sefaletine rağmen ölUmden nekadar 
korktuğunu o zaman anladı. Ya sı
ğınacak bir yeri. yahut ta UstUba
şı kalın olsaydı. O zaman ancak sa
baha kadar bu soğuğa tahammUl e
debilirdi. Sabah ta belki üç beş ku
ruş kazanmak kabildi. Aklına yeni 
yeni kurtuluş çareleri geliyordu. Va
purlara müracaat edecekti. Güçlü 
kuvvetli bir gösterişi vardı. Bir ateş· 
çillk bulması pek mümkündü. Umit· 
le titredi. GUnlerdenberi her kapı -
dan nasıl tersyilzllne döndUrü.ldUğU
nU unutmuş gibiydi. "Ah, bir yan
nı edebilsem" diye, düşünüyor, sa
bahın ilk ışıklan ile bütün imkinla
nn önUne açılacağına duyduğu em
ııiyet gittikçe içinde kökleşivordu 

Fakat ne mUthiş Uşüyordu! .. Soğuk 
ne dehşeti ivdi!. YU7.Unü buzdan ..,ir 
1il gibi yahvan rüzgar. ensesine sert 
bir kamçı gibi vuran küçük kar dam 
lalan sanki ta derinlerine nüfuz edi
yor ve derisinin altında çıban gibt 
açrlıın. sızhyan küçiik noktalar be· 

lirdiğini sanıyor, kuvvetli titreıneiel' 
ile sarsılarak güçlilkle yürüyebiliYo"' 
du. · 

Büyük caddeler daha soğuktu. O
ralarda rilzgar daha şiddetle esiyor 
du. Yan sokaklardan birine ssptl
Titriye titriye, güçlükle sUrilkleııft 
gibi ilerlemlye başladı. O sırada yt· 
nından bir otomobil geçti. Ve biJiS 
ötede durdu. içinden bir adanı çı)' 
tı. Şişman, kalın paltosuna iyice ,.. 
rılmış, kaşkolü çenesini örten kıt · 
mızı yüzlü bir adam... Adam in~· 
ten sonra otomobilden bir el uzan~ 
Adam uzanıp bu eli öptü ve bir Jf 
man başını bu elden kaldıraınaıS 
O, uzaktan bunu seyrediyordu. 11 
zünU görmediği bu meçhul kadın j 
ve şişman adamın bu ele komik 
şekilde eğilişi onu hiç meraklan~ 
mamıştı. Gözleri için için yanarP 
hayret ve hasetle şişman adama, " 
ha doğrusu onun sırtındaki k.-. 
yumuşak tUyleri kar tanelerile , 
parlıyan paltoya bakıyordu. Ne "f'I 
yeni ve güzel bir palto idi bO!; 

"Kim bilir ne ısıtır!" diye, dil~ 
ve gözlerinde deli bir şimşek ça)ilı 
san sakallan uzamış, yüzü garip .., 
şekilde katmerleşmişti. Kendi Jc'I'' 
dine mırıldandı: "Onun paltosu ,,.t 
Hem de ne güzel! .. Halbuki ben dl' 
ha tenasma, çok fen asına da ralJ ' 
yım ... " Sonra birdenbire yu~· 
nnı sıkb. Gazlerindekl deli ~ 
san, tıra.şb yUzUne acay.ip bir •1 ' 
dınlık serpti. Soğuktan durmadl' 
tıkırdıyan dişlerinin arasından tllf ' 
lenmesine devam etti: "Ben de oıııı' 
gibi insanım .•• Aramızdaki fark o' 
sanki?.. Sonra ben çıplağım UşOf' 
rum... Fakat onun paltosu var~"_j 

Otomobil hareket etmişti. ŞlJlll" 
kalın paltolu, yüzünUn yansı klf' 
kolle örtUlU şişman adam yolda ~ 
rilmiye başl&mlft.ı. Fakat hafif ,,, 
deliyordu. Biraz içmiş, keyifli oıdf: 
ğu belli idi. Evvela arkasından d 
muş bakan yan çıplak; korkunç 
n y(U;Ul, dişleri soğuktan tı•--~--
adamm hiç farkında olmamıştı. t' 
kat o birdenbire koşmıya başlaY"' 
ca ayak seslerini duyarak hemen 111' 

dönu; k;dlnl ;Udalaa-.. etmek fİİ. 
yen bir vaziyet alarak durdu. o~ 
yaklaşınca sanki tanıyormuş J'"_ 
adamın kolundan tuttu. Adam 
yapacağına karar vermemiş, ko..., 
lu, şaşkın gözlerle ona bakıyordu· 
elini çekmeden yavaş, boğuk bir ıl 
ile mırıldandı: 

- Ne güzel, ne kalın paiton vıJ 
Adam bu sözden hiçbir şey aıı'; 

mamışb. Fakat gözlerindeki kO,_ 

biraz hafifledi. Aklında eksikli1' O' 
lan bir adamla karşılaştığını 9" 
gibi oluyordu. Dudaklarını bil~ 
"Sana ne?" dedi. O, yüzünde gsf 
ciddi çizgiler belirerek, gözleri ~ 
şUnceli bir mana ile adamın yü&" 
dikilmiş cevap verdi: 

- Onu bana verir misin! 
Daha devam edecek, adama b~ 

evvel düşündüklerini söyliyece~· 
0 

paltoya ne müthiş ihtiyacı oldu~ 
anlatarak: "Senin palton var .. Ve~ 
çıplağım. Onu bana verirsen seJJ ~ 
vine ·gider, ısına.bilirsin, ben de "'· 
cak onunla sabahı edebilirim v~ -~ 
bah yaşamak için başka imkiP"" 
da aramak, o sırtımda iken daha ,o' 
l&.y olur ... Onu bana ver, beni aıUJI" 
den kurtaracaksın .. " 

Diye, bir sürü saçma şeyler slS~ 
yecekti. Fakat kalın paltolu şişJJI' 
adam dudaklarında soğuk bir te~ 
sümle: "Haydi defol oradan ser9"0,, 
diye, yürümek isteyince içinde JJl tıi' 
hiş bir kin ve hiddet duyarak h~ 
şey söylemeden biraz geriye d ııl4' 
çekildi ve ilerlemek lstiyen adaJJl ,.t. 
ummadığı bir mrada çenesinde ~P' 
.soği.ık iki yumruk buldu. Başına ',J' 
hiş bir tekme yedi, yere yıkıldı· dlJ ' 
zmdan boşanan kanlar kUçUk ıı' • 
lambaçlı halkalar halinde buz t 
muş taşlara sUzUldü. ~· 

Ertesi gün şehirde herkesin rf' 
birine nefretle yUztinU buruştur9141· 
<tnlattığı şöyle bir havadis Y'~ıer 
"Bir paltoya bir adam öldiirn'llıŞ ~· 
ii " Ve ga7.f'telet onun sarı. si:Y9;1', ıı 
knllarrnrn birer kU~Uk siyah ~rtP 
~hi sardığı avurtlan ~ökmUş. tı~ 
"ıatlarla karmakarışık yUzUnU0

1 
~ 

hal i~nde bUsbütün korkU11ç ' d' 
bir resmini dercettller. ~tf11' .,-!' 
şöyle b1ı: teY yazmışlardı: ~it rııı ! 
toya bir adam öldUren mUth11? 
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~ SULHTE VE HARPTE KIZILAY Kızı/ayın sulh zamanında yardım eserlerinden 

KIZILA Y 17 - 12 - 1936 ' 

. .. ' - ~ı': .... 

Göçmenlere . 
kıthk çekenlere 
fakir talebeye 
hep yardım 
Kızılaydan bir zata soruyorum:• 
- KızılayL"1 bu Adana seylabına naaıl yardmı ettiğini 

bana anlatabilir misiniz? 
- ... Doğ~usunu faterse?İz, diyor, bunun ne şekilde ya

pıldıgmı ııze muf a&&al hır surette anlatamam. Çünkü bu 
işle doğı"JJdan doğruya umumi merkez meşgul o!.muştur. 

.... tl 

'il Fakirler Onun Şefkatli Elile 
Sıcak Çorba ve Taze 
Ekmek Buluyorlar 

YAZAN : SUAT DERVıŞ 
O ar 1}İr sokak .. İlerde minaresi uçmuş camları kırıK, 

kapı~ı param parça bir cami. Eski yangın yerme 
yapılan. ~~ bı.~?larrn arasında, güzel bfr kadının yüzünde 
çıkan çırı..:ın bır ~ıban gibi ... 
. Demir par.nıaklıklarr yarı yarıya dökülmüş pencerele

rıne cam yerme cuvallar gerilmis. 

R üzgar kuvvetli esiyor ve rüz- ~---"·~-

Benim bildiği:n şey, bu yardımm -~ 
gar kuvvetli estikçe kapı kı

rık rezzeleri üzerinde sallanıyor, her 
sallanışta çarparak, camiin içinde u

Geçenlerde arammJan ayn/an Kı

ıtfay lstanbul Merkezi Relsi mer

hum General Ali Çaltmlı 

Kızıla ya 
yapılan 

yardımlar 
Knıa.y Cemiyeti bütün dünyaya 

yüksek bir sür'at ve büyük bir meb
zuliyetle yapılmtş olmasıdır. Kızıla
yın Eakişehi r<le anbarları \·ardır. 
Bu anbarlar iki kısım eşyayı iht iva 
ederler. Rir kı~ml: Böyle S"yl3p, 
yangın, zelzele ve ilah ... gibi felaket 
zedelere yardım eşyası. Yani batta
niyeler, göml~kler, ic;çamaşırları. ~a 

dırlar, ve ilaçlardır. Diğeri de, 111-.ı p 
zamanı ic;in haz; l'lıı nmı~ olaıı e~

yadır. Bunlar ba!yel t!r halind-: du • 
nırlar ve um1ımi merkezden verilen 
emirlerle lüzumu olan yerlere be-

l men gönderilirler . 
ÇO K ÇA.CUK 

!şte seylap !acıaıı;ır.d:t da böy!e ol
muş ve çok ç:ıbuk Kızılay yadıma 

geçmiştir. 
Kızılayın ıısıl gayesin i:. ne oldııgu 

malürodur. O ;i.3tl harp zamannııl:ı 
faal olmak i~ı!J. hazırlanan bir teşe!· 
küldür. Fakat bu Dt'Vl afotlerde de 
yardım vazıfeleri içindedir . Mesela 
cemiyetimiz göçnıenlere büyük yar
dımlarda bulunmu~tuı-. Romanya
dan ilk gelen 1705 göçmenle pera
kende olarak yin·~ ge:rek Homa.nya 
ve gerek Bulgaristından ge1en 313 
göc;men - ki mecmuu 2018 eder -
bu kadar kişiye şark şimendiferler 

idaresinde kira!arı arı iki büyilk de
poda açılmş Sirkeci aşevhıde sabah 
akşam olmak üzere günde iki defa 
etli patates, etli çorba, etli nohut et
li pilav yedirmiştir ve giderlerken 
de yanlanna yolluk ekmek, zeytin 
ve helva vermiştir. 

