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ldareal 
Bu Bayramda 

·TA n 
psete.1 matbauoıdadır. 

Telefon : US11t • 2439 
Tel~I : bt. T A N 
Poeta l."'O':'MU : in. 408 

Basvekil Inönünün Kuvvetli Bir .Hitabı: 
' ' 

Sancak için istiklal Be!{liyoruz 
r AA TAK YADA TEDHiŞ NUM .. NELEhlNDEN 1 Fransız murahhası j 

SokaUarcla jandarma devriyeleri hiç eksik değildir 

Sancak Davamız 

Fransız gazeteleri
nin başladığı neşri· 
yat devam ediyor 

---- --7 .. , --- r ı:sKen1ıerulı me e e ın n 'lvmtEtlli" 
Cemiyeti Konseyinde müzakere edilmesi hemen hemen 
bUtün gazeteler tarafından tahlil edilmektedir. Figaro 
tazetesi, Fransız - Türk münasebetlerinin bu ihtila . 
fın tesiri altında kalnuyacak kadar iyi olduğu ve binaen
'1eyh meselenin dostça halledileceği kanaatini izhar et
llıektedir. 

Bu gazete diyor ki: 
le Baki.kat şudur ki, beş asır müddet. 

Suriyeyi idare etmiş olan Türkler, 
~dikendine kalan Arap unsurunun 
•11rk unsuruna hakinı olmasını tev
lit edebilecek yeni bir devl'ln başla
~uu: şiddetli bir asabiyetle karşı • 
~alrtadırlar. 

la Bu faraziye haebldir. Çünkü gel°e!{ 

Bütün dünyaya 

M. Ruzvelt 
beyanname 
neşrediyor 

kenderunda, gerekse diğer tar aflar 
da btıtün taahhütlerin temin edilece- ı 
il tlbiidir. Hüsnüniyetler mUte\labil 
::Uğuııdan bu meselede bir çarei hal YO§ington, 15 (A.A.) -•Diplo-

Ullacağı muhakkatır. masi malıafili, Amerika Cümlıur -
JURNALİN SÖZLERİ reisi Roosevelt'in bütün dünyaya 

Jurnaı gazetesinde Sen Bris şunla_ hitaben bir beyanname neıretme:i 1 
~ Ya.zıyor: fikrine l<a111 büyü/< bir o/61<a gös· 
.... '1ttır"Hukukf bakımda!) Türk tmtezi ktçok termekteJirler. Bazı nüfuzlu siya- 'ı ,.. Çünk.. b te unu a a . u u z - • . . .. . . . 
~ ki Milletler Cemiyetine girmek. sı malıofıltn cumlıurremne sıl61ılar 
le .\ııka.ra, manda rejimini ve Fransa için umumi bir tarife yapılmasın1, 1 
lal'afmdan kabul edilen ta.manıiyeti ademi tecavüz için umumi bir misal< ! 
~~- hakkındaki taahhütleri u - a~tedil11esini ve bütün dünyada ip- j 
~dır • . . TUr tıdoı maddelerin tevıiine ait miiıa· ı 
~u eı · tilô netıcesı 1 

k._- - _mes enın ma.n . . d k • kerelerin açılmosmı #Hlff ey/emesi -
~ Milletler Cemıyetin en ;ı - . . 
...._ olmalıdır • m tavsıy~ etmek #a~avvuruncla ·ol-

l!!fer işin bu şekle dökülmesine mL dulla,, soylenmelted1r. 

1 
ili olına.k isteniliyorsa Türk ve Arap 
~alist unsurlar arasmdaJd eze
t lllphe şeklinde tecelli eden siyasal Y unaniıtanm Adiı - Ababa ! 
'8ct0run nazara alınması lbungete. 
~ .. , 

iMKANSIZ DEGILMl.Ş 
l'etit Joumal diyor ki: 

.__"ıı:nıniyet tedbirlerinin almmuı ba

.:-undan, kat'I olara.k bir uzlaşma
)\ d<>fru gidilmektedir. Bir anlaşma 
~Ptlması tasarlanmaktadır. M~le
~ eeasına gelince, muhtari~et reJın_ıt 
btı- kında vazedile~k garantıleı:e d~ır 
.._ &ıılaşına zıeminı bulunmuı im.kin 
., defildir. 

Konaoloıluğu 1 
Roma, 15 (A.A.) - Runa.nistan 

büklımetinin Adisa.babada bir gene • 
ral konsolosluk ihdaaına karar ver -
mi§ olduğu teyit edilmektedir. 

Ankara gücü 
Galatasarayı 
2-1 Yendi 

Konseyin dünkü 
topla ntlsın da 

itiraflarda bu~undu 
Cenevre, 1 S (Hususi muhabirimizden telefonla) -

Milletler Cemiyeti Konseyi bugün saat 11 buçukta 
Antakya meselesinin müzakeresine devam etmiştir. 
Fransa murahhası Hariciye Müıteprı M. Viyeno bir sa
ate yakın süren uzun nutkunda Fransız nok9i nazarını 
anlatmış, Sancakta hiçbir tedhiş hidiıeainin vuku bul
madığına konsey azalarını iknaa uğrqmqtır. 

BaJvel<i/imjı/e Ankaramn Frans11 Sefiri yanyana 
Ankara, 15 (Hususi> - Fraıwz Sefiri M. Hanri Ponsonun !ifU gUnler"

Parise gideceği haber verilmektedir. 

'Kanser mücadelesi 
için yeni bir 

müessese kuruldu 

Hiç kafi addedilmiyecek sebepler ileri sürerek bu ha
valideki askeri kuvvetin takviye edildiğini ikrar etmesi 
ve bir alay Çerkez süvarisinin oraya gönderildiğini söy
leme~i fena bir tesir uv;m<l1nnıştır. 

Başvekilimiz 
dost Fransaya 

. diyor ki .. 
Aniora, 15 (Husus1) -

B dil ..lımel . ln.ö. ·· iı (Jr,ıy Aiilaranm- mo'IA1n s~'IJ3'. 
yomunu açarken gençliğe ltitdJ 
ettiği nutkunun sonunda, büyük 
milli davamız olan Sancak me • 
selesi hakLnda ıunlan ıöyle

miıtir: 

"- Arkadaılar' ,unutmama· 
lıyız ki bugün büyük clavam11 
Sancak meselesi Cemiyeti Ak
vamda müıal<ere ediliyor. Yü • 
reklerimiı heyecan ile doludur. 
Dost Fransadan ve Cemiyeti 
Akvamdan emniyet ve istik/61 
beli iyoruı." 

Dük dö V &ndsor 

Viyeııo, sbe haber verdiğim sılri 
Antakyaya bitaraf tahkik ~yo
nunun gönderilmesin1 ileri lllrmQo • 
tür . 

Maamafill memurlan ..... latl
kumetine JnUll'P ve a:hatiyi tazyTh Henüz mahiyeti t&IJlamile kqfedilemiyen kanser hu

Dtwrım tedaviıi ve bu butalıklar batlanıııç halinde ikeıa 
itlli~-...ı.~·"9111j· Ç;fifl.Udele eclilebilmeai için bütün dünya tıp alimleri tara• 

altında bulunduran b ·· 
böyle bir komisyonu 
hakkin yapabileceğin 
mektedir. 

.. , .,... .,,. ·- ....... ııı.141 
ınflt.em&di surette t • t oldula 

bilinesi iki no4ttaya bağlıdır : u ~aziyeti gözönünde f 
1 - Sancak ve havallshıdeld tet. tutan şehrimizin alakadar 

hiş rejimine derhal niha~·et nrUme- makamları ile mütehassıs 1 
si, ~erek Fransız, ~err ' Türk düşma- d kt 1 İ t b ld .d b' 

k eti rln .....,.1 o or arı s an u a a ır 
Dl UVV e ~JY • • 

2 - Alakadar Od deYletın tahkik kanser taharn müessesesi 
konuılyonuna yardım eclebllmesL kurmıya karar vermişlerdir. 
Konseybı toplantısmdan IODl'a laey Üniversite Tip Fakültesinin tecril-

etlmbe riyaset eden Rüştü Aras, bevl emraz enstitilsüne bağlı olmak 
Fransız Manhhuı Vlyeno, lsveç Ha- üzere kurulacak bu enstitü tamami -

lngiltere 
ve garbi 
Avrupa 

rlclye Vekili Mösyö Sangler raportör le ilmi bir kanser ta.uarri müeeseseai Londra, 15, (A.A.) - Akpma 
seçilmiş olan Sanglerln yannkl cNle- olacaktır. Bu enstitüye bağlı olmak doğnı Bradfortta söz alan Eden, in
de yapacağr rapor hakkında uzun üzere aynca bir de komite seçilecek gilterenin taahhütleri hakkında fl'I • 

müddet konuşmuşlardır. ve bu komite kanserle mücadele için velce yapmış olduğu beyanatta ıa • 
Cenevrede bulunan Suriye htikft • tamamiyle soeyal mahiyette çalışa - rar etmekle beraber, bu beyanatın. 

met erklnı da kon.ey mibakerelerfnl cak, ezcümle kanserlilere yardım, lngilterenin garbi Avrupanm bir 
takip etmektedirler • kanserlileri erken teşhis etme ve er- kısmından ötede cereyan eden 1ıldl

Heyetlmb bugün akşama kadar ken tedavi eyleme hususunda halkı selerle allkadar olmamasını temin 
çahşmuma devam etmiştir. Hariciye ve münevverleri ayn ayn ve seviye- eden bir doktrin kabul etmiş oldup 
Vekilimiz bir çok konsey 1L1U1JU (Arkaaı 3 üncüde) d~mek olmadığım Wrih etmiştir. 

: kabul etmlştlr • · 
t 

ı Konseyin yannld ce!seslne ~k e-

l 
hernmiyet veriliyor. Bu Dk müzake
rmln yann bitmesi ve konseyin da • 

1 iılm&111 pek muhtemeldir. Sancak 
1 me&elMlnbı 8811 mttzakereAl konse-
1 yln önümüzdeki ay içindeki toplu -
. tamda vuku bulacaktır • 
1 Fransız matbuatı ~k dostane bir 
i eda kullanmakla beraber meselenin j 
ı ebenunlyetinl gizlememekte Vf! uydor 

ma latattstlklerle propagand:ılanna 
devam etmekt.edirler. 

Yalnız Lö Jurnal pzetesl baglnldl 
sayısında diyor ki : 

"-rttrklerle ararnmla bir ulaş -

l 
lllamazbk ll(lllUllll hiç te 8l1'UI de. 
ilidir. BUhaM& dostumu Tllrlder, 
dostumuz olan tnglllzlerle de dost ol
puktan sonra yapılacak bir tek teY 
vardır : 

'-rttrldln olanı Tllrke, Arabm olanı 
I Araba vermek." 

1 BUGON 
İ Cenevre, 15 (A.A.) - MilJetler ce. 
ı mlyeti konseyinin bu akşılm tıkende-
1 nın meselesine tahshı edeceği celse 
! yarma talik edilmietir . 

1 

1 

1 • ' ; . 
1 

ttrıtl.kat Türk - Fransız .~Un~tle
t hı heyeti umumiyesının ye~d~ 
lt~en geçirilmesi lazımdır. Bu ıhtı· 
~!~ Cenevreye kadar gelmesi, bu 

SObıi iral ile MaJam Simpsonun Bir Franaız Aıkeri Heyeti 
Allkaranm mOdern stadmcla dttn beraber resimleri Romanyada . 

~betlerin gereken şekilde olma· 
(Arkuı 3 UncUde) 

yapdan Uk ID8ÇID~ttin taf.ııitı çor [Yeni haberler 3 Uncildedir. 5 inci BUkreş, 15 (A.A.) - General Ge _ 
sayfanwuladır.' Bu tafsfl&t arwncla sayfada da Ahmet Emin Yalman'ın rardın başkanlığı altında bulunan bir Küçül< bir soğanalr.ton ıil6ye# eclerl<en Aclanodalci su boW1t1 yii-
stadın açdıı t.örenini de olnayaeaksı- etraflı bir tahlil yazısmı olruyacak· Fransız ukeri heyeti bugüp buraya ıünc/en ölen, oçıi,. laloa yutHoılon ÔÜfiinen 
JUL 1111m.J gelmiıtir. borcunu K11,1/oy1n · e/ile on/ora ulof1111n. 
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n ara ektubu 

Dahiliye Vekaleti 
belediyeler arasında 
bir anket açtl 

Verem 
Dispanseri 
Genişliqor 
/stonbul Belediyesi ,.. • 

rem mücadelesine lııı ver· 
mele için yeni bir te,ebhüse 
glriımiffir. Bu cümleJen 
olmtllc üıere SulatnohmeHe 
Y erebotonJoli Htem Jis-
panserinin geniılelilmesine 

Aor verilm:ıtir. Belediye, 
bunun için bir miinaAasa oç· 
mııt11. Miinolcasanın netice
lenmesini mütealıp geniı • 
/etme iıine 6aılonocolc.t11. 

Dispanserin b i n o s ı n • 
don gayrı haltçeal Je bii· 
yült ülecel H çam ağoçla
rile tefcir edilecel<fir. 

inhisarlar Vekili 
) 

Siyaset aı.emi; 

şehrimizde. 
tetkik yapıyor 
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'S O~~~ :ff:j\_ B e:·-R :., Tevfik Rüştünün 
konseydeki izahını 
aynen neşrediyoruz 

Çin deki 
ihtilal 

hareketi 
. ,. .... . . . ! • • .,, . ' · •. ' ....... :.-(· ·. • ·: . 

Sancak davamız Başvekil 
Sporcularla 
Başbaşa 

Fransız gazeteleri• 
nin başladığı neşri
yat devam ediyor 

Ankara., 15 (A.A.) - Baş. 

vekil İsmet lnönll bugün An. 
kara stadını ~r){en şu nutku 
,;öylemiştir: 

Cenevre, 15 (A.A.) - Türkiye Hariciye Vekili Dr. 
Tevfik Rüştü Aras, dün Milletler Cemiyeti Konseyi hu
zurunda İskenderun Sancağı baklanda aşağıdaki beya
natta bulunmuştur: 

Fransa ile Türkiye arasında İskenderun mmtakası 
hakkmda tahaddüs eden ihtilafa ait vesikalar sizlere tev. 
di edilmiş olduğundan, bu ihtilafın inkişafı safahatı siz· 
lerce malUındur. 

Türkiye Cümhuriyeti Hükumeti, meseleyi Konseyin 
bugünkü fevkalade içtimama tevdi etmek kararını aldık
tan sonra genel sekretere bir telgraf göndermiş ve bu 
telgrafında Sancağın Türk sakinlerinin müşkül vaziyeti
nin ittihazını elzem bir hale getirdiği emniyet tedbirleri
nin Konseyce en evvel müzakere edilmesi ve bilhassa 
bu mıntakanın mukadderatına taalluk eden ihtilfın esası
nın görüşülmesi arzusunu bildirmişti. 

Nankin, 15 (A.A.) - Son alman 
haberlere inanmak lfı.zıın gelirse, ~ 
reşal Şang • Kay • Şek, Çank - Sulia. • 
Ang'ın Sianfu'daki umumi karargi
hında el'an mahpustur. Bu General 
kuvvetlerin Sianfu civarında tahki
mat yapmıya hazırladıktan da öğre
nilmektedir. Hükumet tayyareleri bu 
Uı.hkimatı tahrip etmek emrini almış
lardır. Hilkiımet, Mareşali kurtarmı
ya çalışmaktadır. 

(Başı 1 ncide) 1 

dlğnu=::e~~ışLAR Madrit 
••- Ankaralılar, bize bu gü 

ıel e.c;eri Ankara ,·alisi Tundo 
~n ,·erdi. llnztınınozda ti : 

l<endis:ııe karşı teşckliür ede 1934 te Fransa ile Türkiye arasında 

1 
d 

bir yardım paktı yapılması hakkın- ( a vg as 1 n a 
daki tekliflere kulak asmadık. Bu 

~im. 

Türkiyeyi idare edenim 
;tadyomu en kıymetli mektc· 
1ibl her yerde kunnıya çah~a 
"aklnrdır. Türkl~·enln t~tikha 
'ini idare edec~k otan ~ene; nr 
~il, havada. a~ık meyd:ınlar<lr 
·ettşeceklerdlr • 

tirmek için mi yaptılar. Bu vakıa 
Uzerine konseyin nazarı dlkkatini cel 
betmek istedim, ti ki bu, milnasebet
lı::, mazinin hatalarına katiyet verme 
den evvel, konseyin hatalar üzerin • 
de düşUnmesi kabil olsun. 

hatayı tamir etmek için vakit geçmiş 50 00 o·· ... . 
dt:ğildlr. Şimdiki ihtilfıf bu nokta U- ... U 
t<!rinde yeniden müzakerelere giriş-

~iye bir frrsat ola~ ~l~kk edilebi- ve yara [ 1 
lır. İhtilafın Arap mllletını kmnamak 
\te Türkiye ile olan bağlan kuvvetlen. 
dirınek yolunda halledilme.si icap et· 

Bugiln dikkatinizin 'bu ilk nokta 
Uzerinde teksifini rica ederim. Ta ki 
üzerinde duracağınız tarzı hal, mese
lenin esası hakkındaki müzakerelere, 
bu ehemmiyette meselelerin halline 

cak üzerinde Fransız mandası yok • 
tu ve Fransa memleketime karşı al
dığı taahhütleri mandater srfatiyle 
kabul etmişti. 

Sancağın Türk ahalisi, Tilrkiye l· 
çin daima birinci derecede ehemmiyet 
te bir milli unsur teşkil eyUyecektir. 

tnektedir. 

Paris, 15 (A.A.l - Anadolu ajan
Bnıııı hususi muhabiri bildiriyor: 

Maten gazetesi Sancaktaki 220 bin 
bllfustan yüzde 39 unun Türk olduğu 
ııu yazıyor. 

Moris Pemo Deba gazetesindeki 
tnakalesinde Şam resmt istatistiğin • 
den bahsediyor ve 1933 sayımını 

töyle gösteriyor: 
Arap: 89,688 
Türk: 70,843 
Ennenl: 23.500 
Gazete yazısına şöyle devam edi • 

)'or: 
Fraru;anm Suriyede sistematik bir 

surette Ermeni, KUrt, Çerkes yerle~ 
tlrmesini daima .. ·kit ettik. Şikayet 
edilen hll.diseler Suriyedeki mümasil 
lerinden farksızdır. Ve bu hadiseler 
Suriyeye arazi kaybcttirmiye kifayet 
tdecek mahiyette değildir. 

Gazete, AtatUrkUn BUyUk Millet 
ıteclisindekl nutkunu naklettikten 
ııonra Türk dostluğunu tutan ve ada 
lete hUrmet eden Fransa kendi nü • 
tuzunu Türk azlığı haklarını, dost ve 
tnüttefik Suriyenin menfaatlerini ko 
tuyan tam hnlle razı olacaktır. 
'l'A:fiA.r ~ U.U.L 'l:,UL;i'.uil ~n, 

Le Jour, Ovr muhabirleri gazetele 
tine ~u haberleri bildiriyorlar: 

lki taraf tahaffuzi tedbir almakta 
mutabıktır. Türkiye Sancağın evvel 
tnıirde askerden tecridini istiyor. 
ldiizakere Türk - Fransız mUnaseba • 
lının atisi bakımından mühim olacak 
tır. 

iŞTE TURK TEZ1 
Ovr guettl!l, Sancağın muhtar bir 

idare ile Suriyede kalmasına mUsa • 
lnaba etmiyeceğimlzi tahmin ediyor. 

Ve yazısına .,öyle devam ediyor: 
"Uzak Türk rüyası Ingiliz • Fran

•ıı hayırhahlığmdan istifade ederek 
lrııparatorluğu diriltmektir. Türk • 
li'ra.nsız tel}rikl meaaisinin mebdei ha 
~keti Sancak ~inin hallidir. lşte 
~k tezi." 

Egeliler 
Gecesi 
Ankara, 15 (HU8UBfl - K.lnUnU!a

rıtniıı ilk haftuı içinde An.karadaki 
tgeU gençler, Halkevtnde bir Ege 
teoeeı tertip ede<:ekler, Egenin husu
eiYetıerini td>aıiU ettireceklerdir. E
teıuer o gece misafirlerine tızUm ve 
incir ikram edeceklerdir • 

Samsunda zeh~rli 
Gaz kursu 

Salamanka, 11 (A A.) - Harp bül
teninin bildirdiğine göre, asi kuvvet
ler pazar günü, Mondragon mmtaka
sında hükUmetçilere ait birkaç mev
kii zaptetmişlcrclir. Hilkumetçiler bir 
çok ölü bırakaı kaçmışlardır. 

Asturia ıuıkeri valisi General Aran
d:ı asilerin Conellanasalas mıntaka· 

sında, kaçmış olduklarına dair komü

Bu toplantıda hepinizin bay 
·amınızı kutlanm. Sizinle bera 
her blitlin Türkiyen'n bay1·n 
'11Jnl kutlnnm. Büfün Tiirkiyr 
ııe bernber, başımız ve canımr 
'llan Ataturke "'evı; ve c;ay~· 

'nnmızı sunalım. Bayramm 
'cntlayalrm. 

Loıan: Macide 16 
en ziyade tevafuk eden bir sükün ve ------

Lozan konferansı zabıtlarının, Lohuzur havası yaratabilsin • 
zan muahedesinin 16 mcı maddesi • 

Müdahalenin meıruiyeti nin tahririne ait olan kısımlarını ay-
nen zikrederek zamanınızı suiistimal 

Meselenin esası hakkında deliller etmek istemiyorum. Fakat yalnız şu· 
serdetmek istememekle beraber, hü- rasını bildireceğim ki TUrk murahhas 

lskenderun /imam 

nist iddiasını kat'i bir surette yalan- = = ========-=== 
lamıştır. Baıkan 

kumetimin müdahalesinin nazarınız. f d heyeti, müttefikler tara ın an 16 m-
da tam bir meşruiyct bulabilmesi cı maddenin tarzı tahririne ald ola • 
için. ihtilaf halinde.ki muhtelif taraf-- rak teklif edilen kayıtsız ve şartsız 
tarın hukuki ve siyasi vaziyetini kı · feragati, bu keyfiyetin Iskenderun 
saca izah etmeyi elzem telakki edi- ve Antakya hakkında 1921 de Anka
yorum · ra mukavelesinin hUklımleri ile gay 

Ben eminim ki, haklarında derlıı 
sempati duyduğumuz Suriyeliler, bu 
hakikatten ve tamamen silahsız bir 
hale getirilerek yalnız Fransa, Tür
kiye ve Suriye için değil, fakat t&
kenderun limanının hesap edilmiye
cek derecede geniş ekonomik ufuklar 
açacağı, geniş hinterlandındaki b1itün 
memleketler için ıc.;tifadcU, mUnha.m
ran ekonomik menfaatlere tahsis e
dilmesini görmek istediğimiz bu mm• 
ta.kanın istiklalinden kendilerine dil· 
şecek menfaatlerden hakkiyle haber
dar olmuş bulunsalardı, ve eğer Su
riyeliler bugiln teyit ettiklerinin e
hemmiyetini tnm surette ölçebilseler. 
di, Suriyeliler, en başta olarak, Fran
sa - Suriye. Tüı'.dye işbirliğini takvi. 
ye için, sırf bir şe.lrilden ibaret olan 
bu ta.biivet fikrini terkederlerdi. 

