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San ek Davamız Milletler Cemiyeti 

- ldaresı 

Bu Bayramda 

TAN 
gazetesi matbaasmdadır. 

Telefon: 24310 • 18. 19 
Telgraf : tst. T A N 
Posta kutusu: İst. 400 

Konseyinde 

F ansız murahhasının sözlerini Hariciv 
e ilimiz kuvvetli delillerle karsıladı 

T osorruf Ha/fası münasebeli!e San· 
Cok c/avamm kuvvetle izalı eden 

Baıvekil nutkunu söylerken .. 

P.A.ROLA 
Falih Rıfkı ATAY 

Her aç ekmek, her hasta 
hekim ve ilaç, her yoksul yar 
dırn bulabilmelidir. Eğer bir 
tenıiyet kendi varından ve 
ltazancından bu imkanları te 
tnin edecek hisseyi veremi -
~orsa, onun sağlam bir ahlak 
\'e kültür temeli üstünde tu
t~nduğuna nasıl inanabili -
tiz?. 
~ki Oemanb cemiyetinin sosyal 

>ardım eserlerinin enkazı bizim ço • 
tUkluğumuza kadar devam etti. Sı • 
tak yemek dağıtan Istanbul imaret
letinln günde birkaç defa dolup bo
kldığmı bizim yaşta bulunanlar hep 
batırlarız. Doymak ve barınmak için 
~ra yollarında, ilk Türk köyüne uğ 
"antak kili idi. Köy yeni ekonomi 
'-lekani.zması içinde övUtülUnciye ka 
dar, onun eski fazileti devanı ede • 
eettir. Fakat şehirlerde bu müesse • 
'eler sönmüştür. 

:B'akat bir taraftan henüz kaybol
ltııyan bu ahlA.k kıymetini müdafaa 
tttnek, diğer taraftan onu yeni za • 
ltıanın ,artı arma göre f aydalandır • 
ltııı.Jt lizım geliyor. Sokakta bir di -
'6ı:ı.c1, kaldınm üstünde bir aç, evin. 
~ Jamamıyan bir hasta., bunlar, pis 
~ak ve yamalı esvap gibi, bizim, 
~.~ndi ayıple.rımadır. Hiçbir cemiye· 
~ hakiki değeri pa.ravanalar üs • 
l~rıdelti süslerle Ölçülmez. Caddele • 
tin~ veya bahçeli köşklerinize hay 
~n olanlara inanmayınız: Onlar ha· 
kıkııtte sizi iç sokaklarda ve zengin 
~~e mimarisi ile bof yere maske · 
clt .ltl..iye çalıştığınız sefalet yuvaların • 

rn uhakeme edeceklerdir. 
h Ce.lı.şma. kudreti olmıyan bedb8.ht
l3 hncıan hepimiz ayn ayn mes'ulüz. 
lı u ?nea'uliyetimizi bilhassa ağırlaş-

ta.n hadise, Tlirkiyemizde, ufak bü
)'Uk her türlü yardımı, derhal, yok • 
1\llluıc ve atirabm imdadına yetiştire 
C L • 

e11,, nıüesselerin mevcut olmasıdır. 
~n geni9 mikyasta. Kızday, sonra, u
btunıieytte çocuklar, hatta kitapsız 
talebeler veya işsiz kadmlar için ku • 
l'uınıarımız vardır. Büyük şehirlerde 
t)?llarnı yardım davetlerinin çalışma • , 
4ıtt kapı yoktur. 
...... - Y~ mi iane! ot-

{(Arka.sr 3 i1ncl1de)J 

Tevfik Rüştü dedi ki : 

Manda altlndaki iki 
mıntaka için mü-
savatsızhk olamaz 

Cenevre, 15 (A.A.) - Havas Ajansı bildiriyor: Mil
letler Cemiyeti Konseyi Başkanı Edwards, celseyi saat 
10,30 da açmış ve Fransız murahhası Vienot'ya söz 
vermiştir. 

Fransız murahhası ve Fransız Hariciye müsteşarı Vie
not, İskenderun meselesinde F ransanm noktai nazarım 
İzaha başlarken Fransamn Türkiyeye samimi ve derin 
dostluk bağlariyle bağlı bulunduğunu hatırlatmış ve 
sözlerine şöyle devam etmiştir: 

"- Milletler Cemiyetinin istiklale doğru götürmek 
vazifesini Fransaya vermiş olduğu milletin hukukunu ve 

1 Fransız 
elçisinin 
hareketi 

Ankara 16 (Hususi) -
r"ransız. elçiai M. Ha.nri 
Ponsotun bugünlerde Pa. 
riıe giderek Türk hüku -
metinin Hatay dava..ı hak 
hındaki noktainazar ve 
mütaleaıını daha geniş 
bir tarz.da hükumetine fi· 
lahen iz.ah etmesi mevzuu 
bahıoluyordu. Öğrendiği· 
me göre büyük elçi M. 
Hanri Ponıotun Pariıe 
hareketi şimdilik teahhıi· 
ra uğramıştır. Ne zam°' 
hareket edeceğine daiı 

1 kat'i malU"'"' vnhtur. 

Menfaatini müdafaaya da -J --------------------
vet olunan Fransat manevi ~%tr~ 
olan ve müstakbel müttefi- ~'P 
kine karşı olduğu kadar \ .J. 1 ~ 
dostlarına karşı da ittihaz .,.,, 
•Aor-pa; .,~~:t.--..,. hir rin~tlnk ~llii~~E:~ 
ile gere ırınınt gere ai -~~,..-. ............ c·.1 
ğerinin isteklerini uzlaştır
mayı kafi surette ümit ey -
!emektedir.,, 

Türk tezine karıı 
Vienot, bundan sonra Türk tezine 

karşı 1921 ve 1923 de Yakın Şark 
devletlerine ait olarak imzalanan me 
tinlerin s.ı4cı bir tahlilini yap~ ve şu 
neticelere varmıştır : 

"- Fransa, 1921 de Türkiye ile 
müzakere ederken, mandası mucibin
ce hareket ediyordu ve bu suretle ha
reket etmek için başka bir sıfatı mev 
cut değildi. 

Fransa, Suriye arazisi üzerinde hiG 
bir hükiimranlık hakkını kendisinde 
hiç bir zaman görmemi'i olduğundan 
bu hakkı sırf bu arazinin hudutlanru 
tesbite ya.nyau bir anlaşma ile bu 
hukuku iktisap edemezô.i . 