HEP Y.4.RDH~. 

Bundan ba,ka yine Kostrnceuen 
yay,ılmıştır. Hariçt~ki vatandaşlar Kavağa gelmiş vı? oradı.ı. tahaffoz

eık sık Kızılaya yardım parası gön- hanede bekliyen ve doğru ~lihr.lu-

derir~r. Amerılrs.ıh. Ditroit şehrin
deki Türkler Cüınhunyetin on ikin

ci yıldönkmü münas~betil9 araların

da pa.ra toplamı~lar vt: Kızılaya yol
la.mı,ıardı. Bu defa da Finlandiyadan, 

1'inli.ndiyalı bir Türk frtra parası o-

ya sevkedilec~k olan )()O göçınPnC 

de ihtiyaç üzerine 900 ekmek yolia

nılmıştır. 

Yine Kızılayın İzmit aşevi 3887 göç

mene günde iki defa olmak üzere 

bol yemek verilmiş ve yola 
larak ayırdığı 10 dolan Kıztlaya yol- k.ınduklan 21a':nan ekmek, 
la~. ~im zenginlerimiz arasında helva tevzi ~dilmiştir. 

sevk o· 
zeytin, 

da bir if için para bırakanlar ve bu 

iıfin b,,.anlmasmı Kwlaya tevdi e • 

denl« pek çoktur . 

Neticede Kııtla.y a.şe\'i Sirkeci aş

evinde gün itibarile 13025 nüfumı •e 

lzmit atevinden gün itibarile 49475 

Rahmetli Tahran Sefiri Bay nüfus yani cem'an 62500 nUfus 

Haaip ölürken ~O bin lira bırakmış- iaşe edilmiştir. Bu. göçmenlere yapı 
tır. Ve bunun iaiziyfa Rumeli ve A- lan yardımın bir kmm.ıdır. Mesela 

nadolukava.ğı ılkmektep çocukian- Sinopta 200 :\i.iiusıl açıkta bırakan 
nııı fakirlerine bakılmasını istemlt· büyük bir yangın olmuştur. \",,err.iye. 

tir. timiz buraya yard\nı için 

kuruş hasretmişt:r. 

100,075 

Yardım ve imdat 

~elaket karşısında 
imdada · koşmanın 

usulleri, yollar1 
Kızılc?1y1 n bütün fcia~etler karşısında felaketzedP.lerin baş yardımcısı 

olduğunu hupımiz bili ·1o ruz. Kızılayın yardım işleri , e s as lı sistemlere da
yanır. Ansızı n pat lak ver en büyük yangınlar , su bas;"Tldları ve yer ı;a ··~ın
tıları ka rşr sırıda Km l ıı yr n yard ım ve şefkat kolları derhal seferber olur. 

En ziyade Amerib Kız r l haı;ın da 1 

tekamül etmiş ola n bu ya rd ım sis
temlerinin ka idcı~r in i şöyl e hul 6sa 
etmek mümkündü:: 

Kızılayın .f~ I Skci~e~ karşısınd:ıı 
önce göz önünde 1 uttuğu e:.as ıı noıc-

talar şunlardır: ı 
1 ·- Felak9+1n se bep olduğu tah

ribatın mahiye ti. 
2 - Kızılay rııarkez veya şubesi

nin bulunduğu ~ıntakanın en Zİ'1ade 
maruz kaldığı f eldket . 

3 - Yardım i1ıtivaç l C' rın:ı kar~ı 
elde mevcut ot'cıısı ta :a :-. 

imdat ve yardurc.la eher.ı ve za
ruri olan ilk tedbider: 

iaşe vasıtalMı, elbise ve c;arr.a
şır, muvakkat sığına kla "'. t ıbbi yar
dım, yardım işi nde ku llanı lacak me
murlar, nakliydita ko laylık ve inti-
ıam. 

Unutmayınızki 
• Balkan harbi felake-

L1.1.1'1-c; J<..a .. .&1-J -• y-ft..1.-"""&: • -

yardımı olmasaydı binler
ce muhacir mahvolur, gi
derdi • .. 

• Büyük harpte Kızıl
aydan yardım ve şefkat 
gören dullarla yetimlerin 
sayısını hesap etmek 
mümkün değildir. . . . . 

• Daha birkaç yıl Ön
ce Kızılayın Marmara a. 
dasında zelzele -felaket i 
görenlere uzattığı el, yüz
lerce vatandaşı sefalete 
dtl,mekten kurtarmıştı. 

• Büyük yangınlarda, 
alevler arasındaki evimiz
den çırılçıplak ancak ca
nımızı kurtardığımız za . 
man biziım karşımızda ilk 
yardımcı Kızılay olmuş -
tur •• . . . . . . . . . .. . 

ğultular çıkarıyor. · 
Şu kırık kapıdan gözlerimi içerde

ki loşluğa alıştırıncaya kadar epey 
bif' zaman geçti... Bu zaman içinde 
yıkık camiin içinden 2'elen bo·>·ucu . ~ c 
bır kolrtıya burnum alışmadı. 

Burnumu mendilimle tıkadım ve 
• etrafı seçmiye başlıyan gözlerimi 
· dikkatle ac;tım ... Burası ... Bir earnie 
. değil, bir mahalleye benziyordu. E

\•et geniş bir meydana benziyen bu 
cami içi ufacık kulübelerle ... Bölme 
değil, kulübelerle dolu idi. 

D aha dikkatle etrafıma ba){tım. 
Bu kulübelerin kapıları hep 

örtülü idi. Solda kenarda srra ile di
zilmiş üç teneke vardı. Ve bu tene -
kelerden birinin başında dallı basma 
dan bir don giymiş başı yemenili bir 
kadın çamaşır yıkıyordu. 

- Hey ... Bayan, dedim, kimse yok 
mu burada? ... 
Kadın başını bana çevirdi... Sesi. 

mı duymamış mı idi... Rüzgar pek 
şiddetli esiyordu. Kapı elimden kur
tuldu ... Ta arkaya kadar açıldı ... Ve 
büyük bir gürültü ile duvara çarp -
tı. 
Kadında yine ufak bir alaka yok

Eğilmi~. çamaşır yıkıyordu. 

B u sefer daha kuvvetle seslen
dim: 

- Hey kadınım ... Baksana bana .. 
T 1"-:;:t._ .,_:_ 1- '--·~- '),.J..;\...~•TO+ 

ne olursa olsun dedim. Kapıyı bırak 
tım ve ayağımı içeriye a tını ... Tabii 
ben ic;eri girer girmez kapı da bil -
yük bir tarraka ile arkamdan ka
pandı ... 
Birk~ç adım attıktan sonra kadı-

nın yanına gelmiştim. Kadın yanına 
kadar geldiğimin de farkına varma
mıştı. 

Tekneye eğilmiı:;ti. Birtakım kirli 
bezleri çitileyip duruyordu. Parma -
ğımm ucile omuzuna dokundum. Bir 
denbire sıçradı bana doğru döndü ... 
Yüzünü alaca karanlıkta iyi seçeme 
diğim için genç mi, ihtiyar mı, pek 
farkedemiyordum. Amma sıc;rayışın 

dan ihtiyar bir vücudün hareketi yok 
tu. Bir an durdum. Ve tabii olarak o
nun bana bir sual sormasını bekle -

dim. 
Fakat konuşmuyordu: 
- Kadınım, dedim, seni korkut • 

tum galiba ... 

B~r~da yalnız mıydın? .. Senden 
baska kimse yok mu? 

Biae bu izahatı veren Kızılay er

t.Anmdan bir zat şöyle devam. edi

rorı 

KITLIÖA K.4.Rk)l 

Yine Sinopta mahsul azlığı 

Yapılacak ıardım, felake• i ıı l'l"'a

hiyetine göre değ i~ir. Fakat he r§•:ıy
den önce ted.uiki laı ım olan ·ıa sıfa· 
lar şunlardır: Y drd i ıları .ı 1edövisi
ne mahsus pansuman ve an tis~p+ik 

ilaçlar, fel akenedderin zaruri ihfi
y9çları icsin elb i~e , yorgan, ydtak, 
§ilte, csarşaf, ; adır , bara ka , mutfak 

Ol· 1 L ve mutfak takım arı va erza,;, . Bir de 

• Mekteplerleki fakir 
talebeye yardım elini uza
tan fefkat müessesesinir. 
adı gene Kızdayaır. . . . 

Bir put gibi hareketsiz dur~:or · 
du . Ve bu loşluğa da alışan gozle • 
rim onun gö7Jerinin hayretten b~ • 
yümliş ve yüzünün de genç oldugu-

- Şimdi bakınız fU kum&.f&: 
1 Siya.h ve çok iyi cin.sten. bir ku-

lll&I uzatıyor ; 

- Bu kumaştan elbiu ve şu ay'.lk 
ka.pla.rla şu ~ora.pları yaptırdık. 