Madrit, 15 ( A.A.) - Madrit etra-
fında son haftalar zarfında cereyan 
etmiş olan muharebelerde 5000 kişi
nin telef veya mecruh olduğu tahmin 
edilmektedir. 

Sabık Kral 
Avusturya da 
Kalıyor 

Mad m s impson 
İCjin de bir köşk 

kiraJz dı 

S TJ OT CU ! G T l 

Ankarada 
tttila nazarmıza arzedilen vesika • ri kabili telif olduğunu ileri süre • 

!ardan anlamışsınızdır ki, Fransız te· rek kabulden istinkaf eylemiştir. 
zine göre, biribirlerine karşı muka · Fransız murahhas heyeti nihayet bu 

Ankara, 15 (Hususi )- Başvekil velevi taahhütler almış olan Fransa mlilahazanın doğruluğunu kabul et· 
Ismet lnönü bugün (diln) büyük An· ve Türkiyeye ait olan bütün huku - miş ve 16 mcı maddenin ikinci fıkra· 
kara stadının a~ılma merasiminde kun sahibi telakki olunan Milletler sının metni yeniden tanzim edilmiş • 

Cemiyetinin ve nihayet Suriyenin ve tir. Bu yeni ·metln, Türkiyenin, hU • 
nutkunu söyledikten sonra, gençliğin ed 

bizzat Sancağın bu ihtilaflı mesel c kiimranlık hukukundan kendisi hesa 
çalışmasını teşvik maksadile önümüz- uhdelerine düşen roliln tasrihi e- bına ve yahut mandater sıfatiyle ha-
deki Balkan olimpiyatlarının Ankara hemmiyctli bir keyfiyettir • reket eden bir devlet lehine değil fa. 
stadında yapılmasına muvafakat et- Prensipler 1 kat yalnız alakadarların lehine fera· 
mişlerdir. Yakında dost Balkan mem- gat eylemekte olduğunu tasrih et • 

lşte, ~halisi, hiç bir şeyin kendls! • 
ne bahşetmediği bir hakkı Suriyeye 
vermekten imtina ettiği için kanlı ten 
kil hareketleri gören bu lskenderun 
meselesini sureti tekevvUnU budur. 

l zd 1919 da Milletler Cemiyeti paktı mektedı·r. lcketlerinin ~orcu annı aramı a ve 
bazı prensipler ortaya koydu. Ve J , I 

Balkanlarda benzeri olınıyan modem Netice ~uaur: Süngülü süııı;un 
bunların tatbiki zımnında müttefik. 

Viyat\a, 15 (A.A'..) - lnnsbruck • stadımızda görec€:ğiz. lerin fili meclisi San Remoda, Suriye Yukarıdaki izahatımdan çıkan ne- Bugün sükn iade edilmiştir, denm-
•- ı..:ı.ı:..:ı.ı:~ .. - _;:,_ nnır nii VinA • A lmDn V&>nİ hsıhl>_rlı>.rA anro Ts:t.n.n- .u----··•---ı..ı ·~--..tanm Frsınıua;va. ve- tll'.A _. .. 11 .... :ıd.~Jr,İ,J"9 ~ ....,.....o.a. yor. Fa.kut mevzuu bahsolan hangf 
sor, Tiroide kain Litzbuhelde Ame • bulda da muazzam bir stadyom yapıla rilmesi hakkında bir protokol kabul nln kayıUı ve şartlı olarak feraga~ sUkfindilr? Bu, sUngU ile yerleştirilen 
rikalı Mac - Connic'in malikanesini caktır. Bundan sonra bütün şehirleri- eyledi. eylediği bu parçasında, Fransız oton bir sUkUndilr. Hic;: bir hakkı olınıyan 
kiralamıştır. DükUn malikine civa - Milletler Cemiyeti kavaidi hukuki- tesi çerçevesi içinde muhtar bir re • Surlvenin lehine ve hiç bir şey paba-

mizde de mutlaka birer st11d yapılma- t ~ 
nnda bir köşk d:ıha kiralamış oldu- yesine göre, manda verilmesi, konse- jimden mUteneim olmaya namze a- sma Surlyeye tabi olmamak lstiyen 
- k ' k . m için ehemmiyetli kararlar almmas1 b k bi go··rmemiş ve · f h kl gu söylenmektedir. Bu öş hıc;: şüp yin selahiyetini tecavüz etmekte ve haliden aş a r şey . .. ııhal!ntn en kudc:ıi men aat ve a an 
h · M d s· · · d" M beklenmektedir, · b' Fra sanın bır Turk K · '-esız a am ımpson ıçın ır. a • konseyin selahiyeti, mandateri tav- hıç ır zaman, n . • . , 1evhine bir siikundür. onseyın o~ 

damın 3 kanunusani bidayetinde Lit- zife ve mandanın mevkii tatb:ı,<a ko • cemaatini bir gUn kat'ı suret~ gaJTl it?ktlf surette tetkikat yapması ve bu 
buhele gelmesi beklenmektedir. Parish~ Sebzec:iler Grev nulmasını tanzime inhisar eylemek- türk bir cemaatin boyundurugu al • 'llÜhim meselede doğru ve hııkkanl-

Y apıyorlar tedir • tına koymak Uzere nam hesab~a te· vetli bir ~mretihal bulunmmn için hak 

Ticaret kanunu 
Ne şekilc'e 

. Değişt.ri~ecek 
Ankara, 15 (Hususi) - Ticaret 

kanununda yapılaca.k olan tadilatı 
tesbit etmek Uzere teşekkül eden ve 
muhtelü şekillerde tetkikatta bulu -
nan komisyon bu ayın 28 inde son 
toplantısmı ya.pacaktır. Komisyon 
bundan sonra hazırlıyacağı mufassaJ 
raporunu vekaletlere verecektir. 

Kanser 
Mücadelesi 

(Başı 1 incide) 
terine göre tenvir eylemek gibi mü
him bir vazifeyi üzerine alacaktır. 

Paris, 15 (A.A.) - Paris mmta • Yukarıda A.li meclisin Suriye üze- mellük edeceği bir Suriye siyası var~ 1 hürmet eden bir sUkOn l!znn. 
kası sebzecilerinin grevi umumi bir rindeki mandayı Fransaya vermiş lığını bir dakika için kabul eylemeyı nra drr. 
mahiyet almışsa da hiçbir hadise ol- olduğunu söylemiştim. Fakat Suriye düşünmemiştir. Bunun fcin, bu ihtilaf de~nde 

ismile anılan mmtaka ile bu mmtaka- Milletler Cemiyetine ait olarak gös "lilletler Cemiv<>tinin Sancak mukad· 
nm coğrafi, siyasi ve hukuki vaziyeti terilen fakat haddi zatinde kati'yyen -leratmı eline almasmı. Fransız krta· 

mamıgtır. 

lkt~sat Veki!i 
Istanbul 
Radyosunda 
Ar.~tara, 15 (Hususi) - 1ktısat 

Vekili Celal Bayar yamı (bugün) ls

tanbula hareket edecek, Ekonomi 
ve Arttırma haftasının son gUnU ve
receği konferansı İstanbul radyosun-
da söyliyecektir. Vekilin bu nutku
na büyük bir ehemmiyet vernmekte

dir. 

A vusturyada 

Yüz kişi 
T evkıf edildi 

ona ait bulunmıyan rol hakkmd:? ne idi • 'arı ne Tiirkf veye ve Türklere aleyh-
i düşüncemi sarih surette bildirmiş ol 

Eğer Suriye o zaman Fransız ş. +nr unsurlardan mUrekken krtalamı 
1. k 1 b"tUn · · duğumu sanıyorum. "d k ' l . . ı.m ga ı altına onmuş o a.n u arazıyı 

1922 
de vücuda getirilen ve 1923 ...,nnn7 'iinfih arazı en c:e ı mE>sını, 

ihtiva etmekte idi ise, o halde Arap ~ylülünde mevkii tatbike konulan letler Cem!vetinin bir komi~erinin fiili 
lisanı ile konuşan Suriye ve LUbnan · omrl altmda ufak bir bitaraf jandarmanda şartı Sancak arazisini ihtıva 
cemaatinden başka TUrk rrk ve dilin. edemez. Sancak arazisi, bu vesika _ .,,ıı kuvvetinin bu mıntakaya ,;önde. 
den Kilikyayı da ihtiva ediyordu. nm kabulünden ev\.el olduğu gibi ka "ilmesinf, Tiirkive. Fransa ve Suriye 
Eğer Sa.n Remo ves:t;<asmdan cıka- bulünden sonra da, ayn bir halde ve •ımıfmdnn hiG bir yeni hadisenin. 

nlan netice bu ise, nasıl olur da Fran kayıtlı şartlı bir tarzda yalnız Fr~n- "ııkkmda karar verilecek vaziyet U
sa, bilahare ya.pıla.n bir iyi komşuluk sa CUmhurlyeti hükumetinin otorıte -~rinde fena tPSir icra edemem~in!, 
anlaşması ile, mandater olarak Mil- si altına konulmuş olarak kalmakta- "C nlha et alakadarlar arasında bir 
letler Cemiyeti paktının 22 inci mad- dır. Manda şartı Sancaktan ba?.set • .,n1n.c.:mn vukua t?elmP.si ve yahut yilk· 
desi mucı'bı'nce kendisine emanet edi- ·1ert u duğUm ,_ ''\ t i u t -·-tte mti memektedir ki, bu ı s r ~r- t\ m l e!'.<i~n z n m ess r .,.... , "' 
len araziyi TUrkiyeye geri verebilir - mülahazat için kafi bir delildir. Fa - -:ıkere edebilmesi irin mfümit bir h~ 
di? Bu sorulmıvn liıVlk bir sualdir. kat bunun dahası da vardrr: ··nnm varntılmnımn MillPtler Cemiye-
Hiçbir manda fevcli 1 L" •tne t eklif etmfs bulunuyoruz. Bir sua li.t ••• 
ecl il mem i~f i r 

Bu vesika, bugün manda arazisi 
Fakat eğer "Suriye .. coğrafi tabiri üzerine yalnız Fransızca ve Arapça 

bu kadar bUyük bir surette geniş bir yı resmi lisan olarak koymaktadır. 
mmtakayı ihtiva etmiyorsa. o halde Halbuki 1921 ve 1923 muahedeleri 
1920 de verilen mandanın, İskende· tskenderun ve Antakya muhtar mın 
run Sancağı gibi mukadderatı huku· takası için Türkçeyi resmi lisan ola • 
kan tekarnır etmemiş ara:r.ilere ka- rak tanımaktadır. 
dar uzandığı kabul olunabilir?. Fransız hUkümeti başta olarak bir 

F.n @min aaronfi 

Sa.maun (Huınıal) - Bura Kızılay 
Ceınıyett meııkezinde ııelıirli gazlar • 

~korunma kursu açdIDJf, ilk kon
a - t:~ belediye doktoru Niza.meddin 

nıtı' 

Bu kanser taharri müessesesinin ku 
nılması için evvelki gün ilk müs
bet adım atılmış ve Ü n i v e r
sitede R e k t ö r C e m i 1 
Bilselin başkanlığında mühim bir 
toplantı yapılmıştır. Üniversite pro • 
fesörlerinden Hulusi Behçetle Obern
dorf ve diğer 22 profesör ve müte • 
hassısm iştirak eylediği bu toplantı 
da evvela bu iki profesör, evvelden 
baz:ırladıklan raporlan okumuşlar, 
bu raporlar üzerinden ilnıt mUnaka -
,.ıar cereyan etmiş, ııonra da Btilk
ael beynelmilel kanser kongresine 
ait raporlar okunmuştur . 

Viyana, 15 (A.A.) - Son giln • 

terde Viyanada., devletin muhafaza
sı kanununa mıııha.lif hareketlerde bu· 
lunmak suçu ile yüz kadar nasyonal 
sosyalist tahrikçi tevkif edilmiştir. 
Aynca, hükfımet ıle1·'-inde propa • 
ganda yapmakla suçlu birçok komil· 
nlst te yakalanmıştır. 

Hakikatta ali meclis. bu aruiler çok yerlerden, bize Suriyenin inkısa 
hakkında hiçbir manda tevdi etme • mmı istihdaf eylediğimiz hakkında 
miş ve Milletler Cemiyeti konseyi ise. serzenişlerde bulunuldu. Halbuki. 
bir taraftan, meselA Jap adasına ait San Remo ka nda nazarı dikkate 
ihtilaf dolayısile. reddeylediği bir se. alınan Suriyenln vahdetini parçahya 
lahivetl, 1922 de kendisinde görme • rak fili meclisin iradesini tagyir eden 
miştir • biz değil fakat Milletler Cemiyeti 

Tnrkive. bu 5ureti hallin tavsiye e
"1ilmesi hakkmdnki tavsiyesini yapar· 
'·nn, :ıvni ?.amanda. bir uzlaınna ırure
•i lıalli irin en emin r.!lrantiyi Fransa 
·1_. Tiirkive antrnldıtk! derin ve samı
...,, dnstlıı"'tın teşkil ettHHni bir kere 
~ .. ha t .. 'lıit e,•1er. ~ .. ricl oldu(hınu n. 
~it pftirrim bfr ihtilA.fa raifmen, lkt 
~ı>mleket nrasmdıı 'ld mfinasebat htc: 
lıir zamnn bu kadar sa~lam ve sıkı 
-.1mamrstır. HUktımetim, büyUk has
~ıtsivetimizi anlamakta ve bu elim ilı
•imnlde bl7.e yardım etmekte Fran!J% 
"ilkfımetinin başta gelf'Ceğinden e • 
...,indir. 

""'Vnıdan ftrilmittir. 
ıs•' ~ !tursa daire bqkantan, bUtUn 

o!S' ~lttorıar, diş hekimleri ve eczacılar 
te ' \tatn etmektedir • 

UL --..., -- -----1\ızıL-;;;.::ııis:r~~ 
SuYu En Sıhhi Bir Sofra 

Suyudur. 

~· 

Bu ilmi münakaşa ve müzakereleri :.--------------1 
yeni enstitünün tesisi hakkındaki mil Yurtta§: 
zakereler takip etmiş ve enstitüye Türkiye yem~ memleketidir. 
bağh olmak üzere kurulacak komite Yem~ en faydalı gıdadır. 
meselesine temas edilmiş, mühim ve uıasal Ekonomi 
müsbet bir çok kararlar almnuştır. l ve 
lçtimaa bayramertesı t\iger münasip 1':..... ____ ___ A_rttı_nm __ K_u_ru_ma __ 

bir cUnde devam olunacaktır • 

Bu suretle. 1921 de Türklyenln Konseyi ile mandalar komisyonu ol • 
Fransa ile, bUyUk bir kısım Uzerln • muştur. 
ı1e kn.vrtsız ve şartsız ve Tilrk ekse· Bize, Iskenderun ve Antakyada 
riyetint haiz Snncak arazisi üzerinde- müstakil bir devlet yaşıyabilir ml di 
ise kayıtlı ve şartlı olarak. bir hudut ye soruluyor? Milletler Cemiyeti Kon 
hattı çizdiği zaman ve bilıihara 192~ seyi ve mandalar komisyonu, esaslı 
te iki memleket. üzerinde evvelce alı s.Jflkadarlarm her gUn enerjik ve kan 
nan şeraitte hiçbir değişiklik vücu • tı protestolanna sebebiyet veren Su • 
da getirmeksizin, bu hattı bir siyasi riyenin bu inkısammı acaba Suriyeyi 
hudut haline getirdikleri vakit. San daha ziyade yqıyahlllr 'bir hal~ ge • 

OavaVT dinlediniz. AlmaMık tedbtr
'nrin 53.hnvr temizlf'mive hıtdim mn~ 
Lnrel cenhf'~inf te.-=kil etti~ bu mese
' .. nin e ast hakkmda konumnak flzere 
- .. nidPn hmrurunuza ctkl\rıtihmn: ,.;a. 

"""nna intb:Rn>n tam vfc-dan! olnrnlr bu 
'lU nazan dikkA.te almak. sir.lere ait. 
tfr ... 
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:J\A ·aı-ııcemeıerde · 
. ~ 

' ' . 

içmişse kenaı 

Parasi:e 
içmiş 

Bugün SAKARYA Sinemasında 
Halkımızın en çok sevdiği ve beğendiği 2 yıldız: RUBf 

KEELER ve DICK ve LEVIS STON Amerikanın muaz. 
zam donanmasının iştirakile yapılan büyUk bir fj]Jrl 
DONANMA GELlYOR Amerikan deniz a~ademisinde 
ve subayları iştirakiyle çevrilmiş olan bu filmi bilhassa 
deniz ve askeri okullan gençlerine ithaf ediyoııız. 

Gençlik . • . Neş'e . • • ve Irade.. 
Bayram münasebetile ilaveten : 

Kertenkele gibi 
bir hırsız çocuk 
yakayı ele verdi Asliye birinci ceza salonıunun din

leyiciler sırasında güçlükle yürüyecek 
kadar şişman bir kadm oturuyordu. 

1. - Büyük millet meclisinin ~ima töreni ve ULV 
ÖNDER ATATÜRKÜN irad buyurduktan son nutuk. 

2. - Ankara Cumhuriyet bavrammda yapılan muaı· 
ZRm resmi geçit. Paramunt Jurnalden Ingiltere Kral 
Sekizinci Edvard'ın istifası ve Misis Simpson .. Mübaşir çağırdı: 

- Afife Akbeniz. iKi DEFA 
ELiNDEN 

POLiSiN O, iki yana yuvarlanarak suçlu ye
rine geçti. ......................................... ~ 

Reis: . . ' 

KAÇMIŞ 
r. Meşh~t suçlaı:a ~akan asli ye dördüncü ceza mahkeme
sı , Amerıkanvarı !>ı~ ap~rtım an hırsızl~"' ının tahkikine el 
koymuştur. Bu hadısenın kahramanı ophaned b• · · 

. - Kendini, dedi, bilmiyecek' kadar 
içmiş, polisi tahkir etmişsin, öyle mi? R:,~ -d"yo 

1 BiLECiK 
t ·· t.. d g d e ırıncı s~ us un e numara a oturan 12 yaşında Hamit dh 

hır çocuktur. a 

Suçlu hiddetle başım kaldırdı: 
-Allah, Allah! .. Içtimse, kendi ke

semden içtim. Buna 8.Iem ne karışı. 
yor, anlıyamryorum. 

Bugünkü progran1 j 
bta.nbw 1 

.. . 

ve OLGUN 
RAKISI 

Polisler bu çelims!z küçük suçluyu 1 düfen bir polisin nazarıdikkatini çek 
maznun sandalyesıne oturttuktan miş ve kendisini yak ı t p ı· 

· "dd' · k tt S a amış ır. o ıs 
SO} nSr~ kreı:ıd• 1 ıanameyı O U ~· UÇ· Hamidin elinde kumbarayı da gör • 
u ır ecı e 23 numaralı Salahattin müştür Polis muslukl ı· d 

- Canrm .. Ne yaparsan yap, am
ma, sonunda buraya gelmek yoluna 
sanmamak şartile. Şuurunu kaybede· 
cek karlar içersen işe biz de kar1s1nz. 

öğle neşriyatı - Saat 12.30: Plak 
ile Türk musikisi; 12.50: Havadis ; 

1 

13.05: PJakJa hafif müzik; 13.25 - ı1 
14: Muhtelif plak neşriyatı. 

SAHiBi . . · an em en ve 
apartımanmda oturan Zaruhinın da- caketinin içinden alırk H •t bi ir · . . . en amı r 
esıne ve yıne Sırkecıde eczacı ano sihirbaz gibi kumbara'" k t · 
· · k t · ". yo e mış. 

nım şır e ı .apa_rtınıanında oturan Bütün aramıya rağmen polis bula • 
Hakkının daıresıne, bu apartıman • mamıstır. 
!arın dış taraflarından pencere de • FIRSATINI BULUNCA 
mirlerine tırmanarak, duvarlardan 
kedi gibi atlıyarak çıkmış ve apartı
man pencerelerini maymuncukla aç
mak suretile Madam Zaruhinin ka • 
tından samur ve sansar kürkler ve 
elbiseler, Hakkının dairesinden de su 
muslukları i9inde elli lira bulunan 
bir kumbara aşırmış ve iki defa da 
polisin elinden kaçmıştır. 

KERTENKELE G1B1 
Reis zabrt varakalarmı da okut -

tuktan sonra Hamide sordu: 
- Sen bu apartımanlara dış ta • 

raflarından nasıl çıktın ? 
Hamit soğukkanlı ve müşkül bir 

imtihan sualine doğru cevap veren 
bir çocuk heyecanı ve süratile şöyle 
cevap verdi: 

- Bay reis. Ben düz bir duvara 
bile kertenkele gibi çıkanm. Bacak
larım ve kollarım çok idmanlı. 
NASIL YAKALANDI? 

Hamit Zarulıinin dairesinden çal -
dığı samur ve sansar kUrkleri şura -
ya buraya satmış ve paralarını da 
barcamıştrr. Hakkının apartrmanma 
duvarlardan tırmanarak güpegündüz 
çıktıktan sonra bütün muslukları sök 
müş bunlarm caketinin içine sarmış 
çocuğunun kumbarasını da aldıktan 
sonra yere inmiş ve bu sırada tesa· 

Hamit polisi musluklarla meşgul • 
ken el çabukluğu yaparak pantalonu. 
nun içine ve bacaklarının arasına 

kumbarayı saklamıştır. 

Küçük hırsız polisin önünde mer -
keze giderken bir fırsatını bularak 
kaçmıya muvaffak olmuştur. Hamit 
kaçarken kumbarayı çıkarmış ve bir 
duvar deliğine sokarak üstüne taşlar 
koymuştur. Polis biraz sonra yaka -
lamış üstünü aradığı zaman kumba 
rayı bulamamış ve kendisini karako· 
la getirmiştir. 
TEKRAR KAÇIYOR 

Hamit karakolda isticvap edilece
ği sırada yine kaçnuya muvaffak ol
muş ve bu defa yakalanmamıştır. 
Apartıman hirSızt kaçtıktan sonra 
kumbarayı gömdüğü yerden çıkarmış 
ve parçaladıktan sonra içinden elli 
lirayı ç1karmış ve doğru çarşrya gide 
rek kendisine elbise, palto ayakkabı, 
ipekli gömlek ve mendil almıştır. 
Hamit bu şekilde şık bir prens gibi 
gezerken kendisini karakolda gören 
bekçilerden birisine tesadüf etmiş ve 
onu yakalıyarak karaI<ola getirmiş • 
tir. 

BütUn bu tafsilattan sonra reis, 
şahitlerin getirilmesi için davayı baş 
ka bir güne bıraktı. 

~.....,.~ TAKSiMDE - HALK OPERETiNDE - MAKSIMDE 
ZOZO DALMAS VE TOMAKOSLA Bugün ma

tine16 ve ak,am 21 de PIPIÇA yarın matine 16 ve 
aktam 21 de ENAY ILER Biletler aatılmaktadır. 

Telefon 42633 

- Neden şuurumu kaybedeyim, 
bayım? .• 

- Polisj tahkir etmedin mi?. 
- Havrr .. Bir şoförle para mesele.cıi 

i~1n ceki~irken. aldı, beni karakola 
."'ötürdü. Kanlı mıyım, kati1 miyim. 
htrsrz mrmm. ne ~rımtnn dı:ı hPni b11rıt
va getirdiniz?.. diye sordum. işte 
bu kadar. 

- Demek ta.şkm bir derecede iç
medin ? .. 

- Yok efendicie:im. yok. Ben bu i
~in UstadıVTm. n~!'!Il olur, siz hiç me
rak etmeyin. dedi. 