Madridin harap olan foraflartndan 

ispanyada iki taraf 
arasında 4,000 esir 
mübadele ediliyor 

Madam Simpson 
~~~~~~~~~~~ 

ingiltereden birçok 
tehdit mektuplan 
almıya başladı 

Bugüne kadar Misis Simpsontun yanında Londra po
lisinin iki sivil memuru bulunuyordu. Garip bir tesaJuf 
eseri olarak her ikisinin de ismi Evens idi. Her ikisi de 
Kralın şahsi emniyetini korumakla mükellef ti. Kralın 
emrile vazifelerini Madam Simpson'a refakat suretile 
görüyorlardı. 

Sekizici Edvart tahttan vaz. 
geçip huıusi bir fert olunca em· 
niyetini korumak için ~mi po· 

lis memuru kullanmıya meydan 
kalmadı. Londra polisi her iki 
memurunu geriye çağırdı. 

Diğer taraftan Kral tahttan 
çekilir çekilmez Madam Simp· 

sona her taraftan tehdit mektup 

ları yafmıya batladı. Burılar 
~- 8'efiyor. 

Mektuplardaki ithamlara göre; 

ı Mada.m Simpaon lnıilterede 

hanedanın mevkiini sarımı•; Bü 
yük Britanyanın emniyetini teh
likeye dü,ürmüştür. 

Sekizinci Edvard taraftan olanlar 
da diyorlar ki: 

-. 

Mm. Simpso·n 

linin taarruzuna maruz bir halde kal· 
mıştır. Bunun üzerine Fransa zabı-

"- Bilerek veya bilmiyerek kralm 

düşmanlarına alet oldunuz ve kralı 

tahttan kovmalanna vesile verdiniz.,, tiı.sı kadının yanma iki sivil memur 
Her iki nevi muarızlar, kadından venniştir. :denll'rlar Dük Of Vindso

dı:h~tli surette intikam alacaklarını 
söylüyorlar. , 

Ingili:r. polisleri gittikten sonra. 
Madam Simpson müvaz~nesiz bir de-

ri.in nişanlısını adım adım takip 
ediyorlar. Birkaç hafta sonra Fran
sadan ayrılacağı dakikaya kadar va
zife başında kalacaklardır. 

On beı senede 
Fransa, arazisinin tamamı istikla

le kavuşmıya, namzet devletler halin
de taazzuv ettirilecek olan Suriye ce
maati hesabına hareket ediyordu. 
Nihayet, Sancak, Suriye cemaatinin 
haricinde istiklal için hiçbir husus 
namzetliğe malik bulunımyordu. 

Tavassut teklifine karşı Portekiz 1 

Bu prensiplerin tatbiki, 15 sene zar 
fmda halk veyahut Türk hükumeti 
tarafından hiçbir tahtieyi mucip ol-

(Arkası 3 üncüde_)_/ 

'Maarif vanaıRfan-sonra 

red cevabı verdi 1 
Londra, 16 (A.A.) - Dün akşam Avam Kamara- ı 

~unda bazı suallere cevap veren Eden, İ'spanyada bir ta· 
vassutta bulunulması hususunda yapılan müzakerelerin 
bir tarihçesini yaparak demiştir ki: 

u_ Tavassut projesinin muvaf-ı 
faktyetinden şüphe etmekle bera.. 
ber ,İtalyan ve Alman hükômet -
Jeri, öteki devletler tarafından for
müle edilen bütün teklifleri tasdik 
etmeye hazır oldnklannı \'e bu tek
lifler fiil haline kalbolunduğu tı..k • 
dirde bu devletlere iltihaka hanr 

' r--
Fener bahçe J·· .( 

olduklannı blldirm.lşJerdir. 

Böyle bir planın müşkülA.tmı işe.e 
eden Portekiz hükUmeti, İspanyada 
çalışan iki tarafın bir tavassutu arzu 
ettikleri takdirde, bu tava.ssutun ala
cağı şekli tetkike hazır olduğunu öy
l~tir. 

ASILERIN BIR TEBLIGI 
Sevilla, 16 (A.A.) - Radyo ile ve

rilen bir tebliği resmide deniliyor ki: 
"Krtaatımız Santa.nder cephesinde 

taarruza geçerek La Eskalade'nin 
Kuintanillas mevkiini ele geçirmişler
dir. Hülffı.met krta.a.tı 70 ölü ve 100 

'.(Arkası 3 üncüde)' 

Ankarada ~·, 
kazandı 

Ankara, 16 (Hususf) - Dün 
Başvekil tarafından biııat küşat 
resmi yapılan büyük asri stad
yomda bugün ikinci macsı Fener
bahçe ile lzmir şampiyonu Altın
ordu yaptılar. Oyun çok kalaba
lık bir seyirci kütlesi önünde ha· 
raretle cereyan etti. Neticede 
Fenerbahçe 3 - 1 müsabakayı ka· 
zandı. Stadyomda üçüncü müsa· 
bah~ bugün vapılacaktır. 

Binlerce ırkdaıımıı, Türk milletinin hamiyetine güvenerek 11n11 dı· 
ıınc/an anavafana göç ediyor. 

Onfol'a il! varcltm elini uzatan Km/aya yarcltm erliniı. 
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Kereste fiyatlar1 Çubuklu gaz depolarında 
yükselince piyasada • • I il. İngiltere lle İtalyanın Ak

Siyaset Cilemi 

durgunluk görüldü ınşaat genış et ıyor 
On diirf deoo 

dô.rf tank 

deniz Anlaşması 
• talya - Habeş harbinin başll" 
1 masındanberi lngiltere il• 

ltalya arasında Akdenizde bir ger • 
ginlik başlamıştı. O 'Zamandan bu ıJ 

YULAF YÜKSELiYOR' 
Kereste fiyatlarının metre mikap başına 3 - 5 lira yük

selmesi piyasada hafif bir durgunluk yapmıştır. İnşaat 
mevsimi olmamasına ve muhtelif piyasalarda stok keres
te bulunmasına rağmen fiyatların yükselmesine sebep 
görülememektedir. Bazı alakadar lar pahalılığın sebebini 
yeni Orman Kanununun tatbikinde buluyorlar. 

Yeni orman kanunu orman
lardan geliti güzel kat'iyyah 
meneylediği gibi hem devlet or
manlarından, hem de hususi or
manlardan amenajman haritası 
yapılmadıkça odun ve kereste

lik ağaç kestirilmediğinden ke
restenin azlığım pahalılığa se
bep gösteriyorlar. Hususiyeti 

orman idareıinie tasdik edilme

mif husuıi veya eşhasa ait or· 
manlardan bile ağaç kesmek ya
saktır. Bu yüzden odun ve ke
reste fiyatlarının yükseleceği 
ıöylenmektedir. 

Haıhaı tohumu 
Holanda ve Almanya, yağ çı

kartmak makaadile İstanbul pi· 
yasasından mavi ha,hat tohu

mu mübayaasına batlamıttır. 
ilk parti .olarak alınan malın ki

losu on altı kuruta verilmittir. 

Kuru bakla 

Çanakkalede genit mikyasta 
yetittirilen kuru bakla İstanbul 

l 

oydan günden güne artan silolar
dan Eskiıehir buğday silosu 

piyaaaıına geLmittir. Döğme ha .---------------

linde olarak baklanın kilosu dört iç vı·yasaya 
kurut otuz bet paraya ıatılmıt· J ~ 
tır. Daı·r 

Çiçek saf 11f arı 

Tare çiçek satı9larının. intiza
mını temin için çiçekçiler cemi
yeti tarafından Beyoğlunda Şif- 1 

Haberler 
hane karakolu civarında Park -------........,.,.~ 

Hububat piyasası umumiyet 
Gazinoıu içinde bir müzayede 

yeri açılmııtır. Burada bütün 
taze çiçek mahıulünün arttırma 
ıuretile aatılmaıına batlanmı•· 

itibarile eski seyrini takip etmek 
tedir. Tiftik piyasası sağlam ve 
yapağ biraz canlanmı,tır. Fın
dık, kitre piyasaları sağlam du

tır. Dün karanfillerin taneıi on rumdadır. Barsak piyasası nor· 

kuruta menek§enin 25 lik deme- mal ve deri, zeytinyağı, afyon 

ti on kuruta son turfanda büyük piyasalarında bir canlılık a-örül

krizantemin tanesi otuz kurufa; memittir. 

güllerin tanesi 10 - 11 kuruta EGE MINTAKASINDA: 

ve ıim denilen Zerenlerin yüzü 

180 kuru'a ıatılmıttır. Ankara 
için ehemmiyetli siparitler gel
mekte ve buradan haf tada üç 
gün Ankaraya kesilmit tue çi

çek gönderilmektedir. 

Buğday f iyaf1 

Son günlerde Anadoludan elli 

vagon buğday gelmittir. Bay

ramdan evvel yüzde 1 - 2 çav
darlı olanlar altı buçuk kuruta 

ıatılmıttır. 6 - 7 çavdarlılar 
6.05; 15 çavdarlılar 5.35 kuru

t• mütleri bulmuttur. Yulaf fi. 
yatlarında yükseklik görülmüt

tür. Geçen hafta 4 kurut iken 

dün 4.22 ye aatılmıttır. Susam 
on yedi on paraya yükıelmittir. 
Kut yemi 12 kuruttur. Diğer 
hububat piyasasında oynaklık 
olmamııtır. 

290 ihracat 
Tacirine 
Ruhsat Verildi 

:hracat mallarımızın dıı piyasa
lara hiylesiz ve standardizuyona 
uygun olarak c;ıkuılmasını temin 
ic;in tatbik sahasına c;ıkuılan kanun 

hükümlerine göre evvelki günden 
itibaren ihracat tüccarları ruhsat

name ile muameleye baılamışlar
dır. 

Ruhsatname ic;ln müracaat eden 
290 ihracatc;ının ruhsatnameleri 
tırhu+ Vekiletinclen gelmistir. 

Alman piyasalarının hemen 
bütün ürünlerimiz için gittikçe 
iki,afı, mmtakanfn piyasalarını 

da daha fazla harekete getirmit 
ve fiyatların da yükselmesine a
mil olmu,tur. Bu sebeple üzüm, 
arpa, bakla, buğday, yapak ve 
zeytinyağı fiyatları yeniden 
yükselmit ve incir, pamuk, pala
mut, deri, balmumu ve ceviz pi
yasaları da eski durumlarını mu 

hafaza et.mitlerdir. 

SAMSUN MI1'"TAKASINDA: 

Fındık piyasasının eski vazi • 
yetinin hafifçe kaybolduğu bil
dirilmektedir. Tütün piyasası 

daha fazla canlılık göstermekte 
dir. Yumurta piyasası eıki ha
raretli durumunu muhafaza et
mektedir, Hafta içinde buğday 

piyasası çok canlı duruın arzet · 

mittir. 

MERSİN MINTAKASI: 

Hafta içinde Almanyanrn faz

la talebi kartıaında hububat pi
yasası bir kat daha canlanmıtlır. 
Menim ba9langıcrndan beri aağ 
lam bulunan pamuk piyaaaaı 

ıtokların azalması ve buna kar
tılık taleplerin f azlalatmaaı do

layıaile daha çok sağlamlatmıt 
ve fiyatlar tedricen yükselmit • 

tir. 
Tiftik, yapak ve canlı hay-

vanlar piyaaalanmn aağla.m ve 
fiyatların vükıeldiği biJdirilmP\c 

tedir. 

yavıldı 
Çubukluda gaz depolan ya

pılması işi senelerce müddet 
mevzuu bahsolmuş ve nihayet 
Rus gaz şirketile belediye ara
sında bu hususta bir de muka -
vele tanzim edilmişti .. 

Aktedilen bir mukaveleye na
zaran, şirket 25 sene müddetle 
bu depoları kulJanacak, ve bu 
müddetin hitamında da yaptığı 
tesisatı olduğu gibi belediyeyt 
terkedecektir. 

Şirket şimdiye kadar küçük 
büyük olmak üzere 14 gaz depo
su, iki iskelede ve bir de olduk
ça geniş bir rıhtım yapmış bu
lunmaktadır. Son inşaat ta bit
mek üzeredir. 
Ayrıca belediye idaresinde bu

lunan gaz depolarının yerine ye
niden dört büyük tank yapılmış 
ve faaliyete geçmiştir. 

Fabrika için ayrıca bir de ida
rehane kurulmuştur. 

iki Otomobil 
Bir Tranvaya 
Bindirdi.er 

Dün Edirnekapıda tekli itiba
rile garip bir tramvay · otomobil 
müıademeıi olmuttur. 

Şoför Said in idareıindeki 2001 
numaralı otomobil ile toför Os
mamn idaresindeki 2211 numa · 
ralı otomobil cı.yni icıti.k,.~ato doğ 

ru yanyana ilerlemektedirler. 
Bu sırada 4 numaralı tramvay 

arabası da yoluna devam etmek
tedir .Şoförlerden birinin bir ma

nevrası diğerini de tafırlmıt ve 
bu hareket neticesinde her iki o

tomobil te tramvayla müıademe 
etmi,lerdir. 

Müsademeden her üçü de ha

sara uğrıyarak çıkmı,lardır. Nü
fusça bir yaralanma olmamıttır. 
Kazayı müteakıp poliı ve sey

rüsefer memurları tahkikata el

koymutlar dır. 

Bileği Kesildi .• 
Halıcıoğlunda Bademcik cadde

sinde oturan Ahmet isminde biri, 

Hayrinin kahvesinde oturmakta 
iken her nasılsa elini cama vurmuş, 
bilek damarları kesilmiş ve tedavi 

altına alınmıştır. 

BiRKAÇ 
SATIRLA 

U• • nlversitede cuma gününden ı
tibaren tekrar tedmata ba.5. 

laııacaktır • 

• 

Gaz depolartntn uzaktan görünü~ü 

Okmeydanında ok
çuluğun ihyası için 
hazırhklar yapıhyor 
Beyoğlu Evkaf Müdürlüğü Okmeydanında eski ve 

milli bir sporumuz olan okçuluğun ihyası için hazırlık
lar yapmaktadır. Okmeydanı Türklerin ilk girdikleri 
ve İstanbulun fethinden sonra da ilk ordugah olarak kul
landıkları tarihi bir yerdir. 

Üniversitede 
Verilecek 

Burada methur ok pehlivan -
larmın rekorlarını gösteren men 
zil ta,ları vardır. Fetihten sonra 
üç asır kadar Okmeydam için 
tiddetli kanunlar yapılmıftı. Hu 

dudu çok iyi teshil edilmi~ti. Bu K onf erans'ar 

1 mana kadar gevşeıniyen bu gergin • 
j lik iki devlet arasında birtakım kO • 
1 nuşmalara zemin teşkil ettiği, hattl 
: bu konuşmaların bir anlaşma ile ne• 
'. ticelenmek üzere olduğu anlaşılıyor· 
: du. Londra gazetelerinin bu yold• 
1 verdikleri malumata göre lngilter• 
; ile ltalyanın Akdeniz anlaşması gt • 
~ lecek ay tahakkuk edecek ve bu sll" 

: retle uzun bir zaman devam ed•11 

gerginlik devresine son verilecektir. 
Şimdiye kadar verilen malumattarı 

anlaşıldığına göre iki devlet gelecel< 
ay birer beyanname mübadele edece!< 
ler, iki devlet bu beyannamede Al< • 
denizdeki menfaatlerinin biribirin• 
zıt olmadığını, bilakis biribirini ik • 
mal ettiğini anlatacaklar, ve Akd• • 
nizdeki istatukoyu koruyacaklar•"' 
söyliyeceklerdir. Beyannamenin şarıc1 

Akdeniz devletlerini rahatsız edecelC 
bir mahiyette olmamasına dikkat r 
dileceği ayrıca temin olunmaktadır• 

lngiltere Dış Bakanı Mister Ed•11 

birkaç gün önce, Avam Kamarasınd• 
sorulan bir suale cevap vererek, ıtal 
ya ile yapılan anlaşmada Yugosla~· 
yaya ait meşru menfaatlerin nazarı• 
dikkate alınacağını söylemiştir. 

iki devletin Akdeniz anlaşması dO" 
layısile yineLondra gazeteleri tarafıll 
dan verilen malCımata göre ltaly& • 
radyo istasyonlarından lngiltere a1•1 
hinde neşriyat yapmaktan çekinecelC 
ve gelecek şubatta Kahirede toplart• 
cak olan beynelmilel konferanst• 
kapitülasyonların ilgası hususund• 
lngilterenin noktai nazarına mutab•" 
bir hattı hareket takip edecektir. 

Kahirede toplanacak olan bu kol'I" 
feransın gayesi, lngiltere - Mısır ,,,ı.ı 
ahedesinin mevzuu bahsolan tarıd• 
Mısırda kapitülasyonların ilgasını t8 

raya habersiz girecek herhangi 
bir yabancı derhal yay Çilesile 

-Istanbul üniversitesi ge~en yıl ol- min edecek tedbirleri kararlaştır ' 
duğu gibi bu yıl da serbest konfe- maktır. Bir aralık ltalyanın bu kon., 

meydanda asılmak suretile ceza feransta, lngiltereye karşı menfi bı ranslar tertip etmiştir. Herkese açık 
landırılırdı. Son zamanlard ev - olan bu konferanslar her sah günü vaziyet alacağı ve kapitülasyonlar•" 

kafa ait olan bu yerler ba,kaları- saat ıs.ln da 0 ·versite konferans ilgasını temine yardım etmiyeceİ 
._y -i") • .ıl., --.,, -o 

11111 elim: g~mı,"1J. n'th:ar mu\lu ı;aıonunna verı ece rur. ile anlaşmak esaslarının kararlaştırl-
rü timdi fuzuli olarak itgal edilen 22 K. evvelde Prof. Auerbach'ın ması üzerine ltalya da bu vaziyeti si• 
yerleri tesbit ettirmektedir. Bu on yedinci asırda Fransız cemiyeti, maktan vazgeçmiştir. 

h b · 29 da Profesör Kerimin riyaziyenin ltalyan radyo istasyonlarının yaP' 
Yerler tekrar hakiki sa i ine ıa· L d zet' 

temelleri, 5 Ikincikanunda Profesör tığı neşriyata gelince on ra ga 
de edildikten sonra mevclan ok teri ötedenberi bilhassa bazı istasyo~ 

Winterstein'in irade hürriyetinin ve er 
sporuna açılacaktn. 

Bir Günde 
iki Yangın 
Oldu 
Dün tehirde iki yangın olmut-

ların yaptığı arapça neşriyattan ~~ 
mes'uliyetin fizyol0jik temelleri, 12 kayet etmekte ve bu neşriyatı ıng1 , 
de Profesör Brauv'ın hastalık amil- tere aleyhinde pr.opaganda sayma!< 
Icrinin değişme kabiliyeti, 9 Şubatta ta idiler. d' 
Fuat Köprülünün sosyal ilimler ve Bu neşriyat Avam Kamara~ı.~d~şti• 
tnrih, 16 da Profesör Obemdorffer'in birkaç kere mevzuu bahse 1 nıı ef' 

kanser çıbanları ve modem kanser 

araşbrmalan, 2 Martta Profesör 
Schartz'ın alem ve zamanı, 9 da Pro-

Yeni anlaşma neticesinde bu n 
riyatın durdurulması kuvvetle mLlır 
temeldir. . ıtt 

tngilterenin buna mukabıl, Ma ~ 
fesör Neumark'ın vergi yükü V(' ık-

tur: h&k fikrinin manası, 16 da Profesör 
1 - Koca Mustaf apatada Sa-

ile Kıbris adalarını tahkim etmef11~1 
için hiçbir taahhütte bulunmadığı t 
Londra gazeteleri tarafından hat>' 

fiyenin sigortalı evinden çıkan 

yangın, ıirayetine meydan veril 

meden ıöndürülmütlür. Yagmm 

sebebi polisçe arattırılmakta • 

dır. 

2 - Kadıköyde Dumlupınar 

sokağında Nedimenin evi içine 

dışardan atılmıt olan bir sigara 

ile kaplamalar alet almıt ve kıs· 
men yandıktan sonra söndürül -
müttür. Bu yangında herhangi 

bir kaıtolup olmadığı arathrd -
maktadır. Poliı, tahkikatına de

vam etmektedir. 

Arndt'm maddenin yapısı hakkında 

eski ve yeni tasavvurları 23 de Pro

fesör Aeumark'ın vergi yükü ve ik
tisadi hayat, 30 da Profesör Savard'ın 
elektronlar bir hakikattir, 6 Nisanda 
Profesör Parejas'in Kıt'alarm kay
ması ve jeoloji, 13 de Profesör Hirs
ch'in hukuk ve hayat, 20 de Profesör 
tsgershcimer'in körlerin düny~~ı, 24 
de Profesör Freundlich'in kamalın 
yapısı hakkında bugünkü telakki, 4 
Mayısta Profesör Cemil Bilsel'in Mos 
kovadan Montröye mevzulu konf e
ransları vardır. 

Sustalıyı Çekince .. 

verilmektedir. 5if 
ı ngiltere hükumeti, bilhas~a I" 

Samvel Horu Bahriye Nezaretıne , 
tirdikten sonra Ak.d~nizdek~ vaziY1~ tini sağlamlamak ıçın tedbır alrıı d• 
başlamış, bu tedbirlerin baştf'I °" 
Malta istlhkft.mlarının takviye~! 

0
, 

Kıbris adasının bir hava ve denıı ff 
sU olarak hazırlanması geldiği d• 
at ile yazılmıştı. •' 

Yeni anlaşmada. bu noktanın 1116' 
zuu bahsolnııyacağı söylendi~i~e ~, 
re lngilterenin Malta ve Kıbrısı tıl, 

- · h"k olLl" viyeye devam edecegıne u m 

bilir. . . t•1" 
Yeni anlaşma tahakkuk ettığı t 

Ç arşı Esnaf Comiyeti iki sene. 

de hir yenilediği intihabatı ---=-----==--==----. 
yakında yapacaktır. Bu hususta vl- ':"--uc--:"'."'----------ı 

Yurttaş: !ayete müracaat edilmiştir. 

Üsküdarda Selamiali mahallesin

de Çömlek~i bayırında oturan Ya· 
şar ila amele lsmail fırından ek
tuşmuşlar, lsmail sustalı ile Yaşarın 
mek almaktalar iken kavgaya tu

üzerine yürüdüğü bir sırada yaka

lanmıştır. 

dirde Akdenizde sanksyonların tir} 
biki ile başlıyan ve sanksyontara ı 
verilmesine rağırıen devam ederıd'I' 

b 1 .. 't e 1 
ginliğin nihayet u ması umı . ı~ 

mektedir. Fakat ispanya hdiseı~rı~i~ 
ortaya çıkardığı yepyeni vazı~'dt 
içinden nasıl çıkıldığı henüz bellı i~ 
ğildir. Bunu belki de beyannarıı'11 

neşrinden sonra anlıyacağız. 

• Türk para.Rı en sigortalı paradır. 

H uamn idaresindeki araba, Uluaal Ekonomi 
ve 

Fatihten ge~mekte olan Yor- Arttırma Kurumu 
gl iıııminde birine çarparak yara.lamu:

-------------~-------------tır. Huan yakalaıımıştır • 

• 
S lrkeclde Cavit, Sanye.rde Fer. 

hat ve kunduracı Ahmet isim 
f('.rindeki şahıslar sarho6h•k ıuıçiyle 

lTAkVb\\il~HAVAI 
yakalanmışlardır • 

• 
Ş oför Sabanın ldarMlndekl 

1925 ;umaralı otomobH, dün 
Bebekten gelmekte olan vatman 
Mehme<lin idaresindeki tramvaya 
~.arpmış, her ikisi de hasara uğramış
tır • 

ı 7 Birincikft.nun 
PERSEMBE 

Bugünkü Hava: AÇIK 

Rasat merkezlerinin teabıt ettifine ınre: 
buıün Iatanbul mıntakasında hava açık ola
caktır. Memleketimizdeki umumt hava va
ziyetine edince: rüzılr mütehavvil istika
metlerden esecektir. 

Dii.lf iı hava 
Dlln hıv.a aç1lı: ~eçmiıtir. Rüzglr elmal

d-" !afif olar• etmittir. Ea çok acaklüı: 

12 nci ay 

1355 Hicri 
Gün: 352 Kasun: 40 

1352 Rumi 
Şevval: 3 4 Birinciklnun 
Güneş: 7,20 - Oğle 12,10 
lklndi : 24,30 - Akeam: 16,42 
Vatıt: 18.21 - lmılk: 5,32 

ıo. en az naknı 1 lrııvn~nilmi11tir 

Ömer Rıza ooc;RllL 
# 

Başından 
Ağır Yaralandı, 

Galata da bir demir f abrİ~ 
ımda çalıtmakta olan Keğo ~ 
elinden f ırlıyn bir demir ı,ı.t•., 
isabet etmit ve oldukça alır 1 ti 
rette yaralanmıttır. Keğor1' 
davi altı.,a ahnmıı•tr. 



Tevfik Rüştü Dedi ki : 

Manda altlndaki iki mıntaka 
için müsavatsızhk olamaz 

(Ba.şı 1 incide) 
llıadıfı gibi Türkiye Sancağın Suriye 
ltıi.lli hayatına iştirakine karşı prote6 
toda bulunmaıru,tır., , 

Tekrar cevap Yeriyor 
B. Vienot şu cevabı vermiştir: 
Bu meselede ekselans Tilrk dele -

gesi ile tamamen hemfikirim ki, kıs 
men meselenin esasına temas eden 
iki izahnameden sonra, müzakerele
rin hepimiz için oldukça yeni bir tarz 
te,kil eylemesi sebebinden bu mese
le hakkındaki müllhaza.larımı biraz 
uzun bir şekilde izah etmiye mecbur 
kaldım mazbata muharririnin karşı -