JNlh aiyah a.yakkabilarm nefase

tine ve çorapl::ı.r.ın cinsine hay1'3n o

luyoruz. 
- İşte bütlin bunları öbUrsü gtin 

mekteplere yolluyoruz. Böylet'e tam 

94 yoksul çocı.ığa bayramlık venyo

nı&. Başka merkaı;ler ne yapli.cak 

bilmiyorum. P.u3.r tesi günU Eminö

nü ıubemiz a.ltı yedi yfu- çocuğa. ea
w.p verecek , fa.k.ıt siu d:ilia. evvel 
~ aöyledim .. Bizim asıl f aaliyetimiz 

bu değildir. Bız asıl harp için hazır

lanırız ve şimdi 2lehirli gu mesele

eile meşgulüz. Bir zehirli gu mas

kesi !abrikamtz var ... V~ bütUn hıı.J

kı icabında koruyacak maskeler-in 

imaliyle meşg11lilz. Ası! faaliyetimi% 

halka hava tehlike3in\n ne ol<iuğunu 

l>ild irmek ve ona şimdiden tahaffuz 
ıarelerlni öğretmektir. Buna çalışı • 
'°ruz ve daha calışa~ra. 

m\J.3, oemiyetimtJ; altmış ton mısır 

alarak ora~ gönderm1ş, dağıttır

mıştır ve daha buna benzer aklıma 

gelmiyen bir çok yardımlar yapılmış

tır. Tabü İstanbul muhtelif şubeleri 
de hayli faaliyette bulunmuşlardır. 
Biz bunların hepsini bilemeyiz. Çün
kü bütün merkezler doğrudan doğ
ruya müstakil çalışırlar. Ve yap -
tıklan işten umumi meııkezi haber
da.r ederler. 

FAKIR. TALEBEYE 
Yalnız bildiğim bir rakam varsa, 

o da tet&nbulda. ilk.mekteplerde yar
dun gören, yani ia.şe edilen ve giydi
rilen çocuklarm sayısıdır. Bu 88.YJ Lı.
tanbulda 2000 den fazladır. Her 
merlcu kendi varidatının yüzde kir
kmm dörtte birini istediği gibi hayır 
işleri.ne ha.rcar. Kıztlaym bütün kıy
meti halk arumda bulduğu muhab
bettir. Adıa.na f el&keti için kendisin
den bir şey wtemed.iğimiz halde, 
kendiliğinden evinden kalkıp bura
~a gelen ve bize seve seve bin fu'a , 
iki yüz lira veren vatandaşlar görU
yoruz... Kızılay muhabbeti bütün 
Tilrklerin kalbindedir. • • • 

bulaşıcı hastalı klara meydan ver-
memek için de:?e11feHecile r. 

Felakete dvar yerlerden kı !>a bir · 
müddet içindc:t hazırl anması müm
kün olabilecek boz.ulr.'l1y3 müsteif 
yiyecekleri bir aray3 yı ğmama ! ıdır. 

Mesken me~elesi de felaket i:- ge
nişliğine tabidir. Mektep, cdmi, ki
lise, kı şla ve buniara benziyen umu
mi binalar muvakkat n:esken v-..zife. 
sini görür. Böy!e bina bul~nrr.ıya n 

yerlerde ise 'Sad ı r kurulmalıdır. 

Yaralıların ve h<ıstaların tedavisi 
İ<iİn de mahdlli hd o;tane, dispanser
lerden ve hastabalıcdılc t e!~İİatın
dan istifade edilir. Hastane yoksa 
muvakkat bir hastane tesİ!> ve m~m
künse ordunun elindeki v..ısıtalar
dan istifade edilir. 

imdat ve yardırrı İ§ l ~rinde nıun
ta-zam teşkila ~a bağ lı bir merrıur 
kadrosuna da ih tiyacs va rdır. Kızı l
ay otomobilci loril~ , ka dın ve er
keHen te~ekkül edP.cek bu rnemu,. 

1 
• Yurdun herhangi bir 

köfesinde mahsul az oldu
ğu sene:erde Kızılay der
hal köylünün imdadına 
kotar . . . . . .... .. .. . 

• Bulaşıcı hast~lıklar 
baş gösterince gene Kı
·zrlayın yardınıile kar~ıla
şır ve ölümden kurtulu-
ruz . .. 

ve müstahdornlorın hep~i de <sok 
faal ve teşebbüs fikrine malH. ol ~m
lardan secsilmelid'.r. imdat ve ya r· 
dım teşkila tı :ıe dorece mükemmel 
hazırlanmış olursa olsun, ancak o 
teş~ilatı id~re edecek ol an l arı n 
bilgi ve vukuflarıd ı r ki muvaffa
kıyete yol aça r. Aksi t.,kdirde t e§· 

kilat mekanizmas ı eksik deme kıi r. 
Bunun is ind ir ki merkez ve şubele r 
i cabında yardım teşkilatında f lY· 
da lı iş ler gör'3cek ..> ldbilen mukte
dir kimselerin isimlerini evvelce 
tesbit etmelidir. 

nu sec;ivordu. 
- B~radn sizden başka kimse yok 

mu dive tekrar sordum. 
O z~mnn elinin bir işaretile kula

ğını ve ağzını gösterdi. Anladım ki. 
dilsizdi. Daha sonra bana arkasından 
gitmemi işaret etti... 

Karanlık camiin içindi- biraz yürii 
dük. Gitgide loşluğa gömülüyorduk. 
Ve itiraf edeyim içime korkuya pek 
benziyen nahoş bir his çöküyordu. 
Kadın bir kulübenin önünde durdu 
ve gntlaktan gelen bir sesle bir ~y
ler söylemiye çabaladı, sonra elile içe:: 
risini gösterdi. 

Kapısı açılan kullibe geniş bir yük 
kadar bir şeydi. Duvan camiin bir 
penceresiydi. Bu pencere mukavva 
ile, gazete kağı~ile içleri pırtlamış es 
ki ot yastıklarla kapatılmış yalnız 

bir kısmı ic;~e ışık girsin diye açık 
bırakılmıştı. 

Pencerenin önlinde paçavra ve kı
rıntıların üstünde ihtiyar bir kadın 
oturuyor. Belki seksenlik bir kadın .. 
Ve elindeki paçavra rengindeki göm 
lekleri pencereden giren ışıkta yama
mıya gayret ediyordu. 

- Merhaba ıı.nne. ıiedim. nuı'Ç,sm 

Ankaraclo Umumi Merkez bineni 

iyisin inşallah ? 
- Hay Allah ömür versin kızım.· 

Safa geldin ... Buyur. 
- Kolay gelsin, iş mi yapıyorsun 1 
Benim odada bulunuşumda bir b& 

rikuladelik sezmemisti. 
- Evet, dedı, işt~ bunlar bek!t 

çamaşırı yıkarlar, eksik olmasinlat 
bana verirler. Ben de yamanm. 

- Kaç para alırsm? 
- Parc:a başma on para 
- o,..,.,.,.,.., ~ı? 
- ,,'\e zanneuın ya ... .tSaKsana c:o-

cuklar bir parçayı beş kuruşa yikı • 
yorlnr. Odun, sabun ve iş bulmak on 
lardan. Yine eksik olmasınlar bana 
bu kadarını veriyorlar ya! .. . 

- Burada kimler oturur ... Bu bi• 
nala rds? ı 

- Benim gibi kimsesiz kadınlar. 

Senin anlıyacağm kiminin evi yan • 
mış, yangmdanberi burada. kalmış. 

Kimi kocasile beraber köyden kalk· 
mrş gelmL5. Kocası iş bulamayrnc• 
çocuklarmı başında bırakıp kaçmış. 

kimisi evlat ve ayalini kaybetmiş k• 
dınlar. Burada bekar çamaşırı yıkı• 
yarak hayatlarını kazanırlar. 

- Peki siz bu işle kaç para kaza• 
nırsınız? 

- Iş olduğu günler dört beş kur\l' 
şa kadar çıkarirım. 

- Haftada kaç gün iş olur . 
- Bel1i olmaz ... Iki üc; gün olut··· 
- Peki başka nereden para alrf' 

sınız ?. 
- Hiçbir yerden. Benim hiGbit' 

kimsem voktur. Kocam öleli belki el 
li sene ~Idu. Evldım da yoktur. Bif 
yerde bakımım da yoktur. 

- Haftada on beş kuruş size rıa• 
sıl yeter. 

1 htiyar kadın gülüyor ve pııt"' 
mağile kenarda yerde aurnll 

bir kaseyi gösteriyor. 
- Baksana, diyor, işte sıcak çor• 

bam ... Bembeyaz ekmeğim bi!E" vıı.r· 
Kadının işaret ettiği yerde iştall 

açacak bir kase sıcak çorbanın tüt• 
mekte olduğunu görüyorum. 1' 

- Evet, diyor, ben her gün sıcs 
bir çorba. ve bir yemek ile bu kadar 
ekmek yiyorum. 

Hayretle soruyorum: 
- Bu size nereden geliyor? . 1C 
Gözlerinden bahtiyarlık sevincı ışı 

yanan bakışlarla cevap veriyor: r 
- Kızılaydan ... Kızılay bana ııe 

gün bunu verivor. Hem yalnız bal'l
5 

değil... Bu ca~i içinden oturanları: 
içinde muhtaç olanların, çal1şamıY9 

Iann hepsi ayni yardımı görüyor. J 

Ben bu mucizeyi, fakirlik içinde 
9 

cak çorba ve beyaz ekmeği görd~·~U 
!na.nmıyanlarm hepsini o camın go 
rüp o kadını tanıtmıya hazırım. 