Muhakeme hakaret gördfüfönii id
dia eden polisin çağmlmasma kaldı. 

Dayağı 
Hangisi 
Yemiş? 
Sultanahmet sulh ikinci ceza mah

kemesinde bir dayak davası görülü
yordu. 

İki e.dam kavga ediyor. Biri, diğe
rini dövüyor. Dayak yiyen mahkeme
ye müracaat ediyor ve s~lunun mu
hakk:ılc ce72 gönnoahıi l:>tlyvı. 

Karar okunacaktı. Suçlu avukatı 
ile beraber içeri girdi 

- Karan okıumaym bayım. Ben ve
kil tuttum. 

Ve vekil, asıl dayak yiyenin davacı 
değil, müvekkili olduğunu söyledi. 
Meğer suçlu, kendini kurtarmak i

çin davacı olarak buraya gelmiş. 
Karardan vazgeçildi. Muhakeme 

vekilin isimlerini verdiği şahitlerin 

çağrrılmasma bırakıldı. 

Akşam neşriyatı - Saat 18.30. 
Plakla dans musikisi; 19.30: Konfe
rans: Tasarruf ve yerli malı haftası 
münasebetile belediye tktısat Müdü
rü Bay Asını Süreyya tarafından: ı 
20: Nezihe ve arkadaşları tarafından 
Türk musikisi ve halk şarkiları · 
20.30: Türk musiki heyeti; 21: (Sa
at ayan) orkestra: 

Yurflaşlarmm Bayramlarını 
Kutlular 

1 - Suppe: (Pikdam) uvertür. 

2 - Rich. Strauss: (Rosenkavali- -- - - • - - - - ......,,,,, 

er~ val~hman!noff: (Eleji). ~ 11111111~111111111111111111111111111111111.1. 11111111111111111111111111111 l~llllf~ 
4 - Dvorak: (Slav dansı No 1). • 3 !Jır kadın hastalıkları mutehassısı şunu tavsıye ~ 
5 - Toselli: (Serenat). := edıyor: 5fa 
6 - Stolz: {Marchen vom Glilck) § "Her türlü rahim hastalığı çeken hastalar, şÜp· 

tango. § hesiz birçok şeylere pehriz edilirler. Bünyelerini 
22 : Ajans ve borsa haberleri ve _:= zaif düşürmemek irin biz, kaybedecekJerı· kalorı" 

ertesi günün programları; 22.30: ~ 
Plakla sololar; 23: s o N. § miktarını şeker ve şekerli maddelerle telafi etmeğe 
-=========== § uğraş~rız. Ayni zamanda yeni doğmuş çocuklara 

Ô L Ü M §§ şekerlı su vermek gayet iyidir. Bazı sütleri çok Intt-
Nafia Vekaleti saıbık müsteşarı Bay § vetli olmıyan annelerden alacakları normal kaloriyi 

BÜRHANEITİN ABU = çocuklar bu suretle temin etmiş olurlar.,. 

":~ya.~ gözlerini ~~du. Cena?.Csi ~IJUlllllJlllllllllllllll llllllllll l llllJlll lllllllllJlllllJll[Jll llllf lf llllJJ 
bugünku çarşamba günü saat 11 de 
Feriköy Bozkurt sokağımda 20 nu -
maralı evinden kaldmlarak Teşvikiye 
camiinde namazı kılmdıJı:taıı sonra 
r-~"'ıı .. ı0.r b.:ıı..1....:.-.--..:ı .... u ... ı..1 .. -

metine tevdi olunacaı..-tır. 

Yurtt~: 

Yabancı paraların dü.şmesi h4-
disesi karşısınıda Türk parası bi.. 
riktiren, akıllı old1ığunu isbat 
etti. 

Ulusal Ekonomi 
ve 

Arttırma Kurumu 

R E K O R. Hidrofilj, Prizecler ve Paratect inşaatları 
rutu'l:ıetten ve su sızıntısından koruyan muhtelif maddeler. 

Bu hususta tekıiike dair her türlü malfuna.t meccaneD 
veruır. 

Kürekçiler, Karakaşoğlu han No. 5 
GALATA 

Norad 
Tel. 40712 

-Yerlimafı Olan-.ı 
Lüks Rambo d'9 fırçalan 
lam ve ucuzdur. Her yerde 
nundadır. 

kullanınız. Hem tık, hem sağ -
isteyiniz. Fabrikası Zeytinbur p 

1 IJ R K SiNEMASINDA JAMES CAGNEY PAT O'BRiEN 
FevkalAde 

iŞTE 
filmini 

BAHAIYElllEA 
görünüz Fransızca 

altı buçuk lira istikraz eylemiştim ... Bir türlü resül -
malini ödiyemediğim bu paranın, bir buçuk seneden
beri ayda altmış beş kuruş faizini, gümüş para ola -
rak, muntazaman tediyede devam ediyordum. .. Bi • 
naenaleyh, kadroda yapılacak yeni bir tensikat, bir 
1ki memurun işten çıkanlması ihtimali Haşmet ağa
yı şiddetle alakadar edecek bir mesele idi ...• 

On çift endişeli göz, derin bir sükut içinde, üzeri· 
me çevrilmişti. Fakat hiç kimse doğrudan doğruya 
hitaba cesare!. edip bir şey soramıyordu... Nihayet 
Haçtan dönerek İstanbulda kalarak bir Türk kızıla 
evlenen Cavalı bir müslümanm sulbünden geldiği 
söylenen, kalemin ingilizce mütercimi, Şokola rengi, 
Vilhelmkarl pomadalı bıyıklan, silendirik, narçiçeği 
renginde şilik fesi, çok açık lacivert redingotu, bü -
tün göğsünü kaplıyan, küçük bir yastık kadar cila -
ııeli, plasdron boyunbağı ve sairesile, nev'i şahsma 
münhasır ekzantrik bir tip olan Abdüssettar Bey ke
lama 8.ğaz ederek anlaşılmaz bir şeyler mınldandL_ 
Bunu, Fransızca baş müsevvidi, ırkınm umumi tema
yülleri hilafına, enfes bir bürokrat tipi olan ve bu gi
bi kalem işlerinde çok hassas bulunan Jak Haron 
Efendi takip etti. .. Artık sükut ve endişe devresi, 
yavaş sesle bir münakaşaya tahavvül etmiş, mükay
yit muavini ve kalemin en yeni memuru Ahmet Bey 
bile işe karışmıştı. .. o zamanların züppelik alemlerin 
de hususi bir şöhreti olan ve ataklığı, ukalfilığı, de
vamsızlığı ile bUtün kalemde daimi bir şflriş men· 
baı olan, Fransızca ikinci müsevvidi Ferih Bey bu 
fırsatı ganimet bilerek, mutat ve teatral jestlerile o
danın ortasına atılarak, binbir çeşit mütalealarını 

serde ba~ladı ... 
Ben esrarlı ve muammalı stllditumu muhafaza ede

rek, arasıra, henüz tebliğ edilmiş hiçbir kıırar olma
dığını temine çalIŞIYordum. Bu esnada çalan öğle taı
tili c;mgn-ağı, hararetli kafalan biraz serlnlendirmiş, 
ınemurlar için ciğer kebabı, fasulye piyazı, kuzu sö
vüşU, şira, limonata ve sandoviç satan arnavut bak
kalın. odaya dolan cırakları, asabiyet ve korku ~in-

-

. FATlJŞK.Af 
Oç Günlük Roman 

de bir müddet unutulan açlık meselesini hepimize 
hatırlatmıştı. 

Öğleden iki buçuk saat sonra, müdürün daima bol 
tütün dumanıle karışık şekayik. lavantası koka.il deb 
debeli, geniş ve çok aydınlık odasınd8.t onunla karşı 
karşıya oturuyorduk. Sabahkinden daha neşeli ve 
teklifsizdi. .. Onilnde açık duran kadroya bakarak gü
lüyordu ..• Nihayet bu devam edip giden sükutu bo -
zup konuşmanııı zamanı geldiğini anlatır bir ta.vurla 
yerinde toplandı ve mühim bir sır tevdi edecek gibi, 
odarim kapılarına baktıktan sonra hafifçe öksürdü: 

- Azizim; dedi Müessesemizin işleri gün geçtik
çe ehemmiyet peyda ediyor- Bilhassa bu yük en faz
la sizin kaleme yükleniyor.- Hariçte ticari muha • 
beratımızda, diğer müesseseler gibi, artık biz de as
rın yürüyüşüne ayak uydurmaklığımız icap edlyor. 
Yabancı lisanlarda muhaberatın el yazısı ile tebyizi 
çok kötU oluyor. hak ve silinWerden mektuplar o -
kunmaz hale geliyor ve bu iş sizi de çok yorduğunu 
görüyorum ... Müdürü umumi ile bu işi ne .zamandır, 
düşünüyoruz nihayet yegane çareyi bir yazı ~ak.ine
si almakta ve bunu kullanmak için de bir daktilo an· 
gaje etmekte bulduk. .. Birkaç lisandan kopyaya muk · 
t.edir profesyonel bir daktilonun bir kadın olması !A
zım gelmektedir-. Bu yeniliğin dairemizin eski kafalı 
unsurları üzerinde yapacağı tesirleri de hissetmi>'or 
değilU.-

Sonra sesine dah& esrarlı bir ahenk vererek ilAve 
etti: 

- Daktiloyu doğrudan doğruya m.a.iyetiıne ala • 
rak. odamda çalıştırmayı da düşünmedim.. değiL. 

2- Yazan: Ummacı 
Fakat. benim karının vakitli vakitsiz ziyaretleri, ve 
sonra böyle resmi bir vaziyetten kadın kafası ve ka
dın mantığı ile çıkaracağı manalardan çekiniyorum.. 
Onun içindir ki, bu işin idaresini sana bırakıyorum, 
mefruşat faslından kendisine sekiz altın maaş vere - · 
ceğiz ... Yazı makine ve masası ısmarlanmıştır, yarın 
gelecektir, yanında bir yer hazırla, kendisi de ay ba
şında işe başlıyacaktır_, 
Görüşmenin bittiğini anlatmak ister gibi, önünde

ki dosyalardan birini ~ıp. güya, tetkike başladı. Ka
pıya doğru ilerlerken, arkamdan seslendi: 

- Bu kıza karşı yapılacak en küçük latibali bir 
hareketin, hürmetsizliğin en ağır bir şekilde cezalan
dırılacağını da şimdiden ve benim he.sabıma mem\11'"' 
rz;a anla.tınıya mezunsun dedi-
Taın kapıyı açacağım esnada, tekrar çağırdı; yü

zUne Laktmı, sincabı gözlerinden neşe fışkırıyordu; 
- Bazı çok resmi işler için de odamda. çalıştıra • 

cağım ... 
Boyun iğerek, dördüncü bir tebliğa muhatap olma

dan CX:adan fırladım. Kalemde meseleyi arkaciaşlıu-a 
tebliğ ettim. Kadro işinin böyle tatlı blr neticeye 
varması, yeknesak bürokrasi hayatının şimdiden 
sonra böyle genç bir kadının refakatinde geçeceğin • 
den mütevellit tahmniler az çok herkesi sevindirmit 
gibi idi Liübalilik ve hürmetsizlik karşısında tatbik 
edilecek cezaya karşı müdürün tebliği mühtelif tef • 
sirata sebep oldu... Kendini daima dünyanın en me
deni insanı addeden ve kadın meclislerindeki hayat • 
larmı, her gün konferans şeklinde, arka.da.şlarına an
latan Ferih bu ihtarı şahsi ve arkadaşları ve kale -

min manevi şahsiyeti namına hakaret addederek, 
mutat gıirültutü lisanile, protesto etti. Avrupa hayat 
ve adabu muaşeretine dair ciltlerle eser okuduğu • 
nu her vesile ile tekrardan çekinmiyen ve U'arızJde 
akrabala.n olduğunu iddia edip duran kalemin haf 
mübeyyizi Aram Köseleciyan Efendi de Fe

0

rihin pr~ 
testolarıru çok kıyak ve kıvamında edil.nıi.ş la.fla.rda.11 
addeylediğini söyliyerek gürültü ile alkışladı. Yalnu, 
dosya baş memuru ve kalemin en yaşlı ve en muha • 
fazakar uzvu, sabık tekke şeyhlerinden Fuzuli Ef endl 
yelpaze şeklindeki sakalını, incecik kemikli parmak .. 
larile taraya taraya kafasını iki tarafa sallayıp dur
du; bu vaziyeti ile, galiba, bu işi pek tasvip etmediği .. 
ni anlatmak istiyordu ... Fakat herhalde ekseriyet üze 
tindeki ilk tesir, hiç te fena değildi Hatta, nasıls&t 
bu hUSL.Sta, mütalea serdetmemlş olan odacrbaşı E
ğin:: Haşmet ağa bile o haşmetli bıyıklannı, fındık 
kabuğ· rengindeki küçUk gözlerini süze süze, gQ.ya 
yeni memure hemen gelmiş karşısına dikilmiş gibi, 
keyifli keyifli burup, Abdüssettar Beyinkiler gibi, 
uçlarını yukan doğru klvtrmıya başladL .. Yalnız m&"' 

aş meselesi, daktilonun bütçeye konan aylığı, en fa:I" 
la nisviyet taraftarı Ferih de dahil olduğu halde, ol
dukça haklı bir surette, umumi itiraz uyandırarak. 
bu pişmiş ve kotanlmıya hazırlanmış aşa, buz gibi 
soğuk ve çok kireçli bir su katmıştı ... Maddi menfa· 
at karşısmda, cinsiyet rekabeti, kıskanç ruhları kô
rüldemi'?ti. Çoğu evlit ve torun sahibi olan ve sene
lerce süren mesai mııka.bili ancak altı ili on lira a.nv 
sında aylık alan bu insanlar genç olması çok mub .. 

temel bir kadına birden sekiz altın lira maaş verüıne
sini fazla görüyorlardı. Zaten, sinnime nisbeten, yit 
mi iki buçuk altm lira mümeyyiz maaşını bana da 
çok görüp dedikodu yaptıklarına vakıftım... Çünld1 
kıdem ve tecrübenin iktidar ve yüksek bilgi fevkinde 
bir meziyet olduğu fikrinde idiler. 



~ünün M-;seıeıerı 1 
Kızılay hakkında 

lb lUzıtayuı memlekete yaptığı lılz. 
t etıert ~yıp dökmiye hacet yok. 
ak.at hız, bu müesseseye lizımgelen 

~l'dırıu yapabiJlyor muyuz? Yardım
~rnızın en başmda propaganda işi 

~elır sarunm. Bu iş, ilkönce Kızday 
d ~ruınuna düşer diyeceksiniz. Bu 
ogrudur. Kurum bu öde\·lni yap -

inak için çalışıyorsa da, bu çalışma.
~" ) eter derecede başanh olmadı -

ll.ı da itiraf etmelf)im. 
da Gazetelerimiz ne yapıyor! . O~ 
ka' ba~ rnmlarda müessese adma çı • 

11 gazeteye ettikleri vardıım kili 
&o .. ~ " bu l"ti~ ortn:r gibi gelb·or bana. Bal • 

11 
ki Kızıla) ı prop~anda etmek için 

tee fı~atlar knçmhyor. l'tlisal mi Is • 
~l'slnız? G~.en giinkü gazetelerde 
~Yle kr a bir fıkra gördüm: Km -

Y, Kız:ılh~ Kunımunun Milletlera.
t'ası idare azalığına seçilmiş. 

llu önemli haber, Kızılay hakkın· 
~ birçok ı;irel dayandıncı sözler 
'iiylernek, halk arasmda Kratay· aş
~ı ya~'Tnak için ele ~~n bir vesl-

~Pğil midir? lld liç satırhk btr ft'k 
ta ile hunu Jı;eçiştirivermek, kayıt -
~lık eri ayılmamnh mı! 

İ\ızıJay grrçlik Kunımu ile Türk 
~klannda Kızrlay ideallerini ya -
~ttrııya çahc;ılihğı do~ılor. Bu yol 
l ilk okul öğretmenlerinin gayret
eı1 5likrnnn lavı1d1r. . 
l<ızrlny nMli;? Çor:hımnı !llRnıyo • 

l'\Jl ki, bu, harn mmanm'1a yarahta ta • ı· • 
"akma,,, !iiulh zamanmda da su 

ha.ırıkJnı, yer deprenmesl, foprak kay 
bıa.cıı, biiylik ynngın gihl ô.fetlerile 
'çları doyurmak, evsi?;fert yerle~tlr
bı"k, Yoksullan givinclinnek, nnıa -
:~~ okullardaki fakir c;oe~klan bir 
d,:ıtn yedirmek (KrzıJay)ın ı?ayesl -
hır. Kızılay ~erçek bu yolda insan -
b ~ hir yardım Kunımmlur. Fakat 
d''~ nihayet onun en yüksek ideali 
l'~11dir. 

(Kızılay) insanlığın en yUksek fa
~l't!erinJ temsil eden, o faziletleri 
~'5atan ve telkin edem bir konun -

r. Kızılay, bir milletin bütün fert
\ni ulusal t.esanüd·len başka in -
• lık te anüılünün de anlamını ken 
~ ll·le to:>lryan bir \'a.rTıktır. Bir mil-
1ı~'ln fertleri birlbirlttine nastl baı!b 
~ • ın~..ı.ııun -u. ....... .uı.n.1.u "u u,.;ıu ıertıei'f -
~ıı de birlbirlerine öyle bağh olma -
liı tı 18.ıımgeldiğini ifade eden kurum 

l:ılavdır 

d .. nu ~knı:l;.... ytiçe bir ideal temsn e-
tı Kızılay, daima hevecanh bir yü

~le karşılanmalı değil midir! Eğer 
~let, Kızılaya biiyiik hir değer ve 
'a le onun kendi uzvunclrM sa~"'11lR
' · ona maddi ya.5ayıı:ı VE' çalışış va -

11 
!\'arı vermt"ı!>e ne olurdu? Biz yal -

~'I. ba~·ramm birinci günü Kurumun 
~~ttığı rozetlere verdi~imlz üçer. 
ltk ;r kuruşla mı ona yardım edecek 

1 l<tt.ıla:va Uve olmak '"'" yr1c1a· veri ~ . . ... 
~· ~ para bir lira.dır. On altı. on ye-
~ llıilyon nüfusu ohm bir milletin 
ı... ~a~ bes milyon aza.s1 olmamalı ..... . 
tn · Yılcla millet~e verilecek ~ mil-
~ lira Kızdaya ne l15ler yaptlrt -
tıı..~'I.· Fakat işte bu iiyelik bile, pro -
\ ">\artdasızhk ytiziinden, birkaç bini 

la.mı . tııe yor. Ona vılda bir lira ver • 
llı lcten hangi TÜrk k~mır! Fakat 
ti nıett~n bunu ne istiyen, ne lstemJ 

htıen var 
ıı . 

tıı u rn~eleye önem vermeliyiz. Kı-
lla &.'j1 her vesiJe ile sevdirmiye ve o
~ daha c;ok yardım temin etmlye ça 

lllatıyız. 

"'"" Kaum Nami DURU 
~"'=:::=========-
tt arasularımızda Yakala-

C\tt Ecnebi Balıkçı Gemileri 
~~ .\ıılta.ra, 15 ( Hususi .muha'birimiz
~a~) ..... Karasularımızda avlanırken 
6ı~ atanan yabancı devlet gemileriyle 
~U er vasıtalannrn tabi olacağı hü· 
t1a ~ler Uzerinde meşgul olmak, bun
~~ sonra Adliye ve lktısat Vekalet
tıı1~ 1n vazifesi çerçevesi dahiline gir-

"'ilır 

l~ı-;urn~k teşk.ilab .ancak bu gemi'e 'bır kaçaJ,cçılık vaki olduğu za
b rtıUdahele edecektir • 

~ı"let Sermayesile T e§ek
Eden Bankalarm Ser· 

~ll mayeleri 
ltıa kara, 15 (Hususi) - Devlet !er· 
~ r~t!ısıyJe teşekkill eden bankaların 

tij 
:ı.ın trıetıe muhaberelerinde evraka 

~a Plllu yapıstmlrp vanıstırılmı. 
:~n hakkında Maliye Vekaletince 

bal •kat yapılmış ve Divanı Muhase
~~i. bu husustaki düşüncesi sorul -

Ur, Me.seıe ürerinde yakında bir 

Harpte ,YUT~. ~~el°!";'"' ufuruncla ölen erkeklerin clul karılan, yetim kalan çocuklan, ktırfıların ela ilk yardımcı olarak Kızıl ayı 
bıılurlar. Gunun bıritule kıtlık oe salgın hcutalı~ ~r!uı~da bunaldığımız zaman da yine onun hudutsuz. ıelkati bizi okşar, yardım 

ecler. Onun ıçınclır kı, Kızılayı severiz ue çok eeuelim. 

Son Büyük Dramın 
Kahramanı aıtrı 

B ütün dünya hata şu 
münakaşa ile meş

guldür: 
Bugünkü Dük Of 

Windsor'un tahtını bı
rakması doğru mu, değil 
mi? Tahttan vazgeçmek -
le asil ve müstesna bir ha 
rekette mi bulundu, yok
sa kendi nefsine ait dü-

şüncelere vazifesini feda 
mı etti? 

Eski kral geçen yaz bi
zi ziyaret etmişti. Kendı
sini yakından gördük Sa
deliğini. vakarını. sanli -
uuyetını ÇOK sevaı.K:"'"'OU-• 

nun için bütün dünyayt 
uğraştıran münakaşa he
pimizi çok yakından ala -
kadar ediyor. 

H iç şüphe etmiyoruz ki, kratn 
hareketini muhakemede be1 

kes ayni noktada birleşmiyecektir 
Çünkü meseleye biribirinden çok 
başka zaviyelerden bakmak müm
kündür. Bu zaviyelere göre de hü
kümler değişebilir. 

Fakat bir tek noktada herkes ko 
layca birleşebilir. Bu da lngiliz mil 
letinin asaletine ve olgunluğuna 
karşı duyduğumuz hayranlıktır. 

Birçok memleketlerin dar yolla. 
ra saptığı. yüksek insanlık haslet
lerine pek az kıymet verildiği bu
günlerde büyük Ingiliz drammm 
bütün ,ahsiyetleri rollerini müstes 
na bir dürtistltık ve asaletle oyna
mışlardır. 

Birçok zıt görUşler çarpıştığı, 

dilnyanm en bUyük milletinin mu
kadderatı muallakta kaldığı bir 81· 

rada, alakadarlardan hiçbiri heye • 
cana kapılmadı. Hiçbir fena söz 
sarf edilmedi. Herkes biribirine kar 
şı tam efendice hareket etti. Böy· 
le bir manzara karşısında gönülle· 
rimizde büyük bir ferahlık duy • 
mamız ve dünya yüzünde bu yolda 
yüksek secfyeler mevcut olmasına 
&:vinmeıniz çok tabiidir. 

Eski Kral Edvardm hareketi 
hakkında haklı bir hükUm 

verebilmek için Edvardın mevki • 
ini ve ,8hsiyetini iyice anlamak 
lazımdır. Taht, taç, Unvan, mevki, 
debdebe pek çoklan için misilsiz 
kıymetler olabilir. Fakat bi ve ser 
best ruhlu bir insa.nm bunları bi • 
rer kıymet diye tanımamumı ve 
belki de yaldızlı bir ıindan bilmesi 
ni de tabii görmek icap eder. 