lıkh hukuki iki tez üzerinde raporunu 
önümüzdeki Kanunusanide tevdi et 
mesine intizaren Konseyin en fayda 
h olarak yapabil~eği vazife derhal 
tatbik edilebilecek pratik tedbirlerin 
nuan dikkate alınması olacaktır. 
Eğer en kısa. bir zamanda bu muvak 
kat tedbirler Türkiye delegeı!li ile be
nim anmda vukubulacağından emin 
olduğum tam bir anla,ma halinde a
lınına kendimi ziyadesile bahtiyar 
addedeceğim. 

Yakm Şark c/eyletleri 
\Tienot, bundan aonra, Milletler Ce. 

lbiyetinin 1930 da Yakın Şark devlet
lerinin organik statülerini tuvip ey
kırnif bulunduğu ve statü mucibince 
&ncağrn Suriye kanunu eeuiai ile 
.. hll9Uıtll bir organ& rejim ile idare 
ld~ Oulunduğunu hatırl&t.mış -
tır ... 

Fransa - Suriye 
lılurahhu Vienot §Urumı da bil-

41rnıift;i.r ki, Franea - Suriye muahe
desi &hkimı mucibince Suriyenin hür
riyetine ka VU§lll&al muahedesi ne San 
tağın huswd rejimine, ne de ahalinin 
ttirıc uneurlarmm hukukuna kat'iy
~ dokwunryacaktır. Bununla be
"-ber, eon Fransız - Türk fikir teati
leri MnUmd.a, Franea hilkıimeti, 
:l'urk hükUmeti ile bu rejim hakkında 
IÖl'Üfmeyi teklif eylemiştir. Fakat, 
'l"tırk hüldımeti kendisini tatmin ol -
ll\ut tellkki etmemi§ ve Sancağın ai
hal tabiiyetini ileri sürmekte ve Su
riye devletinin bu idari taksimat dai
~inin mil8takil bir deYlet haline ge
tirilmeeini elde etmek için israr ey
lerniftlr. Fa'kat Sancağm mil8ta.kil 
bir devlet haline getirilmMi Ankara 
llllA§mUmda ?MVcut değildir . ., 

Şu lakc/irc/e .• 
B. vıetlot, koneeyin kendi kararma 

le.bip bulunduğuna işaret etmekle be-
1'1 ber koneeyin nasan dikkatini mese 
lenin pratik Mfhalarma Qekmie ve d& 
1Diftir ki: 

"- Korweytn, Sancağı, Suri~n 
" ,.,. --- ----•;.J.O +.ı..ı:-'a ~-

1"1.p Sunyoe efkln umumt,_t, Suri-
)'enin .iaüklllinin, Suriye ietiklllinin 
'1.louda getirilmesini defi!, fa.kat Su
l'iyenln bir devlet ola.rak mevcudiye
tinden yani 14 eenedenberi Suriyeye 
l'tptedilmit bir arazinin aynlmumı 

b•mnun eyliyeoeğini kaydfJde<)ek -
tir . ., 

Hariciye Yelilimiı Frons11 murolt
ltostna cevap vereli 

Cenevre, 15 (A.A.} - Milletler Ce
llıiyeti .koneeyinin bu aabahki t.opl&n
ll.mda Dr. Tevfik Rütt.U Araa, B. 
\'~not'un UJIWl iahatına fU cevabı 
'ternıiıtir: 
"- Franaıs delegesinin iza,hatmda 

kuUa.ndıfı lie&n ve nezaketten ve Fran 
il. ile Türkiyeyi birleotiren doetluk 
hakkmda bizim kendi hislerimizin bi
rer mi olarak verdiği tekidi tani
Datta.n dolayı Fransıs delegesine te
lekldlr etmeyi bir vecibe bilirim. Şu
llu ı..ret etmek ieterim ki, meeelenin ._.in& gimıekten kaçındım. Ve bu 
llleeelenin korwey h\Hlllnında mevzuu 
~ifi ama.n koneeYİ ikna ed~ 
eefini ilmft ettiğim •rih ve mufaaeal 
hfr lahnamede bulunmak hakkını 
..._htus tutuyorum. 

Bir vesila 

Görüşme1er 
Devam ed. yor 
Cenevre, 16 (A.A.) - Havas bil -

diriyor: 
Mazbata muharriri olan lsveç dış 

bakanı Sandler ile Tevfik Rüştü A -
raa ve Vienot ara~unda mazbata mu 
harririnin raporu münderecatmı tes 
bite matuf görüşmeler devam etmek 
tedir. 

Müzakerede henüz, Tevfik Rü~ü 
Arasın Konseyde rey verilirken, iı -
tinki.f etmek fikrinden mütevellit 
müşkili.ta tesadüf edilmektedir. 

Bununla beraber, konsey karannı 
müteakip, Tevfik Rü9tU Arasın, ih • 
tillfm doğrudan doğruya noktai na
zar tea.tiısi surfetiyle kat't bir sureti 
•·-"- __ .. ..,_ '>: •• n-....:-- ır1ton.ı>"inin lcJl-
rarlafm1' olduğu anlafllm&ldaôır. 

Merkezi 
Avrupa 
Birliği 

Prq, 16 (A.A.) - Dün ak,am en 
düstriyeller klübünde söylediii bir 
nutukta dı•i,ıeri bakanı Knofta, Çe -
koslovakyanın daima merkezi Avru 
pa devletlerinin i•birliiine taraftar 
olmuf oldujunu fakat bu i• birliiinin 
sırf ekonomik mahiyette olup her 
hanıi siyasal tHirden Azade olarak 
bütün ıarp devletleri tarafından tas 
vip edilmesini lsteditini söylemi' -
tir. 

Yunanisfanda 
Endüstri 
Hareketi 
Atina 16 (A.A) - Atina A -

janaı bildiriyor: 
Gazeteler, milli hükumet tara· 

rafından takip edilen ve i~ilerin 
adedinde 128,000 eksiklik temi

ni ile neticelenen iş sıyasasınm 

çok müessir olduğunu bildiriyor 
lar. 

Hariciye 
Vekilimizin 
Bir Teklifi 
Cenevre, 1' ( A.A.) -

HaYasm hususi surette gön
dere/iği muhabiri bildiriyor: 

Sancller - Rüıtü Aras -
Vienot-görüımeleri lıaklcın
c/a alman malumata göre, 
T evlik Rüıtü Aras, Anlcara 
ile temastan sonra, mesele· 

nin esasma taalluk eden 
tek/illerde bulunmuştur. 

T evlik Rüıtü Aras, San
cakta bir Fransız c/elegesi
nin ikamet etmekte olcluğ11-
nu ileri sürerek, lskenc/eruna 
gic/ecek olan bitaraf müıa
hitlere bir Türle delegesinin 
iltihakını istemiıtir. 

SancaHaki Fransız dele -
gesi ldenclerun ve Anfalc. 
yac/a manc/a sıfatile mutat 
idare iılerini görmekte ol
cJuğu gibi Fransız Yaziyefi -
nin esas prensibi ele Kon
sey taraf mclan tamamen 
tahafluz1 mahiyette ittihaz 
ec/i/ecek olan tedbirlerin 
manc/ater c/eYletin sal6hi
yetlerine halel getirmeme· 
sicJir. Bir Türle delegesinin 
mevcuc/iyefi, Türleiyeye Is -
J...,..aJerıu• •• .A.n~/vy~ ;;.,,,. -

rinc/e bir nevi murakabe haJ 
lcı vermek neticesine vara -
cakt1r. 

Konseyin bugünkü celse -

sine/en evvel bir anlaımo 
hôsll olacağı ümit ec/ilmeA:
fedir. 

Almanya 
ve Çin 

Hadiseleri 
Berlin, 16 (A.A.) - Almanya 

efkirı umumiyesi Çin hidiseleri 
hakkında, henüz fevkalide bir ıaı • 
kınlık tesiri altındı bulunmaktd
dır. 

Çin Büyük Elc;iliği son hadiseler 
hakkındı melumet ılmek için Peris 
ve Londra elc;ilikleriyle deimi to
mes helindedir. 

Japon siyasal mahfilleri ihtiyatlı 
davranıyorler ve halihazırdaki ihti
litlardan dolayı teessüflerini bildi
riyorlar. Çünkü bu mahfillerde 
Çankaytek'in birliğe matuf tema -
yülleri sempeti ile tekip edilmekte 
idi. 

Gazeteler isyanın sebepleri hak
kındaki mütenakıs noktai naıarları 
teırihe devem ediyorlar. 

Amerikanın eski 
müttefikleri 

Hiçbirisi Harp Borcu 
Ödemiyor 

Bu mttnuebeUe, zikretmlt olduğu 
lılr veeikadan dolayı Fransa mUmes
atline te,ekkt1r etmeyi arzu ederim. 

burada lzahmı aramıyacağım garip 
bir teeadüf eseri olarak bu vesika, a

detıerinin bu kadar fazla olduğunu 
l&ıırnadı#mı yakından veya uzaktan 
1921. muahedesi maddelerini istihdaf 

eden veeikalara ili.ve olunmaktadır. 

'4illetler Cemiyeti bası sıfatile fim

diden tebarüz ettirmek isterim ki, 

konseyin ancak idare bakımından 
le.vıiyelerde bulunabileceği ma.nda 

lltında bulunan bir arazide iki mll\· 
le.ka için ga.yri müsa.vi bir idare tarzı 
•azedilemez. Filhakika, böyle bir va 
kıa konseyin aallhiyetini a9madan ve 
~bi mevcudiyetini inklr etmeden 
hukuıct ve siyuf esular te,kil ede -
ı.ıes. Şimdilik bu kıa& müdahale ile 
lktita etmekteyim. Meslekta,ım Fran 
'1ı delegesinin tatıdığı uzlqma hiı 
'iyatını kendimde duyarak, ,imdi kar 
tlbtıza çıkan pratik meselelerin halli 
ltbı ına.zbata muharriri ile müzakere 
lere giri9miye ha.zil" bulunmaktayım. 

Canlanan endüstri ve nafia iş 
teri 54.000 kişiyi işgal etmiştir. 

iş saatinin azaltılması amele 
hayat terai tinin ıslahı ve ücret
lerin arttırılması sayesinde en -
düıtrinin bir çok kısımlarında 

sekiz saat mesai usulünün teves 
ıüü, en az ücreti teminat altına 
alan kollektif mukaveleler akdi 
ve sigorta kasalannm çoialtıl · 
ması mümkün olmuştur. 

Vqington, 16 (A.A.) - Harp borç 
lan taksitinin gtlnU olan dün Finli.ndi 
ya hariç, hiçbir eski müttefik devlet 
Amerikaya olan borç taksitini verme. 
mi.o ve bu ta.kaiti veremeyeceğini de 
bildirmiştir • 

Fransa Mecliıinde 
Pa.ris, 16 (A.A.) - Meclis. dün 

tanın bUtceeini tetkik etmiEtir. 

Finlandiya her sene muntazam su
rette 200 bin küsur dolarlık borcunu 
Xrlemektedir 

=========================================================- 3 

ÇıN ORDUSUADAN GOtıüNOŞLER 1 

Çinin piyade a:kerleri bir siperde lıücum va.ziyefi,.Je 

Çinde Nankin hükU
meti yeni bir 

taarruza karar verdi 
N ank'in, 16 ( A.A.) - Sanf udan dönen Avustralyalı 

Donald Sianfuda bir mukabil ihtilcil koptuğu hakkmdaki 
haberleri yalanlamaktadır. Donald. Çan-Kay-Şeki ile 
Şang-Si-Liang arasında vukubulan mülakatı tasvir et
miştir. Şang-Si-Ling Sovyet Rusya ile Japonyaya karşı 
ittifak yapılması hakkındaki ve evvelce yapılmış olan tek
lifi kabul etmesini Şang-Kay-Şekten istirham etmiştır. 

Bundan evvel yapılan müza~ere - ---------------
!erde konuşmaktan imtina etmiş olan 1 · d 
Şang • Kay - Şek istediği şeyi şimdikı r 5 p a n ya a 
şartlar içinde imkansız olduğunu 

genç mareşala bildirmiştir . . Esi r 1 eri n 
Şan - Kay • Şek Donaldı zevcesıne 

bir mektup yazarak Sianfuya gelmi - M 11 b d ı • 
ye t~ebbüs etmesini bildirmiye me. u a e es 1 
mur etmiştir . 
BİR SULH ÜMlDl 

(Başı 1 incide) 
yaralı vermişlerdir . ., 

Şanghay, 16 (A.A.) - Donald, SOVYET VAPURU YA'!\"IYOR 
Röyter Ajansın~ muhabirine, asile-
rin Şan • Kay • Şeke hiç bir fenalık. Oran, 16 (A.A.) - Amerika bandı-
ta bulunmıyacaklarmı kendisine te- rah President Seanckin vapurundan 
min ettiklerini bildirmiştır. dUn gece gbnderilen bir telsizde, 0-

Donald, hadisenin bugünlerde bir ranın 45 mil şimalinde bir Sovyet va
u.rzı .D.ıillo bag~ Umldmde bu- purunun yanmakta olduğu, o yakın-
lunduğunu ilA.ve etmıştir . •• Mhl tııU 
FRANSIZ MATBUA TI~'DA lunduğıu ve tayfanın gemiyi terkede

bildikleri kaydedilmektedir. 
Paris, 16 (A.A.) - Çin hadiseleri 

hakkında tefsiratta bulunan övr ga. 
7.etesi diyor ki : 

Mareşal Şang - Huse -Liang'm yap 
tığı darbe Çin birliğinin başarılmasını 
güçleştirmekte ve memleketi ayn ay
n sekiz veya on kıgma parçalamak 
tehlikesi göstermektedir. Japonya da 
bu aynlrktan daha iyi bir şey bekle. 
memektedir . 

GÖRÜŞMEYİ REDDETTt 
Şanghay, 16 (A.A.) - Yan resmi 

bir membadan alınan malumata gö • 
re, Çang Kay Şek dün akşama ka -
dar Şan-Sue-Liang ile görüşme)'i 

reddetmiştir. 

Donaldın ziyareti münasebetiyle 
yaptığı beyanatta Çang Kay Şek, 
Şang Sueh Lianga, kendisinin talep
lerini 'imdiki şerait içinde tetkik e
demiyeceğini, bunun ancak Nankin 
hükumetinin salahiyetine dahil oldu 
ğunu bildirmiştir. 

Donald, Nankinde efkıiri teskin ve 
<;ok acele bir icraata girişilmesini 

men için gayretlerine devam ede -
cektir. 

RlR HARP KARARI 
Nankin 16 (A.A.) - Merkez siya

sal konseyi Genera. Hoying - Şin'in 

kumandasında bir kıtanm derhal 
Şang - Hsue - Liang üzerine gönde
riJmeeini emretmiştir. 

lngiltere ile 
Amerikanın 
Ticareti 
Vaşington, 16 (A.A.) - Wallace, 

Ingiliz • Amerikan tecim anlaşması· 
nın aktine doğru mühim hatveler a
tıldığını bildirmiştir. Bu anlaşma 
mühimdir. Zira, pamuk hariç olmak 
izere, Amerika tanm mahsullerinin 
yansı geçen sene lngiltereye ihraç e
dilmiştir. 

Habeıte Hareket 
Roma, 16 (A.J ... J - General Mal 

tanın kumandası altındaki kol çok 
münbit bir mmtaka ~lan Kajja mer
kezi Bongayı zaptetmiştir 

IKI TARAFTAN 4.000 ESlR 
MUBADELE EDII.JYOR 

Bayon. 16 (A.A.) - Sainsebastien
den bildiriyor: 

lspanyada Noel münasebetiyle, iki 
ta.raftan 4.000 kişi)i ihtiva edecek o
lan mühim bir rehine mübadelesi ya
pılacaktır. 

Bu hususta iki taraf arasında mü
zakereler başlamıştır. 

PORTEKİZİN CEVABI 

Lizbon, 16 (A.A.l - Portekiz mat
buatı, Fransız _ İngiliz tavassut tekli
fini reddetmektedir . 

AS!l.ERlN İSYANI 

Valansjya, 16 (A.A.) - Dönen bir 
şayiaya göre. asi Jaime 2 vapurunun 
tayfası isyan ederek gemivi bir hü 
kiımet limanına sevketmişlerdir. 

MADR1T HARBİ 

Salamanka, 16 (A.A.) - Bir teb -
!iğde, Madrit ya.kınındaki Boadilla ile 
Andaluzyadaki ve Beanadaki bükü -
met krt'atınm hücumları müstesna 
olmak üzere kayda değer bir hadise 
olmadığı ve bu hticur larm da tarde. 
1ildiği bildirimekt.OOir. 

Bu muharebelerde milislerden tele. 
fat vardrr . 

PAROLA 
(Ba§ı 1 incide) 

- Evet yine iane! Yine yardım. 
Bütün ömrünüzce iane, bütün öm -
rünüzce yardım! Doyumluğunuzdan 
artabilir bir santiminiz oldukça iane 
ve yardım! Her aç ekmek, her hasta 
ılaç ve hekim, her çocuk ana kucağı 
ve mektep buluncıya kadar, devletin 
imkanlarını kendi vasıtalarmız ve ha 
yır cemiyetleri ile mütemadiyen ge· 
nişletmek, yaymak ve kuvvetlendir
mek mecburiyetindesiniz. Niçin bu 
mecburiyet kelimesini kullanmalı? 
Niçin bir vazife, insana vicdan ferahı 
veren bir zevk, en cazibeli eğlenceler 
kadar inanılır, sorulur, bulunmazsa 
yaratılır bir zevk olmamalı? 

Senelik parolamızı bir daha vere· 
lim: Her Türk, bir hayır ve yardım 
cemiyetinin azası olmahdrr. 

Falih Rdkı ATAY 

ı .. __ ü_ü_ş_u_· n_c_e_ı_e_, __ · ı 
Kültür Sahasında Bir 

Deneme 
İnkılap hayatımızın her yeni hare. 

, ketini büyük bir önemle görmek ve 
1 takip etmek lazım olduğuna inanan-
1 lardanım. Türkiye inkılap içinde ya -
1 şı~ or. Her gün attığı her adımda ye
! ni bir görünüş gösteriyor. Bu hare. 
j reketlerl biz, şöyle basit bir haber 

1 
şeklinde gazetelerde görüp geçi~ oruz. 
Onlann üzerinde incde~ en bir gözle 

1 uzun uzun durmı~ oruz. Sanının ki, 
bizim kola~ ca bağışlanarnıyacak ku • 
surlanmızdandır • 

Di~ orlar ki: Türki~ ede lmk bin • 
den fazla ki.;~ vardır. Bu kö~ terin kal. 
kınması, kö~·liinün okur ~azar olma.. 
sı, hem de\ rimcilik, hem de halkçı
lık prensiplerimizin icabındandır. t~i 
amma, kırk bin köyde ya.şıyan halkın 
okur yazar, haklarmı n ödevlerini 
anlar olabilmesini ne ile temin etmek 
mümkündür'! 
Kırk bin köy hu. Dile kolay ~e

li~ or. Halbuki kırk hin kö~ e en a§ağı 
kırk hin öğretmen lazımdır. 

Bugün ilk okullarda öğretmenlik 
edenlerin sa~,sı on iki, on üç hbı ara
sındadır. Şehir ve kasabalardaki o. 
kullar bile 3 efor derecede öğretmen 
bulamazken .kırk bin öğretmeni ne
reden bubtcağız?. 

Bunlann öğretmen okutlanndan 
çıkm88llll bekli~·eceği:r.. Bu sayıda öğ· 
ret.men yf"tiştirebilmek için kaç öğ • 
retmen okulu \e kaç ~ıl lazımdır!. 

Demek ki; ) üz yıl demeyelim de, 
bir kaç on yıl bu uğurda çalışabilme. 
Iİ) İL O ~·ıllar gelip geçinciye kadar 
köylümiiz okur yazar olmasın mı! 
En basit nırttMbk ödevlerini bOme 
sin mi? Büyle bir h~l Cümhuriyet 
Halk Partisinin ana pirensiplerinden 
hi(,' birbte uygun değildir. 

lşte bu büyük zaruret karşı!llmda 

Maarif Vekaleti bizce pek isabetli gö
riine.n çok önemli bir tf!dbir alı~ or. 
E~kişehirin Çift.eler çiftliğinde Erbaş 
fardan bir kı..,.mını, kö~·lülerin ttmmi. 
liğini gidermeğe ,onlara ulusal ve ı. 
yaı;al öde\ Ierini, haklannı en basit 
~ağlfk 'e ziraat bilgilerfni vermeğe 
yanyacak biçimde ) eotistirme~I düıtil· 
nü~·or 'e bu düsünüşiınlİ g~en tem
muz içinde tatbik alanına ko)·n~·or. 

Ben met'alr ettim. Gittim ... ya ka 
dar, gôrdüm bu Erbaşları. Hepsi) le 
birer birer konuştum, ne öğrendilde
rini anladım. En &Onunda u kana • 
ata \ardnn ki; bu sek~en beş kö~ iti 
Erbaşı kö~ lülerimizin kalkmma..'imda 
çok yararlı unsurlar olablle<>.e.klerdir. 

Cümhuriyetten önce her köyde bir 
köy imamı \ardı. Bunlar, hiçbir ey 
hilmedikleri halde ı;,ok nobran, çok 
mütaassıp. çok entrikacı insanlardı. 

O~·Ie kiiy imamla.n bilirim ki, kadın 
trampa etmeği hile kara kaplı k;ta • 
hm hallerindendir diye kö)·Jüyü al· 
datmıı,lardır • 

Buı:ün köy lmamlan okul ö~t • 
menliği etmiyorlnr. Edemezler de. 
Faknt askerlikte i~; bir disiplht al • 
hnda 3 et işmiş olan köylü erler, kendi 
köylerinde köy ~ocuklannın ümmilik· 
ten kurtulma.~ına çok yardun eder • 
ter. 

Bunlar la)ik terbiye almış, asker 
tlisiplhti altında ~ etişmiş yurt se' en 
genı;lerdir. imdi, 'rekaıet bunlara 
genı; öğretmenk>r, köy ziraatında mü
tehassıs J!:f'llÇler ,-asıtasiyle \'enliğl 

terbiye ile ge~ekten kö) lünün kal
kınmasında en büyük amil olacak 
unsurlan yetlştirmi bulunu~ or • 

Göriilüyor ki, iş, sanıldığı kadar 
sade le idaresiz değildir. Bana öyle 
geliyor ki Vekaletin bu denemesi 
vurt için çok ) ararh sonuçlar vere • 
cektir. 

Şairin dediği gibi "Sana't güç ise 
de, tenkit kolay değildir.,, 

Kazım Nanıi DURU 

Amerika Adalet Di vam 
Teklif Edildi 

Buenos - Aires, 16 (A.A.) - Bue
nos - Aires konferansının komisyonu, 
uzun müzakereden sonra, bır Ameri
ka adalet dh anı hakkındaki teklifi 
gelecek Lima konferansına bıraknııya 
karar vermiştir. 

Alman Askeri Ataşeıen 
Toplanıyor 

Berlin, 16 (A.A.) - Almanyanm 
iışardaki askeri ataşele ı, B. Hitlere 
'ttporlannı vermek tizere Berlınde 
oplanmıya davet edılmişlerdir. 
Konferansın bugün toplanması 

muhtemeldir. 
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.M.a.hk:emelerde 

Genç talebenin parası 
papelcilerin 

yok 
• 

geçınce 

eline 
olmuş 

Okuyup 
üflememiş, 
dua etmiş! 

r 
~~.·--.aı- . .;t ıırs 

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

KEELER ve DICK ve LEVlS STON Amerikanın muaz. 
zam donanmasının iştirakile yapılan büyilk bir film 
DONANMA GELIYOR Amerikan deniz a~ademlsinde 
ve subayları iştirakiyle çevrilmiş olan bu filmi bilhassa 
deniz ve askeri okulları gençlerine ithaf ediyoruz. 

Gençlik . . . Neş'e . . . ve lrade .. 
Bayram münasebetile ilaveten : 
1. - Büyilk millet meclisinin açılma töreni ve ULU 

ÖNDER ATATÜRKÜN irad buyurdukları son nutuk . 
2. - Ankara Cumhuriyet bayramında yapılan muaz

zam resmi geçit. Paramunt Jurnalden İngiltere Kral 
Sekizinci Edvard'ın istifası ve Misis Simpson .. 

Asliye Dördüncü Ceza mahkemeıinde, Fatihte Hü
ıambey mahalleıinde oturan Eczacı Mektebi ikinci ımıf 

. talebesinden Orhan davasını şöyle anlatıyordu: 
- Bay Reis .. Dün Yüksekkaldırımdan yukarıya doğ-

Yatlı, kara ıuratlı, zayif bir 
adam; aıliye ceza mahkemeıi -
nin kapııı önünde dikilmit gözü 

liıtede, muhakeme 11raıımn ken- 1 
•••••••••••••••••••••••••••••••• • •••••• ••diıine gelmesini bekliyordü. 

ru rıkıyordum. Hem sergiden fran kit 
Y ıızca ap ve mecmua 

arıyacaktım, hem de akrabamdan birisine ecza alacak
tım. 

Şqkın bir halde yukanya doğru ı------------
çı.karken para bozdurmak icap etti. 
Orada kırık bir gaz tıa.ndığınm bB.{lın
da şimdi mahkemede bulunan suçlu 
Ekremle Hakkıyı üç iskambil kağıdı 

iki ortak beraber 
Mahkôm oldu 

açarlarken gördüm. Çantamda bir giı Setrak ve Mustafa isminde iki el
müş 50 kuruşla bir de bet liralık ki- biseci ortak kavga etmişler. Evvelki 
ğrt para vardı.50 i kuruşu bozdurmak gün Kapalıçarşıda Püskülcülerde Sct
!çin uzattım. Onlardan birisi çantam- rak ~i ortağı Mustafadan para i8-
daki bef liralığı gördü. Ver onu da tcmiş, o da küfretmiş. Setrak bunun 
bozalım ,dedi. Ben uzattım. Beş lira- üzerine Mustafanın gırtlağını sıkmış. 
lık kağrt elden ele dolqtı. Ve bir Bu kavganın muhakemesine Sultan • 
dakika sonra ortada kimse yoktu ahmet ıulh birinci ceza mahkemesin· 
Ben kınk sandıkla başbqa kaldım. de bakıldı. Hakim her ikisinin de tıuç 
Benim beş liralık ortadan yok olmuı- Jarmı sabit gördü. Mustafa dört gün 