Bu mucizeyi yapan Kızılaydır. , 
!ste sulhte Kızılayın imdat, yar 

dı~ eserlerinden birisi de. budıır· 
Carı h bir vn rrlım esP.ri. 
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Rene Sen Sir Aşk Hasta$ı 1 KARoL LOMBARD YENi 

değilmiş 
Fransız 

Yıldızları 
arasın® 

• 

I 

Sil'\ema ,1tüdyosunun IÇi, san'at e
serl9ri y11.ratılan mukadd~ bir 11.'&· 
bet olaralf ıörülür. Fakat • çirkin 
dedjltoduJar da ııne ıt4idyolarda hU- • 
kUm sürer. Son ztUnanlard' Ftıu:ı-
9.l stüdyolarından birinde ytni bi'i 
~edikodu fttt'"ası kopmUftur. Qil-
181 Fransız sinerpa Jılcl-.t Reoe sen 
str'W. ~~fi qk çektiti, •* sık lfık 
dlil hıctıti t•kHndt 4fe<tıkodutar o~ 
taya atdn11,tır • 

Sinemanın 

Güzel ydJıı 

Rene Sen Sir 

'' v amp,, 

Bu f ılltınanıtı kop~s"'a sebep o
lanlar, ıu-.ı Y•ldızı111 '-ıi<a~larıdır. 
Belki k1stsahçfık, belki -de ba,ka his
ler st{ldyolarda böyle dedikodulfLrı 
her zaman doğurur. 
ı Bu yeni f&yialar karşısında Rene 

sen Sirın nekadar hiddet ettiğini, 
tabii kolayca tahmin edersiniz. Ci-

tiralara kar'ft diyor ki: yl l dl z la r I k·ımlerdı·r? ci yıldı~ aley:ıinde ortaya atılan if-

"- Sen aşk hastası, sevda diva-
• Jean Kravford yakm zamanlara 1 Bu kız, uzuvlarııun ölçüsündeki nesi detfllm. Ark'!daşlarım beni kıs~ 
k~dar durmadan muvaffak olmuş ahengi, san'at şahsiyetinin üstünde kandıkları için böyle dedikoduları. 
hır artisttir. Kelimenin en tuhaf bir kıymQt halinde tutmu~tu. Bu hiç sıkılmadan ortaya atıyorlar. On- ı 
!nanasile monden bir kadın olan küçük yıldız mukadderatı yüzünden lar istediklerini söyll~tbilirler. Fa -i 
Jean Kravford günün birinde haki- çıldırtan bir kadın olarak ortadan kat beı:ı. hareketlerimin hesabını her ı 
ki san'at istidatlarını düşünerek nor kaybolmuş, revülere ve revü filmle- zaman dürüstçe vermiye tıazmm." 1 

inal bir rol kabul etmiş ve bu tec- rine dönmüştür. Gene' böyle aşk ve sevda hikaye- 1 

liibeler esnasında Francho Tone a- Son zamanlarda Muriel Evans ferine istinat eden bir stüdyo dedi -
dında bir tiyatrocuya tesadüf etmiş- hakkında bir şeyler işitilmez oldu. kodusu da &üzel Belçikalı yıldız 
tir. Kendine göre ideal bir erkek Bu kadın şitndi muhtemelen eski Madelene Ozere hakkında da çıkmış
tipini Francho'da bulan artist bu- afetlik zamanlarını düşünmekle ta- tır. Sevmediği erkek «rtistlerle be
nunla evlenmiş, bir afet olmaktan bassür tluymaktadır. Hiçbir zaman raber oynamayı kabul etmediği söy
kurtularak mes'ut bir ev kadını ha- san'atklr olamıyan ve kadın şöhre lenen bu Belçikalı yıldız için çıkarı-
. i almıştır. tini bir afet olarak hatıralara bırak- lan dedikodu da şudur: Ouya bu ~il\ 

Mae West, bir vamp, yani çıldır- mıştır. cağız üç erkek artiste bi;din ganuı 
lan bir kadın derecesine en fazla Jan Parker ... Birinci sınıftan süslil vermiştir ve üçünü birden maharet-
~kselen bir artistti. Bu dereceden bir ~h., olan Parlter, şimdi tesir le idare ediyormuıı. 
~varlanmam da fiipheals ld ~ sahasırif genışlefmiştlr. Oi'fiian1ırMa te·dıhn....O~ tUJala.r.a ~k 
kadar korkunç olacaktı. Dk şöhreti- ve çöllerde dolaşıyor. En son "Yaba- kızmış, günlecce hüngür hüngür ai
hi yaratan (Ben Melek Değilim!) ni Yurtların Sahibesi" filmini ~evir- lamış ve fa"?la sinirlendiği için teda
filminde bu kız hakikıtten melek de- mistir. Puma denilen yabani kediler vi aitına alınmak mecburiyeti hlsıl 
fildi. Onun ağzından döküldüğü içir ile .geyikler müştereken onun elinden olmuştur. 
bir kıymet halini almış olan: yem yemişlerdir. Ondan sonra Fran .~~"""!'!'""!!r ..... --..... '!'""""~""""!'!'9"!~"!!""'!'!!! 

0 Gel! Arasıra beni gör!" sözil, az sız rejisörü Rene Clair ile birlikte bir Amerika Girli olan Jan, bir kont 
!amanda Amerika film dünyasında "Ruh Garba Teveccüh Etti"filmini çe oğluna "layık!" derecede görünü -
bir darbımesel karakterini alıvermi9- virdi. Bu film bir kontluğun dere - yordu. O da artik haddi layığını bul· 
ti. Fakat Mae West hesaplarını ya- beyliği etrafında dönüyor. Hakikatte muş bir artist halindedir. 

1 Jön Prömiyeler 1 

Beyaz perdt!ııirı sanşm yt1r1ızı Ka
rol Lombard .;e11irr·ilc-;ı'iıı fJalııı: ea
tıirlcrini okşayan bir arti.st defiildir. 
Sahneden beyaz pr,"lc!ıe y·lk3ckn 
bu güzel yıldız, tam nıanasiı" l~r 
dram artistidir. Rollerini yaparken 
seyircileri hewca1:a getirir, g;;:: 1mşı 
döktiirür. Son gıir'JP-·c/P mc.~l. •r f:':'• 

~ yt~ lClarJd-:QJ.hl ile bir
likte yeni bir /ilm dalı.u çı,,vıı·t ""+Jr. 
Yakında '1Ju film bewr: perd[,I/, r. ~v
yircilere akse<Wcei~I ir. 

Cari Ku1Jer 
hesap ve saqı 
meraklısıdır 

Parken Amerikadaki dini cereyanla
l'I dahil etmemek gafletinde 
bulunmuştu. Bilhassa katolik birlik
leri Mae'nin filmlerine karşı protes
tolarla cephe tutmuşlardı. Bu cep
he tutuş, bu protestolar yüzün~en 
birçok bükumetlerdeki birçok fılm 
ticarethaneleri Mae'nin filmlerini ka 
buı etmemiye, oynamamağa başl~ -
truşlardı. Vakıa, Mae dört ayak us
tUne düşerek: 

L1 Artık Bir Kadınım! r Kurdeli.sını çevirdi. Ne çare ki o
Yun spekülasyonu da bir işe yara -
inadı. Ve afet denilen Mae West 
tepetaklak olarak birkaç altın tor
basını sırtlar sırtlamas gözden kay

Gari Kuper Holivudun erkek yıl
dızlan arasında eski bir maziye sa
hip olduğu halde şöhretini ve artist
lik kabiliyetini bugiln de tam mana
sile muhafaza etmektedir. Gari, eşi
ne çok az tesadüf edilen bir hesap 

1 

ve sayı meraklısıdır. lMatistiklere 
çok meraklıdır. Ve kütüphanesinde
lU ciltlerden mUhidı bir kısmı ista-

1 tistik eserleridir. Son zamanlarda bu 

boldu. 
Cin Harlov pli.tin sansı renginde 

bir zehir olarak ortaya nasıl çıktı? 
Harlov'un hiçbir zaman siyah saç

larla görünmek imkanına malik ol: 
lnadığını bilmek lazımdır. Hakik~ 
bir platin sarısı olarak mukaveles~ı 
bu renkte imzalıyan ilk :Kadındır. 
Çıldırtan kadın ayni zamanda "ide
al!" di. 

d t davi etti. Günler bu kadını a e 
\'e Harlovun günün birinde ~estan~ 
l'engi saçlarla görünilvermesı, Hol~
\ııt dünyasının sonu gelmeze benzı
l'en bir davası oldu. 

Bu saçlar, belki daha birçok isti
haleler, birçok değişiklikler geçire • 
CeJctir. Fakat Harlov değişmiyecek, 
hep ayni kal~aktır. Yemin ediyor~ 

Bir daha ne af et bir kadm, ne de 
Plltin renkli olmıyacakmı9! 

Harlov, bugünkü oyunlarmda aex 
&J:>pel'inden çok şey kaybetmemiş 
lörUnUr amma mütevazı rollerinde. 
daha tabü bir hal almış olan bir kız 
"c\fet kadın" olmaktan çıkmıştır. 

Muriel Evans "Ziegf eld • Girls" 

~ l Bu tip, gUzel bacaklı genç kız ti-
l>ldir amma, bu hususiyetlerinden, 
tablatin kendisine verdiği bir güzel- ı . . . . I • ·..1 ı. • - 1t .. • I 
ıu.... 

1 
to 1 k istiyen Rııar Vılm framıı smema arltSI efl arasınaa ço,.. sev;/e,.., Jon rromıye er· 

~n. eermaye er p ama ,, 1t ı b .. ·ı · f • 
~ tJı>tlr Jen btriclir. Son filmi olan Cenua rosfosı,, co,.. eoenı '"'I "· 

sevimli artist, başındaki saç kıllarını 
tel tel saymıya bile kalkışmıştır. Fa 
kat bu işin kolaylıkla mümkün ola-

' madığını anladığı için istemiye iste-

' 

miye bu cinnet hareketinden vaz -
geçmiştir. 

Bununla beraber bizim için imi kansız görünen b~k 9eylerl Gari 
ı Kuper 1&ymıştır. Meeela pantalo -
ı nunun pötikarelerlntn sayısı etsik • 
siz olarak onun hatmndadır. ÇünkU 
bir gUn hiç üşenmeden oturmuş. o
nu ıaymıştır. Nevyork ile Holivut 
arasında kaç telgraf direği bulun
duğunu telgraf memurlarından da
ha iyi o bilir. 