F.eki Kral itte bu neviden aer • 
best nıhlu bir inandı. Mevkllnln 
yaldız tarafmı değil, vazife ve me
sullyet tarafını gözöntınde tutu • 
yordu. Vazifesini sonuna kadar 
yapmıya ·hazırdı. Zaten Pren8 dö 
Gal olduğu zamanlarda da mem -
leketinin fevkalade bir nevi sefiri 
sıfatile dünyanın bir köşesinden 

diğer köşeaine koşmuş, durmuş • 
tu. Bazen Ingiliz iktisadi bayatı için 

Yazan: Ahmet Em,n Ya,man 

ınayı yadırg:ı...,., ~ mıştı. 

Fakat hususi hayat }ı !1 • 1 · ında 
şöyle düşünüyordu: "lı giliz iş biı 
liğinde en mütevazi bir yeri olan 
bir vatandaş, hususi hayatı hak 
kmdıt hesap vermek mecburiyetin· 

den varestedir. Bu serbestlik 
umumi hayattaki vazifelerini can· 
la, başla yapmak için kendisine 
şevk ve kuvvet verir Ben de iş be· 
raberliği içinde ağır bir vazıfe 
gören bir vatandaşım. Neden hu -
susi hayatım başkalarının ve eski 
asırlardan kalma an'anelerin key 
tine tabi olsun? ... Mademki, böyle 
bir kafadayım, vazifemi istediğim 
kadar iyi başaramam. Hayat için 
kendi arzuma göre seçtiğim eşi ya
nmıda görmesem vazife kudret ve 
kabiliyetim azalır. Bunun için be
nim vazifeye muvaffakıyetle de • 
vam etmem isteniyorsa hususi ha· 
yatım hakkında hürriyet dilekle • 
rim de kabul olunmalıdır.,. 

E ski Kral hiçbir hak iddiasın
da değildi. Sandalyesine hiç 

bir bağlılık göstermiyordu. Vazi· 
fesini iyi görmek için kendince IU· 
zum gördüğü bir şartı sadece ileri 
sürüyordu. 

Ingilterede an'ane çerçevesi için· 
de inkişaf eden bir hayat var. bu 
an'aneler bu kadar serbest bir dU
şUnceyl kabule henüz hazırlanma
mıştır. Kurulu lngiliz kilisesi, bir 
kralın hususi hayatmı resmi va· 
zifesinden ayırmasına kat'iyyen 
razı değildir. Kralın seçeceği eş 
hakkında mutlaka rey sahibi ol • 
mak iddiamııdadır. Kilise, işin da
ha. ilk safhasında son sözUnil şüp
he kabul etmez bir tarzda söylemiş
ti. 

Bundan sonra Tngiltere hUk6 • 
meti. lngiliz parlamentosu Büyük 
Britanya dominyonları kendi ken· 
dilerini yokladılar. Bu kocaman a
lemi bir arada tutan krallık ba • 
ğmm mutlaka an 'an eler dairesinde 

n ördiiler. Seki· 

:ıe Mrs. 

on' o oif yakın hafırala 

... -.. ......:..ı aı dm , u,:;ın; na) at nal -
\undaki hürriyet iddiaları, serbest 
gençlikten başka hiçbir tanı..fbı i· 
yi karşılanmadı 

B unun Uzcrıne Sekızıncı Ed • 
vard hiç kimseye giıcenme

di. Bütün etrafındakilerin hareke
tini çok tabii gördü. Karı;ıısındakj 
duygular kendi ölçülerinden çok 
başka olduğu halde bunlara tam 
tesamüh ve hürmet gösterdi. Rad 
yonun başına geçti. Tahta geçti
ği dakikada radyoda söylediği söz 
!erden sonra ikinci ve son defa ola-

rak kral sıfatile dünyaya hitap etti. 
llk sözü kardeşine tam bir hu

lüs ve sevgi ile biat etmekti. Bun

dan sonra annesine, ailesine, na -
zırlara ve bilhassa Başvekile çok 
sevgi ve saygı gösterdi. Sonra sev
diği kadından bütün dünyaya kar
şı serbestçe bahsetti. Onun arka • 
daşlığı ve yardımı olmadan ağır 
vazife ve mesuliyetini layıkde ya. 
pamıyacağtna kani olduğunu, bu· 
nun için çekildiğini anlattı. 

Hayali çok geniş, idealist bir ro
mancı dUrüst ve asil bir '.tral tipi 
düşünseydi bundan mükemmelıni 
mümkün değil bulamazdı. 

Sekizinci Edvardın dünyanm en 
büyük tahtını ve mevkiini gönill 
rızasile seve seve terkederken söy 
lediği 158.de, tabii ve güzel sözleri 
düşünüp bir araya getiremezdi. 

K raltçe Mart, anne rorunae 
bütün kaibleri zaptedecek 

bir sadelik ve dürüstlük gösterdi 
Hususi kanaatleri dolaytslle taht • 
tan çekilmeyi vazife bilen oğlu 

hakkında söylediği sözlerde müs -
tesna bir asalet vardır. Kraliçenin 
millet.e ve itnpal'l'torluk iileırıin 

hitahcn ncşr<'lli~i bcya1'namedeki 

ifadder, bir mcvkı sahibi insanın 

basnıa kalıp resmi sözle;i değildir. 
iyi bir annenin kalbinden dökülen 

duygulardır. 

Miı:ıis ( Sımpson), fcra~t ve feda 
karlık hususunda kraldan kat'iy 

yen geri kalmamıştır. Dünyada 

milyonlarca kadının yalnız kral 
sıfatile değil, insan ve erkek sıfa· 
tile de çok beğendiği adam. kendisi 
için dünyanın en büyük tahtını fe 
da etmiye hazırdı. Kendisini dün

yanın en talili. en sevilmiş kadını 
mevkiine çıkaracak bir vaziyet, ar 

zusuna müheyya duruyordu. 
Misis Simpson, sevdiği adamın 

mevkiine ve İngiliz milletinin arzu
suna aşkını feda etmekte bir sani· 

ye tereddüt göstermedi. Kralı ka· 

ranndan döndürmiye çok çalıştı. 

Anne kraliçenin arzusile Ingiltere· 
den uzaklaşmayı da kabul etti. 

Fakat kaçtığı Kan şehrinde kra· 

im gönderdiği kırmızı güller ve 
mimozalar kendisini buldu. Arka
dan kralın kendisi için tahtını bı · 
raktığı haberi geldi. Dük of Vind · 
sor, dünyanın başka bir yerinde 
sevdiği kadınla buluşmıılr üzere 
tr'emleketinden ayrıldı. 

B tr f"ılmde va.k'alan gorse
niz acaba ne dersiniz? Ame

rika usulü mes'ut neticeli bir film 
diye mi kabul edersiniz? Yoksa 
gönlünüz kralın mevkiinde kalma· 
srnı. Misis Simpsonun kraliçe ol • 
masını mı tercih ederdi? Uçiincü 
bir ıhtimal olarak aşkını vazifeye 
feda eden ve an'ane çerçevesi için 
da bir e.<1ir hayatı geçirmiye razı 

s 

Son hadiselerin verdiğı 
dersler 

lstediğhniz kadar kendimizi düşü • 
nebilirız. Bizi cemiyde ra.ptooeu uağ 
la.rı istediğimiz kadar görmenıedik • 
ten gelebiliriz. Fakat hiı.diseierin gür 
sesi kulağımızda çınJamamalt ~a..il 

değildir:"~limde birer oyun~lihz,., 
Filvaki, bazı hB.diselerin büyüklüğü 

karşısında tek başımıza kaldığınuz 

zaman, Ukönce, kudretsi.zliğimizin ge 
~liğinden ürker ve sonra, inkar et
tiğimiz benzerlerimizden imdat bek· 
Uyen gözlerimizi etrafımızda geıdJ • 
ririz. &lensubu olduğumu.ı muhitin, 
hem~risl olduğun.uz şehrin, \'3.tan -
da51 olduğumuz memleketin ve niha
yet. sekenesinden bulunduğumuz dün 
yamn mukadderinden kendimizi ia • 
ti.'tna etmek imkanı var mıdırf 

İmdi, içtimai tesanüdün a.'jSğıdan 
yukan veya yukandan aşağı olanı da 
yoktur. O tıpkı taalluk ettiği ,·azı -
yeller gibi sağa, sola, öne, arkaya, 
velhasıl ciht>tleı in hepsine ve blrdf'n 
sari olmak lazımdır. Biitiin hlr cemi 
}'etı ka,•rıynn azametli t~'utlst!lerde 

benim sizi, sizin beni değil, hepimizin 
eiimlemizi dfö;ünmemiz lazımdır. 

Ferdi bir anda cemiyet şuurunun 
tA içim• fırlatan ve kenılisine ra~ • 
men, ooa kuclrebıb:li~inin son~uz 

çöliinii gösterivert>n ha.'Jiselerdt>n u
ro.k ıle~ifü: A1«1ı>nizin ött> ucunda rte. 
\'am t>tnı«>ktt> olan lrnrı'fe., har' inrle 
o'nn hitf>n1eri 
lar tı B '1 e r 
, .. ı.,ımnkfa ; 

h e r ~ ii n il fan~ • 
vt>rivor: Ş"h1rlt>r 

hii~iik r'llnfn kil .. 

lar knrnr an ıieni7.r1t>n \'f' ht>lf' h:t\.'a

•lan homharılırnan ı>ılilrnf'ktt>; insan • 

lar ev ev, mııhall(' mahalle, kö~· köy. 

kasa'1 knsat•a yaralanıp öh lekte; 

ço<'n'd:ır ö <-.iiz kadınlar ko('Jtsız t>r
k t> I< er kim"l'Sİ7 kal aldadır Rıınfa

rn !cin \'arıtım Nlf><'ı k, istıraplanru 

kin h rın h fı f ·t •c<>l•tir? 

Oiirı,rarıın hıı~iinlüi hali nisl ı-thıde 

bir siil< fı ıı içimlr io.:imiz \'t' ı?:ii<'limilz • 

ip u~r:t-.ı rk«>n hir hal f'• geli~·nr: Sf'Y• 

le 

"Ö!lPn o<':ıldar r1ın, 

lnra t>si i<•iq. 

t: ııl:ır sayısı lır llnnl:1rn kh1• ~· ar lım 

ede><' k, dıı,\ ' uldarı acl\'I on lam kim 

ıınuttıırınıya çalı"'ıt<'~lctlr? . 

Falmt ''al< n hi' ıti-.clf'rin hatıra~ı. 

nı anmak niı:in? Rilnıiyor mu~'Ul ki 
tm'tynn ~ihi, t.:t>lzt>le !{lhi, nmı::ın ~ibl, 

sal!!'tn ha-.tnhl<'ar gibi. çıjt ~lhl ıııema

vi ılcıliı!;imiz nfı>t f'r : isrnn ~ihi, hnrp 
~ihi isim venneıli~ımiz fe::ıl<rtl<•r \'e 
tuııimiz'n lu~r ~rn ı · 111. hııhmduğo

mnz çesit, ç~it kn7.alar \·arrlrr?. 

Kö~·ce, kasahac.a. memlt>kr-tçf' ve 

hatta fert fert böyle afPfü'lr, felaket
ler ve kıu:alar lmrşısında elimiz ko

lumuz bağh kaldığı zaman kimdm 

yardım ~örmt>ktıe. kimin eli acılarla 

takallôs etmiş yüzlerimizi okşamak. 
tadır? • 

Kendimizi Cemt~·Ptin flrşmdn veya 
üstünde ~örmPk i!'temt>k hiçhlr şey 

görmemek-tir. Halhukt biitün hiicli~ 

ler ve bütün tecriihelt>r ondan o'ma

dığı ve ona inanmağı bize emretmek· 

tedir. 
Ancak, bu emri yerine gPtinnlş ol

mak için de "KIZU~A V,. gibi, sosyal 

dayanışma fikr'Jlden doğmuş ku • 
nımlann, beklenmed'k büyiik hiirlise
lerdP. yardımlannr idame ecferPk llrtl
dan muhafaza edebilmesinde amil 
olmak iktiza t"cler. 

;uzn,AV gibi ct>mtyrtln ln.;;nnh • 
ı!rn en ileri buluslarınrfanılrr ve on• 
dan olmak hir te.'"'lli değil, Lir insan.. 
ilk vazifesidir. 

Nasuhi Bayclar 

olan bir kralı mı daha hoş görür • 
dünUz? 

Kanaatler çok değişebilir. Fakat 
ben öyle zannedivorum ki. gerek 
Dük of Vindsor ve gerek Misis 
Simpson. dünvanrn tasırlığı en bü
yük aşk dramlarından birının kah
ramanı srfatile, insan knlplerinin 
çoğunda sevgi ile dolu bir yer ka.
zanmJYa muvaffak olmuşlardır. 
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Bir Stad Kazandzk Ankara 
Gücüne 

Spor ve Sağlık 

~nkaraaücii, Galata-.___ 
Mağlup olan 
Galatasaray 

Takımı 

Spor ne zaman 
zararh olur? 
(Yazan: S. UMAR) sarayı 2-1 Yendi u·11 flet'OfflSI ICıulay ve ICııılltaç nevi meşguliyet erbabı için 

• .~. e • ~ tavsiye bulunan ancak beden te 

Dünkü maçın ilk 
vuruşunu Başvekil 
ismet lnönü yaptı 

Ankara, 15 (A.A.) - Anka 
ra stadının açılıt töreni buıün 
(dün) çok kalabalık bir suret
te toplanan davetl:Ier buzu -
runda yapıhnı,br. Merasimde 
B. M. M. Reisi Abdülhalik Ren 
da, Bqvekil lımet lnönü, di -
ğer bütün vekiller, bütün elçi
ler, pek çok mebuslar, miktarı 
on binden atalı olmıyan bir 
kalabalık hazır bulunmut ve 
cümhui yet hükUmetinin bu 
yeni güzel eıerini alkıtlarla 

kartılamıttır. 
Saat tam 14 te Başvekil ismet 

lnônU, bUyUk tribUnde seyircilerin 
ardı arası kesilmiyen şiddetli alkış 
lan arasında nutkunu söylemif ve 
stadın her tarafına konulan ho -
parlörler Başvekilimizin çok sa -
mimi sesini yayarken Ankara rad
yosu da yaptığı tesisat ile bu nut
ku memleketin en uzak taraflarına 
kadar intişar ettirmi.ttlr. 

(LK VURUŞU BAŞVEKİL YAPl'I 

Nutuk bittikten sonra ·bugün oy 
nıyacak olan Galatasaray ve Anka
ragücil takmılan seyircilerin alkıt
Jarı arasında sahaya çıkmışlar ve 
vaziyet almışlardır. Bu sırada ça
lınan istikli.l marşı ayakta ve hUr
metle dinlendikten sonra sahaya 
inen Be,vekil hakenıin düdtlğtl ile 
beraber topa ilk VUl'UfU yaımıı. ve 
oyuna bu vurufl& başlanDllftlr. 
Havanın fevkali.de soğuk olma

ema rağmen heyecan içinde olan 
bu halk klltlesl oyunun sonuna ka 
dar teşvikler, bağrılar ve alkışlar 
içinde aeyretmi, ve AnkaragücU • 
nün kıymetli galebealni biraz da 
kendi muvaffakıyeti gibi teli.kki 
ederek bUyük bir memnuniyet 

duym\lf1:ur. 
MAÇTAN SONRA 

Maç bittikten sonra sokaklara 
dökülen bu binlerce halkın avdeti 
bir intizam ile yapılm1'br. 

Bu eserde çok bilyUk himmeti o
lan Ankara valiai Tandoğanı Türk 
11poruna kazandırdığı bu çok güzel 
eserden dolayı tebrik etmemek ka
bil değildir. 

MAÇIN TAl'SİLATI 
Ankara, 15 CA.A.) - Ankara 

11tadmm açW. törenini yapmak t1 -
zere tertip edilen turnuvanın ilk 
mUsabakası bugün (dün) yeni , 
atadda f evkallde bir sofuk ve fakat 
çok bUyUk bir kalabalık huzurun
da yapıldı. 

Kura bugün için Ankaragtlctl ile 
Galatasaray takımım karşılaetm
yordu. Galatasaraym geçende An
karada uğradığı muvaffakıyetsiz -
lik bu maça daha fazla ehemmiyet 
verdirmt.. ve herkesin allkamıı 

adeta turnuvanın ~n mühim maçı 
olarak bu karşUaşma üzerinde top 
lamıştı. 

Her iki taraf malüm kadrolarla 
hakem federasyon baş antrenörU 
Mister Boothun idaresi altında o -
yuna başladılar. Arası birkaç daki
ka geçmeden sahanın soğuktan ta 
mamen donmuş olduğu ve oyuncu
lann koşarlarken muttasıl yere yu 
varlandıklan nazan dikkati cell.1...t
ti. 

Bu şerait bütün manasiyle tek -
nik bir oyunun inkifaf etmesine 
müsaade etmiyordu. Maamafih bi
dayette Galatasaraylılar iyi ve sı -
kı hllcumlar yaptılar. Fakat on da 
kika geçmemişti ki, taarruz kabili
yeti daha zivade AnkaragUcUne in
ukal etmı.tı. 

ANKARA BVOUMDA 
Ankaralılar saldan, soldan Ga

latasaray kaleelne müteaddit hü
cumlar yapmıya betladdar. Bu htı
cumlan idare eden merkes muavin 
Semlhln ve orta muhacim Yaeann 
büyük muvaffaklyetleri görUlüyor
du. Bilh8.88& Semih oyunun sonuna 
kadar 22 kişinin en iyisi olarak ta
kmuna bftytlk ft1d&Jar teilıtti: etij 

Maamafih, GaJataaaray da ~ 
durmuyoı·, topu kestikçe, hasım ka
lesine tehlikeli akınlar yapıyordu. 
Fakat oyun ilerledikçe Galatasaray 
muavin hattmm lyi lşlemedljt ve 
çok c;alılJILll Salimin yalnız batma 
bu botlulu dolduramıyacafl naza.. 
n dikkati celbetmlye başladı. 

SiKi BİR lfCCUM 
AnkaragUcUnUn soldan yaptığı 

sıkı bir hücumla soliçin bUtUn mü
dafaayı atlatarak kaleye doğnı in
diği bir sırada bek LtltfU bir çelme 
takmak suretiyle ceza sahası dahi
linde hasmı muhacimi yerlere yu
varladı. Hakem bu hareketi hak
lı bir penaltı ile cezalandırarak An
karagUcUne ilk sayıyı kazandırdı. 

Galatasaravhlar bu golden sonra 
harekete geçtiler Çolr çalıttılar, 

fakat Ank;aragücU şimdi tşm kuv
vetiyle O}"UJl oynuyor ve haammm 
kendisine tefevvuk etmesine mey
dan bırakmıyordu. Devre bu ~ 
kilde 1 - O Ankaragücll lehine bit
ti. 

IKtNct DEVRE 

ikinci devreyi baştan be§ dakika 
ve sondan Y1ne beş dakika Galata
sarayın kuvvetli hlkimiyetine ayı
rına.k tl8t tarafını tamamen An
karagUcUnlln güzel oyununa tahsis 
etmek mecburiyetindeyiz. Filhaki
ka San - Kırmızılılar devre başla
yınca mllsavatı temin edebilmek i
çin ardı arkası gelmiyen m1a hll
cuına başladılar. Bu taarruzlar 

l·lanbufsporlo 6irfilcte leyloi • Anatlolu mub#elifine larıı oyun
cu .,.,ecel olan Y Jonı11 birinci falcım gençleri bir aroda 

il Bırlını neırıyo#ınvan: · bed h k ti "dir ~ sıve en areeen. 
Kızılay ve Kızılha~ Cemi- sporu; insan vücudunun azami 

yetleri, umumiyet itibarile tiııi göstermek için tabiatin husU.S 
ı sporun esas teşkilatile meş- metlerine mazhar olmuş mahdut 

gul 1 lar Fakat bu cemi- sanlara bırakmak icap eder. 
' O maz · . . . Buna binaendir ki bugün 

yetler sporun ne gıbı şeraıt l"ğf "-- . d ki i t . genç ı n ıu.cnn e caz p 
' dahilinde faydalı olabılece • karşısında vücudun kuvvet m 

ğini bildirmek, içtinabı icap lan bu sert tecrübelere mUteh 
• eden hataları göstermek, olup olmadığı spor klilpleri kap 

sporcu teşkilatın tıbbı mura- iyi bir tetkik ve muayeneye tabi 
kabesine iştirak eylemek ve tulmalı ve ~iddt ~ir seçim yapı 
keza atletlere ve halka mah- dır .. Umumıyet itıbariyle spor 

· ·hd yesı on beş yqmdan evvel b 
sus ımdat ~taları ı as ey- malıdır. Mahaza bu yaş keyfiyeti 
lem.ek sur.etıle Ç~~ faydalı fus kaydi üzerinden değildir. <Ph 
vazıfeler ıfa edebılırler. ologiquel tesirat ta nazan dik 

I.naan .. ııhhat veren bizatihi spor alınmalıdır. Bazı vtıcutlarda tanı 
değildir, hatti. spor, "ğer sarfedilen şekktll ancak on sekiz yaşından 

Gofafosarayın lilc maçlarına çılcan falcımlorıntlan biri vücut kuvv~ti, u:-viyetin ken~i ku~- olur, bu gtbileri on beş yaşında 
Ankara mUdafaasmm arkı mlldaha- sayı olmadı. Nihayet 40 mcı da.ki- vetleri fevkine çıkar ve tazının ka)>ı- bau,latırmak Z&t"&rlıdır. 
leleriyle ve fakat gUçlUkle netice- kada Galatasaray da güzel bir a- liyetini kaybederse zararlıdır. Asıl MUteha88tslar, spor idmanla 
siz bırakılıyordu. kınla bir gol kaydetti. Bununla ma- umumiyetle~~ yarıyan 8~~ hangi (Pathologique) tetdr tıe bi 

Tam beşinci dakikada top Ga- neviyatı yükselen Sarılarımzı ta- bir mtltemmım~ ~19:° beden teıi>ıyesı • bilecekterfnl tayin hmrusunda i 
latasaray kalesi önüne gelmişti. lmn beş dakika müddetle çok gU • beden hareketlendır .. 1nsanı atalet. etmiş değildirler: Meseli sporun 
Ankara muhacimlerinin hUcumlan 7.e1 hucuınlar yaptılar. uyuıukluğa karşı ~kUcadele~kle ~klıştır- hutalıklannm her nevi için mu 
karşısında epey şaşıran Lütfll topu Biraz ıanslan olsaydı beraber- maSI vücuda sertlı ve. ~vık 1f v;:- muzlr omadtğr gibi.. Şayet yapıl 
uzaklaştırayım derken ters bir vu- lifi temi ed bil" 1 di mesi itibariyle bu ikincıs ço ay - kuvvet hareketleri mutedil olur 
nışla ant olarak kendi kalesine so- Fakat n çe~kl:ri er k~merler ve lıdır. Hattl denebilir _ki insand~kl mUrakaba altında bulundunılurSI 
lruverdi. Ankaralrlann bekleme- yaptrklan hücumların hepei netice- (Psychodynanuıme) yı kuvvetlendı - cuktar ve otuz beş yaşına kadar 
dikleri bu gol vaziyeti birdenbire rir. kalp hastalıktan lnanlarm, b• 
2 - O Galatasaray aleyhine ~virdi siz kaldı ve maç 2 • 1 Ankara GU- Fakat tam mana.siyle spor ancak bu hastahklan lehine istifade bflt 
Bu hal San - Kırnım takımı çok cUntın galebesiyle neticelendi • mahdut miktarda lnaanlarca kabili dlldiff ve bazı kalp sUpap ezin 
bozdu. Bundan eonra yanın saatten Ankara Gtlctlntl bu çok gtlzel o- tatbiktir: ııhhat ve kuvvetleri çok ye- lehine tesir yaptıf! gljrlllmüştUr. 
fazla AnkarahJı.r sa~an soldan yundan dolayı tebrik etmek icap rinde olanlar ve genç bulunanlarm Her ıporcu namzedi muayyen 
stbeJ initler, mükemmel pular ya- eder • sponın hareketleri kal'II8mda muvaf- manlarda muayeneye tAbi tutul 
parak latanbul kalellni aııa,tmm- Oyulıcularm hepsi iyi oynamış fakiyet şansma mazhariyetleri kabil- ve aşağıda yazılı malftmatı havi 
ya bq)adılar. • dtr. Binaenaleyh yine tekrardan vaz- ler üzerine muayene neticeleri ka 

.. _. ...... 
0

...... bllhwa Semih, Yqar, Fahri, Ali geçmiyelim ki, teıi>l~lerin ve dok- dilmelfdlr. 
la& .. _._ ftAAr' Rıza temayUz etmielerdir. tortarm b1rmtft ma~nmn tmıatt- BOY: Yan1 insan kametlnhi 

Bir Jr.ag &{bıc:J ŞU!ıeı·ı ~U~g~ TMWhl u,yu.u :l"'~UiW~ Ut! U~a :1.11..)iWUarınl alll&trnly& ~OUf O'• UZunJUg& )'etlljllllf Dır mAnda 
çarptı. Bazdan direğin yakmmdan lzmir eamplyonu Altmordu ara - duklan ve aıhhat için yeglne imli ııfkletl ve adır QeYreBi ile ali 
açıklara gitti. Fakat hi birisi ımdadır. olan ve her ,,.,q hir cinııı:•et ve her dır. Bu Uç eau ayni fatikamette 

Macarlar 
Hollandayı 
1-0Yendiler 

Maco1 lolcımı lngiltere 
tlöıtiİfii HollonJoyo uğromı .. 
la1, oroJa seçme hi1 tobm
lo mas yopmıtfattlır. 