tu. hapse, 4 lira para cezasına ve Setrak 
Reis davacmm ıözi.inU keserek: ta 16 lira para cezasına mahküm ol-
- Tabit yok olur. Sen de 50 ku • dul:ır. 

nıe verip bet lira almak için papel o- - ,,__~,..._-ı::::~~-==:ıı::ı:::=-=-
""• •·ıoıı«•• H lk O . d yununa ift;irak etm.ifsin, .dedi. a peretın e 

Davacı Orhan bunu itiraf et.mi • ~-~~-~ . ._, Taksimde - Maksimde 
yor ve ıwıuyordu. .~ Zozo Dalmas ve To-

makosla bugün 16 ve 
- Oğlum, eöyle .. Sen de oynadın akşam 2l de 

mı, oynamadm mı? Orhan bu ıuali ENAlLER 
de pek müsbet bir oevapla kal"fılaya- Biletler satılmaktadır. Tel. 42633 
madr. Cu 

mart.esi matinadan itibaren 
Bundan flOnra ıuçlu zeytinci Ek • f 

rem, koltukçu Hakkı ve kazancı HU. ~E~S:z:K=-==H==-A•M=A=M=E=~S=K=t =T=A=S~ 
seyin dinlendiler. Onlar ıuçu tama • da alarak merkeze getirdim, dedi. 
men inklr ettiler. Şahit olarak gel~n Şahıtlerden onb~ı Osman da suçlu 
polis Kemal. de hldi.aeyi ıöyle anlat • !ardan Hilseyini YUkaekkaldırımda 
tı: papel oynatırken gördüğünü ve fakat 

Bu ıırada yanına yaklaf&n bir 
kadın ıordu: 

- Ne o hocam hayrola? •• Ne 
tfin var? .• 

Kara ıuratlı zayif adam boy
nunu bükerek: 

- Üfürükçülük ettik diye da
va açtılar. 

Uzun boylu derdini anlatacak 
tı .. Fakat mühatir ıeılenince içe
ri dalıverdi ... 

Rciı, alelusul hüviyetini teıbit 
ettikten sonra, evrakı okuttu: 

- .Ne diyeceksin bak, davacı 
Hayrıyc okumut üflemit, 30 lira-
11~1 ~lmıtıın .•• iyi olacaksın de -
mı,sın, olmamıt !. 

.S~çl1;1, 0 .k~dar kendinden geç 
mıftı kı, reııın. ıözü bittiği halde 
cevap veremıyordu.. Nihayet 
kekeliyerek: 

--- Efendim, ben onu okuyup 
uflemedim .. yalnız bir dua bilir
dim. Onu ıöyledim ... Parayı da 
kendisi hediye etti. 

Reis: - Peki otur bakalım!,. 
Dedi. 
Mübatir davanın üç tahidini 

çağırdı üçü de gelmemitti.. Bu 
fahitlerin ihzaren ıetirilmeleri 
ıçin muhakeme batka ıüne bıra
kıldı .•• 

Kara suratlı, uzun boylu, zayif 
adam mahkemeden sallana ıal
lana çıkıyor, gözleri donuklaf • 
mıf koridorlara dalıyordu. 

- Davacı karakola geldi. Bu gel. davacının orada bulunduğunu görme- ÖLÜM 
meden evvel Ytiksek!taldırımdıi.n ge- diğini söyledi. Müddeiumumi Hikmet Galatasaray ve Yüksek Ticaret ve 
çen bir sivil politı memuru karakola evrakı tetkik için istedi ve muhake - lktısat okullan daktilo öğretmeni Os. 
gelere.k bu sabıka.lılarm Yük.sekkal • meyi öğleden 8onraya bıraktı. Öğle_ roan Nusret Can~ev ın~a bir h~~ta _ 

dırımda gezdiklerini «öylemişti. Ben den sonra mahkeme suçlular hakkın.. lıktan sonra rahmeti rahmana ka
tikiyet ÜJ"Jerine dı§anaya çıktım. da beraet .karan verdi. Çünkü Orha- vuşmuştur. Cenazesi bugünkü per • 
YUbekkaldımnm biraz qağıamda nın parasını alırken gören hiç bir !fa- şem.be günü saat 10 da Hal!sk!r 
suçlulardan methur m&nitacı ve aa. bit yoktu. Gazi caddesinde Bomonti tramvay is. 
bı4calı Ekrem bir bakkala bet liralık Orhan mahkemeden çıkarken : ta.syonundaki Osman Zeki apartı-

bozdunıyordu. Yanında diğer iki ar. - Bu bize bir derB oldu. Bir daha manının 1 numaralı dairesinden kal-
kadqı vardı. Yakaladım ve parayı gözümüzü açmak lazım, diyordu. dınlacaktır • 

KUNDURALARINIZDA 
Kabahat aramayınız. Kullandı
ğınız boya ve cilalara dikkat 

ediniz. Bütün dünyada methur 

NÜGGET 
POLISH Co. Ldt. LONDON 

Fabrikaıınm BOYALI cilalarını 
kullandıiınız takdirde çabuk, 
kolay ve ehven surette ayakkap 
larımzı boyayacak, parlatacak, 
ıu geçirmiyecek ve muhafaza e
decekıiniz. 

HER YERDE ARAYINIZ 

ÖLÜM 
Eski Emlak Umum Müdürü 

Bay Ömer Lôtfi Tekeli 

vefat etmiştir. Merhum Üçüncü Ge
nel Müfettig Tahsin Uzerin dayısı, 

Liman işleri idaresi mürakibi Cemal, 

lnhisarlar idaresi memurlarından 
Hikmet ve Tayyare Cemiyeti müfet. 

tişlerinden Kemal Tcl<elileıin birade. 
ri ve Hermann Spi.--er Şirketi Müdür 
muavini Fahreddin Tekelinin baba

sıdır. 

f'Pn::ı7.P.Ri hngHn ca11t ? ~" A. .... Q 

vutköyilnde Çe§me sokağında kain 
8 numaralı hanesinden kaldınlarak 

namazı Bebek camiinde kılındıktan 

sonra Rumelihhıannda defnolunacak

tır. Cümlesini taziye eyleriz. 

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

BiLECiK 
ve O L GU N 

RAKISI 
SAHiBi 

Yurll~lurcncrı Duyı uıııluı tııt 

K utlular 

Erte•i gün daktiloya tahsis edilecek alet ve leva • 
.1unı da gelmişti. 

Nihayet uzun bir zamandan sonra beklenen 
helecanlı gün gelip çatmı,tı ... 

Hiç beklenmiyen bir aaatte müdürün ma • 
ruken kaplı koltuk kapıaı aralanmış, gevrek taze bir 
kadın seslerine karışan, mukayesesinde sahibi aley -
hine pek fena bir intiba bırakan müdürün pürüzlU 
ve çatlak sesi duyulmuş ve kendileri de görülmüştü. 
Daktilo önde müdür arkada odanın ortasına doğru 
llerlerken bütün kalem kıyam haline gelmişti. Müdlır 

umumi bir fekilde daktiloyu bize takdim ediyordu: 

FATUŞKA 
lacağı bildirilmekte idi. Bu gibi ahvalde mutat olan 
tabip raporu, meydanda yoktu ... Hepimizi bir hü • 
zün istila etmişti. Vaziyet anlaşılmadan evvel ikinci 
bir müdiiriyeti umumiye emri, mildürün de şark vill
yetlerinden birisine, ayni maaş ve tahsiııatla, şube 

mudüril tayin edildiğini bildiriyordu... Emirde her 
nekadaı "mesbuk ehliyeti,. ne diye bir kayıt ilave e • 
dilmişse de, Suadiyedeki köşkünde mükellef bir ha • 
yat geı;iren bir adamın böyle kara kışın hüküm sür· 
düğü bir mevsimde en soğuk bir mıntakaya gönde • 
rilmesi vek işikar bir ceza idi. .. 

"- Yeni arkada.,ınız daktilo Matmazel Mabel. .. ,, 
Sonra beni takdim etti. Tehalükle ilerledim ve ba

na uzatılan küçük, wmbul bir eli, helecanla sıktım. 
Müdür etrafa seri bir selam fırlattıktan sonra çıkıp 

ıitmişti. Kızı, sıra ile bütün masalar önünde dolaş
tırarak arkadaşları isim ve Unvanları ile takdim et • 
tim. Serbest ve şakrak edasile her arkadaşa mültefit 
bir cümle il~ mukabele ediyordu. Ferih bu fırsattan 
istifade ederek ezile büzUle bozuk bir Fransızca ile 
kıza beyani hoşamedi yapmıya kalkışınca, Matmazel 
tatlı bir isllv şivesile tane tane kelimelerle tlirkçe 
bildiğir.i ve ölmeden evvel milslUman olan lslfı.v ba -
basının adını Fatu~ koyduğundan ve o zamandanberi 
Fatufıti diye çağırıldığmdan arkadaşlan arasında 
böyle hitap edilirse pek memnun olacağını, ,ayanı 
hayret bir vuzuhla pek güzel anlattı ... Bu yeni arka
da,ımız Matmazel Mabel yani Fatuşka, tabiatin, boş 
ve keyifli bir zamanında özene bezene ibda ettiği şa
heıerlerden biri idi. Bir yetmiş irtifaında boyu, si -
velt vücudu, açık san saçları, koyu zümrilt renginde 
yetil gözleri, pembe beyaz teni, henüz yirmi bahar 
görebilmif ıinnile "Kral lokması,, denecek bir mah
lüktu .... 

İnce mor ipek kapını, geniş kenarlı, enli lacivert 
kurdelA.li hasır ,apka8ını çıkarıp masamın üzerine 
fırlatmı,, ins11.nda en kuvvetli ihtiyat hislerini bir 
hamlede baltalıyacak 9uh bir eda ile ve çok alışık 
bir tavurla Uzerine atıldığı makinesinde bir haftadır 
birikip kalan İngilizce, Fransızca ve Almanca tica • 
ret müsveddelerini göz karartacak bir süratle maki· 
nede kopya etmiye batlamıftı ... Vaziyet hakikaten bü 
tün kalemi hayret ve meftuniyet içinde dondurup 
b!Mkacak bir f evkalldelikte idi.. Arkasında kollan 

koltuk altında nihayet bulan samani renk bir rob 
vardı. Odacıba.,ı H&Jmet ağa, bile bil • 
tün gurur ve kibrini bir tarafa atmış, diğer odacıla. 
ra münhuır olan evrak getirip götürmek, tütün tab
lalarmı temtzlemek ufa.k tefek emlrlerlmiıi, bizzat, 

Üç Günlük Roman 
ifa etmek bahanesile odadan çıkmaz olmuştu ... Bize 
benliğimizi unutturan bu ne sehhar, ne anl"'ılmaz 
bir kuvvetti ... Günler, hiç nahoş bir tesir bırakmadan 
normal bir surette geçiyordu. 
Hepımize, aaıl isimlerimizle münasebettar olarak, 

ayn ayrı isimler vermişti, Bana Mösyö Aliya, Şilkra 
na Şeker Bey, Ferih Beyle Fuzuli Efendiye Feri der 
fakat Fuzuliyi kasdettiği zaman küçük elini çenesi -
nin altına koyarak sakal taklidi yapmakla aradaki 
farkı anlatmak is~er, hepimizi khkahalarla güldürür
dü ... En fazla meşgul olduğu Fuzuli Efendi ile oda -
cıbaşı Haşmet ağa idi... Fuzuli Efendinin yelpaze şek 
!indeki sakalı ve Haşmet ağanın yastıklı, muazzam 
ve yeniçerivarl bıyıklarını çekiştirip, onlarla bir ço
çuk giLi, oynamıya, o anlaşılması zor ve çetrefil lisa
nile latifeye başladığı zamanlarda, Fuzuli Eefendi 
He Haşmet ağanın teslimkar bliyülenmif halleri kar
şısınöa, kalblerimiz gıpta ve kıskançlık hisleri altın
da burgulanır, o günden itibaren hep birden sakal ve 
bıyık bırakmıya kalben yeminler ederdik .... 

Odada yemek yemek usulilnU, bu nefiı kadına hür 
meten, hep birden terketmiştik. Bahçekapı, Sirkeci 
lokantal&.rına iner, hep birden oralarda öğle yemeği 
yerdik. Kuvvetli ve genç iştehası, İslav kadınlarına 
has ince oburluğuyla hepimizi iştahlandınrdı... Bu 
yeni hayatın doğurduğu muraflar zayıf bütçeleri • 
mize tesir i<ırasmdan hali kalmadığından, açıklan ka
pamak için, birçok arkada,ıar, Ha9met ağadan yeni
den istikrazlar akdi mecburiyetinde kalmışlardı ... 
Yalnız Köseleciyan ile Haron, bu işlerde biraz ihti • 
yatklr davranıyorlardı ... Ha.,met ağa, dini ayn ol • 
masa bu kızın Eğinde kaza merkezinde şöhretli bir 
kasap di\kkA.m ı,ıeten oğluna iyi bir kan ve kendl8ine 
mükemmel bir gelin olabileceğini iddia edip duruyor
du. 

Yalnız, heplmfzhı zamanla cannnm çok fazla ıık • 
mıya başlıyan bir keyfiyet vardı ki. o da, mUdürUn 
bu müşterek ınabudumuıu, bu gUzel lllhımızı ınksık 
odasına çağınp, saatlerce. yanında ~alı,tITmasr idi ... 
Böyle ?.amanlarda, gözlerimiz o esrartr maroken ka • 
pınm arkasmda ge~en ,eyleri öğrenmiye mU,tak, atıl, 
bezgin ve hiçbir fşe el 8Urmeden. doktorun vfzfta ea-

3 - Yazan: Ummacı 
atini bekliyen ağır bir hasta gibi, mel8.I içinde bekler 
dururduk. Bu mühim mesainin semeratı kaleme ak
sedemezdi. Yalnız ara sıra evr~ktan, mahrem kaydile 
bir numara istendiğini öğrenirdik. Maamafih mües
sesenin ticaret işleri pek yoluna girmişti. Avrupa ile 
münasebat çok artmıştı. Hatta bu yüzden, yakında 

gelecek sene başında, birer maaş nisbetinde yeni bir 
ikramiye dağıtılması rivayeti, bu gibi işlerde çok ku
lağı delik olan, Jak Haron Efendi tarafından tebşir 
ediliyordu ... En menfaatperestleıimiz bile, gtizel ma. 
budumıızun, bizden çalınması pahasına, böyle tatlı 
bir haberden lüzumu kadar, memnun olmamıştı ... 
Müdürün, zamanla, daktilo ile olan alakası, artıyor -
du.Adamcağıza garip bir hal gelmişti,sabahları erken 
den odasına geliyor, elinde İngilizce aşıkane yazılmış 
bir roman, kal'fısında Fatuşka, o lisanın sarf ve na -
hivdeki hususiyetleri üzerine ve bilhassa sıfatların 
mevsuflarile ademi mütabakatları sebepleri hakkın • 
da akademik bir münaka.,a tutturuyor, işleri yüzüs
tü bırakıyordu .... 

Yine böyle günlerden biri idi. Fatuşka iki · saattir 
müdürün odaaında kapalı bulunduğundan kalem, su
yu çekilmiş bir köy değirmeni gibi, ıakit, hayatsız 
bir halde iken, o maruken kaplı kapının arkasında, 
birden, ıayri tabii gürültüler ve sesler peyda olmUf· 
tu ... 

Yavaf yavaş tavazzuh eden bu sesler,Fatu,kanmki 
ne hiç benzemlyen hakim ve kart birkadın sesi ve ara 
sıra ona cevap veren müdürün aciz. pürUzlU ve mü
dafaa ~eklinde sesi idi... Ne oluyordu? .. Bu ne esrarlı 
bir işti?. Fakat, kimsenin kapıya yaklaşıp işi anlamı 
ya cesareti yoktu. Fatuşkamıza ne yapıyorlardı? .. Ni 
hayet kıı.pı. gilrültU ile açılmış, Fatuşka sapsan bir 
yüz ve yaşlı gözlerle odaya girmiş, herkesin istif -
hamklr gözleri önllnde ,apka ve mantosunu alarak 
kısa bir aellmla kalemden çıkrp gitmişti... Herhalde 
mllhlm bir ,eyler geçtiği anlaşılıyordu, fakat ne idi?. 
Kimme bilmiyordu ... Ertesi gUn müdUrU umumilik 
tahrlrl emrinde, daktilo Matmazel Mabelin fazlai 
meıııai neticesi asabi hastalığından, Uç ay müddetle 
ve tam maa,la mezun kılmdıfı bildirilmekte. hasta
hfı d'!vamı halinde aynca h11kkrndı mu11mele yam • 

Artık kalemin hayatı tahammül edilmez bir hal 
almıştı. Bakımsızlık, ihmal eskisinden beter bir şe • 
kildeytli... Daktilonun, kapağı ebedi bir şekilde ka • 
panmış yazı makinesi, bir çocuk tabutu gibi matem 
li idi. O miniminiclk koltuğu içi bot kınk bir bet1ik 
gibi iki tarafa sallanıp durmaktaydı ... Giiya bütün 
bu hadi~atı unutturmak için gibi, her tarafı toz ve 
pialik kaplamıştı ... Öğle yemekleri için yeniden Arna· 
vut a~çının çıraktan odaya dolmakta, piyaz tabakla
n yerlerde sürüklenmekte, ciğer kebabı kokuları bu· 
ram buram etrafı sarmadadır ... Tra., keyfiyeti yine 
"lsneyn., gecelerine inhisar etmiştir, Köseleciyanın 
sakalı, Mkımsız bir bahçenin, çimlerine dönmüştür, 
su testisi bile eski yerine dönmüştUr .. Bu çok merak 
lı hadisenin sebebini, nihayet bizim amcamın küçük 
baldızı hanımdan öğrendim. Mevıukiyetini kat'i bir 
lisanla temin ediyordu ... Müdür o gün Fatuşkanın 
üzerine çok fazla iğilerek, kızın altın saçlannı kok • 
tarken, zaten ne zamandanberi kulağı kirişte olan 
karıaı birden odaya girmiş ... Ortalığı tarümar etmif 
ve ricalden birinin kızı olması dolayısile, hem koca • 
sından boşanmış ve hem de onu uzak bir villyete 
naklettirmiş imiş ... 

BiltUn bu hadisatın tesiratı içinde f&.şkm, müteel
lim çırpınırken, hepsini bastıracak yepyeni bir feli " 
ket karşısında ezilip kaldık. Bu ıonuncusu telafisiz 
bir bell idi... Odacıbaşı, Eğinli Haşmet ağa vazifesin 
den latifa edip memleketine gidiyordu ve bir kalem· 
de bütün alacaklarım bizden istiyordu ... Bu darba 
biltün arkadaşları yere sermişti. Bu kadar paraY' 
hir hamlede nasıl ödibilecektik ... Nihayet bu işin de 
çaresi bulundu. Vaktile Haşmet ağanın kapı dışarı et 
tiği sarraflardan Jak Haronun ırktaşı bir zat, nalll 
ve hesabımıza Hatmet ağanın matliibatını tesviye e
derek, kalemin vacibUlhUrme yeni bankeri oldu ... • 
Hem de senede yüze yüz yirmi yerine valnı7. ytız'1-
yetmiş iki faiz ile ..... 

- ~l'ITJ-
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Hayat. tc:endimiz ve bati• ol dutu muz cemiyet için muvaffakıyetle ıec ı ·apıyoruz. Fakat bUtUn bu hareketler bizı yarına muvaffakıyetle ve aü 
titi takdirde faydalıdır. Dün dUnyay a ıöıUmUıU açtılımız zaman tuuru ·ati• ıötilrdUtu takdirdedlr ki. ı,. yarar . 
muzu henüz kaynıyan canlı bir bir hiçlerin, bucün ıörUyor. Anlıyor ve lft• hayatın en kıu lfad•i: Dün, bucOn. yarın!-

Sisten Aydınlığa ••• 

1 FIKRA 
1 

Saadet 
Georıı Lecompte'daa 

Ba,al bblllyetl u olu erkek ve 
lrecl•lv, bu •"nete mebnlen mu • 
bar olulardaa lhtbml ki daha .. 
betbUlttrrlar. Fakat biç zannetml • 
yordam ki bugün hayatlannda kov • 
Yeti bir hayale ..ııtp olanlardan da
lla slyade Ye hatta onlar kadar 
Mfll'at ve bahtiyar olabUalnler . 

S.ıclet wllrf.. Bayatlanndaa 
pek de memnu olmıyan bir lmnn o. 
~"paradır,. cnabmı ve
reeelderbıe hiç de ıöphe etmiyordum. 
Ne bti).1ik hata! .. 

Bir ..... da bayatm baalt görtt • 
atişlae ..W ve •flt'Mlne aldanarak: 
..iktidar, nüfuz, tatmin edllebllea 
kibir ve lhtlru, 1eyahatler w. müte
madi detlttirilebllen seıvktlr.,. diye • 
cekler. 

Fakat ha sevkleri daha dtırln n 
daha hlaei baa teYler tamam.la-ıwa 
böttla banlar lnAalllll kalbtnl aldatan 
dltlnç ejderlenlen bqka bir '81 de. 
ilidir. 

Aatak bunlara daha f'heınmlyetU 
bir heyeeu ve duyıu J'f'fabt Mtllf 
sunu bir kıymeti hals olar. 8udet, 
haddi atfnde .. ktrr • 

Fikri •• kalbi .... ..... af)dır • 
-"" dalma tuelenerek, bayatın bti
ttba ~ilana• ,;öre de~rek devam 
eder. pter. hk heyflCalllarnml aett. 

M illetler Cemiyeti • bil oldufu halde idare balmmn· lıokmaaa, tatlı hatıralannı dalma 

H S 
e d mahafua eder. A,kın ,...amuı ve nin lıpanyaya ait t dan Lizkiye sancağına dahil ad· mldtafı l(ln hayallmlzfn ıtlhlrll yar. 

fevkalade içtimamda An· a ay Ve urıye e dedilmit genit Türk kütleleri c1rnn llamdrr. Standhal'IB m"'har 
takya clavamızm sözden vardır• auariyMfnf' dre. uık tahayyW 11&-

&eçİrİlmeıİ çok hayırb bir >·Minele tebellür eder. 8evUeı1 $eyi 

hareket olmuttur• B • M k d D ost Fransız milleti, bütün ali9Jer ona revnak ve htlrmet Uln a. 
Elde edilen neticeleri fU .. ır a e o oya bu meseleleri, derinlet· der. Ve onun zevk kaynat- olaa ha. 

kilde ıayabiliriz: tirecek olursa ,u kanaate vara- tıratrm eanlandmr. 

ı B d T k d 
caktır ki Sancag~ a ve Suriyeye Gm~llk tlOlmıya v~ ~hevf lhtlrular 

- ütün ünya, ür an. eaklnlefmlye bafladılt aman atla 

ımm İç)'ÜZÜDÜD nebdar dürüıt Kurulma Si nın gönderdikleri bir takım memur- lakhyan ve kalplerde henlls ~ tat. 
Ye temiz ol dutunu ı6rmüf, anla, lar fazla gayretkeşlikler göster· b blalblr atf't, prnldaha ha ftiaunla 
mıftır. mitler ve Yakın Şarkta yeni bir hahralar deifl midir! . 

2 - Meaelenin kat'i ıurette Makedonya doğuracak bir ta· Usun rahrtalarm v• hliyük 1ev~e-

halli için zemin hazırlanmıttır. ee ee ~eçı·ıı·yor kını şerait hazırlamışlardır. E- ria devammı anc-a.k tahıyyW ve ha-onune ~~~~~~~ 
3 - O zamana kadar ıeçecek ğer Fransa bizim ortaya attığı· edeblllrb. 

zaman zarfında Hatay Türkleri- mız dava münaaebetile bu işlere Aaatol France'm ded'fl ılbl "Bir 
nin tazyikten kurtulmalan için yakından alikadar olmak ihtiya- kadnl ~k defa ,;tbelHk ,.fi eull>Mlal 

...... tedbirler dütünülmüttür. vazan .·Ahmet Emın vai"man cmı görmeseydi, Sancak ve Suri· bybettltl haldfl, bldm hayal .. ...., 
4 - Fra11.1ız razeteleri, ideli- l 4 l ~ yedeki Makedonyada hazırlanan fllammn bir mut"luııııl olarak o kadı. 

...alllla ............ llt..b•ldn+- ·-~~----~~~.-;."ft"~~ ............... ~.-..-.--~~----·ii.ili•llill........ ·~==~--~ ......... da hlli büyük hatalara dütmek ranaanm can menaup ulun ., 
1 e beraber, ortadaki meselenüt duğu ıulh cephesini uru.bile· u benaedljl halde > ,_ l8Vlll8kte deo 

münferit bir vaziyet arzetmedi- cek ve ba,kalaf'ının yüzünü gül- ":e~=~-:~ınln parlamuı ne lhtL 
iini Türk - Franııa münaae. dürecek neticeler verebilecekti. yırlığın Atikftneti arasmda fikri ve 
betlerinin umumi çarçev•i için- Kaçakçılık işlerine kanşan hu- kalbi tah ' "Yülat, aftkın n uadet .. 
de dütünülmeai ve halledilmeai ıusi menfaatler de vaziyeti büs· bir muhafım oluyor. Çttnkti taha~-W 
1 hım ıelen bir meaele olduiunu bütün sisli bir hale getirmi,tir. kablllyetlmls bö8hüttb9 Minınöyor. 0 • 

kanamıya ba,Iamıtlarclır. ,......._vor, uz.na saman ateşli ve daha 

. 
1 

i 

ç 

B ir.~ Fransız !aze~ele, 
nnın yazılan goıtenyor 

ki Antakya meselesinin Türkiye 
le Fransa arasında ayıncı bir 
' değil, birleştirici bir bağ ola. 
bileceiiJıi Franaada anlıyanJar 
of almaktadır. 

Ortadaki çok mühim bir psi. 
koloji meselesini görüp takdir 
eden Fransu: gazeteleri de eksik 
değildir. Bu meselede 1921 de 

latilc/Mini Hlcliyen AnfaAyaJa TiirA yavru/an 

aonralan rhk kalıyor. 
1 te bu tahu ~1Ult lv11V8( ha~·ıtı· 