Terzi, Maran~oz: 
Fransız jön prömiyelerinden Fer

nan Grave ayni zamanda birkaç san 
atte mehareti olan bir sinema şöh
retidir. BugUn ortahalli bir ·terzi ka
dar erkek elbisesi dikebilir. Maran
gozluğa da küçük yaşİnda merak 
sardırmış olduğu için masa, dolap, 
elbise askısı gibi şeyleri çok mükem
mel yapabilir. 

Jean Kravford 
Bir zamanlar Duglaam damadı o

lan bu ateşli yıldız, geçenlerde Holi
vutta yıldızlar arumda yapılan du
dak güzelliği mtlııabakumda birin -
ciliii kllZanırı1etır. 

Ylldızlar dünyasın

dan en yeni haberler 
Yüıma ~ampiyonluğundan stüdyoya g ... c;-.rd· hllnı şöhret, hem de ser

vet la .. 4'nan ~ nı i Vaymüller bir meymu ... a:-ı • .:siır.,~tır Onceleri c;ok 
munis c;örülen bu maymun, geçenlerde hiddete ;elmi~ ve artistin eilni 
ısırmı?tır.Conni şimdi tedavi altındadır. 

• • 
Amerikn stücfvolarıl'da çocuk ~.ldıı:a Yc!d., 1üıayedcye çıkm:ı gi-

bidir. Çocuk -,ıldııların en sevimlilerinden olan }iri ev r ampl'ın muka
velesi bitmek üıeıe olduğl.i İIJİn bütüıı sfüdyo::r bu boyı.ı perde yavru
sunu kdpışm!ya baılamı~ıardır. Yeni teklif edılen fivat, :ık mukavfaleıe 
nisbetle .ki mislidir. 

• • 
Amerik11 stüdyolarn1da çocuk yıldııların en küçügü henüz hir yapnı 

bile bitirmemiştir. On bir buçuk aylıkhr. ismi Filip'tir. Bugüne kadar iki 
filmde rol almıı, yapılan telkinler sayesinde rollerini çok güzel başar
mıştır. Mütehassı!:ler, bu çocuğun büyüdüğü ıaman çok "Y"teşhur bir ~o-
mik Olaeag· ,, ~Ö)'lüyor lar. 

• • 
Yeni yıldıı1tJrdan Oiyana Bella'nın hayatı pek garip maceralarla do-

ludur. Dana )'ocH Y6tınft iken bir gün ağaçtan düşı,-,üj. gcnip bir tesa
düf eseri olarak hiç bir taralına en ufak bir arıza ollT"arnı~iır. On dert 
yaşında bir gün evde otuturken akrabasından bir '3pkcği., k"zaen t.!ban
cası p~tlamı~. kuttu" ~üçük Bella'nın kulağı hizasında.., g~çmek suretile 
ölümden kuri,.lm~fur. Geçen gün de güıel yıldız bir otomoDil kazası 
geçirmıı, ıoför SWJ~ü-1 otomobil de parçal-lndığı haid9 kendisina hiç· 

bir ı•y olme*'"'1hl\r 

• • 
Greta Garb:)nun, şimdi mer'iyette bulunan mu~avelesinirı müddeti 

bittikten sonra bir daha film c;evirmiyeceği ve sinema hayatınddn e~ 
diyen uıak kalacağı hallıncla bir şayia ~ıkmıştır. Bu şayia ile brraber, 
lsv~li yıldızın .bir -'Şk macerasının zebunu olduğu da ilave ed'iiycır. 
Kendisine malumat 1'1mak için müracaat eden gaıe~ec:,gre G3roo S4• 

dece ~unları $Öylemittir: 
"- Hav~t. biı ibirini kovalıyan ihtimaflercfe" ibırıttfr .. , 



Dalyanların · Vekilete 
Bağlcmması isteniyor 
Yumurtalık yanı sene-

• de bir mily0,n lira 
hasılat veriyor 

Memle .. Jn Muhtelif llOltalarand~n lktıJat Veital .. U.e gönderilen 
raporlarda, h.ıineye •it delya,.lann idaresi emlaki milliya idarel ... 
rinden alınarat fktııet Vellletine devri muvaftk olacait oildirildiğl 
haber alınmııhr. Ayrti zarnaftd«, c&.lyanlar müJteıimlere ihat. olunur.. 
~ •uwetli +;rnina+ alıntriasl, meHll b.nke ıMHubtJ, yahut dalyarıan 
-senevf iradının il• misli kaymetiıtcle emllk temhiAh fste11ilmesi lüzumu 
• ilave ohınnHM•CÇ:'· 

Jlap()rlardan blrlıv.te, .,.. civa ·n ::ı 
mıdald Karat.at dalyaııınm iradı 

: :ıt1:k:!a~ Malat9a 
ıat aıma1c mtlnıknn bulundutu buna Deie;:ıiııet:z.n• 
n.imen mWtellmln hllkilmete S6 • Qj u.1:1 'il 

l)in Ura borcu oldufu kaydedilmek- de Suiistimm 
tedir. "'f 

BiR MiLYON BABILA'l' 
' Yumurtalık dalyamnm lenede bir 
milyon lira buJlat getırmesl mtım. 

ldbı oldufu, bunun Jçiıı balık 1aycll 

vesaitinin ıalahı ve fenni IUl'ette ça
blmak icap eyl'!diği, halbuki me5. 
kt? dalyan mtUtezJmtntn de hllen 
JıutMye ' bln Ura borçlu oı41ıp 
bu raporlarda kaydolunmaktadır. 

HAZiNENiN IBTlll' ADEBI 

ı ~ olan.~ d&lyanlan icara 
:eren maiiye memurları eksedya de 

.-nJfta ..... 1 k mahsulitm • 

41an anlamadıkları için, bu it tktıat 

Babasının evini 
Yakacakmış 

Anfalya, AlJen1ı hyım111n en r lliel ıelJtlwlnJen ye mü/tim Ylllyef 
ınerleılerimiıden IJlridlı. Son ramattlaNI• AMoı,.,,,11 IHlylntlıı/ıl bo
ilmınJan CÖ("erf çolıpna/010 salme olm.aildtJır. 111 Stfrımo/tır IOV ... 

alnd•il• Anlo1yamıı ~ P- ~11 lkl•r W...C.Aırr. 

KIZILAV 
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TURK GiBi KUVVETLİ 
SOzO boş değildir 

SAY1N MUŞı.'~lULEttıM.LZIBi BAYRAMINI KUTLULAH.IM 
Arnııvutköy Akıntıbumu, Bilecik Lokanta ve Birahanesi 

Udi Marko 

l ~··· 1 _& & Taksimde - HALK OPERETİNDE - MARS.İMDE 
~~ ZOZO DALMAS ve TOMAKOSLA 

~ Yann matine 16 ve akşam 21 de PlPlÇA 

• 

CAPAMARKA müstahzaratı bu sözü teyit eden güzel yurd 
topraklarının biricik imal kaynağıdır. Perşembe matine 16 ve akşam 21 de ENA YlLER 1 

Biletler gişede satılmnktadl?'. Tel 42633 

~-----
Pirinç unu 
Mercimek unu 
:ezelye unu 
Patates unu 
Yulaf unu 
Arpa unu 
Bakla unu 
Fasulye unu 
Nohut unu 
Çavdar unu 
Buğday nişas-

' tası 

Pirinç nişastası 
Kornf.eor 

Tarçın 

Karabiber 

Kırmızı biber 

Beyaz biber 

Yenibahar 

Kimyon 

Karanfil 

Zencefil 

Salep 

(kutu ve pa-

ketleri) 

Sofra tuzu 

1 

HAS kALMiN 
Grip, baş, diş, romatizma ve bütün ağrılara karşı 

her evde bulunması lazımgelen kıymetli bir ilaçtır. 

Pektorin 
Pektorin 
Pektorin •. 

- Öksürüi:ii,.rı ... mD var ? 
- Nezle"' uz? 

- Brons uldunuz ? 

Memlekette bu maksatla kurulmuş ve her şeyt>rağmen ( 21 ) sc~e neslin gürbüz yetişimine tevakkufsuz 
hizmet etmiş yegane Türk san'at c\.9idir. 

PeklorİJı' dcıı t/Wi111ay1111z: 

Pektorin Yavrularınıza doktorlarınızın tertip ve tavsiyesile ver eceğiniz ou ızıdalar mutlak huzurunuzu temin edecektir. 
Pektorin ~--------------de j vg 1 u •. da, lstiıda.l cad. No. 26b Ç A P A M A R K A Düny.ada be~ncJmilel şöhreti haİ7; 

Eşlerılc ka"'ıycn omuz omuzadır. 

Pektorin 
Kadın şapka 

Eldiven ve 
Daha üstünüııün bulunması mümkün değildir. 

T ckmil müatahzaratımız muhayyerdir. 
Adres: Deşiktas Kdıcali T. 40337 

.. 

• 
. 

~ Hazakati dün-
yaca tanınmış 

muhterem profesörüm , 
bana: Sıhhatimi iyi gıda ile 
kazandırdı. 

Çabuk kuvvetlenmek için ilaç değil, sana 

ÇAPANIN EKSlRA EKSIRA 
Markasını Tavsiye ederim 

Çanta 

" Moda Şık ,, 
ıı:ınvsu u .:uııus 

BUIR UMll·M48MOJ mu mmsı. sımL 

~ ı:ı l< ara. 
Anonım T ürk Şiqorta Şirketi 

Sigorta tekniğinin modem esaslan üzerine kurulmuş kuvvetli mali gruplara istinat eden mUII §frkettir. 
Ycnipostnne karşısında Büyiik fünacıyan hanında dnirei mahsusasında Telefon: 24294 

1937 l\ll<>cl~ll~rl 
25, 40 ve etli beyg_ir kuvvete
rinde, tekerlekli veya tank s ıs

tem.nde 

Hscs 
Celil< Mazot 
Trak'ltörD~ırü 

Emsalsiz derecede mükemmel, metin ve sadedirler. işlemeleri en 
ucuz ve en emindir. 
Çelik pulluklar, orak ve harman makinafar1. motör ve lokomobiller · 

değirmenler, ye~ ~ır":'a ve ezme makinaları ekremözler, santri1ü
1

j 
tulumbalar, her turlu zıraat makinaları 

Mazot yakan yeni veya müstamel fakat tamir edilmiş Diring trak· 
törleri çok ucuz fiyatla sattlır 

ve BELGEVŞEKLiGirlE KARŞI 

HORMO·BiN 
fabletleri - Her eczanede arayınız 
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BAYRAMDA 

o L R L • 
1 K E R • 

1 

EN MAKBUL Mt.Ua Y t. VE ıt\ttAIYIDIR 

AHUDUDU 
~ i LE K 
ViŞnE · 

,-KA y 1s1 1 :. ı ~TAKA L 
-------- BEGErtDiK 

Akgün Gişesi Bayramınızı Kutlular 

Akgün gişesi önünde 
paralan alırlarken 

~ Gazete.erde okuduğunuz 

Bu Ayın Talihlileri 
ı: Asker Cemil• Taşkışlada 189. alaydc 

ve 
Berber Nevzat - Kazhc;eşmede berber 

40.000 Liralık 
BÜYÜK iKRAMiYEYi 

A K G O N Gişesinden 
Dün böyle aldılar 

AKGDN GiSESi 
Büyük ikramiyeleri vermekle nam kazanmıştır. 