Moca1 tolcımında lngille
,.Y• 10111 oynıyan tlolt.uı o
yuncu ye1 olmıflı. Holhuii 
Hollanda tobmında miln ta
lim oyuncula11ndon oncoi 
üçü mevcutlu. Buna roğmen 
Macarla1 giiçlülle 1 gol s•· 
A:ororoA: maçı O • 1 ioıon
mıtlo1J11. Oyunun lıeyeti 
umumiyeılnde Maco1 lehi -
ği loiA: JoAol müeainiji •'· 
sil görülmlifli11. 

1 rttr, fekat muhtelif nisbetler 

liiıadında Galolosaroya galip gelen Anlarogücü 

Dört klüp muhtelit 
olarak çarpışıyor 

Istanbu!spor -Vefa ve Beykoz -

Anadolu Anlaştılar 

de tahavvW eder. 
Btt~HASSA SIKLET - Vücut 

leefnin kemiyet ifadeei - yani 
nın boy ölçUsU ile mUnasebettar 
ona göre değişir. BUtUn vücut · 
lannm başlangıcmda siklet yeni 
vtıkselmek tızere evveli tenezzUl 1 

der. tnean vUcudundakf fazla 
idmanlar sayesinde erir ve onun 
rlne adeJlt tdkleti kaim olur. 

GOOUS CEVRESI: Yani SA 

muhiti. nefes alma ve nefes veroı• 
meliyelerinde göğsün bir derece 
ıtöğtts tevsii havanm ciğerleriniJI 
ne muntazam bir halde tevziini 
mek itibariyle c;ok iyi bir allrn 
\'e bu allmet ldmanlarm devamı 
ietfnce teeyyüt eder. 

Sporcular l~n bazı mahrum1 
re katlanmak met'buriyetl 
Genelerin sırf 11hhatleri lehine bU 
rizlere devanı eylemeleri 81'.>0rtııl 
~ttJarmdnn biri ve pek mUhimııtl 
Metıell alkol. hattı en az mfktS 
~ favdalarmı mahveder ve b 
bazı nevi sporlarda elzem olAn tf'll' 
h&St18.8mı zaafa uğratır. TUttııı 
ma1indeld ifrat da, sarfedilen ktl 
neticesi kalp ~rpmuı stlr'atiJılıl 
.. Rmamnı mucip olur. 

Birçok aebepler dolaymlyle, bit 
teh&lllB tarafından yapılacak 
bir muayene netlceei verilecek 
niyet mnateena olmak here btl 
kadınlar için boka, gtlref, tutbOL 

!llltllnde hokey, bisiklet~ 
nk atlımuı, ııld atlamam, .nr•at 
rqlan memnudur. 

Buna mukabil kadınlar lçin 

Şimdiye kadar tıtanbulun bel\ tıtanbul liginde herbirinin bir QOlr fazla pyuu tavatyedir. 
libath birinci pllnda bulunan varlık olduğunu bildiğimiz bu bu llDJf apor vtlcudun biltnıı 
klüplerinin muhtelit halinde yap klüplerin muhtelit halinde çıka- m harekete ptınneei tttbariY~!_.. 
tıklan maçlan sevkle 1eyredeiı • lla tuvvetlendlrlr. Keza vtıcuur.:. 
İstanbul ıporculan bu bayram racaklan taknnlan halen bıle • benktar bir tekilde yetlpnesinl 

da dört klübiln anlatarak a memekle beraber Vefa - latan- lqtıran bialklet, yllzme, ktlrek 
y pa ~ .. ,_ uhteli · · uha • sporlan da pek nafidir KW 

~lan maçtan seyretmek fıra --a-r m tının m cım mfde. Jdlrek darbeleri .dık'"* 
tmı bulacaklardır. ve mtldafuamı, Beykoz - Ana. lll l8 l pamemelidlr. 

l•tanbulapor ile Vefa, Beykoa dolu muhacim ve mildafaaama 
ile de Anadolu klUpleri kartdılcb O.din tutabiliris. Bu maçlardan 
muhtelit takımlar halinde yann &ıce de •Ynf klilplerin genç ta. 
Taksim Stadyomunda kartıla'8· lamJar araamda da bugiin ve ya. 
caklarcbr. nn birer maç yaoılacaktır. 
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Su yoYrucullor- olflonnJal:i 1ıay. 
•nı lı.Offurmolclon, /cim hilir ne 

memnundurlar_ 

Bu Bavramı Acaba 
Nasıl Gecirivoruz ? 

B eJ'Oflu caddesi olc!akç& b
labahlt... Sfnema kapılan. 

llln &lt1 blabahk ve paetecılarm 
eame1rtntan moda ~mu:n 
~ gibi 80.ıtl bebetlerle dol-
llnıf. .. Canh bebeklerle- Tabii t&J
Jare plyanpu reldlmr yapan dö
ller Noelbabanm buJundufll vitri
nin önU mutat Uzere blabahlt... 0-
llthnde "turan iki yatlı (ekranda! r) • 

Po!anegriyt bulmat nzere Alaca
lllllnde lnmftlerdl. ()nJarm Yerini 
alan lk1 J8llı ahbaptan b1rl öte
ble: 

- Ba aene bayram bir 1919 ben
llJemedl, diyor, etten. dosttan kim 
it 1ra!ınam1' ki, gft. kapnnm ~ 
bir bavramlq... Bir een kaldm. bir 
'-·· Otekllerln hepsi rahmeti rah
lllLlla kavuştu_. Kendi neelfnln en 
_.kumda kalmak ne &CL •• 

Otekı cevap vermiyor. ~ 
Jhyor. Icfnl çekiyor ve IODl'& ak· 

llrtıyor. 

C lnel ...,....... glcllJOl'Dllle 
içimde bir ..tnç wr ... Bir 

'-vram meydanı görecellm-.. Ço
~ımm b ti t ti • htmıtl 
lclıne omrttı- MllNbblwmln elfn
tle bayram maydanlarmm JUUD· 
- ,.. azaimdan pcJllek blyllk 
lnnemtn. btlytlk babamm ellerfnf 8p. 
aat,. gittllim ve ipekli mendtller 
lchıde çil Ura çeyrekleri aldJiım 
""1fmtııJclk aeneJrlm.. Rugan 1>L 
tlkıer1m1n bama içinde, yOzlerce 
~ ooealalllm ba.Ti'UD mv1rf n .. 

T !'&mft~ Çupbpıda chmlu. 
Bir ,on.tan ... hd,o

nmı... Yan llOkaldara •PIYOI um. 
Kurdellh 1-larl\'le dtzbı-ldanm 
pc:en entarflerlyle ~erine lll.t
ttrtımı. ipek mendilleriyle çoeut
lahmun da tanıdtfl bayram çoeuk 
Jan.. On1ar hl' defl'1Demtıs1er .• Yal 
nm benim çoealdutumda kuketll· 
1er :t0ltta. Şimdi 1raüet ~vtvnrlar. 

Cinci mevdaaa b.1abalık .. Kahb· 
halar. clftatt ...ıert, ~ar 
,Obellwr ... Fakat Gl'tılda ne bir 
atbbnneoa. ne bir byrlr lalmcalr. 
ne bl!' atnhn ,,..... .. n onva bVT1a
ea1r tel. Ne"'" eflerı~ var •. Buna 
ra*men 4'ftM''lr1ar ,,..-...n-. t~h 
kut"iit118. 8"'ft1" at1CT1ann anımn
d" """"'ant· etnnlllfll> dm·uYol'lar ... 
~9 koC~"\\all f8tr '4'tt1''11, 

dizli klt bir adamm. fteUnftn dlzgt. 
nfnf bf r el Ue tuttuWu atlann etra
tmda blrlkmtı on tk, on dart yq
lannda uzun ~~u deltka"1T. 

B lr saat kadar (Jnelmeyda
nmda dol~ IOnr& 

yine tul ve bald1d bir bayram 
yeri ~rmeden oradan u•klaşıyo. 
rum. Ve 'ben nl'tldan uzaklutıbm 
samanda cocuklar hlll welds bey
gir. o~ arabadan fbaret olan bay. 
ram eileneelerinden uaanmam111 
ve bundan zevk duyarak. '8rln 
söyleyip, oynqıp, gftl~yorlar. 
Ve onlann bu netJ'elt eeef beni Yo
ku'8 kadar takip ediyor 

FITRA 

KIZILAY Karahltar Maden 
511)'U En Sıhhi Bir Sofra 

9-adur. 

1 
1 

Birinciler ? ••• 

ri... - tnundı kumanda edecei 
Liteyi bitireli tamam dokuz bir kılık ve kıyafet olmaymca 

yıl oımu,ıu ve bu en çaıı,kın hiç olmana atılgan ve yüksek 
en terbiyeli arkadapnuz dokus ..U oJmuı gerektir. Bu zavaı. 
yddanberi orada kalalıp kal- bda o da yok. Ke,ld Allah ona 
Dllftl. bu kadar akıl ve anlaYI§ verece. 

Kendi kendime utandun. lfne onun bir kısmmm verin" 
Kendisine halda ~ biraz boy ve ı6aterif lx 

olan bir zavaJJmm kaıfıımda ol- aydı! .. 
dupmu inklr edemM'fim. • Bunlan Nazmiye 18yteme • 

Sordu: dim. 
- Sen neredelhı? Acaba 18yteeem daha iyi mi 
- Bankadayım olurdu? 
DotruJdıi. Fakat ne Hlmm var? Artık 

. - Memur maaan? llaqm onun karakterini dcliftirmc:IUll 
~1 Orada bertı.1de daha iyi imklnı var mıP 
para verirler munm. Mektepte bbind olduklan 

- Eh- Fena delil- balde bayatta IODUDCU ve silik 
- Haaıl wviatelln? Dayı • kaJaln1•nn kafilesi gtszlerimin ö-

IJUll .ofla da... nfbıden ~ 



Yazan: 

lbrahi 

Hakkı 

Konvah 

muhtekir/ere 

&1* ··- ,.. tarih· ....... Mr .... ftlS: .. '7 .. Anf1u-.... , ... cle-
..... IJ~:Wla.~•ı ıu 111 rıtnv, 
• tMRIJl•rv .. ,. ..... Bu • 
rada imal ..... bb' inlfıeae evi 
,,.,... DeJllranJılan toplıJarak 

~,. satllrmdl ve 
llndlıSI• atm1"'r. Bin*"' Bm: 
NY l'afa mabılJe mddadanadu 
lll 1dfl11 ~ ~ .. ,.. -···....._ ....... ........,: - ........ llBJlil fwlık· .... .,.. ....... ~ -. ••ut1r Mr •cr'(ar: _ ................ ... ....... ,..... ........ .... 
a.tıı•ıllMlttl•Ml•. 
Dem'J'•~ .. .... bu ltlra 

mı ı •......,.,. .. emr1 
YSllllf: 
-üaplmlfllı!Ta .. ıt. ........ ,.. .......... ........ ,.... ........ 

"9Mırfılr iiclrllıde ......... 
aiti•~ 

lar 

rer tembülat bU"mı olarak (tara· 
e ,..,> c1en taJ'la edilen nartıtan 
tasluın• mal -ttıtı ve eJadk tar· 
ti hllandıjl ı.blt edllmlftl. Za· 
1lltal belediye memadan Brleto
aua botuma 1atJı bir Um.mı •· 
tarak bemeD dUklrlnmm &ıllne • · 
mverdller. llrl8tonmı ceeecli muh· 
teldıWe Dnt ol8uD dl19 de Oç 
san beyle u111 blrala1dL 

ti. 

da JCewdrlı VıO...Ddıliııllltl 
.... U01 ,...... :.-lll_.ailO\'a. 
ı-Jınp•da ele Cllfld.J• 
........ ıdll bir adim UIHP 
lllpra.tl lblertDde ......... .. 
aanıtlJe eeu11Dcllrdllıltbr • 

Z ina eden ..U e6e1I w -ıa. 
dm ela .......... .... 

laalmlltlrftatMI ..... . 
dbrlltlrd8. 1081 ,,... ~ 
otarma .... Abdallalt (Jlıl•tts'9 
...... 111r Yala11111 De mit nı 
llett.e .............. Ramell ~ brl.,..... .Abmet -..·tet. 
lıltetmltlww• .. ._.... 
... 1 ....... ...... 8aıtaaa:a .c..,.. ............. bdaı ........................... 
lldtlrlWIUtr. Aftf Saltan llebmet 
.. ftk'QI l'a* ..... ...,...,.., 

cılıga 

Son ,. 6cnhnı flSIHllllHlo Adono coJN.W .. 61,.,. j~ r-•• 
- E-n -b-üy-ük------. Çu 

T ahte~bahir v ra 1 f IAk 

Fwffat: 
m.-ı ........ .,.,,...., ,.,.,. .. ......... ~ . 

uı-ı BlıoDomi 
w 

Mttın. g.,.. 

karşısında ... 
Hükumet Ciddi ve Esaslı 

Tedb rler Almaya Karar Verdi 

'' Kızı !ay ,, ın Ankara 
Umumi Merk 
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Donanma, tayyare ile SAGL\K ÖGÜTLER\ \~~~::ada 

• LOICJIAN HEKI• Evvelki .... ~ \k\ K em 
fabrikada iki ameı.m ,an1anmt. • 

• 
ımon 

ı' b f B l ki liyle neticelenen azalar olmuttur. l&dm ytldlne. ı. Wmm llhb1 
JSf8D U UD a 1 an Bunlardan biri Büyükderedeki kib- ve mükemmel bir la\.mden bekleme-

rit fabrikumdadır. Burada çılıpn ye hakkı olduğu neticeyi verir. Bu 
uıu..ı Ekonomi ve Arttırma Kuru.. ler. (Bereket vertln ki, denlzlıı albn. Zehra iamindeki kueağız bir aralık ti . 

mu btltiln yıartt.at1ar& bol .bol balık dan kendi kendine gelen mallardan elini makineye u.~ ve pa.rma • neCil:; kadife yumutak11fı. renkte 
yemeyi tav*1Je ediyor. lnhiaarlar I- gUmrllk resmi almak ldet olmamll ğmI keetirmiftir. gUDef penmelilidlr. 
dareei de adla llkörlerlyie aefia !llL• da. .. ) Fabrika idareei 1ml tedavi altma 
rapıanm. mk hatırlatmaktan geri ı.tanbulun balıklan nereden gelir· aldmıuttır. KREM s·MON 
kalnu)'or. Şeker firketiııin tatlı ee- lene plainler, her halde, pek iyi, pek Diğer kaza da Balattaıp Süreyya • J 
kerletlıll f.le, m unutmak i&WKmiz lezzetli balıklardır. Ekonomi Kuru- pqa fa.brikumda olmu,tur: ve 
bile çocuklarmu her gün hatırmıza munun. balik en mükemmel gıdadır, Tarakçı ustası Mustafa, tara.k ma
getiriyor. demesi de yerden. yahut dentmen kinesinde çalıfll'ken eliDi t&rağm dit-

- Ah, paranm ıözi1 kör olluıı... ıöke kadar haklıdır. Avrupalılar vak- lenne kapbnmf ve yaralanmıttJr. 
J)emeyiım. Onu da ılze ayın Hava tile biltiln hıristiyan olduklan zaman Mustafa da Balat hutaneainde te. 

SABUNU 
Kurumu temin ediyor. Bayramdan lııriatlyan dini perhiz zamanlarında davi altına aımnuttır. 
önceki piyanroda bli' teY kazanama. balık yemeyi yasak etmedifiııden, ba- Zabıta her iki kuanm tekli wkuu • •••-•••••• 
dmlll& öııUmbde yılbqı piyangoau bfl et kadar kuvvetli uymazlardı. hakkında etraflı tahkUr&t yapmakta· 
pek yakın. O vakit tavsiyelerin hepei. Şimcll onlar da bUtiliı hıriatlyan ol- dJr. 
ni clinleclikten bafk&, lsterMnlz, tUrUl madı)darmdan, balık etini tahlil eden 
WrlU markalı radyolardan da bir ta- kimyaprlerin sözUne inanarak balıfI 
nesini evin.ise kurdwvak keyfinizl et.kadar kuvvetli • ve Ekonomi Kurq
tamam •bllinlııis. munUD dediği gibi - mükemmel bir 

Amma, yılbqmda da numaramza cıda olarak tanırlar. 
bir teY vurmusa. kabahati yine hiç Bizde zaten balık ötedenberl ete ta. 

Trabzon 
Civanndaki 
Tifo 

l>cınanma, düne kadar bq1ı bqma re vardır. Resimde görflldllfll Umre ~ye bulma~ ancak kendini. m.amlyle Dıuadll 1&yılır ~ yemekler· 
~ bir vaziyette bulunuyordu. Fa· ,u kruvazörün kıç tarafmda iki ya llJl kara bahtımza killlUııtız. dt: balık bulununca et yenılmes. Balık Tral>aon (Hu.1ul) - Pulathaneye 
"ı tayyareciliğin ~tblt terakkisi . zaten o vakit te, tele1li için, Eko- eti bisde daima pek muteber bir teY ballı Havari "6ytindüi tifo 1&1pıı 
~ donanma hava kuvvetile na yapılan gelik mancmıklara iki tay noml Kunımunun tavaiyealni yerine olduiU lçln zevk sahipleri ötedenberi: ha.flflemift;tr. Sıhhat llUdtlrll Fua~ 
t1eıe verip beraber 'yttrUmeyi daha yare bağlıdır. lcabmda bir dupeye getirerek bol bol balık yiyebilirsiniz. - Ne pek yağlı, ne de pek kuru; Şahinler, bu k8yUn aıhhl mürakabe 
tlu'V'&fık buldu. BugUıı modern harp bumak ıuretile bu tayyareleri derhal ÇUnldl lstabbulda alık en ucuz teY· balık etınden f&llll& ! altında bulundunıldutuilu, hutalığa 
""niıerinin hemen hepsinde, geminin denize indirmek, IODra da hemen ha- lerden b~dir. Vakıl o da bizim ev- Defler. au IÖZ bayanlar hakkında sebep olan abdeaanelerin vaziyetini 
"1nklüğüne göre iki, Uç, beş tayya- valandırmak mUmktln oluyor. lerimbe gelmeden önce, balıkhaneye aöyleniı'lle de, balık etinin taın kıva- ıalah çareleri etrafında köyltınlln a-
..., _ uğrana da oruı mezbaha kadar~ olduğuna da delllet eder. llkuı oelbedll,mekte oldutunu, köy • 

YE NiSAP KALA R 

en " ıo,W, ınotlounı oNlyaculornnııo 
lolııli111 edlyor•ı 

Habeşistanda Italyan 
istila hareketi 

tllkeıllnde ItalpDDl l8tlll Blfbmandenmm AcUaWMa 11&
dlnm ediJm". ll&beliatan· betlilere bir nuta.k IÖJledltl ~ 

ı..ı ... .. ....... lta11aa ,.. 

yer olmadıfı için yine etten daha u- Balık etini hemen herkes, hiç m• deki hasta adedinin dörde lndİfin1 ve AJtna olt* Tnt .,._..... hal 1 

cuza mal olur. etmeden. yiyebilir. Hele beyu hal~ hld deVl9ini geçirmie adar plJMıda., •ı • IJI ..._.. 
Yallm, latanbul ba1*1armm etteiı etli )Jalıklarm clokun&bileceji pek az ve enclife edilecek bir vaziyet k•lma. lana feYldlıdldlr. ıı. tert •h"m 

ucuz utılmuma ve onu bol bol yeme- ııutaiar vardır. Suda haşlanmış o- mq olduğunu söylemlftir. blle k$Jblda tnt eclll'. Tlll ....... 
yl tavsiye eden Kurumun ıuluaal ol- hına dokunmak ihtimali daha uahr. kat'IJyell btdtl9m w nntme.& l"IL 
muma bakarak, onlan bUsbtitiln yer. Kaneız olanlar, zayıf olanlar, uzun ve bunlar da, aten, ihtiyarlama lllmet- ı. ,.-. (5) karat*-· .Jeeriibe illa 
1i malı M.1U1'11&n1Z, belki aldanırmmz. atetll hutalıldardan yeni kalkanlar leridir. lllr -.,._ ••• .&Hm lbk 'l'nıl 1llo 
ı.tanbolun balıklan tstanbulun kıyı- balık etinden zarar görmlyeceklerhı- eu halde, lhtt,arlamaya bqlıyanl&- Pli ... ller ...... w t1alml ..... 
larmda avlanır amma, pek eski ol- den bqka, ondan büyük fayd& da ıö· n bir tarafa bıralml&k, btttUn gene;- .....,.n olMütır • 
malda beraber, inanılması li.zım ge- riirler. ter balık etınl korlnn•den yiyebilir-o -----------. 
len bir rivayette, . bizim Amasvah Şu halde, karaciferlerf, böbrekleri ler. Bir rivayete göre ,balık eti qk PASTIRMA 
Str,abon'un anlattığına göre, onlar bozuk olanlarla, kanlarında üre kanş duygusunu da arttmr.Bu da gençlere 
lstanbula tl Azak denizinden gelir- l!llf olanlara balık eti yaramaz. Fakat frydaıını göstermez mi! 

. 

KUNDURALARINIZDA 

ya ve cilalara dikkat ediniz. Bütün 

dünyada methur 

NUGET 

H~R YERDE A R AYINIZ. 