nm da kaynaiıdır. Ve onun hlmW. 
dlr. Bu, kot"aya kamınm niçin tl
klret(I veya heyfftnh oldupu, nl· 
t;ln mahzun veya yalaneı bir aeıt'e ile 
tltndllhal, Hdea h~lr eeyden uvk 
91ınadılnaı veya kavpea okJutunu, 
lntedlıtal 11ec1e11 wytemectıjlat, ~yr1 
bblll lale bir likfıt içinde laat etti• 
tini ve yahut t,ltmf'.k. hikM.,,~k hUml 
yen bir ıevezellk ile öfkeli lifkeU k' 
n11t1tuıana anlatır • 

.... taııldcll terblyMlal -- ha 

..... sltPJe, cıaalyet .. ,..... 
b- 1 .. 

Fransaya emanet ettiğimiz 

mümtaz bir Türk kütlesini, istik 
il tecrübesine yeni ba,tan giri

tecek bir Suriye devletine emni
yet edemiyeceğimizdir. 

kuvvetleri ve servet membalan aanüt halkaama dahil addetmek 
heba oldu. Türk milleti bu yüz- tedir.Bundan bafka manen Fran 
den inkitaf imklnlarmdan mah- aız taahhütlerinin tümulüne da

B 
iz hali şu kanaıtteyn ki 
Türk - Fransız dostlu

ğunun projektörü bu karanlık 

ve sisli sahalar üzerine. ıcu.ıtık
b ve tam bir hüsnüniyetle çevri
lecek olursa aradaki kıymetli 
dostluğu ve Yakm Şark sulhu
nu koruyacak neticelere varmak 

güç olmıyacak ve bu neticeler 
ayni zamanda Türkiye ile Suri • 
ye arasında muallikta mesele 
kalmamasını, iyi komıuluk mü · 
naıebetleri kurulmuım ve Suri
yenin istikW dairainde serbest 
inkitaf imkln1an bulma11nı te · 
min edecektir. 

Yine bu kalbl tahayyöllttır kf ko
aaya kanuıu tMktn edecek lltlllalcet
ler, dikkat ve lhtlmunlar. _..... tis
ler ve dütJüaceln ve aDe basmana 
iade Meeek Rtik6ta IOlam eder. . 

ft 
'-'-i edeeek, '" ... dltdplhl, blrlbl 
~ ..,...... htlnnet etmek 
..... tenıft •ymU dWpllnl o ....... 
..,Bitin edwk, evlfırl ,..ıma ... 
lela pon. kaoetlel'Wll ortadan 
~11~W beldlym ~ 
..._ hayat d1lftl'larm ,....... 

OL 
llbl. ,... 

'-lr oclalarma bdar her ~ 90 

:;;ek loln 1908 ...,.. 1918 htirrlyet-
~o IM'M,.,...... 

""ftaeratlr, 

ıraıa 

t • F. R. A. 

r1 Fakir çocukla 
Sevindirenler 

u ,_ 
K.111/oy Cemlyell Ça,., 

lcolunıın 100 laiir coc•f 
6aı1an ayağa iador giydi 
ot§; yOJ1lmııfı. 

• I Çorp Cem1yef1 Reis 
S.y1; ile lonleti Celal d 
6uno i/IYeten 1 loAit çoc 
fu ıcrltscın 9iydiımiılenlir. 

• 
fi-

-

Buna mukabil bazı Ftansu: 
uetelerinin hata ettiği nokta; g 

rum kaldı ve dünya yüzünde li· 
yık oldufu mevkie vakit ve za. 
maniyle varamadı. 

. 
e 

Tiirkiyenin İngiltere ve Fransa D Unyapı hiç bir kuvveti, 
ile olan dostluğuna dayanarak bu yolda mes'uliyetler 
ıki imparatorluğu yeniden kur· altına dönmiye Türk milletini 

mak iıtediğine ihtimal vennele· razı edemez. Biz lıkenderunda 
ridir. yahm HatayTürklerinin haklan 

. Bayle bir fikre bir uniye için nı anyo~ ve .F~ bize o
ihtimal verme'- cıı-L . et 1aıı taahhütlenmn Fraıws-SU· 

At uııuıuny • ah d . . 1 m 
Türkiyeaini tanımamak d k- nye mu e eaının huau e ıe • 
tir. Türkiye macera ara er;.e. elifi yeni vaziyetin icabatı daire
ediği kadar macera bu::mr~~: ainde tutulmaanu istiyorus. t 

Fakat biz imparatorluk yilldl Franaıs pzetelerinin nilfuı 
ne demek oldulwıu çok acı tec- iıtatistikleri hakkındaki nqriya 
rübeler neticesinde öfrendi.k. ti, Makedonya nüfuı istatistik· 
Allrlarca müddet kuwetlerimi· terini hatırlatıyor. lakenderun 
z in ös Jmmmı, uzak, uzak yer- ve Atakyada eau ntifUI tamami· 
erde, yabancı unaurtar arumda le Türktür. Arapça konupn A· 
uayiı ve emniyet kurmak için levDer de ttk ve duygu itı'barile 
sarf ettik. Yemen, Hitaz, Fili• Türktür. Ermenilerin büyük bir 
tin, Irak. Suriyenin inzibatı için kmnı, duygu, kWtür ve menfaat 
Anad_!>IUDUI! çok kıymetli insan baJammda11 keııdi1.-ü TDrk te-

1 

. 

Ayni '8Y bdıalar 1ei11 de blyledlr • 
Onlar da k•...,._ bM olu fflfkat
let"h·le kM&laroml lllNlll bayatlama.. 
da ;...ra. kaldıldan v• hatta ook de
fa izaha bile kelldllerlllde takat 1taJa.. 
madıldan Yorpnluklann, udum 
tNlrl ~ llyledllderl. kara '" 
tatla ilden ar,. aaslkbe aa1u 
" dlsM etiMlcle uıeü hayal hafı· 
......,... yanlıml)'le muvaffak olabL 

lirler. 
...... bir arada ,...,...1ar .. 

,.,. tallantBlt .. 16taflllr dell • 
.... ...... ~ ftl'ell " ..... 
......................... bahm-
claldan ..... blrlblrlerlu elyliJe • 
eek a balamlyaa ve yahat her biri 
dlPrl lobi kendWnl sah_. aolanak 
latanlJ• ldnwelerla benller ,... • 
maktu eaalan •lnllr. An ........... 
Ra,ulan bir ..,._. olar. 

M•'at olmak itim kHftll:ll bir ha
yale ........ -·,..kendini 
................... mi ..... iyi. 
dlrf. - ...... 1 Hlal Kayaca. 
.... ........,. ....... s.de f1111D lll'e 
•ı• ki tJahantlllt hlru hhftnl
vetle w lllellr bir pynthı flldf' Nlile .... .......... ,... ......... 

lirlHıNHilt DlVlLIOSLU 
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Fizik bir terbiye 
Droaramı li.zım 

~ 

Dünya 
Spor 

Haberleri 
S · ı d b -------., Viyana takımlanndan Austria ile 

Por oyurı .arı a u Çeki Karı nın Pe§tenin tanınmış takımı Ferencva -1 roa ayni tarihte olmak U7.ere Porte -

Programa dahil olmalı Ankarada yap- ~'f~':u~ arasında bir 
___________ _.ıj' 1 İl gv I maç• arda mileabaka k.ararlaştınlmıştır. Por -

/ Gazetelerimizde spora, - tekiz federasyonu bu suretle güzel bir 
' futbol porpaganda günü hazırlamış 

tahsis edilen sütunların ha- olacaktır. 
line dikkat ediyor musu
nuz? Bu sütunlarda çıkan 
yazılar sporumuzun, spor
cularımızın ve çok daha kuv 
vetle muharrirlerimizin, it
minan venniyen vaziyetleri
ni göstermiyor mu? 

Sporu zamanımızda şöyle 
anlamak lazımdır: Gençlik 
için, zeka ve ahlak terbiyesi 
gibi umumi terbiyenin bir 
şubesi. 

Fili.vaki insan, zekası, ahlakı 
ve bedeninin bunlar dereoesin • 
deki seli.beti nisbetinde insan· E 
dır, ve sporu, ba'ka türlü anla· Çeii Korlin #akımı birkaç gün evvel AnkaraJo Gençler Birliği ile 
mıya da imkan yoktut. Vücudu oynamııtı. Resim i/U tol<ımı bir arocla gösteriyor 
gelişemiyen bir ferdin zeki ve ----------------------
ahlakının inkişaf edebileceğine, klüplerinde toplanmış bulunan • mıyacak paralar tahsis ederek 
ilmin bize gösterdiklerini unuta· lamı umumi işlerini daha fayda· sporu teşvik ediyor. Bu vaziyet· 
rak, kim inanır? h bir tekilde tedvir etmekten te, spor klüplerinin ve spor sü· 

BEDEN ZINDELIGI ibaret bulunuyor. Zira mevcudi· tunlannın başlarında bulunan -

• • • 
lngilterede kruvazörler muhtelitiy

le zırhlı gemiler muhteliti arasında 
kral kupası namında her sene yapılan 
müsabaka, bu sene de tekrar edile
cektir. 

• • • 
9 Kanunusanide Londrada w em

bley stadında Alman ve lıigiliz üniver 
site muhtelitleri bir futbol müsabaka
sı yapacaklardır. Bundan evvel ay
ni takımlar üniversiteler dünya şam
piyonasında Peştede yaptıkları maç
ta 2-2 berabere kalmışlardı. 

• • 
Avusturya federasyc ıu Merkezi 

Avrupa kupası maçlarında yan ha • 
kemlerinin bitaraf milletlere mensup 
olmasını ileri sürmüştür. 

Avusturya federasyonunun bu tek
lifini Çekoslovakya federasyonu ka
bul etmiştir. Diğ'er federasyonlardan 
cevap beklenm('<tedir. 
Varşova ve Paris futbol muhteftt 

ta kımlan arasında bir müsabaka yap
mak için konuşmalıµ- yapılmaktadır. 

Müsabaka Pariste olacak ve 21 
m~rtta yapılacaktır. 

Bu suretle ilk defa Pariste bir Po
lonya muhtelitinin maçı seyredilecek
tir. 

Oduncu 'uktan 
Şamp:vonln~a 

SAGLIK ÖGÜTLERi 
LOKMAN HEKiM .......... 

Balık ve Havyar 
ikisi de hemen bir ıibi. Çünkü 

havyar balığın yumurtasından baş
ka bir fey değil. Fakat lstanbulda 

•Ve Rusyadan başka her yerde - pa -
hasına bakarsanız, aralarında kar
lı dağlar ve enıin denizler bulursu
nuz. 

Bu kara havyarın kara kehribar 
dan daha pahalı, ldeta beyaz el
mas kadar kıymetl i olmasına sebep 
onu çıkaran Mersin balığının yu -
murtlıyacqı zamanlarda, tuzlu de
nizden kaçarak mutlaka hem so • 
ğuk, hem de tatlı büyük nehirler 
aramasıdır. Onun istediği gibi bü
lunduğu için havyar ancak Rus -
yada çıkar ve oradan başka yerle· 
re gönderildiği vakit - her yerde 
gümrük resimleri bindiğinden -
mutlaka pahalı bir matah olur. 

Mersin balığı, yumurtlıyacağı ye 
ri için kibar olduğu halde, yumur
ta çıkarmakta hiç hasis değildi r. 
Çünkü Mersin balığının dişisi do
kuz metroya kadar büyük olur ve 
yüz elli kılıoya yakın ağırlığı olan 
bir dişi balık bir milyona yakın 
yumurta verir. Onun için havyar 
Rusyada ne nadirdir, ne de pek 
pahalıdır. 

Çayın en iyisini Çinliler kendile
'rine sakladıkları gibi, havyarın da 
en muteber cinsini, beyaz taze hav 
yarı Ruslar kendileri yerler. f:lu 
muteber beyaz havyarı elde etmek 
için balığın yumurtalıklarını çıka
rırlar. Onu sadece dondurduktan 
sonra üzerini tsazırlar. Bu suretle 
yumurtalar açıkta kalır. Onları az 
tuzlanmıt küçük fıçılar içine ko -
yarak, bozulmadan yerler. 

Yabancı memleketlere gönderi -
lecek havyarı daha çok tuzlu fıçılar 
içerisine koyarak sıkıştırırlar. Fa • 
kat böyle olunca havyar çabucak 

kararır, onun için bizim yediğimll 
havyar - döğülerek tekrar beyaz • 
!atılmazsa • daima karadır. 

Asıl Mersin balığından çıkarılan 
havyar en iyisidir. Fakat her '8Y• 
hile karıftığı ıibi, havyara da hile 
karışır ve türlü türlü balıkların 

yumurtalıklarından da daha aşaia. 
hatta pek aşağı cinsten havyarlar 
çıkarırlar .. Bir de bizim balık yu
murtası dediğimiz fey vardır ki. 
o da aş&iı cinsten balık yumurta • 
larının kurutulmuş cinsidir. 
Havyarın muteber bir gıda sayıl 

ması, ilkin, nefis ve ince bir yiye
cek olmasındandır. En kibar ak • 
şamcıların sofralarında havyar en 
muteber mezedir. Vaktile havyar' 
şimdikinden biraz ucuz olduğu için 
düğünlerde de havyarı beyazlata • 
rak kayık tabaklar içinde turşu • 
ların ve salataların arasında davet 
lilere yedirmek ldet olmuştu. 

Sonra da havyar ıayet kuvvetlt. 
etten de, balıktan da daha kuvvet
li bir gıdadır. Yüz gramlık havya • 
rın ancak 37,5 ıramı su olduiu hal 
de 29,165 gramı azotlu, 16,260 gra-
mı yağlı maddeler, 7,825 1 de -en 
mühimmi fosfor olma-!< üzere - m .. 
deni gıdalardır. Bu kadar bol be .. 
liyecek maddeler bqka hiçbir , .. 
dada bulunmaz. 

Ondan dolayı pek zaif, çabuk 
beslenerek kendilerini toplamıya 

ihtiyacı olan hutalara havyar ye• 
meyi tavsiye ederler. Hem besler 
hem iştah açar, bqka yemekleri 
yemiye de yardım eder. Çok yeni• 
lemiyeceti için, mideye yahut ka
raciğere dokunarak hazmı bozma• 
aı da nadirdir. En ziyade sinirleri 
zaif olanlar ondan fayda bulurlar. 

Keselerine gUvenıbilirlırae ... 

Nazillide iki lzmitte Spor 
Klüp b~rleşti ,~z::it~~~~~i~:~.~~~~ 
Naıitli {Hususi) Nazilli bir 'ekil almış bulunmaktadır. 

Gençler Birliği spor klübünden ay· H be "ld" - · ·· mahfile 
rılan beıı gençler 5 Eylul adıyle a r ven ıgıne gore, 1 

Gençlikten sonrası için de bu yetini az çok kuvvıetle ihsas e· larca yapılacak şey iyi çalışarak, 
görüş hakikatten uzak değildir. den spor, şimdiki halde klüpler· usul dairesinde çalışarak, dürüst 
Zira beden zindeliği fert faali· de ve klüpler arasında, memle • tenkitler yaparak, hakikati gör· 
yette bulunduğu müddetçe li- ket çinde ve zaman zaman mem- miye gayret ederek bu alakaya 
zımdır. Şu halde spor, ~çlik leket m.mda yapılmakta otan liyakat kazanmak değil midir? 
için bir terbiye unsuru, ve, asker mahim faaliyetlerdir. Ve, sporu- Hayırt Hayır: çünkü Berlin O · 
tik hizmetini bitirerek hayata a- muzun, sporculanmızm ve spor limpiyatları biteli dört ay oldu
tdmı' bulunanların hepsi iÇin de muharrirlerimizin itminan ver · ğu halde, bizde (Olimpiyat mas 
bütün uzvi, adali ve hatta fonk· rniyen vaziyetlerinin saiki de İŞ· rafları) diye ortaya atılan bir 
siyonlarm faaliyetini muvazane· te bu faaliyetlerdir. Çünkü otuz söz, el'an gazetelerde, bir mahal 
de tutmak gayesile yaşmı, zama seneye varan ampirik bir spor le kahvesi dedikodusu şeknnde 
nm ve muhitin icaplarına göre, devresinin yadigarı -hem de ne münakaşa edilmektedir. "Gür~ 
fakat hiç bırakılmadan yapılma· acıklı yadigin !· olan bu spor, bu antrenörü şöyle mi yoksa böyle 
ıı liznn gelen beden hareketleri ıporcular ve bu Spol" muharrir . mi olmalıdır?,. tarzmda acaip 
sistemidir. teri o devrenin ilk günlerinden bir sual, "Ben fal.an tarihte böy· 

Fizik terbiye, en genç yqlar- bu çala naklettikleri zihniyetle- le yazmıştım, ben de filin za • 
Ctan ba,lıya~ak mektepte ve aa- rinin gürültülerile başlarımızı man bunu böyle kararlaştırmış· 
kerde muayyen bir program da- ağntmaktadırlar. tnn . ., siyakmda mütalealarla ce-

yeni bir klüp kurmuılardı. Bu iki bilirdo da alınacak ve bu ıuretle 
ı klüp arasındaki rekabet dedikodu ı İzmit temiz ve içinde oturuı .. 
1 ıeklini almıı ve fayda yerine ıarar bilir bir mahfil kazanmış olacak• 
j vermeğe baılamıı olduğundan il- tır. 

· c;ebay ihsanın baıkanlığında her iki ------------• 
1 klüp umumi heyetleri Halkevinde gençlerle takviye edilmiıtir. Birler iresinde yapılır, ondan sonra da EMiN OLMALIYIZ Ki.. vaplarunaktadır. 

az çok her ferdin arzusuna, fakat Bu sporu tetkik ediniz. Faa· - Arkadaşlar; bu bayram 
memleketin zinde kuvvetlerini liyet sahasına göz gezdiriniz ve günlerinde ban,mız; okuyunuz; 
daima hazır bulundurmak malt- sonra etrafında yapılan gürültü· aydınlanınız ve sporun umumi 
aadma mituf umumi bir prog • lere de kulak veriniz: Futbol, menfaatleri için elbirliği ediniz! 
ram dairesinde sonuna kadar de biraz güreş, bir parça atletizm, Sporcularnnıza ve spor mu. 
vam edip gider. bir o kadar denizcilik, bir kaç harrirlerimize bu tavsiyede bu. 
Vakıa metkeplerimizde fizik ki,iye inhisar eden eskrim ve lunabilir miyiz? 

terbiye vardır. Fakat beden ter- bunlar nev'inden bir kaç şey da- Yoksa, emin olmalt laznndır 
biyesi muallimleri kadrosu onla· ha .•• Sporumuzun çeşidi ve faa. ki otuz yıl evvelki klüpcülük 
n yetiştirecek müessesenin an · liyet sahası da bu gün bundan zihniyeti ile buıün spora sadece 
cak bil' iki aenedenberi faaliyete ibaret olduğu halde Devlet, mah zarar verilir. Zarara müsamaha 
ba,lamaamdan dolayı henüz çok za gençliğe ve onun istikbaline edileceği de kimin aklından ge-
eksiktir. verdiği büyük ehemmiyet dola - çer1 

Nauhi BAYDAR iLK MEKTEPTEN.. yıaile her yıl, hiç de amnsana· 

Bu sebeple, ilk mektepten U. 
niverıiteye kadar ve Universite
yi de içine alarak derhal bir fi • 
sik terbiye ve ıpor programmm 
tatbik uhasma konulma1DU is
temek sadece nazariye ile ui
raşmak olur. Ancak, muhakkak· 
tır ki bütün gayretler buna ve 
orduda ıpora, velhaıd gençliğin 
hayata atılıncıya kadar diğer 

Stadyomda· 
Bugünkü 
Maçlar 

luıDn Tobim Sfoflyomun· 
rlo, ıpor merollılorı için ol· 
rluAço elıemmiyeti lıoiı hir 
mas yopılocollır. 

lstonhulspor ile Y elo, ley
Aoı ile An«lol• ilüpleri mulı
felil tobmloı lıolinrle oynıyo
collort/11. 

Şeref Stadında 
luıiin ıoal 14,30 rlo l91il

fof Şe,., Storlınrlo l91illotlo 
l'ero orosınrlo /ıusus1 hiı moç 
yop1lecoll11. 

Dünya boks 
ŞamTJİlJonı uğu 

Alman boluörü itiraz 
ediyor 

Afır ıiklet dünya boks ıam
piyonluğu için dövüşeceği Ame
rikalı boksör Bradok'la maç kon 
turatmı imzalamak üzere Ameri. 
kaya giden Şimeling gazetecilere 
tU miihiın beyanatı vermiştir: 

dersler ve diğer talimler arasın
da ve onlar derecesinde beden 
terbiyesi ve spo~la da meşgul o
labilmeleri gayesine müteveccih 
olacaktır. Köylerimize kadar 
tepil edilmesi. yani istisnaaız 
bütün memleket gençlerini kav· 
raması imkinlan araştmlarak 
hazırlanacak bir fızik terbiye ve 
ıpor oyunlan programı tatbik 
mevkiine konulabildiği giln ıpor 
davamız kökünden balledilmit 

Ben dünya fllllpİyonu ile bu
gün bile dövüşe hazırım. Maçı
mızı tertip eden bulurunazaa bili. 
ücret huıuai bir maç da yapabi· 
lirim. Dünya f&lllpiyonunun ben. 
den evvel Zenci Luviz'le dövüş
mesini protesto ederim. Çünkü 
o maçta dünya fUDpİyonu mağ-
16p olabilir. O zaman ben Zen. 

bulunacaktır. :cw::·=·=•=•=•=•=•=•=r_:.:.=====•===•=..-~j cinin kartııına hasılatın ancak 
SPOR KLVPLERINDE KIZILA y Karahiaar Maden yüzde 12 miktarmı almak üzere 

Bugünkü vaziyete celince: Suyu En Sıhhi Bir Sofra çrkmağa mecbur kahrım. Halbu-
haJ'ti• 1l'M9ZUU olan metele. ıpar Suvuclur. ki evvelce yenditim bir ada. 

Meıltur atletlere/en Cenubi 
Alrikalı l<olmon 

Ludvig Kolmen Cenubi Afrikalı· 
clır. Berlin Olimpiyatlarında da çok 
muvaffak olmuıtur. Bu atlet, önce· 
leri odunculuk ve devıkuıu çoban· 
lığı da yapmııtır. Fakat sonra spor· 
cu olarak muvaffakıyetler kazan
mııtır. Bugün Cenubi Af rikanın 
maraton ıampiyonudur. 

& 

mm önüne hasılattan dünya 
şampiyonuna ayrıldıktan sonra 
baki kalan yalnız yüzde on ikiyi 
almak şartile çıkmakhğnn hak
sızlık olur. Ben kazanırsam 
Zenci benimle yapacağı intikam 
maçına öyle çıksın. Daha haklı 
bir teY olur. 

toplanarak klüplerin birleımelerini me itinde ön safta çalııan bu genfj
kuulaıtırmıılardır. Nazilli spor ler Nazillide istenilen spor here
klübü kombinaya gelen sporcu ketini yaratac:.klardır. 

----• Yerlimall Olan----·~ 

Lüks Romba diş fırçaları 
kuHanınu:.Hem ıık, hem sailam ve ucuzdur. Her yerde iste

yiniz. Fabrikası Zeytinburnun dadır. ·-------
!Tenuicat ~i No. ~ 

Şimdi Osram [E atfl' 

pul/erinde aydınlık ku .... 

veti Dekalunıen · ile, .. 

az sarfiyat teminatı 

Vat ile gösterilmektedifı 

Çalı§ılan bir masa ifİJI 

65 (DLm) lik bir OsrJ 
[E ampulu iktiza e<kf• 

./ 

Dekal11menli 

oaaa • 
anıı111l11nda asgari sarfiy'lt Vaı ile göıteril111i 
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Gaz Efsanesi 

Kimya Silihının 
hakiki manası nedir? 
Milli Müdafaa Sıhhiye 
Reisi General Mazlum 

Anlatıyor 

Ya.tan : R. T. 
Dünya yüzünde bir gaz efıe.nesi icat 

edilmittir. Gaz hücumunun hu1ule 
aetirebileceği korkunç neticeler hakkında 
hlübalağalı rivayetler dolaştırılıyor, nıalt!-1-
lar uyduruluyor, ortalıkta dehşet duyguları 
Uyandırmak için ne li.zmııa yapılıyor. 

Bunlan kim yapıyor? Kısmen taarruz 
fikirleri beıliyen milletler .•• Harp zamanın
daki taarruzların ıulh zamanına ait bir ha
zırlığı makamında, gözleri yıldımıak, zi
hinleri tatırtmak, cephe gerisinde panik 
huıule getirmek makıadile propaganda ai· 
lihmdan iıtifadeye çalışıyorlar. 

Kıımen de ıulh taraftarlan, harbi kor· 
laınç göıtermek ve ıulh fikirlerini kuvvet
lendirmek için aaz efsanesini körüklüvor· 
lar. 

B lr taraftan heyecanlı yazıya 

auaamıt gazeteler vemuhar
rirler, gaz korkusunu hiç farkına 
\'armadan ve neticesini düşünme -
den alevlendiriyorlar. 

Bir harp zamanında insanlan 
tehdit eden tUrltl tUrlU tehlikeler 
~. Bunlara k&rfl gerek toplu 
&erek f erdt korunma tedbirleri a
hnmuı için efunelerln tesirleri al 

"tlnc!an-lru1't111Mall, *Mılik~ elll11i'ıa 
gibi görmek ve ~ek icap e
der. Böyle yapılırsa hem tellt yü
dnden fertlerin hayatı için husule 
gelebilecek tehlikelerin önüne ge
çilir, hem de cephe geriainde mane