Yılbaşı Biletlerinizi AHGüN den aıı:ıiz. Taşraya srpariş kabul orunur. 
Adrese dikkat: AKGtJ'N glşeeL Emlıia'ntl: 55 Salih Adnan. Telefon: 20358 

Anadolu Anonim Türk 
Sigorta Şirketi 

Sermayesi ve ihtiyat akçası 1.000.000 
Liradan Fazladır 

Sermayesi Türkiye IŞ ve ZIRAAT Bankalan ta.rafından ödenml~ m.i1U bir mtieMese ve en 
büyük sigorta şirketidir. 

Sigortanın Bütün Branşlarile Uğraşır 
Yanım - Nakliyat - Hayat - Otomobil kazaları - Ferdi kua.Ia.r - lş kazaları. Sigorta husuaunda 

her tlirtn miifküller için gişeleri mecca.nen izahat vermiye hazırdır. 
ADRES: Yeni Posta.ne karşısında BüyÜk Kmaciyan han. Telefon: 24294. 

tık defa Odeon pl8.klannda 

==d 
15 - 12 - 1936 

NO. 270900 
1 Uşak Şarkı - Delisin Dell Gönrunı 
Uşak Şarkı - O Senim Son eşimd' 

Satışa Çıkarılmıştır. , __________________________ ... j 

Venüs Ruı·u 
Sinirli ve ciğerleri ÇAM Hula.sası ile ban-

' zayıt o~anlar yo yapmız • 
Çam ağacının bütün tifai teairlerini haizdir. Çam banyosu te· 

Gayet cazip renklerile kullanan- neffüıü kolaylatbrır. Sin=rJeri teskin eder. Cildi güzellettirir. 
lan hayretlere dilşilrür ve 24 saat Kokuları izale eder. Net'eni~i artırır. Şiteıi 60 kuruttur. Her 

d d kı rd b't kal eczanede arayınız. Depo~u: Takı~m Eczaneıi. (ÇAM) isim 
u a a a sa ı ır. k 'k .. · d T k · E · f" ve mar asına ve etı et uzerın e a ıım czanesı ırmaıma 

Venüs Kremi 
Terkibi, esrarlı, güzellik kremleri· 

nin içinde en şayanı emniyet ve iti-
mat olanıdır. 

Venüs Pudrası 
Şık ve kibar familyaların rağbeti

ni kazanan narin ve nazik ciltlileri 
teshir eden yüksek evsafta eşsiz pud
tadır. 

Venüs Rimeli 
Venüs Rimeli ile tuvalet gören 

kirpikler kalplere ok gibi saplanır. 

DEPOSU: Nureddin Evliya Zade 
Kimyevi Ecza Alat ve Itriyat Tica-

rethanesi. lstan bul: Bahçekapı. 

ıV1uhterem müşterile 

rine Bayramı kutlular 

,---..-.---
C osl<u n 
Manifatura 
Mağazası 
M0ŞTERİLERİN1N 

BAYRAMLARINI 

KUTLULAR 

BEYOôLU İSTİKLAL CADDESt 

tş BANKASI KARŞISINDA 

No. 238. 240 

• Dit Hekimi 1 
1 ~'~~~! ca~~~~~ 1 

ı apt. Tet 43413 1 

' dikkat ediniz.-----

Ambalaj ve komprimelerin üzerlnde haOI. 

fiğin timsali olan EB markasını arayını' 

' Bir Dahiliye Müte-
hassısı Doktor 
Diyor ki: 
"Şekeri ve bilhassa şe
kerli mevadı her türlü 
hastaya tavsiye etmek
ten katiyen ictinap edi-! 

-lemez. 
Şimd:ki tedavi usulleri ta

mamile değişmiştir. kuv 
vetli bir pehriz yerine 
hastaya besleyici gıda
lar vermek lazımgeliyor. 
bunların en başında da 
şüphesiz ki şekerli mad 
deler gelir. 

Ben gerek hasta, gerek 
sağlam insana her za
man şeker ve tatlı ye
melerini tavsiye ederim __ , 



. 
KfZILAY 

5AUIBiHİf1. 
~aft. YI~ • .1 
~ 
dıdwivı· 

1 "\it macunu elitleri bembeyaz ya par. Ağızdaki bütün mikroplan ı 
yüzde )'ÜZ öldürür. Fiatr her ?erdf! 15 ktmqtur. 

•••• ... t•ı ... ıu .. s .. ı .. ua .. 11•u•ı••21•1•12•21••• .......................... ldlbl .. , ............... .,.""'""'rt1tt'S1tittmı• 

Havaların her gün değişmesi .:::=- ıo..m.t Şülmi 0.:1
:-:;:.: grip -hastalığını fazlalaştı-

_Qtte_t_eı...:..u ______ ~Ne....:r::..eı_en_v_ar..:..._ne_1ı_abe_r_var ____ rıyor. 

AX1948 .. Urfalı Muhittin 

ııeyremo. Halk Ttırk111ıtı Gripe yakaf anmamak için 
Dağlarda geıen benim 

AX1M1-M..Hl 

~-- Omer 

AX1960-Mua111 her gün sabahjarı birerkaşe 

"-•• l'aclbn• 

AXtMI- Udi Hrant 
laieeyn1 Taksim 

Blc1Jkir t&llal• 

AX1945 .. Safiye 
llelıtawı peelerde 

8etıertm her itin 

AXUN8 - Klçils N•ibe 
oe.11 MCllt 
lnda dolu s&ılert 

Bir Çapkma göntll verdim 

Modalı kız 

AX1951 .. Seyyan 
Deli gönUl - Tanao 
Aiıadolu Rumbaaı 

AX1952 - Mahmut Celalettin 
Eısmer yils11nllll stynettdlr 
Tutu,up yandı kalbim 

AX1953 - Eraincanlı Şerif 

Keklik tatm ~da 
Mecnunum Leyll mı gördüm 

Memleketimizin en kıy
metli artistleri yalnız 

SA.H.BiNiN 

~ ................................ ~ 

Sa\ah dekadan ..,.. 
... bete biar mat, ..., 

- .....mm bir -- Günclia 
..... pud......,. ha· 
- ,.. l91ıe; Jaayalaadml-
.... Jeni T okalon ,wnaclruı· • W.•• ile kaplar " 
na ıarailti ~IMIMlb ,a.. t.hit bir süzellik ye -
la.nl.nln-. Ba ~ laan • . d . 
ı __ ... ______ ,.. ~ • 1• b. nr Ye mo uı ıeçmıf Ye 
~...-.- .~"• ~ 1 ır ,U.cle bir makipj teklini ._,.pnn k8t ıdar. Ba den._, .a.ı• ucl • nrme wlD auı p • 
...ı claireainde haYaaı .::,ı; ralardan '9Jl!!M'M'ft bqka 

lanchnh.ut .ıe~ lt!r teeir ppar. Bu yeni 
JMadracbr. Şundıye kadar .. ._,_ ,. -ı:--

1 d • OIUllVll paurall 3- J& • 
,_.,dan pudra ar an on ---L '-- 'cb»w .h ti L---
4efa Mba aaf ft claha laa- .....- ... •• m e e .,..... 
f:ftir. Ba ..W, Tokaloa "8 aaatlik padra.. tlbir 
Padrumm iatibaannda ecl•ler. Aitık ne parlak bq .. 
kullandmaktatlır. itte bu • nan, De ,.allı cilt ıörünmi -
•wı içindir ld, T okalon yecelC, belki rGzglr, ni 
......., daha maDtanlll munm " terlemenia icra11 
"'9 daha _.mmel bir teeir eclemiyeceli mat, 1af 
...._ JaPlfll' cildi hemen Ye lffimli bir ten ıöriiH • 

- :il.-ımç:; !::r ~el- ce'•f r. 

Nevrozin 
ahnız. 

ıstıraplardan kurtuıvrsunuz. 

Satıllk B na 
KIZILAY CEMiYET,NDEN. 

Caialoilunda latanbul Sıhhat ve içtimai Muavenet " 
rektarlüii kar~ ında K.ımlay Münaeuilliiinin bulunduı-ı 
b·na aatılıktır. Miirar .. at mahalli Yenipoıtane civannd· 
Kızılay hanıwda "eski Aluarayldar hanı,, Depo Direktör 
lüfüdür. 

~ ................................. .. 
BEYOGLU tifRAHANE~ 

.f' .- '"\ 

1 r-
·\.: . ' 
. ·"7 .. 

NEBiLE 

\Mnf""~R HAMfYET MELAHAT 
Saz heyeti- Keman: CEVDET· Piyano: FEYZi. Kanun: AHMET· 

CünbUt: MISm.Ll JBRAHIM: • Kemençe: SOTIRI • 
Okuyucular: YAŞAR • HA lıllT • SOLlST MUSTAFA. 