POU8H Co. Ldt. LONDON 

Fabrikaamm BOYALI ci1i1armı bl· 
landıinm takdirde çabuk, kolay ve 

ehven aurette ayakkapİanmn boyaya. 

cak; parlatacak, au pçinniyecek ve 
muhafaza edecekainiz. 

Radyoların 

( landır. 
Bltibi .. ,... .... liına.. ....,.,. • ........... ....,. ...... 
Uwt ........ I 

Abdurrahma mr 
... • ............ tet.,_ı z.1121 

HAKKI 
tstanbal Babkpuar No. 18 
Elerba~blr .... 
yiyecek olunua &mbUs ol... ..,_ ,...._, ,, .. 
cebiniz 

KULAK, BURUN, BOGAZ 
lılUTEHAŞSISl 

Dr. ŞEVKE1 
Hüsnü Tara~ 

Beyollu tatlldll caddm 

.SELANiK 
BANKASL 

Telis tarihi! 1188 
ldaıle Mneliı 

ISTANBUL (G.ıatp) 

TtlridY94e1d eabelerl 
lSTANBUL (Galata ft 

Yealm•O 
IZMUt, MERSiN 
ADANA ltlNMı 

Yd11detandi1d eu'belerl 
SEL.AN~ ATINA, PiRE 
Bilctlmle bank& muameleleri 

KlnJlk k••'• clalnll 
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KAHKAHA 

FAYDALI BiLGiLER , 

Bisiklet 
Tayyare 

V iyanalı bir genç bisikletini 
tayyare haline getirmiştir. 

Bu genç bisikletine iki kanat takniı§, 
bisiklet tamamile havaya yükselmi
yormuş ama, fazla sür'atle gittiği 

zamanlarda tekerlekler bir an icsin 
yerden kesiliyor. Sonra tekrar yere 
iniyorlarmış. ' 

HER YAYDA iKi KiRiŞ 

OLMALI 

B u bir Fransız tabiridir. Yani 
daima her şeyin yanında 

bir de yedeği bulunması şarttır .• 
manasına gelir. 

Eskiden buharlı gemilerde buhar 
tertibatı ile birlikte yelken tertibatı 
da vardı. Motosikletlerd& nıoförden 

başka pedallar da bulunurdu. 

Fakat bugün fen, makineleri o 

MASAL 
Cüce 

B ir va~itler dul bir kadının iki cüceyi bulmak için tekrar orm 

Birazda hep beraber 
gülüp eğlenelim ! 

yanına geldi: 

Dünyada 
Neler oluyor? 
Dünyanın en sür'atli treni 

D ünyanın en süratli treni A
merikada birleşik devletlere 

dahil yeni Meksika hi.lkCınıetinin 
iki şehri arasında işlemiye başla -
nııştır. Bu şehirler biribirinden 
(340) kilonıetro uzaktır. Tren bu 
yol üzerinde saatte vasati olarak 
(137) kilometro sürntle işlemek -
tedir. Bu sürat şimdiye kadar ya • 
P''"'"' ı..;.a:.;,. ·~ı.. .... ı ... ,, ı<:ırn1ıştır. 

kadar sağlam yapıyor ki, iptidai 

tarzda bir yedek ilavesine ihtiyacs 

bırakmıyor. Yani her yayda iki kiriş 
olmasa da artik , korku yok! 

Müthiş 
bir dalgıç 

çocugu vardı. Biri kız, diğeri daldı. Her taraf ölü bir se.8Sizlik 
erkek olan bu çocukların evleri de çindeydi. Yalnız çağlıyanın yüz 
sık bir ormanın kenannua idi. Bir gün dan beri durmıyan şırıltılarl, et 
anneleri onları kuru çalı toplamak ü- bu sessizliğini bozuyordu. Ay ışığı 
zere ormana yollamıştı. Çünkü bir- çüğün talihine o akşam her z 
kaç gün evvel kapılarının önünden ge- kinden sanki daha cömertti. O 
çen Yıldız Bakan, o sene kışın pek şid dar ki, bir toplu iğne bile yere d" 
detli ve korkunç olacağını söylemişti. buluriacak gibi idi. Şatonun çevre 
lkı mini mini kardeş tıpış tıpış orma- de dolaşmıya başladı. Birden 
nıı · yollandılar. Orada hem kuru çalı nin sessizliğinde, toprağın derinli 
topladılar ve hem de her gördükleri rindeıi gelen çekiç '"esleri işitti. 
meyvalı ağaca tırmanarak midecikle. lak verdi. Sesin geldiği tarafa do 
rini doldurdular. O kadar çok dolaş- yürüdü. Bir de ne görsün? Şaton 
mıştılar ki ikisinin <le minicik ayak- duvarında insan sığabilecek kadar 

Dilenci Bay Varvarın kapısını 
çaldı. Bay Varvar 

~ ~ evde yoktu. Karısı 
~,l·1'~·~J' k.~pıyı _açtı, dilenci 

:.2; soyledı: 
- Yiyecek bir ıey verir misi-

ııiz? 
Bay Varvarm karısı t 
- Dur, dedi, biraz bekle ko

cam gelsin de ••• 

Dilenci suratını astı: 
- K9canızı ne yapayım Ba -

y an. Ben yamyam değilim ki! 

• 
Bay Varvar bir gece bir otelde 

yatmıttı. Sağa 
dönüyor uyu -
yamıyor, ıo -

}una dönü -
yor uyuyamı

yordu. Niha -
yet saat ge - J. • 
ce yarısından sonra iki oldu, Bay 

Y'arva.r da uyudu. 
' Biraz sonra kapıyı vurdular: 

- Bay V arvatl 
- Ne var? 
- Sizin için afağı bir paket 

bırakmıtla.r. 
- Beni ne diye uyandırdınız 

yarm alırdım. 
Bay Varvar telirar uyudu. Ya

nın saat geçti, tekrar kapıya vur 

dular: 
- Bay Varvar, Bay Varvar ! 

-Ne var? 
- o paket sizin aeğilmit ! 

• 

- Baba lstanbulu Türkler 
hangi tarihte aldılardı. 

ot-, ..,, - Bilmi -,.. / 
~~:._ _ ti • ) yorum oğlum, "'{ v r: .. -).! . '\ 

• ~./~ unutmutum. 
Çocuk yü -

zünü bunlf turdu: 
- Yaptığım beğendin mi La· 

A merikada, Sanfransikoyu, lan yoruldu. Dinlenmek için bir yere delik! Usulcacık içeri bakınca: a 
Oklanda bağlıyan muaz • çömeldiler. Fakat, birden gözleri, 0 !adı, biraz daha ilerleyince: ihtl 

zam bir köprü yapılmıya başlanmıj- güne !adar görmüemiş oldukları bir el dcü~enin ~rdlı~~asn ~irdi~emled1 edot 
.. .. .. ma ngacı çaldı. zerinde yumruk i- ugunu go u. agın a ve so un a 

tır. Bu koprunun ayakları 240 kadem rilif;;nA.. lr~~ır. .. ..,,r.r .,.. ~~·1r-~ • ,:• ---·~ taC1J' :yı~b\ÇJ Vi.t;{'\t~~ .r.w,;Hr ~ı· 
derınııge varmaktadır. Bu ayakların agzıpı 5Ulanaırıyotau. .hn KaraK yer- \,;U t: " ' '< " ki. • • • 

. . . • . .. den birer taş aldılar ve ağaca attılar. çalışıyordu. Fakat hep, kaldırıp i 
Odunla işliyen otomobil muayenesı ıçın dalgıç ındırmek lu - n·· .. d""kl . 1 w 1 dikçe boşa gidivordu ve bu ha 

k 1 
uşur u erı e mayı agız arını şapır- "' 

- Neden? u za memleket erden bazan zumu hasıl olmuş. Bu derinliğe ine- d&.tarak yemiye koyuldular. Tam bu !ardan kurtulmak için savaşıyord 
S · tk ] w •• •• çok güçlükle inanılabilecek K"" .• - enın unu an ıgın yuzun • bilecek yalnız bir kişiye tesadüf edil e~nada idi ki biraz öteden bir gürültü .uçukw çocuk b~ durum karşı.s • 

ba? 

den ben yarın tarih derainde Si- garip haberler gelir: . t" v·ı dl b d k" &eldi. Dönüp çevrelerine baktıklan hıç soguk kanlılıgını kaybetmedı \19• 

f l 1 
Mesela, Almanyada son zaman • mış ır. ı yam a ı u a am ımse- Iht" ·· yi k rta: 1 ıra acağım. . . .v. . . . . . oaktıkları vakit bir beyaz gölge gör- - ıyar cuce u rma ıyım 

farda odunla işliyen bir otomobil nın ınemedıgı derınlıklere ınmıştır. d"'l B d ~ k 1 b k .. · onun da bana yardmıı dokuna.bi 
• icat edildi!li haber verilmektedir. v·ı 1 b · · · ld w k u er. u, agınr saç 

1
• uruşu yuz-

Bayan Varvar kızını r~ğndı: - 1 yamın u ış ıcsın a ıgı para pe ru bir kanmdı. Hir bir şey söyleme- dedi. 
:r- Bu otomobilin en büyük faydası f 1 d y 1 b d d · · ~ :ı B k "h" ı· b" rd" iki 

- Kızım yaramazlık yaptın benzin masrafının önünü alması aza ır. a nız u a am enızın den onlara. doğru ilerledi, ve kız ço.. urası ço sı ır ı ır ye ı. 
dibinden ancak altı saatte yüzüne cuguy eıı·nden tutarak go··zden yok ol- samak merdiveni ancak bir saatte 

amma, beni affet diye bana gü- imiş. Motör önce benzinle kızdırı- "ld" I d Çıkarılabilmektedir. Bunun sebebi du. Bu durum ka-ısında erkek ço. nebı ı. htiyar cücenin önün e 
zel bir mektup yazdıgwın ir-in seni larak işletiliyor, fakat bir defa ·~ kta ol ~ ··n·· g l rek ~ h d de tazyikin ani azalıp Vilyama tesir cuk taQ gı"bi donup kaldı. Biraz ken- ma an ışıgın ° une e e 
affettim • ısındıktan sonra ep o un sarfe- "' du, yaratıklar cesur çocuğu gö ·· 

O k b b 
. . diyormuş. etmesinin önüne geçmek icsindir. dine gelince: olanca hız ve gu··çlcriyle Uzerine 

- me tu u anagenverır ~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -Buhervak~~eminormanc~ • • ? r dılar. Bu sefer yaratıklarla sav 
mı&ın anne. # dısı diye söylediği galiba? dedi. Ağla-

- Ne yapacaksın 1 E v o E s 1 N E M A b 1 k d çocuğu kurtarmak için cüce de nıtya, sızlamıya a.ş adı. Kız ar eşini kındı. Ve çekiçi ile her ikisini de 
- Bir daha yaramazlık yapar bulmak için korkunç ormanın içinde sız yere serdiler. lhtiyar: 

sam, yine ıana 9 mektubu veri· ~ az gitti, uz gitti. Sık ormanın ayak - Sağ ol sen evlat! Beni sen 
• 1 8 ı tml ı basmamış yerlerinde elemedik, tara-rım· BASLA. - Ke-nardaki res er ke. B~.,:A ŞLA tardın, dedi, başına geleni anlattı : 

• • iniz. .., madık yer bırakmadı. Fakat onu bu- _Ben bu ormanlarda yüz yı 
1 lamadı. 

Bay Yanar balık tutuyordu, 2 - Ortada noktalı ç zglle- ı danberi gezerim, elimde sihirli 
Bay Y okyok yanına geldi: : • • ' leri kesiı) kenardıiki resimleri ~ A. V Artık çok yorulmuştu. Oracıkta !erim var. Bunları benden orman 

- Ne o, dedi epey balık tut- ~ M 1 K 1 im iki kesik arasından g~iri • ~ '1 rastladığı bir ağacın yere yıkılmış dısı istedi, vermedim. En nihayet 
tun mu? • • niz • ! PA.R<;.ASI gövdesine oturdu. Çenesini avuçla- ni yakalattı. Işte halimi gördün 

- Yok, dedi, üç saattir oturu- ı C 3 - Bö~·lelikle e"·inizde knh- ' nnın içine alarak düşünmiye koyul- Şimdi gidelim, orman cadısını biz 
yorum daha bir tane bile tuta _ lı" '·-'• hir film sf!~·retmis olur- du. Zavallı annesinin, kardeşinin ka- yok edelim, dedi. Beraberce bnCklllllll 

k 1 
yıp haberini alınca nasıl üzüleceğini dan "ıktılar. Oracıkta ihtiyar 

madım amma hiç canım sr ı - ~ gözönilne getirdi, tekrar hüngür hün- eliyle toprağı eşeledi, iki tane 
madı. gür ağladı. Bu duromda öyle bir sı:.. çıkardı. Çağlıyan-a koştular. Be 

- Üç saattir bir tek balık tut- kıntı çöktü ki, oracıkta uyuya kaldı. kanatlı peri, hfıla orada yüzüyo 
madığm halde canın sıkılmadı Uyku arasında: Hep annesinin mey İhtiyar cüce her iki yüzüğü de sO 
ha! va ağaçlarına sakın dokunmayınız de. attı. Peri hemen sudan çıktı. B" 

- - - .. "' - -- -- diğini görüyordu. Gözlerini açtığı gibi sesiyle, şakrak şarkılar söy 
- Sıkılmadı ya, baksana ya

nımdaki altı ıaattenberi bir tane 

Bay Yokyokun oğlu babasının tutamamıf. 

vakit, akşamki alaca karanlığı gör~ rek yanlarına geldi. Kardeşinin 
medi. Ay ışığı kızıl saçlarının tellerini nuna sanldı. Bu sevinçli anda, 
etrafa saçarak her tarafı nura boğ- man cadısı da içinde oturduğu 
muştu. Çevresine bakınca, az ötede ile beraber cayır cayır yanmıya 
bir çağhyan gördü. Hele onun kena- !adı. Her iki çocuk ta ihtiyarın , En güzel günler çocukluktad•r 

••• ..... "' ...... 
~ S;.,,lta Jyrl. r_aramcızf Y gflSQ 1Qf1Q haıJU~ Vermem. 

rmda ayın ışıkları altında panl panJ rini öptüler ve: 
yanan şato, ne kadar da güzeldi! o - Te~ekkür ederiz, dediler. 
yana doğru koştu. Çağlıyamn içine lhtiyar her B,isine de döndil: 
bakmca beyaz ve kanatlı bir perinin - Madem ki artık orman cadı 
yüzdüğünü gördü. Kardeşine de ne Jtorkusu yoktur, ben de artık bu 
kadar benziyordu bu! Suya atılarak lıyanın etrafını süsliyen yeşilli 
boynuna sanlmak istedi. Fakat beyaz başımı yaslar, 940 gün uyanmaın 
kanatlı peri: sına uyuyabilirim. Alın şu bir 

- Dokunma sakın bana. Sonra sen altını, siz de evinize gidiniz. Y 
de benim gibi orman cadısının esiri bir daha annenizin sözünden ç 
olursun. Cadı bana: yınız. Bakın sizin sahipsiz sandı 

- Seni annene kavuşturacalt an- o kızıl elmalarm demek ki sahibi 
man cadısı imiş, dedi. cak bir ih iyar cücedir. Bu cüceyi bu·

lacak adamın ancak bir ağustosta doğ 
muş olması lazımdır, dedi. 

Çocuk bu sözleri duyunca sevince 
boğuldu. Çünkü kendisi dünyaya tam 
bir ağustos günü gelmişti. Peri ohm 
karde~indcn müsaade alarak ihtiyar 

lki kardeş riribirlerine sarıl 
yuvalarr.ta döndüler. Zavallı k 
ümidini kesmiş olduğu çocukl 
karşısında ·örünce şaşırdı. Se 
cinden bayıldı, 
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Bayramın 

"Kmlay" çiçeği tokaıı bir yavrucuk 

.. -
Bir hokkobaı 
efraf ına hayli 

seyirci top!amıs 
~ 

gUnUnde Kızllay objektifi 

.. 

Bayram yedeı inde eğlence anyon yavrulanm11 salıncak baılannclo_ 

... · .... - -
"" . J -.::-'\ 1 .. ,/ .. 

.../ 

"Km/ay" obiektifi önünae birkaç küçül " . 
Süslenmiı yavrular bayramın neı'csi i~inH 

Bayram günlerinde niyet i~portalartnm ônteri de çok fıararetlidlı tsaşka bir bayram yerinde sevimli birfraç yavru e91enc:e arıyorlar 

11 
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1 Manisadan Görünüşler 1 

KIZILAY ========================-::---- 16 .. .., ............ 

M. Kemalpa-
şaya su ve 

elektirik temin 
edilecek 

M. Kemalpaşa, (Hususi) ' - C. H. 
Partisi ilçe kongresi 19 kamundan 
gelen 30 rnurahhasm iştirakile akte
dilmiş, Bursa Valisi Şefik Soyer, il
çebay Fuat Kamil Erkal, urbay lb
rahim Oray ve birçok kimseler de 
hazır bulunmuşlardır. 

EflAni Nah ye 
mUdUrU 
Fikret 

Köysuren 

--

Cok calıskan bir 
nahive merkezi 

J Eflanide imar iŞleri çok 
hararetli ve verimlidir 

Mtınisac:/a Mimar Sinan malıalltsi cİ'rarı 

Yüksek kurula havalesine karar 
verilen dilekler arasında, içilecek te
miz su temini, şehir ve köylerde yol 
ve kaldınrn yapılması, kanafü.asyon. 
Adapazan Türk Ticaret Bankasın • 
dan istikraz yapılmak suretile elek -
trik tesisatı işinin başarılması, şe -
hirde münasip bir yere büyük saat 
konulmam, park yapılması, bekçi üc
retlerinin kendileri tarafından top
lanılması, köy katiplerinin kaldın? • 
ması, köylerde 5 sınıflı ilkmektep ve 

Eflani (Hususi) -14 binnüfus ve 45 köy olan Eflani· 
nin bir yıldanberi Kamunbayı olan Fikret Köysüren iyi 
çalışmaktadır. 

Manisada cok 
canll imar 

Zonguldak vilayeti nahiyeleri içinde Atatürk heykelini 
ilk diktirmek şerefi Eflaniye kazandırılmıştır. Büyük 
cümhuriyet bahçesinin ortasına dikilen bu heykelin rekzi 
için 45 köy candan çalışmıştır. 

.)kuma odası bir ortamektep açılması, sı~a i~erl- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

hareketi N il k 
Nahiye merkezinde bir okuma "' 

azı• ı• orta m e tebı• dası açılmı§tır. Buraya lstanbul gr 
, zetelerinden UçU muntazaman getir -var 

M aniıa (Huıuıi) - 425 bin nüfuslu ve J 1 kazalı 
geniş, verimli bir vilayetin merkezi olan şehri -

miz, tarihi varlığına ve çok zengin kaynaklarına rağ • 
men, aon iki seneye kadar belediyecilik bakımından pek 
acmacak bir vaziyette kalmıştır. 

ne alaka ve ehemmiyet gösterilmesi, 
Parti yönkurullarına evler temini, 
Ziraat Bankasının köylilye vereceği 
tohum paralarının çabuk ve vaktin
de verilmesi gibi önemlileri vardır. 

40 reyle yapılan seçimde Doktor 
Kazım Şener, Davavekili lslfım Vov-. -
vodalı Halil lbrahim, MünUr Çetin. 
Kazım Yumurtacı, AvasköylU tbra -
him ve Hüsevin Cı:ıhit Tokat ilçe yön 

h 
tilmektcdir. Her zaman açık olaO 

1• tı• yaca ka" f ı· gel mı· yor okuma odasından köylülerin il!ltifad• 
ettikleri memnuniyetle görülmekte ' 
dir. 

Nazilli, (Hususi) - Uç yıllık hayalı olan orta mek- Her köyde açılan c. H. Partisi"' 
tebimiz, ilk binası olan orta okuldan ilçebay evi olan ko • caklarma şimdiye kadar 2700 afi 
nağa la§ınmış ve buraya ilaveler de yapılmış bulunuyorsa kaydolunmu§tur. Uç mektebin ınor İki sene evveline kadar biribirini müteakip değişen be -

lediye heyetleri hemen hemen belli başlı hiçbir iş göreme
mişler, ancak Avni Gemicioğlu belediye reisi olduktan 
sonra şehirde imar hareketleri başlamış, Lutfi Kırdarın 
vali tayin edilmesi bu hareketleri arttırnuştır. 

kuruluna ayrılmışlardır. da, ihtiyacı kartılıyacak vaziyette değildir. atı ve ders levazımı ikmal edilmi§tit' 
Üç tubesi olan birinci sınıfta 140, ikinci sınıfta 80, üçüncü ıı-

A t 1 d 
38 kilometrelik yeni bir'yol açılındı n a ya a nıfta da 56 ki ceman ?.73 taJebeıi olan mektebe önümüzdeki ders toprak tesviyesine başlarulmıştdl 

P 
. . I • yılında 500 den f ula talehenın kahul ediJm.,k içjn mürauetta Köy muhil berelerini temin etm 

artı seçım. erı bulunacağı anla,ılmaktdır. lki Uç ay var ki Manisalılar da di
n o o o n n n uz 

0 
.... ......,_, 

8 
d maksadile muntazam posta kutul 

ğer komşuları gibi şehirlerinin ileri - ......... -.-.............. _..._.._._........, KOÇUK MEMLEKET Antalya, (Hususi) _Halk Partisi unu ütünerek, jimnstik yeri, kıtlık teneffüsaneıi ve birçok yapılmıştır. 
ye doğru metin adımlarla koş:t;uğunu 

görmektedirler. 
l§ görebilmek i in her, yden ev

vel muntazam bir ontçe, sa:ğlam bir 

öisiplin kurmak lizmıgeldiğini takdir 
eden yeni belediye heyetimiz, haya
li bütçe usullerini ve idarei maslahat 
kötülüklerini kökünden silip atmıı • 
tır .• 

Manisanm bugünkü mütevazı ve 

fakat hakiki varidatı, geniş mikyas 1 
ta imar ve tezyin i§lerine bile ka.f ı 

gelmektedir. 

iyi eleHri~ fenviralı 
Bir buçuk sene evvel yanan elek

trik fabrikası yeniden yapıldığı gibi 

eehrin muhtelif semtlerinde yerleşti

rilen diğer iki motör ile de tenvirat 
eskisinden daha iyi bir şekle ff;ağ 

edilmiftir. Yeniden alman sekeen 
beygirlik motör Izmir gUmrüğünde 

beklemekte olup tehrimize getirildi
ği gUn, elektrik için ıimdi çekilmek

te olan ufaktefek zorluklar da tari
he kanllllqj olacaktır. 

Berbat bir halde bulunan yollarm 

tamirine muntazam bir plin dahilin
öe devam edilmektedir. Bir sene i -
çinde Keçecileriçi bulvan, Borsa 
caddesi, uzun yolun bir kısmı, hükil

met konağı ile belediye binası ara -
11mdaltl sokaklar mükemmel bir su • 
rette yapıldığı gibi istaıiyondan çar
eıya giden bUyUk hal caddesi de bit
mek üzeredir. Halkevile orta okıul 
arumda yapılan yol, eehrimizin ilk 
parkell caddesini teokil etmektedir. 

Iataslyondan, Koca Mimar Sina· • 
mn Manluya brraktıfl çok kıymetli 
Muradiye camline kadar .Uren Ak • 
hisar • Izmir caddesinin - huauat 

muhuebenln de yardımı ile - parke 
ile dötenme9l kararlqtmlmıftır. 