.ıyet yUk8ek kalır ve harbedepı ordu 
eephe gerisinde muhkem bir kale 
bulunduğundan emin bulunur. 

Her taarruz liWıinm bir nevi 
kalkanı bulunduğu gibi gazm bat
hca müdafaa vasıtası da gaz maa 
keaidir. 

Memleketimizde gaz mukeei ya 
paıı fabrikayı Kızılay idare edi • 
Yor. Kızılaym en faydalı ve verimli 
faaliyet aahalanndan biri gu mu
keat yapmakla meKul olan fabrl
kamdır. Kızılay f abrikaSJ, dünya 
)'llzündeki biri~l BIDıf myke fab
l'ikalan:ndan biridir. vucuaa getir 
4ifi mukeler, en iyi malzemeden 
Japdıyor, lfçiliğlne pek çok itina e
diliyor, ve en aılu muayeneden ge
çiYor. içindeki bakım ve koruma 
tartlarmK iyi riayet edllirae Kızı -
lay fabrikumın yaptJğı bir maske 
lrıtieaair haualarmı biç kaybetme. 
den on 11ene dayanır ... 

B 1r taraftan gaz mukeainln Kı 
zılaym baflıca faaliyet sabala 

tlndan biri olduğunu dütUndllm, bir 
ıarattaıı da Kızılay gazetesi gibi 
lrıemleketin her tarafında okunan 
bir gazeteden latif ade ederek halkı 
laz tehlikesinin hakiki mahiyeti 
hakkında tenvir etmenin münasip 
Olacağını hatırladım. Gaz ef1&Desl 
ile dair Kmlaya bir yazı hazırla • 
lbıya karar verdim. 

Memlekette kimya harbine ait 
118-lelerle en çok uğratan iki kıy· 
lbetli f&haiyet vardır. Biri Millt 
kUdafaa Veklletl aıhhiye dairesi 
hlai General Dr. Mazlumdur. Diğe
ri de gu: mUtehıum kimyager Nu
M Refetttr. 

Bunlarm ikl.t de phal tefahUr 
hlalertnden çok uzak, çok mUteva
al lnunlardır. Kendi kendilerini 
bUtlln varlıldarile gu itine vermif
ler, beraberce çok ıoymetll bir ki
tap ta vilcuda getlrmlflerdlr. Fa -
kat kendi kendilerinden bah8ettlr
lrıeyi gayenin ciddiyetine muvafık 
'bulmazlar. 

Diler bir veelle De kimyager Nu 
M Retetle a&QemUettlm· Bu defa 
la ~eral lluliımdan Kızılay 

Bir gaı tecrübesi: Harclali 
gaıine lr.arıı modeli ve lôs

tilr. elbiseli tecrübeciler 

gazetesi için kimya harbi hakkın
da umumi izahat rica ettim. Bu iza
hatı mülakat şeklinde yazılmamak 
prtlle verdi. Fakat söylenen söz
lerin kıyınetini anlatmak için mem 
ba göste~kte zaruret duydum. 
Kabul ettiğim .-.an h&tj~l»y 
lece sırf gaye bakımından çıktım. 
General Mazlum beni herhalde ma 
zur görür. 

G e~~ral Mazlum fU izahatı ver 

Kimya silllımdan kotkulınu. 
Ancak halkın kimya silahının ne 
olduğunu bilmesi zehirli gaza • 
karşı kendi kendini korumıya ahş
maat li.zımdır. Bir harp za.manm
da halk heyecanını koruması, sU
ktinetini muhafaza etmesi, kendiai 
ve alleai için koruyucu tedbirleri 
vakit ve zamanında alması şartile 
kimya sili.hının diğer sillhlardan 
fazla bir korkulacak tarafı yoktur. 

(Zehirli gaz) kelimesinin efnne 
mahiyetinde bir korku uyandırma
amm 11ebebi 9u (zehir) kelimesidir. 
Eski zamanlarda inunlar dUşman 
larmı zehir kullanarak dünyadan 
kaldırmak itiyadında olduğu için 
(zehir) kelimesinin balkın muhay
yelesinde hususi bir yeri vardır. 
Buna kimyevi harp sili.hı demek 
daha doğrudur. 

Zehirli gaz silA.hı çok eski asır • 
lardanberi dünya yüzünde vardı. 

Saman, klğıt gibi maddelerin içi
ne kükürt ve reçine katılarak ya
kılır, böylece meseli. bir mağaraya 
aığmllllf dtişmanı ortaya çıkarmak 
için gaz aillhmdan iatlfade edilir
di. lstanbul muhuaraaı esnasında 

B unu evvela kim kullandı? Al
manlar mı, Fransızlar mı? 

Rivayetler muhteliftir. Fakat haki
kat budur: Harbin bidayetinde 

Fransızlar piyade bombalannda göz 
Y8'1 akrtıcı gazler kullanmışlardır. 
Fakat miktar az olduğu için tesir 
mahdut kalmıştır. 
Almanlar bUyUk bir tekniğe da • 

yanarak, 22 nisan 1915 te klor ga
zini bilyUk bir ölçüde kullan~ 
dır. Tesir müthişti. Fak•t bUDun 
d\ıtetıllll !llL1L1Lmda ~ 
tam bir fikir yoktu. Eğer tesırln 
derece tini bilerek dUşmanlanm ta 
kip etmiş olsalardı harp belki de 
başka bir istikamet aıabilecekti. 

Tesirin bu kadar büyük olmam. 
na sebep Almanlarm dtişmanlan • 

nı, müdafauız yakalamalandır. Bun 
dan sonra muhtelif cephelerde göz
yaşı akrtıcı, boğucu ve kabartıcı 

gazler kullanılmıfbi', fakat kıta • 
lar maskelerle tec;hiz edildiği için 
husule gelen tesirler, kimya slllhı 
nm ilk büyük taarruzunda olduğu 
gibi olmamıştır. 

Bundan sonraki harplerde kim
ya sili.hı kullanılacak mı? Cihan 
harbinden sonra bu aual pek çok 
tekrar edilmi,tir. Buna tereddüt • 
etlzce evet diye cevap verilebilir. 
Her memlekette kimya sanayii in
kif&f ediyor. Kimya slllJı)arml ha
zırlamak için hususi fabrikalara lh 
tiyaç yoktur. Sulh zamanında bo
ya, lli.ç, 11.vanta yapan fabrikalar 
harp zamanında kolayca zehirli 
gaz fabrikaaı haline konulabilir. 

Zehırli gaze k&r11 bir milletken
dinı yetiştirlne, f&)ıamı, ailesini ve 
hayvanlannı korumumı bllirle o 
millet kimya aillhmdan korkmaz 
ve korkmamalıdır. Bugün gaze kar 
fi elimizde birçok koruyucu tedbir 
ler vardır. 

Bizanalılar gaz sillhından istifade K tmya allA.hı gös, burun. ağız 
ye çal1tmı,1ardır. kapılarmdan vtıcudumuza gi-

Kimya silahı, fenne ve yüksek rer, boğucu tesirlerini teneffüs yol 
tekniğe dayanmak prtile ilk defa lannda ve Akciğerde yapar. Gu 
cihan harbinde kullanılmlf ve tıpkı mukesi vticudümüz11 bunl&nD te-
piyade, .Uvarl ve topçu silahları gi Birinden korur. 
bi bir harp vasıtası halini almıştır. Yara açan gazlere gelince bunla 

Cihan harbinde General Şlifenin nn da buhar halinde olan lmmı 
eskiden kalma pllnı Fransanm ,i • yine gözlere ve teneffUa yollarına. 
malinden bukm yaparak Paloeu tesir yapacağı için muke k111men 
e~ektl. Bu plln vakit ve zaman!· bu nevi gazlerden de bili koruyabi. 

(e tatbik edilemedi, yanda kaldı. Al lir. Ancak iperit gazi mayi halln-
manlar 18tikamet dP.ifştlrerek Marıı de kullanılırsa mupmbayı udJran 
muharebesini kabul ettiler. bazı gaz geçmez örtüler kullanmak 

Bu muharebeden sonra cephe, icap eder. Meseli. bizdeki balıkçı 
alper harbi halinl aldı. Her iki taraf mupmbalan, mayi her tarafına 
biriblrine çok yakm aiperlere gir- mUaavi taksim edilmek prtlle bu 
diler. Bu vaziyette topçu ve plya- vazifeyi görtır. 
de alllblan tesir yapamıyordu. Biz sillhlı bir mllletls. Top, ailva-
Her iki taraf, siperlerde uklanan ri, piyade alllblarma zihnimiz a-
dü,manıarmı ortaya fırlatmak ve lıfllllfbr. Kimya alil.hım da ayni 
imha etmek dtlfUnCMlyle kimya il- ruht çerçeve içinde tanmlak ve dl
Wıma aanldılar. fer slllhlar aibl bunun da teelrle-

Meyvacılann 
yeni idare 

heyeti seçildi 
Kabzımallar cemiyeti, kunı ve yq 

meyvacılar cemiyetine kalbolduktan 
sonra idare heyeti yeni bir nizamna
me hazırlamıı ve ticaret odası eenaf 
fllbelİ müdürlüğüne vermittir. Es
naf ıubeei müdtirlUğtl bu nizamname
yi tetkik etmekte iken cemiyetin ida
re heyeti bazı 11ebeplerden dolayı is
tifa etmiştir. 

Yeni idare heyeti intihabı pek ya
kında yapılacaktır. Ancak istifa ede!l 
heyetin hazırladığı nizamnamenin 
hUkmU kalmadığından yeni aeçilecek 
he-yete verilecektir. Heyet lüzum gö
rilr&e nizamnamede tadilA.t yapıp tas
dik edilmek Uzere tekrar esnaf f\l· 
~.81 mUdUrlUğllne iade edecektir. 

Karşılıklı 
Mahkumiyet 

Beden Terbiyesi 

Uzerinde lüzumu kadar 
durulmıyan sosyal bir iş ... 

Kızılay ve Kızılhaç Teşekkülleri de 
Bu işte Faal Olmalıdır 

Milletlerarası Kızılay ve Kızılhaç Birliği Neşriyatın
dan: Daha henüz, lüzumu kadar, üzerinde çalışılmamış 
olan sosyal işlerden qjrisi de Beden Terbiyesidir. Bu işte 
Kızılay ve Kızılhaç Milli Cemiyetlerinin de mühim faali
yet vazifeleri olmak lazımdır. Çünkü insanlar için olduğu 
gibi. onlann teşkil ettiği milletler için de bedeni terbiye 
terbiye talimlerile ve ihtimamla yetiştirilmiş vücut teşek
küllerinden daha iyi kuvvet ve muvazene teminatı mev
cut değildir. Kadim beşeriyetin maddi vücut kudretini 
akıl ve ruha feda etmemek suretile yarattıkları yüksek 
medeniyetleri burada, yeniden, tekrarlamağı zait bulu
yoruz. 

Meıhut suçlara bakan Sultan•h-
met Sulh ikinci Cez• mahkemesi Beden! terbiye, bugün belki de her 

d
.. k 1 ki b. h k t d zamandan fazla, inaanlan zayıflatmı- giizellıklerini, çevikliklennı ve ahen.. 
un •'11.' .' • ır • .•r• •v•sın• ya, kuvvetten düıürmıye saik bin tür- gıni muhafaza için, yegine müracaat 

b•ktı. S•ıt ısmınde bır genç Fer•h lü hayat ga.rtıarı kaJ.'llllmda, insan edecekleri sıhhi çare; beden hareket
Tiy•trosun• gelmiı ve s•n'•tkir vücudunun kudret ve kuvvetini art • lcri ve beden terbiyesidir. 
Ş•dinin o91u Gaızanferden bir ar- tırmıya yanyacak en başlı bir vuı - Fakat, bütün bu propagandalar 6-
kadaıını sormUJ. Bu soruı bir kav • tadır. Kızılay ve Kwlhaç milll cemi - nünde en iyi randıman veren, §ilphe
gaya yol •çmıı, her iki taraf sinir- yetlerinin, bu hususta ifa edeceği mü- sız ki . çocuklar arasmda ve mektep. 
lerine hikim olamıyar•k biribirleri- him vazifeler vardır. Resimli risale- lerdekı beden terbiyesi propaganda.. 

h k t t • 1 H'T S ıe. ler, konferanslar ve bilbaua sinema sıdır. Çocuklar, küçük yaşlarında, bu 
ne .a are • e ~·ı er •••• a. •m -~ •· filmleriyle insan vUootannm birkaç beden terbiyesine alıştınlmalıdır. Ve 
h~ttın Demırellı ... her ıkı~ını de uçer aylık bedeni terbiye talimleri aaye- bu prensip, şüphe yok ki, bugün btl· 
gun hapse mahkum ettı. Fakat ha· sinde elde ettiği terakki ve teki.mW- tUn memleketlerce kabul edilmiştir. 
karet karıılıklı olduğu için ikisinin ıer halka gösterilerek itimat telkin '<'akat. bUyUk gayretlere rağmen, tat. 
ele cezaJarı düıtü. olunmalıdır. Bedeni terbiyenin, ay- bikat bili. arzu edildiğinden çok U• 

ni zamanda, fert için bir eğlence mev- ıaktır. Meseli; ekseriya beden ter • 

D •• M h l zuu olduğu da anlatılmalıdır. Bunun biyul dersleri, mesleğine bakkfle va • 
UD eş U için iki esaslı şart vardır: Biri aan'a- ~ıf mürebbiler tarafından verilme• 

Suçların Çok tine hakkile vakıf mürebbiler, diğen mektedir. Bu derae huredilen vakit: 
de sırf bu işler için hazırlanmış bir nek az ve bir mürebbinin terbiyesine 

Old G 
•• d.. saha ve bir salon. bJ?'aktlan çocuk adedi pek çoktur. Ba 

U ğU Un U Bütün memleketlerde oyun sahala- vüzdendir ki istenilen neticeleri tam 
Dün, methutsuçların çok oldu- nna verilen ehemmiyet zamanla art- bir şekilde verememektedir. Bu hale 

maktadır. Ingilterede bu iş için hu- çareuz olabilmek için, lngiliz sıhhati 
iu bir .gündü. Sabahtan aktam sust bir teşekkül vardır. Bu teşek- umumiye nuırmm emriyle 1936 se
on ıekıze kadar me9hutsuçlar kül birkaç sene iQinde takriben nesi tık ayında lngiliz doktorlar ce
müddeiumumiliğine 20 hadise c4.000) hektarlık ve (300.000) tngi- miyeti tarafmdan teşkil ~ilf'n hir ko
akaetmittir. Bunlardan on beti tiz llrıun kıymetinde bir araziyi bu işle 'llisynnda veni bir ı>lln hazırlanmış • 
sarhotluk vakuı idi. Muhakeme re hasre muvaffak olmu,tur. Fakıt tır. Bu plln muclbfn~ DM'Kteıplf're 

· b f4 bit 'bii k t>eheri yanın saatten az olmamak ve 

rini ve koruma tedbırlerini oğrenir 
sek gaz efsanesini ortadan silmiş 

oluruz. 
Bir silih atılınca kendimize der

hal bir siper aranz. Kimya sili.hı
na karşı da nasıl siper almak icap 
ettiğini barış zamanında dğrenme-

liyiz. Bunu yapan bir aile reisi, 
harp zamanında evinin sevk ve ida 
resini kolayca tanzim eder ve aile 
efradını, hayvanlan koruyabilir. 
BütUn me11ele 9uurla çalıfmakta 

ve biribirine heyecan ve teıı, ver
memektedir. 

H er evin bir odaaı büyük kül
fetlere meydan kalmadan 

sığmak haline konulabilir. Kapıla
nn aralıklarmı, duvar çatlaklannı, 
pencere kenarlannı keçe, klğıt gi

bi her evde bulunan iptidai madde 
ler ianesile gaz geçmez bir hale 

np. bu miktar o memleket halla lh- ~rl meelefiM l&iilame!l &iliiAlııfrmtı. 
tlvacrnın ancak bir ruhuna cevap ve- "ebbinin eline azamf 25 talebeden fg. 
.._.bilmektedir. Ruslar .ıa bf!denl ter· '"'vermemek nrtile bedeni de1'8ler ih· 
biye ~Jı h'l8mda çok büvUk adımlar at- 'lası kararlastmtmıştrr. Bıı pl&n 
mışlardır. Keza Yugoelavlar ve Çe- ..,ekt~nlerin bUtiln derecatma p.mil • 
ltoelovaklar da QOk hararetle çalış.. ~ir Talebe avni zamanda bol bol a • 

"tk hava oyunlarma iştirak ettirflmelt 
~edir. Mektebin malik oldurhı mem~ 
"fl ve vurtalıtra göre birer de yflzme 

.,,aktadırlar. 

DUnvanm bilhassa sanavici memle· 
ır,.tlerlnde. eon zamanlarda "Chl>ma
fe" m artması, metten havatıann1 
~cirmis insanlarm. bede teri>lvele
-1 için. devam edecekleri merkezlerfr 
<rilr'at1,. t'l<ı,.ıt9tDa lüzum haınl etmiı:ı 
t-ir. CiinkU mecburf faalivetsizli1 
'tRdat insanlan bedbinliıe. manev' 

• .. ,,,,,r.u olacakbr. ' 
Belçikada "Pare - A.strid" na.mı 

llltında, çoeuklara mahsus açık hava 
-ıyun yerleri açılmıştır. ocuklar, bU· 
vük tehirlerde maruz kaldıklan bare-
1<etaizlikleri buralarda telifi edeeekı-,,., • .,.unl1,~ -fü•U1rlhrP" ı,;"' hh· a,..,ı· 

""lrtnr. 'R11n11 bfnaendir kt, lngili,. lerdir. Fllhalrika, çoeuklar mektep 
Men! Nazın. tıpkı 14: Ul l8 yaşla- hayatlannm kendilerine bahşettill 
n arasındaki mektep çocuklan içir, mahdut beden hareketi derslerinden, 

. . . 'ıugUnkU şehir hayatının l.endilerln8 
olduğu gıbi, 18 ıll 36 yqlarmda 11- min edebildiği, pek mahdut, açı~ 
siz ameleye mahsus olmak üzere, be- lava oyunl d k t't bü..n-
i t b" · kıu 1 -w...+no arm an a nazar, '-111& 
en e~ ıyesı rs arı a'ıj&&A&9~ • 'ıayatlannı iki bUklüm bir halde di • 
BUtU? bu teşebbtıslere ve gayret ""laf terbi esi le · ektedirler. 

'ere ragmen, açık hava oyunlannm Y Y geçımı 
'1alk üzerinde uyandırdığı geni• ali- S. UMAR 

koymak mUmkUndilr. Apartımanla kaya niebeten bugün hlll tnglltere. __ , _________ _ 
nn en yukan katına çıkmak tahaf- de 14 ill 40 yaşlan arasındaki inaan

fiiz temin edebilir. Havadan ağır lardan, hiç bir klUbe me1111up olma
gazler &f&iı çöker, hafif gazler dan tenis ve golf oynıyanlar ile mes 
ıiizglrla çabuk uçar. kleri hic; olmazsa kmmen beden ta- Radyo 
Halkın tedbir almuı için lpret timlerinden kendilerini vareete bıra

verlldiği zaman herkes bant zama- kan zürra, madenci ve duvarcı gibı 
nında öirendiğl tedbirleri alır, hü- ment eshabı da dahil olmak özere Busünkü procram 
cum geçtiğine ait işaret verilince vUzde 40 ı gçememektedir. latubal 
ortaya çıkar. Hiçbir zaman tecee • . •. Gençliğin, kendisine hu vücut im otı• Netri,.tı - Saat: 12 so PWda Tiri 

ıyazlan vardır. Şayet lnaanlara ol- mllliki•; ıuo Havadiı; 13 os PWda ...,. 
sU. eevkile halk bir araya toplan- 1'Jn sinlerin akibetlerinden olan 11 fif muik; ıus - 14 Mabtelıf plak 1U11ri-

mu. Herkes 80fuk kaDlılıimı mu- manlık, ta1111iyon art:ma.m, artreos ~ aetri,.tr - Saat: 11.so Plllda 
hafaza eder ldoroz ve ntrenin hareketalzllkten v danı muildli; 19 SO Koafe na: Taurnaf 

ve J'el'h mah baftuı mtlnaıebetiJ'le Uaiv.,... 
Kimya slllhının piyade ve topçu binnetlce aldıktan cıdatan hakkile ııtf' doçmtleriaden Bay Mub111 Etem tara.o 

silllılarmdan daha korkunç bir ta- ıitemediklerinden ileri geldiği, ikn. fmdan: 20 Rdat ve arkadatları tarafındaa 
Tilrlı: muıllı:11i ve halk .. rlı:darı: 2CUO S.. 

rafı yoktur. Sonra kimya slllhı klr bir şekilde kendilerine anlabla fiJe " arlraclaıları tarafmdan Tlirlr mut. 
her meVBim ve her ttlrltt havada bilse bu hallerinin bir fellket olduğı kııl ve halk .. rkılanı 21 (Saat a,.an) Orw 
kullanılmaz. Tam tesir husule ge • hakltmdaki slhaplarml terkedeceklf' k~t~: Gliab: (Du Lebea Fllr n.. Zar-1 
tirmem tttruı türlü pıtJum birlet- ri muhakkaktır. Çilnkil beden terbi uvertür. 
meaine tlbidir. •--' ve beden taıtmJer kanm ceerya: 2 - Straau: (K&,. kırlansıçlan). 

,...,... S - IPPollt • ıvaao,., (Gece ..,lası). 
HWba herkes hiuesine dUteni intizammı dUzelttllf gibi almatt cıda 4 - Smetaaa: <Catitaut Ditub Open;. 

bant zamanında öğrenir ve icap nm vUcutta tamamen temeuWttntl te ından parçalar. 5 - Brqr. (Luereaata) 
ettiği zaman ailkillıetle yapana min eder. ı - Lehar: (Senin blbi.a..-). 
kimya llllJımdan kat'lyyen korkul. BilbıM8 bayatları nlsbeten daha 22 AJw •• borsa haberleri ve 
mu. Jıareketsb gec;en, kadmlarm vtlcut S:. prosrıualan: 22 30 

Pllk1a 
1 

BASURA HEDENSA 
Dllnyanm a me4hur 1'.lcıdD'. A· 
mellyatm bum memeltrinl 
mahftder, kanı, ağrıyı derhal 
keeer. 
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.SELANiK~ 
BANKASI 

Tesis tarihi: 1888 

idare Merkezi: 
lSTANBUL (Galata) 

Türkiyedeki Şubeleri 

lSTANBUL (Galata ve 
Yenicami) 

lZMlR, MERSiN 
ADANA Bürosu 

Yunanistandaki Şubeleri 

SELAN1K, A TlNA, PlRE 
Bilcümle banka muameleleri 

Kiralık kasalar dairesi 

~ ................... . 
Coskun 
Manifatura 
Mağazası 
MÜŞTER!LER!NtN 

BAYRAMLARINI 

KUTLULAR 

BEY~LU İSTİKLAL CADDESİ 

lŞ BANKASI KARŞISINDA 

No. 238. 240 

----------------------Asri kadının severek , 
tercih ederek kullandığı 

-·Krem Simon 
Kadın yüzüne, i1er kadınm sıhhi 

ve mükenunel bir kr'-1llden bekleme
ye hakkı olduğu neticeyi verir. Bu 
netice: 
Ciltte kadife yumuşaklığı, renkte 

• güneş pem beliğidir. 

iM N 
ve 

SABUNU 
Her yerde satılrr. 

Bayram hediyesi 

VENÜS PUDRASI 
Sık ve kibar familyaların rağ 
betini kazanan narin ve na -
.zik cildlileri teshir eden yük-

sek evsafta eşsiz pudradır. 
VENÜS KREMi 
Terkibi esrarlı, güzellik 
kremlerinin içinde en şayanı 
emniyet ve itimat olanıdır. 
VENÜS RUJU: 
Gayet cazip renklerile kulla· 
nanları hayretlere düşürür 
ve 24 saat dudaklarda sabit 
kalır. 

VENÜS RiMELi: 
Venüs Rimeli ile tuvalet gö
ren kirpikler kal blere ok gibi 
saplanır. 

Deposu: Nureddin Evliya 
zade kimyevi ecza aıa t ve 
ıtrıya t ticarethanesi, 

IST AN BUL • BAHÇEKAPI 

Türkiye Cümhuriyeti Merkez Bankası 
12 Birinci Kanun 1936 vaziyet; 

"AKTiF 
Kasa : 

ALTIN: san kilogram ı·r.ouı.nırır· 
BANKNOT • • • • • • • ,, 
UF .AK.I....IK • • • • • • • • ,, 

fLlra 
24.040.887 .27~ 
6.884.348. 

687.063.57 
- -----ıı 

Dahildeki Muhabirler: '"!! 

Türk Lirası • • , • • • • Lira 

Hariçteki Muhabirler : 
ALTIN: Safi kilogram 5..190. :>::Sl:lı Lira 
Altına tahvili kabil Serbest dö- 1 

vizler • • . • . . . . • .. 

616.523.34 

7.722.881. 7'1 

46.990.72 · 

Diğer dövizler ve Borçlu kJiring 
bakiyeleri . • . • •••• ı __:'..:_' _ __ 3_2_.1_6o_.0_9_8_.5~2n 

Hazine Tahvilleri : 
Deruhde edi.evrakı nakdJye 1tar-
şılığı . . . . • • . . . . Lira 
Kanunun 6 ve 8 inci maddeleri-
ne tevfikan hazine tarafından 

158.748.563.-

vaki tediyat . . • • • • • •- '-' __ -r-c-1_2_.0_64_.6_1_1_.-

Senedat Cüzdanı : 

430.281.67 
22.495.983. 71 

HAZlNE BONOLARI • , • • ııLira 
TlCAR! SENEDA T . • • • • " 

·~~~-~~~~ıı 

Esham ve Tahvilat cüzdanı: 
( Deruhde edilen evrakı nak- Lira 

A - ( diyenin karşılığı Esham ve 
( Tahvilat (itibari kıymetle) 

B - Serbest esham ve tahvilat 

Avanslar: 

37.141.780.23 

-'.968.641.01 

2.108. 704.63, 
16.916.490.12 

Altın ve Döviz üzerine • • • • 'Lira 
Tahvilat üzerine • • • , • • ,, 