• LJl'&llUDIZı aonauz n•ler İçinde ıeçirinis. Tel. 40227 

Vakıf Paralar Müdürlü
ğünd n· 

Vakıf Paralar idareıi bu kere yeni eaaı
lara göre tanzim labnnut olan talimat
nameaile ikraz itlerini tevıi ederek kagir 
binalarla henüs intaatı bibnemit emlike 
ve layınetli aralara kısa ve uzun vade
lerle, ehv• ve m ü ı a i t prtlarla 

ödünç para venneğe batladığuu.aaym 
ınütterilerine i1ln eder, 

Ac1rea: 
Bahçekapı • Dardttnetı Va
laf han, Zemin icat. Cadde 

~----~---------
No. 70 

Telefon: No. 23654 

~ .................. .. 
Mektebegiclal 
çocuklannm 

Kızıl, Difteri, Grip, Nezle, ft Bo
tu olmaktan konımat tçin caa

talarmcf& birer ntu 

AKRIDOL 
Bulundurmıus. Akrl4ol bolu ve 
bademcik iltib&~ d& .pek 

ça.buk ~-
Her eczanede bulunur. 

15 tanelik kutusu 35 
~ tanelik kutusu 70 kurufttir. 

r\NAJ)OLU 
ÇIMENTOLARI 

1. A. Ş. 
Yapılıtlanndaki hususiyet do· 

layısıyle kazandıklan sarsılmaz 
7&JU konıyabilmekte olan yap • 
ma Portland Normal çimentoei· 
le çekif ve basışa karşı yüksek 
lk dayanıklı, ya\'q donan, çabuk 
tq olan Silper çimentosunu 
tavsiye eder. 

Markaları: 
"YUNUS., "SUPERYUNU8,, 

Fabrikası: Kartalda, Yunu 
")urağmda. 

81.tlf yazağı: Galata, Agop 
vazı Han, 3 üncü kat. 

Telefon: 4479!'> - 7 

·ımiiAaER ı 
Mem.eketin kültürüne hizmet 1 

etmek maksadile 
1 kine klnun 1937 t rihinden itibaren 

Lisan ·oersleri 
Vermeğe baş'ıyor ı 

1000 Kelimeyle tertip edilen Ye kendi kendilerine pratik 
liaan öfrenmek metotlarmm m mükemmeli olan ba takr · rle
ri, dilimize, memleketimizin tanınmıt lisan hocalan tatbik 
ebnitlerd·r. 

Fransızca, Almanca, ·ng·lizce 
Ôfrenmelı iatiyenler ba deralm talıip etmelidir. : 
Her liNn 90 Jer•fen ltula .;;nniyeceltir. 

Memurlar ve As~erler 
Oç aylık abone fiyati olan 400 kurut üzer' nden CO 1 O İl- , 

konto SÖrecekJer Ye bu miktarı aylık mÜS&Yİ takaitJerle de 
ödiyebilecelderdir. Ataiıdaki brne;,i Yay& bir auretini dol
durup aönder· DİZ: 

/sün ve atlraler olnıntJılı olwtalulır. 
, ~ ' 

HABER GAZETESi ' 
ISTANIJUL l 

Gautenmn lüan derslerine ,.,.,. igin iis a7lılı abone 
oluyorum. BirÜtci talı.it olan IJO 1ıu,..., ~e ıön
d.nlııtiftir. 

: 
~ 
: 

Aılr•: 

• 

·--····----

!TemJirot eeçelesi No.1 
,.,.1)1.\ert doh0 ti 
"" rı.-/ 4; ~ 
~Wrat\oV-0 Gö%leri11ı muhafa%ası için daima 

Oaram IJ ampulu kullanmal, 
Aydınlık temin eden bundan daluı 

istifadeli menba yoktur. Herke$ 

biuat ne kadar elektrik cereyanJ 

10rf eııisini kolaylıkla kontrol ed~ 

bilir. Her ampulün ambala,,·. ·· ~ 

rinde aydınlık derecesi (DLm) ile 
ifQreı edilmiıtir. Veidiıreü e/,ektriR 

sarfiyatını da Vat göstermektedir. 

ampulleri ıs. as, 40, 65, 100, 125 
NlSO~tir • 



71 ' " , ......................................................................... .-. .............................................................................. , 
NECiP BEY ITRiY-AT FABRiKASI 
Türkiyede en yüksek Ailelerin rağbetini kazanmış yegane müstahzardır. Kolonyalar, Yağ~ı, Yağsız 

kremler, Acı badem kremleri, Pudralar, Rujlar, sabunlar, Bütün Tuvalet malzemesi 
El\~INÖNÜ NECiP BEY MAGAZASI 47 

'-------------------------·-----..-----------------------------------------------------) ___ ____./ 

1 asarrul 

YERLi MALINDA C LUR. 

bozkurt ve Halk ıraş 

bıçakları sahipleri 
Fehmi ve Mehmet 

Bütün öz kardeşlerine Rama
zan bayramlarım 

Yürekten Kutlular 
' Ve bu öz kardeş mah olan 

Tasarrufu Seviyorsan Bozh urt ve Halk bıçaklarını 
kul anma'arını dilerler 

erli Malı · L.I 
MOVADO 
SAAT Fakat Yerli l\ı1a~ını 

behemehal 
155 Bir:nc·i mü kafa\ 

Her hususta temınet' 
Büyük saat mağazalarından arayınız. 

Deposu: Sultanhamam Havuzlu Han No. 1 

~'iIIierbc:ıiık 

Yerli Mallar Pazarından Al 

RiKARDO LEVi 
ler çeşit saat. R. W. markalı albn kaplama 10 sene garanti eşyalar 

Rcıcly<> 

Schaub-Hornyton -

~-Şişman Yanko - ı Jo'u'ybvr: UÇ'icP'"a Üu~;ı·~~~ 
Beyoğlu, Rus sefaret.hanesi sıra
··"lda Posta sokağı Meymenr' 

Kört1 ~ - ~AHA 
:,catış şerait erinde suhulet 

MOVADO 
Muhtelif Elektrikli 

Radyo gramofonları 

Mağazası: İstanbul, Y enipoatane cadd~i No. 39 
Mevsimlik Son Moda 

MANTOLUK VE ROPLUK YONLOLERIMlZ 
Her nevi son moda 

:ıpartımnnı. Telefon: 4335:' ,, ___________________________ _, 

I~~~~~~~~ ~- -~~-_./ 

ll>ekli, Pamuklu, Keten Beyaz ve Renkli kumaşlar 
TUHAFİYE dairesinde en zengin çe§İt. Hazır ve 

ölçü üzerine 
GÖMLEK, PiJAMA, ROP DO ŞAMBR 

CiHAZ TAKIMLARI 
Keten ve pamuk ve yorgan çar§aflıklan 

Her cins sofra takımları, havlular 
Kıthk ihtiyaçlarını temin için muhterem müşterileri

mizin teıriflerini bilhaıaa rica ederiz. 
NEFASET- METANET- UCUZLUK 

~--------·-----------------· -

5alata mefruşat mağazas • 
FlZULl l. BERKMEN VE Y. KlLlTlS 

Mefrutata Ait Yeni Modellerimiz Gelmiştir. 
LİNOLEUM MUŞAMBA, LAClVERT !S
TOR, PASPAS VE PERDELİKLERİN U
CUZ FİYATLA VE DAYANIKLI ÇEŞİT
LERİNİ MAÖAZAMIZDA GÖRÜP TET
KİK ETMEK MENFAATİNİZ 1KTİZASIDIR. 

GALATA TÜNEL CADDESi 24 TEL. 43957 

~--------------------.......... ~ 
· ı A lVı Z A l\'1 A ·N l U l R •.• 

Apartnnanmız için, en mükemmel tefrişat levazımmı, perdeler, stor· 
lar, tefrlşat kumaştan, Markizetler, muşamba, linoliom ve Mire) 

tedarik etmeniz için Beyoğlunda Tokatliyan karşısında 

LUVR 
Tefritat mağazasını ziyaret etmek zamanıdır 

Fiatlar her verden ucuzdur. 

~-----------------~--------------------_.,.· 
~ ..................................... , •ŞIALI ............................... ~ 

COLLUMBiA N E o N 
Alaturka saz meraklılarına ve zevki selim aahip!erint 

Bir .ıvıoıcı~ 

P:ak Şirketi -----R E K L A M L A R 1 
Ucuz ve Taksitle 

Bayramınızı kutlular ve bayram 
günlerinde ne,elenmek iç:n 

1&tıp çıkardığı en son plaklarını takdim eder 
NECiP ERSES 

Gaıata: Sesli Han Okuyucu Sayan FAHiRE 17332 - Neva gazel: Bakarak 

1 

...... 

Müzik Bay M. ŞOKRO gözlerine -.------------------" l 
7328 

_ UYUSAM UY AN • Halk Şarkısı Osman 

SAM (RUMBA) Çavuş ------------------... AYŞE (RUMBA) Okuyucu Bayan NE-

17329 - Halk Şarkısı: Sevda
ya olmaz tümen 
Halk Şarkısı: Aman 
dağlar 
Okuyucu Bayanlar, 
Nerkia ve lale 
Söz ve müzik: Bay 
Faiz Kapancı 

17330 - AKASYALAR AÇAR. 
KEN(Bay~ Fethiye) 
tKl GÖZUM (Bayan 
RUHAT) 
Söz ve MW:ik Bay 
Yesari ASIM 

17331 - ADANALI KIZ 
YENl FINDIK 
Okuyucu Bayan NE • 
RlMAN 
Müzik ve söz Nebil 
Oğlu İsmail Hakkı 

RİMAN, 

17333 - Neva Gazel: Sararan 
ömTUmU 
Halk Şarkısı savaştan 
dönüş 
Müzik Bay RA.na 

17334 - Segih gazel: GUl yU -
zUnde titreyen 
KAYSERİ BOLBUL'O 
Bay Befiktaşlı Kem&l 
Şenman 

17335 - KORDlLt ŞARKI NE 
gelen var ne haber 
HUzam şarkı Sorma· 
dm biç 
Okuyucu Bayan L. .... 
Müzik Bestekar SE
LAHADDiN PJNAR 

Türkiye imar Bankası 
Türk Anonim Şirket; 

SERMAYESi· TAMAMEN öDENMlŞ 
1.000.000 TORK LlRASI 

ISTANBUL YENlPOSTANE ARKASI AŞIR 
EFENDi CADDESi No. 37 / 35 
TELGRAF: lSTANBUL iMAR 

TELEFON: 24527 - 24528 
Bt·LOMUM BANKA MUAMELATI 

Ramazan Bayramından itibaren sayın müşterileri· 
mizin ihtiyaçlannı tatmin ve güzel musiki dinliyebil· 
meleri için İstanbul tarafında bu ihtiyacı gazinom\12 
temin etmiştir. 
SAZ - Keman: Ali Civil, Kemençe: Paraşko, Ka· 

nun ve Cümbüş: Hasan, Piyano: Anjel, Zurna: Emin 
Okuyucular - Behice, Radife, Sevim, Melahat. 
Bestekar - Feyzi :{a··>lan, ~-a:r ... Ahme' C'oglrunaf9! 
Hafız Salih Baiaes. Bu meçhur musikiçir:'iJ ~1~ hanen 

delerden mürekkep bir grup ile tam bir ahenk teınirı 
edilmiştir. Saz meraklıları ve zevki selim sahiplerinirı 
bir kere teşriflerile hakikati görmeleri kafidir. MeŞ· 
rubat rekabet kabul etmiyecek derecP.::? ~l:ıcGdir. 