Antalya merkez il yön kuruluna şu levazımı olmıyan orta mektep içm yeni bir bina yaptırılmaıı Pazar yeri olan Efli.nide yeni tJt 
HABERLERi zevat seçilmişlerdir: temenni edilmektedir. • sebze hali inşa edilmiş, birçok köY. ' 

• onyaaa kı a f, 1 alarla Uç g!in Ali Barut, Diş hekimi Münür Gür- tııı•iı.Cffii?liiiia.iii:a:nr=İİiiliilôilliii._iiiiiiiiiiiiiiliiııiiFEWnEiiiiiiiii~!!ı!iıl!!ll!n~~znw!i1!111ı1_w_., -.llııl!l!l!!!lll!l!!!!!!!!!!!!!lmlllıillııı~-~~+re~·;;c;e;;.; uvnrla-mtlhfıus...ıriim-' 
mütemadiyen yağmur yağmıştır. ~y,_ Avukat Enver .A:kean, Halit Ben- B d 
Bu sayede güzlük ekimin İ)i ola- lıoglu, Hasan Fehmi Pamir, Kadri, artJD a fidanlıklm vilcude getirilmesine kt' 
cağı Umit oltmmaktadır • Mehmet GüllU. Sıvasta p k rar verilmiştir. 

• Ankarada toplanacak c H Par- Parti vilayet idare heyeti azası in- N k d arti ongresi Her köye otomobil gidebilecel 
tisi umumi kon~lnde. B.U ecl""I tih'.'-b1 •• ikincik_anunun. 20 inci cumar- e a ar et . Be11 yıllık ko'·y kalkı .. -a pro......,fll* e•~ ~ tesı gunU ıeçılecektır. Bartın, (Hususi) - c. H. Ps.rtisi :.- IUJJ Ei

1
-

vall Ali Rl7.a <bkay, vlliyet en- y · ı · ? ilçe kongresi Halkevi salonunda, bü- !arı bütün köy muhtarlarının iştira' 
encUmenı azasından şerif oğıu Trabzonda enı ıyor. tün memurıann da dahil bulunduğu kile müzakere edilmiş, beıt yıl içincl' 
ve belediye reisi Yalıya Gü\·en İhracat kontrölörleri kalabalık bir sami kütlesi önünde her köye otomobil gidebilecek __ ,.tı. 

Trabzon (H s ·) Ek · B Sıv;:ıs, (Huıusi) - Teırı ı t ~ temsil edeceklerdir u usı - onomı a- y:ıpı mış ır. de yollar yapılması karar altına a1JJI' 
• · kanlığında kurs görmüş olan 28 ih- nievvel içinde Sıvas meıba- Kamunlardan gelen ve ytız derde 

Bafra Halkevi Ba.5kanbğma Zih. racat kontrolörü, fındıklarmuz Uze • lıasmda 7 639 inek, 42 bo- varan dilekler ile hazır olan murah- mıştır. 
nl Lokman Jntihap olunmuştur.. rinde tctkikatta bulunmak maksa _ ğa, 8448 le} un ve 350 leçi basların takrirleri tetkik olunmuş, 

• Tohumluk buğ<lay almalanna diyle ve meyvacılık müteha.88ısı dok- kesilmiıtir. alakadar memurlann bu husustaki 
yardım olsun diye geçende BI - tor Bade ile birlikte gehrimize gel • Teırinisanide 1478 lo _ mlltaleaları da dinlenmiş ve kararlar 
ga köylUlerine Ziraat Bankasın- mişlerdir . yun, 1899 keçi, 107 oğlak. verilmiştir. 
dan 85.000 Ura tevzi edllmlştlr. Gireıunda Parti intihabatı Yeni idare heyeti seçiminde kaza. 

• Edremit C. H. Partisi kongresi Giresun - C. H. Partisi merkez 1 manda, 214 sığ1r kesilmiı- nanlar §unlardır: 
yapılmış ve yeni idare heyeti ae- kamun kongresi, 96 murahha.stan el- tir. Hasan Altmok, Gazeteci Cemal A-
çllmlştlr. tisinin huzuriyle yapılmıştır. Yeni Bunlarm liloları hesapla- li~, Kemal Samancıoğlu, Eczacı Sa ~ 

• Krnga giden yüz muhacir Berga- idare heyeti intihabatında eski hey • nacal olursa Srvasta nülus im Kahramanoğlu, Ali Galip Torlak, 
mada kaldıktan bir gecP.~i Kızıl. eti teşkil edenlerden Ali Arif Larçm, bapna ayda aıağı yuları Sezai Unyeli, Avukat Cemil Kocabaş. 
ay şubesinin yardnniyle oteller • Rauf Oktay, Ali Haydar Duman, lh- 3 kilo et sarledildiği anla· Bunlardan Sezal başkan, Ali Ga • 
de geçirmişler, bunlara lokanta- san Kaya Gürel. ipka edilmişler, Se. §tlmal<taclrr. lip başkan muavini, Kemal de sek • 
lardaıı yemek te verlhnfltlr. dat Gürsoy da yeniden seçilmiştir. reter olmuşlardır. 

Karsta yeni 3 
Orta okul 
Kars - Vilayetimizin Iğdıi-, Ka ' 

ğızman, Sankamış ve Ardıban k~ 
lannda birer ortamektep açılmadl' 
karar verilmiıtir. Tedrisata yakın.el' 
başlanılması bekl~llmektedir. 

• Bergama Kızılay Cemiyeti, U
mi harbin üç malUJU Ue küçük 
bir çocuğa 4 ıun'i ayak yaphr -

BEYŞEHiRDE 

Arzuhalcilere izahat 
Mersin - Yanlı§ mercilere usul' 

sUz mUracaatler yüzünden hal~ 
Savaıtepede çocuklara yardım zarar etmektd olduğu gözönüne P -

Sıvaım bir aylık ihracatı Savaştepe - Mektepli yoksul ço- tlrllerek, phsi davalar ve bunl, 

mışbr. 

• Çanakkalr<le ağır ceza reisi Ce. 
malin t!'inden ç.ıkan yangın, bü
yümeden söndürülmüştür. 

• Çanakkale Müddeiumumisi Ab
dülkadir terfian Erzlncana, mu
avini Ziya Yazgan İstanbul C. 
M. omomUlfl moavlnllğlne ta • 
ytn edllmlşlenllr. • 

• Sankamrş VfJ lğdmıİ fllektrllde 
lfJ t.Mvlrl proJelerl blttrllmek tl. 
uredlr • 

• Buna askeri 119fJ81 mtldörtl Be .. 
tdm BMbı ba.,ka bir vulfeye ta.. 
yfn olonmo~tur. 

• Buna polisi, Ali lazr DUber ve 
Dflrviş kızı Zehra 19mlnde Dd 
yankeRClyl tevkif f'tmi,tir 

cuklar için Hatip oğlu Necati 30 met- mercileri, müracaat ve nakil su~~ 
Sıvas (Hususi) - Teşıinisan• icln re göğUılük, Hamit Ağa oğlu fiç çift ri hakkında mUddeiumumt ~ 

de vilayetimizden Samsun ve lstan. ayakkabı, Bekir oğlu Hasan on beş Eroğlu tarafından bir araya toptatı' 
bula 258 ton buğday, 121 ton arpa, metre göğüslük teberru etmişlerdir. lan arzuhalcilere izahat verilmiştlt• 

15 ton mercimek, 2 ton balmumu, 82 ~

1 ~:i~~~::::am: =- 1 KARSTA BAYINDIRLIK 
zeytincilik 

Çanakkaltı, (.tiwmsi) - Pamuk 

ve zeytinlerimlzin islihma aza.mi gay. 
retle çalışılıyor. Ziraat Veklleti, r.ey
tincillk mUtehasmema yardımcı ola • 
raJc iki seyyar bakını memuru gön _ 
dermiştir • 

Balıkeıirde kimıeaizlere 
yardmı 

r Esli meıarlıllar yerine Tarıuıta Parti intihabatı Balıkesir - Yokaullan gözetme 
Birliği, Okçular mahallesindeki eski 
mutafhaneyi iş yurdu ittihaz etmiş, 
buraya on tezgah konulmuştur. Tez
gahlarda yoksul kadmlar çalıştırıla
caktır. 

· Şehrin yeni pllnı mucibince klml- Tanıua _ c. H. Partisi bura kon-
len kaldınlmaıı llmngelen eski me- gresi yapılmlf, Ziya Uygur, Kemal 
zarlıklamı park haline getirilmesine Aydın, Kemal Sungur, Kuddwri Işm. 
bir ayd&nberi çalıplmaktadır. 10 bin avukat ftrl öcen, Mustafa Karaca 
metre murabbamdan fazla bir yer ulan, Embı Pulat idare heyeti aza. 

Irklarına, Mehmet Bıçak, Hakkı Dört-
tutan bu mezarlıkların bir kısmı ço
etık bahçesi, bir kısmı park, kalanı 

da pazar yerile bayram alanı haline 

lfraf edilecektir. 
1 

lemez, Ali Tars~ Ahmet Yoluk, Malı. 
mut Şoı-guç, Mustafa Kara, Mahmut 
Tekeli ihtiyat ualıklara seçilmişler
dir. 

Güıel lasaba/aflmmlan biri olan 
BeYJelıirde su bentlerinJen hoı bir 

manzara 

Diğer taraftan yurt, yirmi bflf 
yoksul talebenin iaşe ve ibatesiru te
min etm.iş, blUlun için eski Ziraat 
Bankası hinaamı pansiyon haline ge.. 
+Jrmlştir 

Kars, (Hususi) - Karsta son sene içerisinde oldukça canlı bir ~ 
faaliyeti göze çarpıyor. Bu 14alışma, imar noktasından telırin gittikçe t 
zelleşmesine yardım etmektedir. Belediye, imar noktasından UzeP'_ 
düşen vazifeyi muvaffakıyetle bqarmaktadır. Şehrl gtizellestimıd tetı' 
planlt vf' esaslı · ·,. gayret sarf edilmektedir . 
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TURK GiBi KUVVETLİ 
S6zD boş değildir 

ÇAP AMARKA müstahzaratı bu s6zii teyit eden giizel yurd 
·opraklarının blrlcllc imal kayna§ıdır • 

. =>irinç unu 
Vlercimek unu 
ezelye unu 

Patates unu 
Yulaf unu 
Arpa unu 
Bakla unu 
Fasufye unll 
Nohut unu 
Çavdar unu 
Buğday nışas-

tası 

Pirinç nişastası 
Kornf.eor 

Tarçın 

Karabiber 

Kırmızı biber 1 
Beyaz biber 

Yenibahar 

Kimyon 

Karanfil 

Zencefil 

Salep 

(kutu ve pa

ketleri) 

Sofra tuzJ 

Memlekette bu makatla kurulmuş ve her şey~rağmen ( 21 ) scf'e neslin gürbüz yetişimine tevakkufıuz 
hizmet etmiş yegane Türk aan'at evidir. 

Y tvrulannıza doktorlanmzm tertip ve tavsiyeıile ver eğini7 Du gıdalar mutlak huzurunuzu temin edecektir· 

Ç A P A M A R K A Dünv.ada be!neJmilel şöhreti haiz 
Eşlerıle ka'·'tyen omuz omuzadır. 

Daha Üıtününün bulunması mümkün değildir. 
T elonil müıtahzaratmuz muh11yyerdir. 

Adres: üeşiktaş Kılıcali T. 40337 
• 

BAY ve BAYAN 
Barıştır ar ... 
Gülüştüler 
Seviştiler 
ÇÜNKÜ ... 

Bayan adeta ihtiyarlamış, ve güzel· 
liğini kaybetmit olup, bay tarafın· 
dan evvelki muhabbetine nail olamı
yordu. Fakat bir hafta JOLI. FAM 
Kremini ve pudraıou kullandıktan 
aonra, bayan; kaybetmit olduğu 
1rençliğine, tazeliğine , ve aıüzelliğine 
yeniden kavutmuttu. JOLI • FAM 
Kremlerinin bu aiizelleştirid haua
lan bulfÜD kadmlar aleminde bir sır 
değildir ve her kadın tercihan JOLl
F AM Kremi ve pudraaou kullan· 
maktadır. ~ 

Dolmabahce 
Kok KOmliril 

ttRem 4-~YNlıllllil--~INffNM~m:IIV• Je 

• 

Hazakati dün· 
yaca tanınmış 

muhterem profesörüm , 
bana: Sıhhatimi ·iyi gıda ile 
kazandırdı. 

Çabuk kuwetlenmek için ilaç değit sana 

PE~TE.V 

x:_yu0ıL4 .. ucı. , 1ı:11.1n.1a.. caa. ı~o. ~"'' 
Kadın f8pka 

Eldiven ve 
Çanta 

'' Moda Şık ,, 
'~ RP.R.,.?q' Q .. vnımm"t Kutlular 

I Dr. A. KATIEL 
(A. KUT l EL) 

Karakay, Topçular caddesi No. 33 

Beyoğlunda 

LALA 

Kutlular 

loptan 16,50 
Perakende 18,50 

Liraya satıhr 

raş bıçaklarile trq olmayı unutma, zira Y erlimalı 

·ullanmak memleket borcudur. 
Radium ticarethanesi. Galata · 

Hastalıklardan 
korununuz 

Nale, srip, difteri ıihi lla
lqıcı hutalıklar imana a
la ft boiaz yolile ıirer. 

-

Akridol 
Bu yollan mı°ID'oplarclan te
mizler, haatalıklarm alın • 
muma mlni olur, bola Ye 
bademcik iltihaplannı te • 
daYi eder. Her eczanede ini 
hlnur. 15 tanelik kutum 35 
40 tanelik kutum 70 lmrat-
tar. 

ÇAPANIN EKSlRA EKSlRA 
Markasını Tavsiye ederim (Jymetll mtlfterllert için dlnlenclrlJ-j mit rakı, en taze bira ve nefta .,..,.. , __ ._. __________ _, 

'----------------------• ler baarbtdJlmı anec'er 
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OKUYUCULAR! .. 
ŞiMDiDEN ABONE OLUNUZ N « •sret:t:iı: ı he>c«• ANADOLU BAYiLERi! .• 

ŞiMDiDEN SiPARiŞiNiZi YAPINIZ 

Cumartesi Günleri ~ıkar Siyasal, Mizahi gazete 
Genç ve aan'atkar karikatürist ORHAN URAL'm en nefis karikatürleri. En mizahçı ve §en kalemlerin nükteli fıkra, hikaye ve makaleleri. NASR ET T 1 N HOCA 
nm zamanımıza e nziyade uyan fıkralan KARA BONCUK hikayeleri. .. Şen, şuh ve çaplan yazılar. Sabırsızlıkla bekleyiniz. Pek yakında çıkıyor. Her satıcu:lan arayı· 

nız. FlATI YALNIZ 100 PARADIR. S:parişler şu adrese yapılır: "Ankara caddesi No. 127,, 

. . 
SATIŞ YERLERi: ~ 

Kendinize 
düşünün 

Kadraninda alfabe srrasile 151 şehir ismi ka

yıtlı AGA BALTIC Radyo 16 ila 2000 met 

reye kadar bütün dünya istasyonlarını alıyor. 

Bununla beraber AKAJUDAN imal olun
duğundan gayet zarif ve muhafazalıdır. Bu 

radyoya sahip olmakla bütün dünya müziki

ni gayet tabii olarak dinlemiş olacaksınız. Ge

zin, dolaşın, görün, nihayet son kararınız 

AGA BAL TIC Radyo almak olacaktır. 

AGA BAL TIC cidden bir harikadır. 

Beyoğlu lstikl!I Caddesi 314 Şark Pazarı (Bazar du Levant) 
Galata Bankalar Caddesinde Rad yofon mağazası. 
lstanbul Sultan Hamam Hamdi bey geçidi 54 
Anadolunun bütUn şehirlerinde (Toptan ~atış) 

SA 

\ 

TiR 
TdA.KiYE i~ BANK.ASI 

YURTTAŞ 1?37 yılma (Uğurduv~takvimi)nden 
bır yaprak kopararak gır! .• 

Bu emsalsiz takvimi öğretmen Fuat Gücüyen&" yazdr. Satıcıdan U ğur'u iste. Satış 
merkezi: (ANADOLU TÜRK KİTAP DEPOSU - Yeni Postane 
Karşısında Meydancık Hanı) 

Daima birinciliği kazanan 

NiMET GiŞESi 
BU DEFA GENE İKİ BÜYÜK İKRAMİYE VERDİ 

YILBAŞINDA KAZANMAK 1STERSEN1Z sız DE BlLETLERlNIZl 

NiMET GiŞESiNDEN ALiNiZ 
BİLETLER AZDIR ACELE EDİNİZ. 

ADRESE DlKKAT: İSTANBUL EMİNÖNÜ No. 16 Tel. 22082 !, __________________________________ , 

EMNiYET SANDIGI __ ... 
K uruluı tarihi 1868 

Vadeli vadesiz Mevduat kabul eder 
Emlak mücevher, altın, gÜmÜf ve tahvi:at karşılığı 

• ödünç para verır 
Ehven şeraitle kiralık kaaalan vardır. 

~---------• Adres: latanbul, Cağaloğlu ----------

Romatizma Pimanol 
ile geçer. Bel, diz, 

ve arık& ağrıla.rnu 

hemen keser. 

-Raf ael Amram ve Biraderleri 
DEBAGAT ve l(RC ~~ F ABRiKASI 

Kromlu vide'a, Rugan ve fantazi 
kromlu ve nebati köse~e ve sanayide 
nılan her nevi deri!er imal olunur. 

deriler 
kulla-

Yedikule Kazlıcesme, 
Kirişhane sokak 
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(Ça~lıya• ıcta) 

BAHlYYE AMİR 

Bayram münasebetile 
fevkalade program: 
Memleketin en kıymetli 

musiki san'atkirlan bir 
arada. 

Bestekar 
Se:ahatt~n 

Muganniyeler: 
Mahmure Şenses· 

Afitap • Suzan. 
MELiHA SELAMI: 

Solist Mualla 
AYRICA SURETi MAHSUSADA MISIRDAN GELEN 

Muganniye Bahiyye Amir ve 
seıame Mellha 

Seanslarına ba,ıamıtlardır. Fiyatlar ehvendir. 

Hayram hediyes , ___ C_O_L_L_U_M_BiA ___ _ 

VENÜS PUDRASI 
Şık ve kibar familyalann rağ 
betini kazanan narin ve na -
zik cildlileri teshir eden yük

sek evsaf ta eşsiz pudra dır. 

VENÜS KREMi 

P~ak ş:rketi 
Bayramınızı kutlular ve bayram 
günlerinde nete'enmek iç"n 

sahta çıkardığı en ıon plaklarını takdim eder 
Okuyucu Bayan FAHiRE 1733Z - Neva gazel: Bakarak 
Müzik Bay M. ŞOKRO gözlerine 
t 7328 _ UYUSAM UY AN . Halk Şarkısı Osman 

SAM (RUMBA) Çavuş 
AYŞE (RUMBA) Okuyucu Bayan NE· 

J 7329 - Halk Şarkısı: Sevda
ya olmaz tümen 
Halk Şarkısı: Aman 
dağlar 
Okuyucu Bayanlar, 
Nerkis ve lale 
Söz• ve müzik: Bay 
Faiz Kapancı 

17330 - AKASYALAR AÇAR. 
KEN(Bayan Fethıye) 
1KI GÖZÜM (Bayan 
RUHAT) 
Sbz ve Müzik Bay 
Yesari ASIM 

17331 - ADANALI KIZ 
YENl WDIK 
Okuyucu Bayan NE . 
RIMAN 
Müzik ve söz Nebil 
Oğlu fsmail Hakkı 

R1MAN, 

17333 - Neva Gazel: Sararan 
ömrümü 
Halk Şarkısı savaştan 
dönüş 
Müzik Bay Rana 

17334 - Segah gazel: GUI yü . 
.ı:Unde titreyen 
KAYSERJBOLBOLO 
Bay Beşiktaşlı Kemal 
Şenman 

17335 - KORDILl ŞARKJ NE 
gelen var ne haber 
Hüzam şarkı Sorma· 
dın hic; 
Okuyucu Bayan L. ..•. 
Müzik Bestekar SE
LAHADDiN PINAR 

Terkibi esrarlı, güzellik 
kremlerinin içinde en şayanı 
emniyet ve itimat olanıdır. 

~-------------------------------------..1VENOSRUJU: ~~------------·-----------· 
--.. • Gayet cazip renklerile kulla-

Ak g Ün Gişesi Bayramınızı Kutlular nanıan hayretlere düşürür 

G 
ve 24 saat dudaklarda sabit 

azete.erde okuduğunuz kalır. 

B A 1 l ·hı·ı • VENÜS RiMELi~ U Y 1 n 8 1 1 er 1 Venüs Rimeli ile tuvalet gö-

c: Asker Cemil. Ta9kıtlada 189. alayd• 

~ ve 

Berber Nevzat - Kaz11~e,mec1e berber 

40.000 Liralık 
ıKRAMiYEY 

Akgün gişesi önünde Dün bo··yıe aldılar 
paralan alırlarken 

AKGDN GiSESi 
Büyük ikramiyeleri vermekle nam kazanmıştır. 

Yılbaşı Biletlerinizi AltGüN den a ı:ıiz. Taşraya sıpariş kabuf o'unur 
Adrese dikkat: AKGVN dşML EmlnanU: M Salih Adnan. Telefon: 20853 

ren kirpikler kalblere ok gibi 
ı saplanır. 

Deposu: Nureddin Evliya 
zade kimyevi ecza ala t ve 

. ıtnyat ticarethanesi. 

ISTANBUL-BAHÇEKAPI l~~~~~~~~~--------~~~~::::-ı-~ 

1-\N/-\UÜLU 1 
ÇIMENTOLARI 

Yapılışlanndakl hususiyet do 
ayısıyle kazandıkları sarsılmaz 
~nı koruyabilmekte olan yap 
ma Portland Normal çimentosi 
le c;ekiş ve basışa karşı yüksek 
k dayanıklı, yavaş donan. çabuJ.'. 
t.q olan Süper çimentosum 
tavsiye eder. 

Markalar.: 
·~s.. ..SUPERYUNUS, 

Fabrikası: Kartalda. Yunu~ 
Durağında. 

DOKVNADILIK 
llAlZENESİ 

Bayramınızı kutlularım 

HiLMi NAiLi BARLO 

Sana~ Makinaları Acentası 

1atanbu S'rkeci Nur Han 
No. 21-23 

Den·z Levazım Satına ma 
komisyonundan. 

Türkiye Sişe ve Cam 
Fabrikaları Anonim Sosyetesi 

Satı' yazağı: Galata, Agop 
ıan Han, 3 Uncu kat. 

• --·T•e•le.f.n•"•" •44•7•W-l--7 _ _. 

T-ahmin edilen bedeli 952 lira 50 kuruş olan. 20000 
·ilo muhtelif yaş sebze 28 Birincikanun 936 tarihıne 
rastlıyan Pazartesi günü saat 14 te açık eksiltn1e usuliyle 
1hnacaktır. 