~~~~-~~~ıı 

Hissedarlar . • 
Muhtelif. • • 

---

• • • • 
• • • 

• • • 
• • • 

Yekôn 

• 5AUİBİHİH 5~5İ 

AX 1939 - KJarinet Şükrü 

Karşılama 

Çifte telli 

AX1942 • Seyyan 
Boğazın Sarı Kızı 

Bir Marti gibi 

AX1943 - Mualla 
Yanık Ömer 
Memesiz Fadime 

AX1944 - Udi Hrant 
Hüseyni Taksim 

Kürdili Hicazkar taksim 

AX 1945 • Safiye 
Mehtablı gecelerde 
Beklerim her gün 

AX1946 - Küçük Nezihe 
Gönül nedir 

Sevda dolu gözleri 

AX1947 - Safiye 

Delisin Deli Göynüm 

Ne gelen var, ne haber var 

AX1948. Urfalı Muhittin 

• Meyremo • Halk Türküsü 
Dağlarda gezen benim 

AX19SO - Mualla 
Bir Çapkına gönül verdim 

Modalı kız 

AXl 951 - Seyyan 
Deli gönül - Tango 
Anadolu Rumbası 

AX1952. Mahmut Celalettin 
Esmer yüzünün ziynetidir 

\utuşup yandı kalbim - --·• 

AX1953 - Erzincanlı Şerif 

Keklik taşın başında 
Mecnunum Leyla mı gördüm 

Memleketimizin en kıy
metli artistleri yalnız 

SAHiBiNiN 
SESi' nde 

OKURLAR 

PASiF Lira 

:5ermaye . • • • • • • • • • 15 

31.612.298.84 

616.523.34 

39.929.970.98 

146.683.952.-

ihtiyat Akçesi . . • • 
Tedavüldeki Banknotlar: 

Denıhde edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 ve 8 inci maddeleri· 
ne tevfikan hazine tarafından 

vaki tediyat . . . . . . 
Deruhde edi evrakı nakdJye 
bakiyesi. • • • • • • • • 

• • 

Lira 

. -

Karşılığı tamamen altm olarak t 
ilaveten tedavtilt. vazedilen . . .Lira 
Reeskont mukabili ilivı::ten ted 
vazed. ,, 

Türk Lirası "ıfevduatı : 

Döviz Taahhudatı : 

rinı, bakiyeleri. • • • • • ,, 

• 

-·._ 

Altma tahvili kabil dövizler . . lira 
Diğer dövizler ve alacaklı kil· 

·- -

158.748.563. 

12.064.611 . 

146.683.952.-

19.000.000.-

15.500.000. 

1.119.37 

~4.166.819.96 
1 

• 

1. 

181. 

13. 

24. 

83. 
22.926.265.38 

Muhtelif •• • • • • • • • • 

4.1.110.421.24. 

19.025.194.75 

4.500.000.-

12.256.460.55 

318.661.087.08 
Yekün 318. 

2 Mart 1933 tarihind t itibaren : 
İskonto haddi % S 1h Altrn ilze :--ine avans % 

Bir Diş Doktorumuz 
Ne Diyor·: 

"Bazı· aileler çocuklarına 
Şeker yedirmek iste
mezler. 

Bundan sakat b:r şeybu
lunamaz. Halbuki bir ço
cuk ne kadar bol şeker 
yerse o kadar çok ka
lori ahr ve inkişaf eder. 
Çocuğun yalnız Şekeri 
değil her hangi sert ka
buklu bir meyvayı dişle
rile kırmasını menetme
lidir.,, 

kullanmak, sizi ve çocukla
rınızı hastalıklardan korur. 

AKRiDOL 
:Ağız, Boğaz, ve Bademcik 
iltihaplarını da pek çabuk 
geçirir. Her eczanede bulu
nur. 15 tanelik kutusu 35, 
40 tanelik kutusu 70 kuruf. 

AJtm çiçek Traş bıçakla 

kadar piyasada tanınmış en 
ta.nn fevkindedir. En sert 
bile kolaylıkla tra.ş eder. Yü 
kat'Jyyen lncJtmflz ve kana 
tı yalnız (5) kuruştur. Tec 
bir taııe alırsanız Altın çiçek 
ı;ağı sizip her günkü ve da 

ı ılaşmız olacaktır • 

Pektor· 
Pektorin 
Pektorin .. 

- ÖksürüğünOz mO va 
- N ezle mi o ldunuz? 

- Bronşite mi tutuldun 

Pehtorin' den şaşma 

Pektorin 

Pektorin 

Pektori 
KUTUSU 3.S KURU~ 

~UIR UMU-MAff MUl C[Yftl mmsı. 

KIZIL 
Kara hisar 
den Suyu 
Sıhhi Bir S 
ra Suyud 
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OKUYUCULAR! .. J N a.sret:t:i• ı. Hacı ı 
ŞiMD i DEN ABONE OLUNUZ ŞiMD i DEN Si PARiŞiNiZi YA PINIZ 

Cumartesi Günleri ~ıkar Siyasal, Mizahi gazete 

ANADOLU BA YlLERt ! .. 

Genç ve san'atki.r karikatürist ORHAN URAL'ın en nefis karikatürleri. En mizahçı ve şen kalemlerin nükteli fıkra, hikaye ve makaleleri. NASR ET T 1 N HOC A 
nın zamanımıza e nziyade uyan fıkraları KARA BONCUK hikayeleri ... Şen, şuh ve çapkın yazılar. Sabırsızlıkla bekleyiniz. P ek yalanda çıkıyor. Her satıcıdan arayı

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

(Ç.ı ıglıya• ı.cla.) 
Bayram münase betile 1'1ı~r. 

BAHlYYE AMiR 

f ev kala de program: 
Memleketin en kıymetli 

musiki san 'atkarları lıir 

arada. 

Bestekar 
Se ahatt·n 

Muganniyeler: 
Mahmure Şenses· 

Afit d p • Suzan. 
MELiHA SELAMr. 

Solist Mualla 
AYRICA SURETi MAHSUSADA MISIRDAN GELEN 

Muganniye Bahiyye Amir ve 
seoarne MeDfilhlaı 

Seanslarına başlamı$1ardır. Fiyatlar ehvendir. 

EMNiYET SANDIGI 
Kuruluş tarihi 1868 

Vadeli vadesiz Mevduat kabul eder 
Emlak mücevher, altın, gümüş ve tahvilat karşılığı 

ödünç para 
Ehven şeraitle kiralık kasaları vaı ·dır. 