Sirkeci istasyon İçkili Lokanta•• 
MODVRlY~.Tt 

JIA. Fenni Korse1er- Kasık B~ 
U lJ arı ve Ortopedı Cıhaz.at1 

A. K i F i D ES 
Beyoğlu istik'aJ cadd. Kallevi sokak köşesinde 

OlçU varakalanmm Posta ile isteyiniz. -



Dolmabahce 
Kok Kömürü 

Fabrikadan almak şartile 
T o p ta .n 16,50 
perakende 18,50 liraya satıhr 

..._. ______ I 

~ri kadının severek, 
• tercih ederek kullandığı 

krem S!mon 
kadın yüzüne, her kadının sıhhi 

~ mükemmel bir kremden bekleme

)t hakkı olduğu neticeyi verir. Bu 

"etice: 

Ciltte kadife yumuşaklığı, renkte 

l güne' pembeliiidir. 

KREMSiMON 
ve 

SABUNU 
Her yerde satılır. 

BAYve BAYAN 
Barıştılar ••• 
GOIOştDler 
Seviştiler 
C .ÜNKÜ ... 

SATIŞ YER LERi: 

Kendi kendinize düşünün 
Kadranmda alfabe sırasile 151 şehir 
ismi kayıth lıGA BAL 1 IC Radyo 18 
ili 2000 metreye ~adar bütün dünya 
istasyonlaranı a11yor 

Bununla beraber AKllJUDAn imal 
olu:ıduğundan gayet zarif ve muhataza
hdır. e u radyoya sahip olmakla bütün 
dünya müzikini gayet tabii olarak din
lemiş olacaksınız. Gezın, do aş1n, görün 
n.hayet son kararınız AGA BAL TIC 
Radyo almak oıacakur. A<iA BAL 1 IC 
cidden bir harikadır. 

: Beyoğlu lstiıdal Caddesi 314 Şark Pazan (Bazar du Levıwtl. 
: Galata Bankalar Caddesinde Radyofon mağazası. 
: tstanbul Sultan Hamam Hamdibey geçidi 54 
: Anadolunun bütun şehirlerinde (Toptan satış) 

Bayan adeta ihtiyar·~~~_..._~~ 
lamış, ve güzellığini 

Altın çiçek Traş bıçaklan bugUne 
... dar piyasada tanınmış en iyi biçak 
1-rnı fevkindedir. En sert sakallan 
bile kolaylıkla traş eder. Yüz deri~ini 
~tiyen incitmez ve kanatmaz. Fiatı 
hınız (5) kuruştur. TecrUbe için bir 
ttzıe alırsanız Altın çiçek Traş bıça
lı ılzln her günkü ve daimi arkad~ı 
iliz olacaktır. 

• 

kaybetm·ş olup, bay 
tarafından evvelki 
muh,abbetine n a i 1 
olamıyordu .. 

Fakat bir hafta 
1 

SELANiK J o L i .• F A M 1 

BANKASI 
Tesis tarihi: 1888 

idare Merkezi: 
lST ANBUL (Galata) 

TUrkiyedeki Şubeleri 

lST ANBUL (Galata ve 
Yenicami) 

IZMIR, MERSiN . 
ODANA Büroıu 

Yunanistandakl Şubeleri: 
SELANIK, ATINA 

PiRE 
BllcUmle banka muameleleri 

Kiralık kualar dairesi 

PASllKMA 

Hakkı 
lata.nbul Balıkpazar No. 16 
Eğer bu pastırmadan bir dilim 

Yiyecek olursanız ömrUnüz ol • 
dukça bqka pastırma yemiye • 
<:eksiniz. 
AOtZDA ERiR 
YUMUŞAK 

Slnlnılz 
CIDASI BOL 

Hakla mağazasında satılan 
latırmalar halis Kayseri malıdır 

Kremini ve pudrasını kul
landıktan sonra, Bayan; kay
betmiş qlduğu gençliğine, 
tazeliğine, ve g üze 11 iği n·e 
yeniden kavuşmuştu. · 

JOLi FAM; 
Kremlerinin bu güzelleştirici . 
hassaları bugün kadınlar ale
minde bir sır değilctır ve her 
kadın tercihan 

JOL·i FAM 
' 

kremi ve pudrasını kullan
maktadır. 

NEOKALMiNA 
Grip· nevralji • Baş ve Dl' A§rlları • Artrltizm • Romatizma 

* '**' 

Bayram mürıasebetile 

fevkalade program: 
Memleketin en kıymetli 

musiki san'atkarları bir 

Bestekar 
Selahattin 
Muganniyeler: 
Mahmure Şenses

Afitap • Suzan. 
BAHIYYE AN.111. MELiHA SELAME 

Solist Mualla 
AYRICA SURETi MAHSUSADA MISIRDAN GELEN 

Muganniye Bahiyye Amir ve 
.Meliha seıa.ı:~-ıe 
Seanslarına başlamı,ıardır. Plyatlar ehvendir. 

EMNiYET SANDIGI , 
Karulllf tarilai lHB 

Vadeli vadesiz tevdiat kabul eder. 
Emlik mücevher, altm, 1rümilf •• talımat karııhiı 

ödünç para verir 1 
Ehven teraitle kiralık kaaalan vardır. · ~ 

.._ _______ Adres: latanbul, Caialoğlu _______ _, 



~H 1 L C O 

• 193Cf tfan beri PHILCO radyo fobrilıalan cıraıında 
• ehemmiyet iiibarile birırtei olaralı faırtıl edilıyıış ve 

t DONYANIN EN BOYOK RADYO FABRll<ASI • 
'Ortvonını almıştır Phıleo bu unvanı bu ol'i11e lıaıılar 
muhafaza elmelcte ve buna her zamandOI! daha ıiyade 
layık olduQunu gğıtermektedir. 

~ Oüny9nın en kuvvetli ve en zengin leşlııl6tı olan PHilCO 
Jırketi rodyolorın islohıno müteollık ıhtıralorın en 
çoğunun imtiyaı sahibi olmakla en mükemmel radyoları 
en ueuz liallara satabilecek vaııyettedir. 

-4 Yaptı§ı radyolartla~i mütemadi fek4mülaflo PHILCO 
~ fabrikası radyo fenninin lerokkisine her lcesten daha 

ıiyode iştirolc etmiştir . Radyo fenninın PHtLCO ya ıteler 
borçlu oldu§unu ö§renmek islerset1ız katofotumuıu 
isteyip okuyunuz. 

~~'ff .. "" ... . 
..-~ , .. 

iON CORP.,, 
ümessilllği 

SATI 
P. K.1400 

.._YAVRUNUZA ACIYINIZ 
Terkibini bilmediğiniz Avrupa ~ocuk gıdaları midelerini 
bozar ve yavrunuzu hastahkh yapar. Allah in yarattlğı saf 

ve taze hububattan ahnmış 

Vitamin 
Kalori 
Gıda 

Afiyet 
Kuvvet 
Kudret 
Sıhhat 
Neş'e 

Pirinç özü 
Yulaf 

" 
Mer:cimek,, 

Patates ,, 
Buğday ,, 
irmik 

" 
" 

Türlü 
Badem ,, 

ı Zeka 

HASAN 
Mısır 

Arpa 
,, 
' ,, 

1 
temin eden 
yegane çocuk 
gıdasıdır. 

• 

Çavdar ,, 
Bezelye,, 

UNLARILE 
• 

B e s 1 e y i n i z ve B Ü y Ü t Ü n Ü z • 
Hasan özlü unları nefasetleri ve tazeliklwini on sene muhafaza eder ve kat'iyyen bozulmaz. 
Çocuklarınıza yediriniz. istediklerini ve sevdiklerini bıktırmıyarak değiştire değiştire yediri-

ı ' z. Vitamini ve kalorisi çok olan bu mükemmel, özlü unlarla yavrularınız nef'eli, sıhhatli, tom
bul, kanlı, canlı olurlar. Çabuk büyürler. Çabuk diş çıkarırlar, kemikleri kuvvetlenir, ishal ol

mazlar HASAN öZLO UNLARILE yapılan mahallebi ve çorbaların ve tatlıların ve pürelerin ve 
yemeklerin lezzetine payan olmaz. HASAN öZLO UNLARI n.?fasetini on sene muhafaza eder. 
Daima tazedir. Hiç kurtlanmaz. Taklitlerinden sakınınız. Başka marka verirlerse almayınız ve 
aldanmayınız. HASAN MARKASINA DiKKAT. Bütün eczaneler ve Bakkallarda bulunu 

HASAN DF.I-OSU: İstanbul, Anl:ara, Beyoğlu, Beşiktaş, 'EskişelJir. 
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