Şartnamesi hergün Komisyondan parasız verilir. 
İsteklilerin 71 lira 44 kuruştan ibaret olan muvakkat 

teminatı İstanbul Defterdar lığı muhasebe müdürlüğün -
ne yatırarak mukabilinde alacakları makbuz veya banka 
teminat mektubu ile ve belli gün ve saatte Kasımpaşada 
bulunan Komisyonumuza müracaatları. (3566) 

SERMA YESI T. L. 1.000.000 

81LUMUM stsE VE ZUCCACİYE CESİTLERt UZERİNDEN TOPTA?\ 
SlPARlS ALMAKTADIR 

EMNİYET VEREN MARKASINA DiKKAT 

~ 
FABRiKA: ISTANBUL PAŞABAHÇESl 
MEKTUP ADRESi: BİRİNCİ VAKIF HAN BAHCEKAPI tSTANBUL. 

Telgraf Adresi: CAMIŞ tSTANBUL. Telefon: 22219 - 22630 

Çarpıntıya Nevrol :=_::::;:::::·:. 
'----~~--~~~--~----~------~----~~----------~ 

VAK iT 
Sayın müşterilerınin bayramlarını candan kutlular 1 

-.AHENK-
llR SANAT HARIKASIDIR 

\ltlıfımız talıtirnamelerd, 

böyle ymılıyor. 

CATALOG iSTEYiNiZ 

~ a . 
~~ 
o r! 
tı •• ;-
:v: 
.... ""' 

~skişehir: AHENK çıka 
ran c:pc; ~f J AT 

c.. H O~t:: Tl 1.. 
Beyoğlu istik 
lal caddesi Ruı:: 

:?"O.~ MPIRİN 
l4386 her tür 
il fenni tuva 2 ve 20 1ıompM.eA emh.a.P•rd• 
tet korseler. fe 
i kasık "t,ağY \ulunllf) 

i\.stik çorap. a 
lltı cerrahiye f 
lastik eldiverı Ambalaj ve konıpr~me erin 
idrar sondaları 
ıtriyat. kors üzerinde hafisligin tim~ali 
levazımatı Vt 

l:>ilcUmle lb olan ffi marlasını arıy•nız. 
il~ 1PVR~m1tt• ----·----· 

__ .. 
-
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~.,~ ~~ 
1 Diı macunu ditlen bem~yaz ya par. Ağızdaki bütün mikroplan 

)'ibxle )'ÜZ öldürür. Fiab her yerdf! 1 S k1111Jttur. 
1 111111111 • 

Havaların her gün değişmesi 
AXt939- JClarinet Şükrü ı AXt947 - sar.ye 

1
grip hastalıgv ını fazlalaştı-

İ{aqıdama Delisin Deli GöynUm 

!:';lfte=-=tem::._ ____ ~N:.:..!e g~ele=.n..:.:var~, :-n~e-:-ha~ber:-:var-:-::-:-:--1! rıyo r. 
AX1942 • Senan AX1948 • Urfalı Muhittin 

Botazm s.n Km Meyremo. Halk TUrktlatl Gripe yakalanmamak için 
Bar Kaıti gibi Dallarda ıezen benim L. _ 

--.:...::AX.::.:ı:..:..943.:.:::..._ Mualll----'-.....:AX=---1950~_-M_uaı_ı•---ı 11~ r gün sabah 1 arı birer kaşe 
Bir Çapkına g6nW verdim 

Modalı im 

AX19&l ·Senan Nevrozin 
llD8e)'Df T&bim Deli pW • Tango 
Kttrdill Hlcuklr taksim Anadolu RambuI 811 n 1 Z. 
-------------------1-----------------· 

AXt945 • Safiye AXt952 ·Mahmut Celilettin ıstıraplardan kurtulursunuz. 
llebtabb pceJerde Esmer ytlzilııtln aiyneticUr. 
Beklerim ber gb TutUfUP yandı kalbim 

AX1946- Küçük Nezihe AX1953 - Erzincanlı Şerif 
G&ıtll nedir Keklik tafm bqmda 
~ dolu gWerl Mecnunum Leyll mı g6rdUm 

Memleketimizin en kıy
metli artistleri yalnız 

,- Dit Hekimi l 
' -~~~~~·~ 

apt. Tel 43U 

-Şişman Yanko~ 
Maiuuıı labuıbul, Y enipoatane caddesi No. 39 

Mevsimlik Son Moda 
MANTOLUK VE ROPLUK YONLOLERlMlZ 

Her nevi son moda 
ipekli, Pamuklu, Keten Beyaz Ye Renkli kumaşlar 
TUHAFiYE claireaincle m sengin çefit. Hazır Ye 

Olçii üzerine 
GÖMLEK, PiJAMA, ROP DO ŞAMBR 

CiHAZ TAKIMLARI 

S HiBiNiN H A S K A L M İ N Keten ve pamuk ve yorgan ça11aflddan 
Grip, bat, dit, romatizma ve bütün ağnlara karşı Her cins sofra takımları, havlular 

her evde hulunmaaı lizmıl"elen kıymetli bir i'açbr. Kqhk ibtiyaçlarmı temin için muhterem müıterileri-

., nde .. 
------.-.-.-.... ---.. ~ .!a-• • ~ıL- • -~-· llllİllİiDlıpawmı .. -••• nca wwwm. 

OKURLAR 

HABER GAZETESi 
lSTANBVL . 

Gaelcnİain ıı.n l,,,.,ı.,;n. 4.,,.,,. ipn ig 1171ılı abone 
olll)'Oram. Birinı:i ,_., olan 120 htaf ile •&t
fleı..,,,.ir. 

Ali,.., ,,,.. 

Satıllk Bına 
KIZILAY CEMiYETiNDEN: 

Cağaloilunda lttanbul Sıhhat -ve içtimai Mua•enet ,... 
rektörlüjü kar( ında Kızılay Mümeuillilinin buJunduiu 
b'aa aatdıktir. Müracaat mahalli Y•ipoeta• dıv......U 
Kızılay hanında "eaki Abarayblar hanı,. Depo Direktar 
lütüdUr 

, ____ M __ O~N..._i_R----~, 

Nurettin 
1111 defa Odeo9 ~ 

NO. 270900 
Uşak Şarkı - Delisin Dell Gönlüm 

ÖAJ..U .. .oılU~~~ .. l:SAlf.lCAJııW~ı KU.LIJU~ u k o B 
Anawtk67 Akmtd&nu, Bilecik ı.o1canta ve Blrabanem şa Şarkı - enim Son eşimdı 

Udi Marko Sat.şa Çıkanımıştlr. 

~~·------------------------j ~----mml!ll----------------~-

•-ta1İifl!IP~ıi7~-~METANET - UCUZLUK 

HAMiYET MELAHAT 
Su heyeti- Keman: CEVDET- Piyano: FEYzt • Kanun: ABME'l'· 

Olııbtlf: IOSIRLI IBRABIM - Kemençe: SOTIRI. 
Okuyucular: YAŞAR • HAMiT • SOLiST MUSTAFA. 

BaJnUDmm aonam ııeteler içinde ıeçiriniz. Tel. 40227 • 

Bol bir aydınlılı elde etmelc 
·için Osram ampııllerini ku 
lanınaa. Çift• iıpirallı ola 
lar yü=de yirmiye lıadar 

dobo rolr aydınlıls neıre: 

"'1rler. Llti ampulleri otınıa 
.,. O.am IİJ kullanınız.. Al., 
alcJ: Muıfapızdo ,·emd 
piprirhen 65 (DLm) li bıı 
ampul lwllanabilirı;nia. 

·LE 
ampuU!!1 ucu• aydmlıh ıenıin ederler. 
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NECiP BEY ITRIV T F BRiK Si 
Türkiyede en yüksek Ailelerin rağbetini kazanmış yegane müstahzardır. Kolonyalar, Yağ\ Yağsız 

kremler, Acı badem kremleri, Pudralar, Rujlar, sabunlar, Bütün Tuvalet malzemesi 
EMiNÖNÜ NECiP BEY MAÖAZASI 47 

-------
1 asarrul 

Yf RLi MALINDA C LUR. 

bozkurt ve Halk ıraş 

bıçakları sahip!eri 
Fehmi ve Mehmet 

Bütün öz kardeşlerıne Rama
zan bayramlarmı 

Yürekten Kutlular 

· ı ·asarrutu Seviyorsan 

TRA$ BIÇAGt ( .. 

HAlKIN MAlldlR 
TlHESI 

IOOPIJU 
.:o:::;..~~~ 

Ve bu öz .kardeş mah olan· 
Bozk urı ve Halk btcjakıarını 

kulıanmafarını dilerler 

Yerli Maıı· Al ~- -- .. 

N\OVADO 
SAAT Fakat Yerli l\ı1alını 

behemehal 
155 irinci mükafat 

Her hususta temınat 
Büyük saat mağazalarından arayınız. 

Deposu: Sultanhamam Havuzlu Han No. 1 

~-fiI:rıerbaiı~ 

Yerli Mallar Pazarından AJ 

RiKARDO LEVi 
er çeşit saat • R. W. markalı altın kaplama 10 sene garanti eşyalar 

cıclye> 

Schaub-Hornyton -

•• 
BU TECRUBEYE 
TAHAt1MUL Ell~~ 
YALNIZ ı ı ~i •a ı 4 ~#~~~,,MI.~ 

a iı! ~"" §~ ~ ~ ~;;,,,~"'""i';i! ;::;--~~« 
~ J?~ ~~~~il 1l~:@if:1Y!~(~ ~*~~ • i! i! ',/~ ~,p>,;f !:t ~.-!:!il'! ~~.;illi"~,,,,. ~~ ~~ iJ ~~-~~;;,; ~~~~~C'~~.ı;'~e-z .. ~ .... ~ 

~(; . 

Sabah dokuzdan akfam 
aat befe kadar mat, ıaf 
e sevimli bir ten. Gündüz 

tekrar pudralanmıya ha -
cet yok. İşte; havalandırıl-

mıf yeni Tokalon pudra.ar- ı·k t b k ·ı k 1 ve . ı a a aır ı e ap ar 
nın garantı muha11enah .. b'" b' .. Irk 
bunlardır. Bu cazip hava - ~ze ta 11 dır guze 1

• ve -
.. p · 1. b' rır ve mo aaı geçmıf ve 

)andırma usulu, anı ı ır .. d b" k" • ki. • 
. f"d" 8 yuz e ır ma ıyaJ fe ını 

kimyagenn keş ı ır. u . d kal .. d. d 
usul dairesinde havuı top- velnnde en ın a 1 bpu k-

.. h f'f ra ar an tamamen at a 
landınlmış yegane a 1 b" t • B • 

. d. k d :r esır yapar. u yenı 
pudradır. Şım ıye a ar T k 1 d ·· 

1 d l d 
o a on pu raaı yuze ya • 

yapı an pu ra ar an on k k ld "h I b 
d f d h f d ha ha· pıtı a ığı cı ete una e a a a ıa ve a ., ı·k d • b. 
f :ftir. Bu usul, T ukaJon 8 saat 1 pu ra,, ti. ır 
pudrasının iıtihzannda ederler. Artık ne parlak bu
kullanrlmaktadır. işte bu. run, ne yağlı cilt görünmi -
nun içindir ki, Tokalon yecek, belki riizgir, yağ 
pudrası, daha muntazam munın ve terlemenin İcrayı 
ve daha mükemmel bir tesir edemiyeceği mat, saf 

. tarzda yapıfır cildi hemen ve aevimJi bir ten görüne • 
hemen görünmez bir güzel- cektir. 

Sinira ve ciğerleri ÇAM Hulasası ile ban-
" zayı o anlar yo yapmız 

Çam ağacının bütün şifai tesirlerini haizdir. Çam banvoıu te. 
neffüsü kolaylaştırır. Sin=rleri teskin eder. Cildi güzelle4tirir 
Kokuları izale eder. Net'enjzi artırır. Şite•İ 60 kuru.tur. Her 
eczanede r yınız. De~J~ı: Takı:m Eczaneıi. (ÇAM) iıim 
ve markasına ve etiket üzerinde Taksim Eczanesi firmaaına 

~l!!!!l!l!!!!._!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!l!""I!!!!!!!! dikkat ediniz. ._ ___ l!l!I!!!!!!!_._~ 

Körting- - SABA 
Dr. Ç l P R UT 

.. u,,~ .. e;: ............ , .... ""'"'" UJULCud~.:>. , 

Beyoğlu. Rus sefarethanesi sıra 
dtnda Posta sokağı Meym"~ • 
ı partımanı. Telefon: 433.'5" • 

Llalata mefruşat mağazas • 
FlZULl l. BERKMEN VE Y. KlLlTlS 
Mefruşata Ait Yeni Modellerimiz Gelmiştir. 
LİNOLEUM MUŞAMBA. LACİVERT !S
TOR, PASPAS VE PERDELİKLERİN U
CUZ FİYATLA VE DAYANIKLI ÇEŞİT
LERİNİ MAôAZAMIZDA GÖRÜP TET
KİK ETMEK MENFAATİNİZ İKT1ZASIDIR 

GALATA TONEL CADDESi 24 TEL. 43957 

Şl~Lı.---------.------.---, 

NEO 
-----•REKLAMLAR 1 

Ucuz ve Taksitle 

NECiP ERSES 
Gaıata: Sesli Han 

l A 1\lı 

Muhtelif Elektrlkll 
Radyo gramofonlan 

ZAiVıANIUll< ••• 
\partımanmrz için, en mUkemmeJ tefrişat levazımını, perdeler, stor
lar, tefrişat kumaşları, M.Qrkizetler, muşamba, linoliom ve saireyı 

tedarik etmeniz için Beyoğlunda Tokatliyan karşımnda 

L U V R 
T efrişat mağazasını ziyaret etmek zamanıdır 

Fintht r hPr VPr-1 ...... ''"'17.r111r 

~ Fenni Korse'er - ~asık Ba§' 

U lJ arı ve Ortopedi Cıhaz.an 

A. K i F i D ES 
Beyoğlu istik'al cadd. K allevi sokak köşesinde 

OJçU varakalanmızı Posta ile isteyiniz. 

, ..................................... , , ................................... . 

Türkiye imar Bankas 
. rürkAnonim Şirket 

SERMAYESi TAMAMEN ÖDENMiŞ 
1.000.000 TORK LiRASI 

ISTANBUL YENIPOSTANE ARKASI AŞIR 
EFENDi CADDESt No. 37 135 

TELGRAF: lSTANBUL lMAR 
TELEFON: 24527 - 24528 

BILOMUM BANKA MUAMELATI 

Vakıf Paralar Müdürlü
ğünden · 

Vakıf Paralar idllresi bu kere yen~ eAaf'· 

lara göre tanzim kılınmış olan talimat· 
namesile ikraz işlerini tevsi ederek kagir 
binalarla henüz inşaatı bitmemiş emlak~ 
ve kıymetli arsalara kısa ve uzun vade
lerle, ehven ve m ü • a i t şartlar!• 

öd Ün ç para vermeğe başladığını ıayıJI 
müsterilerine ilan e-l~r. ,. 

Adres: 
Bahcekapı . Dördüncü Va· 
kıf han, Zemin kat. Caddf' 

No. 70 
Telefon: No. 23654 



'll - 'f2 - ita IU4'1LA Y 

rip, nezle, baş ve diş ağnlan~ın kat'i ilicı KESKiN kaşeleridlr ... =:u•Salih Neca aaan .... 

BAYRAMDA 

L 1 

AHUDUD 
CI L EK 
\lışnE 

1 

MDIR 

~ Iı I< ara 
Ananım Türk Sigorta Şirketi 

8iprta tebllfnln modern esulan üzerine kunılmuı kuvveW maıt gruplara tltillat .-. mllll llrWtla · 
Yeaipoıltane karpamda BtlJUk ~)'&il Mnlnda dalrel meh•JN•m4& Telefca: ll2M 

Anadolu Anonim TU 
Sigorta Şirke i 

Sermayesi ve ihtiyat akçası 1.000.000 
Liradan Faztadır 

Sermayeli Türkiye lŞ ve ZILU.T Buıkal&n tarafmdan ödnmlt mi1U bir mtl- n • 
Myllk alıorta flrk,ıtdir. 

Sigortanın Bü n nşlarile Uğraşır 
Yanım - Nakliyat - Bayat - Otomobil kaıalan - l'erdl kazılar - 1f klllJ•n. Sigorta Jauaa .. 

her tUrlU mu,kWler lçin Aelerl meccaaea lu.hat vermlye hNlrdlr. 
ADRlDS: Yeni Poetant kaqmmda Btıytlk Kmaclyan han. Telefon: 2429f. ' 

UluAI Ekonaml ve Tuamıf Haftam mllnuebeUyle 

..A.cla.pa.zarı 
Türk Ticaret Bankası 

SAYIN HALKA 
Faizleri her ayın bqmda ödenen 

Koponlu vadeli mevduat 
Siıtemini hatırlatmayı faydalı ıörür 

tST~-T~ 
~91"11-~ 

KAŞE 

NEOKALMi 

1987 ~<:>de 1 
25, 40 ve elll beygir kuwetfe
rlnde, tekerlekli veıa tank sis· 

teminde 

H c 
C lil« H ol 
Trak örlerı 

~ 

Emsalsiz derecede mükemmel, metfn ve -.U'll .... ...-..~ 
ucuz ve en emindir. 

A 

1 
Çelik pulluklar, orak ve harman makinala , dttir' ve fot<omobilfer, 

deAirmenler, yem kırma va ezme maklna\1111 ektemözler .-nır.· o, 
tulumbalar, her t0t1b ziraat maki'rialatt 

Mazot yakan yeni veya m-mel t. t tamir e~ilmiş Diring tra-k 
törleri çok ucuz fiyatta ıatliır 



• 

p 

• 193(f cforı l>ert PHILCO radyo fabrilrolon orosındo 
• ehemmiyet Hıbarıle birıncı olorolr fosn 1 edılmı$ ve 

~
OONYANIN EN BOYOK RADYO FABRIKASI • 

rıvonırıı olmı,hr Phıleo bu ilnvonı bu gune lıodor 
uhofoıo etmelcte ve buna her zamandan daha ziyade 

&ayılı olduQunu gQstermektedır. 

- 00"'9fttrt '" lıuwefli ve en ıengln ft$1r ıl&tı olan PHILCO 
ılrhfl rodyolorın ıslah ına milteall ı lı lht ı rolorın en 

'coOunu11 lmtiyoı sah bi olmolılo en mükemmel radyoları 
en ueıa fıotlaro sotobılecek voııyettedır. 

~ Yaptı• rodyolordokl m'iitemodı tek6rniilotlo PHILCO 
• ,lebrılıosı radyo fennin n ferolılı ısıne her lcesten doho 

-~ele lıtırok etmlıtır Rodyo f.nnı nın PHILCO ya neler 
l.orçlu olduQunu 60renmek bler.senıı kololoQumuıu 
lateyıp okuyunuz. 

19 PHILCO 1936 rnev.s ımi ıorfındo 1 600 000 tane Radyo 
'°'"'°lı:lo hndı teıis elmı$ oldu{lu rekoru kır ıyor Bu 
ıu...+le Pfı ılco bütun di{ler radyo lobrıkalorındon 3 m"ll 
doho foılo ıotmıı oluyor. 

• MCOrodyolorı, Ford, shıdebohr. Ôrysler, Pochrd, 
Nosfl ,,. saire gıbl en meıhur 28 otomobıl fobrılıosı 
.. rafından lercıh ed~erelı lulıs rnodelı orobalarıru 
ıPh lco rodycılorı ı le fec ıı efmışlerdır. 

il 

MODEL 37·2670 

iŞTE PHILCO RADYOLARININ KAT KAT ÜSTÜNLÜ
GÜNÜ GÖSTEREN SiZE BU KADAR DELiL. 

PHILCD 
,.PHILCO .RADiO & TELEViSiON CORP.,, 
Filadelfiya Fabrikası Umumi Mümeşsilliği 

•• 
HELIOS MUESSESA Ti 

Telef. 41105 lstanbul - Galata P. K. 1400 
' 

-----llllllnll .. DllllllallllllllllHl llltl 1111111111il11111111HlllllUI11111111111111111111111Utlll111111111 =: 
• 

TUNCAY GiSESii 
S8r Bayiliği 1 

1936 Senesi yarım milyonu kazandıran gi- İ 
= 

~em ize bu yıl da bu serveti almak İçin koşunuz ı 

· · Toptan Ve Perakende -
Satış Yaplr 

~RES: BaJiçeliapı Hamicliye caddesi Dördüncü Valaf han l<arşısmda No. 61 
de mütekaidini aakeriyed en 

MUSTA· fA HAMDI i 
.. ._ ___ ..... ,..11111111111mmn.....,nm11111111111nınrnnnım111111111111111tnınınnnnnJ 

.._YAVRUNUZA ACIYINIZ -'lııı 
Terkibini bilmedi§lnlz Avrupa ~ocuk gıdaları midelerini 
bozar ve yavrunuzu hastahkh yapar. Allahın yarattı§ı saf 

ve taze hububattan ahnmıı 

Vitamin 
Kalori 
Gıda 
Afiyet 
Kuvvet 
Kudret 
Sıhhat 
Neş'e . 
Zeka 
temin eden 
yegane çocuk 
gıdasıdır. HASAN 
•• •• 

Pirinç özü 
Yulaf ,, 

Mercimek,, 
Patates ,, 
Buğday ,, 

• 

irmik 
" 
" 

Türlü 
Badem ,, 
Mısır 

Arpa '' 
" 

Çavdar ,, 
Bezelye,, 

OZLU UNLARILE 
B e s l e y i n i z ve B Ü y Ü t Ü n Ü z • 

Haıan özlü unları nef aıetleri ve tazeliklerini on sene muhafaza eder ve kat'iyyen bozulmaz. 
Çocuklarınıza yediriniz. lıtediklerini ve sevdiklerini bıktırmıyarak deği9tire deği9tire yediri· 

niz. Vitamini ve kalorisi çok olan bu mükemmel, özlü unlarla y~vrularınız ne9'eli, ııhhatli, tom· 
bul, kanlı, canlı olurlar. Çabuk büyürler. Çabuk dif çıkanrlar, kemikleri kuvvetlenir, ishal ol

mazlar HASAN öZLO UNLARILE yapılan mahallebi ve çorbaların ve tatlıların ve pürelerin ve 
yemeklerin lezzetine payan olmaz. HASAN öZLO UNLARI nefasetini on ıene muhafaza eder. 
Daima tazedir. Hiç kurtlanmaz. Taklitlerinden ıakrnmrz. Ba9ka marka verirlerıe almayınız ve 
aldanmayınız. HASAN MARKASINA DIKKA T. Bütün eczaneler ve Bakkallarda bulunu 

1 

HASAN DF.fOSU: latanbul, Ankara, Beyoğlu, Beşiktaf, Eakişelıir. 

HJEJD)l )YJB --'SZi- - : 
----

BlR .. ELEl<TRi~~ALETT EN lAR/F, UI klYMETLl-HEDIYEDi{J\ 
BAY RAM v"e YIL~AŞI {MÜtiASE~ETİi.EP PEŞİN ŞAT/ Ş\, lİÇİtl 
YALN/r linci KANUN AY/ rAAFJNDA HUSUSi TENrlLAı. J 

---------------------------------~r 

- ,,..._ 
UTULER}!J.50 
OCAKLAR:'· 

3.So 
BUYOTLAR\ ı 

Ô.5ı 
Ekmek kızartma 
·aıetleri: ,,. 5. S o· 
PLONJORLER: 

2. 6!)- - . 
Saç kurutma af tffrri: 

- "/ 3 .. 
Aqfllanfeskin eden 
elekfrikli ya,tık/ · 

7.50 , 
SAATLER:i 

,9. 
CEZVELER~ 

'.3, 90 

TAN MATBAASI 
Mes'ul Müdür: Ali Haydar KERMEN 