--------• Adres: İstanbul, Cağaloğlu ______ .... _ 

VAK T • 
1 

PrOD~~~nda Servisi 
1 

Sayın müştenlerının bayramlannı candan kutlular 

MACAR ZiRAAT MAKiNALARI FABRiKASI 
Hofherr - Schrantz - Clayton - Shuttleworth Anonim Şirke6 

Türkiye Merkez Şubesi 
lıtanbul, Sirkeci Ankara caddesi No. 154 

Telefon: 23577 Telgraf adresi: Hofherton Şube: ADANA 

1937 MODELLERi ~ ~,-.J t~. 
25, 40 ve elli beyg ı r kuvvetle· l 
rinde, tekerlekli veya tank sis· 

teminde 

H. S. C. S. 
Celil< Mazot 
Tırc§llkitöırDeırD 

Emsalsiz derecede mükemmel, metin ve sadedirler.işlemeleri en ucuz ve en 
ernindir. 

Çelik pulluklar, orak ve harman makinaları, motör ve lokomobiller, değir- 1 

menler, yem kırma ve ezme makinaları, ekremözler, santrifüj tulumbalar her 
türlü ziraat makinaları. 

Mazot yakan yeni veya müstamel fakat tamir edilmiş Diring traktörleri çok 
\ Ucuz fiyatla satılır. 

A ·~ · ıc a. r a. 
Anon·m Türk Si~orta Şirketi 

"igorta tekniğinin mod'!m e~aslan üzerine kurulmuş kuvvetli mali gruplara istinat eden milli şirkettiı. 
Yeni postane karşısında Büyük Kınacı yan hanında dairei mahsusasında Telefon: 24294 

Anadolu Anonim Türk 
Sigorta· Şirketi 

!jermayesi ve iht yat akçası 1.000.000 
Liradan Fazladır 

Sermayesi Türkiye IŞ ve ZIRAAT Bankaları tarafından ödenmiş milli bir müessese ve en 
büyük sigorta şirketidir. 

Sigortanın Bütün Branşlarile Uğraşır 
Yangın - Nakliyat - Hayat - Otomobil kazaları - l:<.,erdi kazalar - lş kazaları. Sit:orta hususunda 

her türlü müşküller için gişeleri meccanen izahat vermiye hazırdır. 
\ DRES: Yeni Postane karşısında Büyük Kınaciyan han. Telefon: 24294. 

ulusal Ekonuruı ve 'l'asa.rrut Haftası mun~t>etıyıt 

~cıapa.zarı 
Türk Tıcaret Bankası 

SAY1N HALKA 
Faizleri her ayın başında ödenen 

Koponlu vadeli mevduat 
Sıstemini hatırlatmayı faydalı görür. 

TSTANBUL - TAŞHAN 
T"plefon: 22971 - 2204' 

... - ~ 

KAŞE 

N·EOKALM i NA 
Grip • rtevralji • Baş ve Diş Ağrıları • Artritizm • Romatizma 

. . ·,., ' 

Grip, nezle, baş ve diş ağrılarının kat'i ilacı KESKiN kaşeleridir. sa~~e,,ıc::~daSalih NecatiEczanesi 



:::----= ıu ===========================------ KIZILAY ===-=============::===-~===== 1 I ) ?. 1 9.~ 

TURK GiBi KUVVETLi 
SOzü boş değildir 

ÇAPA~ARKA müstahzarat. bu sözü teyit eden güzel yurd 
topraklarının biricik imal kaynağıdır. 

Pirinç unu 
Mercimek unu 
Bezelye unu 
Patates unu 
Yulaf unu 
Arpa unu 
Bakla unu 
Fasulye unu 
Nohut unu 
Çavdar unu 
Buğday nişas-

tası 

Pirinç nişastası 
Kornf,eor 

ı arçın 

Karabiber 

Kırmızı biber 

Beyaz biber 

Yenibahar 

Kimyon 

Karanfil 

Zencefil 

Salep 

(kutu ve pa

ketleri) 

Sofra tuzu 

Menılekett.e bu maksatla kurulmuş ve her şeyerağmen ( 21 ) scl"'e neslin gürbüz yetişimine tevakkufsuz 
hizmet etmiş yegane Türk san' at e\.·1dir. 

Yavrularınıza doktorlarmızın tertip ve tavsiyesile ver eceğini7. ou gıdalar mutlak huzurunuzu temin edecektir. 

Ç A P A M A R K A Dünv.ada b~rneJmilel şöhreti haiz 
Eşlerılc ka'· ıyen omuz omu.:T.adır, 

Daha üstünü11ün bulun maıı mümkün değildir. 
Tekmil müstahzaratrmız muhc.yyerdir. 

Adres: ~eşiktaş Kılıcali T. 40337 

a ısı es -

..:.eyugıu.ıuc:ı , tl:illK.1a1 cad. !\o. ~tı~ 

Kadın şapka 

Eldiven ve 
Çanta 

"Moda Şık ,, 
· •·ı"'::.7""" P·"•n:ı mrnr:;ı;ı Kutlul:n 

Dolmabahce 
Kok Kömürü 

Fabrikadan almak şartiyle 
loptan 16,50 
Perakende 18,50 

Liraya satthr 

-Şişman Yanko-· 
Mağazası: İstanbul, Y enipostane caddesi No. 39 

Mevsimlik Son Moda 
MANTOLUK VE ROPLUK YONLOLERİMlZ 

Her nevi son moda . 
İpekli, Pamuklu, Keten Beyaz ve Renkli kumaşlar 
TUHAFiYE dairesinde en zengin çeşit. Hazır vııa 

ölçü üzerine 
GÖMLEK, PiJAMA, ROP Dö ŞAMBR 

CiHAZ TAKIMLARI 
Keten ve pamuk ve yorgan çarşaflıkları 

Her cins sofra takımları, havlular 
Kışlık ihtiyaçlarını temin için muhterem müşterile,.i

mizin teşriflerini bilhassa rica ederiz. 

NEFASET - METANET- UCUZLUK 
'-............. ._.._. .... ._. .......... , 

HAMiYET 
Saz heyeti - Keman: CEVDET - Piyano: FEYZI - Kanun: AHMET

Cünbüş: MISIRLI IBRAIIlM - Kemençe: · SOTIRI • 
Okuyucular: YAŞAR - HAMIT - SOL!ST MUSTAFA. 

• Bayramınızı sonsuz neşeler içinde geçiriniz. Tel. 40227-' 

Dr. A. KATIEL r 
(A. KUT 1 EL) 

Hazakati dün
yaca tanınmış 

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

Çabuk kuvvetlenmek için ilaç değil. sana 

ÇAPANIN EKSlRA EKSlRA 
Makarnasını Tavsiye ederim 

(Rraköy. Toncular caddesi N.o. 33 

KULAK, BURUN, BOG.AZ 
MUTEHASSISI 

Dr. ŞEVKEl 
Hüsnü Taray 

Beyoğlu Istiklal caddesi 

Liyon mağazası yanında Sin
gcrin karşısında Saka Selinı 

çıkmazı sokak No. 3 Ev. 
Mua.. 43242 

PASTIRMA 

HAKKI 
l!iitanbul Balıkpazar No 16 

Eğer bu pastırmadan bir dilim 
yiye<ıek 0Jursam7 ömrünüz ol
dukça ba.5ka pMtınn& yemiye. 
ceksiniz. 

AGIZDA ERiR 
YUMUŞAK Sinirsiz 

GIDASI BOL 
Hakkı mağazasmc!a satılan pas
tınnlar halis Kayseri malıdır. 

Satıhk Bina 
KIZILAY CEMiYETiNDEN: 

Cağaloğlunda lstanbul Sıhhat ve içtimai Muavenet n· 
rektörlüğü kar~ ında Kızılay Mümeaailliğinin bulunduğu 
bina satılıktır. Müracaat mahalli Yenipoetane civarında 1 
Kızılay hanında •'eski Akaarayhlar hanın Depo Direktör · 
lüıiüdür. -- -

T. H. K. Büyük Piyankosu 

YILDIRIM 
G1ŞES1 

Beyoğlu 177 istiklal caddesi 
(Saray Sineması karşısında) 

BiR DEFA DA: 
Yıldırım gibi zengin olmak istiyen. 
YILBAŞI biletini 

YILDIRIM 
Gişesinden almalıdır; 

YILDIRIM 
Gişesi Beyoğlunda en şanslı ve her 
ay büyük ikramiye kazandıran ma· 
ruf bir gişedir. 

YILDIRIM 
ı Gişesine müşteri ol, 
1 # Dit Hekimi l Derhal gel bir YILBAŞI bileti al. 

~-~~!!c~~~~~ YILDIRIM • 
--~~~~~~~~~~---~~~~~~~~ ı nt. Tel. 4341 · • 

KIZILAY Karahisar Maden Suyu En Sıhhi 

Bir Sofra Suyudur. 
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NECiP BEY ITRIY AT 
Türkiyede en yüksek Ailelerin rağbetini kazanmış yegane müstahzardır. Kolonyalar, Yağh, Yağsız 

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

rasarruf 

YERLi MALINDA OLUR. 

Bozkurt ve Halk ı ıraf 

bıçakları sahipleri 
Pehml ve Mehmet 

Bütün öz kardeşlerine Rama· 
zan bayramlarını 

Yürekten Kutlular 

l asarrutu ~evıyorsan 
Ve bu 6z kard•• mah olan 
Bozkurt ve Halk bıCj•klarını 

kullanmalarını dilerler 

Yerli Malı Al 
MOVADO 
SAAT Fakat Yerli Malını 

behemehal 
155 Birinci mükafat 

Her hususta temınat 
8Uyük aaat mqualarından arayınız. 

Dtposu: Sultanhamam Havualu Han No. ı 

RiKARDO LEVi 
S~IIıeroaiıJ:<: ier çqlt 1&at. R. W. markalı altın kaplama 10 aenı praııtl efYal&r 

Radyo 

Yerli Mallar Pazarından Al Schaub-Hornyton -

IU TECRÜBEYE 
TAMA""UL EDEN 

YALNIZ HAVAIAHD/111.lfl[ 

Sahah dokusd.a a1c .... 
1aat ı,-.. kadar mat, aaf 
•• MYitnli ltir ..._ Gündü 
tekrar pudralaDllPJa ha • 
cet yok. itte; baYalandınl-
llllf yeni Tokalon pudruı- lik taltakuı ile kaplar •• 
nm ıaranti muhuaenatı ·· tab'I b" ·· ll"k · h yuze ı ırsuze ı ••· 
L 1 d Bu cazıp &Ya • • • 
aun ar ır. . . • rır •• moduı ıeçmıf •• 
ıa.d ...... ueulü, Panılı Itır • • . • 

. . k fidir. Bu J(lzde bır makıyaj .. klını 
kımyaıenn .. ••nneden kaim 'di pud • 
aeuJ dai .... iade haT&U top. al elan te L--'--hafif r ar .,...,.D -.--
landınlmıt 1eıbe bir teıir yapar Bu 7eai. 

d d c· dive kadar • . pu ra ır • ..,ım J Tolcalon pudruı JÜZ• ya• 
~fıland_L_P~_d;alardd::. h:. pıtık bldılı cihetle ltma 
ae a aua aaı Ye "8 tl"k d a.aL• 

f .ft. 8 _____ ı Tokalon aaa ı pu ra,, ..., .. 
ı ır. u uua, d l L 
pudraamın iıtihunnda • er er. Artık ne parlak au-
kullanılmaktada. itte bu· run, ne yallı cilt ıörilnmi • 
nun içindir ki Toblon yecek, belki riisıir, yal 
pudruı daha 'muntuam murun •• terlemenin icra11 
Ye daha mükemmel bir te1ir eclemiyeceii mat, aaf 
tarzda l'&P•tır cildi hemen •• ~Yimli bir ten ıöriine • 
hemen ıörünmez bir aüzel· cektir. 

Sinirli ve cilerleri ÇAM HDIAsası ile ban-
zayıt olanlar JO yapın1z 

Cam atacınm bütün 9ifal tesirlerini haizdir. Çam banJ0111 te
laeffüıü kolaylattınr. Sinirleri telkin eder. Cildi süsellettirir. 
· • okulan izale eder. Ne9'enizi artınr. Şi,eıi 60 kuruttur• Her 
eczanede araymız. Deposu: Takıim Eczaneıi. (ÇAM) iıim 
•e markaıma "etiket üzerinde Taluim Ecaneıi firmaıma 

~---~-- dikkat ediniz. 

Körtin~ - SABA 

Beyoflu, Rua aefaretbaneıi ııra 
··nda Posta aokağı Meymenr 
aputımanı. Telefon: '335." 

MOVADO 

Galata mefruşat mağazas 
FIZULI l. BERKMEN VE Y. KILITIS 

Mefrupta Ait Yeni Modellerimiz Gelmittir. 
LlNOLEUM MUŞAMBA, LACİVERT !S
TOR, PASPAS VE PERDELlKLERİN U
CUZ FİYATLA VE DAYANIKLI ÇEŞİT
LERİNİ MAGAZAMIZDA GÖRÜP TET
KİK ETMEK MENFAATİNİZ 1KT1ZASIDIR. 

GALA TA TUNEL CADDESi 24 TEL. 43957 

4 ..................................... ... 

1 A~ı ZAlVıANIUIR ••• 
Aputnnannm lcln. en mtlktmmel tefrleat levuımmı, perdeler, stor· 
lar, tefript kumaflan, Muldzetler, mUfB.mba, linoUom ve saireyı 

tedarik etmenis lcln Beyoflunda Tokatliyaıı kar'tllinda 

L U V R 
Tefript matuaıını ziyaret etmek samanıdır 

Fiatlar her verd~n u«"u7.dur. 

.. ---...-------, df)Fenni Korse'er-Kasık Bağ· 
lflKL N E O N a11 ve Ortopedi Cıhazıan 

, ---u·•c•u•z ~ ~~;.:. M L A R ı A. K İ F j O E S 
NECiP ERSES 

Galata: Sesli Han 

Türkiye lmir Bankası 
Türk Anonim Şirketi 1 

SERMAYESi TAMAMEN ODENMIŞ 
1.000.000 TURK LiRASI 

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

TELEFON: 24127 - 24528 
BJ·LOMUM BANKA MUAMELATI 

Beyoğlu istiklal cadd. Kallevi sokak köşesinde 
Olçtı varakalamnm Poeta ile lllteyinlL 

Vakıf Paralar Müdürlü
ğünden: 

Vakıf Paralar idaresi hu kere yeni eau
lara söre tansim labnmıı olan talimat
nameaile ikraz itlerini tevıi ederek kiair 
binalarla henüz inpab bitmemiı emlike 
•• kıymetli analara laaa •e uzun vade
lerle, ehvm •• m ü ı a i t prtlarla 

ödünç para•ermeie bqlacbiım aaym 

mütlrimae ilin eder. 
Aclrea: 
Bahçelcapr • DördGneO Va
kıf han, Zemin kat. Cadde 

No. 70 
Telefon: No. 23854 



• 

- --- - ----

• 1930 d. t.ert PHllCO Ntiye feltrlltelorı ora11nde 
• eMMM~ -.rıı. llirincl oloralı fa111if edil"''' ve 
~~NY ANIN EN BOYOK RADYO FABRIKASI • 

fllftl ellftıpr Philco w OIWOIM '"' güne lıador 
11tuhohııe ......... .,. ltUflO her ıamanclaıt doho ılyode 
..,.oldutuau~r. 

19 Dıln••""' .,. ~ ve• ıelMJln tetlı"6tı olon PHILCO 
prlıeH radyolonn lllohıftO "'üteallılı ıhtırolor.n en 
ptutıun lmffyoı sahilıl olınolılo en mOlıelftlMI rod"°'" 
- UCUI lıalloro IOfoiı'-:elı MZıyehclır. 

4 Ye ....... rdolı:ı ......._. telı:twıOlotlo PHILCO 
• ,WtrilıOll rodyo feMinlft ...._lılılsiM her lıeıte11 doho 

..,._ lfhlı etmı,tır RM,o femıııt1n PHILCO ,a ileler 

.. r;lu oldutunu ttreıunek lllerMfliı lıotalofumuıu 

....,.., •"•"·· 
PHlt.CO 19!6 IM'nlft1i .... cfo 1..600 000 eu. R•ctye 

• . ......., ..-~-~~oru •mror 99 
~,... ~,_ .... ~,.,. ...... ·3 111111• ....... ~ ...... . 
~&j ~~lf/til 
...... ~ r 2a .........,d loltrılıoıı 
_.... tere• ....... IOlıı """'811 erabolorlfll 
~ r.....,.. ile '-'iı....,...rdir 

iŞTE PHILCO RADYOLARININ KAT KAT ÜSTÜNLÜ-
GÜNÜ GÖSTEREN SiZE BU KA 1L 

PHILCD 
"PHILCO RADiO & TELEViSiON CORP.,, 
Filadelfiya Fabrikası Umumi Mümessilhği 

•• 
HELIGS MUESSESA Ti 

Telef. 41105 lsfanbul • Galata Pe K.1400 

TUNCAY GiSESi 
Se ayiliği 

1936 Senesi yarım milyonu kazandıran gi
şem· buyılda bu serveti almak İçin koşunuz 

T n Ve Perakende 
Sa Yapar 

M>aaı Bcdiplca.. Hamlcli7e eacldeit Dlrdilndl V alaf han Jeartımıila No. 81 
ele mütekaiclini ukeri1ed • 

M STAfA HAMDI 

..._YAVRUNUZA ACIYINIZ --
Terkibini bllmeclljlnlz Avrupa ~ocuk gıdaları mldelerlnl 
bozar ve yavrunuzu hastahkh yapar. Allahın yarattı§• saf 

ve taze hububattan allnmış 

Vitamin 
Kalori 
Gıda 
Afiyet 
Kuvvet 
Kudret 
Sıhhat 
Neş'e 

Zeka 
temin eden 
)'egine çocuk 
aıdaiıcbr. HASAN 
•• •• 

Pirinç özü 
Yulaf ,, 

Mercimek,, 

• 

Patates ,, 
Buğday,, 

irmik 
Türlü " 

" 
Badem ,, 
Mısır ,, 
Arpa ,, 
Çavdar ,, 
Bezelye,, 

OZLU UNLARILE 
8 e s 1 e y i n i z ve · B Ü y Ü t Ü n Ü z • 

Haıan özlü unlan nef uetleri ve tazeliklerini on eene muhafaza eder Ye kat'iyyen lxmdmu. 
Çocuklarınıza yediriniz. istediklerini ve ıevdiklerini bıktırmıyarak deiittire deiittire yecliri-

:ı • z. Vitamini ve kalorisi çok olan bu mükemmel, özlü unlarla ya nulannız net' eli, ırhhatli, tom
bul, kanlı, canlı olurlar. Çabuk büyürler. Çabuk dit çıkarırlar, kemikleri lnnvetlenir, ishal ol-
mazlar HASAN öZLO UNLA.RILE yapılan mahallebi ve çorbalann Ye tatlılann Ye pürelerin Ye 
yemeklerin lezzetine payan olmaz. HASAN OZLO UNLARI nefasetini on sene muhafaza eder. 
Daima tazedir. Hiç kurtlanmaz. Taklitlerinden ıakmmız. Bqka marka Yerirler1e alma1111n n 
aldanmayınız. HASAN MARKASINA DiKKAT. Bütün eczaneler Ye Bakkallarda baham 

HASAN DF.fOSU: lıtanbul, Ankara, Beyoğlu, Beşiktat, EıkişelJr. 

-... 
Bf R ELEJ<TRİll ALETi Efj ?ARiF. fJ! J<IYHE[U HEDIYEQllJ\ 
BAYtı"'AHve YILBAŞI MUNASEBETILE PEŞiN SATIŞ 1/ÇIN 
YALN/l linci KANUN AY/ rARFINDA HUSUSİ TENilLAT. J 

.,..._----------------------------~' 
VEF;EFİfE fATlf FİATlA~IMIZ: 

• 
UTULER :5. 50 
OCAKLAR:

3 .so 
SUYOTLAR: 

~.Sı 
Ekmek kızartma 
aletleri: " S. S o 
PLONJORLER: 

2. 6!) . 
Soçkurufma aftffıri: 

13. 
"qr1fan'feıkin edin 
iltkfrllc/i yastı/el 

'F.50 
SAATLER: 

9. 
• CEZVELER: 

3e90 

TAN MA TBA.ASI 

1SOBALAR:\ 
4-SO 

ÇAYDANLll<LAR~ 
12.60. 

SEMAVCRLER: 
9U~ 

MASAJ altlltri: 
38.t 

1 .. YUl1URTA CIRPHA ( . 
11AK7Htl.ERf: · 

-~ . "'tf.. 50 
. ELEKTRiKLi TR~.~ 

AYllALARl~Ul.. 
• ,,IRAIJAll 

f/TİBAREll . 

Mes'ul llfkliir: Ali :Saydar KERMEN 


